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NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
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Oddaję	w	Państwa	ręce	szczególne	wydanie	naszego	
magazynu.	Wydanie,	 którego	 treści	 zostały	wypełnio-
ne	 inspirującymi	 historiami	wyjątkowych	 osób.	 Każda	
z	tych	opowieści	znajduje	swoje	ujście	niczym	rzeka,	bo	
nomen	omen	„tematem	rzeką”	pozostaje	dla	nas	biznes	
oraz	płaszczyzny	go	przenikające.	Staramy	się	 to	udo-
wodnić	 z	 każdym	kolejnym	miesiącem	dotykając	 naj-
ważniejszych	kwestii	związanych	z	naszym	regionem.

W	 ten	 sposób	 treści	 ponadczasowe	 spotkają	 się	
z	 dynamicznymi	 aktualnościami	 z	 najbardziej	 istot-
nych	segmentów	świata	biznesu.	Choć	zmieniają	 się	
trendy,	 zmieniają	 się	 ludzie,	 wreszcie	 –	 zmienia	 się	
świat,	my	wciąż	staramy	się	niezmiennie	pozostawać	
w	głównym	nurcie	 zdarzeń,	 opisując	 je	dla	Państwa	
najrzetelniej	jak	tylko	potrafimy.

Zapraszam do lektury.



Artur DerelA, 
dyrektor hotelu Best Western 
Jurata

Absolwent Politechniki Warszaw-
skiej oraz Wyższej Szkoły Mene-
dżerskiej w Warszawie. W latach 
1998–2008 pracował najpierw w 
dziale sprzedaży warszawskiego 
Novotelu Centrum, a później został 
szefem sprzedaży hotelowej. Na-
stępnie przez blisko dwa lata pełnił 
obowiązki zastępcy dyrektora w 
poznańskim Novotelu Centrum. 
Z kolei w latach 2010–2016 pełnił 
funkcję dyrektora generalnego ho-
teli Mercure w Mrągowie, Toruniu, 
Wrocławiu oraz Poznaniu. Przez 
ostatnie dwa lata kierował hotelem 
Mercure Grand w Warszawie. Do-
tychczasowa dyrektor hotelu Best 
Western Jurata, Ewa Szczepańska, 
została dyrektorem Golden Tulip 
Międzyzdroje Residence.  

JoAnnA 
CiChoCkA-GulA
dyrektor Art Inkubatora

Absolwentka Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, który ukończyła 
na Wydziale Radia i Telewizji. 
Współpracowała przy realizacji 
filmów fabularnych i dokumental-
nych. Od 1988 do 2009 roku była 
dziennikarką Telewizji Gdańsk. 
Odbyła staż zawodowy w telewi-
zji ARTE oraz kanałach telewizji 
francuskiej. Od końca lat 90. 
współpracowała z Miastem Sopot, 
przygotowując m.in. Dni Sopotu 
w Sztokholmie, Berlinie i Paryżu. 
Przez ostatnie dziesięć lat sprawo-
wała funkcję wiceprezydent Sopotu, 
sprawując między innymi nadzór 
nad oświatą i kulturą. 

MiChAł 
kwieCiński,
prezes zarządu Affidea 
Onkoterapia

Ukończył Uniwersytet Jagielloński 
z tytułem magistra matematyki. 
Również w tej dziedzinie uzyskał 
doktorat na Uniwersytecie Prowan-
sji oraz habilitację na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Posiada ponad 
20-letnie doświadczenie w zarzą-
dzaniu operacyjnym, doradztwie 
strategicznym, a także w obszarze 
technologii i digital oraz akademic-
kiej działalności naukowej. Przez 
ostatnie trzy lata był zaangażowany 
w cyfrową transformację sektora 
finansowego, współpracując jako 
doradca z trzema firmami z bran-
ży zaawansowanych technologii 
i sztucznej inteligencji w Klubie 
Technologicznym w Tel Awiwie.
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Ostatnie tygodnie nie przynio-
sły dużych zmian personalnych. 
Choć obyło się bez sporych ro-
szad w zarządach, to na kilku 
ważnych stanowiskach pojawiły 
się nowe twarze. Choć „nowe 
twarze” często są bardzo dobrze 
znane, to przybliżamy sylwetki 
najważniejszych z nich.

Kto, 
gdzie 
i za 
Kogo?
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Komisja Europejska podjęła decyzję o zastosowaniu specjalnej procedury o nazwie „Stop The 
Clock” w odniesieniu do badań konsekwencji potencjalnej fuzji Grupy Lotos oraz PKN Orlen. 
Decyzja organu wynika z konieczności zebrania dodatkowych informacji, co w praktyce 
oznacza spowolnienie procesu fuzji  wspomnianych koncernów. Przypomnijmy, że Komisja 
Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sierpniu tego roku. 

Reserved, Cropp, Ho-
use, Mohito i Sinsay. 
Salony popularnych 
marek odzieżowych 
zajmą ponad 6000 me-
trów kwadratowych 
powierzchni w Mall 
Of Tripla – najwięk-
szym obiekcie handlo-

wym w Finlandii. Debiut LPP -  gdańskiego produ-
centa odzieży w helsińskiej galerii jest elementem 
strategii marki polegającej na rozwoju uwarunko-
wanym pojawieniem się sklepów w najważniej-
szych centrach handlowych Starego Kontynentu.

Popularna sieć Leroy 
Merlin dąży do prze-
jęcia sklepu Tesco 
znajdującego się na 
ulicy Nowowicz-
lińskiej w Gdyni. 
Transakcję musi 

przypieczętować Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Podobne roszady mają nastąpić 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Bydgoszczy. 
Otwarcie sklepów zaplanowano na 2021 rok.

Na podbój 
HelsiNek

leroy MerliN 
zasadza się 
Na Tesco

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

„sTop THe clock”
 w akcji
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In vino veritas.
WINNY 
BIZNES

O PASjI DO WINA, MIłOśCI DO POłUDNIOWEj AfRYKI I HISTORII ROZWOjU WINNEGO bIZNESU 
MóWI WOjCIECH LAZAROWICZ, ZAłOŻYCIEL I WłAśCICIEL SPółKI KAAPVINO. 

Pomysł na biznes jakim jest import 
win z RPA zrodził się z połączenia 
pasji do tego wyjątkowego trunku 
z jej wciąż rosnącą koniunkturą na 
rynku polskim?

pasje do wina miałem w sobie od kie-
dy pamiętam. wino było zawsze moim 
pierwszym wyborem jeśli chodzi o trun-
ki. Jeśli chodzi o bogactwo smaków 
i aromatów, wino jest tym napojem, któ-
re ma najwięcej do zaoferowania. waż-
ny jest też element zdrowotny, nie od 
dzisiaj wiadomo o tak zwanym francu-
skim paradoksie. Francuzi pijący dużo 
wina, praktycznie do każdego posiłku, 
oczywiście w rozsądnych ilościach, 
praktycznie nie chorują na choroby 
miażdżycowe, czy związane z układem 
krążenia. Czerwone wino zwalcza rów-
nież wolne rodniki, ale to już materiał 
na osobny artykuł. Zresztą cytując 
martina luthera Kinga: „piwo produku-
ją ludzie. wino stworzył Bóg”

Dzięki pracy w dużych, zagranicznych 
korporacjach, oraz podróżowaniu, od-
krywałem różnorodność wina w wielu 
zakątkach świata. Zacząłem interesować 

się tym zacnym trunkiem nie tylko od 
strony konsumpcyjnej, ale również za-
ciekawiło mnie poznawanie procesu 
tworzenia, w jakich warunkach się ro-
dzi i kto je produkuje. Będąc w podró-
żach służbowych w regionach winiar-
skich zawsze starałem się odwiedzić 
okoliczne winnice, poznać właściciela 
i dowiedzieć się jak najwięcej o pro-
cesie produkcji. wówczas była to pry-
watna pasja i chęć poszerzenia swojej 
wiedzy, jeszcze wtedy nie myślałem, 
że będę winami zajmował się profe-
sjonalnie. mimo, iż osobiście bardzo 
cenię wina z tzw. starego Świata, to 
właśnie wina nowo Światowe bardzo 
mnie ujęły. szczególnie te degusto-
wane podczas podroży do republiki 
południowej afryki. Zauważyłem, że 
oferta win z tego kraju jest w polsce 
bardzo uboga. Do wyboru były albo 
wina niższej jakości w marketach, albo 
wspaniałe i bardzo drogie pozycje 
w sklepach specjalistycznych, bra-
kowało tzw. półki średniej, czyli win 
w cenach 30-70 pln.
moje 40 urodziny były punktem 
zwrotnym. praca w korporacji coraz 
bardziej zaczynała mi przeszkadzać. 

postanowiłem coś zmienić. Założyłem 
własną firmę, w której mogłem wyko-
rzystać swoje bogate doświadczenie 
sprzedażowo-marketingowe. w myśl 
zasady „rób to co kochasz, a nigdy 
nie będziesz w pracy”. postawiłem na 
import i sprzedaż win właśnie z rpa. 
rozpocząłem od solidnego badania 
rynku. eksperci działający na rynku 
wina przyznają, że w polsce na winie 
zna się wciąż jeszcze niewielka gru-
pa konsumentów, ale coraz większa 
się nim interesuje. i to zainteresowa-
nie dynamicznie rośnie. Za rozwojem 
tego rynku przemawiają: niska baza 
wyjściowa (najniższa konsumpcja 
wina per capita w Ue), rosnące do-
chody społeczeństwa, przyjmowanie 
zachodniego stylu życia, rozwój kul-
tury kulinarnej, podróże polaków do 
krajów produkujących wino, rosnąca 
dostępność wina w polsce i spadające 
ceny. Zgodnie z badaniem przeprowa-
dzonym w 2018r. przez Uniwersytet 
geiseinheim dla prowein, polska jest 
trzecim, najbardziej atrakcyjnym ryn-
kiem dla wina zaraz po rosji i Chinach. 
Jednym słowem świetny moment, by 
na takim rynku się znaleźć.

rOZmAWIAŁA: Zdzisława Mochnacz  | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell / w Winnicy Nawrot
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Dlaczego wina z wyselekcjonowa-
nych winnic Republiki Południowej 
Afryki?

wina południowoafrykańskie to nie-
bywała różnorodność walorów smako-
wych, dodatkowo bogactwo turystycz-
ne i swoiste piękno rpa. oczywiście nie 
mogło to być jedynym wyznacznikiem 
decyzji biznesowej. rpa, szczególnie 
jego południowa część, czyli region 
western Cape, ma idealne wręcz wa-
runki do uprawy winorośli. gleby win-
nic południowoafrykańskich należą do 
najstarszych na świecie, gdzie współ-
grają ze sobą stare geologicznie gleby, 
strome góry, stoki dolin i odświeżająca 
bryza dwóch oceanów. obszar niezwy-
kłej bioróżnorodności. Ta różnorodność 
gleb połączona z urozmaiceniem kli-
matycznym (łagodny klimat Cape, za-
chodniej części przylądka, jest podob-
ny do śródziemnomorskiego, z ciepłym 
latem i chłodną zimą) i geograficznym 
jest prawdziwym skarbem dla produk-
cji winiarskiej. ochrona unikalnego 
dziedzictwa przyrodniczego leży już 
w naturze każdego winiarza z rpa. 
wina produkowane są w sposób eko-
logiczny i zrównoważony. Dzięki temu 
powstają bardzo naturalne produkty. 
na większości butelek win pochodzą-
cych z rpa jest zamieszczony certyfi-
kat integrity and sustability, oznacza 
to, że wino zostało wyprodukowane 
tak, aby nie szkodzić ludziom i środo-
wisku. To co w europie nazywamy pro-
dukcją ekologiczną i certyfikowane jest 
zielonymi listkami, tam jest to standard, 
którego wszyscy winiarze się trzymają.
winiarstwo rpa ma bardzo bogatą, 
chlubna i długą tradycję. Tak napraw-
de jest to jeden z najstarszych regio-
nów winiarskich tzw. nowego Świata. 
w Kapsztadzie (Cape Town) stacji 
zaopatrzenia statków należących 
do Kompani wschodnio-indyjskiej, 
pierwsze winnice zostały posadzone 
w 1655r., ponieważ wino było wtedy 
niezbędne dla zaopatrywania statków, 
by zapobiegać również występowaniu 
szkorbutu wśród marynarzy. w chwili 
obecnej rpa jest siódmym producen-
tem wina na świecie z ponad 600 win-
nicami, wytwarzającym ponad miliard 
litrów wina rocznie, prawie 4% produk-
cji światowej, z czego 430 milionów 

litrów jest eksportowana. Dlatego 
badając rynek krajowy, ze zdziwieniem 
odnotowałem, że te wspaniałe wina 
mają tylko 1 % udziału w rynku. pomy-
ślałem, że to wspaniała nisza rynkowa, 
w której potencjalnie łatwo zaistnieć 
i się wyróżnić na tle bardzo bogatej 
oferty win dostępnych w polsce. stąd 
też strategia, by skupić się wyłącznie 
na imporcie win z rpa, a misją naszej 
firmy jest wprowadzenie na polskie sto-
ły najlepszych win z rpa. od samego 
początku bardzo istotne jest podejście 
do dobierania partnerów. są to osobi-
ste kontakty z właścicielami, odwie-
dzanie winnic, podglądanie sposobów 
produkcji. Dzięki temu, pod każdym 
winem, które wprowadzam do polski 
mogę się śmiało podpisać. wszystkie 
winnice, z którymi współpracujemy są 
to firmy rodzinne, z długimi tradycjami, 
gdzie często winnica przechodzi z ojca 
na synów, córki. nie należą one do wiel-
kich koncernów, ale są jednocześnie na 
tyle duże, by produkować odpowiednie 
ilości wina bardzo dobrej jakości, za-
chowując przy tym ekologiczny i zrów-
noważony proces produkcji. 

Większość przedsiębiorców na po-
czątku swojej drogi importera, sku-
pia się na nieco „romantycznych” 
wyobrażeniach związanych z tego 
typu biznesem, a procedury są 
znacznie bardziej skomplikowane. 

Dokładnie tak. Zachwyt nad możliwo-
ściami jakie teoretycznie otwierają się 
przed importerem wina oczarowanym 
smakiem i ceną lokalnych win z włoch, 
Hiszpanii, Chorwacji czy grecji, nawet 
jeśli jest poparty amatorskim zainte-
resowaniem winami i doświadczeniem 
wyniesionym z prowadzenia innego 

biznesu – nie zawsze się sprawdza. 
wino to alkohol objęty akcyzą i obo-
wiązkiem banderolowania. import wina 
jest znacznie bardziej skomplikowany 
niż import innych produktów spożyw-
czych. wielu, szczególnie początkują-
cych importerów wina tak właśnie my-
śli. Często zaczyna się tak: ...Jesteśmy 
na wakacjach, najczęściej we włoszech, 
Hiszpanii, Francji. Kosztujemy win z lo-
kalnych winnic, bardzo nam smakuje 
i myślimy, skoro jest tak fantastyczne, 
to zacznijmy je sprzedawać w polsce. 
Dogadujemy ceny z producentem, już 
chcemy składać pierwsze zamówie-
nie... i wpadamy w szpony przepisów. 
podstawowym dokumentem uprawnia-
jącym do hurtowego obrotu alkoholem 
jest zezwolenie na obrót alkoholem, 
tzw. koncesja. potrzebny jest maga-
zyn z odbiorem sanepidu, również re-
jestracja płatnika akcyzy, zamówienie 
i zakup banderol podatkowych, Jak już 
mamy banderole, musimy przekonać 
producenta win, aby zechciał je nakleić 
na butelki przed wysyłką, to wszystko 
generuje dodatkowe koszty i wymaga 
czasu. rejestrowałem spółkę KaapVi-
no w kwietniu, a pierwsze zamówienia 
do winnic mogłem składać dopiero 
w sierpniu. Bardzo ważna jest też do-
bra znajomość produktu własnego ale 
także sama wiedza o winie. pracując 
na co dzień w tej branży poczułem, że 
moja pasja i amatorska bądź co bądź 
początkowa wiedza, jest niewystarcza-
jąca. Zdecydowałem się na profesjonal-
ny kurs wiedzy o winie, certyfikowany 
przez wines and spirits education Trust 
z londynu wseT. Był to jeden z lep-
szych wyborów.  abstrahując od wiedzy, 
którą się nabywa, poznaje się ludzi, na-
wiązuje relacje, które w biznesie są bez-
cenne.  Dyplom ukończenia kursu wseT 
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zajmuję honorowe miejsce zaraz obok 
dyplomu executive mBa. od niedawna 
jestem również członkiem stowarzysze-
nia sommelierów polskich. 

Jedną z najważniejszych dat dla 
importera win jest 30 października, 
To właśnie do tego dnia zamawia się 
banderole na przyszły rok. Z roku na 
rok zamawia ich Pan więcej?

prawda, ta data wymusza pewne pla-
nowanie, podsumowania i analizy. Do 
30 października każdego roku należy 
złożyć tzw. wstępne zapotrzebowanie 
na banderole do ministerstwa Finan-
sów. Jest to bardzo dobry moment 
by dokonać analizy sprzedaży, sza-
cować i planować budżet na kolejne 
lata. Faktycznie co roku zamawiamy 
tych banderol coraz więcej, dokładnie 

o 100% więcej rok do roku. KaapVino 
ma dopiero 3 lata  i praktycznie star-
towało od zera, jak mówią: „małemu 
łatwiej rosnąć”, ale co roku odnotowu-
jemy 100% przyrost sprzedaży. mam 
świadomość, że ten trend nie będzie 
trwał wiecznie, ale póki co, rośniemy 
bardzo dynamicznie. mogę po tych 3 
latach śmiało powiedzieć, że KaapVi-
no jest najbardziej rozpoznawalnym 
importerem win z rpa w polsce.

Oferta KaapVino jest bardzo szero-
ka. Dla rynku HoReCa to m.in. po-
moc w układaniu karty win, szkole-
nia personelu, doradztwo w dobie-
raniu win do potraw. W ofercie B2B 
to m.in. zestawy upominkowe, kosze 
prezentowe, imprezy firmowe. Na co 
jest największy popyt?

Czasami mawiam tak: „Królowa jest 
tylko jedna - Villiera Jasmine” zwane 
potocznie winem Jaśminowym. i jeśli 
chodzi o popyt, to jest to wino na które 
jest największe zapotrzebowanie. To 
wino białe, półwytrawne, winnowybu-
chowa mieszanka szczepów muscat, 
riesling i gewurztraminera. To wino, 
które świetnie łączy się z posiłkami 
i doskonale sprawdza się podczas chwil 
relaksu na tarasie w upalny dzień. stąd 
często nazywamy je winem tarasowym. 
oczywiście oferta KaapVino jest o wie-
le bogatsza. aktualnie współpracujemy 
bezpośrednio z pięcioma winnicami 
z rpa, co daje nam około 100 różnych 
etykiet. są to wina białe, czerwone, ró-
żowe i musujące. Zakres cenowy jest 
bardzo szeroki, ceny zaczynają się 
od 20 pln, a kończą na 1000 pln. naj-
szerszą ofertę win  mamy w przedzia-
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le cenowym pomiędzy 30pln a 60 pln. 
Jest to naszybciej rosnący segment 
cenowy. Konsumenci zmęczeni ofer-
tą marketową zaczynają sięgać po 
wina ambitniejsze, jakościowo lepsze 
i z ciekawą historią. 
i tak wspomniana winnica Villiera wines 
oprócz wina Jaśminowego znana jest 
głównie z produkcji win musujących, 
produkowanych metodą szampańską, 
klasyczną, gdzie następuje powtórna 
fermentacja na osadzie. w rpa metoda 
ta nazywa się methode Cap Classique, 
czyli metoda przylądkowa Klasyczna. 
nazwa szampana jest zastrzeżona dla 
win pochodzących z szampanii, jed-
nak te z rpa w niczym nie ustępują 
swoim  francuskim, starszym braciom, 
a niejednokrotnie przeważają jakością 
i konkurencyjnością cenową. 
Kolejny partner to winnica alvi’s Drift 
z prawie 100 letnią tradycją, położona 
w pięknej dolinie rzeki Breede w re-
gionie winarskim worcester. Dzięki 
700ha powierzchni upraw, produkują 
bardzo zróżnicowane wina, które wie-
lokrotnie były nagradzane przez za-
cne gremium sommelierskie. ważna 
jest dla mnie również winnica Kanon-
kop, to prawdziwa ikona win z rpa, 
będąca od 4 pokoleń w rękach rodzi-
ny Kriege. w 2013r. i w 2017r. winnica 
została okrzyknieta south african 
producer of the year w londynie. po-
zostali nasi partnerzy jak rainbow’s 
end, eikendal czy grand provence, 
również produkują znakomite wina. 
nasza oferta skierowana jest głównie 
do rynku HoreCa oraz sklepów spe-
cjalistycznych. współpracujemy rów-
nież z hotelami i restauracjami w całej 
polsce. oczywiście z racji siedziby, 
naszym najbliższym rynkiem jest Trój-
miasto i polska północna, choć nasze 
wina można spotkać w warszawie, 
poznaniu, Krakowie czy też Zakopa-
nem. nasza oferta to nie tylko wina 
ale cały pakiet. pomagamy restaurato-
rom w układaniu karty win, dobieraniu 
wina do potraw tzw. food-wine pairing. 
najistotniejszą wartością są szkolenia 
z win i serwisu, który oferujemy na-
szym klientom. szkoleniowcy KaapVi-
no to osoby z dużym doświadczeniem, 
sommelierzy z praktyką na sali, z przy-
gotowaniami merytorycznymi, popar-
tymi certyfikatami wseT. Dla naszych 

klientów prowadzimy degustacje i ko-
lacje komentowane. możemy podczas 
imprezy firmowej zapewnić obsługę 
sommelierską wraz z komentarzem 
i pokazem. podczas takich spotkań nie 
tylko opowiadamy o winach, ale rów-
nież wzbogacamy prezentacje wieloma 
ciekawostkami ze świata winiarskiego. 
widząc, jak ogromny jest popyt na wie-
dzę o winie opracowaliśmy dwudniowy 
program szkoleniowy aBC wina Ka-
apVino - gdzie w prosty i przystępny 
sposób przybliżamy świat wina. 

Zbliża się czas świąteczno-nowo-
roczny. Co KaapVino przygotowało 
dla swoich Klientów?

Święta Bożego narodzenia to szcze-
gólny okres. Czas spotkań z rodziną 
i przyjaciółmi. To również  świetna oka-
zja by pokazać naszym partnerom biz-
nesowym i  pracownikom, że o nich pa-
miętamy. KaapVino przygotowało na tę 
okazję znakomitą ofertę upominkową. 
Zestawy skrojone na miarę. możemy 
dowolnie wybrać wina zgodnie z na-
szymi upodobaniami i budżetem, do 
tego dobrać odpowiednie opakowanie 
prezentowe, na które możemy nanieść 
logo firmy. możemy zamówić kosze 
prezentowe, gdzie wino będzie jed-
nym z, choć wyjątkowym, świątecznym 

upominkiem. Kolejną możliwością są 
spotkania firmowe czy wigilijne, które 
mogłoby być połączone z degustacją 
wina. przyjedziemy do firmy, bądź zre-
alizujemy ciekawe spotkanie w zaprzy-
jaźnionym hotelu czy restauracji. 

Proszę w kilku słowach zaprosić do 
swojego SHOWROOMu KaapVino 
w Gdyni.

sHowroom, bardzo lubię to słowo, my-
ślę, że bardziej oddaje ducha tego miej-
sca niż nazwa sklep winiarski. na samym 
początku firma koncentrowała się głów-
nie na sprzedaży hurtowej, ale bardzo 
szybko rynek wymógł otwarcie punktu 
stacjonarnego. Tak więc zapraszamy do 
naszego sHowroomu w centrum gdy-
ni przy ulicy abrahama 71.
Jest to miejsce gdzie wszystkie na-
sze wina są wyeksponowane, można 
przyjść, fizycznie dotknąć produktu, 
a co najważniejsze usłyszeć profesjo-
nalne doradztwo w zakresie wybranego 
wina. a często zdegustować wino przed 
zakupem. To właśnie nasz wyróżnik,   
element  obsługi przez fachowca som-
meliera, który zainteresuje naszymi wy-
jątkowymi winami. szczególnie serdecz-
nie zapraszam osoby planujące zakupy 
firmowych upominków, to dobry czas na 
wybór odpowiedniej oferty. prowadzimy 
również cykliczne spotkania i degusta-
cje na miejscu przy okazji wprowadza-
nia nowych win do portfolio, bądź też 
spotkań z producentami z rpa, którzy 
bardzo chętnie odwiedzają polskę. 
Z początkiem przyszłego roku po-
większamy nasz sHowroom o ko-
lejne pomieszczenie,  gdzie będziemy 
przeprowadzać profesjonalne szkole-
nia i degustacje. 

Zapraszam gorąco i słonecznie.

SHOWROOM
Abrahama 71, 81-390 Gdynia
tel: 539 993 992
e-mail: wojciech.lazarowicz@kaapvino.pl



   13



 14    

Skąd poZYSkać 
środkI Na SWój 

pIErWSZY BIZNES
 bądź też na jego rozwój?

Bardzo często trafiają do mnie zapy-
tania klientów, którzy chcą realizować 
swoje marzenia związane z własnym 
biznesem, jednakże to, co najczęściej 
stoi na drodze do ich realizacji, to brak 
funduszu oraz pomysłu, skąd wziąć fi-
nansowanie na rozruch. proszę, podaję 
gotowe pomysły w jaki sposób pozy-
skać kapitał albo zwielokrotnić już ten, 
który posiadasz.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY

Dotacja z urzędu pracy to chyba naj-
bardziej oczywista możliwość, po którą 
sięgają przyszli przedsiębiorcy. nale-
ży jednak  pamiętać o spełnieniu kilku 
istotnych warunków, które zależą od 
konkretnego urzędu. Jednym z nich jest 
warunek posiadania statusu bezrobot-
nego przez kandydata oraz brak wpisu 

w centralnej ewidencji działalności go-
spodarczej w ostatnich 12 miesiącach 
oraz zaświadczenie o niekaralności 
w ostatnich 2 latach. warunkiem otrzy-
mania dotacji jest zobowiązanie się do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpo-
częcia oraz nie złożenia w tym okresie 
wniosku o jej zawieszenie. Dotacje mogą 
być przyznane w wysokości nie wyższej 

jEśLI ZASTANAWIASZ SIę SKąD WZIąć KAPITAł NA ROZPOCZęCIE DZIAłALNOśCI bIZNESOWEj CZY TEŻ 
jEj ROZWój, TO ROZSIąDź SIę WYGODNIE Z KUbKIEM KAWY CZY HERbATY I PRZECZYTAj TEN ARTYKUł.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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niż sześciokrotność przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce oraz mogą być 
przyznane m.in. na pokrycie kosztów 
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanego z podjęciem tej działalności. 
wydatkowania dotacji z urzędu pracy 
musi być zgodne z wnioskiem, a złożenie 
rozliczenia wydatkowania dofinansowania 
musi nastąpić w terminie dwóch miesięcy 
od dnia podjęcia działalności gospodar-
czej. Dotacje z urzędu pracy mogą być za-
bezpieczone np. poręczeniem, wekslem, 
gwarancją bankową, zastawem czy bloka-
dą środków na rachunku bankowym.

 POŻYCZKI UNIJNE 

pożyczki unijne  są to odnawialne instru-
menty finansowe w postaci pożyczek, po-
ręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, 
z których po spłacie można skorzystać 
ponownie. przedsiębiorcy z wszystkich 
województw mają szansę otrzymać środ-
ki z pożyczek unijnych z regionalnych 
programów operacyjnych 2014-2020. 
szeroki wybór produktów dopasowany 
jest do potrzeb poszczególnych regionów, 
które wcześniej zostały zidentyfikowane. 
w każdym z nich oferowane są pożyczki 
na rozwój firm. Finansowane są projekty, 
które zwiększają ich konkurencyjność, ale 
także środki na inwestycje w sprzęt pro-
dukcyjny, nowoczesne maszyny i urzą-
dzenia poszerzające skalę działalności fir-
my lub wzbogacające ofertę firm o nowe 
produkty i usługi, czy pozwalające na 
wprowadzenie innowacji. Celem pożyczek 
jest wspieranie wszystkich przedsiębior-
ców – zarówno doświadczonych inwestu-
jących w rozwój firmy, jak  i stawiających 
pierwsze kroki w biznesie, w zakładaniu 
własnej działalności gospodarczej. 

poniżej przykłady, na jaki cel można 
uzyskać finansowanie w województwie 
pomorskim:

efektywność energetyczna•	
odnawialne źródła energii•	
podjęcie działalności gospodarczej •	
rewitalizacja •	
rozwój firm•	
wdrożenie innowacji (B+r) •	

KREDYT DlA fIRM I lEASINGI

poza dotacjami i pożyczkami unijnymi, 
warto również poszukać Banku, który sfi-

nansuje Twój pomysł na biznes. istnieją 
różne rodzaje kredytów. 
na początek, żeby zaspokoić najpotrzeb-
niejsze wydatki związane z rozkręce-
niem biznesu, polecam np. pożyczkę na 
start. mogą to być „drobniejsze” wydatki 
typu zakup sprzętu czy maszyny albo 
pojazdu. Kolejnym kredytem, większym, 
może być kredyt inwestycyjny dla firm, 
na zakup np. działki i postawienie hali 
magazynowej albo cokolwiek innego. nie 
mniej jednak, banki wolą udzielać tego 
typu kredyty „pewnym” firmom, z odpo-
wiednim stażem i doświadczeniem, po-
twierdzonym wynikami finansowym.
Jak zatem przygotować się do finan-
sowania jako firma typu start- up, aby 
otrzymać kredyt nie mając dokumentów 
finansowych?
po pierwsze, nie musisz mieć zdolności, 
aby otrzymać tego typu kredyt. Twój 
wniosek może zostać rozpatrzony o tzw. 
przyszłe dochody wynikające z dobrze 
przygotowanego biznes planu. Jednak to 
nie wszystko, dla banku ważne jest rów-
nież, czy i jakie doświadczenie posiadasz 
w prowadzeniu biznesu który chcesz 
otworzyć.  Dodatkowym warunkiem, 
może być posiadanie wkładu własnego 
chociażby w postaci zabezpieczenia hi-
potecznego na posiadanej już nierucho-
mości. przedsiębiorcy prowadzący już 
działalność, którzy chcą się rozwijać i mają 
dobry  pomysł na biznes, jednak nie wyka-
zują zdolności kredytowej, mogą również 
liczyć o udzielenie kredytu na przyszłych 
dochodach z planowanej inwestycji.
Kolejnym produktem jest kredyt obroto-
wy dla nowych firm. Jest to produkt, który 
pozwala zachować płynność finansową 
(np. linia kredytowa czy limit w koncie). 
przedsiębiorca może też zdecydować się 
na leasing. nie mówię tu tylko o leasingu 
na samochód, który pierwszy nasuwa się 
na myśl, ale również  w leasing można 
wziąć mnóstwo innych rzeczy, a nawet… 
pracowników, sprzęt czy biuro. 

CROWDfUNDING, 
CZYlI ZBIóRKA W INTERNECIE

Crowdfundingt, to finansowanie społecz-
nościowe ,dzięki któremu można pozyski-
wać fundusze na projekty kulturalne czy 
biznesowe przez internet. w polsce ten 
sposób zbierania pieniędzy staje się co-
raz bardziej popularny. internauci wspól-
nie finansują projekt w zamian za wcze-

snej ustaloną korzyść, którą uzyskują po 
wprowadzeniu pomysłu w życie.
Crowdfunding udziałowy (inaczej: equity 
crowdfunding oraz crowdfunding inwe-
stycyjny). ma miejsce w przypadku, kiedy 
fundatorzy w zamian za wsparcie danej 
firmy otrzymują jej udziały. Czasem na-
wet jeśli nie uda się uzyskać pożądanej 
kwoty, środki trafiają do przedsiębiorcy 
i realizuje on projekt niższym kosztem 
albo szuka innych źródeł finansowania. 

Zarabianie przez Internet przy wykorzy-
staniu technologii FIN-TECH, czyli no-
woczesnych technologii finansowych.

Co ta takiego ten Fin-TeCH?
To technologie finansowe określane jako 
Fintech lub FinTech (ang. financial tech-
nology) – wszelkiego typu innowacje tech-
nologiczne lub finansowe. Tego samego 
określenia używa się również jako nazwy 
firm, które oferują rozwiązania innowacyj-
ne dla sektora finansowego dotyczące in-
strumentów finansowych oraz usług.
w ramach pozyskania doświadczenia w tej 
dziedzinie, sama skorzystałam z jednej 
z Fintechowych platform inwestycyjnych, 
która obracając moim kapitałem w po-
dobny sposób jak bank, oraz opierając się 
jeszcze na innych programach inwesty-
cyjnych, jest w stanie wygenerować mój 
zysk na poziome do 30 % w 6 miesięcy, 
a przy użyciu magii procenta składanego 
nawet do ok. 100% w tym samym czasie. 
Co z tego wyjdzie? Zobaczymy… Uważam, 
że jeśli człowiek się nie rozwija, to nie stoi 
w miejscu, tylko się zwija, to samo doty-
czy firm, dlatego drogi przedsiębiorco, 
życzę Ci odwagi w podejmowaniu decyzji, 
minimalizacji ryzyka, a jeśli potrzebujesz 
wsparcia w doborze odpowiedniego pro-
duktu finansowego do realizacji swojej 
inwestycji, zapraszam Cię do kontaktu.

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
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Przewodnim tematem II śniadania bizneso-
wego Pracodawców Pomorza Oddziału Elbląg 
było budowanie strategii w przedsiębiorstwie. 
Prelekcję poprowadzili eksperci związani na 
co dzień z tym zagadnieniem – Ola Pogorzel-
ska i Łukasz Piśkiewicz. 

w sali konferencyjnej Hotelu elbląg zjawiło się 22 lokalnych 
przedsiębiorców. Biznesowe spotkanie otworzył grzegorz 
Brzozowski, który po przywitaniu zgromadzonych gości 
opowiedział o idei śniadań  elbląskiego oddziału praco-
dawców pomorza oraz zaanonsował prelegentów – alek-

sandrę pogorzelską oraz Łukasza piśkiewicza. eksperci ze 
świata biznesu poprowadzili wykład pt. „strategia – czy 
warto ją mieć w czasach permanentnej zmiany?”. prezen-
tacja była złożona z wielu zagadnień, takich jak mecha-
nizm funkcjonowania mediów społecznościowych, zmia-
na jako element codziennego działania oraz metody na 
uniknięcie współczesnego kryzysu w działalności firmy. 
prelegenci zaangażowali w swój wykład także przedsię-
biorców. wymiana praktycznych doświadczeń pozwoliła 
wypracować wspólne wnioski oraz stworzyć podstawę do 
realizowania biznesowych przedsięwzięć. po zakończeniu 
wykładu przyszedł czas spotkań networkingowych.

II śniadanie biznesowe
Pracodawców Pomorza 
Oddziału Elbląg

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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MęŻCZYZNA, LAT OKOłO 30, SIEDZąCY W PRZEDZIALE POCIąGU RELACjI WARSZAWA - 
KRAKóW POCHYLA SIę NAD fILIŻANKą KAWY I LAPTOPEM. WCZORAj, DOKłADNIE O TEj PORZE 
WERTOWAł SKRZYNKę MAILOWą Z PERSPEKTYWY łóŻKA. A jUTRO? jUTRO MOŻE OKUPOWAć 
KAWIARNIANY STOLIK PRZY KRAKOWSKIM RYNKU... 

Kim jest
frEElaNcEr?

To niewątpliwy walor „wolnego strzelca”. Bo tak potocznie na-
zywamy freelancera. osoby nad którą nie wiszą humory szefa 
oraz człowieka, którego zakres działania ogranicza jedynie 

własna wyobraźnia. plusów tego rodzaju formy zatrudnienia 
jest wiele, natomiast sam fach nie jest jednoznaczny, co mó-
wiąc wprost – niesie ze sobą także wady. Jakie?

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

BlASKI I CIENIE

wolny strzelec może rozkładać 
swoje zadania na dowolne akcenty. 
najczęściej jest to specjalista w ści-
słym – określonym fachu. raporty 
statystyczne donoszą, że najczę-
ściej w tej konwencji sprawdzają się 
graficy, copywriterzy i programiści. 
w ostatnich latach ideę freelance 
propagują coraz śmielej psycholo-
dzy, sportowcy, a nawet architekci. 

i tu nie sposób oprzeć się wraże-
niu, że owa formuła dedykowana 
jest osobom wykonującym zawody 
o charakterze twórczym, tak zwa-
nym – artystycznym. szkopuł w tym, 
że tego rodzaju osoby niekoniecznie 
radzą sobie z aspektem ekonomicz-
nym. Badania potwierdzają, że forma 
zarządzania budżetem jest dla wie-
lu freelancerów sporym kłopotem. 
przykład? Urlopowy wyjazd. Dla 
wielu wolnych strzelców jest to spo-

re wyzwanie pod kątem finansowym. 
wynika to z prostego równania – nie 
pracujesz, nie zarabiasz. indywidu-
alny tryb realizowania projektów 
wiąże się również z ograniczeniami 
stricte twórczymi. Bo o ile perspek-
tywa jakże popularnej dziś „burzy 
mózgów” stanowi porządek dzienny 
firm marketingowych i im pokrew-
nych, o tyle w przypadku osoby 
działającej na własną rękę może być 
barierą nie do sforsowania. 
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WIRTUAlNE PąCZKOWANIE

popularność tytułowej formy zatrudnienia na-
brała na dynamizmie w dobie rozwoju inter-
netu. sieć umożliwiła nie tylko zdalną formę 
pracy, ale także przyczyniła się do zwiększe-
nia potencjału marketingowego, który w przy-
padku freelancerów ma znaczenie ogromne, 
żeby nie powiedzieć – kluczowe. Dzięki inter-
netowi wolni strzelcy mogą z powodzeniem 
poszukiwać zleceniodawców, komunikować 
się z nimi, a także przekazywać przedmioty 
zlecenia. mobilność jest dla freelancerów ła-
ską, ale potrafi być także zmorą. Trwała ak-
tywność online sprawia, że godziny pracy są 
znacznie bardziej płynne, aniżeli w przypadku 
posad typowo etatowych, dlatego dobra or-
ganizacja własnej pracy jest tu bardzo wska-
zana. nowe technologie rewolucjonizują nasz 
styl życia, a co za tym idzie – metodę pracy. 
perspektywa salonowego fotela jest znacznie 
bardziej przyjemna i komfortowa, a co istotne 
– tania. To właśnie z tego powodu powstaje 
coraz więcej wirtualnych korporacji. Za owym 
trendem stoją twarde dane.

woJCieCh PlonA,
Plona Consulting

W przypadku zapotrzebowania przedsiębiorstwa na konkretne 
umiejętności lub realizację zadania sektor MŚP nie zawsze 
może sobie pozwolić na zatrudnienie pracownika lub firmy 
doradczej, która uzupełni tego typu lukę. Rozwiązaniem może 
być współpraca z freelancerami, którzy najczęściej rozliczają 
się zadaniowo lub od efektu pracy. Doświadczenie pokazuje, 
że w wielu przypadkach takie podejście jest bardziej 
skuteczne pod kątem jakości wykonanej pracy oraz czasu 
wykonania, co przyczynia się do niższego kosztu realizacji 
niż w przypadku etatowego pracownika, dla którego zadanie 
będzie czymś zupełnie nowym.  
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AnnA kuniCkA,
Właścicielka firmy ASDIMO

Poczucie własnej wartości, otwartość i odwaga to 
cechy niezbędne aby rozpocząć pracę na własny 
rachunek. Rynek pozwala na sprzedaż własnych 
usług czy produktów każdemu, jednak sukces 
odniesie ten, kto głośno potrafi powiedzieć: 
jestem w tym dobry! Dzisiaj świadomie dobieram 
emocje, wiem jak zredukować stres i zapobiec 
wypaleniu zawodowemu, potwierdzam to nie 
tylko referencjami zadowolonych klientów ale 
także własną postawą. Spójność wewnętrzna jest 
moją najlepszą reklamą.
Rozwój, budowanie i wzmacnianie relacji, 
możliwość współpracy z różnorodnymi klientami, 
dysponowanie czasem to zalety pracy freelancera. 
Jednak to, co jawi się największą korzyścią za 
ogromny wkład pracy to satysfakcja i świadomość 
zbudowania od podstaw nowej marki na rynku.   

MonikA reszko,
Psycholog biznesu

Doświadczony freelancer powie, że podstawowymi 
korzyściami takiego trybu pracy są niewątpliwie 
elastyczny czas pracy i dowolność w wyborze 
realizowanych zleceń czy projektów. Jednak droga 
do takiego stanu rzeczy może być pełna wyzwań 
i wymaga wielu umiejętności i określonej postawy. 
Wiele osób porzuca dziś etat dla takiej działalności 
spodziewa się wyższych zarobków i niezależności. 
To pułapka, przez którą spory odsetek freelancerów 
wraca na etat. Przede wszystkim niezbędna jest jasna 
wizja tego, co chce się robić, jaką wartość oferować 
klientom. Własna motywacja i przekonanie 
o jakości świadczonych usług są kluczowe – 
myślenie jedynie w kategoriach finansowych 
szybko zmusi do odwrotu. Wypracowanie pozycji 
niezależnego eksperta wymaga konsekwencji, 
determinacji, odporności na porażki, radzenia sobie 
z niestabilnością przychodu z jednej strony, z drugiej 
zaś rozumienia biznesu, myślenia strategicznego. 
Lista kompetencji jest długa. Opanowanie ich trwa 
czasami latami, jednakże wiele firm przekonało się 
już do współpracy z freelancerami. Przy pracach 
specjalistycznych bowiem koszty są często niższe 
niż przy standardowych umowach o pracę. 
Angażując natomiast ekspertów zewnętrznych 
z doświadczeniem w dziesiątkach firm diagnoza 
problemów i ich rozwiązanie jest zdecydowanie 
szybsze i trwalsze. 

fREElANCER W lICZBACH

obecnie freelancerzy stanowią 20-30% rynku pracy w Unii eu-
ropejskiej oraz stanów Zjednoczonych. statystycy zza oceanu 
donoszą, że prób 50% w ich przypadku zostanie przekroczony 
z końcem 2020 roku. Dziś w obu strefach geograficznych łącz-
nie z powodzeniem funkcjonuje około 170 milionów wolnych 
strzelców. w Usa owa forma zatrudnienia stanowi 33% wszyst-
kich aktywnych na ichnim rynku pracy. na starym Kontynen-
cie prym w owych raportach wiedzie Hiszpania – 31% (12mln), 
a także niemcy – 30%(21mln). wirtualny świat, choć bywa stra-
ceńczy, to w przypadku freelancerów może być szerokim polem 
możliwości. pozwala on na zaprzestanie myślenia terytorialnego 
oraz pokonanie wszelkich barier stojących na drodze rozwoju. 
Z pewnością pomogą w tym platformy internetowe dzięki któ-
rym zapomnimy o ograniczeniach geograficznych, czasowych 
oraz finansowych. wtedy z odpowiednią dozą spokoju będzie-
my mogli realizować projekty w wagonowym przedziale przy 
filiżance aromatycznej kawy.
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Proszę pamiętać, że wszystkie firmy 
zatrudniające od 50 do 250 pracowników 
muszą od 1 stycznia do końca marca 2020 
wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jeśli do tego czasu pracodawca nie spełni wszystkich narzu-
conych przez ustawodawcę terminów i nie będzie wpłacał do 
ppK należytej składki za każdego pracownika, zapłaci grzyw-
nę w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł.

na czym polega wdrożenie?
niezależnie od tego ile osób zdecyduje się na oszczędzanie 
w ramach ppK, trzeba przeprowadzić proces konsultacji z pra-
cownikami wyboru oferenta i przedstawić do dyskusji oferty.

Jak zawsze będą do tego potrzebne dokumenty zawierające:

powołanie przedstawicieli załogi do konsultacji w wyborze •	
firmy obsługującej ppK
negocjację kwot wpłacanych przez pracodawcę, ponieważ •	
może on wpłacać od 1,5% - 4% wynagrodzenia brutto. To 
się oczywiście wiąże z potrąceniem podatku od tej kwoty 
z wynagrodzenia pracownika
przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród załogi•	
podpisanie umowy o zarządzeniu i prowadzeniu ppK, •	
jeśli choć jeden pracownik będzie chciał uczestniczyć 
w programie
przygotowanie dokumentów dla każdego pracownika, •	
niezależnie czy chce czy nie, musi swoją decyzję nam 
wyraźnie określić. proces zapisywania się do ppK wyma-
ga dostosowania się do ustawy o ochronie danych oso-
bowych ponieważ pracownicy będą podawali dane np. 
spadkobierców
przygotowanie dokumentów dla pracowników po 55 roku •	
życia, bo z automatu nie bierzemy ich pod uwagę, chyba 
że wyraźnie tego zechcą.  
przygotowanie dokumentów dla pracowników którzy roz-•	
myślą się po jakiś czasie i wycofają chęć uczestnictwa 
w programie, bo mogą to zrobić w każdej chwili.

warto policzyć pracownikom ile im potrącimy z wypłaty skład-
ki i podatku, za każdą wpłatę do ppK.

Cały ten proces wdrożenia zakończy się dopiero, gdy 
zbierzemy wszystkie deklaracje od pracowników i wpi-
szemy do systemu agenta Transferowego, potrącimy 
składki z najbliższej wypłaty po 1 stycznia 2020.  
oczywiście trzeba będzie jeszcze odpowiedzieć na 
setki pytań pracowników dotyczących zrozumienia te-
matu. Czy warto, jak z wypłatą tych środków, co to są 
fundusze zdefiniowanej daty?

Może pomóc?  
TOMASZ BłOńSKI

Najwyższy czas 
na wdrOżEnIE PPK

Tomasz Błoński
 preZes ZarZĄDU

www.wprowadzppk.pl
+ 48 604 222 491
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INSpIrujEmY 
pracodaWcóW 
do tworzenia dobrych 

miejsc pracy

WIELE CZYNNIKóW WPłYWA NA STWORZENIE DObREGO MIEjSCA PRACY. Z PEWNOśCIą 
jEDNYM Z WIODąCYCH jEST WYNAGRODZENIE, ALE NIE TYLKO WYMIAR fINANSOWY SKłANIA 
PRACOWNIKA DO WYbORU DANEGO PRACODAWCY I ZWIąZANIA SIę Z fIRMą NA DłUŻEj. 
WAŻNE jEST TEŻ, AbY KAŻDY ZATRUDNIONY MóGł ROZWIjAć SIę ZAWODOWO, ZDObYWAć 
NOWE KOMPETENCjE I PODNOSIć KWALIfIKACjE – bEZ WZGLęDU NA WIEK CZY POCHODZENIE. 
DObRE MIEjSCA PRACY Są WARTOśCIą TWORZONą PRZEZ PRACOWNIKA I PRACODAWCę, 
DAjąCą IM WSPóLNą PERSPEKTYWę ROZWOjU. 

TEKST: WUP Gdańsk | ZDJĘCIA: WUP Gdańsk
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Trudno mówić o dobrym miejscu pracy, 
jeśli nie ma w nim umiejętnego za-
rządzania różnorodnością kultu-
rową – co staje się coraz bar-
dziej istotne w kontekście 
zatrudniania cudzoziem-
ców przez pracodawców 
z regionu. sporym wy-
zwaniem dla przedsię-
biorców borykających 
się z problemem braku 
rąk do pracy jest także 
wydłużanie aktywności 
zawodowej pracowni-
ków. To zagadnienie, 
które w najbliższych 
latach będzie zyskiwać 
na znaczeniu, a na które 
już teraz można i trzeba się 
przygotować.
o tym, że w pomorskiem do-
brze się żyje, świadczy odsetek 
zadowolonych mieszkańców – jeden 
z najwyższych w kraju – a nie trzeba ni-
kogo przekonywać, że jakość pracy wpływa na 
jakość naszego życia. możemy pochwalić się też drugim w pol-
sce najwyższym dodatnim saldem migracji. To oznacza, że 
w naszym regionie powinniśmy zarówno oferować jak najwię-
cej dobrych miejsc pracy pracownikom napływowym, jak i nie 
zapominać o dotychczasowej kadrze i dbaniu o jej rozwój.

DOBRE – CZYlI JAKIE?

Chociaż stworzenie dobrego miejsca pracy to wysiłek, 
jaki musi podjąć przedsiębiorca, to rezultatem są wy-
mierne korzyści dla niego i  jego pracowników. Tworząc 
dobre miejsca pracy, trzeba wziąć pod uwagę demogra-
fię, która nie ogranicza się tylko do zmiany w strukturze 
wieku, ale ma też związek z migracją, zmniejszającą się 
liczbą osób pracujących, sytuacją na globalnym rynku 
pracy. Znaczenie ma też postępujący rozwój technologii, 
coraz większe wykorzystanie maszyn w codziennej pra-
cy oraz wielopokoleniowość, która wymusza na kadrze 
zarządzającej umiejętność organizowania sposobu pracy 
z uwzględnieniem energii, zaangażowania i różnej moty-
wacji do pracy zarówno osób młodych, jak i dojrzałych 
pracowników. Środowisko pracy się zmienia, a przygoto-
wanie pracodawców do tych zmian staje się wyzwaniem 
dla rynku pracy i rozwoju pomorskiej gospodarki. przed-
siębiorca tworzący atrakcyjne miejsce pracy nie tylko ma 
szansę przyciągnąć i zatrzymać pracodawców, ale też 
zyskuje ich większe zaangażowanie i lojalność. Kadra, 
która ceni swojego pracodawcę, ma możliwość rozwoju 
i podnoszenia kwalifikacji, w mniejszym stopniu będzie 
szukała nowej pracy. Firmę tworzą przecież ludzie i to 
od ich kompetencji, umiejętności i zaangażowania zależy 
sukces niejednego przedsiębiorstwa.

POMORSKIE – RAZEM 
TWORZYMY DOBRE 

MIEJSCA PRACY

Kierując się zasadą, że w każ-
dej firmie można niewielkim 

nakładem kosztów popra-
wić konkurencyjność miej-
sca pracy, a wymiana do-
świadczeń, dobre praktyki 
i dialog mogą być inspira-
cją do zmian, wojewódz-
ki Urząd pracy, działając 
w imieniu samorządu 
województwa pomorskie-

go, zaprosił w tym roku 
pomorskich pracodawców 

do dyskusji o tworzeniu do-
brych miejsc pracy. Chcemy 

inspirować przedsiębiorców 
i wspierać ich w tworzeniu wy-

sokiej jakości miejsc pracy, które 
przyczyniają się do dalszego rozwoju 

gospodarczego naszego regionu.
– przez cały rok spotykamy się z pomorskimi 

przedsiębiorcami w różnych powiatach – mówi Joanna wit-
kowska, dyrektor wojewódzkiego Urzędu pracy w gdań-
sku. – Cykl „Dobre miejsca pracy” cieszy się dużym zainte-
resowaniem pracodawców. spotykamy się, by dyskutować 
o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi nowoczesny rynek 
pracy: jak przyciągać pracowników, dbać o kadrę, podnosić 
jej kwalifikacje i wydłużać aktywność zawodową. 

inspirujące spotkania z pomorskimi pracodawcami wojewódz-
ki Urząd pracy w gdańsku, działający w imieniu samorządu 
województwa pomorskiego organizuje w partnerstwie z po-
wiatowymi urzędami pracy w Bytowie, Kościerzynie, słupsku, 
Człuchowie, nowym Dworze gdańskim, malborku  i gdyni, oli-
via Business Center i politechniką gdańską.

Cykl pod nazwą „Dobre miejsca pracy” rozpoczął się w kwiet-
niu w Kartuzach, a do tej pory spotkaliśmy się z pracodawca-
mi w dziewięciu lokalizacjach w całym województwie. w spo-
tkaniach wzięło udział ponad 250 przedsiębiorców z regionu. 
rozmawiamy o rozwoju i kwalifikacjach pracowników, różno-
rodności kulturowej i zatrudnianiu obcokrajowców oraz za-
rządzaniu różnorodnością wieku. wspólnie zastanawiamy się, 
jak wyglądają dobre miejsca pracy z perspektywy pracodawcy 
i pracownika. w spotkaniach uczestniczą eksperci w poszcze-
gólnych obszarach, m.in. specjaliści od Hr, ergonomii miejsca 
pracy i różnorodności kulturowej. przed nami jeszcze jedno, li-
stopadowe, spotkanie w gdyni, którego tematem przewodnim 
będą rozwój i kwalifikacje pracowników.

więcej informacji o działaniach 
wojewódzkiego Urzędu pracy w gdańsku: 
wup.gdansk.pl/pracodawcy oraz porp.pl
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MAREK WIKIERA TO CZłOWIEK 
WIELU TALENTóW. PREZES 
ZARZąDU UMbRELLA HOLDING 
jEST ZAPALONYM SPORTOWCEM. 
jEGO NAjWIęKSZYM SUKCESEM 
jEST UKOńCZENIE W jEDNYM 
ROKU CYKLU 4DESERTS – 
CZTERECH ULTRAMARATONóW 
NA PUSTYNIACH GObI, ATAKAMIE, 
SAHARZE I ANTARKTYDZIE. 
TRójMIEjSKI bIZNESEM jEST 
PONADTO TRENEREM MENTALNYM, 
MóWCą INSPIRACYjNYM ORAZ 
CZęśCIą PROjEKTU SALES ANGELS.

Marek Wikiera to sportowiec z biznesowym 
zacięciem czy biznesmen z pasją do sportów 
ekstremalnych?

marek wikiera to człowiek, który z jednej strony 
prowadzi swój biznes, a z drugiej pasjonuje się 
sportem ekstremalnym. pasja do sportu w tym 
wariancie rozpoczęła się w 2012 roku. wcześniej 
trochę truchtałem, trochę chodziłem na siłownię.

Zastanawiam się co dla Ciebie oznacza słowo 
„ekstrema”.

oznacza pokonywanie granic. Ja je pokona-
łem podczas pustynnego projektu i z jednej 
strony nikomu nie polecam tak drastycznego 

Historia 
o pokoNYWaNIu 

graNIc

rOZmAWIAŁ: Mateusz Marciniak
 ZDJĘCIA: materiał prasowy
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skoku, a z drugiej ten szalony przeskok jest możliwy do 
zrealizowania o ile zrobimy go z głową. wówczas nie wy-
rządzimy sobie krzywdy.

Uczestnicząc w zawodach walczysz z rywalami czy z wła-
snymi słabościami?

podczas zawodów walczę sam ze sobą. mam świadomość 
ograniczeń wynikających z mojego wieku i wiem, że nie 
przegonię młodszych. owszem, chciałbym być na wysokiej 
pozycji, ale nie jest to moim priorytetem. wiesz, ja po wielu 
latach doszedłem do wniosku, że same zawody w których 
biorą udział nie są najważniejsze. Znacznie istotniejsza jest 
droga, którą pokonuję by stanąć na linii startu. wtedy wal-
czę ze swoim organizmem i ze swoją głową. przygotowania 
to jest właśnie ten najcenniejszy bagaż. Zawody to wisien-
ka na torcie. Jest super, są emocje i endorfiny, ale najwięk-
szą wartością pozostaje właśnie droga.

Buddyjska filozofia opowiadająca o istocie drogi nad ce-
lem jest Ci bliska?

Jest mi bardzo bliska. niedawno odkryłem, że cel nie jest 
najważniejszy. w przeszłości nie dostrzegałem tego co się 
dzieje ze mną oraz we mnie po drodze.

Jaki był Twój najtrudniejszy moment w pustynnym 
projekcie?

 Było ich kilka. Ten szczególny pamiętam z atakamy, wtedy po 
raz pierwszy zabrakło mi sił.  Usiadłem w cieniu skarpy i nie 
byłem w stanie iść. miałem około kilometra do punktu kon-
trolnego. próbowałem się zmotywować, ale nic nie działało. 
szukałem motywacji w głowie – po prostu idź, noga za nogą... 
przyszła frustracja bo miałem 20 minut przewagi nad innymi 

zawodnikami, a oni zaczęli mnie wyprzedzać. a ja wciąż tam 
siedziałem bezsilny. Byłem totalnie zdenerwowany. Co mi po-
mogło? To, że sobie odpuściłem. w głowie mówiłem do siebie 
– do punktu kontrolnego jest tylko kilometr , dojdziesz spo-
kojnie, odpoczniesz, zjesz coś, nawet się prześpisz, napijesz.  
Tak zrobiłem. „Doczołgałem się” do punktu kontrolnego i zo-
baczyłem moich kolegów, którzy wyglądali tak samo jak ja – 
kompletnie wypruci. w nagrodę zrobiłem sobie gorący kubek 
zupy. Każdy gorący łyk sprawiał niesamowitą przyjemność, 
choć upał był niemożliwy. poczułem się lepiej, po 20 minutach 
pomyślałem:  co ja tu będę tak siedział?  i pobiegłem dalej.

Jaki jest Twój najbliższy cel?

w kwietniu planuję start razem z synem w maratonie pia-
sków na saharze. To dla mnie spełnienie marzenia. na-
tchnieniem był właśnie mikołaj, który w szkole podstawo-
wej napisał, że w przyszłości chciałby zostać biegaczem, 
ponieważ mógłby biegać z tatą. Bardzo mnie to wzruszyło. 
wspólne treningi zbliżyły nas. Częściej rozmawiamy. Ja 
staram się być jego nauczycielem, ale niejednokrotnie oka-
zuje się, że to on mnie uczy. Z dumą patrzę na młodego 
człowieka, który nie odpuszcza w trudnych sytuacjach.

A jeśli chodzi o cele biznesowe? Chciałbym porozmawiać 
o tych związanych z Sales Angels. Mówicie, że jesteście 
ludźmi pasji. Co to oznacza?

przede wszystkim jesteśmy  osobami, które po godzinach 
pracy spotkają się, żeby rozwijać własne umiejętności. Dziś 
każdy z nas jest sprzedawcą, czy tego chce czy nie.
spotkania społeczności sales angels są miejscem gdzie mo-
żemy doskonalić nasze kompetencje, ucząc się od eksper-
tów i od siebie nawzajem.

To znaczy, że będąc częścią tego projektu wciąż się 
uczysz.

Zdecydowanie. według mnie, w obecnym świecie nie ma innej 
drogi jak permanentna nauka, aż do śmierci. 
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marek wikiera udowadnia swoimi doświadczeniami, że 
granice istnieją wyłącznie w naszych głowach. podczas 
spotkania z przedsiębiorcami opowiedział o ukończeniu 
morderczego cyklu „4 Deserts”. przedsięwzięcie polega 
na pokonaniu ekstremalnych ultramaratonów organizowa-
nych na czterech największych pustyniach świata – sa-
hara, gobi, atakama oraz antarktyda. współautor książki 
„wielki pustynny szlem”powitał zgromadzonych gości mo-
tywującą frazą - „różnica pomiędzy niemożliwym, a możli-
wym polega jedynie na stopniu determinacji”. Uniwersalne 
motto ma związek również z sukcesami biznesowymi, któ-
re pasjonat sportu osiąga od ponad 20 lat.

wtorkowy wieczór był kolejnym spotkaniem biznesowym 
organizowanym przez słupską izbę przemysłowo-Handlo-
wą. w poprzednich spotkaniach prelegentami byli m.in : 
marek Bączkiewicz, andrzej wójtowicz czy Hanna sikor-
ska. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie procesów biz-
nesowych Członków izby poprzez integrację środowiska 
przedsiębiorców oraz wspieranie nawiązywania kontaktów 
biznesowych i relacji prywatnych.

„Potęga determinacji” 
w Słupskiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej

Gościem specjalnym wieczoru biznesowego or-
ganizowanego przez Słupską Izbę Przemysło-
wo-Handlową był Marek Wikiera. Prezes Zarządu 
Umbrella Holding opowiedział zgromadzonym 
gościom o swoich doświadczeniach związanych 
z motywacją oraz inspirowaniem.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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Mostostal Pomorze skończył realizacje projektów będących zleceniem norweskiej firmy 
Aker Solutions. Na Nabrzeżu Pięciu Gwizdków odbył się załadunek ważącej ponad 120 
ton konstrukcji Northern Lights Subsea. Jest to rodzaj podwodnej konstrukcji morskiej. 
Celem kontraktu jest wydłużenie wydobycia ropy i gazu na tym obszarze o około 20 lat.

Pękła magiczna 
granica 20 milionów 
wirtualnych recept 
wypisanych przez 
rodzimych lekarzy. 
Taką informację za-
mieściło na Twitterze 
Centrum Systemów 
Informacyjnych 

Ochrony Zdrowie. W szacunkach możemy zna-
leźć dane, które mówią o tym, że w skali doby 
wystawianych jest około 0.5 miliona e-recept. Tego 
rodzaju recepty możemy zrealizować w każdej 
aptece na terenie kraju od 1 stycznia 2019 roku.

W gdańskim porcie 
otwarto pierwsze w kraju 
centrum szkoleniowe kadr 
portowych, które wyko-
rzystuje techniki symulacji 
w wirtualnej oraz roz-
szerzonej rzeczywistości. 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii przyszli 
pracownicy portu będą mogli uzyskać umiejętności 
niezbędne do obsługi nowoczesnych urządzeń prze-
ładunkowych. Specjalne symulatory zostały skonstru-
owane przez spółkę Centrum Nowych Kompetencji.

e-recepTy 
w NaTarciu

Gdański porT 
poszerza 
koMpeTeNcje

MosTosTal poMorze 
wydłuża wydobycie

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA



ROK 2019 TO ROK, Na KTóRy PRZyPada JUBIlEUSZ 15-lECIa dZIaŁalNOśCI POMORSKIEGO FUNdUSZU 
POżyCZKOWEGO SP. Z O.O. JaK W PRZyPadKU KażdEGO JUBIlEUSZU TO dOBRy MOMENT, żEBy Na CHWIlę 
PRZySTaNąć, OdERWać SIę Od COdZIENNEJ, BIEżąCEJ PRaCy I POdSUMOWać TO, CO UdaŁO SIę OSIąGNąć. 
SIęGNąć dO HISTORII, WSKaZać WSZySTKICH TyCH, KTóRZy PRZyCZyNIlI SIę dO OSIąGNIęTyCH EFEKTóW 
I Z JESZCZE WIęKSZą MOTyWaCJą POWRóCIć dO REalIZOWaNIa NaKREślONyCH CElóW.

SkutEcZNE 
WSparcIE 

lokalnej przedsiębiorczości
15 lat działalności Pomorskiego 

Funduszu Pożyczkowego

Z PERSPEKTYWY LICZb DOTYCHCZASOWA DZIAłALNOść fUNDUSZU TO 6,2 TYS. WSPARTYCH 
PRZEDSIęWZIęć GOSPODARCZYCH NA KWOTę PONAD 351 MLN Zł. ZA TYMI LICZbAMI DLA 
fUNDUSZU KRYjE SIę REALIZACjA 23 UMóW OPERACYjNYCH NA WDROŻENIE INSTRUMENTóW 
fINANSOWYCH, PRACA ZARZąDU, KADRY KIEROWNICZEj ORAZ CAłEGO ZESPOłU PRACOWNIKóW, 
WSPARCIE LICZNYCH PODMIOTóW I INSTYTUCjI WSPółPRACUjąCYCH Z fUNDUSZEM, ALE 
PRZEDE WSZYSTKIM POjEDYNCZE SUKCESY PRZEDSIębIORCóW, KTóRZY DZIęKI UZYSKANEMU 
fINASOWANIU MOGLI ZREALIZOWAć SWOjE MARZENIA O PIERWSZYM bIZNESIE CZY TEŻ 
PRZEPROWADZIć PRZEDSIęWZIęCIA I INWESTYCjE ZWIąZANE Z DALSZYM ROZWOjEM fIRMY.



Kontynuacją inicjatywy Jeremie są projekty realizowane obecnie ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020. w województwie pomorskim projekt skierowany do mŚp prowadzony jest pod nazwą Pomorski fundusz Rozwoju 
2020+. Zgodnie z umową operacyjną podpisaną z BgK pomorski Fundusz po-
życzkowy wdraża dwa instrumenty finansowe – mikropożyczkę oraz pożycz-
kę rozwojową. Dotychczas wsparciem objętych zostało ponad 600 przedsię-
biorstw na kwotę 58,6 mln zł. w połowie iV kw. br. dostępna będzie kolejna 
pula środków, ponad 8 mln zł, która przeznaczona zostanie na mikropożyczkę.
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efekty działalności pomorskiego Funduszu po-
życzkowego w postaci ilości wspartych przedsię-
biorstw oraz wielkości przekazanych środków na 
ich utworzenie i dalszy rozwój potwierdzają traf-
ność decyzji o powołaniu tej instytucji. inicjatorem 
powstania Funduszu był samorząd województwa 
pomorskiego, który pozostaje większościowym 
udziałowcem spółki. pomorski Fundusz pożycz-
kowy jest obecnie jedną z największych instytu-
cji finansowych w naszym województwie, której 
zadaniem jest dystrybucja środków unijnych oraz 
środków województwa pomorskiego w postaci 
niskooprocentowanych pożyczek. Doceniając do-
tychczasowy wkład Funduszu w rozwój naszego 
regionu, życzę dalszych sukcesów w skutecznym 
wspieraniu inicjatyw gospodarczych. 

MIECZYSłAW STRUK 
- MARSZAłEK WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO

swoją pozycję Fundusz konsekwentnie buduje już od 15 lat, efektywnie wykorzystując środki publiczne na rzecz lokal-
nej przedsiębiorczości. od początku funkcjonowania Funduszu dominującym obszarem działalności pozostaje wsparcie 
pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

wśród realizowanych projektów wsparcia dla mŚp na wyróżnienie zasługuje 
Inicjatywa JEREMIE – program Unii europejskiej, realizowany w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 przez sześć woje-
wództw, w tym województwo pomorskie. Dzięki podpisanej umowie z Ban-
kiem gospodarstwa Krajowego (BgK) Fundusz udzielił 1663 pożyczek na 
kwotę  ponad 118 mln zł.

Fundusz wdraża także instrumenty finansowe w ramach pro-
jektu finansowanego ze środków województwa pomorskie-
go. na mocy umów podpisanych z pomorskim Funduszem 
rozwoju sp. z o.o., menadżerem środków, przeznaczonych 
zostanie łącznie ponad 40 mln zł na wsparcie obszarów 
i branż ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki wo-
jewództwa pomorskiego. w październiku br. Fundusz zakoń-

czył nabór wniosków na Pożyczkę Turystyczną na wsparcie 
przedsięwzięć rozwojowych związanych z usługami czasu 
wolnego oraz Małą Pożyczkę na wsparcie rozwoju przedsię-
biorstw działających poza częścią obszaru metropolitalnego 
gdańska – gdyni – sopotu. prowadzony jest nabór na Po-
życzkę na zatrudnienie na wsparcie procesu poszukiwania, 
pozyskiwania i podnoszenia kwalifikacji pracowników.  
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Do korzyści dla odbiorców wsparcie, jakie wiążą się 
z ofertą Funduszu należą m.in. przejrzyste procedury 
i bezpieczeństwo finansowania udzielane przez wia-
rygodną instytucję, brak prowizji oraz innych opłat za 
udzielenie i obsługę pożyczki oraz atrakcyjne oprocen-
towanie. w zależności od danego instrumentu finanso-
wego przedsiębiorcy, spełniający kryteria preferencji, 
liczyć mogą na preferencje w oprocentowaniu pożyczki, 

które wynieść może już od 0,94% w skali roku. Dotyczy 
to w szczególności podmiotów rozpoczynających działal-
ność gospodarczą oraz funkcjonujących na rynku krócej 
niż 24 m-ce (tzw. start-up’ów), podmiotów prowadzących 
przedsięwzięcia rozwojowe na obszarze o niskim pozio-
mie aktywności gospodarczej czy też ponoszących wy-
datki związane z procesem poszukiwania, pozyskiwania 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Środowisko gospodarcze wielokrotnie dziękowało samorządowym władzom 
naszego województwa za inicjatywę i powołanie pomorskiego Funduszu po-
życzkowego oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające wzrost możliwości 
i rozwój działalności Funduszu na rzecz pomorskiej gospodarki. Dominujące 
w naszym regionie mikro, małe i średnie firmy od 15 lat otrzymują wsparcie 
w formie pożyczek, których często z różnych powodów nie mogą otrzymać z in-
nych komercyjnych instytucji finansowych. szeroki wachlarz oferowanych in-
strumentów finansowych, profesjonalna obsługa, proste procedury i atrakcyjne 
oprocentowanie to atuty instytucji, która na trwałe wpisała się w system obsługi 
i wsparcia pomorskich firm. Dziękując za dotychczasową działalność wyrażam 
przekonanie, że w następnych latach następować będzie dalsze umacnianie 
organizacyjno – finansowe tej tak ważnej instytucji dla rozwoju przedsiębior-
czości w naszym województwie.

ZBIGNIEW CANOWIECKI 
- PREZYDENT PRACODAWCóW POMORZA

pomorski Fundusz pożyczkowy działa poprzez centralę w gdań-
sku oraz sieć pięciu oddziałów zlokalizowanych w Bytowie, Kar-
tuzach, słupsku, Tczewie i wejherowie. mając na uwadze umoż-
liwienie zainteresowanym podmiotom jak najszerszego dostępu 
do oferty Fundusz prowadzi cykliczne konsultacje w Chojnicach, 
gdyni, Kwidzynie, lęborku, pelplinie, starogardzie gdańskim 
i Ustce. Uczestniczy też w licznych spotkaniach informacyjnych, 
szkoleniach i warsztatach dla przedsiębiorców. wszystkie te 
działania prowadzone są bezpłatnie. 

Tak szerokie dotarcie do przedsiębiorców nie byłoby możliwe 
bez wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu współ-
pracujących z Funduszem na szczeblu województwa, po-
wiatów oraz poszczególnych gmin, wśród których wymienić 
należy m.in. jednostki samorządu terytorialnego, inkubatory 
przedsiębiorczości, związki pracodawców, stowarzyszenia 
i instytucje branżowe.

sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególnie prowadzo-
ne przez nie inwestycje, są siłą napędową dla rozwoju gminy, tworzą nowe 
miejsca pracy, uatrakcyjniają gminę nie tylko jako miejsce pracy, ale i miej-
sca zamieszkania, stanowią istotne źródło dochodów gminy. Dlatego jed-
nym z kluczowych zagadnień jest stworzenie dogodnych warunków rozwoju 
przedsiębiorstw z sektora mŚp, także w formie wsparcie finansowego, jakie 
oferuje pomorski Fundusz pożyczkowy. mając na uwadze wkład Funduszu 
w rozwój mŚp Związek gmin pomorskich podpisał z Funduszem porozumie-
nie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. wierzę, że kolejne lata działalności Funduszu przyniosą 
jeszcze większe efekty w postaci wsparcia pomorskich firm. 

BłAŻEJ KONKOl 
- PREZES ZARZąDU ZWIąZKU GMIN POMORSKICH
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pomorski Fundusz pożyczkowy poszerzył zakres swojej 
działalności o wsparcie podmiotów realizujących in-
westycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. od 
kwietnia 2019 r. dostępna jest pożyczka oZe, z której 
skorzystać mogą inwestorzy chcący wybudować na te-
renie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą 

energię elektryczną i/lub cieplną wykorzystującą biogaz, 
biomasę, słońce, energię ziemi oraz wodę. Fundusz otrzy-
mał od europejskiego Banku inwestycyjnego, z którym 
podpadał umowę operacyjną, prawie 60 mln zł z prze-
znaczeniem na pożyczkę oZe, której oprocentowanie jest 
bardzo atrakcyjne i wynosi od 0,25% w skali roku.

Za nami prawie 15 lat działalności na rzecz pomorskich przedsię-
biorstw. Dziękuję przedsiębiorcom – naszym klientom, którzy obda-
rzyli nas zaufaniem i których przedsięwzięcia  mogliśmy wesprzeć. 
nasza praca daje nam możliwość spotkania z ludźmi pełnych pasji, 
kreatywnych i innowacyjnych. Cieszą nas ich sukcesy, które są dla 
nas motywacją do podejmowania jeszcze większego wysiłku. 
Dziękuje wszystkim organizacjom i instytucjom współpracującym 
na co dzień w Funduszem. Bez ich wsparcia nie byłoby możliwe tak 
szerokie dotarcie z informacją do przedsiębiorców, a tym samym 
osiągniecie tak wysokich rezultatów naszej działalności. 
Dziękuję  całemu zespołowi pomorskiego Funduszu pożyczkowego 
za ciężką pracę, zaangażowanie i konsekwentne dążenie do wypeł-
niania stawianej nam misji. 

ANETA GRZĘBSKA 
- PREZES ZARZąDU POMORSKIEGO 

fUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP. Z O.O.

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

O/ BytóW 
KaSzuBSKi inKuBatOR PRzedSięBiORCzOśCi
ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów
tel. kom. 609 818 301
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

O/ KaRtuzy 
KaRtuSKie CentRuM KultuRy
ul. Klasztorna 1, pok. 2,8, 83-300 Kartuzy
tel. kom. 609 813 182
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl 

O/ SłuPSK
SłuPSKi inKuBatOR teCHnOlOGiCzny
ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk
tel. kom 601 512 131
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

O/ tCzeW 
dOM PRzedSięBiORCy W tCzeWie 
ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 13, 83-110 Tczew
tel. kom 607 927 167
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl 

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

P O M O R S K i  F u n d u S z  P O ż y C z K O W y  S P.  z  O. O. 

www.pfp.gda.pl
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25 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O POCZąTKACH DZIAłALNOśCI ARIMR, ALE TAKŻE O ROZWOjU NA PRZESTRZENI ćWIERćWIECZA, 
MóWI KAROL NARLOCH, DYREKTOR AGENCjI RESTRUKTURYZACjI I MODERNIZACjI ROLNICTWA.

W ćWIErć WIEku 
pokoNalIśmY 

SEtkę lat

rOZmAWIAŁA: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Jaka jest główna refleksja po tym 
pierwszym jubileuszu? 

Jesteśmy rolnictwu potrzebni. przez 
te 25lat wielokrotnie zmieniały się 
opcje polityczne rządzące polską, 
a nasza instytucja trwała i rozwijała 
się, a jak korzystnie zmieniała się pol-
ska wieś, każdy widzi.

Początki były skromne.

najpierw zajmowaliśmy się dopła-
tami do rolniczych kredytów, korzy-
stając z krajowych funduszy, dopiero 
wejście polski do Unii europejskiej 
pozwoliło nam rozwinąć żagle. Jak 
łatwo zauważyć, polska wieś zmieni-
ła się diametralnie.

Czy to znaczy, że możecie odpocząć 
i tylko kontrolować, czy rzeczy już 
wdrożone funkcjonują sprawnie?

Dużo jest jeszcze do zrobienia. naj-
ważniejsze jest pilnowanie interesu 
polskich rolników na forum unijnym. 
nasze władze wytrwale to robią. 
przykład z ostatnich dni - rada mi-
nistrów rolnictwa i rybołówstwa Ue 
obradowała 14 -15 października br. 
w luksemburgu. Delegacji polskiej 
przewodniczył podsekretarz stanu 
w mrirw ryszard Zarudzki. polska 
wyraziła sprzeciw wobec cięć wydat-
ków na wspólną politykę rolną zapro-
ponowanych przez Ke, a szczególnie 
na koncentracji tych cięć w ii filarze 
wpr. Kluczową sprawą dla polski jest 
wyrównanie dopłat bezpośrednich.

Wyrównanie do jakiego poziomu? 

potocznie uważa się, że do poziomu 
dopłat, które otrzymuje rolnik nie-
miecki, ale nie o to chodzi. na razie 
walczymy o to, aby dopłaty bezpo-
średnie do hektara kwalifikowanego 
były dla polskiego rolnika na pozio-
mie średniej europejskiej, a jesteśmy 
poniżej. To ważne zadanie dla nowego 
komisarza ds. rolnictwa w Unii euro-
pejskiej Janusza wojciechowskiego. 
Co prawda z racji stanowiska będzie 
musiał brać pod uwagę nie tylko inte-
res polski, ale 28 krajów Unii, niemniej 
łatwo będzie mógł udowodnić, że ar-

gumenty, które nas lokowały poniżej 
średniej, są już nieaktualne.

W niełatwej konkurencji z krajami 
„starej” Unii, w walce o konsumen-
ta, jakie atuty może wykorzystywać 
polskie rolnictwo”

nasze rolnictwo to w większości śred-
nie i małe gospodarstwa, nieracjonal-
nie byłoby ścigać się ilością produk-
cji, ale mogą one nadrabiać jakością 
i robią to. produkują zdrową, ekolo-
giczną żywność, na którą zawsze było 
zapotrzebowanie, a obecnie panuje 
nawet moda, i sprzedawać ją bezpo-
średnio odbiorcom. reaktywujemy 
tradycyjne zielone rynki, już w tej 
chwili rolnicy mogą dostarczaj swoje 
produkty, także te przetworzone jak: 
sery, kiełbasy, przetwory warzyw-
ne i owocowe, do sklepów, punktów 
gastronomicznych, hoteli, ośrodków 
turystycznych – bez pośredników. 
To są produkty najwyższej jakości, 
wytwarzane tradycyjnymi metodami. 
Chcemy stymulować też rozwój prze-
twórstwa rolno-spożywczego.

Agencja ma możliwość stymulowa-
nia poprzez dopłaty nowych kierun-
ków rozwoju rolnictwa. Programów 
pomocowych jest wiele. W jakim 
kierunku idą główne działania? Jak 
wyobrażacie sobie przyszłość rol-
nictwa i wsi?

musimy zdać sobie sprawę w jakim 
geopolitycznym otoczeniu żyjemy 
oraz z faktu nieuchronnych zmian 

klimatycznych. To są dwie głów-
ne determinanty. mówimy zatem 
o zdobywaniu nowych rynków zbytu 
dla polskich produktów rolno-spo-
żywczych. nasze władze starają się 
to ułatwić. ostatnie wydarzenia są 
tego przykładem. 10 października 
br. minister Jan Krzysztof ardanow-
ski i wiceminister ryszard Zarudzki 
uczestniczyli w otwarciu terminala 
cukrowego w porcie gdańskim, oraz 
w podpisaniu listu intencyjnego za-
powiadającego rozbudowę terminala 
zbożowego w gdyńskim. nie dalej jak 
w ubiegłym tygodniu, kolejne polskie 
firmy drobiarskie uzyskały dostęp 
do chińskiego rynku. Dlatego tak 
ważna jest pomoc w rozwoju branży 
rolno-spożywczej. Trzeba położyć 
silniejszy nacisk na wiejską współ-
pracę, innowacyjność, nowe techniki 
i technologie. oczywiście wszystko 
to musi nastąpić z poszanowaniem 
jakości, bo to jest nasz polski znak 
rozpoznawczy. natomiast negatyw-
ne skutki zmian klimatu będą równo-
ważone inwestycjami w systemy na-
wadniania oraz gromadzenia wody. 
prowadzone są także badania nad 
nowymi odmianami roślin, bardziej 
odpornymi na zmiany klimatu. przy-
szłość wsi zapowiada się pozytywnie 
także w kategoriach społecznych -  
pojawiła się moda na wieś, odrodziły 
się Koła gospodyń wiejskich, jest 
zapotrzebowanie na dobrą i zdrową 
żywność. na koniec refleksja - jak 
świat światem, człowiek jeść musi, 
a nas ludzi jest na tyle dużo, że i rol-
nikom pracy nie zabraknie.
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Za nami pierwsza konferencja „Eco-Trans 
Marine” Fundacji na Rzecz Rozwoju Trans-
portu Wodnego: „Ekologiczny transport 
wodny w perspektywie 2030”. Konferencję 
objął patronatem Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk.

prezes Fundacji wioleta wielicka powitała uczestników 
konferencji i przedstawiła cele Fundacji. „Zależy nam poka-
zaniu możliwości i zastosowaniu idei zrównoważonego roz-
woju w transporcie wodnym, poprzez realizację innowacyj-
nych projektów przy szerokim zaangażowaniu społecznym, 
integracji przemysłu i nauki, współdziałaniu i wspieraniu 
inicjatyw samorządowych. Planujemy aktywizację mło-
dzieży poprzez akcje szkoleniowe i utworzenie zespołów 
badawczych skupionych na badaniach z obszaru zrówno-
ważonego rozwoju transportu wodnego.”
podczas konferencji zostały zaprezentowane zaawanso-
wane technologie i przyjazne dla środowiska rozwiązania 
w zakresie konstrukcji i wyposażenia statków. innowacje 
wprowadzane do żeglugi, w tym możliwości wykorzysta-

nia czystej energii dla jednostek pływających przedstawi-
li Daniel okruciński - Crist s.a, Teus van Beek – wärtsilä 
Corporation i Tomasz Bogucki - Hydrogen First. projekty 
związane z infrastrukturą ekologicznego transportu śródlą-
dowego przedstawili piotr szmytkiewicz - instytut Budow-
nictwa wodnego polskiej akademii nauk i stanisław wroń-
ski - wojewódzki Urząd Kujawsko-pomorski. 
rafał wasil - Departament infrastruktury i iwona naliwajek 
- Departament edukacji i sportu Urzędu marszałkowskie-
go województwa pomorskiego omówili programy dotyczą-
ce infrastruktury dla turystyki wodnej i edukacji morskiej. 
aspekty budowania świadomości ekologicznej zaprezento-
wała natalia Świdroń - grywiT. angażujesz – wygrywasz!. 
 
Członkowie Fundacji eco-Transmarine – andrzej Durajski, 
piotr Boike, Zbigniew Burciu, Teresa abramowicz-gerigk 
i Karolina Horn - Bureau d’etude ship-sT przedstawili kon-
cepcję statków dla Zatoki gdańskiej: ekologicznego „pro-
mu na Zatokę”, statku swaTH o zmiennym zanurzeniu dla 
Żeglugi metropolitalnej oraz możliwości wykorzystania 
przyjaznego dla środowiska transportu śródlądowego na 
zapleczu portów trójmiasta.

Zaproponowany projekt „promu na Zatokę” jako inicjatywa 
społeczna, pozwoli zbudować ekologiczny obraz możliwo-
ści naszego regionu. Dodatkowo zależy nam na wykorzy-
staniu potencjału lokalizacji oraz posiadanych zasobów. 
prom ma być jednostką ekologiczną, wielofunkcyjną, za-
projektowaną oraz wykonaną przy wsparciu firm działają-
cych na pomorzu oraz jednostek naukowych. 
po szczegóły zapraszamy na naszą stronę 
www.eco-trans-marine.pl

Konferencja 
„Eco-Trans Marine”

ZDJĘCia: marta Kulesza
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Międzynarodowa Konferen-
cja PCHET 2, która odby-
ła się w październiku 2019r. 
w Pomorskim Parku Naukowo 
– Technologicznym w Gdyni, 
została  zorganizowana po raz 
drugi przez Klaster Technologii 
Wodorowych i Czystych Techno-
logii  Węgłowych. Zgromadziła 
prawie 300 uczestników repre-
zentujących bardzo szerokie 
i różnorodne środowisko gospo-
darcze, naukowo-badawcze i ad-
ministracji samorządowej.

w tej edycji konferencji zaprezento-
wano spektrum zagadnień związa-
nych z zastosowaniem technologii 
wodorowych w transporcie i energe-
tyce, dyskutowano na temat luk legi-
slacyjnych, możliwości finansowania 
oraz prezentowano modele bizneso-
we wykorzystujące wodór jako no-
śnik energii. w trakcie ii edycji pol-
skiej Konferencji pCHeT o znaczeniu 
międzynarodowym zaprezentowano 

spektrum zagadnień związanych z za-
stosowaniem technologii wodorowych 
w transporcie i energetyce, dysku-
towano na temat luk legislacyjnych, 
możliwości finansowania oraz prezen-
towano modele biznesowe wykorzy-
stujące wodór jako nośnik energii.
ogłoszony został program po-
morskiej Doliny wodorowej, któ-
rego koordynatorem jest Klaster 
Technologii wodorowych i Czy-

stych Technologii węglowych.
Klaster Technologii wodorowych i Czy-
stych Technologii węglowych wystąpił 
z inicjatywą budowy pomorskiej Doliny 
wodorowej, umożliwiającej wykorzy-
stanie potencjału w zakresie produkcji 
paliw wodorowych oraz zapewnienia 
ich wykorzystania w szczególności 
w zastosowaniach transportowych.
Kluczowi partnerzy, w szczególności 
samorządy lokalne, w tym te zrzeszo-
ne w stowarzyszeniu obszar metro-
politalny gdańsk-gdynia-sopot oraz 
podmioty gospodarcze, takie jak gru-
pa lotos s.a., pKp energetyka s.a., 
energa s.a.  deklarują wolę realizacji 
w zakresie swoich zadań i kompeten-
cji przedsięwzięć wnoszących wkład 
we wdrażanie inicjatywy tworzenia 
pomorskiej Doliny wodorowej.

szacowany potencjał programu to 
co najmniej 2 000 ton wodoru rocz-
nie oraz 15% udziału wodoru jako 
paliwa w transportowym miksie 
energetycznym województwa po-
morskiego do 2030 roku.

Pomorska dolina wodorowa 
– wdrożenie innowacyjnego 
programu na terenie Polski



Niespełna miesiąc – tyle czasu kursował na bezpłatnej linii ulicy Karwieńskiej 
w pełni autonomiczny bus firmy Easymile. Element projektu „Sohoja Baltic” okazał 
się ogromnym sukcesem, zwłaszcza, że stolica pomorza jest jedynym polskim mia-
stem, które miało możliwość realizacji w pełni nowatorskiej i ekologicznej usługi. 

Mowa o zatokach autobu-
sowych. To kolejna ważna 
inwestycja w zakresie 
rozwoju zrównoważonego 
transportu. Ekologiczna 
flota autobusowa, powsta-

jący kontrapas autobusowy 
oraz poszerzanie zatok to działania, które mają prze-
konać mieszkańców Gdyni do pozostawienia aut i sko-
rzystania z usług komunikacji miejskiej. Koszt moder-
nizacji zatok autobusowych to 12 milionów złotych.

Gdańsk zdobył 
nagrodę  Księżnej 
Asturii w kategorii 
„Zgoda”. Wyróż-
nienie wprost z rąk 
Króla Hiszpanii 

odebrała Prezydent Aleksandra Dulkiewicz. 
W krajach iberyjskich ta prestiżowa nagroda 
porównywalna jest z Noblem. Wręczenie wy-
różnienia miało miejsce podczas uroczystej 
gali w Teatro Compoamor w Oviedo.

ModerNizacja 
GdyńskicH 
zaTok

Hiszpański 
Nobel dla 
Gdańska

auToNoMiczNe 
podróżowaNie
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Gmina Żukowo 

dYNamIcZNY 
roZWój 

NIE poZoStajE 
BEZ Echa

CHOć MAMY DOPIERO PAźDZIERNIK GMINA ŻUKOWO jUŻ TERAZ ROK 2019 MOŻE ZALICZYć DO 
NIEZWYKLE UDANYCH. SAMORZąD WYSOKO PODNIóSł SObIE POPRZECZKę POD KąTEM ILOśCI 
I ZAKRESU INWESTYCjI, ALE SKUTECZNIE ją PRZESKAKUjE. CO WAŻNE, TAKIE DZIAłANIA NIE POZOSTAją 
bEZ ECHA, bO W OSTATNICH TYGODNIACH NIE bRAKOWAłO WYRóŻNIEń DLA ŻUKOWSKIEGO 
SAMORZąDU. O TYM WSZYSTKIM ROZMAWIAMY Z bURMISTRZEM WOjCIECHEM KANKOWSKIM.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Panie Burmistrzu, zacznijmy od wisienki na torcie. Wasze 
działania dostrzegają eksperci i komisje konkursowe 
plebiscytów rangi wojewódzkiej i krajowej. Otrzymaliście 
właśnie tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2019 
w konkursie organizowanym przez Monitor Rynkowy 
(dodatek „Dziennika Gazety Prawnej”) oraz Monitor 
Biznesu (dodatek „Rzeczpospolitej”).

- Już wcześniej podkreślałem, że sama nominacja w tak pre-
stiżowym konkursie była dla nas pozytywnym zaskoczeniem. 
przyznanie tytułu symbol polskiej samorządności przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Kapituła symbolu składa się 
z ekspertów, których doświadczenie sprawia, że symbol pla-
suje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w polsce. Dla 
gminy Żukowo to ogromne wyróżnienie. Korzystając z okazji 
chciałbym podziękować wszystkim, którzy stanowią o wyjąt-
kowości gminy Żukowo, a więc przede wszystkim jej miesz-
kańcom. Dziękuję radnym, sołtysom i przewodniczącym Za-
rządów osiedli za owocną współpracę.

Wcześniej był jeszcze tytuł TOP 100 i nominacja dla 
zmodernizowanego Spichlerza.

- Zgadza się, modernizacja naszego spichlerza znalazła się 
w gronie finalistów niezwykle prestiżowego plebiscytu „mo-
dernizacja roku i budowa XXi wieku”, który odbywa się pod 
patronatem: ministra edukacji narodowej, ministra infra-
struktury, przewodniczącego Komisji infrastruktury sejmu 
rp, głównego inspektora nadzoru Budowlanego oraz głów-

OdBiór nAGrOdy TOP 100

SyMBOl POlSKiej SAMOrZądnOści 2019
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nego inspektora ochrony Środowiska. Z kolei nagrodę Top 
100 otrzymaliśmy w kategorii „gmina przyjazna Biznesowi”. 
To plebiscyt organizowany przez Dziennik Bałtycki i który 
Honorowym patronatem objął wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich.

Wróćmy do inwestycji. Mamy październik, ale nie 
zwalniacie tempa.

- powiedziałbym nawet, że przyspieszamy. Zakończyliśmy 
niedawno budowę ul. Tuwima w Żukowie, otworzyliśmy roz-
budowaną remizę osp w skrzeszewie, rozpoczęliśmy bu-
dowę ul. Kasztanowej w Żukowie, a także rozbudowę szkoły 
w niestępowie, tam też budujemy nowe boisko. przed nami 
budowa kolejnych dróg. podpisaliśmy umowy na dokumen-
tację projektową ulic Heweliusza, Kopernika, matejki i Bato-
rego w Żukowie, a także na drogę Żukowo – przyjaźń (przez 
otomino). Z kolei w obecności wojewody pomorskiego pod-
pisałem umowę na dofinansowanie budowy ul. siostry Fau-
styny i ul. wierzbowej w Żukowie. Kończymy również asfalto-
wanie 10 odcinków dróg na terenach sołeckich.
na tym nie koniec, trwa budowa sieci wodociągowej na ul. 
Kolejowej w przyjaźni, jesteśmy w trakcie modernizacji bu-
dynku Urzędu gminy, zakończyły się prace budowlane nowej 
siedziby ośrodka Kultury i sportu w Żukowie oraz naszej Bi-
blioteki samorządowej, kończą się także prace przy budowie 
ul. Tuchomskiej w Baninie. Trwają też procedury przetargo-
we dla kolejnych inwestycji, w tym na budowę węzła integra-
cyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi, a nasza spół-
ka Komunalna „Żukowo” realizuje duży projekt kanalizacyjny 
z ogromnym dofinansowaniem niemal 50 mln zł.

Czego mogę życzyć na koniec? Utrzymania takiego 
tempa?

- nie będzie to łatwe, ale liczę, że wraz z radą podołamy ko-
lejnym zadaniom. gramy w jednej drużynie, która za cel po-
stawiła sobie dobro mieszkańców i liczę, że tak będzie dalej. 
Życzymy sobie również jak najszybszej realizacji obwodnicy 
metropolitalnej Trójmiasta wraz z obwodnicą Żukowa. nasze 

wieloletnie starania pomogły w przyspieszeniu tej inwestycji 
i na przełomie grudnia i stycznia powinien zostać ogłoszo-
ny długo oczekiwany przetarg na to zadanie. Kilka tygodni 
temu, nieprzypadkowo właśnie w Żukowie odbyła się konfe-
rencja prasowa z przedstawicielami rządu i to właśnie na niej 
poznaliśmy szczegóły harmonogramu budowy obwodnicy.

GAlA KOnKurSu SyMBOl 2019

ZMOderniZOWAny 
SPichlerZ 
W ŻuKOWie
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rozpoczęły się roboty budowlane i prace kon-
serwatorskie w 130-letnim Domu wałmistrza 
w Hevelianum. Budynek już w połowie 2020 
roku będzie pełnił funkcje biurowe.
- Chciałbym pogratulować zespołowi Hevelia-
num i wykonawcy. Choć obiekt ma niewielką 
kubaturę to jest dość cenny dla całego kom-
pleksu - mówi alan aleksandrowicz, zastępca 
prezydenta gdańska ds. inwestycji. - Życzę, 
aby wszystkie prace przebiegły sprawnie, tak 
byśmy w przyszłym roku mogli otworzyć wy-
remontowany Dom wałmistrza.
Zakres prac jest kompleksowy. Będzie to m.in. 
wzmocnienie fundamentów, ścian konstruk-
cyjnych i stropów, remont elewacji, wykonanie 
nowej klatki schodowej, prace elektryczne 
i sanitarne. w zakresie zadań termomoder-
nizacyjnych zamówienie jest realizowane 
w ramach projektu pn. „Kompleksowa moder-
nizacja energetyczna budynków mieszkalnych 
i użytkowych zlokalizowanych na terenie gmi-
ny miasta gdańska – w latach 2017–2020”.

Ruszyły prace 
w Domu Wałmistrza

ogłoszono zwycięzców konkursu 
plgBC green Building awards. inwe-
stycja pn. „realizacja ekologicznego 
budynku wielorodzinnego ze wspar-
ciem zlokalizowanego w gdańsku 
przy ul. Dolne młyny” okazała się bez-
konkurencyjna w kategorii najlepsza 
ekologiczna zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Budynek powstał w ra-
mach gdańskiego programu mieszkal-
nictwa społecznego dla osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. 
- Dom na Dolnych młynach to miej-
sce, w którym osoby, które wycho-
dzą z różnych trudności życiowych 
otrzymują wsparcie i mogą wrócić do 

normalnego życia. To miejsce, z któ-
rego jesteśmy szczególnie dumni – 
mówi aleksandra Dulkiewicz, prezy-
dent gdańska. - ekologiczne budow-
nictwo to jest coś, na co w gdańsku 
stawiamy – dodaje. 
Konkurs plgBC green Building 
awards to wydarzenie cykliczne, 
którego celem jest promocja no-
woczesnych rozwiązań dla zrów-
noważonego budownictwa. prace 
oceniane są przez jury zarówno pod 
względem walorów związanych z bu-
downictwem ekologicznym i zrówno-
ważonym rozwojem, jak i architekto-
nicznych oraz estetycznych.

Nagroda PLGBC 
Green Building 
Awards

rusza nabór do kolejnej, ósmej już edycji projektu gdańskie Fasa-
dy odnowa. inicjatywa ma na celu rewaloryzację fasad kamienic 
z obszaru głównego miasta w gdańsku, tak aby były one bardziej 
estetyczne. sukcesywnie od 2013 roku, dzięki współpracy wspólnot 
mieszkaniowych, miasta oraz wybranej organizacji pozarządowej, 
a także przy współpracy artystów, nowy blask uzyskały kamienice 
przy ul. ogarnej, szerokiej, Świętojańskiej i warzywniczej, natomiast 
w bieżącym roku odnawiane są fasady kamienic przy ul. powroźni-
czej i straganiarskiej. o tym, które kamienice zostaną objęte pro-
jektem w kolejnym roku, dowiemy się już w grudniu.
Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu? Do projektu mogą zgło-
sić się wspólnoty mieszkaniowe, które udział w nim przyjęły uchwa-
łą mieszkańców. Do programu kwalifikują się wyłącznie kamienice 
znajdujące się na terenie głównego miasta, nieobjęte indywidual-
nym wpisem do rejestru zabytków.

Gdańskie Fasady 
OdNowa 2020
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Co robić podczas długich, jesiennych 
wieczorów? na przykład udać się 
do muzeum miasta gdyni. placówka 
przygotowała bogatą ofertę na paź-
dziernik, a wśród propozycji zarówno 
moda, jak i kino, kultowy hotel, trochę 
fotografii czy warsztaty pisarskie.  
w muzeum miasta gdyni jesień zapo-
wiada się niezwykle ciekawie. różno-
rodne wydarzenia przybliżą nie tylko 
historię samej gdyni i jej kultowych 
miejsc, ale dotkną też nieco szerszej 
tematyki. odpowiedź na pytanie 
o największe wydarzenie w paździer-

nikowym kalendarzu muzeum brzmi: 
Barbara Hoff i jej nowa kolekcja. 
Dokładnie 27 października ubrania 
sygnowane metką Hofflandu pojawią 
się w nowej, sezonowej odsłonie je-
sień-zima, a na wystawie prezentują-
cej dorobek słynnej projektantki nie 
zabraknie propozycji karnawałowych 
pochodzących z kolekcji muzeum 
narodowego w warszawie, Central-
nego muzeum włókiennictwa w Ło-
dzi i zbiorów własnych samej Hoff. 
Jednocześnie sama wystawa zostaje 
przedłużona do 9 lutego 2020.

Październik? 
Najlepiej 
w muzeum

mieszkańcy orłowa w gdynia mogą już 
w pełni korzystać ze zmodernizowanej 
przestrzeni będącej częścią placu górno-
śląskiego. inwestycja zrealizowana została 
w ramach Budżetu obywatelskiego 2018. 
- przypomnijmy, że w związku z wysokim 
kosztem estetyzacji terenu zielonego przy 
placu górnośląskim realizację projektu po-
dzielono na dwie części - wyjaśnia marek 
Łucyk, wiceprezydent gdyni ds. rozwoju. 
- w 2017 roku zmodernizowano część placu 
przy ul. wielkopolskiej. Teraz, dzięki zagospo-

darowaniu terenu między pawilonami handlo-
wymi a placem zabaw mieszkańcy mogą ko-
rzystać z wygodnej i estetycznej przestrzeni. 
Co udało się zrobić? w drugim etapie estetyza-
cji zamontowano m.in. elementy małej architek-
tury. plac sąsiadujący z pawilonami handlowymi 
oraz ciągi komunikacyjne zostały utwardzone. 
w projekcie zadbano również o prawidłowe 
odwodnienie terenu oraz przestrzenie zielone, 
bo aż 205 m2 terenu zostało obsiane trawą. 
w zmodernizowanej części pozostawiono cały 
drzewostan w postaci klonu pospolitego.

Plac Górnośląski po nowemu
Fot. gdynia.pl (paweł Kukla)

Trzecia edycja kolarskiego „wyścigu 
z morza i marzeń” odbędzie się 24 
maja 2020 roku. wraz z początkiem 
października ruszyły zapisy online.  
gran Fondo gdynia to najszybciej 
rozwijający się wyścig kolarski dla 
amatorów w polsce. w jego pierw-
szej edycji – w 2018 roku – wystar-
towało 350 kolarzy. w 2019 roku na 
liście startowej znalazło się już po-
nad 1200 miłośników dwóch kółek.  
skąd tak szybko rosnąca popular-
ność imprezy? – myślę, że w pierw-
szym roku przekonaliśmy polskich 
kolarzy, że gran Fondo gdynia to 
nowa jakość na naszym rynku – 
mówi michał Drelich, dyrektor wy-
ścigu. – naszym ogromnym atutem 
jest bez wątpienia trasa – malowni-
cza, pagórkowata, wymagająca, ale 
nie bardzo trudna, ze startem i metą 
w samym sercu gdyni, czyli na 
skwerze Kościuszki. a co chyba 
najważniejsze, w pełni bezpieczna 
dla kolarzy, ponieważ w stu pro-
centach wyłączona z ruchu drogo-
wego na czas trwania wyścigu. 
podczas rejestracji można wpłacić 
środki na rehabilitację jednego 
z najwybitniejszych polskich 
kolarzy w historii, ryszarda szur-
kowskiego, który w ubiegłym 
roku uległ bardzo poważnemu 
wypadkowi podczas amatorskiego 
wyścigu w niemczech.

Gran Fondo 
Gdynia 2020
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WażNa 
INWEStYcja 

W gmINIE 
cEdrY WIElkIE

3600 METRóW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI, 86 ZATRUDNIONYCH OSób ORAZ WYDAjNOść 
LINII CYNKOWNICZEj NA POZIOMIE 4500 TON/MC. TO KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
OCYNKOWNI PółNOC bęDąCEj CZęśCIą DZIAłALNOśCI MARKI GILLMET, KTóRA ZOSTAłA 
OTWARTA W GMINIE CEDRY WIELKIE.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
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ocynkownia znajduje się w miej-
scowości wocławy. niewielka wieś 
w gminie Cedry wielkie zyskała 
największy tego rodzaju zakład w 
północnej części kraju. piec cyn-
kowniczy pomieści ponad 460 ton 
płynnego gorącego cynku. Tego 
rodzaju wymiary z pewnością cie-
szą producentów konstrukcji sta-
lowych, którzy dotychczas musie-
li radzić sobie z realizacją zleceń 
poza granicami województwa. 
otwarcie nowego zakładu z pew-
nością przyczyni się do zwiększe-
nia popytu na tego rodzaju usługi 
dla trójmiejskich oraz pomorskich 
przedsiębiorców.

w uroczystym otwarciu obiektu 
wzięli udział przedstawiciele lo-
kalnych władz samorządowych 
– ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego, ste-
fan skonieczny – starosta powiatu 
gdańskiego, Kazimierz smoliński 
– poseł na sejm rp oraz Janusz 
goliński – wójt gminy Cedry wiel-
kie. wypowiedzi przedstawicieli 
regionalnych władz skupiły się na 
rozwoju przemysłowym owego re-
gionu oraz korzyściach jakie niesie 
ze sobą wspomniana inwestycja. 
po części oficjalnej zgromadzeni 
goście zostali zaproszeni do zwie-
dzania nowego zakładu.

JAnusz Goliński,
Wójt Gminy Cedry Wielkie

Żuławy pod kątem przemysłu pozostają obszarem niezagospodarowanym. 
większość terenów to grunty o charakterze typowo rolniczym, co sprawia, że 

realizacja inwestycji przemysłowych nie jest wystarczająco dynamiczna. od 
pewnego momentu staramy się przekonać inwestorów do realizacji projektów 

ukazując korzyści infrastrukturalne. Doskonałe położenie gminy Cedry wielkie 
otwiera szereg możliwości. korzysta z nich firma Gillmet, której zakład przyczynił 

się do powstania nowych miejsc pracy oraz zagwarantował spore wpływy do 
gminnego budżetu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na walor ekologiczny 

prowadzonej działalności produkcyjnej. to obecnie dominanta w rozwoju tego 
typu przedsiębiorstw, której pozytywne skutki odczujemy także my – mieszkańcy.
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Nawet gdy nie było mostu przez Wisłę 
łączącego region z autostradą A-1?

Tak nas usytuowała historia. Krzyżacy 
wybudowali tu potężny zamek, co oczy-
wiście rzutowało pozytywnie też na roz-
wój gospodarczy otaczających ziem. Już 

w 14 wieku przez port w Korzeniewie wo-
żono towary do gdańska – zboże, drew-
no – a stamtąd dalej w świat.  19 wiek 
sprawił, że rzeczny transport wodny 
stracił na znaczeniu na rzecz kolei żela-
znej, co dało naszemu regionowi impuls 
do rozwoju, ponieważ prusacy (byliśmy 

w tym zaborze), najpierw zainwestowali 
w linię kolejową malbork – Toruń, a na 
początku XX wieku w linię smętowo – 
prabuty – z mostem wiślanym między 
grabówkiem a opaleniem. nasz region 
mógł korzystać z połączeń komunika-
cyjnych we wszystkich kierunkach.

NIgdY 
NIE BYlIśmY 

dalEko 
od SZoSY

WYWIAD ZE STAROSTą KWIDZYńSKIM jERZYM GODZIKIEM.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Piotr Żagiell
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A potem Polska odzyskała 
niepodległość…

niestety dla gospodarki tych ziem 
nie przyniosło to pozytywnych skut-
ków. lewobrzeżna część wisły, z wą-
skim pasem po prawej, kwidzyńskiej 
stronie, została włączona do polski – 
w tym ów, nieco ponad 10-letni most. 
polityczne przepychanki i utrud-
nienia sprawiły, że był coraz mniej 
użytkowany, w końcu polskie władze 
postanowiły go rozebrać, większość 
przęseł przetransportowano wisłą 
i wybudowano z nich most w Toruniu. 
Kwidzyn znalazł się za rzeką…

Ale przyszła II wojna światowa…

i ruszyła budowa mostu. niemcy za-
częli intensywnie odbudowywać ten 
rozebrany przez polaków most do 
opalenia. niestety znów mieliśmy pe-
cha. 27. stycznia 1945 roku wycofują-
ce się wojska niemieckie wysadziły 
praktycznie gotowy most – był już 
nawet po próbach wytrzymałościo-
wych. Zaczęła się prowizorka – mo-
sty saperskie, pontonowe, promy – co 
trwało aż do 26 lipca 2013 roku,  iedy 
to uruchomiono obecny, nowy most.

Niemniej te uporczywe próby 
budowania świadczą o potencjale 
Waszych ziem, których rozwój 
tego wymaga…

oczywiście. proszę zwrócić uwagę, że 
nawet w czasach braku mostu, region 
się rozwijał, prócz tradycyjnego prze-
mysłu rolno-spożywczego osiedliły 
się u nas międzynarodowe, wysoko 
zaawansowane technologicznie fir-
my jak : international paper, laCro-
iX, elektronics, seB-Team i inne, co 
jednocześnie napędza rozwój współ-
pracujących z nimi średnich i małych 
firm lokalnych.

Poza tym przecież przez cały czas 
dysponowaliście połączeniami 
komunikacyjnymi po prawej 
stronie Wisły…

Było to mniej wygodne niż rzeczywi-
stość obecna, szczególnie że i one 
wymagają inwestycji

Co w tej kwestii w ostatnich 
czasach się działo?

od 2004 roku pozyskaliśmy oko-
ło 180 mln funduszy zewnętrznych 
i wybudowaliśmy 20 km dróg, w tym 
małą obwodnicę Kwidzyna, mosty 
i wiadukty, które znalazły się na tra-
sie. ale ponad 200 km dróg wyma-
ga remontów i przebudowy. Budżet 
powiatu na to nie wystarczy, więc 
wciąż szukamy funduszy zewnętrz-
nych. 18. sierpnia br. u wojewody 
odbyło się uroczyste podpisanie 
umowy o dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg samorządowych  moder-
nizacji drogi pastwa – Korzeniewo. 
To 6 kilometrów, koszt całej inwe-
stycji wynosi 4 miliony zł, z tego 
dofinansowanie 1 949 000 złotych. 
niemniej staranie się o pieniądze 
z tego Funduszu nastręcza nam 
pewne trudności techniczne…

Konieczność posiadania wkładu 
własnego?

To mniej. Chodzi o to, że zgłasza-
ne przez samorządy drogi muszą 
mieć najmniej 5 metrów szerokości, 
a u nas to 4 – 4,5 metra, bo takie 
kiedyś budowano. wystarczały do 
przewozu buraków czy innych pło-
dów rolnych transportem konnym. 
obecnie jeżdżą po nich Tir-y i cięż-
kie maszyny rolnicze, więc drogi 
szybko się zużywają. w dodatku 
nasze powiatowe drogi często nie 
mają poboczy, więc ich ewentualne 
poszerzenie wymagałoby wykupu 
gruntów, należących przeważnie do 
prywatnych właścicieli. 

W związku z istnieniem na terenie 
miasta dużych, innowacyjnych 
przedsiębiorstw, jesteście pewnie 
zobligowani do szczególnej 
dbałości o rozwój szkolnictwa 
zawodowego?

na terenie Kwidzyna działają dwa li-
cea ogólnokształcące i 3 trzy szko-
ły o profilu zawodowym oraz Zespół 
szkół ponadgimnazjalnych w pra-
butach.  Już w roku 2017 podpisa-
liśmy umowy z wykonawcami na re-
nowację i rewitalizację Zsp nr 1 im. 

stanisława staszica i Zsp nr 2 im. 
marii Curie – skłodowskiej. pozy-
skaliśmy na to 18,9 mln zł z europej-
skiego Funduszu rozwoju regional-
nego w ramach rpo województwa 
pomorskiego na lata 2014 – 2020. 
wkład własny samorządu wyniósł 
2,9 mln złotych. Do tego doszło 2,2 
mln zł z funduszu społecznego Ue 
w ramach projektu” „podniesienie 
jakości szkolnictwa zawodowego 
w powiecie kwidzyńskim – większa 
zatrudnialność uczniów”. w tym 
przypadku Unia pokrywała 90% 
kosztów. projekty dotyczące obu 
szkół były trudne i kosztowne, bo 
obie placówki mieszczą się w bu-
dynkach historycznych, będących 
pod opieką konserwatora zabytków. 
na bieżąco współpracujemy z kwi-
dzyńskimi wiodącymi zakładami 
pracy, więc nasze szkolnictwo za-
wodowe jest na wysokim poziomie.

Pewnie współpracujecie też 
z Kwidzyńskim Parkiem 
Przemysłowo-Technologicznym?

To oczywiste. niedawno bo 4-7 
września br. gościliśmy przedstawi-
cielstwo współpracującego z nami 
powiatu osterholtz z niemiec. 
wspólnie realizujemy projekt „”spa-
cer do wiedzy – transfer wiedzy 
i wymiana doświadczeń pomiędzy 
powiatem Kwidzyńskim a powiatem 
osterholtz”, który jest dofinanso-
wywany przez Fundację współpra-
cy polsko-niemieckiej. goście zwie-
dzili obie nasze świeżo wyremonto-
wane szkoły a część konferencyjna 
odbyła się właśnie w parku. Zain-
teresowanie nią było bardzo duże, 
uczestniczyli w obradach także 
przedstawiciele ościennych samo-
rządów, w tym spoza województwa 
pomorskiego.

Czego wobec tego życzyliby 
sobie jeszcze samorządowcy 
i mieszkańcy Ziemi Kwidzyńskiej?

aby w strategii rozwoju wojewódz-
twa pomorskiego znalazła się budo-
wa tzw. dużej obwodnicy Kwidzyna. 
Ciężko będzie, bo to koszt porówny-
walny z budową mostu przez wisłę.
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Już wykorzystaliscie prawie 60 milionów złotych 
(w większości unijnych) na utworzenie parku (i to licząc 
bez środków na obecne projekty Powiślańskiej Regionalnej 
Agencji Zarzadzania Energią – i co z tego powstało?

- większość środków wykorzystano na budowę inkubatora 
przedsiębiorczości, Centrum energii odnawialnej oraz sale 
konferencyjne i wystawiennicze. ponadto uzbrojono i przygo-
towano około 17 ha terenów inwestycyjnych dla potencjalnych 
inwestorów. w ramach inwestycji stworzono powierzchnie biu-
rowe o łącznej powierzchni prawie 1500 m2, sale konferencyj-
ne o łącznej powierzchni ponad 500m2 oraz demonstracyjny 
dom pasywny o powierzchni ok. 150 m2 –  przypomina leszek 
Czubała, członek zarządu.

- wszystkie budynki KppT zrealizowane zostały w stan-
dardzie „inteligentnych budynków” i wyposażone w insta-
lacje wykorzystujące lokalne odnawialne źródła energii,  
służące w dwojaki sposób: jako instalacje użytkowe oraz 
instalacje służące do celów demonstracyjnych – uzupełnia 
prezes i dyrektor parku marcin Duda. Do tego dochodzi 
budowa dróg wewnętrznych z pełnym uzbrojeniem o dłu-
gości ok. 1,9 km, co doprowadziło w efekcie do utworzenia 
bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych o pow. ok. 17 
ha.  Kwidzyński park realizował również szereg projektów 
z zakresu tzw. przedsiębiorczości i rozwoju rynku pracy. 
pozyskane środku zostały przeznaczone na poszerzenie 

kompetencji osób zatrudnionych, poszukujących zatrud-
nienia oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. 
Ze środków pozostałych przez park powstało ponad 100 
nowych mikroprzedsiębiorstw.

- z przeznaczeniem na realizacje inwestycyjne. 

Jakie jest zainteresowanie tymi terenami? 

- leszek Czubała: - Bardzo duże. Już mamy inwestorów na 
13 hektarach. prawdopodobnie budowy ruszą na początku 
przyszłego roku. są to same polskie firmy , reprezentują 
rożne branże. Trzeba podkreślić, iż zaoferowaliśmy im rze-
czywiście atrakcyjne warunki prowadzenia działalności. Do 
wszystkich działek doprowadzona jest sieć elektryczna 
średniego napięcia, instalacja wodociągowa i ciepłownicza. 
Dla całego terenu wybudowana jest sieć odprowadzania 
wód opadowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi. nasz 
teren dysponuje drogami dojazdowymi wraz z siecią chod-
ników oraz oświetleniem. Dla całego terenu zatwierdzony 
został miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego. 
Dzięki dobrej współpracy KppT z Urzędem gminy Kwidzyn 
przyszli inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe. na pod-
stawie stosownej uchwały rady gminy Kwidzyn nowi inwe-
storzy na terenie KppT mogą liczyć na czasowe zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Kwidzyński Park 
Przemysłowo- Technologiczny

pracoWItE 
cZEkaNIE 

Na WIoSNę
WIZYTę W KWIDZYńSKIM PARKU PRZEMYSłOWO-TECHNOLOGICZNYM  ZACZęLIśMY OD PYTANIA 
POD ADRESEM ZARZąDU:

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski



- marcin Duda: nabywcy tych działek mogą liczyć na dal-
sze nasze wsparcie. na preferencyjnych warunkach ceno-
wych korzystać z szerokiego spektrum usług: wynajmu 
sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz powierzchni 
wystawienniczej w multimedialnym centrum, dostępu do 
zaplecza badawczego, możliwości uczestnictwa w par-
kowych platformach współpracy i transferu wiedzy, czy 
wreszcie korzystać z doradztwa świadczonego przez in-
stytucje otoczenia biznesu skupione w parku. 

Jakie są inne formy działalności parku?

- leszek Czubała: stworzyliśmy inkubator przedsiębiorczo-
ści, czyli nowoczesne powierzchnie biurowe, produkcyjne 
i usługowe dla nowo powstających, a także już działających 
mikroprzedsiębiorstw oraz mŚp - z kompleksowym wspar-
ciem doradczo-biznesowym i administracyjnym. w ramach 
inkubatora przedsiębiorczości firmy otrzymują dostęp do 
nowocześnie wyposażonych powierzchni biurowych, produk-
cyjnych i usługowych (łącznie o pow. użytkowej 1600 m2), 
na preferencyjnych warunkach cenowych. Udostępniamy też 
atrakcyjną przestrzeń konferencyjno – wystawienniczą. Za-
pewniamy tym firmom otoczenie podmiotów wspierających 
działalność gospodarczą z obszaru konsultacji biznesowych, 
szkoleń, obsługi prawnej, bankowej, pozyskania środków 
unijnych.   Zapewniamy też  praktyczne powiązanie inkuba-
tora z dotychczas funkcjonującymi w powiecie formami po-
mocy dla przedsiębiorczości. pobyt tych firm w inkubatorze 
w KppT ma zwiększyć ich szanse na rozwinięcie działalności 
i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

- marcin Duda: w Kwidzyńskim paku przemysłowo-Technolo-
gicznym powstało Centrum energii odnawialnej by służyć i by 
wspierać szeroko zdefiniowaną energetykę odnawialną w re-
gionie oraz kraju. służyć ma również wsparciu przygotowa-

nia kadry w przedsiębiorstwach i instytucjach wdrażających 
urządzenia odnawialnych źródeł energii. ważnym elementem 
w działaniach, które są podejmowane przez Ceo, jest promo-
cja oraz prezentacja zastosowań efektywności energetycz-
nej, która pozwala na znaczące ograniczanie zużycia energii, 
a przez to poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
ograniczenie kosztów funkcjonowania. sam obiekt, w którym 
ma Kwidzyński park przemysłowo- Technologiczny ma siedzi-
bę, jest przykładem budownictwa energooszczędnego i pa-
sywnego, pozwalającego na zastosowanie i czerpanie korzyści 
z energetyki odnawialnej w życiu codziennym.

Proszę wymienić formy współpracy zewnętrznej.

- leszek Czubała:  KppT to znakomity grunt do powstania 
sieci połączeń gospodarczo-kooperacyjnych. Zapewnia-
my możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk 
z innymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie parku – 
efekt synergii. synergia biznesu i nauki wzmacnia konkuren-
cyjność, umożliwia budowę szerokiej platformy współpracy 
oraz otwiera klientom parku nowe rynki. istnieje też możli-
wość tworzenia i uczestnictwa w inicjatywach klastrowych. 

- marcin Duda: Zapewniamy możliwość nawiązania kon-
taktów i rozwoju współpracy pro-innowacyjnej z eksper-
tami z polski (politechnika gdańska, instytut maszyn 
przepływowych pan, Uniwersytet warmińsko-mazurski), 
austrii (neTZ- Centrum osterholz) i niemiec (Centrum 
fur erneuerbare energie guessing).
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Od leWej: leSZeK cZuBAłA, cZłOneK ZArZądu, 
MArcin dudA, PreZeS i dyreKTOr PArKu

PRZYKłADY WSPółPRACY ZEWNĘTRZNEJ:
W dniu 30 maja br. w Kwidzyńskim Parku Przemysło-•	
wo-Technologicznym  odbyło się spotkanie z inicjatywy 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dedykowane 
było głównie lokalnym przedsiębiorcom oraz przedstawi-
cielom rynku pracy. W agendzie spotkania, poza prezenta-
cją KPPT, znalazły się takie zagadnienia jak:- prezentacja 
Pomorskiego Brokera Eksportowego, możliwości otrzy-
mania pomocy publicznej dla nowych projektów inwe-
stycyjnych w formie zwolnienia z podatku dochodowego, 
wsparcie szkolnictwa branżowego przez Pomorską Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną, oraz oferta Banku Gospodarstwa 
Krajowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Dniom Kwidzyna 2019 towarzyszyła gala z okazji 20-lecia •	
współpracy Kwidzyna i ukraińskiego Baru. Udział w niej 
wzięli także goście z innych partnerskich miast, czyli z Cel-
le w Niemczech i polskiego Gubina.
W dniu 6 września br. przybyli do Kwidzyńskiego Parku •	
Przemysłowo-Technologicznego w Górkach prelegenci i inni 
goście z Niemiec. Konferencja „Zarządzanie ochroną śro-
dowiska na poziomie powiatów w Niemczech” zrealizowana 
została w ramach projektu pod nazwą „Spacer do wiedzy – 
transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy Powiatem 
Kwidzyńskim a Powiatem Osterholz”.Celem konferencji była 
wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami z Pol-
ski działającymi w zakresie ochrony środowiska, geodezji 
i gospodarki gruntami, infrastruktury i dróg. .Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonał Starosta Kwidzyński - Jerzy 
Godzik, a w dalszej kolejności przedstawiono ciekawe pre-
zentacje dotyczące niemieckich realiów - wśród nich m.in. 
„Rola powiatu w procesie planowania przestrzennego”, albo 
„Ochrona środowiska w postępowaniu inwestycyjnym. 
Uzgodnienia środowiskowe w procesie wydawania zezwo-
leń”. Cały panel został zakończony wystąpieniami przedsta-
wicieli KPPT Sp. z o.o. Najpierw Marcin Duda w imieniu 
Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią 
przybliżył działania PRAZE na rzecz odnawialnych źródeł 
energii, a następnie Leszek Czubała ze strony zarządu KPPT 
omówił rolę tej ważnej instytucji w powiecie kwidzyńskim.
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JumpoFF Hipodrom to wydarzenie dobrze znane miłośni-
kom jeździectwa i kibicom. Cykl tradycyjnie wystartował 
w październiku. Zmagania jeźdźców, nie tylko z pomorza, 
można oglądać przez całą jesień i zimę w Hali pomarań-
czowej Hipodromu sopot.
Dla publiczności wstęp na zawody jest bezpłatny, a organizato-
rzy dbają o to, by nie zabrakło atrakcji dodatkowych. Funkcjo-
nują m.in. stoiska z jeździeckimi pamiątkami, food trucki, a na 
miejscu jest też restauracja. Do kibicowania Hipodrom sopot 
zaprasza całe rodziny, bo nic nie może się równać z emocjami, 
jakie towarzyszą oglądaniu zawodów konnych na żywo.
przypominamy, że JumpoFF Hipodrom to cykl zawodów o ran-
dze regionalnej, bardzo atrakcyjny dla sportowców, którzy przez 
cały sezon mogą zbierać punkty za starty. podczas marcowego 
finału za każdy zebrany punkt naliczana jest premia finansowa.

Ruszył sezon halowy

w ostatnią niedzielę września 
zakończyła się sprzedaż biletów 
na sopockie molo. Łączna ilość 
płatnych wejść w sezonie letnim 
to 1.174.361, czyli o prawie 5 proc. 
więcej niż w ubiegłym roku. 
przez ostatnie cztery sezony let-
nie ilość płatnych wejść na molo 
przekraczała milion i regułą stało 
się, iż każdy kolejny, był lepszy 
od poprzedniego. wyjątkiem był 
rok 2017 – wówczas bardzo desz-
czowy wrzesień przyczynił się do 
pogorszenia statystyk.
w tym sezonie tradycji stało się 
zadość i odnotowany został ko-
lejny rekord. Co więcej, w trzech 
kolejnych miesiącach (od czerwca 

do sierpnia) molo zanotowało 
najlepsze wyniki w całej de-
kadzie i nawet wrzesień, który 
ponownie nie rozpieszczał nas 
pogodą, okazał się gorszy tylko 
od najlepszego w tej dekadzie, 
zeszłorocznego.
można więc stwierdzić, że molo 
podtrzymuje swój status najwięk-
szej i najchętniej odwiedzanej 
atrakcji sopockiego kurortu. 
Z pewnością sprzyja temu także 
bogata oferta rozrywkowa. molo 
w sezonie jest miejscem wielu 
wydarzeń kulturalnych, jak: Kino 
letnie, sopot molo Jazz Festival, 
spektakle mololo i Baltic souvenir, 
koncerty w muszli i wiele innych.

Rekordowe molo

Za nami doroczna gala wręczania 
nagród prezydenta sopotu „sopoc-
kie muzy”. Uhonorowano trójkę lau-
reatów oraz firmę, która otrzymała 
zaszczytne miano mecenasa sopoc-
kiej kultury za wspieranie jej rozwoju.
w dziedzinie kultury nagroda tra-
fiła do anny Królikiewicz, profesor 
akademii sztuk pięknych w gdań-
sku. prof. dr hab. n. med. ryszard 
Tomasz smoleński, wybitny specja-
lista w zakresie nauk medycznych, 
uhonorowany został za osiągnięcia 
w dziedzinie nauki. Jeżeli chodzi 
o młodych twórców, to „sopocką 
muzą” odznaczona została aneta 
Kublik, niezwykle uzdolniona artyst-
ka, malarka, absolwentka akademii 
sztuk pięknych w gdańsku. Tytuł 
„mecenasa Kultury sopotu 2019” 
otrzymała spółka aqua-sopot.
Tegoroczną galę wręczenia nagród 
uświetnił koncert zespołu wonder 
Band aleksandry Tomaszewskiej, 
składający się z wybitnych muzy-
ków sceny trójmiejskiej oraz studen-
tów i absolwentów wydziału Jazzu 
i muzyki estradowej w gdańsku.

Rozdano 
Sopockie Muzy
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Każdego roku w polsce u około 40 tysięcy osób dochodzi 
do nagłego zatrzymania krążenia. w takich sytuacjach 
mamy tylko 4 minuty, aby uratować ludzkie życie. odpo-
wiednio wykonany masaż serca oraz wczesna defibryla-
cja zwiększają szansę na przeżycie nawet o 75 procent. 
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców we wszystkich 
szkołach na terenie gminy Kosakowo pojawiły się ogól-
nodostępne defibrylatory.
– Bezpieczeństwo, a nade wszystko ludzkie życie i zdro-
wie są bezcenne – mówił marcin Kopitzki, zastępca wójta 
gminy Kosakowo, przekazując szkołom urządzenia aeD. 
– Życzę nam wszystkim, aby nigdy nie zaszła potrzeba 

użycia tego urządzenia, ale jestem pewien, że w nagłym 
wypadku może się okazać niezastąpionym „darem życia”. 
od teraz, w każdej szkole w gminie Kosakowo, mamy 
aeD. Chciałbym, aby inne gminy poszły naszym śladem.
obecnie na terenie gminy Kosakowo znajduje się pięć 
urządzeń aeD. Trzy od kilku tygodni są w szkołach 
w mostach, Dębogórzu i pogórzu. Czwarty defibrylator 
zamontowany jest przy kosakowskiej pływalni, a piąty 
posiada osp Kosakowo.
Użycie aeD jest niemal intuicyjne. „ratownika” wspomaga pod-
czas czynności instruktaż z lektorem głosowym. najważniejsza 
jest zasada, aby nie bać się udzielać pierwszej pomocy.

Szkoły w gminie Kosakowo 
wyposażono w defibrylatory
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni gminnych szkół w Kosakowie mogą poczuć 
się bezpieczniej. W placówkach zamontowane zostały właśnie urządzenia aEd, czyli automatycz-
ne defibrylatory. Co ważne, ten sprzęt ratowniczy jest ogólnodostępny. Można go użyć zawsze, 
gdy czyjeś życie znajdzie się w niebezpieczeństwie.



 54    

W  W E j H E R O W S K I E j  f I L H A R M O N I I  K A S Z U b S K I E j  R O Z S T R Z Y G N I ę T O  V  E D Y C j ę 
W E j H E R O W S K I E G O  b U D Ż E T U  O b Y WAT E L S K I E G O . 

Wejherowski Budżet Obywatelski 2019 

poZNalIśmY 
ZWYcIęSkIE 

projEktY

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Wejherowo.pl
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w tegorocznej edycji zagłosowało 8 151 wejherowian, a fre-
kwencja wyniosła 21,64 proc. Zrealizowanych zostanie aż 16 
z 20. projektów poddanych pod głosowanie. najpopularniejsze 
okazały się projekty inwestycyjne związane z rekreacją, spor-
tem i bezpieczeństwem, a wśród projektów nieinwestycyjnych 
zwyciężyły projekty kulturalne i sportowo-rekreacyjne. 
ostatecznie spośród 20. projektów poddanych pod głoso-
wanie – zrealizowanych zostanie 6 projektów inwestycyj-
nych i 10 nieinwestycyjnych, czyli zdecydowana większość 
projektów poddanych pod głosowanie. 
- w tym roku wejherowo włączyło się do metropolitalne-
go budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie był 
realizowany m.in. w gdańsku, sopocie, gdyni oraz innych 
miejscowościach z okolic Trójmiasta – podkreślił prezydent 
wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - w wejherowie była naj-
wyższa frekwencja wśród samorządów obszaru metropoli-
talnego podczas głosowania w budżecie obywatelskim, co 
dowodzi zainteresowania, zaangażowania i zaufania wejhe-
rowian w działania obywatelskie na rzecz swojego miasta.
prezydent wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył gra-
tulacje zwycięzcom i podziękowania autorom projektów, 
które poddane zostały pod głosowanie. 
- Jak widać aktywność społeczna ze strony mieszkańców 
wejherowa była duża i to ze strony wnioskodawców, którzy 
wypracowali ciekawe projekty, a także ze strony wejherowian, 
którzy oddali swoje głosy i zdecydowali o kolejnych inwesty-
cjach i wydarzeniach realizowanych w mieście. wejherowianie 
po raz kolejny pokazali, że chcą aktywnie uczestniczyć w za-
rządzaniu budżetem miejskim i mają na to pomysły.

Jak powiedział mariusz Łupina, autor zwycięskiego projektu: 
Budowa boiska do piłki nożnej przy osiedlu Dzięcielskiego, do 
sukcesu przyczynili się mieszkańcy okolicznego osiedla. 
- spotykając się z mieszkańcami tego osiedla, często powta-
rzały się głosy, że w tej części miasta przydałoby się boisko do 
gry – mówi mariusz Łupina. - Dzięki głosom mieszkańców, na 
osiedlu powstanie boisko – to nasz wspólny sukces. 
- nasza grupa teatralna stowarzyszenia wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego wieku „srebrna nitka” postanowi-
ła rozszerzyć zakres swojej działalności – mówi autorka Be-
ata myszka zwycięskiego projektu „srebrna nitka rozplata 
wspomnienia wejherowian”. – projekt ma zachęcić miesz-
kańców do wyjścia z domu i wzięcia udziału w życiu miasta, 
wystawiając poszczególne spektakle w różnych częściach 
miasta. Chcemy zintegrować mieszkańców i pokazać, że 
w każdym wieku można realizować swoje marzenia i pasje. 
- przygotowujemy kilka spektakli m.in. dotyczący dziajów 
wejherowa, „Znani wejherowianie we wspomnieniach literac-
kich”, w którym przybliżamy mieszkańcom sylwetki słynnych 
wejherowian – mówi Krystyna laskowska, prezes stowarzy-
szenia wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego wieku.

w podsumowaniu V edycji wejhe-
rowskiego Budżetu obywatelskie-
go uczestniczył m.in. arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta wejherowa oraz członkowie ko-
misji ds. Budżetu obywatelskiego.

zWyCięSKie PROjeKty inWeStyCyjne:

Budowa boiska do piłki nożnej1.  ii etap na os. Sucharskiego   
plac im. ryszarda jakubka, autor: dariusz Kreft, 1638 głosów 
Bezpieczne miasto2.  – sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Wejherowie, autor: Kamil Groth, 1489 głosów
„Rowerowe miasteczko”3.  - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym 
zagospodarowaniem terenu obejmującym stacjonarne miasteczko ruchu 
drogowego wraz z kreatywną strefą gier podwórkowych przy Szkole Pod-
stawowej nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie,   
autorka: izabela Sikora, 1159 głosów
 4. „Wejherek” - od przedszkola do seniora, autor: leszek Szczypior, 738 głosy
Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu dzięcielskiego,   5. 
autor: Mariusz łupina, 627 głosów
Modernizacja boiska przy ul. Granicznej,6.     
autor: Anna Musiałek, 617 głosów

zWyCięSKie PROjeKty nieinWeStyCyjne:

„uMieM PłyWaĆ” -1.  nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 
lat mieszkających w Wejherowie, autor: Piotr Bławat, 1600 głosów
Pierwsza pomoc dla każdego2. , autorka: Katarzyna dowgan, 1517 głosów
Warsztaty integracyjno rozwojowe3.  na os. Sucharskiego,   
autorka: iwona Musiał, 1464 głosów
„Szkoła łączy pokolenia”4.  – Festyn Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 50 
rocznicy powstania budynku na Osiedlu 1000 lecia PP 15,   
autorka: lilianna Breen, 924 głosy
dziecięca Wejherowska liga Piłki nożnej5.  – WlPn Kids 2020,   
autor: Tadeusz ciapa, 395 głosów
Spichlerz Sztuki 20206. , autor: Artur Wyszecki, 268 głosów
Srebrna nitka rozplata wspomnienia wejherowian,7.    
autorka: Beata Myszka, 264 głosy
Międzynarodowy turniej Koszykówki Młodzików8.     
Wejher Cup 2020, autor Bartłomiej Woźniak, 205 głosów
Rodzinne z bajkami zgrywanie9. , autor: Krzysztof Powałka, 149 głosów

WEJHEROWSKI BUDŻET OBYWATElSKI 2015-2019

10. Otwarte Biegi Przełajowe / nordic Walking - Vi Memoriał  
        im. Macieja Kanteckiego, autorka: Aneta Kłosińska, 131 głosów

proJeKTów JesT 
w TraKCie realiZaCJi 
(4 projekty inwestycyjne 
i 1 projekt nieinwestycyjny)

 – tyle projektów zostało już 
zrealizowanych na łączną kwotę 
ok. 4 mln złotych w tym 30 19 proJeKTów 

inwesTyCyJnyCH

11  
proJeKTów 
nieinwesTyCyJnyCH

5
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Konferencję otworzyła wioleta strzem-
kowska-Konkolewska – członek Zarzą-
du powiatu starogardzkiego, która po 
przywitaniu zgromadzonych gości opo-
wiedziała o idei czwartkowego przedsię-
wzięcia. następnie na scenie pojawił się 
dr hab. Jerzy auksztol – Dyrektor Urzę-
du statystycznego w gdańsku, który na 
podstawie danych statystycznych okre-
ślił obecną sytuację oraz  możliwe per-
spektywy. Tuż po specjaliście do spraw 
demografii swój wykład rozpoczęła dr 
inż. anita richert – Kaźmierska, która 
zaprezentowała uczestnikom konferen-
cji  ilościowe i jakościowe rewolucje na 

rynku pracy. prezentacja składała się 
z pięciu punktów:

sukcesji•	
stereotypów dotyczących pracowni-•	
ków ze względu na wiek
kurczenia się zasobów pracy•	
nowych wyzwań na współczesnym •	
rynku pracy
różnic pokoleniowych w sektorze •	
zatrudnienia

po przerwie, którą uczestnicy poświęcili 
na rozmowy kuluarowe oraz wymianę do-
świadczeń przyszedł czas na panel dys-

kusyjny w którym wzięli udział prelegenci 
– wioleta strzemkowska-Konkolewska, 
Jerzy auksztol, a także eksperci -  anita 
richert-Kaźmierska, mirosław stosik - wła-
ściciel przedsiębiorstwa „aB” Uni-serVis, 
arkadiusz Banach – Dyrektor powiatowe-
go Urzędu pracy w starogardzie gdań-
skim oraz prezes starogardzkiego Klubu 
Biznesu – grzegorz Borzeszkowski. 

organizatorzy konferencji : powiatowy 
Urząd pracy w starogardzie gdańskim, 
Zarząd powiatu starogardzkiego, staro-
gardzki Kub Biznesu oraz pomorska szko-
ła wyższa.

WpłYW 
dEmografII 
na starogardzki 

rYNEk pracY
W AULI POMORSKIEj SZKOłY WYŻSZEj ODbYłA SIę KONfERENCjA PT. „WPłYW SYTUACjI 
DEMOGRAfICZNEj NA STAROGARDZKI RYNEK PRACY”.  PODCZAS WYDARZENIA OMóWIONO 
NAjbARDZIEj PALąCE PRObLEMY LOKALNEGO RYNKU PRACY Z UWZGLęDNIENIEM AKTUALNYCH I 
NADCHODZąCYCH ZMIAN DEMOGRAfICZNYCH.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Artur Hossa

dr hAB. jerZy AuKSZTOl, PrOF. nAdZW.
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GrzeGorz Borzeszkowski,
Prezes Zarządu Starogardzkiego Klubu Biznesu

Tego rodzaju konferencje są dziś bardzo potrzebne, 
ponieważ rynek pracy jest obecnie jednym 
z największych wyzwań dla przedsiębiorców. Takie 
spotkania nie tylko zwiększają naszą świadomość, 
ale także pozwalają wybiegać w przyszłość. To 
niewątpliwie wartościowy i dobrze spędzony czas, 
który pozwala nam przemyśleć własną działalność. 

ArkADiusz BAnACh,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Starogardzie Gdańskim

Poprzez konferencję chcieliśmy pokazać 
przedsiębiorcom oraz społeczeństwu, iż temat 
demografii, który zyskuje w ostatnim czasie 
na znaczeniu i jest coraz mocniej akcentowany 
w przestrzeni publicznej dotyka nie tylko 
pracodawców, ale także podmioty publiczne 
oraz wszystkich mieszkańców.  Obecnie zmiany 
demograficzne mają niesłychanie istotne 
znaczenie dla kondycji lokalnego rynku pracy.

MirosłAw stosik,
„AB” UNI SERVIS

Lokalni przedsiębiorcy są otwarci i chętnie 
zatrudniają pracowników z Polski, jak 
i spoza naszego kraju. Faktem jest, że osoby 
zza wschodniej granicy chętniej podejmują 
pracę w większych aglomeracjach. Wynika to 
głownie z wyższego poziomu wynagrodzeń 
w dużych ośrodkach przemysłowych i dużymi 
brakami kadrowymi. Nie bez znaczenia jest 
też zwiększona różnorodność kulturowa 
w aglomeracjach wynikająca z bardziej 
intensywnego poziomu zagęszczenia, istnienia 
wyższych uczelni, itp. Dlatego w przypadku 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
w miastach mniejszych, takich jak Starogard, 
warto zastanowić się nad metodami i ofertą 
skierowaną do pracowników z innych regionów 
Polski i obcokrajowców którzy chcieliby 
się u nas osiedlać i zasilić braki kadrowe na 
lokalnym rynku pracy. Problemem dla małych 
ośrodków przemysłowych takich jak nasz powiat 
jest, że młodzi ludzie najczęściej wyjeżdżają 
na studia do dużych miast, a po zakończeniu 
edukacji osiedlają się tam na stałe. 
W jaki sposób przyciągnąć nowych – 
wykwalifikowanych pracowników? Myślę, 
że ważnym aspektem jest tu szeroko pojęta 
infrastruktura. Budowa mieszkań komunalnych 
na wynajem dla przyjezdnych którzy chcieliby 
pracować w naszych firmach i związać się 
z naszym miastem, regionem na stałe. Poprawa 
komunikacji  i dogodna lokalizacja Starogardu 
z pewnością zachęciłaby  młodych ludzi, 
wykwalifikowanych pracowników i specjalistów 
do pozostania na tutejszym rynku pracy .
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Ukraińska energetyka jest bardzo za-
leżna od antracytu – węgla wydoby-
wanego przede wszystkim w okupo-
wanym Donbasie. A istnieje formalny 
zakaz handlu z terytoriami okupowa-
nymi. Jak wiec tutejsi konsumenci so-
bie z tym radzą – pytam…. 

Ukraina rocznie wykorzystuje w swojej 
energetyce około 26 milionów ton węgla 

kamiennego. w ubiegłym roku antracytu, 
w tej licznie, wykorzystano tylko 4 milio-
ny ton. Jeszcze parę lat temu było to 10 
milionów ton antracytu rocznie. prognozy 
mówią, że w tym roku import antracytu to 
będzie nie więcej jak 2.5 miliona ton. 

Tyle, że antracyt to zawsze eksklu-
zywny margines wydobycia węgla. Nie 
wszędzie można go kupić. 

ostatnio pojawiła się informacja, że Ukra-
ina rozpoczęła import antracytu z Biało-
rusi. Za ubiegły rok było tego 200 tysięcy 
ton. Tyle, że na Białorusi nie ma antracytu. 
Jest to więc ewidentnie rosyjski węgiel. 
Tylko nie wiadomo czy pochodzi z okupo-
wanego Donbasu czy też, z którejś z ro-
syjskich kopalń. Bardziej prawdopodobny 
jest ten pierwszy wariant. Bo przecież 
jaki byłby sens ukrywania czegokolwiek, 

Przemytnicze szlaki
dOnIEcKI węgIEl 
na uKraIńSKIM 

rynKu

najwięcej jednak węgla polskie firmy sprowadzają z rosji. 
Jest tego już prawie 20 milionów ton rocznie. Jak się oka-
zuje część tego paliwa do efekt wydobycia w … ukraińskim 
Donbasie – obecnie region znajduje się pod faktyczną kon-
trolą rosji. nielegalny przywóz węgla z Donbasu to sku-
tek faktycznego zaprzestania zakupu surowca przez firmy 

z Ukrainy. w Kijowie też jednak wiedzą o nielegalnych ma-
chinacjach związanych z przemytem węgla z Donbasu na 
pozostałą część Ukrainy. Choć kijowscy analitycy uważają, 
że ten przemyt to jednak margines w ukraińskiej energetyce 
węglowej. o tych kwestiach rozmawiam w Kijowie z olegiem 
gawriszem, komentatorem ekonomicznym z Kijowa. 

DUŻO SIę OSTATNIO MóWI W POLSCE NA TEMAT ENERGETYKI WęGLOWEj I PRZEDE WSZYSTKIM 
NA TEMAT IMPORTU PALIWA, NAWET Z TAK ODLEGłYCH KRAjóW jAK MOZAMbIK. ZłOśLIWCY 
NAWET ZASUGEROWALI PREMIEROWI MORAWIECKIEMU, bY NA NAjbLIŻSZą „bARbóRKę” 
ZAPROSIł TEŻ GóRNIKóW Z TEGO AfRYKAńSKIEGO KRAjU.

W KIJOWIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com
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gdyby węgiel pochodził z rosji. Jak 
na razie zakazu importu węgla z tego 
kierunku nie ma. inna rzecz, iż władze 
zapewniają, że sprawdzają każdy trans-
port węgla idący z rosji pod kątem jego 
składu chemicznego, co ma uniemożli-
wić zakupy antracytu w Donbasie. 

Węgiel sprzedawany na Ukrainie 
przez firmę białoruską jest wwożony 
jednak koleją z Rosji, przez Charków.

podobnie dzieje się z większością pozo-
stałego importu z rosji.  Zapotrzebowa-
nie na antracyt na Ukrainie bardzo się 
zmniejszyło. antracyt był wykorzysty-
wany w pięciu, z dwunastu elektrowni. 
Dwie z nich już przeszły na inne pali-
wo. Jedyna, która nie może zrezygno-
wać z antracytu to, należąca do DTeK 
rinata achmetowa, TeC „Ługańska” 
– położona w nieokupowanej części 
obwodu Ługańsk, tuż obok linii frontu.  
problemem tej placówki jest fakt, iż nie 
ma ona połączenia kolejowego z pozo-
stałą, będącą pod kontrolą władz w Ki-
jowie, częścią Ukrainy. linia kolejowa 
tam dobiegająca ma połączenie tylko 
z terytoriami okupowanymi oraz dalej 
z rosją. Tam jednak jest przywożony 
węgiel co prawda z rosji, ale z kopalni 
należących do achmetowa. położone 
są one nieopodal noworosyjska. węgiel 
stamtąd musi być przez 150 kilometrów 
transportowany przez rosję. próbowa-
no co prawda przekonać władze kolei 
ukraińskich by dobudowały fragment 
torów łączący elektrownię z terytoriami 
nieokupowanymi, ale „Ukrainska Zhele-
znitza” odmówiła. To by bowiem sank-
cjonowało podział Ukrainy. ponadto 
nie było wiadomo kto by miał za to po-
łączenie zapłacić i czy byłaby ta nowa 
linia wykorzystana.  
na antracycie pracuje także Doniecka 
TeC w słowiańsku, należąca do fir-
my Donbasenergo. pracuje tam jeden 
energoblok, o mocy 720 megawat, któ-
ry trudno byłoby przestroić na zwykły 
węgiel. Trwałoby to najmniej dwa lata, 
a w tym czasie firma nie miałaby żad-
nych dochodów. obecnie powstaje tam 
więc nowy energoblok o mocy 660 mw, 
który byłby przystosowany do spalania 
zwykłego węgla. Zakończenie tej budo-
wy jest przewidziane na nie wcześniej 
jak na 2023 rok. Ta elektrownia należała 
do firm związanych z Janukowyczem. 

formalnym właścicielem Donba-
senergo jest Maksym Efimow, de-
putowany z ramienia Bloku Piotra 
Poroszenki. 

Dużo się mówi, że ta elektrownia nale-
ży jednak do firm powiązanych z byłym 
prezydentem, petro poroszenko. Ta elek-
trownia oficjalnie kupuje węgiel z rosji. 
Tu jednak są największe podejrzenia, 
że jest to towar z Donbasu, jadący tylko 
przez rosję. na antracycie pracują jesz-
cze takie elektrownie jak te należące do 
państwowego Centrenerho – Tripolska 
w obwodzie kijowskim i Zmijowska w ob-
wodzie charkowskim. obydwie są w trak-
cie przestrojenia na zwykły węgiel. Tyle, 
że problemem jest tam fakt, iż są tam po 
dwa duże (po 300 mw) energobloki, któ-
re nie za bardzo wiadomo jak przestroić. 
Będzie to swoista nowość technologicz-
na i duży eksperyment. Tu importerem 
antracytu jest formalnie należąca do 
byłego deputowanego skriblaka, firma 
Technola, która także sprowadza wę-
giel dla lokalnych TeC w Czernichowie, 
sumach, Kijowie, Czerkasach. w trak-
cie przestrojenia są także Krivorozhska 
i pridnieprovska TeC należące do DTeK. 
Tam także są bloki po 300 mw. a więc to 
podobny kłopot jak w placówkach wcze-
śniej wspomnianych.

W grudniu 2018 roku rosyjskie koleje 
odmówiły przyjmowania do przewozu 
węgla z kopalni należących do DTEK 
w Noworosyjsku. 

- wtedy czasowo Ługańska TeC przeszła 
na dużo droższy gaz. przyczyna takiego 
działania rosyjskich kolei była typowo … 
polityczna. achmetow ma w parlamencie 
swoja grupę, 40 osób, opozycyjny Blok. 
Tyle, że połowa z tej grupy opowiada się 
konsekwentnie za prozachodnim kur-
sem, a druga połowa (bardziej sprzyja-
jąca Firtaszowi, który poprzez medwed-
czuka ma bezpośredni kontakt z puti-
nem) jakby sprzyjała rosji. w moskwie 

wymyślono, że poprzez zakaz transpor-
tu węgla wpłyną na achmetowa, by ten 
„przekonał” „swoich” parlamentarzystów 
do „właściwych” głosowań. ponadto we-
dle tego scenariusza achmetow miał do 
spółki z Firtaszem poprzeć kandydaturę 
Jurija Bojko na prezydenta. achmetow 
jednak odmówił i poparł kandydaturę 
ołeksandra wiłkuła, który mimo mini-
manego poparcia społecznego odbierał 
głosy pro moskiewskiemu Jurijowi Bojko. 
na dodatek ludzie achmetowa wyrzucili 
ze swojego klubu parlamentarnego zwo-
lenników Firtasza. stąd zakaz korzysta-
nia z kolei rosyjskich dla jego węgla.  gdy 
jednak achmetow się nie ugiął, a i Bojko 
uzyskiwał nie więcej jak 10% poparcia 
w sondażach,  to i koleje rosyjskie znów 
zaczęły wozić jego węgiel. Bo w końcu 
biznes jest biznesem. 

Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia 
skali nielegalnego przywozu węgla 
z okupowanego Donbasu do pozosta-
łej części Ukrainy.

Z wszelkich analiz wynika, że nielegalny 
import węgla z Donbasu, na skalę prze-
mysłową praktycznie ustał. Teoretycznie 
mógłby on wjeżdżać na Ukrainę linią ko-
lejową do TeC Ługańsk. Bo tam idą także 
legalne transporty węgla dla tej elektrowni 
achmetowa. Tyle, że potem byłoby trud-
no ten węgiel przewieźć w głąb Ukrainy. 
nie jest natomiast wykluczony przemyt 
na skalę lokalną. Zawsze bowiem można 
oplacić jakiegoś komendanta na linii forn-
tu. można też sobie wyobrazić, że część 
węgla wiezionego do TeC Ługańsk rów-
nież jest rozprowadzana wśród ludności. 
Tyle, że byłyby to niewielkie ilości. Jedyny 
systemowy przemyt mógłby się odbywać 
poprzez Charków na zasadzie podmiany 
certyfikatów. To jednak nie byłoby zbyt 
wygodne dla eksporterów rosyjskich. 
oni wolą o wiele bezpieczniejszy wa-
riant: wykorzystanie antracytu z Do-
niecka w rosji, a wywożenie antracytu 
rosyjskiego na Ukrainę.
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Raporty publikowane przez Narodowy Bank Polski in-
formują o wzmożonej aktywności w kwestii zakupu 
nowych mieszkań w formie inwestycyjnej. Z szacun-
ków NBP możemy wyczytać, iż niespełna połowa tego 
rodzaju inwestycji stała się perspektywą długofalową, 
której celem jest potencjalny zysk.

wykres zawarty we wspomnianym raporcie ukazuje popyt 
na nowe mieszkania w ii kwartale 2019 roku. Dane dotyczą 
największych polskich miast, a ich podział zakłada formę 
popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego. Z wykresu 
wynika, iż 42% mieszkań na rynku pierwotnym zakupili in-
westorzy. Teoretycznie taka sytuacja nie powinna dziwić, 
bo jak ukazują statystyki – wyniki procentowe pięły się ku 
górze od niespełna dwóch lat. obecny rezultat jest rekor-
dowym. gdzie możemy się upatrywać korzyści wynikają-
cych z tego typu inwestycji?

podstawową zaletą owej formy jest fakt, że inwestycja 
w mieszkania z rynku pierwotnego może zapewnić znacz-
nie wyższe zyski w porównaniu z lokatą bankową. Dowo-
dem są inne dane zawarte w raporcie nBp. wynika z nich, 

iż oprocentowanie lokat spadło do 1.32%, a zatem możemy 
mówić o najniższym wyniku w historii. ponadto zakupując 
lokal bez konieczności zaciągnięcia kredytu, stopa zwrotu 
oscyluje obecnie w granicach 7% brutto przy założeniu, że 
mieszkanie będzie wynajmowane przez co najmniej rok. 
w przypadku zastosowania kredytu poziom stopy zwrotu 
znacznie się podwyższa i wówczas może dotrzeć do gra-
nicy 20%. skąd tak wysokie dysproporcje?

wyższa rentowność w przypadku inwestowania długiem 
gwarantuje wyższą stopę zwrotu i jest efektem zysków, 
które są wypłacane od kwoty wielokrotnie wyższej niż 
zainwestowana. oczywiście w to równanie wliczone są 
koszta dodatkowe takie jak odsetki, czy prowizje. lecą-
ce na łeb i szyje oprocentowanie stopy zwroty skutkuje 
zniechęceniem pośród inwestorów upatrujących w prze-
szłości potencjalnych zysków. Ci coraz odważniej wyco-
fują się z inwestowania i przenoszą swoje pieniądze na 
rynek hipoteczny. Dowodem są konkretne liczby. okazu-
je się, że w ostatnich kwartałach inwestorzy z siedmiu 
największych aglomeracji wydali na nowe mieszkania 
niespełna 4 miliardy złotych.

Pompowanie rynku pierwotnego



Kolejna edycja popularnego cyklu „Design od kuchni” za nami. Na spotkaniu zor-
ganizowanym przez Comitor, Cosentino oraz Studio Estima pojawiło kilkudziesię-
ciu najlepszych trójmiejskich architektów. Prezentacje przygotowane przez gospoda-
rzy przybliżyły zebranym najnowszą ofertę marek, a także trendy obowiązujące we 
współczesnych kuchniach. Gościem specjalnym spotkania był Aleksander Baron.

Spółka R4R RE przy-
gotowała realizację 
obiektu o charakterze 
hotelowo-pensjona-
towym w Gdańsku. 
Inwestycja zostanie 
zrealizowana w rejo-

nie ulic Kołobrzeskiej, 
Krynickiej oraz Alei Rzeczypospolitej. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano obiekt o kubaturze 
około 66 tysięcy metrów sześciennych. Prace pro-
jektowe wykonano m.in. w biurze „22 Architekci”.

W gdyńskim Infoboxie moż-
na oglądać prace konkurso-
we studentów architektury. 
Wystawa jest pokłosiem 
konkursu organizowanego 
od 19 lat. W jego ramach 
Prezydent Gdyni nagradza  
najlepsze prace dyplomowe 

o tematyce gdyńskiej, które zostały wykonane na Wy-
dziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wśród na-
grodzonych prac znalazł się m.in. projekt opery na Molo 
Rybackim oraz zagospodarowanie ulicy Starowiejskiej.

Nowy HoTel 
w Gdańsku?

arcHiTekToNiczNa 
wizja sTudeNTów

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

desiGN 
od kucHNi
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WSPółCZESNA ARCHITEKTURA WNęTRZ PODObNIE jAK TRENDY W MODZIE ODZIEŻOWEj 
CHARAKTERYZUjE S Ię WIELOSTYLOWOśCIą. DESIGNERZY CORAZ śMIELEj łąCZą STYLE, 
KTóRE UKSZTAłTOWAłY SIę W DRUGIEj POłOWIE XX WIEKU I NA POCZąTKU ObECNEGO 
STULECIA, UROZMAICAjąC jE MODERNISTYCZNYM WYKOńCZENIEM. W TEGO TYPU 
PRZESTRZENIACH OGROMNą ROLę ODGRYWAją DETALE. 

obnażamy 
wnętrza!

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Design w wariancie współczesnym 
dąży do maksymalnej funkcjonalno-
ści każdego przedmiotu. minimalizm 
związany z warstwą dekoracyjną, uni-
kalny dobór kolorów, sztuka kontra-
stu oraz podział strefowy przestrzeni 
łączą się tworząc style na ogół mini-
malistyczne. wykluczenie zbędnych 
drobiazgów wpływa nie tylko na uzy-
skanie dodatkowej przestrzeni, ale 
także wpływa na nasze funkcjonowa-
nie. Doskonałymi przykładami tego 
rodzaju stylów jest looft, awangarda 
oraz styl skandynawski. 

MNIEJ OZNACZA WIĘCEJ

poszukując źródeł prądów minimali-
stycznych w architekturze wędrujemy 
do roku 1965. wtedy to richard wol-
heim zatytułował w ten sposób arty-
kuł o ubogiej architekturze wnętrz. 
styl nazywany przez autora rozpraw-
ki „minimal art” wyrósł na fundamen-
cie dwudziestowiecznego moderni-
zmu i neoplastycyzmu. Kluczowymi 
cechami stylu, którego popularność 
przypadła na lata 70’ oraz 80’ minio-
nego stulecia jest oszczędność, har-
monijność oraz przejrzystość. Jak 
podkreślają eksperci – esencją twór-
czości minimalistycznej jest sztuka 
tworzenia na wprost – bez stoso-
wania zakamuflowanego kontekstu. 
idee doskonale oddaje popularna 
fraza - „mniej znaczy więcej”. 

ARCHITEKTURA PROSTOTY 

wnętrza minimalistyczne doskonale 
wpisują się we współczesne trendy. 
Cechą charakterystyczną jest zasto-
sowanie surowych materiałów takich 
jak kamień, szkło, metal oraz cegła. 
owe materiały poddaje się nierzad-
ko częściowej obróbce, co pomimo 
nienarzucającej formy przykuwa 
spojrzenia. istotnym elementem mi-
nimalistycznej układanki jest także 
symetria. proste linie geograficz-
ne coraz odważniej wypierają łuki, 
gzymsy oraz kolumny. potencjalne 
zaburzenie symetrii jest tu zabie-
giem celowym i przemyślanym. waż-
nym aspektem jest również warstwa 
dekoracyjna. Zgodnie z popularnym 
porzekadłem – diabeł tkwi w szcze-
gółach i ta maksyma rewelacyjnie 
sprawdza się w przypadku strefy de-
koracyjnej współczesnych wnętrz.

oskAr Groth,
Właściciel „The Groth Company”

Czy wiesz, że odpowiednio dobrane 
oświetlenie wpływa na twój nastrój? 
Barwa światła, zimna, ciepła czy 
neutralna, w zależności od wyboru 
potrafi oddziaływać na nasze uczucia 
i stan emocjonalny. Dlatego większość 
producentów lamp dekoracyjnych 
czy technicznych tworzy je do wnętrz 
naszych domów w barwie ciepłej , 
natomiast do pracy w biurze, w barwie 
neutralnej. Tak jak odpowiednie 
oświetlenie, tak podobnie i style 
wnętrz ogrywają ważną rolę w naszym 
życiu. Dla przykładu styl Loftowy we 
współczesnych wnętrzach daje poczucie 
przestrzeni i minimalizmu, osobom, 
które minimalizm sobie cenią, a styl 
Skandynawski charakteryzuje widoczna 
czystość, w związku z mocną dominacją 
bieli. Dlatego warto o wystroju 
własnych wnętrz porozmawiać ze 
specjalistą, który doradzi i pozna Wasz 
charakter, sugerując odpowiednie 
produkty jak i styl. 
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kArolinA 
ossowskA,
Pracownie Architektury Wnętrz 
„Gzowska&Ossowska” 

Znajomość charakterystycznych 
elementów danego stylu  jest 
kluczem do sukcesu w tworzeniu 
klimatu wnętrza.
Składają się na to materiały, 
sposoby ich wykończenia jak 
i bardzo ważne wzajemne 
proporcje elementów. 
W nowoczesnym wnętrzu 
zastosujemy drewnianą posadzkę 
przemysłową i wykończymy 
metalową listwą a  w klasycznym 
użyjemy długie, szerokie deski 
z wysokim cokołem.
Obok materiałów bazowych 
istotna jest dbałość o dekorację, 
na którą składa się dobór 
tkanin, dzieł sztuki i drobnych 
elementów, jak poduszki 
czy uchwyty mebli. Dzięki 
precyzyjnie dobranym 
elementom dekoracyjnym  
jesteśmy w stanie z prostych, 
oczywistych wnętrz wykreować 
zupełnie nową przestrzeń 
i nadać jej unikatowego 
charakteru.

iwonA sAwoń,
Ladeco

Laboratoryjne wnętrza, wolne 
od kwiatów i dekoracji przeszły 
do lamusa. Do łask w wystroju 
wnętrz wróciły kwiaty, zasłony, 
tapety, dekoracyjne poduchy 
i tapicerowane meble. Styl 
skandynawski jest jednym 
z najczęściej wybieranych stylów 
aranżacji wnętrz zarówno 
w domu jak i w biurze to: 
prostota, natura i minimalizm. 
Aranżacje w tym stylu są jasne 
i przytulne. Dominującym 
kolorem jest biel w towarzystwie 
szarości i czerni. Wykorzystanie 
naturalnych materiałów 
podkreśla odwołanie do natury 
Popularnym rozwiązaniem 
aranżacyjnym w tego typu 
wnętrzach, są zielone ściany 
z mchu, które ocieplają 
wnętrze,nadają mu charakter 
ale także dzięki zdolności 
wywarzania dodatkowej 
ilości tlenu oraz regulowaniu 
poziomu wilgotności powietrza 
pozytywnie wpływają na ludzkie 
zdrowie przynosząc ukojenie 
i poprawiając samopoczucie.

W GąSZCZU BARW I śWIATEł

podstawą warstwy dekoracyjnej jest 
zestawienie barw. intensywne kolo-
ry zostały we współczesnych roz-
wiązaniach wyparte na rzecz tych, 
które odbijają światło. w tej sferze 
prym wiedzie ponadczasowa czerń 
oraz biel, a także klasyczny beż 
oraz nowoczesne warianty szaro-
ści. Uzupełnienie tego rodzaju kon-
trastów pojedynczymi i spójnymi 
akcentami kolorystycznymi może 
przynieść spektakularne skutki, 
o ile nie zapomnimy o umiejętnym 
operowaniu światłem. To właśnie 
gra świateł sprawia, że wnętrza 
nowoczesne nabierają na lekko-
ści. na znaczenie i rolę oświetlenia 
wpływa nie tylko wykorzystywanie 
strumieni światła żywego, ale także 
oświetlenie sztuczne, która wpływa 
na komfort naszego codziennego 
funkcjonowania.

SZCZEGół W WARSTWIE 
DEKORACYJNEJ

rola detalu w sferze dekoracyjnej 
jest nade ważnym ogniwem proce-
su urządzania wnętrz. Kwestia do-
datków zazwyczaj jest zostawiona 
na sam jego koniec. warto jednak 
wiedzieć, że to właśnie pozornie 
niewielkie dodatki mają znaczenie 
ogromne i najczęściej nadają wnę-
trzom odpowiedniego smaku i kli-
matu. są nieodłącznym elementem 
wystroju każdego wnętrza w którym 
pragniemy uwypuklić określony 
styl, a także nastrój. szczegół w sfe-
rze dekoracyjnej jest kluczem do 
osobowości oraz upodobań bywalca 
określonej przestrzeni.
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POWóD 10 – INWESTYCJA W PRZYSZłOść

O korzyściach wynikających z inwestycji w budownictwo pasywne oraz przyszłości tego rodzaju inwestycji 
z Jarosławem Wasielewskim – prezesem firmy ElMOT, rozmawia Mateusz Marciniak.

12 powodów ,dla których warto 
inwestować w domy pasywne

Korzyści wynikające z inwestycji 
w dom pasywny jest sporo. 
Która z zalet jest Pana zdaniem 
najważniejsza?

właśnie te korzyści staramy się wymie-
nić w naszym stałym cyklu. najważ-
niejszą cechą pozostaje niższy koszt 
eksploatacji. wybór technologii, którą 
proponujemy jest o 20% wyższy niż 
w przypadku budowy tradycyjnej, zaś 
koszty eksploatacyjne - energetyczne 
są sześcio, a nawet ośmiokrotnie niższe 
względem budowy tradycyjnej, która 
spełnia normy. To ważne, bo nie każdy 
obiekt tradycyjny te normy spełnia. 

Myślę, że istotnym walorem jest 
również aspekt proekologiczny. 
funkcjonowa nie w bu dynku 
pa sy wnym wp ł y wa na na sze 
sa mop oczucie .

Budownictwo pasywne jest korzystne 
pod względem ekologicznym i to bar-
dzo ważna cecha. Taka forma zapewnia 
komfort termiczny, akustyczny oraz 
zapewnia czyste powietrze reduku-
jąc emisję pyłów, smogów oraz innych 
zanieczyszczeń występujących po-
wietrzu. w tym miejscu dobrym przy-
kładem jest kontrolowanie poziomu 
dwutlenku węgla. Dbałość o ten po-
ziom sprawia, że mieszkańcy tego typu 
budynku czują się znacznie lepiej. ma-
teriały, które stosujemy są najwyższej 
jakości i nie emitują alergenów. Jeste-
śmy w stanie stworzyć budynek wolny 
od alergenów.

firma ElMOT nie zajmowała się 
jednak od początku swojego 
istnienia alternatywną formą 

budownictwa. Jak wyglądały 
Wasze początki?

Zaczynaliśmy od handlu. w pewnym 
momencie zajęliśmy się termoizolacją. 
To pozwoliło zdobyć nam cenne do-
świadczenie, które również dziś wyko-
rzystujemy w budownictwie pasywnym. 
obecnie jesteśmy w stanie wykonać 
około 500 modułów rocznie. 90-95% 
naszych realizacji jest wykonywanych 
w szwecji. największy obiekt składa 
się ze 195 modułów. aktualnie zajmuje-
my się nadbudową 4 pięter w budynku 
8-piętrowym w sztokholmie. 

J a k  w i d z i  P a n  p r z y s z ł o ś ć 
b u d ow n i c t w a  p a sy w n e g o  i 
Wa s z e j  f i r my  w  P o l s c e? 

myślę, że elmoT w perspektywie kilku-
letniej bardzo się rozwinie. moim zda-
niem nastąpi skokowy wzrost zainte-
resowania produktem i technologią po 
realizacji 100, 200 domów. na przyszły 
rok planujemy sprzedaż 30 domów.
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osiedla przyjazne       
mieszkańcom
POWSTAjąCE W TRójMIEśCIE NOWE OSIEDLA MIESZKANIOWE CORAZ CZęśCIEj DALEKIE 
Są OD MODELU TYPOWYCH, POZbAWIONYCH ZAPLECZA USłUGOWEGO I ODPOWIEDNIEj 
I N f R A S T R U K T U R Y „S Y P I A L N I”.  TO ś W I E Ż E  P O D E j ś C I E  W P R O j E K TO WA N I U j E S T 
ODZWIERCIEDLENIEM NIE TYLKO ROSNąCYCH WYMAGAń KLIENTóW, KTóRZY STAWIAją 
NA WYGODę ORAZ WYSOKą jAKOść ŻYCIA, ALE RóWNIEŻ ROSNąCEj śWIADOMOśCI 
DEWELOPERóW, DOTYCZąCEj KREOWANIA NOWOCZESNYCH PRZESTRZENI MIESZKALNYCH.

TEKST: Euro Styl | ZDJĘCIA: Euro Styl
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PlACEMAKING, CZYlI NOWA 
PRZESTRZEń DO ŻYCIA

Deweloperzy mieszkaniowi coraz 
częściej dostarczają lokatorom nie 
tylko wygodne mieszkania, ale też 
bogate zaplecze usługowe i infra-
strukturę zapewniające codzienny 
komfort. w zgodzie z tym trendem 
powstają, również w Trójmieście 
i okolicach, osiedla wielofunkcyjne, 
projektowane w zgodzie z ideą par-
tycypacji społecznej mieszkańców 
i tzw. placemakingu. Chodzi o to, 
by osiedlowa przestrzeń służyła 
nie tylko do mieszkania, ale przede 
wszystkim do życia. Taki sposób 
projektowania inwestycji sprawia, 
że zagospodarowanie terenu osie-
dla stwarza doskonałe warunki do 
integracji mieszkańców – wspól-
nego wypoczynku czy aktywnego 
spędzania czasu.
niektórzy deweloperzy, aby spro-
stać tym wyzwaniom, decydują się 
na konsultacje społeczne oraz ba-
danie potrzeb mieszkańców i poten-
cjalnych klientów.
przykładem osiedla wielofunkcyj-
nego jest zlokalizowane na granicy 
gdańska-Łostowic i Borkowa osiedle 
nowy Horyzont należące do gdań-
skiego dewelopera euro styl. 
– W skład Nowego Horyzontu we-
szły lokale usługowe i handlowe, 
przedszkole, boiska, korty tenisowe 
oraz pełna infrastruktura wypoczyn-
kowa. Korzystanie z pobliskich pla-
cówek bez konieczności udawania 
się do centrum miasta – to  w opinii 
mieszkańców ważne atuty tego osie-
dla – mówi Bartosz Podgórczyk, dy-
rektor marketingu w Euro Styl S.a. 
z Grupy dom development.
inwestycja została oddana w pełni 
do użytku w 2018 roku.

AKTYWNIE, WSPólNIE, 
WYGODNIE

możliwość aktywnego wypoczynku 
i znalezienie przestrzeni do kontaktów 
międzyludzkich w obrębie osiedla – to 
kolejne kryteria, które dla wielu stają 
się coraz ważniejsze przy wyborze lo-
kum. Dostrzegają to inwestorzy, którzy 
przy planowaniu i budowie nowych 
projektów coraz większą wagę przy-
kładają do zapewniania infrastruktury 
związanej z relaksem. 
nową inwestycją, która przypadnie do 
gustu szczególnie osobom ceniącym 
sobie spędzanie czasu na świeżym po-
wietrzu, jest osiedle Beauforta, umiej-
scowione na pogórzu k. gdyni (gmina 
Kosakowo). wyróżnia się ono bogac-
twem terenów rekreacyjnych, dających 
mieszkańcom wiele możliwości codzien-
nego korzystania z różnego rodzaju ak-
tywności fizycznych. architektura osie-
dla nawiązuje do wzorców budownictwa 
skandynawskiego, a niska zabudowa, na 
którą składają się 24 budynki, ma przy-
woływać ducha nadmorskiego kurortu.  
– O wyjątkowości inwestycji stanowi 
najbogatsza osiedlowa infrastruktura 
sportowa w  okolicy. W jej skład wej-
dą oświetlone boisko wielofunkcyjne, 
ping-pong, siłownia na świeżym po-
wietrzu, strefa crossfit, bogato wy-
posażony plac zabaw, a nawet pająk 
linowy, ścianka wspinaczkowa i skate-
park. Pomysł tego ostatniego powstał 
w wyniku przeprowadzonych przez nas 
konsultacji społecznych oraz badań 
ankietowych, dzięki czemu mieszkańcy 
mieli realny wpływ na powstanie osie-
dla – dodaje Bartosz Podgórczyk. 
na osiedlu Beauforta będą się mie-
ścić również lokale usługowe i przed-
szkole. najbliższy termin oddania 
mieszkań do użytku przypada na iV 
kwartał 2019 roku. 

ŻYć I MIESZKAć 
W ZGODZIE Z NATURą

Kolejny wyznacznik atrakcyjności 
nowo budowanych osiedli to dostęp-
ność terenów zielonych. Za przykład 
takiej inwestycji mieszkaniowych 
w Trójmieście może służyć osiedle 
Zielony południk, zlokalizowane 
w dzielnicy gdańsk-południe. 

przyciąga ono położeniem wśród 
łąk, zagajników i zielników. inwesty-
cja, której część oddana zostanie do 
użytku w iV kwartale 2019 roku, grani-
czy z ukończonym przez dewelopera 
w 2018 roku kompleksem Futura park, 
co umożliwi mieszkańcom korzystanie 
ze wspólnej infrastruktury.
– Zielony Południk dedykowany jest 
osobom pragnącym żyć blisko natury 
i w zgodzie z przyrodą. Mieszkańcy 
będą mieć do dyspozycji liczne alejki, 
skwery z ławkami, kamienne lapida-
rium, zielniki, grillowisko z pomostem 
oraz bogatą infrastrukturę sportową – 
mówi Bartosz Podgórczyk.

Znakiem rozpoznawczym osiedla będą 
elementy zagospodarowania służące 
relaksowi na świeżym powietrzu oraz 
edukacji ekologicznej, a o jego nazwie 
będzie przypominać linia zielonego 
południka przebiegająca przez każdą 
klatkę schodową.
przeglądając oferty deweloperów, 
warto uwzględnić to, w jaki sposób 
podchodzą do projektowania nie tyl-
ko budynków i mieszkań, ale również 
przestrzeni wspólnych oraz terenów 
sąsiadujących z inwestycjami. warto 
wybierać takich, którzy nowe osiedla 
budują w sposób przemyślany, zapew-
niając mieszkańcom wymarzone miej-
sce do życia, w zgodzie z ich potrzeba-
mi i marzeniami.



Obie działki położone są w nadmorskiej wsi Rzucewo, na skraju jej zabudowy, bezpośrednio ze sobą graniczą. 
od zachodu przylegają do asfaltowej drogi powiatowej, wzdłuż której biegnie kilkusetletnia aleja lipowa z częściowo 
zachowanym czterorzędowym układem drzew, zwana aleją sobieskiego. od wschodu natomiast działki stykają się 
z zalesionym terenem, zarządzanym  przez pgl lasy państwowe, za którym w odległości 100-200m znajduje się 
brzeg Zatoki puckiej. na terenie wsi znajduje się park Kulturowy „osada Łowców Fok”, odnowiony pałac w stylu neo-
gotyckim, w którym mieści się hotel „ Zamek Jan iii sobieski”, stadnina koni, przystań żeglarska, staw rybny.  

Gmina Puck, 
obręb Osłonino, 
miejscowość Rzucewo

poŁoŻenie nierUCHomoŚCi: 
Gmina Puck, obręb Osłonino, 
miejscowość Rzucewo, nr działki 174/5, 
powierZCHnia: 
45 528 m2,

Typ nierUCHomoŚCi: 
niezabudowana,

prZeZnaCZenie: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
jednorodzinna oraz usługowa,

UKsZTaŁTowanie: 
teren płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta,

Droga DoJaZDowa: 
asfaltowa

poŁoŻenie nierUCHomoŚCi: 
Gmina Puck, obręb Osłonino, 

miejscowość Rzucewo, nr działki 174/6, 
powierZCHnia: 

19 766 m2,

Typ nierUCHomoŚCi: 
niezabudowana,

prZeZnaCZenie: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

jednorodzinna oraz usługowa,

UKsZTaŁTowanie: 
teren płaski, kształt 

działki zbliżony do prostokąta,

Droga DoJaZDowa: 
asfaltowa
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panel fotowoltaiczny składa się z ogniw 
krystalicznych, połączonych w spo-
sób szeregowy. ogniwa te generują 
energię elektryczną dzięki wytrącaniu 
z atomów elektronów przy pomocy 
cząstek światła, czyli fotonów. Zbudo-
wane są z warstw krzemu lub innych 
półprzewodników z dodaniem takich 
materiałów, jak np. fosfor, tworząc pole 
elektryczne. metalowe elektrody o na-
zwie busbar zbierają elektrony, które 
przesyłane są przewodami i w ten spo-
sób tworzą energię elektryczną.
na naszym rynku najpopularniejsze 
są dwa rodzaje ogniw: polikrystaliczne 
oraz monokrystaliczne. panele polikry-
staliczne - ze względu na proces produk-
cji - są tańsze od monokrystalicznych. 
mają jednak mniejszą wydajność z 1 m2 
oraz prezentują się gorzej wizualnie. 
Jednak jeśli do dyspozycji mamy dużą 
powierzchnię do wykorzystania i jeśli nie 
zależy nam na bardzo wysokiej estety-
ce, wybór tego panela jest najlepszy ze 
względów ekonomicznych.
Jeśli zaś chodzi o panele monokrystalicz-
ne ich niewątpliwą wadą jest cena, a co 
za tym idzie, dłuższy czas zwrotu całej 
inwestycji. Zaletą jest to, że kiedy mamy 
ograniczoną powierzchnię możemy 
zwiększyć moc całej instalacji od 5 do 20 
%. Drugą jest to, że np. całe czarne czę-
sto wyglądają ładniej niż pokrycie dachu, 
na którym są położone.
w przypadku obu rodzajów paneli naj-
lepsi producenci gwarantują, że spadek 
mocy po 30 latach pracy nie będzie 
wyższy niż 20 %. ich wadą jest natomiast 
to, że duży wpływ na działanie instalacji 
ma zacienienie. w przypadku zacienienia 
jednego ogniwa paneli cały ciąg pozo-
stałych paneli będzie pracował tak, jak 
najsłabsze ogniwo.
pozostałe rodzaje paneli to te należące 
do grupy z technologi cienkowarstwowej 

i tzw. iii generacji. pierwsze z nich to 
panele o małej wydajności (potrzebna 
jest przynajmniej dwukrotnie większa 
powierzchnia od poli- i monokrystalicz-
nych, aby uzyskać tą samą moc) lecz 
mają dużą zaletę w przypadku miejsc 
zacienionych. można je stosować np. na 
fasady elewacji. absorbują promienie 
światła bezpośredniego, ale też odbitego 
i rozproszonego. należą do nich ogniwa 
Cigs, ogniwa z krzemu amorficznego 
oraz ogniwa z tellurku kadmu.
panele iii generacji to ogniwa barw-
nikowe oraz przede wszystkim pe-
rowskity, których metodę produkcji 
opracowała nasza polska naukowiec 
olga malinkiewicz. możliwości ich wy-
korzystania są niemal nieograniczone. 
można nimi pokryć urządzenia elektro-
niczne, które same się będą ładować. 
pokryć można cokolwiek: samochód, 
dom, ubrania. ale to wciąż jest jeszcze 
technologia przyszłości...
Jeśli chodzi o obecne najnowsze tech-
nologie, to oferuje je firma starbud. 
wyprzedza na tym polu konkurencyjne 
firmy instalatorskie w europie, oferując 
panele poli i monokrystaliczne pokryte 
grafenem - uznane zostały na targach 
enex w Kielcach za najlepsze dostępne 
na polskim rynku. 

Panel fotowoltaiczny 
– co to jest i jak działa?
Panele fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną, stają się coraz 
popularniejsze. Warto zatem dowiedzieć się, czym są i w jaki sposób działają. 

NOWA GENERACJA 
PANElI 
fOTOWOlTAICZNYCH 
GIZERA TO:

12 busbar – 12 elektrod wewnątrz •	
krzemu nieodbijających światła
powłoka grafenowa – kurz, pył, •	
brud czy pyłki kwiatów są swo-
bodnie rozdmuchiwane przez 
wiatr i zmywane przez deszcz 
(brud odpowiada statystycznie 
za ok. 6 % strat)
gwarancja na uzysk 81 % po 30 •	
latach od rozpoczęcia pracy
całkowicie niepalne ze względu na •	
zastosowanie z obydwu stron szkła
 grafen tłumi odbicie światła Fresne-•	
la od szklanych powierzchni, zapew-
niając lepszą transmisję w szerokim 
zakresie długości fal i kątów
kilkukrotnie większa odporność na •	
mikropęknięcia
zwiększona odporność na •	
gradobicie
25 mm ramka lub wersja bez ramki •	
poprawia estetykę modułów
szklana powłoka od spodu, •	
która lepiej odprowadza ciepło 
(w zwykłych panelach stosuje się 
powłokę z plastiku); a każde 7 
stopni więcej dla panelu to spadek 
pozyskiwanej energii o 3%
- bezpieczne do napięcia aż 1500 V•	

StaRBud 
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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w polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbył się koncert 
z cyklu „głosy dla Hospicjów”. Koncerty organizowane 
tradycyjnie w Światowy Dzień Hospicjów i opieki pa-
liatywnej mają na celu zwrócenie uwagi na potrzebę 
wspierania osób u kresu życia i ich rodzin. muzyczny-
mi gwiazdami wieczoru byli: Krystyna stańko Quintet 
oraz zespół KomBi ze sławomirem Łosowskim na czele. 
Charytatywny wieczór pełen dodatkowych atrakcji po-
zwolił zebrać 45 tys. zł.
To środki, które zostaną przeznaczone na codzienną 
opiekę nad pacjentami Hospicjum dla Dzieci i Doro-
słych im. ks. e. Dutkiewicza,a także pomoc w zbiórce 
funduszy na rzecz inicjatywy budowy Centrum opieki 
wytchnieniowej.
Tegoroczny koncert otworzył naszą kolejną kampanię 
społeczną pod hasłem „ważni-niewidziani. Zauważ, zro-
zum, wesprzyj”, której celem jest zwrócenie uwagi na 
rolę opiekunów rodzinnych, opiekujących się bliskimi 

w domach oraz potrzebę wspierania dzieci, które straci-
ły kogoś z najbliższych.
Koncert poprowadzili dziennikarze radia gdańsk: mag-
da szpiner i robert silski. w przerwie goście mogli sko-
rzystać z wspaniałego poczęstunku, wrzucić datek do 
skarbonki wolontariuszy, wziąć udział w zabawie fan-
towej, a także charytatywnej aukcji. występ zespołu 
KomBi dopełniło uroczyste wręczenie liderowi grupy 
sławomirowi Łosowskiemu nagrody prezydenta miasta 
gdańska w Dziedzinie Kultury, z okazji 50-lecia pracy 
artystycznej. wspólnie odśpiewane sto lat, wyjątkowy 
prezent: zdjęcie gdańska z 1968 r. autorstwa Zbigniewa 
Kosycarza przekazane przez macieja Kosycarza – ten 
wieczór zapamiętamy na długo!
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim partnerom, darczyń-
com i wolontariuszom. Dzięki waszemu nieustającemu 
wsparciu Fundacja Hospicyjna może nieść pomoc blisko 
2000 osób rocznie. Dziękujemy!

Koncert 
„Głosy 
dla Hospicjów”
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Międzynarodowe Mistrzostwa Młodych Sommelierów to znakomita okazja do nagro-
dzenia najlepszych i tym samym najmłodszych ekspertów w temacie win z całej Europy. 
Zwycięzcą tegorocznej edycji, która odbyła się w gdańskim hotelu Mercure został Markus 
Winkler z Austrii. W ścisłym finale znalazł się również nasz rodak – Jakub Filipek.

W Trójmieście nie braku-
je miejsc oraz specjalnych 
wydarzeń mających na 
celu promocję nowych 
oraz uznanych twórców. 
Tego typu wydarzenie - 

„Local Days” odbyło się 
tym razem w gdyńskim hotelu Mercure. Na zgroma-
dzonych gości czekało mnóstwo atrakcji. Wśród nich 
największą popularnością cieszył się koncert zespołu 
Afrocake, pokaz mody Kalskiej, Michała Starosta 
oraz Ismeny Warszawskiej oraz kulinarne niespo-
dzianki szefa kuchni restauracji Winestone. 

W sobotni wieczór odbyło 
się uroczyste otwarcie no-
wego showroomu w gdyń-
skim Orłowie. Właściciele 
Mansi London postano-

wili stworzyć przestrzeń, 
która połączy w sposób oryginalny sztukę użytkową z 
malarstwem Alicji Domańskiej. Na inauguracji nowe-
go showroomu pojawiło się mnóstwo znanych osób. 
Wśród nich znaleźli się Ewa Chodakowska Grzegorz 
Skawiński oraz John Porter. Nie zabrakło również Pre-
zydenta Sopotu – Jacka Karnowskiego.

Moc TwórczycH 
aTrakcji  w HoTelu 
Mercure

MisTrzosTwa MłodycH 
soMMelierów

oTwarcie 
NieTuziNkoweGo 
sHowrooMu 
w orłowie
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NIEBIańSkIE 
NatchNIENIa 

i  bliskie 
mEtamorfoZY

KRZYSZTOf IZDEbSKI-CRUZ PODąŻA WłASNą DROGą, KTóRA bEZ WZGLęDU NA PANUjąCE 
TRENDY W SZTUCE WSPółCZESNEj POZOSTAjE ZWIąZANA MORfOLOGICZNIE Z KLASYKą. jEST 
TO RODZAj PRYWATNEj WALKI O PRZYWRóCENIE ObALONEGO DOGMATU PIęKNA fORMY. 
W TEj WALCE TOWARZYSZY MU jEGO MUZA – NATALIA, KTóRA jEST NATCHNIENIEM ARTYSTY. 
jAK SIę OKAZUjE NATCHNIENIE MOŻE RóWNIEŻ SPADAć Z NIEbA...

rOZmAWIAŁ: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski | ZDJĘCIA PrAC: archiwum autora
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Czy Państwo są  dla siebie 
natchnieniem?

Natalia: Bardzo często bywamy dla 
siebie natchnieniem. Zdarza się, że 
taka formuła się wyczerpuje, ale 
wtedy odkrywamy jej inną stronę, 
bo jak dobrze wiemy człowiek ewo-
luuje. Jesteśmy zupełnie inni niż 20 
lat temu. nasze wnętrze zmieniło się 
pod wpływem doświadczeń. Zmie-
niamy się także pod wpływem ludzi 
których spotykamy. Krzysztof zaj-
muje się głównie malowaniem czło-
wieka, nie tylko powierzchowności, 
ale również jego natury, dlatego pro-
ces poznawania drugiego człowieka 
jest u nas dogłębny i niezbędny. 

Konsekwencją natchnienia jest 
stworzenie dzieła, które stanie się 
bezcenne?

Krzysztof: Każdy z nas posiada swój 
element twórczy. Każdy z nas marzy, 
żeby stworzyć coś co stanie się bez-
cenne. moją ambicją jest stworzenie 
obrazu z którym jego potencjalny wła-
ściciel nie będzie chciał się rozstać. To 
największa zapłata jaka może być, ale 
tym samym najtrudniejsze wyzwanie. 
wszystkie obrazy, które tworzyłem są 
dla mnie ważne. ich proces powstawa-
nia jest bardzo długi, co jest nietypo-
we dla naszych czasów. 

Czy można powiedzieć, że pański 
proces twórczy jest dynamiczny?

Krzysztof: wcześniej mój proces 
twórczy wyglądał zupełnie inaczej. 
próbowałem stworzyć dzieło, które 
wykrystalizuje się w trakcie pracy nad 
nim. w ten sposób działał Beksiński. 
Dziś z perspektywy twórcy dojrzałego 
układam sobie to dzieło w głowie. gdy 
zamykam oczy widzę obraz. w tym 
momencie dobieram odpowiednie ku 
jego stworzeniu narzędzia. Bardzo 
często narzędziem jest człowiek. w ta-
kich sytuacjach niezbędny jest aktor, 
który niekiedy jest moim znajomym. 
w zasadzie znam obraz zanim on po-
wstanie fizycznie. przez kilka miesięcy 
pracy nad dziełem zaczynam się z nim 
zżywać jak z członkiem rodziny i roz-
stania bywają…trudne. 

Pani Natalio, a czy życie u boku ar-
tysty potrafi być irytujące?

Natalia: Jest bardzo trudne i bardzo 
piękne. To jak z daleką wyprawą z któ-
rej wracamy. w pewnym momencie za-
pominamy o uporczywych komarach, 
dzikich gadach, niekomfortowej tempe-
raturze. wspominamy wyłącznie to co 
niezwykłe – i właśnie tak wygląda życie 
z artystą u boku. na co dzień być może 
trudne i irytujące, ale posiada wspaniałe 
momenty, których nie jest w stanie dać 
żaden inny zawód. Jako muza uważam, 
że spotkało mnie wielkie szczęście, iż 
mogę żyć i współtworzyć sztukę z czło-
wiekiem tak utalentowanym. nie posia-
dam talentów plastycznych, za to mam 
zmysł ekonomiczno-logistyczny, zatem 
doskonale się uzupełniamy. Krzysztof 
potrzebuje zaufanej osoby, która zajmie 
się codziennością i odciąży go od my-
ślenia – co trzeba kupić, co opłacić i do 
kogo zadzwonić. momentami krążę jak 
satelita, by artysta mógł stworzyć dzie-
ło we względnej ciszy i spokoju, na co 
trudno w dzisiejszych czasach liczyć. 

Odnoszę wrażenie, że w swojej 
twórczości sprawnie posługuje się 
Pan motywem sarkazmu.

Krzysztof: owszem. malarstwo również 
służy wyartykułowaniu ironii lub przy-

najmniej opowiedzeniu się za czymś, 
bądź przeciwko czemuś. Chociaż ostat-
nio obserwując walki polaryzujące ludzi 
odczuwam niechęć do posługiwania 
się sarkazmem. mam ochotę siedzieć 
w centrum mojego naiwnego świata. 
wcześniej miałem większą skłonność 
do walki.  Dziś bardziej interesuje mnie 
opowiadanie historii.

Przy zastosowaniu pędzla opo-
wiada Pan o „Metamorfozach” 
Owidiusza...

Krzysztof: ale nie ograniczam się wy-
łącznie do owidiusza. Dużo czerpię ze 
świata antycznego. robię to, bo jest to 
przepiękny wór opowieści o ludzkiej 
naturze. w „metamorfozach” każdy 
z nas znajdzie historię o sobie, bądź 
opowieść o kimś kogo zna. w tym dzie-
le znajdziemy własne obawy, nieroz-
wiązane problemy, ale także radości. 
wszystko to jest opisane w piękny – 
metaforyczny sposób.

Który fragment jest dla Pana naj-
bardziej interesujący?

Krzysztof: Korzystam z wielu, ale wspo-
mnę o opowieści tytułem „meduza”. 
meduza to postać, która miała węże za-
miast włosów. gdy spojrzała na kogoś 

„B. dOrOTheA, MOnTOVienSiS, 1347-1394”, 
2017 r., Olej nA PłóTnie, 190 x 115 cM

„SAncTuS AdAlBerTuS, MArTyr 956-997”, 
2018 r., Olej nA PłóTnie, 190 x 115 cM
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– zamieniała go w kamień, nawet jej od-
cięta głowa znalazła zastosowanie jako 
broń w armii.  Ja maluję moment, który 
mnie bardziej zaciekawił, a mianowi-
cie „physics”, które doświadcza każdy 
z nas w chwili dorastania. właśnie w ta-
kim momencie są moje „meduzy”. To 
kobieta, która zaczyna sobie uświada-
miać, że jej natura jest niszcząca i fakt 
– jest tym zakłopotana, lecz jeszcze nie 
ma w niej złości. właśnie ten moment 
mnie najbardziej zainteresował. 

Spójrzmy na sztukę z nieco odmien-
nej strony. Czy malarstwo jest do-
brym pomysłem na biznes?

Krzysztof: nie. Jeżeli ktoś chce zbi-
jać fortunę, to istnieje ku temu wiele 
skuteczniejszych metod. malarstwo 
to dyscyplina, która ma za dużo 
zmiennych i niewiadomych, żeby 
mogła stać się dobrym biznesem. 
oczywiście nie oznacza to, że nie 
można na niej zarobić dużych pie-
niędzy, ale jest to rzadkie i chyba nie 
powinno być jedynym celem.

Zaryzykuję. Niech mnie Pan prze-
kona do zainwestowania w dzieło 
sztuki. 

Krzysztof : nie mam zamiaru! Jeśli 
ktoś chce zainwestować pieniądze 
w dzieło sztuki, to proszę bardzo ale 

nie mam zamiaru nikogo na siłę prze-
konywać. Zainteresowany musi sam 
chcieć kupić to dzieło ode mnie. Bar-
dzo nie chciałbym, aby mój obraz był 
koromysłem, zawalidrogą – czymś 
niepotrzebnym.  na szczęście nie 
mamy problemu z klientem. nasza 
sytuacja jest bardzo dobra ponieważ 
jest więcej chętnych do kupienia ob-
razu, niż obrazów do sprzedania. 

Czy inwestowanie w sztukę jest 
obarczone dużym ryzykiem?

Natalia: nie, o ile inwestujemy w dzie-
ło, które nam się rzeczywiście podoba. 
To rodzaj inwestycji w siebie, ponieważ 
każdy z nas chce otaczać się pięknymi 
rzeczami – które nas cieszą i powodu-
ją, że mamy chęć do życia. Taka inwe-
stycja jest wówczas bezcenna. warto 
dodać, że w opisywanej sytuacji inwe-
stujemy w coś cennego również dla 
przyszłych pokoleń. o dużym ryzyku 
możemy mówić dokonując zakupu 
rzeczy nadmuchanych marketingowo. 
Kupujemy coś co wcale nam się nie 
podoba ale mamy nadzieję na tym do-
brze zarobić. gdy inwestycja okazuje 
się chybiona – tracimy podwójnie.

Jaką mamy aurę w Polsce do tego 
typu inwestycji? 

Natalia: Coraz lepszą i to nas bardzo 

cieszy. na początku, sprzedawaliśmy 
tylko za granicą. potem okazało się, 
że zainteresowanie w polsce rośnie. 
Krzysztof maluje niewiele obrazów – 
rocznie powstaje kilkanaście dzieł. Je-
śli sprzedamy je za granicę, to prawdo-
podobieństwo, że ponownie się z nimi 
spotkamy jest niewielkie co dla nas jest 
przykre, ponieważ te dzieła są dla nas 
trochę jak… dzieci. polski klient spra-
wia, że jesteśmy nieco bliżej i możemy 
liczyć na ponowne spotkanie.

Kim jest dla Państwa Mariusz 
Grzęda?

Krzysztof: To ciekawa historia. Za-
cznijmy od tego, że stworzyłem dwa 
obrazy do Bazyliki mariackiej. pierw-
szym z nich była Błogosławiona Dorota 
z mątów. To gdańszczanka, która jako 
jedyna parafianka Kościoła mariackie-
go została wyniesiona na ołtarze. pro-
blem w tym, że jej wizerunku brakowało 
w Bazylice mariackiej. w pewnym mo-
mencie zgłosił się do nas konsul Danii, 
który zaproponował nam stworzenie 
takiego wizerunku. na początku odmó-
wiłem. miałem za mało wiedzy na tema-
ty sakralne by zmierzyć się z tematem. 
na szczęście znalazły się osoby, które 
wsparły mnie swoją wiedzą historycz-
ną, teologiczną i dostarczyły materiały 

„dWie BelKi” 2019 r., Olej nA deSce, dyPTyK, 88 x 56 cM OrAZ 88 x 56 cM

„łABędź”, 2016 r., Olej nA deSce, 120 x 70 cM
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będące bardzo pomocne a nawet nie-
zbędne do wykonania dzieła. 

Natalia: Chodziło na przykład o to, by 
ubranie bł. Doroty nie było przypad-
kowe i odzwierciedlało nie tylko modę 
tamtych czasów, ale także mówiło coś 
więcej o charakterze postaci. w obrazie, 
szczególnie takim – sakralnym, przed-
mioty czyli atrybuty są bardzo ważne. 
By mógł powstać ten obraz malarzowi 
pomagał kilkunasto osobowy zespół.

Krzysztof: Ksiądz prałat ireneusz 
Bradtke był bardzo zadowolony z po-
wstałego dzieła. powiedział nam, że 
brakuje mu jeszcze obrazu Św. woj-
ciecha – Chrzciciela gdańska. Za 
pracę zabrał się dokładnie ten sam 
zespół, co w przypadku obrazu bł. 
Doroty. rozpoczęliśmy ten projekt, 
pomimo braku finansowania. Zupeł-
nie nagle i niespodziewanie pojawił 
się u nas pan mariusz grzęda, który 
zaoferował swoją pomoc (choć o nią 
nie zabiegaliśmy). Byliśmy całkowicie 
zaskoczeni. pan mariusz grzęda wraz 
z grupą przez niego wybranych osób 
sfinansował koszty materiałowe nie-
zbędne do powstania tego dzieła.

Natalia: nie znaliśmy wcześniej pana 
mariusza, to było niezwykłe doświad-
czenie. Teraz żartujemy, że spadł nam 
z nieba. 

Okazuje się, że osoby, które na-
gle spadają z nieba, podobnie jak 
i te, które tkwią w przestrzeniach 
mogą być również natchnieniem dla 
artysty…

Krzysztof: To prawda!

„MeduSA xx”, 2017 r., PASTel nA PAPierZe, 49 x 78 cM

„cZASZKA MeduZy”, 2017 r., 
PASTel nA PAPierZe, 65 x 72 cM

„hV-Anl-ScT”, 2019 r., Olej nA deSce, 
120 x 70 cM
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30 artystów, których połączyła miłość do śpiewania za-
prezentowało się podczas open House gdańsk oliwa. 
Brawurowe wykonanie popularnych utworów zaczaro-
wało publiczność licznie zgromadzoną w o4 Coworking 
w olivia Business Centre.

Chór powstał w marcu 2018 roku na terenie firmy Bayer w Olivia 
Business Centre. Następnie, z inicjatywy dyrygentki Wiktorii 
Batarowskiej rozwinął skrzydła i poszerzył działalność o spo-
łeczność rezydentów Olivia Business Centre. Obecnie śpiewa 
w nim 45 osób, skupiając przedstawicieli 14 rezydenckich firm 
Olivii, m.in. AirHelp, Bayer, Energa, GFKM, Nordea, OBC, PwC, 
Sii, Talkersów, czy Thyssenkrupp – wyjaśnia Dagmara rybicka 
Communication manager olivia Business Centre.

Jestem pozytywnie zaskoczona liczbą osób, które odwiedzi-
ły O4 Coworking. Podczas Open House Gdańsk Oliwa więk-
szość z nich po raz pierwszy miała okazję usłyszeć, czym on 
jest. Możliwość zabrania kilku pokoleń do świata coworkingu 
była dla mnie wielką przyjemnością i  mam wrażenie, że prócz 
doznań związanych z architekturą oraz designem udało się 
zainspirować gości ciekawym zjawiskiem. Cieszę się tym bar-
dziej, ponieważ O4 jest prekursorem działań coworkingowych 
na Północy Polski – mówi marta moksa, managing Director 
o4 Coworking w olivia Business Centre. 

owacjom nie było końca. Kolejny występ Chóru olivia Busi-
ness Centre planowany jest jeszcze tej jesieni.

Chór Olivia Business 
Centre podczas Open 
House Gdańsk Oliwa
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autorski projekt patrycji Brendler, mający na celu promocję 
aktywności, rozwoju i przedsiębiorczości kobiet. 
projekt, który posiada formułę cyklicznego wydarzenia, bę-
dzie realizowany dwa razy do roku aby zainspirować i zmoty-
wować do dalszego działania ambitne, pracowite, silne i peł-
ne pasji Kobiety z regionu Trójmiasta.
„Kobiety te dały mi szansę poznać się, zaciekawiły mnie tym 
kim są i co robią, to że znalazły pomysł na siebie, to że z pasją 
tworzą, pracują i stale się rozwijają. Doceniły mnie jako ar-
tystkę ale również jako Kobietę i partnera w biznesie.”
„Kobiety z pasją, zainspirowały mnie swoim zaangażowaniem, 
konsekwencją i uporem w realizację celów, które sobie w ży-
ciu postawiły, dlatego postanowiłam, że skupiając je wszyst-
kie razem dam im  również szansę poznania się i stworzenia 
wzajemnej płaszczyzny współpracy, rozwoju i motywacji.”
wyjątkowe sesje zdjęciowe wykonali  CoolarTproDUC-
Tion Jagoda i michał mitroszonek. 
Koncepcja sesji fotograficznej ma na celu ukazanie indy-
widualnej siły, kobiecości oraz zewnętrznego i wewnętrz-
nego piękna każdej z Kobiet.
pokazuję siłę charakteru każdej z nich, indywidualność 
oraz pełną akceptację siebie.

Siła pasji! Kobiety z pasją! 

Od leWej: PATrycjA Brendler, jOAnnA jAGiełłO - WłAścicielKA 
i OrGAniZATOrKA nAjWięKSZych nA POMOrZu TArGóW śluB 
i WeSele -WeSelniK, iWOnA WirKuS - rOMAnOWSKA - dyreKTOr 
ZeSPOłu SZKół KreOWAniA WiZerunKu W GdAńSKu, AnnA 
cZArnOWSKA - PrOducenTKA FilMóW reKlAMOWych, 
FABulArnych i rePOrTAŻOWych, KATArZynA PilcZuK - dyreKTOr 
AGencji PrudenTiAl, jOAnnA MArcinKOWSKA -MenAGer ZeSPOłu 
SPrZedAWcóW W Sieci SAlOnóW W GdAńSKu

POMySłOdaWCzyni 
i RealizatORKa PROjeKtu:

PatRyCja BRendleR – ArTySTKA, 
PrOjeKTAnTKA AuTOrSKiej 
BiŻuTerii, eKSPerT W dZiedZinie 
nATurAlnych KAMieni. OdKryWA 
rAZeM Z KOBieTAMi ich ZeWnęTrZne 
i WeWnęTrZne PięKnO OrAZ 
uMiejęTnie PrZeZ TWOrZenie 
SPerSOnAliZOWAnej BiŻuTerii – 
WydOByWA chArAKTer KAŻdej 
Z KOBieT. MOTyWuje dO ZMiAny, 
rOZWOju i PrAcy nAd SOBą. 
WSPółTWórcZyni cyKlu SPOTKAń: 
nA SKrZydłAch MArZeń. PryWATnie 
PASjOnATKA nArciArSTWA, TeATru i 
MuZyKi FilMOWej. 
MOTTO ArTySTKi, KTóre STAnOWi 
iSTOTę dO jej dZiAłAniA, TO:
Z pasji do ludzi, z miłości do kobiecości …

Od leWej: AGnieSZKA BABicZ - STASierOWSKA 
- AKTOrKA i śPieWAcZKA, AnnA KunicKA - 

TrenerKA BiZneSu i rOZWOju OSOBiSTeGO, 
elŻBieTA Miler - PreZeS FirMy WAdAMed, 

PATrycjA Brendler, MAłGOrZATA 
jArOSłAWSKA - PrOjeKTAnTKA, WłAścicielKA 

PrAcOWni AGuTTi, juSTynA juliA 
chrZAnOWSKA - FOTOGrAFKA i GrAFicZKA, 

WłAścicielKA STudiA juSTArd, jOAnnA 
GrądZiel - SPecjAliSTA dS. PlAnOWAniA 

FinAnSOWeGO W FirMie PrudenTiAl
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

Morze nasze morze 
          stępkę już mamy

Podczas tegorocznego Forum Gospodarki Morskiej, a po-
tem „Wspólnej Kaczki” w Gdynia Arenie panował opty-
mizm. Szczególne powody do ucztowania mieli prezesi 
trójmiejskich portów, które rok do roku biją kolejne rekor-
dy. Jeszcze przed „Kaczką” Krajowa Spółka Cukrowa zain-
westowała w Porcie Gdańsk 100 milionów złotych w termi-
nal potrzebny by dotrzeć do rynków zbytu w Azji i Afryce. 
Jeden z liderów branży mięsnej – Cedrub -  za podobną 
kwotę wybuduje tu mroźnię wysokiego składowania. Od 
początku roku Port Gdańsk przeładował blisko 28 milio-
nów ton towarów. Dziś jest 4. największym portem na Bał-
tyku, ale by zrównać się z wyprzedzającym go bułgarskim 
Primorsko brakuje zaledwie  2 miliony ton. A w perspekty-
wie jest przecież budowa Portu Centralnego.

Port w Gdyni jeszcze nie skończył świętować kolejnej 
rocznicy powstania, a już uroczyście otwarto magazyn 
wysokiego składowania dla Terramar – spółki z jego 
49 procentowym udziałem. Hangar o powierzchni 30 
tysięcy metrów kwadratowych jest pierwszym z 4, któ-
re mają być połączone z powstającym tzw. portem ze-
wnętrznym, który da Gdyni zupełnie nowe możliwości. 
Pomóc mają kolejne ustawy, łącznie z tą dotyczącą bu-
dowy tzw. „drogi czerwonej” z konkretnymi kwotami 
na poszczególne etapy inwestycji.
Zielone światło dostają projekty dotyczące wiatrowych 
farm morskich. Trochę późno, bo pierwsza na świecie 
morską elektrownię morską Vindeby zbudowano pra-
wie 30 lat temu. W wersji optymistycznej w ciągu 10 lat 
osiągniemy moc 4,6 gigawata. W roku 2035 będzie to już 
sześć gigawatów, a do roku 2040 powinno być tych mocy 
dostępnych na poziomie nawet 10 gigawatów. Będziemy 
próbować dogonić Duńczyków i Niemców. 

Prymuska wśród polskich stoczni  -„Remontowa” ubiegły 
rok zakończyła zyskiem ponad 65. milionów złotych. 1660-
cio osobowa załoga stawia na innowacje -  w tym projekty 

przedłużenia promów dla „Finnlines” z wykorzystaniem 
skanowania laserowego, platform zanurzalnych oraz pon-
tonów wypornościowych. A także przebudowę dwóch 
promów dla „BC Fenies” w oparciu o opracowaną tech-
nologię wymiany silników na zasilane gazem LNG. Inne 
prywatne stocznie też radzą sobie nieźle budując specjali-
styczne albo luksusowe, nieduże jednostki. W najbardziej 
popularnym segmencie łodzi motorowych do 9 m z silni-
kami zaburtowymi jesteśmy europejskim liderem i dru-
gim producentem na świecie po USA. Wartość sprzedaży 
Izba Polboat szacuje w tej chwili na 1,2–1,3 mld zł. Gorzej 
z państwowymi firmami. Nauta i Stocznia Marynarki Wo-
jennej oscylują na krawędzi bankructwa. Szczecińska to 
faktycznie park przemysłowy, zajmujący się wynajmem 
terenu i urządzeń. Odkupiona od ukraińskiego oligar-
chy za nieujawnioną kwotę Stocznia Gdańsk i związana 
z nią spółka GSG Towers też mierzy się z rzeczywistością, 
czyli pustymi szufladami bez kontraktów, koniecznością 
restrukturyzacji i certyfikacji.  Jednostek o długości po-
wyżej 300 metrów nie będziemy budować, bo Koreańczy-
ków, Japończyków i Chińczyków nie przegonimy. Ustawa 
stoczniowa dzięki której zatrudnienie miało wzrosnąć o 5 
tys. osób, a obroty firm z branży o ponad 2 mld zł stała się 
koszmarem ministra Marka Gróbarczyka. 

Koszmarem stała się też rdzewiejąca stempka promu - 
widma ze stoczni Gryfia. Miała być symbolem ratowania 
przez państwo polskich zakładów – teraz nawet pamiątko-
wą tabliczkę podobno z niej ukradli. Zdaniem specjalistów 
firma, która w ostatnich latach nie budowała statków, nie 
zainwestuje 30-50 milionów w odpowiedni sprzęt i nie za-
trudni kilkuset spawaczy, monterów i innych fachowców 
nie ma szansy na rynku. To pokazuje, że z Warszawy nie 
da się dobrymi chęciami zbudować morskiej potęgi. Trze-
ba postawić na sprawnych menadżerów i dać im trochę 
czasu. Ludzie morza wiedzą, że by odnieść sukces trzeba 
mało gadać i dużo robić.

czyli
Nie wiem jak kucharze z Banglobu są w stanie w ciągu pół godziny wydać po-
nad 2140 porcji soczystej kaczki. Wiem natomiast, że zajadając się nią przedsta-
wiciele 196  firm z branży morskiej mieli  powody do świętowania. 



Podczas konkursu na interpretację piosenki Agniesz-
ki Osieckiej w sopockim Teatrze Atelier, prowadząca 
Magda Smalara, pozwoliła sobie na żarcik, względem 
uczestniczki tegoż konkursu, studentki psychologii:

„Kochana,	 znakomicie,	 że	 bierzesz	 udział,	 w	 teatrze	
psycholog	 jest	 bardzo	potrzebny,	 ale	 psychiatra	 zde-
cydowanie	bardziej”.	
Część	 publiczności	 gruchnęła	 śmiechem.	 Prawdopo-
dobnie	 ta,	 pracująca	 	w	 teatrach	bądź	 znająca	 realia	
branżowe.	Zaśmiali	się	widzowie,	którzy	doskonale	wie-
dzieli	z	czym	naprawdę	wiążę	się	praca	z	artystami.
Tak,	proszę	Państwa!	
Teatry,	 opery,	 filharmonie,	 galerie	 sztuki…	wszędzie	 tam	
oglądamy	dzieła,	nie	zastanawiając	się	jak	przebiega	pro-
ces	 twórczy	 i	kim	są	 ludzie,	którzy	kreują	 tę	artystyczną	
rzeczywistość.	Kim	są	prywatnie,	o	czym	myślą,	co	nimi	
kieruje	 i	 jakie	mają	motywacje,	 aby	 pracować	w	 tych	
nieprzeciętnych	zawodach.	A	 są	 to,	na	ogół,	 jednostki	
bardzo	wrażliwe,	gruboskórne	omijają	uczelnie	arty-
styczne	szerokim	łukiem.	Poza	tym,	w	znakomitej	
większości,	 niespełnione.	 Większość	 osób	 w	 kil-
kudziesięcioosobowym	 chórze	 bądź	 orkiestrze,	
czy	zespole	tanecznym	dawniej	żyła	marzeniami	
o	wielkiej	 solowej	 karierze.	 Przecież	nikt	 o	 zdro-
wych	zmysłach	nie	podejmuje	się	trudnych	stu-
diów	 artystycznych,	myśląc	 o	 przysłowiowej	
piątej	 linii	 w	 Teatrze	Muzycznym	 czy	 śpie-
wie	w	tłumie.	A	jednak,	solistami,	koncert-
mistrzami,	osobami	widocznymi	na	pierw-
szym	planie	zostają	nieliczni,	nie	 zawsze	
najzdolniejsi.
I	 teraz,	 mając	 już	 wyobrażenie	
o	tej	grupie	zawodowej,	wyobraź-
cie	 sobie	 Państwo	 proces	 twór-
czy.	Reżyser	bądź	dyrygent,	czę-
sto	z	brakiem	wrażliwości	emo-
cjonalnej	oraz	empatii	a	także	nie	
mający	pojęcia	o	psychologii,	wchodzi	w	tę	
grupę.	Zdarza	się,	że	temperatura	jest	bliska	
wrzeniu.	Co	prawda	z	 takiego	 tygla	niejed-
nokrotnie	powstają	piękne	efekty,	 lecz	pro-
ces	 twórczy	 potrafi	 być	 bardzo	 trudny	 dla	
wszystkich	stron.

Pamiętam	 taką	 historię,	 kiedy	 starsza	 ode	
mnie	 aktorka	 w	 napadzie	 szału	 krzyczała	
do	mnie	ze	sceny:	„Zniszczyłeś	cały	spektakl	
i	zrujnowałeś	mi	życie”.
Do	 dzisiaj	 nie	mam	 pojęcia	 o	 co	 chodziło	 ze	
zniszczeniem	życia.	Pamiętam	tylko	potok	my-
śli.	Robiłem	wszystko,	aby	nie	dać	się	sprowoko-
wać.	Wiedziałem,	że	dla	dobra	premiery,	a	był	do	
niej	tydzień,	muszę	zacząć	mówić	łagodnie,	gdyż	
jedynie	to	mogło	uratować	sytuację.	Tak	też	się	sta-
ło.	Pani	się	uspokoiła,	poszła	do	garderoby.	Zarzą-

dziłem	przerwę	w	próbie.	 	 Jej	mąż	 (w	przeciwieństwie	
do	żony,	niesamowicie	utalentowany	aktorsko)	podszedł	
do	mnie	i	powiedział:	„Nie	przejmuj	się,	przecież	robimy	
farsę.	A	jak	na	próbach	do	farsy	nie	przyjeżdża	policja,	to	
żadna	farsa”.
Taka	to	historyjka.	Trochę	straszna,	trochę	śmieszna.	Za	
to	 świetnie	 ukazująca	 do	 jakiego	 ekstremum	 potrafi	
dojść	podczas	pracy	twórczej.

Wrażliwi,	pogubieni,	często	z	niespełnionymi	ambicjami.	
Podatni	 na	 nałogi,	 z	 potężną	 dawką	 kompleksów.	 Nie-
liczni	 zarabiający	 krocie,	 większość	 łapiąca	 chałturę	 za	
chałturą,	aby	przeżyć.	Wieczorem	na	scenie	uśmiechnięci	
do	nas,	publiczności,	wykonujący	niesamowite	ewolucje	
taneczne,	 czy	 wyczarowujący	 zjawiskowe	 dźwięki	 bądź	
tworzący	prace	plastyczne	zapierające	dech	w	piersiach.
Szanujmy	 artystów!	 Jak	 mawiała	 moja	 babcia:	 „Ta	
praca,	to	ciężki	kawałek	chleba	ale	za	to	bardzo	nie-
pewny”.	 I	 wykonywana	 w	 znakomitej	 większości	

przez	wyjątkowych	ludzi.

Mam	przyjemność	 pracować	właśnie	 z	 dwo-
ma	 takimi	 zapaleńcami.	 Blask	 od	 nich	 bije	
jak	mówią	o	swoich	artystycznych	wizjach.
Na	efekt	wspólnej	pracy	zapraszam	do	Centrum	
Świętego	Jana	w	Gdańsku	24	listopada.	Będzie	

można	usłyszeć	i	obejrzeć	KANTATĘ	DLA	108	
MĘCZENNIKÓW	 II	 WOJNY	 ŚWIATOWEJ,	
którą	 poprowadzi	 znakomity	 dyrygent	
młodego	pokolenia,	Szymon	Morus.

Psycholog potrzebny, 
ale psychiatra bardziej się przyda…

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.

www.podsiadly.com



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. 

posiada mnóstwo kontaktów międzynarodowych. 
specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych. 

Jest koneserem i mecenasem  sztuki.

Inwestycje 
z dużym 
zaufaniem
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przez wiele lat stabilność szwajcarii udało się stworzyć 
dzięki wytrzymałemu systemowi gospodarczemu z nie-
zawodną walutą i zrównoważonym sektorem bankowym. 
wszystko to przyciąga do tego kraju duże światowe ka-
pitały. Biznesmeni z całego świata ufają i korzystają z 
usług finansowych szwajcarskich banków. lokowanie 
środków w szwajcarii zawsze dawało zamożnym cudzo-
ziemcom racjonalne podstawy dla nadziei, że złożonych 
tu pieniędzy nie dotknie żaden kryzys. 
system finansowy szwajcarii to ponad 300 banków. 
Jednym z liderów pod względem aktywów jest szwaj-
carski Bank narodowy (snB).
najbardziej znanym wśród cudzoziemców jest Credit 
suisse, na kontach którego — około 998 mld franków. 
Znany również z partnerstwa UBs, zarządzający fundu-
szami w wysokości 1 miliarda franków. Banki, na które 
warto zwrócić uwagę - Coop Bank, Julius Baer, pictet 
and Cie, la roche and Co oraz eFg Bank.
oprócz najbardziej bezpiecznych lokat nieprzynoszą-
cych dochodu, szwajcarskie banki mają wiele instrumen-
tów finansowych. specjalny depozyt dla inwestycji może 
otworzyć każdy. wystarczy dysponować rachunkiem, na 
którym znajduje się od 300 000 franków. 
inwestycyjna zarządzanie w szwajcarskim banku może przy-
nieść nawet 30% zysku rocznie, ale również niesie ryzyko strat. 

JESIENNA 
CHANDRA
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Jesień to czas przemijania i zapadania w sen zimowy. my 
ludzie, niestety nie bardzo w sen zimowy możemy zapaść, 
a co za tym idzie dobrze jest znaleźć dla siebie skuteczny 
sposób na utrzymanie wysokiego poziomu energii.  ostat-
nio słyszałem takie powiedzenie-„ ludzie są jacyś dziwni, 
jadą samochodem na siłownię, żeby jeździć na rowerze 
stacjonarnym w klimatyzowanym pomieszczeniu”. o ile la-
tem takie stwierdzenie faktycznie może być dziwne z racji 
pięknej pogody i możliwości trenowania na powietrzu, o tyle 
jesienią, kiedy pogoda nie zawsze rozpieszcza, lepszy taki 
rUCH niż żaden.  a jaki ty lubisz rodzaj aktywności? Jesień 
to jednak czas kiedy piękne słoneczne dni  można, a nawet 
trzeba  wykorzystać do przebywania na świeżym powietrzu. 
Dzień jest coraz krótszy, co z tym idzie słońca ,a zarazem 
witaminy D3, mamy coraz mniej, także korzystajmy ze spa-
cerów, rowerowych wycieczek, a jak masz trenera perso-
nalnego, też możesz go wyciągnąć do parku na trening. 
Jakiś czas temu miałem klientkę , która wręcz zastrzegła 
przy zawieraniu kontraktu, że ona chce trenować na dwo-
rze. i przetrenowaliśmy cały jesienno-zimowy sezon na ze-
wnątrz. Także może nie zamykaj się jeszcze w klubie fitness 
na stałe, wyjdź na powietrze, zabierz ze sobą znajomych, 
rodzinę i miło spędzaj czas.  poprawisz krążenie, wydolność 
oddechową, kondycję, a może i siłę, no i oczywiście podnie-
siesz endorfiny. Bo radość z życia jest bardzo istotna.



esterA GABCzenko
wydawca i redaktor naczelna Zatoka piękna

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

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

GrAŻynA PAturAlskA
Kreatorka wizerunku, stylistka,

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

projektantka marki grace Collection
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przez wiele lat stanowiły one nieodłączny atrybut ele-
gancji. Żadnemu eleganckiemu mężczyźnie nie wypada-
ło wyjść z domu bez rękawiczek, również tych do tańca. 
Teraz pamiętamy o nich w chłodne dni, zwłaszcza pod-
czas silnych mrozów. i choć mamy już za sobą czasy 
ich największej świetności, to nadal panują tu pewne 
zasady, które warto znać.

do ubrań biznesowych (garniturów, zestawów ko-•	
ordynowanych) lub smart casualowych najbardziej 
odpowiednie są rękawiczki ze skór naturalnych, 
w kolorze czarnym lub ciemnobrązowym (do casu-
alowych mogą być odważniejsze kolory). 
do ubrań sportowych – rękawice o charakterze •	
sportowym, uszyte z tkanin technicznych, ocie-
plane wewnątrz ciepłą wełnianą lub bawełnianą 
wyściółką. 

niezwykle ważną rzeczą jest właściwe dopasowanie 
rozmiaru rękawiczek, bo od tego zależy, jak rękawiczki 
układają się na dłoni: czy są odpowiednio napięte, czy 
się nie marszczą dodając niepotrzebnie objętości; 
nigdy nie suszymy mokrych skórzanych rękawiczek na 
kaloryferze ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. skó-
ra straci miękkość, sprężystość i ładny, gładki wygląd.

październik to symboliczny miesiąc walki z rakiem piersi.

na całym świecie dotyka on wiele kobiet bez względu na 
wiek. w polsce na choroby nowotworowe piersi zapada 
rocznie ok. 16 tysięcy kobiet. Chociaż na świecie wyleczal-
ność sięga aż 80%, w polsce przeżywa średnio połowa cho-
rych. Co więcej, większości pacjentek do pełni szczęścia 
potrzeba nie tylko wyleczenia, ale i rekonstrukcji piersi 
po mastektomii. Utrata piersi bądź sutka po przebytej 
chorobie nowotworowej, dla wielu kobiet staje się kosz-
marem... ratunkiem może być rekonstrukcja piersi? To 
właśnie o niej rozmawiałam w kolejnym odcinku naszego 
cyklu #wiDeoKonsUlTaCJa z… 

rekonstrukcja piersi po mastektomii wykonywana jest kil-
koma metodami. o możliwościach współczesnej chirurgii 
plastycznej opowiedział podczas wideokonsultacji war-
szawski chirurg plastyczny dr Tadeusz witwicki. Zapraszam 
serdecznie do wysłuchania na portalu zatokapiekna.pl
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aromatyczny smak jesieni w zachwycającym i doskonale 
skomponowanym menu autorstwa szefa Kuchni michała 
Zawierzeniec oraz szefa Kuchni grzegorza labudy zapre-
zentowane zostało podczas kolacji komentowanej w Hotelu 
Haffner.  nowe jesienne dania kosztowane były w wykwint-

nej odsłonie, w luksusowym towarzystwie wina i muzyki 
na żywo. Zwieńczeniem kolacji były wyjątkowe desery 
przygotowane przez mistrza polski Cukierników – michała 
wiśniewskiego. Całość prowadziła paulina marwińska, mar-
keting and pr manager Hotelu Haffner.

Jesienna odsłona 
restauracji Haffner
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na gdańskim amber expo 
miały miejsce Targi Uroda 2019
na specjalnej strefie CreaTiVe&Fa-
sHion Zone by maarwin&ismena 
czekały na przybyłych gości liczne atrak-
cje takie jak rozmowy moderowane ze 
specjalistami ds. wizerunku, porady spe-
cjalistyczne w wykonaniu kosmetologów 
i osteopatów ze spa Hotelu Haffner oraz 
bezpłatny wizaż w wykonaniu Kabuki stu-
dio. stefę odwiedziła również prezenterka 
i dziennikarka Dorota gardias. zwieńcze-
niem całości był pokaz najnowszej kolek-
cji marki ismena na scenie głównej.

Targi Uroda 2019
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w gościnnych murach hotelu mercure w gdańsku odbyła 
się już Vii gala ladies in red” z nietypowym pokazem 
mody, gdzie w rolę modelek wcieliły się po raz drugi pa-
nie, które z rakiem wygrały lub są w trakcie leczenia. Tym 
razem będą to pacjentki UCK w gdańsku.
organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia była maria 
gotkiewicz - autorka projektu ladies in reD oraz po-
mysłodawczyni nietypowych pokazów mody. Celem gali 
było podejście do ważnego tematu w sposób nietypowy, 
gdyż zdaniem autorki moda może mieć również wymiar 
terapeutyczny. To doskonała forma na radość i przygodę 
po trudach związanych z chorobą. To sposób na przebu-
dzenie uśpionej kobiecości. nie zabrakło również części 
merytorycznej i prelekcji dr onkolog oraz psycholg. 
Dodatkową atrakcją wieczoru była inspirująca wystawa 
fotograficzna pt.”Życie jest piękne po mimo...”.To zdjęcia 
12 onkoKoBieT, wykonane podczas profesjonalnych se-
sji zdjęciowych, które utworzyły kalendarz na rok 2020. 
wieczór uświetnił występ saksofonisty i wokalisty Feli-
pe alvarado oraz tango jednej z modelek.

Ladies in Red
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lot nad małym skrawkiem lądu na Atlantyku, trwał kilka 
minut, myślałem wówczas, że nic tam nie ma. rejs pro-
mem z Madery, ponad dwie godziny. Do miasteczka Villa 
Baleira dotarliśmy rowerami w 40 minut, mijając port 
jachtowy, białe domy mieszkańców wyspy i plażę, która 
nie miała końca. Przypięliśmy rowery do pnia palmy, by 
jak najszybciej zdjąć buty i poczuć pod stopami ciepły, 
miałki, złocisty piasek. tego właśnie trzeba mieszczu-
chowi. spokoju, oderwania od codziennego wyścigu, 
krajobrazu, który jest nieprawdopodobny. Jest połą-
czeniem księżyca i karaibów. 
to Porto santo. tylko, bo dość blisko, i aż, bo trzeba tro-
chę wysiłku by tu dotrzeć. zostaliśmy tu kilka dni, głów-
nie na plaży i w ciepłych wodach oceanu, jedząc owoce 
morza w przydrożnych knajpkach, grając w golfa, poko-

nując niemałe wzgórza na dwóch kółkach, obserwując 
mieszkańców. rozmowy z Portosańczykami uświadomi-
ły mi, że życie na małej wyspie toczy się zupełnie nor-
malnie. rano mieszkańcy wychodzą do pracy, odpra-
wiają dzieci do szkoły, sprzątają domy, mają swoje stresy 
i problemy. Jednak mają czas, by łowić ryby, spędzać czas 
na plaży, pić wino z sąsiadami, rozmawiać z dziećmi. nie 
stoją w korkach, nie biegają po centrach handlowych 
w poszukiwaniu nowej kolekcji, nie chorują na nowy ze-
staw kieliszków z sieciówki. które życie jest lepsze? nie 
wiem, ale czuję, że taka mała podróż, wiele zmienia.

Jeśli czujecie, że musicie na chwilę się zatrzymać, 
nabrać powietrza, coś zmienić, piszcie, 
dzwońcie, wpadajcie do nas!

Małe jest piękne. 

Porto Santo
Mieszkamy w dużych miastach, przekonani, że dają nam one mnóstwo możliwości. 

Znalezienie dobrej pracy, rozwoju, spędzania czasu wolnego i wielu innych wymiarach. 
Wydaje nam się, że życie w małej społeczności, na małej przestrzeni ogranicza. 

Mała wyspa,a do tego jeszcze bezludna wyspa, stały się w świecie pełnym 
wszystkiego synonimem izolacji.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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szwedzka sieć maX premium Burgers 
podjęła działania na rzecz ograniczenia 
zużycia plastiku w swoich restauracjach 
w polsce. w pierwszym kroku wprowa-
dzi papierowe słomki, a następnie suk-
cesywnie drewniane mieszadełka. 
To naturalny krok dla maXa – fir-
my, wyróżniającej się na tle innych 
długotrwałym zaangażowaniem na 
rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
ochrony środowiska. szwedzka sieć 
jest obecna w polsce od 2017 roku. 
obecnie posiada 5 restauracji: w war-
szawie, poznaniu, gdańsku, wrocławiu 
i Świętochłowicach.

Nie	dla	plastiku

ZDJĘCia mia DoCCi

w gdyńskim orłowie miało miejsce oficjalne otwarcie kli-
niki. na gości czekał nie tylko wspaniały szampan i drobny 
poczęstunek, ale przede wszystkim możliwość bezpłatnych 
konsultacji ze specjalistami. To właśnie oni będą na co 
dzień dbać o wygląd pacjentek odwiedzających klinikę: 
Karolina Świątek – dermatolog, Jacek porada – ginekolog, 
adam srebrzyński - chirurg plastyk. przybyłych gości po-
witały właścicielki: Dorota piasecka i anna szalińska 
oraz właścicielka naszej agencji paulina marwińska.

Dr. Skin Medyczne Orłowo
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Amerykańska firma konsultingowa „Interbrand” kolejny raz sporządziła zestawienie najcenniejszych 
marek świata w postaci rankingu Best Global Brands. W czołowej dziesiątce znalazły się dwie marki 
samochodowe – Toyota oraz Mercedes.  Przy tworzeniu tego zestawienia pod uwagę brane były 
trzy aspekty: wyniki finansowe produktów lub usług marki, rola marki w procesie podjęcia decyzji 
o zakupie oraz siła marki w perspektywie zabezpieczenia przyszłych przychodów firmy.

Jakiś czas temu producenci 
Audi pokazali światu naj-
nowsze odsłony wariantów 
z rodziny S. Przedstawiciele 
popularnej marki z dumą 
prezentowali modele S6 Li-
mousine, S6 Avant i S7 Spor-
tback. Ciekawostkę stanowi 

fakt, że owe warianty będą 
dostępne na europejskim rynku wyłącznie z mocnym, 
innowacyjnym oraz wspomaganym elektrycznie silnikiem 
diesla. Konstruktorzy z Ingolstadt uczulają, że taki stan 
rzeczy utrzyma się na początku dystrybucji.

W poniedziałkowy 
wieczór pod gdyńskim 
salonem BMG Gowo-
rowski zaparkowała 
laweta wypełniona 
czterema Mercedesami-
AMG z serii GT. Łączna 

moc dostawy do salonu dealera wynosi 2284KM, 
a łączna cena owych modeli przekracza 3.5 miliona 
złotych. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza 
Mercedes-AMG GT R PRO, który zawitał na pół-
noc naszego kraju po raz pierwszy w historii.

diesel 
z NuTą prądu

spekTakularNa 
dosTawa 
Mercedesów

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

NajceNNiejsze 
Marki świaTa
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Auto użytkowe 
z perspektywy 
przedsiębiorcy
Z roku na rok firmy coraz chętniej inwestują w nowe auta użytkowe. 
Obecnie nowe pojazdy są częściej nabywane przez przedsiębiorców, 
niż przez osoby prywatne. Jakie kryteria biorą pod uwagę osoby 
prowadzące działalność decydując się na zakup samochodu, który 
powinien spełniać przede wszystkim funkcje praktyczne?

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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sieć kryteriów 
i korzyści

Statystyki figurujące w rapor-
tach wskazują, że dla 39% przed-
siębiorców najważniejszym kry-
terium pozostaje cena. Zaledwie 
9% osób mniej szuka zalet w kosz-
tach użytkowania. Dla 22% ankie-
towanych najważniejszym kryte-
rium jest bezawaryjność, która 
w przypadku samochodów prze-
znaczonych do celów praktycz-
nych powinna być obowiązkowa. 
Na kolejnych pozycjach znajdują 
się kryteria takie jak marka, kom-
fort oraz wielkość. Eksperci ze 
świata owych segmentów moto-
ryzacji jednym głosem przyznają, 
że gabaryty pojazdu użytkowego 
powinny być w hierarchii kryte-
riów na znacznie wyższej loka-
cie. Nie bez znaczenia są audyty 
prowadzone w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach. Główną rolę 
w tego rodzaju przedsięwzię-
ciach gra zazwyczaj manager flo-
ty, który przywiązuje ogromną 
wagę do wymiarów auta mając 
na uwadze aspekty ekonomiczne 
działalności. 

zysk w wAriAncie 
potencjAlnym

Istotnym etapem dla klientów in-
stytucjonalnych okazuje się ana-
liza wydatków całkowitych wyni-
kających z użytkowania pojazdu. 
„Total Cost of Ownership” jest 
w tym przypadku wyliczeniem, 
które poza ceną auta oraz wy-
sokością poziomu zużycia paliwa 
skupia się również na kosztach 
obsługi oraz serwisowania. Ro-
dzime przedsiębiorstwa stawiają 
częściej na pojazdy wyposażone 
w silniki wysokosprężynowe, któ-
re choć na pozór droższe w trak-
cie procesu transakcyjnego, to 
w praktyce gwarantują zysk po-
tencjalny w trakcie użytkowania. 
Tego typu myślenie bywa złudne, 
ponieważ raporty mechaniczne 
rzadko przewidują sumy wyda-
wane na części wadliwe, takie 
jak koło dwumasowe, wtryski-
wacze, filtry oraz turbosprę-
żarki. Alternatywnym wyborem 
w takiej sytuacji może być napęd 
hybrydowy, który zyskał w ostat-
nich latach na popularności ze 
względu na wspomniany walor 
ekonomiczny. Z badań wynika, 
że aktualnie co 4 osoba w firmie 
zdecydowałaby się właśnie na 
taką opcję. 40% potencjalnych 
właścicieli aut cieszy się nato-
miast z innowacyjności napędów 
hybrydowych oraz zastosowania 
nowych technologii. 

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

MiChAł BAlCerzAk,

Specjalista ds. Sprzedaży 
samochodów Dostawczych 
- Toyota Walder

Rozwój społeczeństw od zawsze 
wiązał się z koniecznością za-
pewnienia transportu towarów 
i ludzi. Choć od czasów wynale-
zienia koła przez Sumeryjczyków, 
minęły wieki, potrzeba ta jest na-
dal aktualna. Dzisiaj możliwości 
doboru odpowiednich środków 
transportu, jakie pozwolą nam 
osiągnąć sukces jest ogromna. 
Dlatego też u podstaw każdego 
planu biznesowego, powinniśmy 
dobrać właściwe narzędzie pracy 
jakim jest pojazd użytkowy. Oso-
biście polecam modele TOYOTA 
PROACE i PROACE VERSO, 
które zostały objęte bardzo ko-
rzystnym wsparciem rabatowym 
oraz promocyjnym finansowa-
niem w tym najmem długotermi-
nowym. Powstały także specjalne 
programy dedykowane branżom 
takim jak stowarzyszenia sporto-
we lub przewoźnicy i kurierzy.
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rADosłAw 
PoPowiCz,
Specjalista ds. Sprzedaży 
Samochodów Nowych 
– Citroen
 
W przypadku aut użytkowych, 
które sprawdzą się świetnie 
jako pojazdy typowo praktycz-
ne, gwarantując wysoką funk-
cjonalność oraz podwyższony 
komfort jazdy, polecam szero-
ką gamę Citroena. Szczególną 
uwagę zwracam na modele 
Berlingo, Jumpy oraz Jumper. 
Owe warianty łączą wytrzyma-
łe silniki, zróżnicowane wy-
miary oraz idealna geometria, 
która umożliwia zabudowanie 
auta pod indywidualne prefe-
rencje jego użytkownika. 

DAniel BArtel,
Kierownik ds. Sprzedaży 
- Nissan
 
Doskonałym autem użytko-
wym, który łączy w sobie cechy 
praktyczne z intrygującym 
designem, jest najnowszy 
Nissan Navara 4x4. Pojazd 
jest nie tylko wytrzymały, ale 
także zwrotny i elegancki. 
Zastosowanie innowacyjnego 
5-drążkowego zawieszenia 
ze sprężynami śrubowymi 
w jednotonowym pick’upie 
sprawia, że auto sprawdzi się 
znakomicie na każdym rodzaju 
nawierzchni: zarówno w beto-
nowej dżungli, jak i w terenie 
niedostępnym. Propozycją 
godną rozważenia w owym 
segmencie jest również van 
– Nissan E-NV200, który wpi-
suje się w ekologiczny trend 
użytkowania pojazdów w pełni 
elektrycznych. Ogromna prze-
strzeń ładunkowa, większe za-
sięgi oraz funkcja szybkiego ła-
dowania sprawia, że najnowszy 
model vana sprawdzi się świet-
nie jako auto w małym oraz 
średnim przedsiębiorstwie.

 

PAweł kotlewski,
Szef Działu Sprzedaży Flo-
towej FordStore Euro-Car 
Gdynia

Dzisiejsza gama pojazdów 
użytkowych marki Ford jest 
bardzo bogata. Co więcej, 
pojazdy te łączą funkcje 
użytkowe z codziennym 
komfortem podróżowania, 
czy to na dłuższych trasach, 
czy w ramach codziennych 
rodzinnych obowiązków. Jeśli 
miałbym polecić auto dla po-
czątkującego przedsiębiorcy, 
zwróciłbym uwagę na rodzinę 
Fordów Tourneo, a zwłaszcza 
na modele Connect i Custom. 
Pojazdy te charakteryzują się 
wysokim standardem wykoń-
czenia wnętrza, świetnymi 
właściwościami jezdnymi, 
a jednocześnie wyjątkowo dużą 
przestrzenią wewnątrz. Zasto-
sowanie innowacyjnych sys-
temów konfigurowania foteli 
w tylnej części pojazdu spra-
wia, że samochody z rodziny 
Tourneo doskonale sprawdzą 
się także w małym i większym 
biznesie, zdecydowanie zo-
stawiając w tyle standardowe 
kombi. Godnymi uwagi są 
również modele Courier oraz 
Ranger, uzupełniające gamę 
modelową Forda do poziomu, 
który pozwoli każdemu dobrać 
odpowiedni pojazd.

zmienne 
zAmiłowAniA 
przedsiębiorców

W 2014 roku na szczycie listy 
pojazdów użytkowych stano-
wiących floty polskich przed-
siębiorstw znalazły się Skody. 
Dzieła naszych południowych 
sąsiadów wiodą prym po dziś 
ze względu na stosunkowo 
niskie ceny i bezawaryjność, 
choć w firmach nowoczesnych 
ów trend ulega stopniowym 
zmianom. Coraz większą po-
pularnością cieszą się fordy, 
Ople oraz Toyoty. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że samo-
chody z Azji trafiają w gusta 
przedstawicieli firm ze wzglę-
du na spore zróżnicowanie 

i szeroki wybór w poszcze-
gólnych segmentach. Cechy 
konstrukcyjne poszczegól-
nych aut wskazują na ich wa-
lory praktyczne oraz stricte 
użytkowe. Nie bez znaczenia 
jest również współczesny 
trend proekologiczny, który 
z pewnością przyczyni się 
pozytywnie do kreowania 
marki i pozytywnego wize-
runku danej firmy.



W dolnych przestrzeniach salonu eksponowanych jest kil-
kanaście aut, od bazowych modeli z serii 35 aż po mocar-
ne SUV-y. Drugie piętro zagospodarowano z myślą o orga-
nizacji wydarzeń i prezentacji maszyn o najwyższych osią-
gach, takich jak AMG GT 4-drzwiowe Coupé. Znajduje się 
tam również charakterystyczny element salonu – okno 
wystawowe (tzw. „oko AMG” – AMG Eye) skierowane 
w stronę Alei Grunwaldzkiej, w którym można zobaczyć 
najbardziej efektowne modele Mercedes-AMG.
Uroczyste otwarcie salonu AMG brand Center Gdańsk 
uświetnił swoją obecnością szef Mercedes-AMG Tobias 
Moers, który powiedział: „Otwarcie Mercedes-AMG brand 
Center w Gdańsku stanowi odpowiedź na potencjał wzro-
stu sprzedaży naszych samochodów sportowych i o wyso-
kich osiągach na polskim rynku. A przy okazji odzwierciedla 
zaufanie do marki oraz jej nadchodzących produktów, wraz 

z którymi nakreślimy przyszłość osiągów. Mercedes-AMG 
brand Center w Gdańsku to jeden z pięciu takich obiektów 
na świecie, pierwszy w Europie, a więc i kolejne szczególne 
miejsce do poznania całego świata naszej marki. jesteśmy 
przekonani, że ten wyjątkowy obiekt zapewni impuls do 
dalszego wzrostu Mercedes-AMG w Polsce”.

Olga Witman, Prezes Zarządu AMG brand Center 
w Gdańsku, przed otwarciem powiedziała: „To wyjątko-
wy moment w rozwoju naszej firmy. jesteśmy dumni, że 
AMG ma teraz swoją siedzibę także w Gdańsku. W ciągu 
ponad 50-letniej historii marki AMG oraz w ramach wy-
jątkowych doświadczeń przy zakupie, kolekcjonowaniu 
i prowadzeniu sportowych aut z Affalterbach każdego 
dnia staramy się robić to, w czym jesteśmy dobrzy: 
w spełnianiu motoryzacyjnych marzeń”.

mercedes-AmG brAnd 
center w GdAńsku
Salon AMG Brand Center Gdańsk to pierwszy tego rodzaju obiekt w Europie. 
Klienci mogą poznać tu świat marki AMG na dwóch kondygnacjach, 
a wystrój placówki nawiązuje do jej wyścigowego DNA. 

   99
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Najnowsza – szósta generacja sta-
wia na podobne wzorce. Konstruk-
torzy postawili na wszechstron-
ność, sportowe właściwości jezd-
ne, zwiększoną użytkowość oraz 
szersze możliwości transportowe. 
Pierwsze egzemplarze najnowszej 
Serii 3 trafiły do salonów w całym 
kraju. Od początku października 
jeden z nowych modeli można po-
dziwiać w gdyńskim salonie bMW 
Zdunek Premium.

Inauguracja jesieni stała się rów-
nież doskonałym momentem do 
zaprezentowania innego debiutu – 
bMW serii 1. Nowa generacja ba-
warskiej marki cechuje się wielo-
ma zaletami. Eksperci podkreślają 
rozsądnie skalkulowaną cenę oraz 
atrakcyjną stylistykę. Rewolucją w 
stosunku do poprzednich warian-
tów owej serii jest zastosowanie 
napędu na przednie koła. Ceny 
nowego bMW Serii 1 rozpoczynają 
się od 105 900zł.

ZDjęCIA: Marta Kulesza

wyczekiwAne 
debiuty bmw
Debiut BMW Serii 3 Touring został uznany w historii motoryzacji 
przez współczesnych ekspertów za wydarzenie rewolucyjne.
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Odkryj, jak technologia może służyć Ci na co 
dzień i doskonale współpracować, twórz z jego 
pomocą swój własny świat.

Sceny świetlne dopasowujące się do pory dnia 
i roku, rano i wieczorem łagodne, nastrojowe 
lub dynamiczne jak wolisz. Kolor światła? Do-
bierz sam wg nastroju jednym ruchem ręki.

Adaptacyjne sterowanie ogrzewaniem, wen-
tylacją, rekuperacją, roletami pozwala na 
komfort w pomieszczeniach i mniejsze ra-
chunki za energię.

Bezpieczeństwo Twojego otoczenia i najbliż-
szych. Pełna kontrola i dostęp ze smartfonu 
z dowolnego miejsca na Ziemi.

ZaprasZamy do kontaktu. 

ZAPROJEKTUJEMY, 
WYKONAMY, URUCHOMIMY, 
ZAPROGRAMUJEMY, 
PRZESZKOlIMY.

INTElIGENTNY 
DOMTwój dom Twoją twierdzą, 

ale inteligentną.

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.






