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Koniec roku nadchodzi coraz większymi krokami. Rynki 
przygotują się do podsumowań, zaś przedsiębiorstwa kre-
ślą wizję na nadchodzące 12 miesięcy. To niewątpliwie go-
rący i newralgiczny okres. Gorący, bo udzielający odpowie-
dzi na mnóstwo istotnych pytań, a newralgiczny, ponieważ 
odwołujący się do folklorystycznej ballady o siewie i żniwie. 
Zbiory nie ograniczają się wyłącznie do tabel i diagramów, 
ale również czynników ludzkich. Bynajmniej nie chodzi tu 
o palący aspekt zatrudnienia, a wprost przeciwnie - o uho-
norowanie osób oraz marek, które mogą szczycić się za-
sługami oraz osiągnięciami związanymi z przemijającym 
rokiem. Okazji do odznaczeń w ostatnich tygodniach nie 
brakowało, o czym przekonają się Państwo podczas lektur 
relacji z najważniejszych wydarzeń listopada.

 
Poza uczestnictwem w tych jakże ważnych wydarze-

niach mieliśmy również okazję porozmawiać z inspirujący-
mi osobami. Tematów nie brakowało, bowiem świat bizne-
su spaja obszary wywodzące się z przeróżnych biegunów. 
Polityka samorządowa, gospodarka, a nawet gastrono-
mia... Wszystkie gałęzie rynku spotykają się w miejscu, któ-
re łączy biznes z pasją. Takim miejscem jest również nasze 
czasopismo do lektury którego gorąco zachęcam.

Zapraszam do lektury.
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Magdalena 
Czarzyńska-
JaChiM,
wiceprezydent Sopotu

Z sopockim samorządem związana 
jest od 2006 roku. Przez ostatnie 9 
lat pełniła funkcję naczelnika Biura 
Promocji i Komunikacji Społecznej. 
Wcześniej była dziennikarką „Dzien-
nika Bałtyckiego”. Jest absolwentką 
Wydziału Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ukończyła też studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
Leona Koźmińskiego w Warszawie, 
a także podyplomowe Studium Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi (Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Poznaniu). 
Była stypendystką rządu francuskiego 
w Montpellier i na Uniwersytecie To-
ulouse le Mirail w Tuluzie.

leszek Bonna,
wicemarszałek 
województwa pomorskiego

Absolwent Wydziału Budownictwa 
Lądowego Politechniki Gdańskiej, 
studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania w opiece zdrowotnej oraz 
doktoranckich na Wydziale Zarządza-
nia Uniwersytetu Gdańskiego. Uzy-
skał tytuł Master of Business Admini-
stration Gdańskiej Fundacji Kształce-
nia Menedżerów. Przez kilkanaście lat 
prowadził własną działalność gospo-
darczą. Od 2003 roku pełnił funkcję 
dyrektora Szpitala Specjalistycznego 
w Chojnicach. Jest społecznikiem. 
Był współzałożycielem Fundacji „Dla 
Zdrowia”. Ma odpowiadać za ten sam 
zakres działań co jego poprzednik, 
czyli transport, drogi i kolej. 

Monika 
nkoMe evini, 
menadżer 
Śródmieścia Gdańska

Humanistka z wykształcenia. Jest 
absolwentką Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Uniwersytetu w Dijon 
i Clermont-Ferrand. Dotychczas 
pracowała w Referacie Mobilności 
Aktywnej Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. Koordynowała projekty 
europejskie oraz ogólnopolską kam-
panię Rowerowy Maj, promującej 
komunikację rowerową wśród naj-
młodszych. Na stanowisku mene-
dżera Śródmieścia zastąpiła Karinę 
Rembiewską, która po trzech latach 
przeszła do sektora prywatnego.

Zmiany personalne w regionie

Ostatnie tygodnie nie przyniosły dużych zmian personalnych. Choć obyło się 
bez sporych roszad w zarządach, to na kilku ważnych stanowiskach pojawiły 
się nowe twarze. Sprawdź, przed kim stoją kolejne wyzwania!

To oni 
przejmują sTery
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Spółka QLOC świadczy wysokiej jakości usługi dla branży związanej z grami wideo 
w zakresie Developmentu, Quality Assurance oraz Lokalizacji. Kilka dni temu przedstawiciele 
przedsiębiorstwa poinformowali o rozbudowaniu gdańskiego oddziału o sekcję Quality Assurance 
- działu kontroli jakości. W efekcie od początku listopada w siedzibie marki pracuje ponad 30 
osób. Dodatkowa sekcja jest odpowiedzialna m.in. za przeprowadzanie testów jakości.

AEROSIZE i BSS Po-
merania – to start-upy z 
portfela funduszu IQ Po-
merania, które pozyskały 
drugą turę finansowania, 
co oznacza, że przygoto-
wują się do rozpoczęcia 
sprzedaży swych rozwią-

zań. Pierwsza z tych spółek pozyskała milion złotych 
od prywatnego przedsiębiorcy, zaś druga  planuje 
wejść na rynek pod marką Mhub. W tym przypadku 
w celu dalszego rozwoju pozyskano milion złotych od 
funduszu Spinaker Alfa.

Gościem specjalnym li-
stopadowego spotkania 
Sales Angels był Woj-
ciech Telenga - Dyrek-
tor Sprzedaży Bonnier 
Business Polska (Puls 
Biznesu), były dyrektor 
sprzedaży w Wolters 

Kluwer Polska. Wydarzenie odbyło się w Olivia Sky 
Club. Tematami wystąpienia lidera sprzedaży były 
m.in. digitalizacja z punktu widzenia sprzedaży, 
rola managera w procesie zmiany oraz współczesna 
generacja sprzedaży bezpośredniej.

Rozwój 
to podstawa

spotkanie 
sales angels

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

po pieRwsze: 
jakość
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O  N i E U S tA j ą C E j  PA S j i  D O  G O t O W A N i A ,  S W O i C H 
AUtORSKiCH REStAURACjACH, ULUbiONyCH SMAKACH 
KASZUbSKiCH i śWiątECZNyCH, MóWi RObERt SOWA 
- KUCHARZ, REStAURAtOR i AUtORytEt W DZiEDZiNiE 
SZtUKi KULiNARNEj. KREAtOR MENU NAjWięKSZyCH 
WyDARZEń KULtURALNO-KULiNARNyCH W POLSCE. ZNANy 
Z PROGRAMóW tELEWiZyjNyCH i AUDyCji RADiOWyCH, 
PROPAGAtOR KUCHNi POLSKiEj W NOWEj ODSłONiE.

Życie 
kocha 
jeść!

rOZmAWIA: Zdzisława Mochnacz  | ZDJĘCIA: Krystian Szczęsny
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Z pasją do gotowania można się 
urodzić? A może otrzymuje się ją 
w spadku? I jak dochodzi się do ta-
kiego mistrzostwa? 

Z pewnością nic nie otrzymałem 
w spadku. Bywa tak czasami w lekar-
skich czy też prawniczych rodzinach. 
przechodzi scheda z ojca na syna. 
U mnie tak nie było. Z pewnością 
miłością do gotowania zaraziła mnie 
w dużej części moja mama. To właśnie 
z rodzinnego domu pamiętam smaki 
i zapachy. przyzwyczaiła nas do tego, 
że najlepiej gotować wszystko w opar-
ciu o świeże produkty, a także poka-
zywała, że prosta kuchnia może być 
dobra. nie stosowała drogi na skróty, 
żadnych gotowych dań ze słoika czy 
też z proszku. To właśnie przeniosłem 
do swoich restauracji. przypominam 
sobie jak wiele rodzinnych rozmów 
i spotkań toczyło się właśnie w kuch-
ni przy stole. Chłonąłem to od naj-
młodszych lat i cóż trafiło na podatny 
grunt, polubiłem gotowanie i odkry-
wanie kulinarne. Ziarenko zostało za-
siane i wyrosło. 
Jak dochodzi się do klasy mistrzow-
skiej, jak nabiera się kulinarnego 
kunsztu i zdobywa wieloletnie do-
świadczenie? odpowiedź jest bardzo 

prosta: praca, praca i jeszcze raz pra-
ca. nic nie dostałem za darmo, całe 
życie ciężko pracowałem, szkoliłem 
się i permanentnie uczyłem. rozpo-
czynałem w moim rodzinnym Kra-
kowie, następnie kilka lat spędziłem 
w austrii gdzie uczyłem się od najlep-
szych: hotelarsko-gastronomicznej 
rodziny Cammerlander w tyrolskim 
gerlos i Bad ischl. następnie przez 17 
lat zarządzałem kuchnią największe-
go warszawskiego Hotelu Jan iii so-
bieski, a od 2010r.skupiłem się na roz-
woju swojego studia Kulinarnego oraz 
autorskich restauracji. nadal nie prze-
staję się rozwijać, uczyć, doświadczać 
i kreować. gotowanie to niekończąca 
się historia, która wymaga wielu wy-
rzeczeń i niebywałego zaangażowa-
nia, ale jeśli ktoś to kocha tak jak ja, to 
właśnie radość moich gości dla, któ-
rych tworzę, jest największą nagrodą.

Smak, rzemiosło i kwintesencja  
do tego pot, krew i łzy? To naj-
ważniejsze, aby zostać wybitnym 
kucharzem? 

wybitność zamieniłbym na szacu-
nek w branży, bo to dla mnie liczy 
się najbardziej. Jest bezcenne. a taki 
w świecie gastronomicznym nie przy-

chodzi po jednym sezonie. Dlatego 
cenię go sobie szczególnie. Zarówno 
od kolegów, którzy osiągnęli już klasę 
mistrzowską, ale również czuję się wy-
jątkowo jak szef Kuchni, młody, ambit-
ny chłopak zapowiada mój występ sło-
wami...” proszę państwa, tutaj dzisiaj 
dzieje się legenda”. Tak smak, który 
rozwijam, rzemiosło, nad którym ciągle 
pracuję i kwintesencja,  której synoni-
mem jest m.in. sedno, treść, esencja, 
to prawidłowa mieszanka, aby zostać 
szanowanym kucharzem. i zgodzę się, 
że właśnie my kucharze w tej pracy nie 
obędziemy się także bez „potu, krwi 
i łez”. To właśnie jest kuchnia od kuch-
ni. wytężona praca, często okupiona 
wieloma wyrzeczeniami. Czy warto? 
Tak, warto być w ciągłej podróży od-
krywania nowych smaków. 

Wydał Pan wiele książek kuchar-
skich, gotował m.in. dla repre-
zentacji Polski, zasiadał w jury 
znanych konkursów kulinarnych  
i przede wszystkim  jest Szefem 
Kuchni i właścicielem kilku zna-
nych Restauracji w Warszawie. Au-
tor, specjalista w zakresie diety, 
juror i przede wszystkim Kucharz 
przez wielkie „K”? Co siedzi w gło-
wie kucharza?

powiem tak, oczywiście jest niebywale 
miło wydać kolejną książkę i podzielić 
się z czytelnikami swoimi przepisami, 
móc ją również podpisać i dedykować 
miłośnikom mojej kuchni. również za-
siadanie w jury konkursów kulinarnych 
jest dużym wyróżnieniem i sporą od-
powiedzialnością. oceniam młodych 
adeptów sztuki kulinarnej. Czasami 
wystarczy tylko chwila, aby dostrzec 
czy ma się to coś, pojęcie o produk-
tach, własną organizację i niewyczer-
pany zapał do pracy. Kucharz to nie 
tylko zawód. To moja pasja, mój spo-
sób na życie. Często mówię tak: je-
stem nałogowym i nieustannym sma-
koszem. próbuję, smakuję i interesuję 
się jedzeniem. w połączeniu z podró-
żami jest to moja wielka radość życia. 
Z podróży zawsze przywożę nowe 
inspiracje, pomysły i kulinarne odkry-
cia. Często przywożę również torbę 
produktów spożywczych. moja chęć 
poznawania jest nieustająca. 
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Uważam, że jedzenie jest jedną 
z większych przyjemności w życiu. 
Rozkosz podniebieniom serwuje Pan 
w swoich autorskich restauracjach 
w Warszawie. N31, Fork Restaurant 
i Mokolove. Może czas na kolejny 
projekt w Trójmieście? 

Dla mnie również jedzenie to coś wspa-
niałego, towarzyszy nam przez całe 
życie, zawsze i wszędzie. Jakąkolwiek 
uroczystość, czy też spotkanie orga-
nizujemy, ale przecież też codziennie 
w każdym aspekcie naszego życia i od-
bywa się to w każdym miejscu na świe-
cie. a ja, mogę się jedzeniem bawić, 
eksperymentować, próbować i udosko-
nalać. To właśnie przy stole zasiadamy 
i rozmawiamy, spotykamy się rodzinnie 
i biznesowo, celebrujemy chwile świą-
teczne i te zwyczajne, codzienne. Jako 
kucharz mogę ubarwić te spotkania 
„moimi potrawami”. Zapraszam bar-
dzo serdecznie do moich autorskich 

restauracji. w n31 przygotowujemy 
potrawy kuchni polskiej z międzynaro-
dowymi akcentami, podając je w orygi-
nalny sposób. Fork restaurant to dru-
ga restauracja „ siostra” zlokalizowana 
w bardzo bliskiej odległości, dla co raz 
większego grona naszych gości i mo-
kolove – restauracja w sercu mokoto-
wa, to różnorodna kuchnia, bazująca na 
wysokiej jakości produktach i po pro-
stu bardzo smaczna, gdzie kucharze 
pracują na oczach gości, dzięki czemu 
każdy może docenić ich starania.
w Trójmieście byłem ostatnio, na za-
proszenie wybitnego, światowej rangi 
kucharza paco pereza. Uroczystość 
otwarcia arco restauracji na 33 pie-
trze biurowca olivia star była wyjąt-
kowym kulinarnym doświadczeniem 
z widokiem na gdańsk. 
Kierunek północ, Trójmiasto, cóż, jeśli 
pojawią się na horyzoncie (nad mo-
rzem widać go najlepiej) sprzyjające 
okoliczności, to kto wie.

Dla mnie jedzenie to 
coś wspaniałego, 
towarzyszy nam 
przez całe życie, 

zawsze i wszędzie. 
Jakąkolwiek 
uroczystość,

 czy też spotkanie 
organizujemy,

 ale przecież też 
codziennie 

w każdym aspekcie 
naszego życia 

i odbywa się to 
w każdym miejscu 

na świecie. 
A ja, mogę się 

jedzeniem bawić, 
eksperymentować, 

próbować 
i udoskonalać. 



 12    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że miarą Szefa Kuchni 
jest jego Zespół?

Bezapelacyjnie tak. restauracja to gra zespołowa. wiele osób 
współpracuje ze mną już od wielu lat. Zmieniając w przepi-
sach nawet najmniejsze dodatki konsultuje to ze swoimi 
szefami Kuchni. również w kwestii awansu poszczególnych 
pracowników rozmawiamy wspólnie. To tajemnica mojego za-
wodowego sukcesu. Jestem właścicielem, ale oni są szefami 
Kuchni u mnie, czy managerami poszczególnych restaura-
cjach, i są decyzyjni tak jak ja. 

Bywa Pan na Kaszubach i nad polskim morzem. Jaka po-
trawa naszego, pomorskiego regionu, Panu najbardziej 
smakuje?

lubię Kaszuby, za różnorodność przyrodniczą, ale i kuli-
narną. malownicza szwajcaria Kaszubska i jej tajniki re-
gionalnej kuchni, która jest prosta, oszczędna, ale zara-
zem bardzo smaczna, choć niestety trochę zapomniana. 
w kuchni kaszubskiej dominują przyrządzane na wiele 
sposobów ryby i przeróżne dary czerpane z natury, jak 
grzyby czy owoce leśne. 
Tradycyjnym daniem rybnym jest śledź z cebulą i pulka-
mi (ziemniakami ugotowanymi w mundurkach). popularne 
są również ziemniaki ze szpyrkami (skwarkami) i maślan-
ką. Z ziemniaków przygotowuje się także golce (kluseczki

z gotowanych i surowych ziemniaków), plince (placki 
ziemniaczane), gruchoce i kiszkę kaszubską.
polskie morze to przede wszystkim ryby. Będąc nad morzem 
nie potrafię odmówić sobie zupy rybnej, pieczonego halibuta 
i dorsza oraz wędzonej polędwicy z łososia bałtyckiego.

Święta to również zapachy i smaki. Zdradzi Pan naszym 
czytelnikom przepis na swoje ulubione bożonarodzenio-
we danie?

Dla mnie święta to tradycja. musi być choinka, sianko pod 
obrusem, odświętne ubrania i pasterka o północy. Święta to 
również zapachy i smaki, które przywołują beztroski czas 
dzieciństwa i rodzinnego domu. Zawsze był panierowany 
karp, znakomita zupa grzybowa z łazankami i oczywiście 
kompot z suszu. w moim domu jest kompromis, pomiędzy 
upodobaniami i tradycjami moimi i resztą domowników. Bę-
dzie barszcz czerwony z czarnym pieprzem, majerankiem 
i uszkami z grzybami leśnymi. Z tradycyjnych dań nie może 
zabraknąć też pierogów z kapustą i z grzybami. oczywiście 
będą ryby i to w niejednej odsłonie. Śledź w przyprawach 
korzennych, którego należy zamarynować na kilka dni przed 
wigilią, sandacz z bakaliami i łosoś wędzony z cytryną oraz 
karp w galarecie. Jeśli chodzi o świąteczny obiad, zapraszam 
do przygotowania polędwicy z dorsza na sosie szafranowym, 
z mulami, czarną soczewicą i sałatką ze świeżych ziół i soliro-
du lub jagnięciny walijskiej z serem kozim. 

I pamiętajcie, tak jak w tytule jednej z moich książek: 
ŻYCIE KOCHA JEŚĆ!

Życzę Państwu radosnych i wspaniałych Świąt w gronie 
najbliższych, niech będzie biało i bardzo smacznie.ZD
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Jagnięcinę oczyszczamy zwłaszcza kostki aby były ładne 
i czyste. Obsmażamy na patelni na złoty kolor ,pod koniec 
dodajmy rozmaryn i czosnek oraz masło i bastujemy. Posy-
pujemy solą i pieprzem i wkładamy do piekarnika na termo 
sondę w środku 50 ˚C ,i temp. 180˚C w piekarniku. Kiedy mię-
so będzie gotowe wyjmujemy i zostawiamy aby odpoczęło.
Emulsję paprykową. Papryki smarujemy olejem i piecze-
my w temp. 190˚C przez około 15 min. 
Wyjmujemy obieramy ze skórek. Przesmażamy cebu-
lę dodajemy cukier czekamy aż wszystko się ładnie 
skarmelizuje i wrzucamy obraną i pokrojoną paprykę . 
Chwilę dusimy i blenderujemy na gładkie puree.

Sos rozmarynowy. Cebulę kroimy w piórka ,prze-
smażamy w rondelku ,dodajemy przyprawy 
i karmelizujemy, deklasujemy winem i na 
samym kości dodajemy gotowy demi glas. 
Zagęszczamy zimnym masłem. Doprawia-
my ewentualnie do smaku solą i pieprzem.
Gruszki obieramy wydrążamy środki 
i bacujemy z syropem rozmarynowym oby 
stały się przezroczyste. 

Podajemy z chrupiącym słonecznikiem 
i mikserem świeżych sałat.

Jagnięcina walijska z serem kozim,
     emulsją z papryki, gruszkami, palonym słoneczniku z młodymi sałatami

Jagnięcina walijska 1 kg• 
Rozmaryn 1 gałązka • 
Czosnek 2 ząbki• 
Olej 50ml• 
Sól i pieprz do smaku• 
Masło  50g• 

Emulsja z papryki
Czerwona papryka 3 szt.• 
Szalotka 1 szt.• 
Wino madera 50 ml• 

Sól• 
Pieprz do smaku• 

Kozi ser smażony na patelni
Rolada kozia cienka mała 1 szt.• 

infuzowane gruszki
Gruszki konferencja 4 szt.• 
Syrop cukrowy 100ml• 
Rozmaryn świeży• 
Anyż 1 gwiazdka• 

sos rozmarynowy 
Demi glas wołowy 0,5L• 
Szalotka 4 szt• 
Wino białe 100ml• 
Cynamon 1 szt.• 
Anyż 2 gwiazdki• 
Masło do zagęszczenia 100g• 

Słonecznik pieczony w piecu 
lub tostowany na patelni
Młode sałaty do dekoracji i zioła

polędwica z dorsza 
Polędwica z dorsza świeża  1 kg• 

solanKa:
Seler naciowy 1szt.• 
Sól morska 300g• 
Listek laurowy PRYMAT 2 szt.• 
Woda 5 L• 
Tymianek 200g• 
Pieprz cytrynowy 50g• 

sos szafranowy
Szafran nitki  1 g PRYMAT (namoczone-• 
go dzień wcześniej w wodzie)
Szalotka cebula  0,5 kg• 

Wino białe  0,5 L• 
Śmietana 36%  - 0,5 L• 
Olej do smażenia.• 
Tymianek świeży 20g• 
Wywar rybny  mocny 0,2 L• 

czarna soczewica
Czarna soczewica 0,5 kg• 
Cebula czerwona 1 szt.• 
Wino białe 0,2 L• 
Papryka wędzona PRYMAT  1 • 
opakowania
Kolendra mielona PRYMAT  1 opaowania• 
Liść kaffir  2 listki• 
Trawa cytrynowa  1 szt.• 

Woda 2 L• 
Przyprawa kucharek 3 łyżki• 
Sól i pieprz do Samku• 
Oliwa z oliwek 200ml• 

mule maniere
Świeże mule w  muszlach  1 kg• 
Czosnek świeży  obrany 30g• 
Białe wino wytrawne  0,5 L• 
Śól i pieprz do smaku• 
Natka pietruszki  50g• 
Małe kapary 20g• 
Olej rzepakowy 200ml • 
Soliród• 
Świeże zioła łąkowe• 

Polędwica z dorsza 
na sosie szafranowym, z mulami, czarną soczewicą 
i sałatką ze świeżych ziół i solirodu

Dorsz. Przygotowujemy solankę rybną zagotowu-
jąc wszystkie wymienione składniki. Studzimy. 

Do chłodnej zalewy przekładamy dorsza 
na około 20 min. Wyjmujemy suszymy 

i pieczemy bądź smażymy .Doprawiamy 
do smaku.
Sos szafranowy. Przesmażamy po-
krojoną szalotkę z tymiankiem. zale-
wamy winem redukujemy o połowę 
,dodajemy śmietanę oraz wywar 
rybny. Dodajemy szafran i wszystko 
delikatnie gotujemy ewentualnie za-

gęszczamy zasmążką  .Gotowy sos 
przecieramy przez sito.

Czarna soczewica. W garnku przesmażamy po-
krojoną bardzo drobno cebulę razem z przyprawa-
mi. Dodajemy soczewicę i dalej chwilę smażymy 
cały czas mieszamy. Wlewamy wywarz Kucharka 
i wody  i-uzupełniamy go w miarę odparowy-
wania płynu i twardości soczewicy. Ugotowaną 
soczewicę doprawiamy do smaku solą ,pieprzem 
oraz oliwą z oliwek.
Mule. W garnku przesmażamy na bardzo gorącym 
oleju cebulę i czosnek i szybko wrzucamy oczysz-
czone mule cały czas mieszając ,doprawiamy 
winem i natką pietruszki i pokrojonymi kaparami  
oraz solą .Dusimy pod przykryciem co jakiś czas 
potrząsając garnkiem.
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Blisko 30 uczestniczek zebrało się 
we wspólnej przestrzeni twórczej aby 
ustalić, w jakim kierunku, przy użyciu 
jakich narzędzi oraz w jakim obszarze 
merytorycznym będą dalej rozwijać 
działalność Forum.
szkolenie i rozwój członkiń Forum Ko-
biet Biznesu zostało oddane w ręce 
trzech wszechstronnych trenerek 
biznesowy: igi Kopeć, Katarzyny so-
bieckiej i anny marii-wiśniewskiej.

Spotkanie miało charakter w stu 
procentach warsztatowy – mówi do-
radca biznesowa Iga Kopeć, jedna 
z trzech osób prowadzących spo-
tkanie: – Tym wydarzeniem zainicjo-
wałyśmy działalność Forum Kobiet 
Pracodawców Pomorza. Warsztaty 

zostały podzielone na dwa seg-
menty. Podczas pierwszego, poza 
prezentacjami uczestniczek, opra-
cowane zostały wartości wspólne 
charakteryzujące wszystkie trzy 
grupy projektowe. Było to tzw. 
„koło wartości” naszego Forum. 
Drugi segment był czasem pracy 
przy użyciu metody World Cafe nad 
celami i konkretnymi propozycjami 
działań w trzech filarach naszego 
Forum: networkingu, rozwoju pa-
sji i edukacji. World Cafe to nazwa 
całościowej strategii komunikacji, 
metoda służąca uporządkowaniu 
dyskusji – wymiany informacji i po-
mysłów oraz określenia potrzeb 
i oczekiwań wszystkich zaangażo-
wanych stron – dodaje Iga Kopeć.

Warsztaty dla Kobiet Biznesu 

Małgorzata Lipska, przewodnicząca 
ForuM kobiet pracodawców poMorza

Forum Kobiet Biznesu w odświeżonej formule i z nową energią, 
rozpoczęło wczoraj swoją działalność kreatywnym spotkaniem 
warsztatowym. Miejscem jego realizacji była Restauracja Amber Side 
w gdańskim centrum wystawienniczo-konferencyjnym Amber Expo.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDJĘCIA: Maciej Michniewski

katarzyna sobiecka, certyFikowana trenerka, 
coach w internationaL coach Federation

iga kopeć, doradczyni biznesowa, specjaListka 
projektowania produktów i usług dLa MŚp

anna-Maria wiŚniewska, specjaListka 
od budowaniu wizerunku w sociaL Media

uczestniczki  warsztatów
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Biznes 
w więzach 

krwi
jEAN GAbiN – jEDEN Z NAjWybitNiEjSZyCH AKtORóW fRANCUSKiCH XX WiEKU ZWyKł MAWiAć, 
iż KREWNi Są jAK PięKNy, GóRSKi KRAjObRAZ – NAjLEPSZE WRAżENiE SPRAWiAją Z DALEKA. 
W KAżDEj MąDROśCi iStNiEjE ZiARNO PRAWDy. CZy OWO ZiARENKO jESt ObECNE PRZy WięZACH 
KRWi tOWARZySZąCyCH biZNESOWi?

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe



 16    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

w zestawieniu postanowiliśmy wziąć pod lupę firmy rodzinne o ugruntowanej 
pozycji rynkowej - najbardziej charakterystyczne w poszczególnych branżach. 
Cechą wspólną owych marek jest rodzime pochodzenie. Kluczowym kryterium 
pozostają jednak więzy krwi, które sprawnie przemycają istotę zarządzania 
z pokolenia na pokolenie.

początki firmy Ziaja sięgają 1989 roku. pierwszym produktem opracowanym przez 
założycieli – aleksandrę oraz Zenona Ziaja i udostępnionym do sprzedaży był natu-
ralny krem oliwkowy, który cieszy się ogromną popularnością po dziś.  Dystrybucja 
kultowego kremu, ale także farmaceutyków oraz innych – wysokiej jakości kosme-
tyków pielęgnacyjnych rozciąga się na powierzchni aż 30 krajów na starym Konty-
nencie. Centrala firmy zatrudnia obecnie około 550 pracowników stacjonujących 
w biurach, zakładach produkcyjnych, magazynach oraz obszarze logistyki. Łączna 
ilość zatrudnionych w przedsiębiorstwie wynosi około 1400 osób.

zenon ziaJa,
Prezes Zarządu Ziaja

Firma Ziaja obchodzi 
w tym roku 30-lecie. 
Na nasz sukces pracuje 
obecnie około 1400 
pracowników, dlatego 
bardzo trudno jest mówić 
o rodzinnym charakterze 
firmy na tym etapie jej 
rozwoju, ale prawdą jest, 
że bez wsparcia mojej 
rodziny nie zaszlibyśmy 
tak daleko. Dzięki temu, 
że jesteśmy osobiście 
związani z firmą zwiększa 
się nasza odpowiedzialność- 
za pracowników, 
współpracowników, ale też 
za produkty, które trafiają 
do klientów. 
Nie bez znaczenia jest 
również nazwisko jako 
marka. To dodatkowy 
element angażujący, ale 
i motywujący. W firmie 
rodzinnej jest łatwo i trudno 
jednocześnie. Jesteśmy razem 
całą dobę, więc sytuacje 
zdarzają się różne. Praca 
właściwie nigdy się nie 
kończy, bo towarzyszy nam 
wszędzie. Ale dzięki temu 
doskonale znamy naszą 
firmę, możemy nią kierować 
zgodnie z obraną strategią, 
kreować na swój sposób.
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Łukasz Pellowski,
CEO Pello Caffe

Z własnego doświadczenia wiem, że 
funkcjonowanie w firmie o strukturze 
rodzinnej jest ogromnym wyzwaniem. 
Z drugiej strony tego rodzaju 
formuła niesie ze sobą znacznie 
więcej satysfakcji w porównaniu do 

systemu korporacyjnego. Kluczowym pozostaje aspekt profesjonalnego 
podejścia, dlatego fakt, że firma posiada strukturę rodzinną pozostaje 
w tym przypadku drugorzędny. Istotnym ogniwem jest także sukcesja, 
która nie powinna być oczekiwaniem, a wyzwaniem, któremu 
przyświeca działanie z pasją. Wykorzystuję biznesowe doświadczenie 
w obecnych inwestycjach związanych z gastronomią. Podejmowane 
przeze mnie decyzje są pokłosiem analitycznego podejścia oraz 
wspomnianego doświadczenia. Takie podejście wymaga odrzucenia 
emocji i właśnie to świadczy o mądrości podejmowanych decyzji. 
Jakie korzyści niesie struktura firmy pokoleniowej? To z pewnością 
pozytywny odbiór u ludzi. To właśnie odbiorcy naszych usług pozostają 
dla nas najważniejsi i to się nie zmieni bez względu na pokolenie.

zBigniew Borkowski,
Prezes Zarządu Infracorr

Tradycja rodów, została w Polsce 
złamana przez skomplikowaną 
historię niszczącą każdy silny 
pierwiastek narodowy. Nie 
dziwmy się, że przekazywanie 

firm z pokolenia na pokolenie nie jest popularne. Mówi się raczej 
- „Pierwsze pokolenie buduje firmę, drugie ją eksploatuje, a trzecie 
rujnuje.” Przedsiębiorczość w Polsce jest młoda, to zaledwie jedno 
pokolenie więc nie ma tradycji rodzinnej w firmach -tę trzeba 
zbudować. Ja doświadczam pozytywnych efektów pracy z bratem 
i córką. Są trudne chwile, ale w mądrej rodzinie umie się je pokonywać. 
Jest spokój i ład, zwłaszcza ekonomiczna pewność i stabilna przyszłość 
dla wszystkich. Rodzinna firma ma sens, jeśli jej nie ma to znaczy 
lider rodziny zawiódł. Mimo to jest jednak wiele firm mających sukces 
w drugim pokoleniu - tym należą się gratulacje i szacunek.

To już czwarte pokolenie rodziny pel-
lowskich sprawujące pieczę nad rodzin-
nym biznesem. rodzinne przedsiębior-
stwo funkcjonuje na pomorzu od 88 lat. 
gdańskie początki działalności związane 
są z rokiem 1947. wówczas z wejherowa 
do zrujnowanego wojną gdańska przy-
byli piekarze – stanisław pellowski wraz 
z synem Józefem. Zanim przedsiębior-
stwo trudniące się wypiekami rozwinęło 
działalność w stolicy pomorza – dzieła 
mistrzów rozpieszczały podniebienia 
wejherowian. obecnie rzemieślnicza fir-
ma rodzinna jest członkiem Cechu pie-
karzy i Cukierników, stowarzyszonym 
w pomorskiej izbie rzemieślniczej ma-
łych i Średnich przedsiębiorstw w gdań-
sku. produkcja piekarnicza i cukiernicza 
jednej z najbardziej rozpoznawanych 
marek na pomorzu oparta jest na trady-
cyjnych i własnych recepturach.

pozostając w branży ścisłej wędrujemy 
do roku 1984. To właśnie na ten rok da-
tuje się powstanie jednej z największych 
firm inżyniersko-technicznych na pół-
nocy kraju – infracorr. od kilku dekad 
przedsiębiorstwo dostarcza urządzenia 
oraz usługi dla branży ciepłowniczej 
oraz grzewczej. oferta rodzinnej firmy 
jest rozszerzona o projektowanie oraz 
budowanie systemów ciepłowniczych 
wykorzystujących preizelowane rury 
ciepłownicze, węzły kompaktowe oraz 
odnawialne źródła energii.  prezesem za-
rządu firmy jest jej założyciel – Zbigniew 
Borkowski, zaś Dyrektorem Handlowym 
jego córka – Joanna Borkowska.
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promowanie przedsiębiorczości jako 
życiowej postawy to jeden z głównych 
celów pomorskiego Dnia przedsię-
biorczości w naszym województwie, 
bo przedsiębiorczość to nie tylko 
podejmowanie decyzji biznesowych, 
ale  inspiracja do realizowania planów 
zgodnie z naszymi talentami i kompe-
tencjami. To także aktywność, otwar-
tość na wiedzę i wyzwania. osoby 
przedsiębiorcze cechuje również kon-
sekwencja w dążeniu do celu, opty-
mizm, odporność na niepowodzenia, 
które w dzisiejszych czasach stanowią 
niezbędne składowe sukcesu zawo-
dowego. przedsiębiorczość to też pie-

lęgnowanie i rozwój  takich cech jak 
kreatywność czy umiejętność pracy 
w zespole, które przydają się nie tylko 
w tworzeniu własnej firmy, ale również 
w pracy i w życiu codziennym.

PROMUJEMY 
PRZEdSIęBIORCZOŚĆ 

W REgIONIE

Co roku zachęcamy młodzież do uczest-
nictwa w pomorskim Dniu przedsiębior-
czości. Uczniowie i studenci to potencjał 
rynku pracy, jego najmłodsi uczestnicy, 
dlatego ważne jest odpowiednie przygo-
towanie ich do wymagań pracodawców. 

– Tydzień przedsiębiorczości to 
czas, kiedy wspólnie z powiatowy-
mi urzędami pracy z całego regionu 
pokazujemy młodym mieszkańcom 
pomorza różne wymiary przedsię-
biorczości, podkreślając kompeten-
cje, które się na nią składają i są 
wskazówką do osiągniecia sukcesu 
– mówi Joanna witkowska, dyrek-
tor wojewódzkiego Urzędu pracy 
w gdańsku. – Zależy nam na moty-
wowaniu młodzieży do podejmowa-
nia aktywności zawodowej, rozwoju 
osobistego, odkrywania własnego 
potencjału i aktywnego decydowa-
nia o swojej przyszłości zawodowej.  

Bez przedsiębiorczości 
nie ma rozwoju

NiEZMiENNiE OD 2008 ROKU, W LiStOPADZiE, W WiELU KRAjACH, ObCHODZONy jESt 
śWiAtOWy tyDZiEń PRZEDSiębiORCZOśCi. WOjEWóDZKi URZąD PRACy W GDAńSKU, 
DZiAłAjąCy W iMiENiU SAMORZąDU WOjEWóDZtWA POMORSKiEGO, OD 11 LAt ORGANiZUjE 
POMORSKi DZiEń PRZEDSiębiORCZOśCi W CAłyM REGiONiE, ZAPRASZAjąC DO WSPółPRACy 
POWiAtOWE URZęDy PRACy i POMORSKiCH PRACODAWCóW. W tyM ROKU REGiONALNE 
śWiętO PRZEDSiębiORCZOśCi  ODbyłO Się  20 LiStOPADA.

TEKST: WUP Gdańsk | ZDJĘCIA: WUP Gdańsk
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Koordynatorem tegorocznego po-
morskiego Dnia przedsiębiorczo-
ści był wojewódzki Urząd pracy 
w gdańsku, a do współpracy zostały 
zaproszone powiatowe urzędy pracy 
oraz pomorscy pracodawcy i instytu-
cje zaangażowane w rozwój biznesu. 
w każdym powiecie obchody święta 
przedsiębiorczości miały indywidu-
alny charakter. na uczestników cze-
kało wiele atrakcji, m.in.: warsztaty 
z przedsiębiorczości i kreatywności, 
spotkania z młodymi przedsiębior-
cami, którzy dzielili się doświad-
czeniem i dobrymi praktykami, pre-
zentacje i stoiska informacyjno-do-
radcze instytucji zaangażowanych 
w rozwój biznesu, panele dyskusyjne 
z przedsiębiorcami i przedstawicie-
lami instytucji rynku pracy, a także 
gry biznesowe i konkursy. 

WOJEWódZTWO 
POMORSKIE 

Z EUROPEJSKIM 
WYRóŻNIENIEM

o tym, że działania promujące przed-
siębiorczość przynoszą efekty, świad-
czą sukcesy pomorskich firm oraz ca-
łego regionu pomorskiego. w czerwcu 
tego roku samorząd województwa 
pomorskiego oraz miasto gdańsk zo-
stały wyróżnione nagrodą europejski 
region przedsiębiorczości za strategię 
i zaangażowanie na rzecz pobudzania 
przedsiębiorczości. To międzynarodo-
we wyróżnienie ustanowione przez Ko-
mitet regionów we współpracy z Ko-
misją europejską przyznawane jest re-
gionom, które sprzyjają biznesowi. 
województwo pomorskie zostało do-
cenione przez Komitet regionów za 
przyciąganie wykwalifikowanych pra-
cowników, również z zagranicy, współ-
pracę biznesu i nauki, wspieranie inno-
wacyjnych start-upów oraz unikatową 
na tle innych miast i regionów wizję 
budowania potencjału pracowników. 
warto podkreślić, że w uzasadnieniu 
wyróżnienia zwrócono również uwagę 
na edukację przedsiębiorczą młodzie-
ży, jaką prowadzi samorząd, w tym 
wUp w gdańsku jako jednostka sa-

morządu województwa pomorskiego. 
Działania podejmowane w ramach 
pomorskiego Dnia przedsiębiorczości 
także wpisują się w ten nurt.

WSPARCIE dlA 
POMORSKIEgO BIZNESU

Kolejnym powodem, dla którego woje-
wództwo pomorskie to dobre miejsce 
dla rozwoju biznesu, jest wsparcie, ja-
kie otrzymują przedsiębiorcy z regionu 
w zwiększaniu inwestycji i zdobywaniu 
rynków zagranicznych. Jednym z ele-
mentów tego wsparcia jest pomorski 
Broker eksportowy. To kompleksowy 
system wspierania eksportu, nakie-
rowany na małe i średnie firmy. Ce-
lem projektu jest wyjście pomorskich 
przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 
oraz zwiększenie odsetka firm sprze-
dających swoje produkty i usługi za 
granicę. Kierowany jest zarówno do 
podmiotów, które jeszcze nie podej-
mowały działań eksportowych, jak 
również do już prowadzących działal-
ność na rynkach zagranicznych. Kon-
cepcja systemu zakłada przygoto-
wanie do podejmowania działalności 
eksportowej oraz działania wzmac-
niające eksport i promujące potencjał 

gospodarczy regionu na wybranych 
rynkach, a także konkursy grantowe. 
Dla rozwoju przedsiębiorstw kluczo-
we są inwestycje – tu z pomocą przy-
chodzi inicjatywa invest in pomerania 
2020 – przedsięwzięcie dedykowane 
przede wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom. projekt ma na celu 
poprawę jakości oferty inwestycyjnej 
regionu i przyciągnięcie nowych firm 
na teren naszego województwa. Zakła-
da też przygotowanie stref inwestycyj-
nych oraz wdrożenie systemu zachęt 
dla inwestorów. w stworzonych stre-
fach przemysłowych uprzywilejowani 
do uzyskania grantów na uzbrojenie są 
właściciele terenów – jednostki samo-
rządu terytorialnego, przedsiębiorcy, 
specjalne strefy ekonomiczne. pro-
mocja inwestycyjna dotyczy głównie 
branż kluczowych dla województwa, 
a w latach 2016-2023 szacuje się, że 
obsłużonych przez operatora zostanie 
600 projektów inwestycyjnych, uzbro-
jonych zostanie 70 ha terenów prze-
znaczonych pod inwestycje, powstanie 
około 5000 miejsc pracy, a wsparciem 
szkoleniowym i stypendialnym objętych 
będzie 1000 osób. 

MAMY INNOWACYJNY 
POTENCJAł

województwo pomorskie od kilku lat 
znajduje się też w czołówce rankingu 
województw o znacznym potencjale 
innowacyjnym. w najnowszej, czwar-
tej już edycji badania indeks mil-
lennium, nasz region znalazł się na 
czwartym miejscu wśród najbardziej 
innowacyjnych województw w kraju – 
po mazowieckim, małopolskim i dol-
nośląskim. wysoką pozycję w rankin-
gu zawdzięczamy stosunkowo dużym 
nakładom finansowym na badania 
i rozwój. ranking przygotowywany 
jest przez Bank millenium. analitycy 
badają wszystkie regiony i przygotu-
ją analizę w pięciu najbardziej wpły-
wających na innowacyjność aspek-
tach: wydajność pracy, wydatki na 
badania i rozwój, liczba studentów, 
liczba zatrudnionych w sektorze B+r 
oraz liczba wydanych patentów.

W latach 2014-2018 liczba 
podmiotów gospodarczych (we-
dług rejestru REGON) wzrosła 
o ponad 20 tys., tj. o 7,5% – był 
to trzeci wzrost w kraju po 
województwie mazowieckim 
(9,1%) i małopolskim (8,9%). 
Trend wzrostowy liczby pod-
miotów gospodarki narodo-
wej w regionie utrzymuje się 
i w czerwcu 2019 r. w Pomor-
skiem działało już ponad 303 
tys. firm. W I półroczu 2019 
r. w Pomorskiem nową dzia-
łalność zarejestrowało więcej 
podmiotów, niż tych które swo-
ją działalność wyrejestrowały 
z rejestru REGON. Liczba pod-
miotów nowo zarejestrowanych 
wynosiła 14,4 tys., natomiast 
wyrejestrowanych było prawie 
o połowę mniej, tj. o 7,9 tys.

Więcej informacji o pomorskim rynku pracy i działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku: 
wup.gdansk.pl  oraz porp.pl
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iii śniadanie biznesowe otworzył Krzysztof wil-
czewski, który po przywitaniu zgromadzonych 
gości opowiedział pokrótce o idei przedsięwzię-
cia oraz przybliżył aktualności związane z orga-
nizacją. po oficjalnym otwarciu przyszedł czas 
na zaprezentowanie gościa specjalnego – Barto-
sza Krukowskiego – Dyrektora pKB poznań oraz 
partnerskich Klubów Biznesu. Krótkie wystą-
pienie  gościa specjalnego miało na celu przy-
bliżenie prelekcji, która odbędzie się w elblągu 
w listopadzie.  w kolejnej części wydarzenia 
przedsiębiorcy uczestniczyli w prelekcji Łuka-
sza piśkiewicza oraz aleksandry pogorzelskiej. 
Temat wykładu to „motywacja oraz Komunika-
cja w organizacji”. po interesującym wykładzie 
przyszedł czas na networking w którym chętnie 
uczestniczyli zarówno stali bywalcy, jak i debiu-
tujący przedsiębiorcy.

Elbląg motywuje 
i komunikuje 
To już trzecie z serii śniadań biznesowych elbląskiego 
oddziału Pracodawców Pomorza. Regularne spotkania 
odbywające się w sali konferencyjnej Hotelu Elbląg przy-
ciągają coraz większą liczbę lokalnych przedsiębiorców 
oraz gości specjalnych. Przed uczestnikami wydarzenia 
ponownie zaprezentowali się Łukasz Piśkiewicz oraz 
Aleksandra Pogorzelska. Gościem specjalnym spotka-
nia był Bartosz Krukowski – Dyrektor PKB Poznań oraz 
Partnerskich Klubów Biznesu. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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XIX gala Fundacji Elbląg kolejny 
raz stała się okazją do uhonoro-
wania filantropijnej postawy osób 
nominowanych, którzy bezintere-
sownie pomagają potrzebującym. 
W piątkowy wieczór tytuł Filan-
tropa Roku otrzymał Krzysztof 
Kosecki, który od 8 lat wspiera se-
niorów domu Pomocy Społecznej 
„Niezapominajka” w Elblągu.

Fundacja elbląg prowadzi działania 
mające na celu wspieranie w leczeniu 
oraz rehabilitacji osób potrzebujących. 
w skali roku z tego rodzaju pomocy ko-
rzysta około 200 osób. misją Fundacji 
elbląg, która działa od 1999 roku jest 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
oraz kreowanie rozwoju miasta, a także 
regionu. Zwycięzcą tegorocznej edycji 
konkursu okazał się Krzysztof Kosecki, 
który wykonuje darmowe sesje zdjęcio-
we oraz realizuje projekty aktywizują-
ce seniorów. Do nagrody nominowano 

łącznie siedem osób. Tytuł Filantropa 
roku może otrzymać osoba lub przed-
siębiorstwo, które w sposób wyjątkowy 
przyczyniło się do wsparcia działań 
organizacji oraz osób potrzebujących 
z elbląga i okolic. podczas XiX gali 
Fundacji elbląg ogłoszono również re-
zultat konkursu literackiego. Tytuł „el-
bląskiej Książki roku” powędrował do 
rąk Jadwigi Łady za powieść „Floss”. 

po oficjalnej części wydarzenia przy-
szedł czas na tradycyjną już część 
rozrywkową o którą zadbali lokalni ar-
tyści. na scenie auli obiektu Zespołu 
państwowych szkół muzycznych im. 
Kazimierza wiłkomirskiego pojawiła się 
podopieczna elbląskiej fundacji – pau-
lina Hebel, a także małgorzata wójcik 
i gracjan Kalandyk wraz z zespołem. 
Zgromadzeni goście zarówno przed 
galą, jak i w jej trakcie mieli możliwość 
wsparcia działań Fundacji nabywając 
pocztówkę okolicznościową.

Filantropii 
dla Fundacji

Łukasz szulC,
Dyrektor ds. rozwoju 
i sprzedaży – American 
Home Biuro Nieruchomości
Sponsor nagrody literackiej 
XIX Gali Fundacji Elbląg

Podczas Gali Fundacji 
Elbląg zostały rozstrzygnięte 
wyniki XVI edycji Konkursu 
Literackiego którego 
sponsorem nagrody pieniężnej 
było American Home Biuro 
Nieruchomości. To dla 
nas ogromny zaszczyt, że 
mogliśmy przyczynić się do 
uhonorowania Jadwigi Łady, 
która popełniła znakomitą 
powieść wojenną. Gala 
Fundacji Elbląg to także 
zwieńczenie całorocznych 
działań służących pomocy 
potrzebujących. Te działania 
przekładają się na rozwój 
naszego miasta oraz regionu. 
Tym bardziej cieszymy się, ze 
mogliśmy uczestniczyć w tym 
ważnym przedsięwzięciu.
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Przedsiębiorcy 
i inwesTorzy

w tczewie

W SALi ObRAD RADy MiEjSKiEj W tCZEWiE ODbyłA Się Viii GALA KONKURSU „PRZEDSiębiORCA 
ROKU”. W RAMACH KONKURSU WRęCZONO NAGRODy W KiLKU KAtEGORiACH.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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w sali obrad rady miejskiej w Tcze-
wie odbyła się Viii gala Konkursu 
„przedsiębiorca roku”. w ramach 
konkursu wręczono nagrody w kilku 
kategoriach.

Uhonorowanie laureatów konkur-
su zostało poprzedzone wystąpie-
niem mikołaja Trunina – Dyrektora 
„invest in pomerania” oraz macieja 
silarskiego – Kierownika projektu 
„invest in pomerania 2020”, który 
zaprezentował informacje o no-
wych możliwościach wspierania in-
westorów w zakresie uzbrajania 
terenów inwestycyjnych. ponadto 
w trakcie wydarzenia podpisano 
umowę o współpracy pomiędzy 
gminą miejską Tczew – Domem 
przedsiębiorcy, a stowarzyszeniem 
Księgowych w polsce, której celem 
jest organizacja oraz wspieranie 
wspólnych działań zmierzających 
do wykorzystania potencjału kadr 
finansowo-księgowych, a także 
potencjału środowiska biznesowe-
go reprezentowanego przez Dom 
przedsiębiorcy. w imieniu gminy 
miejskiej Tczew – Domu przed-
siębiorcy umowę parafował miro-
sław pobłocki – prezydent miasta 
Tczew, zaś ze strony skwp – Dorota 
Kania, prezes gdańskiego oddziału 
stowarzyszenia wraz z anną wośko 
– wiceprezes Zarządu. po uroczy-
stym podpisaniu umowy nadszedł 
czas rozstrzygnięcia konkursu 
„przedsiębiorca roku 2019”.

AX MEBEl gRZEgORZ CHRUŚCIEl

- W uznaniu za stały rozwój firmy, podnoszenie jakości usług i stosowanie no-
watorskich rozwiązań w prowadzonej działalności, otrzymane nagrody, w tym 
- „Orły Meblarstwa 2018”, zaangażowanie w sprawy miasta, a także wspieranie 
lokalnego środowiska oraz dbałość o redukcję emisji CO2 dzięki zastosowaniu 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,5 kW na potrzeby własne.

WłAdYSłAW lAgA

- W uznaniu za 40-letnią obecność na rynku, kontynuowanie rodzinnych trady-
cji rzemieślniczych oraz przygotowywanie do zawodu kolejnych pokoleń uczniów 
jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

PRZEdSIęBIORSTWO BUdOWlANO-USłUgOWO-HANdlOWE 
„WANT” KAROl NARlOCH, BARTłOMIEJ dOMPKE 

SPółKA CYWIlNA

- W uznaniu za stały rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług, aktywne po-
zyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój działalności, wpieranie lokalnych ini-
cjatyw, szeroko zakrojoną działalność na terenie kraju w zakresie budownictwa inży-
nieryjnego i mostowego oraz wyróżnienia i nagrody w ogólnopolskich konkursach.

PO MAlUCHU SP.Z O.O – lOKAl PRZY UlICY 
gARNCARSKIEJ ½ W TCZEWIE

- W uznaniu za aktywną działalność na rzecz uatrakcyjnienia i ożywienia oferty Sta-
rego Miasta oraz stworzenie oryginalnego, a także klimatycznego lokalu w stylu PRL.

partnerami konkursu byli pracodawcy pomorza (oddział Tczew), regionalna izba 
gospodarcza pomorza oraz Cech rzemiosł różnych w Tczewie.

Celem tytułowego konkursu jest identyfikacja oraz promocja lokalnych przed-
siębiorstw, wyrobów i usług rzemieślniczych dostarczanych na terenie Tczewa 
wraz z wyróżnieniem ich wytwórcy, bądź dostawcy. oto pełna lista laureatów 
tegorocznej edycji konkursu:
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spotkanie w słupskiej auli rozpoczęło punktualnie o go-
dzinie 9.00. Uczestników oraz przybyłych gości powi-
tały red. ewa Dux-prabucka – prezes stowarzyszenia 
Dziennikarze dla Zdrowia oraz aleksandra Taraśkiewicz 
– Dyrektor oddziału TeB edukacja w słupsku. po ofi-
cjalnym rozpoczęciu wydarzenia głos zabrała prezydent 
miasta słupska – Krystyna Danilecka-wojewódzka, która 
zaprezentowała działania Urzędu miasta na rzecz ogra-
niczenia zanieczyszczeń powietrza. Kolejna prelekcja 
dotyczyła tematu działalności Urzędu marszałkowskie-
go – o metodach na poprawę jakości powietrza opowie-
działa agnieszka Kapała-sokalska, Członek Zarządu wo-
jewództwa pomorskiego.

Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń w sposób zna-
czący wpływają na naszą kondycję zdrowotną i to wła-

śnie na ten aspekt zwróciła uwagę Dr iwona meresta – 
Zastępca ordynatora ds. prowadzenia oddziału Chorób 
płuc w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. stan 
pomorskiego powietrza został opisany przez patrycję 
andziak-Tereszczuk z głównego inspektoratu ochro-
ny Środowiska. Kolejna część prelekcji miała związek 
z działaniami wojewódzkiego Funduszu ochrony Śro-
dowiska i gospodarki wodnej w gdańsku. nad owym 
aspektem pochyliła się dr inż. malwina Śnieg – inspek-
tor w wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska 
i gospodarki wodnej w gdańsku. na zakończenie głos 
zabrały red. dr. anna Koprowicz – wiceprezes stowa-
rzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia oraz anna nowak 
– TeB edukacja w słupsku. po zakończeniu części ofi-
cjalnej przyszedł czas na konsultacje indywidualne, po-
częstunek oraz wywiady prasowe.

Słupsk stawia 
na czyste powietrze

„Czas na czyste powietrze” - to nazwa spotkania o charakterze 
informacyjno-eksperckim, które odbyło się w auli Akademii Po-
morskiej w Słupsku. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziała-
nie zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z zanieczyszczenia 
powietrza oraz środowiska.
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wystąpienie gościa specjalnego rozpoczęło się od krót-
kiego przedstawienia biografii, która wiele lat temu była 
naznaczona wzlotami i upadkami. owe doświadczenia 
pozwoliły robertowi Firkowskiemu stworzyć markę, która 
dziś cieszy się ogromną popularnością nie tylko w rejonie 
słupska, ale w całej północnej części kraju. Zwroty akcji 
– zarówno w życiu prywatnym, jak i w świecie biznesu 
umożliwiły wiceprezesowi słupskiej izby przemysłowo-
Handlowej wypracowanie metod sprzedażowych, które 
w wielu obszarach różnią się od tych, które znamy ze 
współczesnych poradników. przekazanie praktycznej wie-
dzy na kanwie własnych doświadczeń oraz umiejętności 
przykuło uwagę gości zgromadzonych w siedzibie izby.

robert Firkowski podczas swej prelekcji odniósł się do 
najważniejszych zagadnień związanych ze sprzedażą 
oraz kreowaniem własnej marki we współczesnej – wy-
magającej sferze biznesu. podczas prezentacji lokalni 
przedsiębiorcy mogli poznać znaczenie słów newral-
gicznych – stosowanych w negocjacjach, przekonać się 
o narzędziach pracy, które pozwalają działać w sposób 
efektywny, a także zapoznać się ze statystykami od-
noszącymi się do skuteczności poszczególnych trans-
akcji. na zakończenie spotkania gość specjalny polecił 
wszystkim obecnym literaturę, która przyczyniła się do 
biznesowych sukcesów.

B2B z praktycznej 
perspektywy
Tym razem prelegentem stałego cyklu spotkań wieczorów bizne-
sowych organizowanych z inicjatywy Słupskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej był Robert Firkowski – Właściciel przedsiębiorstwa 
FIRA, który opowiedział o swoich metodach sprzedaży B2B. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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W Centrum Hevelianum w gdańsku, odbyło się Forum 
Inicjowania Rozwoju. Forum to doroczne wydarzenie pro-
mujące ideę odpowiedzialności społecznej, współpracy 
międzysektorowej, a w konsekwencji osiąganie wspól-
nych celów i budowanie zrównoważonego rozwoju w na-
szym Regionie. Forum jest naszym pomorskim wkładem 
w realizację Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 
przyjętej przez ONZ w 2015 r.  - mówi Monika Hinc, prezes 
Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” i jedno-
cześnie dyrektor HR w gdańskiej firmie Scalac.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele biznesu, samorzą-
du i organizacji pozarządowych, którzy, dzięki zaaranżowa-
nemu odpowiednio programowi, dzielili się doświadczeniami, 
nawiązywać nowe kontakty, pozyskiwali nowe kompetencje. 
motywem przewodnim tegorocznej edycji są różnorodność. 
Człowiek i Środowisko. w centrum uwagi. spotkanie rozpo-
częło się od networkingu połączonego z degustacją spe-
cjałów serwowanych przez podmioty ekonomii społecznej 
tzw. biznesy z sercem, który zysk przeznacza na aktywiza-
cję osób ze szczególnymi potrzebami np. osób z niepełno-
sprawnościami, osób powracajaących na rynek pracy. wśród 

nich pojawiły się m.in. skōma, Bistro Dalba, Kawiarnia Kuźnia, 
cieKawa Kawiarnia, Fundacja Świat wrażliwy spółdzielnia 
socjalna razem. Dzięki temu spotkaniu, podmioty te miały 
szansę zaprezentować poziom świadczonych usług i zachę-
cić do współpracy potencjalnych klientów. Zaraz po uroczy-
stym otwarciu Forum, którego dokonała monika Hinc - pre-
zeska Fundacji inicjowania rozwoju “Up Foundation”, piotr 
Kowalczuk - prezydent miasta gdańska, andrzejKowalczys 
- pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. 
współpracy z ngo oraz Katarzyna weremko - Dyrektor re-
gionalnego ośrodka polityki społecznej.
głos w ramach panelu otwierającego zajęli goście specjalni 
tj. szymon Hołownia - dziennikarz, publicysta, pisarz, twórca 
Dobrej Fabryki; marcin popkiewicz - analityk megatrendów, 
ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obsza-
rach gospodarka - energia - zasoby - środowisko. Dysku-
sja dotykała wyzwań klimatycznych, kwestii różnorodności 
i włączania osób ze szczególnymi wyzwaniami związanymi 
z aktywizacją na rynku pracy. wybrzmiały słowa takie jak 
pokora i szacunek wobec drugiego człowieka jak i wobec in-
nych gatunków, wobec natury. goście zaprosili uczestników 
do objęcia roli ambasadorów zmian.

Spotkanie biznesu, samorządu 
i organizacji pozarządowych
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Zakończył się pierwszy etap remontu Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Dzięki jego 
zwieńczeniu wzrosną możliwości przeładunkowe owego obszaru. Modernizacji uległo także  
Nabrzeże Mew, którego stan dotychczas nie pozwalał na cumowanie jednostek. Przebudowa 
konstrukcji umożliwia cumowanie mniejszych jednostek o zanurzeniu do poziomu 5.3m. 
Wartość inwestycji realizowanej w pierwszym etapie wyniosła ponad 26 milionów złotych.

Od 29 listopada do 
28 grudnia 2019 
roku istnieje moż-
liwość składania 
wniosków o przy-
znanie pomocy 
na „Inwestycje 
w gospodarstwach 

położonych na obszarach Natura 2000”. Rolnicy 
gospodarujący na obszarach cennych pod wzglę-
dem przyrodniczym takie wnioski powinni skła-
dać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Wysokość kwoty będącej wsparciem 
pozostaje uwarunkowana rodzajem inwestycji. 

27 maja to data, którą 
mieszkańcy Skórcza 
zapamiętają na długo. 
Wszystko za sprawą poża-
ru hali produkcyjnej oraz 
magazynów grupy Iglotex. 
Z powodu pożogi zatrud-
nienie straciło mnóstwo 

osób ze Skórcza oraz przyległych miejscowości. Maciej 
Włodarczyk – Prezes Zarządu Iglotex S.A poinformo-
wał, iż firma wybuduje nowy zakład produkcyjny oraz 
oddział dystrybucyjny. Kompleks obiektów ma być 
najnowocześniejszym w tej części Europy. Dzięki od-
budowie pracę zdobędzie blisko 700 osób.

Cenne obszaRy 
RolniCze

iglotex 
w odbudowie!

Remontowe 
szaleństwa

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA
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„Zaczynamy jedną z największych in-
westycji biznesowych w Trójmieście. 
Żadne lotnisko w Polsce dotychczas 
nie zrealizowało takiego projektu. Za 
granicą takie parki biurowe budują 
największe i najważniejsze lotniska, 
obsługujące rocznie po 20-30 mln 
pasażerów. Dołączamy więc do naj-
lepszych” – powiedział Tomasz Klo-
skowski, prezes Portu Lotniczego 
Gdańsk. Dodał, że biurowiec Alpha 
będzie testem dla całego przedsię-
wzięcia Airport City Gdańsk.
Jeśli inwestycja sprawdzi się bizne-
sowo, czyli będzie przynosić zyski, 
władze lotniska i wykonawca przystą-
pią do budowy kolejnego biurowca. 
w planach jest w sumie 7 budynków 
o charakterze biurowym i usługowym 

o nazwach nawiązujących do alfabe-
tu lotniczego: alpha, Bravo, Charlie, 
Delta, echo, Foxtrot, golf. Docelowo 
inwestycja airport City gdańsk zaofe-
ruje około 100 tys. m kw. powierzchni 
najmu. potencjalnym najemcom miej-
sce to zaoferuje (prócz nowoczesnego 
standardu), maksymalną oszczędność 
czasu. Już w ciągu 5 minut po wylą-
dowaniu samolotu, można będzie zna-
leźć się w biurze, a z portu lotniczego 
gdańsk realizowanych jest ponad 80 
połączeń do 21 krajów. Kompleks bę-
dzie miał szybkie połączenia drogowe 
z obwodnicą Trójmiasta, autostradą 
a1 i s-7 do warszawy. o atrakcyjności 
komunikacyjnej świadczą także bli-
skość pomorskiej Kolei metropolital-
nej i liczne połączenia autobusowe.

wyłącznym agentem odpowiedzial-
nym za komercjalizację projektu air-
port City gdańsk jest firma Jones 
lang lasalle (Jll). 

„Bardzo się cieszymy, że inwestor 
powierzył nam budowę pierwsze-
go etapu kompleksu Airport City 
Gdańsk. Od ponad dwudziestu lat 
działamy na polskim rynku budow-
lanym i w tym czasie zakończyliśmy 
z sukcesem liczne projekty, które 
zmieniły krajobraz wielu miast’’- po-
wiedział Tadeusz Blecha - członek 
Zarządu HOCHTIEF Polska.

Do odważnych świat należy

od Lewej: toMasz kLoskowski – pre-
zes portu Lotniczego gdańsk, jan 
zarębski – przewodniczący rady 
nadzorczej tego portu, piotr boraw-
ski – wiceprezydent gdańska, joanna 
zieLińska – przewodnicząca rady 
Miasta gdyni, MagdaLena czarzyńska 
– jachiM - wiceprezydent sopotu, 
grzegorz zaborowski – dyr oddziału 
hochtieF poLska, tadeusz bLecha – 
czł. zarządu hochtieF poLska

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

prezes toMasza kLoskowski

Tomasz Kloskowski - prezes Portu Lotniczego Gdańsk - oraz 
Tadeusz Blecha - członek Zarządu HOCHTIEF Polska i Grzegorz 
Zaborowski - dyrektor Oddziału HOCHTIEF Polska w Warszawie, 
podpisali 24 października 2019 roku, umowę na budowę (za prawie 
66 mln zł netto),  pierwszego z planowanych siedmiu biurowców 
w nowej inwestycji komercyjnej gdańskiego lotniska - Airport City 
Gdańsk. Biurowiec będzie nazywał się Alpha.
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W CZWARtKOWy WiECZóR ODbyłA Się COROCZNA POMORSKA GALA RZEMiOSłA ORGANiZOWANA 
PRZEZ POMORSKą iZbę RZEMiEśLNiCZą MAłyCH i śREDNiCH PRZEDSiębiORStW. W GDAńSKiEj 
fiLHARMONii bAłtyCKiEj NAGRODZONO OSOby, KtóRE ZASłUżyły Się DLA RZEMiOSłA ORAZ 
PODSUMOWANO NAjWAżNiEjSZE OSiąGNięCiA OStAtNiCH MiESięCy.

święTo 
Pomorskiego 

rzemiosła

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Marta Kulesza
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oficjalną część tegorocznej edycji po-
morskiej gali rzemiosła zainaugurował 
prezes pomorskiej izby rzemieślniczej 
małych i Średnich przedsiębiorstw – 
wiesław szajda, który po przywitaniu 
gości poprosił przedstawicieli władz 
samorządowych o krótkie wystąpienia. 
Jako pierwszy w centrum auli zaprezen-
tował się wicemarszałek województwa 
pomorskiego – leszek Bonna, który 
w swej przemowie podkreślił, iż sztuka 
rzemiosła łączy cechy takie jak kreatyw-
ność, aktywność oraz różnorodność. 
następnie list od wojewody pomorskie-
go – Dariusza Drelicha odczytał Dyrek-
tor Biura wojewody – Tomasz gieszcz. 
Tuż po tym wystąpieniu przyszedł czas 
na Jana gogolewskiego – prezesa rze-
miosła polskiego, który zwrócił uwagę 
na istotny aspekt rodzinnych tradycji 
będących fundamentem rzemieślniczej 
działalności. przed mównicą nie mogło 
zabraknąć również Dariusza gobisa – 
Dyrektora pomorskiej izby rzemieślni-
czej małych i  Średnich przedsiębiorstw 
w gdańsku, który opowiedział o idei 
Krajowego Funduszu szkoleniowego. 
gościem specjalnym tegorocznej gali 
był prof. Jerzy Bralczyk, który uraczył 
zgromadzonych gości wykładem „rze-
miosło – uczymy się przez całe życie”. 
po interesującym wykładzie wybitnego 
profesora nauk humanistycznych przy-
szedł czas na wręczenie nagród.

na początku nagrodzono pracodawcę, który w sposób szczególny dba o kształ-
cenie ustawiczne swoich współpracowników z wykorzystaniem środków pocho-
dzących z Krajowego Funduszu szkoleniowego. w tej kategorii kapituła postano-
wiła uhonorować ewę Cyprusewicz – salon Fryzjersko-Kosmetyczny „ewa style” 
w Kwidzynie. po przyznaniu cennej nagrody przyszedł czas na odznaczenie rze-
mieślników, którzy wyróżniają się w swej codziennej pracy. nagrody w tej kategorii 
otrzymali:

piotr Cholewa i Krzysztof Cholewa – Contes sp.z o.o•	
mateusz Kępka – Zakład Fryzjerski „wyczesani”•	
marek Kierznikowicz – elmark sp.z o.o, sp. kom•	
Józef Kowalski – Zakład Budowlano-instalacyjny „Józef Kowalski”•	
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WYRóŻNIENIA POWędROWAłY dO RąK NASTęPUJąCYCH RZEMIEŚlNIKóW:

Kazimierz Barejka – piekarnia „Kazimierz Barejka”•	
ewa Białogłowska – salon Fryzjerski „ewa”•	
stanisław Jalowski – Krawiectwo Ciężkie Damsko-męskie•	
alfred Kohnke – przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Heban”•	
elżbieta Kozłowska – przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „elżbieta Kozłowska”•	
alfons labuda – Zakład produkcji mebli i Usług Budowlano-Transportowych „al-Ja alfons labuda”•	
Beata lewczuk – salon Fryzjerski „m&m”•	
ryszard majchrowski – piekarnia „ryszard majchrowski”•	
grzegorz mańkowski – pracownia Złotnicza „Karneol”•	
Zdzisław oelrich - „metal-plast oelrich”•	
Krzysztof pilarczyk – warsztat samochodowy „auto-piluś”•	

PAMIąTKOWE dYPlOMY OTRZYMAlI RóWNIEŻ 
WłAŚCICIElE FIRM NOMINOWANYCH dO NAgROdY:

monika piątek – salon Fryzjerski „monika”•	
nemezjusz samulak - „auto-Camp-service nemezjusz samulak”•	
małgorzata wasilewska – Dom Fryzur „małgosia”•	

podczas święta pomorskiego rzemiosła wręczono również odznaczenia Związku 
rzemiosła polskiego. najwyższe rangą odznaczenie w postaci szabli Kilińskiego 
trafiło do ks. kanonika ludwika Kowalskiego – proboszcza parafii pod wezwaniem 
Św. Brygidy w gdańsku oraz Tadeusza Degowskiego – mistrza fryzjerskiego oraz 
właściciela salonu Fryzjerskiego w gdańsku. platynowy medal im. Jana Kiliń-
skiego otrzymała Joanna witkowska – Dyrektor wojewódzkiego Urzędu pracy 
oraz Dariusz gobis – Dyrektor pomorskiej izby rzemieślniczej małych i Średnich 
przedsiębiorstw w gdańsku. na zakończenie części oficjalnej głos zabrała ewa 
liegman - Dyrektor Fundacji Hospicjum pomorze Dzieciom, która zachęciła do 
wsparcia finansowego szczytnej działalności organizacji. po oficjalnej części wy-
darzenia przyszedł czas na odsłonę artystyczną o którą zadbali artyści państwo-
wego policealnego studium wokalno-aktorskiego im. D. Baduszkowej w gdyni.
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Mieszkańcy Przymorza od niedawna mogą robić zakupy w nowym 
obiekcie sieci sklepów spożywczych Merkus. Uroczyste otwarcie  
sklepu, zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej 98 w Gdańsku 
przyciągnęło wielu przedsiębiorców, producentów oraz osób zwią-
zanych z sektorem usług handlowych w północnej Polsce. 
 

prężny rozwój sieci rodzimych sklepów jest pokłosiem polityki prowadzonej 
przez przedstawicieli grupy zakupowej merCo. Kluczowym elementem strate-
gii jest tworzenie bogatej, zbilansowanej i komplementarnej oferty towarowej. 
nie bez znaczenia pozostaje również relacja z klientami oraz konkurencyjne 
ceny, które dziś z powodzeniem mogą stawać w szranki z cenami oferowanymi 
przez największe dyskonty w polsce. prezes Zarządu grupy Zakupowej mer-
Co - marek Theus podkreślał, iż jako zarząd stawiają przede wszystkim na 
lojalność oraz jakość. wypracowanie równowagi pomiędzy owymi aspektami 
sprawia, że sklepy sieci merkus tworzą oferty spersonalizowane, co czyni je 
bardziej przyjaznymi dla odwiedzających klientów.  przy uroczystym przecię-
ciu wstęgi obecni byli lokalni przedsiębiorcy, producenci, osoby ze świata biz-
nesu oraz przedstawiciele mediów. nie zabrakło również pracowników nowo 
powstałej placówki.

Merkus zawitał 
do Przymorza

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Trójporozumienie,  czyli 
słowo 

o wzajemnym 
wsParciu

tRójPOROZUMiENiE tO OKREśLENiE ODDAjąCE CHARAKtER WiELObiEGUNOWEj WSPółPRACy 
POMięDZy tRZEMA POWiAtAMi – CHOjNiCKiM, CZłUCHOWSKiM ORAZ KOśCiERSKiM. WZAjEMNE 
WSPARCiE ORAZ UKiERUNKOWANE DZiAłANiA OWyCH ObSZARóW ZNAjDUją SWój POCZątEK 
W iDEi SUbREGiONU POłUDNiOWEGO, KtóRy POWStAł W RAMACH PROGRAMU StRAtEGii 
ROZWOjU WOjEWóDZtWA POMORSKiEGO. 

podstawowym założeniem wynikającym ze wspomnianego 
projektu jest przyłączenie do procesu strategii rozwoju jed-
nostek samorządu terytorialnego, a także partnerów społecz-
no-gospodarczych (organizacji pozarządowych, organizacji 
pracodawców, a także uczelni). wymienione podmioty sku-
piają się na pracy służącej rozwojowi danych obszarów. To 
domena  powołanych z tej okazji subregionalnych Zespołów 
roboczych. w województwie pomorskim mamy do czynienia 
z czterema subregionami – metropolitarnym, nadwiślańskim, 
słupskim oraz chojnickim, na czele którego stoi starosta ma-
rek szczepański.

misją powołanych zespołów jest opracowanie diagnozy, a także 
analizowanie barier oraz potencjału rozwojowego w kontekście 

gospodarczym, społecznym oraz klimatycznym. o efektach 
działań poszczególnych zespołów mówią raporty oraz źródła 
poboczne będące ważnym wkładem względem ostatecznego 
sformułowania priorytetów rozwojowych pomorza do 2030 
roku. o obszarach newralgicznych opowiadał na kwietniowej 
konferencji marszałek województwa pomorskiego – mieczy-
sław struk, który zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania 
stojące przed samorządami w zbliżającej się dekadzie. Do tych 
zaliczamy procesy demograficzne, zmiany klimatyczne, bez-
pieczeństwo energetyczne, a także dynamiczny rozwój tech-
nologiczny wespół z procesami cyfryzacji. odrębny aspekt 
stanowi przygotowanie regionu do perspektywy budżetowej 
Unii europejskiej w latach 2021-2027. Ów aspekt może walnie 
przyczynić się do kształtu przyszłej polityki spójności.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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aliCJa Żurawska,
Starosta Powiatu Kościerskiego

Powiat Kościerski uczestniczy 
w pracach roboczych nad 
projektem Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego - 
„Pomorskie 2030”. Na potrzeby 
opracowania SRWP 2030 określone 
zostały cztery subregionalne 
zespoły robocze. Powiat 
Kościerski reprezentuje SZR 
chojnicki, wspólnie z powiatem 
chojnickim i człuchowskim. Dla 
poszczególnych subregionów 
zostały opracowane cele 
strategiczne i operacyjne. 
Samorząd Powiatu Kościerskiego 
za priorytetowe uznał wyzwania 
w zakresie poprawy stanu 
infrastruktury drogowej – 
w szczególności sieci dróg 
wojewódzkich, poprawy jakości 
powietrza, w tym eliminacji 
smogu poprzez rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej 
oraz rozwoju szkolnictwa 
ponadpodstawowego poprzez 
poprawę stanu infrastruktury szkół, 
w tym w szczególności systemu 
teleinformatycznego.

aleksander gaPPa,
Starosta Powiatu Człuchowskiego

Idea Trójporozumienia 
dotycząca współpracy pomiędzy 
powiatami człuchowskim, 
chojnickim i kościerskim została 
zapoczątkowana pracami nad 
Strategią Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 w ramach 
tzw Subregionu Południowego. 
Wspólne definiowanie problemów 
regionu i poszukiwanie dróg ich 
rozwiązywania doskonalono 
w pracy nad regionalnymi 
Programami Strategicznymi 
oraz szukaniem rozwiązań 
z pomocą środków pochodzących 
z Unii Europejskiej w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 
2014 – 2020. Uzgadniano między 
innymi potrzeby i możliwości 
realizacji zadań w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych, edukacyjnych, 
zdrowotnych i perspektyw 
rozwojowych MŚP. Z perspektywy 
tych doświadczeń zasadnym jest 
kontynuowanie tej współpracy, 
która już jest realizowana przy 
opracowywaniu nowej Strategii 
Rozwoju Pomorza 2030. Dobra 
i co raz bardziej doskonalona 
współpraca samorządów umożliwia 
wypracowanie najlepszych 
rozwiązań uwzględniających 
oczekiwania mieszkańców, 
przedsiębiorców i sprzyjających 
poprawie warunków życia 
i rozwoju mieszkańców naszego 
regionu. Podejmowane działania 
mają nam zapewnić bezpieczny 
byt i odpoczynek oraz zachęcić 
turystów do odwiedzania naszych 
atrakcyjnych terenów.

Marek szCzePański,
Starosta Powiatu Chojnickiego

 To bardzo odpowiedzialne 
zadanie, ponieważ pracujemy nad 
celami, które będą obowiązywały 
do 2030 roku. Dodatkowo 
zobowiązuje funkcja szefa 
zespołu, którego zadaniem jest 
zintegrowanie działań trzech 
samorządów. Ale nie tylko 
samorządy biorą udział w pracach 
nad strategią. Zaangażowaliśmy 
także stowarzyszenia, organizacje 
oraz podmioty gospodarcze, 
aby możliwie szeroko spojrzeć 
na działalność województwa. 
Opieraliśmy się na pomysłach 
wynikających z wiedzy, obserwacji 
i intuicji. Dodatkowo w subregionie 
chojnickim postawiliśmy na coś, 
co ma szczególne znaczenie biorąc 
pod uwagę walory przyrodnicze 
obszaru, powołany bowiem został 
specjalny podzespół związany 
z ochroną przyrody i zmianami 
klimatu.
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Czy mistrzowie pięknego słowa mogą stać się 
natchnieniem dla mistrzów smacznej kuchni? Czemu 
nie? Przypomnijcie sobie z jaką pasją i zachwytem 
Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” relacjonował 
przygotowania Wojskiego do wielkiej uczty z okazji 
przybycia do Soplicowa legionistów generała Henryka 
dąbrowskiego, albo przepis na myśliwski bigos.

szansę nietypowego wy-
korzystania przez uczniów 
pereł literatury spostrzegła 
przed kilkoma laty  Beata se-
leman, nauczycielka języka 
polskiego w Zespole szkół 
gastronomiczno-Hotelar-
skich w gdańsku. Z jej ini-
cjatywy 29 października br. 
odbył się już Vi ogólnopolski 
Konkurs Kulinarny „literacka 
Kuchnia”. Tradycyjnie miej-
scem konkursu była siedziba 
organizatora, uczestniczyli 
w nim reprezentanci 15 szkół 
z całej polski. Do gdańska 

przyjechali m.in. z murowanej gośliny (k. poznania), giżycka, 
Łodzi i Świdnicy. Uczestnicy, startujący w zespołach dwuoso-
bowych, inspirując się literackimi opisami potraw, przygotowali   
w ciągu dwu godzin  zakąskę i deser. 
efekty zmagań oceniało fachowe jury w skłądzie:maciej Dobrzy-
niecki - prezydent akademii gastronomicznej w polsce i Krzysz-
tof szulborski  - prezes stowarzyszenia Kucharzy polskich. Jury 
degustacyjne tworzyli: Tomasz Koprowski - szef kuchni Hotelu 
grand, grzegorz nakrajnik - szef kuchni restauracji „la Cucina” 
w gdańsku, Jacek Faltyn - executive chef grupy Dobry Hotel

Innowacja na tale-
rzu, czyli , Warsz-
taty bezgluteno-
wej kuchni we-
gańskiej z Atelier 
Smaku” prowa-
dzili:  Jola Słoma 
i Mirek Trymbu-
lak, znany gdyński 
tandem instruował 
jak przyrządzić na-
leśnik bezgluteno-

wy z dżemem z dyni i pomarańczy udekorowany kremem ko-
kosowym, oraz blin gryczany z wegańską kaczką, która różni 
od tradycyjnej, że nie jest z mięsa tylko z kotletów sojowych. 
nietradycyjny pokaz sponsorował grand Hotel sopot.

Pokaz z ryb poprowadził Andrzej Wielgosiński - szef kuch-
ni Novotel Gdańsk Marina, a sponsorował Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terytorialny w Pruszczu 
Gdańskim). mistrz zdążył wykonać kilka potraw i jeszcze do-
kładnie wytłumaczyć tajniki i triki każdej z nich. wybrał dania 
z dzikiego  łososia i jesiennego pstrąga tęczowego. Posta-
wą dobrej kuchni jest jednak surowiec – zapewniał andrzej 
wielgosiński - nasze potrawy przyrządzamy z dzikiego łoso-
sia bałtyckiego, który jest hodowany w wodzie oligoceńskiej 
z podziemnych źródeł w miejscowości Janowo.   
wracając do uczniów szykujących zakąski i desery, część 
szukała natchnienia w poezji – w wierszach Bolesława le-
śmiana, Jana andrzeja morsztyna, Juliana Tuwima. mniej li-
ryczni w bajkach ignacego Krasickiego, miłośnicy utworów 
epickich w „panu Tadeuszu” mickiewicza, w powieściach  
Henryka sienkiewicza, nawet w”mendlu gdańskim” marii Ko-
nopnickiej i mitologii” Jana parandowskiego. inspirowała też 
literatura popularna, np. „gra o tron”, a nawet utwory Jana 
Brzechwy - „akademia pana Kleksa” i  „ Kaczka Dziwaczka” 
oraz „Charlie i fabryka czekolady” roald Dahl.

Nagrody zostały przyznane w kategorii 
„Zakąska”, „Deser” oraz „Literackość”.

Literatura inspiruje przyszłych 
mistrzów piekarnika i patelni

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

joLa słoMa i Mirek tryMbuLak

szeF kuchni z novoteLu gdańsk 
Marina andrzej wieLgosinski

od Lewej krzysztoF szuLborski – gł. organizator konkursu,
 wiceprezydent gdańska piotr kowaLczuk, 
Maciej dobrzyniecki – jury, Laureaci

od Lewej raFał karLikowski – z-ca dyr krajowego 
oŚrodka wsparcia roLnictwa , oddziału w pruszczu 
gdańskiM,  wiceprezydent gdańska piotr kowaLczuk, 
Laureaci, Maciej dobrzyniecki, kancLerz LoŻy gdańskiej



Na zbiory przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale sama inicjatywa jest godna podziwu. 
W gdańskim Parku im. Rolanda Reagana posadzono 101 drzewek wiśniowych. W ten symboliczny 
sposób uczczono 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. W sadzeniu drzew brało 
udział wielu mieszkańców Gdańska. Nie zabrakło również Prezydent Aleksandry Dulkiewcz.

2 miliardy złotych – 
taka suma znalazła się 
w projekcie budżetu 
Gdyni na rok 2020. 
Najbardziej kosztowna 
pozycja projektu ma 

związek z oświatą na 
którą samorząd zamierza przeznaczyć 432.5mln 
złotych. Nieco ponad 81 milionów złotych zapla-
nowano na budowę węzła integracyjnego przy 
stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na Karwi-
nach. W projekcie nie zapomniano również o kul-
turze i ochronie dziedzictwa narodowego. Na ten 
cel przeznaczono 63 miliony złotych.

O ekonomii społecz-
nej oraz pozytywnej 
współpracy pomię-
dzy samorządami na 
przykładzie Gdańska, 
Sopotu oraz Gdyni 

debatowano w Krakowie 
podczas Międzynarodowego Kongresu Ekono-
mii Wartości Open Eyes Economy. W panelu 
poświęconym północnej metropolii udział wzięli 
prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek, prezydent 
Sopotu – Jacek Karnowski oraz prezydent Gdańska 
– Aleksandra Dulkiewicz. W przyszłym roku kon-
gres po raz pierwszy odbędzie się w Gdańsku.

gdynia 
z pRojektem 
budżetu

open eyes 
eConomy 
w kRakowie

gdański 
wiśniowy sad
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dwie dekady 
samorzĄdu 

TeryToriaLneGo 
O DWóCH DEKADACH DZiAłALNOśCi POWiAtU GDAńSKiEGO, NAjWAżNiEjSZyCH PROjEKtACH M.iN. 
Z ZAKRESU SZKOLNiCtWA i iNfRAStRUKtURy, MóWi StAROStA GDAńSKi StEfAN SKONiECZNy.

rOZmAWIAŁA: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Mateusz Marciniak
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Powiat gdański szykuje się właśnie do uroczystej 
gali swego 20-lecia. Kiedy zostały reaktywowane 
samorządy powiatowe i wojewódzkie w Polsce, fakt 
ten wywołał fale dość napastliwych krytyk, czy 
rzeczywistość zweryfikowała te negatywne opinie?

przez ostatnie 20 lat trwała i trwa dyskusja na temat ce-
lowości istnienia powiatów. pomimo dość ograniczonej 
struktury dochodów, powiaty przez lata udowadniały i udo-
wadniają, że metka pozbawionych kompetencji organów 
jest niesprawiedliwa i nieprawdziwa. Dzięki pomysłowości 
i zaangażowaniu samorządowców, mówię to na podstawie 
obserwacji działalności szeregu powiatów, nie tylko po-
morskich,  powiaty się dziś organizmami mającymi realny 
wpływ na kształtowanie życia społeczności lokalnej. 

Czy dotyczy też Waszego powiatu?

Dwie dekady przemian ustrojowych, gospodarczych 
i społecznych odmieniły nasz powiat we wszystkich 
sferach życia. To w dużej mierze zasługa samorządow-
ców zarówno obecnej, jak i poprzednich kadencji, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli w tym, tak ważnym procesie 
i oczywiście społeczeństwa, które potrafiło stać się oby-
watelskie. ludziom, szczególnie aktywnym na tej niwie, 
chcemy podczas naszej gali, zaplanowanej na 29 listo-
pada, czyli jako podsumowanie i zamknięcie roku Dwu-
dziestolecia samorządów, podziękować.

Komu i w jaki sposób?

Zostaną wręczone medale za wybitne zasługi dla powia-
tu. nasz medal to dzieło sztuki – zaprojektował go Daniel 
Kufel – artysta plastyk, mówiąc nawiasem mieszkaniec 
naszego powiatu, wielki miłośnik kultury żuławskiej, któ-
ry własnym sumptem wyremontował piękny, zabytkowy 
dom podcieniowy w Trutnowach. Uhonorujemy samorzą-
dowców, którzy przez kilka kadencji pracowali w radzie 
powiatu lub w jego Zarządzie, oraz urzędników, którzy 
pracują w starostwie od 20 lat.  

Ilu jest takich?

niemal tylu ile lat liczy ta instytucja, czyli 19. wszyscy cenimy 
ich doświadczenie i zaangażowanie w życie powiatu. podzię-
kujemy też przedsiębiorcom, których zasługą jest intensyw-
ny rozwój gospodarczy powiatu, szczególnie polskim, rodzi-
mym, takim, którzy zorganizowali firmy na naszym terenie.

Proszę wymienić.

wielu jest takich, odnotujmy tylko przykłady – Zenon Ziaja, 
twórca największego polskiego przedsiębiorstwa kosmetyczne-
go, Zbigniew nowak – właściciel popularnej firmy mięsno-wędli-
niarskiej, wieczysław Kobyłko, który wraz z synem Jackiem są 
właścicielami wytwórni luksusowych jachtów – galeon.

Na uroczystościach spodziewacie się gości spoza 
powiatu?

To oczywiste, szczególnie, że powiat jest jakby bramą do mia-
sta wojewódzkiego – gdańska, ale przybędzie też delegacja 
z zaprzyjaźnionego z nami rejonu grodzieńskiego z Białorusi. 
To, historycznie rzecz biorąc, najbardziej  polski z rejonów 
tego kraju. w grodnie odbywały się sejmy w czasach rzecz-
pospolitej obojga narodów, tam też zmarł król stefan Ba-
tory a za czasów stanisława augusta poniatowskiego miała 
miejsce agonia rzeczpospolitej. współpraca z tym rejonem 
zaczęła się dwa lata temu i jest bardzo ożywiona. w maju br. 
w grodnie, na „Dniach niemna” była nasza delegacja – z ze-
społem wokalno-tanecznym „Jagódki”, fachowo prowadzo-
nym przez Barbarę Biedrzycką (poza tym radną), obecnie, 
prócz oficjalnej delegacji,  spodziewamy się młodzieżowej 
grupy stamtąd. Chciałbym, aby wymiany młodzieży odby-
wały się na stałe. nasze uroczystości uświetni też wystawa 
fotografii, wykonanych przez białoruskiego artystę aleksan-
dra Łośmińskiego. otworzymy ją 28 listopada br. w naszym 
Domu Kultury przy ulicy Chopina.

Czy prócz białoruskiej młodzieży, ktoś jeszcze uświetni 
program artystyczny uroczystości?

Chcemy, aby była to grupa Zagan aCoUsTiC.

PRACOWNICY 
– RóWNOlATKOWIE 
POWIATU 
gdAŃSKIEgO

    1. Maria Borkowska
    2. Anna Brożyna
    3. Alicja Brózda
    4. Ireneusz Czernecki
    5. Aleksandra Dargiewicz
    6. Elżbieta Domaros
    7. Mariusz Drozd

    8. Marek Kalka
    9. Grzegorz Lipiński
    10. Jolanta Łubowska
    11. Katarzyna Mazur
    12. Dariusz Parzymies
    13. Piotr Pawłowski
    14. Katarzyna Sobota
    15. Ewa Stępień
    16. Lucyna Szałach
    17. Elżbieta Szweda
    18. Małgorzata Żabniak
    19. Krystyna Żylińska
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Jednym z najważniejszych zadań powiatów jest dbałość 
o szkolnictwo ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne  
Podczas ostatniego Konwentu  Powiatów Pomorskich 
podawano jako wzór Waszą Pracownię doradztwa 
Zawodowego, świadczy to o tym, że szkolnictwo 
zawodowe jest jedną z największych pasji starosty 
i całego zarządu powiatu.

To oczywiste, szczególnie że wydatki na oświatę są najważ-
niejszym punktem budżetu powiatu. są i inne przesłanki – na 
naszym terenie – mówię też o mieście pruszcz gdański, usy-
tuowało się wiele zakładów pracy, czekających na absolwen-
tów, nie mówiąc już o Trójmieście, szczególnie gdańsku.

Jednak dwie Wasze szkoły zawodowe mają w nazwie 
specjalności rolnicze.

Teoretycznie rzecz biorąc, ale już dawno zrobiły się bar-
dziej wszechstronne, dostosowując się do zapotrzebowa-
nia na rynku pracy. w Zespole szkół rolniczych. Centrum 
Kształcenia praktycznego w rusocinie kształcimy techników 
w tradycyjnej specjalności - mechanizacja rolnictwa, ale też: 
mechatroników, techników żywienia i usług gastrono-
micznych, techników hotelarstwa, a w szkole branżowej 
prócz mechaników pojazdów samochodowych, mechani-
ków operatorów pojazdów i maszyn rolniczych, też kucha-
rzy. w Zespole szkół ogrodniczych i ogólnokształcących 
w pruszczu gdańskim  mamy specjalności: technik ogrod-
nik, technik architekt krajobrazu, technik agrobiznesu, 

ale też: ekonomista, logistyk, handlowiec, technik usług 
fryzjerskich, w szkole branżowej: ogrodnik, magazynier 
logistyk, sprzedawca, fryzjer. Tegoroczne nabory do klas 
pierwszych mamy dobre, co jest między innymi zasługą 
aktywnej pracowni Doradztwa Zawodowego.

Proszę coś powiedzieć o tej pracowni.

Funkcjonuje ona w Zespole szkół w pruszczu gdańskim a za-
rządza nią p. Katarzyna Chojecka, prowadząc nie tylko do-

radztwo dla młodzieży ale też dzieli się swą wiedzą z nauczy-
cielami, prowadzącymi doradztwo zawodowe w innych szko-
łach. Jej działania są tak aktywne i urozmaicone, że w tym 
roku z okazji Dnia nauczyciela otrzymała nagrodę starosty.

Co dzieje się w dziale infrastruktury drogowej, 
słynnych dziur w drogach, najczęstszych powodów 
narzekań mieszkańców?

mocno się staramy, aby tych narzekań było jak najmniej. 
podlegają nam drogi powiatowe. przystąpiliśmy do iii etapu 
przebudowy ulicy słowackiego, którą to inwestycję reali-
zujemy we współpracy z miastem pruszcz gdański. Kiedyś 
była to droga podmiejska, mało uczęszczana, nawet bez 
tzw. burzówki, ale ponieważ miasto się rozlewa na przyległe 
tereny, praktycznie stała się ulicą miejską. po przebudowie, 
przekażemy ją miastu. Już wykonano 2/3 inwestycji, chce-
my ją skończyć do maja 2020. niedawno skończyliśmy też 
renowację mostka przez motławę w miejscowości wróblewo 
(gmina suchy Dąb). realizujemy też z pieniędzy Zintegro-
wanych inwestycji Terytorialnych ścieżki pieszo-rowerowe. 
Jedną w pszczółkach (na terenie gminy pszczółki), druga od 
radunicy do pruszcza (razem z gminą pruszcz gdański).

Myślę, że nie tylko szkolnictwem i infrastrukturą 
drogową urząd starosty zajmował się tej jesieni.

Uczestniczyłem w bardzo sympatycznej uroczystości – gali 
Konkursu piękna wieś , organizowanej przez pomorski Urząd 
marszałkowski oraz Związek gmin pomorskich, gdzie dyrek-
torem jest nasz radny Bogdan Dombrowski. Jury przyznało, 
prócz 3 nagród głównych  także trzy wyróżnienia specjal-
ne. Jedno z nich trafiło do wsi: Kolnik (gm. pszczółki), w na-
szym powiecie  wyróżnienie to efekt  pra-
cy wszystkich mieszkańców Kolnika. Jest 
wielkim sukcesem, tym bardziej że po  kil-
kuletniej przerwie, sołectwo Kolnik podjęło 
się trudu przygotowania wsi do konkursu. 
Czyż nie jest to najlepszy dowód kształto-
wania się społeczeństwa obywatelskiego?
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gmina Cedry Wielkie otrzymała ty-
tuł „Sportowa gmina”. Wyróżnienie 
w trakcie gali Sportowa Polska 2019 
„XX lat Budownictwa Sportowego 
i Rekreacyjnego w Polsce” odebrał 
wójt Janusz goliński.

Uroczystość zorganizowana została 
w siedzibie polskiego Komitetu olim-
pijskiego w warszawie, a wyróżnienia 
wręczali popularni olimpijczycy, tj. ani-
ta włodarczyk, Jacek wszoła i andrzej 

supron. nagrody przyznane zostały 
w kilku kategoriach. gmina Cedry wiel-
kie została doceniona za całokształt 
działań na rzecz sportu.
– Zauważono nasze inwestycje, które 
zrealizowaliśmy w ostatnich latach. 
we wrześniu oddaliśmy do użytku halę 
w Cedrach wielkich, ale przecież wy-
budowaliśmy też marinę w Błotniku, 
przy której działa szkółka żeglarska. 
Jej uczestnicy jeżdżą na południe eu-
ropy, gdzie szlifują swoje żeglarskie 
umiejętności – mówi Janusz goliński, 
wójt gminy Cedry wielkie. - pamiętaj-
my też o sieci ścieżek rowerowych, 
które powstają w naszej gminie, ale 
i o trójstronnym porozumieniu z przy-
widzem oraz Trąbkami wielkimi, dzięki 

czemu uczniowie uczą się narciarstwa, 
golfa czy żeglarstwa – dodaje.
warto przypomnieć, że przy każdej 
szkole na terenie gminy Cedry wielkie 
jest boisko sportowe. miłośnicy zdro-
wego stylu życia mogą też korzystać 
z siłowni na świeżym powietrzu.
Dodajmy, że tytuł „sportowa gmina” 
przyznawany jest samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych 
obiektów sportowych z programem roz-
woju sportu i rekreacji w regionie. Jak 
informują organizatorzy konkursu, przy 
ocenie kandydatów brane są pod uwagę 
nie tylko nakłady gminy na infrastruk-
turę sportową, ale również zaangażo-
wanie przedstawicieli samorządowych 
w promocję sportu i rekreacji.

Cedry Wielkie 
„Sportową Gminą” 
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Zawody w skokach przez przeszkody JumpoFF Hipodrom to cykl imprez, które 
trwają każdego roku od października do marca. rozgrywane są na największej 
w polsce krytej ujeżdżalni na sopockim Hipodromie. 
Cykl zawodów JumpoFF to wydarzenie bardzo popularne wśród jeźdźców, głównie 
dzięki temu, że przez cały sezon, podczas kolejnych eliminacji, zbierają oni punkty 
za starty, a na koniec, w finale, za zdobyte punkty odbierają bardzo atrakcyjne na-
grody finansowe. pula nagród w finale wynosi aż 40 tys. zł.
poszczególne konkursy różnią się od siebie stopniem trudności i wysokością prze-
szkód, która wynosi od 50 aż do 145 cm. Zawodnicy pokonują je według ustalonej 
kolejności (przeszkody są numerowane), a pomyłka lub pominięcie którejś powo-
duje eliminację, podobnie jak sytuacja, w której koń odmawia skoku. punkty liczone 
są za czas przejazdu, a odejmowane za zrzutki i przekroczenie normy czasu.

Jesienne skoki 
na Hipodromie

ZDJĘCie: aleksandra Ziętak

podczas 23. międzynarodowych 
Targów Książki w Krakowie, Joan-
na Cichocka-gula, wiceprezydent 
sopotu i leslie scanlon, amba-
sador Kanady w polsce, ogłosiły 
współpracę przy organizacji fe-
stiwalu literacki sopot. Dziewiąta 
edycja wydarzenia odbędzie się 
w dniach 20-23 sierpnia 2020 roku. 
Każdego roku organizatorzy 
wybierają jeden kraj, którego li-
teratura jest wiodącym motywem 
festiwalu. po edycjach polskiej, 
skandynawskiej, czeskiej, rosyj-
skiej, izraelskiej, hiszpańskiej, 
francuskiej, brytyjskiej przyszedł 
czas na kanadyjską.
– Hasłami wiodącymi edycji kana-
dyjskiej będą dystopia i manipu-
lacja, rozumiane jako immanentny 
element współczesnych mediów – 
mówi Joanna Cichocka-gula, wi-
ceprezydent sopotu, pomysłodaw-
czyni festiwalu literacki sopot. 
Festiwal literacki sopot ma na 
celu nie tylko promocję literatury 
i czytelnictwa, ale przede wszyst-
kim jest doskonałą okazją do 
spotkań z gośćmi, którzy dzielą się 
swoją niezwykłą wrażliwością oraz 
zmysłem obserwacji.

Literacki 
Sopot 2020

sopot znalazł się na 9. miejscu przygoto-
wanego przez Fundację schumana raportu 
przedstawiającego 66 miast na prawach 
powiatu, w których najlepiej żyje się mło-
dym ludziom. ranking powstał w oparciu 
o punktację dotyczącą siedmiu obszarów, 
tj. gospodarka lokalna, edukacja, infra-
struktura, mobilność, kultura i rozrywka, 
otwartość, zdrowie oraz opieka. sopot bar-
dzo wysokie noty uzyskał m.in. za kulturę i 
sport oraz tereny zielone.
– Bardzo cieszy wysoka pozycja naszego 
miasta – mówi Jacek Karnowski, prezydent 
sopotu. – okazuje się, że także ludzie mło-

dzi doceniają wysoką jakość życia w sopo-
cie, dobrą edukację oraz ofertę twórczego 
i aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Docenienie czystego powietrza i jakości 
terenów zielonych potwierdza słuszność 
wieloletnich działań miasta na tym polu.
w raporcie czytamy m.in.: „Bogata oferta kul-
turalna to jeden z najważniejszych czynników 
przyciągających do miast turystów i nowych 
mieszkańców, w tym młodych (…). najmniej-
sze miasto w rankingu zajmuje też drugie 
miejsce pod względem liczby instytucji kul-
turalnych i piąte – skali wydatków na kulturę 
(ponad 5 proc. rocznego budżetu)”.

Miasto dla młodych
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Ciekawy i ekologiczny środek transportu? gdyńskie rowery towarowe. Każdy 
z mieszkańców może przetestować je osobiście, wypożyczając bezpłatnie 
rower aż na tydzień w kilku punktach, m.in. w bibliotece działającej przy przy-
stani opata Hackiego 33 oraz w Urzędzie miasta przy ul. 10 lutego. To pilotaż 
realizowany w ramach projektu CityChangerCargoBike, współfinansowany ze 
środków programu regionalnego Unii europejskiej Horyzont 2020. 
Chęć wypożyczenia należy zgłaszać, wypełniając formularz rezerwacyjny na 
stronie: bit.ly/rowercargogdynia.pl. pracownicy odpowiedzialni za użyczanie ro-
werów skontaktują się w sprawie dostępności rowerów i ustalenia szczegółów 
wypożyczenia. warunkiem niezbędnym do wypożyczenia roweru jest posiada-
nie Karty mieszkańca gdyni lub metropolitalnej Karty do Kultury. mieszkańcy 
mogą obecnie skorzystać z rowerów Urban arrow Family. oba modele posiada-
ją wspomaganie elektryczne oraz przeciwdeszczowe namioty.

Wypróbuj rower do 
zadań specjalnych! 

ZDJĘCia: gdynia.pl

prezydent gdyni został lau-
reatem nagrody 4Buildings 
awards 2019 w kategorii „lu-
dzie – samorządowiec”. plebi-
scyt promuje nowoczesne bu-
downictwo, zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.  
wojciech szczurek został do-
ceniony za przedsięwzięcia 
podejmowane na polu efek-
tywności energetycznej na 
rzecz ochrony klimatu, a także 
ograniczania zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej. w jego 
imieniu nagrodę odebrał sekre-
tarz miasta, rafał Klajnert. 
Zwycięzcy plebiscytu zostali 
ogłoszeni podczas wieczornej 
gali towarzyszącej wydarzeniu 
4Builidings w międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Ka-
towicach. 4Buildings to nowe 
wydarzenie branży budowlanej 
w polsce. rozpoczęło się 15 
listopada dniem dla profesjona-
listów, weekend 16-17 listopada 
przyjął formułę Dni otwartych 

dla każdego, kto interesuje się 
zrównoważonym budownictwem, 
nowinkami i ekologicznymi tren-
dami w budownictwie, planuje 
budowę domu, szuka projektu 
dla swojej rodziny, marzy o pięk-
nym ogrodzie lub potrzebuje 
fachowca od budowy domu.

Wojciech Szczurek 
uhonorowany

ZDJĘCie: paweł Kukla (gdynia.pl)

Kolejna nagroda dla gdyni za re-
alizację polityki senioralnej. miasto 
zostało odznaczone przez marszałka 
województwa pomorskiego w kon-
kursie „pomorskie dla seniora”.
Kandydaturę gdyni do nagrody zgłosił 
Tadeusz Kościelniak, przewodniczą-
cy rejonowego oddziału polskiego 
Związku emerytów, rencistów i 
inwalidów. - gdynia ma pozytywne 
podejście do seniorów. w programach 
zajęć, architekturze, komunikacji wy-
chodzi nam naprzeciw. To trzeba było 
dostrzec i zwrócić się do instytucji, 
która mogłaby uhonorować działania 
gdyńskich władz – wyjaśnia.
przypomnijmy, że gdynia to pierwsze 
miasto w polsce, któremu Światowa 
organizacja Zdrowia nadała tytuł: 
„miasta przyjaznego starzeniu”. - 
Chcemy, by gdynianie w wieku 60+ 
w pełni cieszyli się życiem w naszym 
mieście, mogli korzystać z bogatej 
oferty – zapewnia michał guć, wice-
prezydent gdyni ds. innowacji. - Zor-
ganizowanie systemu takiego jak nasz 
to duże wyzwanie, wymagające czasu.

Gdynia samorządem 
przyjaznym seniorom
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gdańsk po raz kolejny został 
laureatem konkursu lider Zrów-
noważonego gospodarowania 
przestrzenią, który został zorga-
nizowany przez instytut rozwoju 
miast i regionów oraz Związek 
miast polskich. 
- rozwój miasta jest planowany 
w sposób zrównoważony, zarówno 
w aspekcie środowiskowym i eko-
nomicznym, jak również społecz-
nym oraz przestrzennym – zapew-
nia piotr grzelak, zastępca prezy-
denta gdańska ds. zrównoważone-
go rozwoju. - niezwykle istotną rolę 
odgrywa zasada rozwoju miasta do 
wewnątrz, której konsekwentnie 
hołdujemy – dodaje.

przypomnijmy, że w pierwszej 
edycji konkursu gdańsk otrzymał, 
podobnie jak obecnie, tytuł lidera 
Zrównoważonego gospodarowa-
nia przestrzenią w kategorii miast 
wojewódzkich. Kapituła doceniła 
wówczas stolicę województwa 
pomorskiego „za aktywną i kon-
sekwentną politykę przestrzenną, 
która w warunkach silnej konku-
rencji przyczynia się do rozwoju 
miasta metropolitalnego o racjonal-
nej strukturze funkcjonalno-prze-
strzennej i wyrazistym, indywidual-
nym charakterze”. w kolejnej edycji 
gdańskowi przyznano grand prix 
za dbałość o rozwój i mądre gospo-
darowanie przestrzenią.

Lider Zrównoważonego 
Gospodarowania Przestrzenią

prezydentowi gdańska, pawło-
wi adamowiczowi, przyznano 
pośmiertnie nagrodę im. sérgio 
Vieira de mello - wysokiego Ko-
misarza narodów Zjednoczonych 
ds. praw Człowieka (2002-2003). 
nagroda przyznawana jest od 
2003 roku osobom i organiza-
cjom pozarządowym za działania 
na rzecz pokojowego współist-
nienia i współdziałania społe-
czeństw, religii oraz kultur.  

nagrodę odebrała magdalena 
adamowicz, której towarzyszył 
zastępca prezydenta gdańska, 
piotr Kowalczuk. Uroczystość 
przekazania odznaczenia zor-
ganizowana została podczas 
międzynarodowej konferencji 
poświęconej idei wolności or-
ganizowanej przez inicjatora 
nagrody – stowarzyszenie willa 
Decjusza w Krakowie. 
- Z ogromnym wzruszeniem 
uczestniczyłem w uroczystości 
wręczenia nagrody, która kolej-
ny raz potwierdza, jak wielkim 
wizjonerem, a jednocześnie 
skutecznym praktykiem był śp. 
prezydent paweł adamowicz – 
mówi piotr Kowalczuk. – gdańsk, 
wspólnota wspólnot, konse-
kwentnie działa na rzecz współ-
istnienia i współdziałania społe-
czeństw, religii i kultur – dodaje.

Nagroda dla 
śp. prezydenta Gdańska

gdańscy radni jednogłośnie ustanowili rok 
2020 rokiem lecha Bądkowskiego. patron 
roku odegrał ogromną rolę w tworzeniu pod-
staw samorządności na pomorzu. w roku 
2000 został wyróżniony pośmiertnie tytułem 
Honorowego obywatela gdańska. od tego też 
czasu, przyznawane są nagrody im. l. Bądkow-
skiego dla gdańskich organizacji samorządo-
wych, darczyńców i aktywnych społeczników. 
setna rocznica urodzin lecha Bądkow-
skiego przypada 24 stycznia 2020 roku. 
- Dla uczczenia tej rocznicy, chcielibyśmy, 
aby rok 2020 w naszym mieście został 
uznany za rok lecha Bądkowskiego. warto 
pamiętać o jego wkładzie w to, w jakiej 
rzeczpospolitej polskiej żyjemy – mówiła 
prezydent aleksandra Dulkiewicz.
lech Bądkowski (1920-1984) był pisarzem, 
publicystą, działaczem społecznym. w swojej 
publicystyce rozwijał idee samorządności 
i regionalizmu. odegrał olbrzymią rolę w two-
rzeniu podstaw samorządności na pomorzu 
jako autorytet dla działaczy demokratycznej 
i niepodległościowej opozycji w prl, których 
wspierał radami i doświadczeniem.

Rok 2020 - Rokiem 
Lecha Bądkowskiego
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Jestem 
z obrzeŻy 

wojewódzTwa…
DOtyCHCZASOWy RADNy SEjMiKU POMORSKiEGO LESZEK bONNA ZOStAł WybRANy 
WiCEMARSZAłKiEM PO REZyGNACji Z tEGO StANOWiSKA PRZEZ RySZARDA śWiLSKiEGO, 
KtóRy ZOStAł SENAtOREM W EfEKCiE NiEDAWNyCH WybORóW DO SEjMU i SENAtU RP. 

rOZmAWIA: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Czy marszałek pomorski Mieczy-
sław Struk musiał Pana długo na-
mawiać, aby zgodził się Pan objąć 
to stanowisko?

niedługo. Chciałem podjąć się tych za-
dań,, choć zdaję sobie sprawę, że to nie-
łatwy i pracochłonny zakres działań. 

dlaczego jednak postanowił Pan 
wyjść z dotychczasowej strefy 
komfortu, życia, gdzie już wszyst-
ko miał Pan poukładane?

właśnie dlatego. Chciałem podjąć się 
nowych wyzwań. najpierw zadałem 
sobie pytanie, czy jestem do nowych, 
ambitnych zadań przygotowany. są-
dzę, że w ogólnym zarysie tak, choć 
oczywiście muszę poszerzyć zakres 
wiedzy, nie mówiąc już o szczegółach. 
w moim zakresie obowiązków będzie 
dbałość o rozwój infrastruktury ko-
munikacyjnej – kolejowej i drogowej. 
Jako absolwentowi  wydziału bu-
downictwo lądowego na politechnice 
gdańskiej, temat nie jest mi zupełnie 
obcy. przez kilkanaście lat prowadzi-
łem własną działalność gospodarczą, 
więc posiadam podstawową wiedzę 
dotyczącą funkcjonowania biznesu. 
od 2003 roku byłem dyrektorem szpi-
tala specjalistycznego w Chojnicach. 
aby dobrze wywiązywać się z zadań, 
ukończyłem studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania w opiece zdro-
wotnej oraz doktoranckie na wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu gdańskie-
go. Uzyskałem też tytuł tytułu mBa 
w gdańskiej Fundacji Kształcenia 
menedżerów. poza tym jako wielolet-
ni radny sejmiku pomorskiego jestem 
otrzaskany z głównymi problemami 
i zadaniami samorządu wojewódzkie-
go. Był jeszcze jeden argument...

Jaki?

Jako człowiek z krańców wojewódz-
twa, znam bolesny problem takich 
terenów – my zawsze byliśmy na 
obrzeżach, czasem nawet trzech wo-
jewództw. Był taki czas, gdy Chojnice 
należały do województwa bydgoskie-
go, Człuchów do słupskiego, a spora 

część przyległego terenu do gdań-
skiego. nasze sprawy były marginali-
zowane, pora odrobić te zaszłości.

Powalczy Pan zatem o sprawy Choj-
nic, Człuchowa, Miastka, Bytowa 
i przyległości?

Bez przesady. nie jestem wicemar-
szałkiem chojnickim lecz pomorskim. 
w granicach województwa są jeszcze 
inne tereny „daleko od szosy” - szcze-
gólnie Żuławy i powiśle. na pewno przy-
szła pora, aby bardziej o nie zadbać.

Pomoże w tym rozwój kolei 
metropolitalnej?

infrastruktura dostępu komunikacyj-
nego to rzecz podstawowa. proszę 
spojrzeć jak błyskawicznie rozwija-
ją się tereny, które uzyskały szybki 
i łatwy dostęp do Trójmiasta dzięki 
pomorskiej Kolei metropolitalnej – 
jak rośnie liczba pasażerów, jak roz-
wija się osadnictwo, powstają nowe 
podmioty gospodarcze. szczególnie 
korzystają dzięki tej linii  Żukowo 
i Kartuzy. obecnie potrzebne jest tyl-
ko podniesienie komfortu pasażerów, 
czyli zwiększenie częstotliwości prze-
jazdów, głównie w godzinach szczytu. 
Kolejnym zadaniem jest elektryfikacja 
linii od wrzeszcza. Do skrzyżowania 
z linią  kolejową 201 to około 20 km.

PKM-ka dociera aż do Kościerzyny.

na odcinku od Kartuz do Kościerzyny 
korzystamy z linii nr 201 należącej do 
pKp plK Ta linia trównież jest przez 
nich rozbudowywana i modernizowa-
na. samorząd pomorski wykupił też 
usługi na innych liniach pKp plK, na-
wet z Chojnic, przez gdańsk, sopot, 
gdynię  do Helu i ta linia cieszy się 
dużym powodzeniem nie tylko w cza-
sie letniego sezonu turystycznego. 

Wciąż niesłychanie trudnym tema-
tem są połączenia drogowe.

Jestem wieloletnim uczestnikiem ru-
chu drogowego, więc temat znam od 
podstaw. nasz samorząd ma w dys-

pozycji tylko drogi wojewódzkie (bez 
krajowych, powiatowych i gminnych). 
w roku 2019 udało się wyremontować 
ok. 86 kilometrów dróg wojewódzkich, 
to prawie taka odległość jak z gdań-
ska do Bytowa. przebudowano też 
drogę 222 z gdańska do starogardu. 
To są inwestycje, które się kończą, 
ponieważ wykonywane z dopłatą fun-
duszy unijnych. musimy się przygoto-
wać do  składania  wniosków na nowy 
etap budżetu Unii europejskiej. nasza 
strategia dotycząca tego okresu jest 
w przygotowaniu, projekt strategii 
jest w trakcie konsultacji społecznych, 
zbieramy informacje i opinie z terenu. 

Ale łatanie dziurawych dróg to 
inny przedział działalności?

remonty wykonujemy z własnych 
środków. aby dysponować fundusza-
mi sprawiedliwie, najpierw nasi urzęd-
nicy badają dwa parametry: natężenie 
ruchu i stan nawierzchni. na tej pod-
stawie zarząd województwa typuje 
najpilniejsze potrzeby i wskazuje do 
realizji prace w proporcji do możliwo-
ści budżetu . Budżet na rok 2020 ma 
być zatwierdzony w grudniu 2019.

Już podczas swego pierwszego 
exposee na forum sejmiku, pod-
kreślał Pan - z uśmiechem, że obce 
są Panu wszelkie polityczne gry 
oraz podchody, chciałby Pan uni-
kać zadrażnień i ze wszystkimi 
współpracować…

Jestem z natury pogodny, choć swe 
zadania traktuję poważnie. wiem, że 
uśmiech pomaga w życiu, dużo uła-
twia. Jestem  zdania, że samorząd 
powinien być dość daleko od polity-
ki. samorząd to nie jest ograniczone 
granicami terytorium miasta, powiatu 
czy województwa, samorząd to ludzie. 
rolą osób z wyboru – takich jak ja, 
jest jak najlepsza praca na ich rzecz. 
Tym będę się kierował. na krytykę je-
stem uodporniony, wdzięczności się 
nie spodziewam, choć byłoby miło, 
gdyby choć trochę jej było. mam za-
miar dużo bywać w terenie, zarządza-
nie zza biurka to nie mój styl.
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Podniesienie jakości leczenia oraz komfortu pacjen-
tów – to cel zakończonego właśnie remontu pomiesz-
czeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii 
Szpitala im. Mikołaja Kopernika (ul. Nowe Ogrody 1-6, 
IV piętro). W uroczystości otwarcia odnowionego od-
działu, która odbyła się 13 listopada br., uczestniczyli: 
czł. Zarządu w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim 
Agnieszka Kapała -Sokalska, wiceprezydent gdańska 
Piotr Kowalczuk,    przedstawiciele administracyjnych 
służb odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną, szefowie 
pomorskich szpitali – ciekawi nowego standardu tego 
Oddziału. duchowego wsparcia pacjentom i personelowi 
placówki udzielił ks. arcybiskup Sławoj leszek głódź.

PRZEWODNIKIEM PO PLACóWCE ByŁ ORDyNATOR 
- DR N. MED. JACEK DROZDOWSKI

Jego dumą jest sala intensywnego nadzoru medycznego, li-
cząca 12 stanowisk, z których każde wyposażone jest w moni-
tor i aparaturę do bieżącego kontrolowania parametrów zdro-
wia pacjenta, takich jak: ekg, tętno, puls, oddech, ciśnienie, 
temperatura, ponadto tzw. wskaźników mokrych, czyli danych 
z wnętrza ciała pacjenta. Zainstalowano też tam nowoczesne 
urządzenia telemetryczne. wyposażenie to niewiele się rożni 
od oddziału intensywnej opieki medycznej z sor-u i może 
w razie potrzeby przejąć stamtąd niektórych pacjentów.

Do nietypowego wyposażenia należy specjalny pokój z dwo-
ma stanowiskami dla pacjentów bardzo otyłych - z wagą 
przekraczającą 200 kg. nawet drzwi do tego pokoju mają 
powiększoną szerokość, nie mówiąc już o nietypowych 
urządzeniach higienicznych. ponadto pacjenci potrzebują-
cy szczególnej intymności podczas takich czynności i za-
biegów, mogą być przewożeni do specjalnej łazienki, przy-
stosowanej do ich potrzeb. 
Jest gabinet zabiegowy, izolatka ze śluzą i pracownia kar-
diologiczna, umożliwiająca wykonanie prostszych zabiegów. 
poważniejsze przypadki kardiologiczne przekazuje się na 
oddział Kardiologiczny szpitala św. wojciecha na Zaspie. 
Tajemniczo brzmiąca dla przeciętnego obywatela nazwa hi-
pertransjologia oznacza leczenie pacjentów z podwyższo-
nym i nieunormowanym ciśnieniem.
nastąpiło doposażenie 40 łóżkowego oddziału w najnow-
szej generacji sprzęt. pacjenci mają do dyspozycji od 1 os. 
do maksymalnie 4 osobowych sal łóżkowych z dostępem 
do samodzielnych węzłów sanitarnych (oprócz 12 łóżko-
wej sali zwiększonego nadzoru)..wymianie uległa cała in-
frastruktura, a w szczególności instalacja teletechniczna, 
która została dostosowana do działania elektronicznej 
wymiany danych. w wyniku remontu została wykonana in-
stalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Całkowity 
koszt inwestycji to 7.976.340 zł, w tym dotacja z samorządu 
województwa pomorskiego – 7.740.000 zł
w trakcie podobnego remontu jest aktualnie drugi oddział 
tej samej specjalności.

W „Copernicusie” Oddział 
Wewnętrzny odciąży OIOM
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W Pogórzu trwa budowa szkoły. Pod koniec paź-
dziernika na dachu nowego budynku zawisła 
symboliczna wiecha. W ten sposób zakończono 
ważny etap prac budowlanych.

Budynek nowej szkoły w pogórzu składa się z trzech 
kondygnacji, posiada podpiwniczenie, które w przy-
szłości przekształcone zostanie w szatnie dla uczniów. 
projekt obiektu przewiduje przestronne wnętrza, duże 
powierzchnie okien, dobrze zaplanowany układ sal 
lekcyjnych i szkolnych korytarzy. Budynek będzie wy-
posażony w windę osobową, zapewniając wymaganą 
dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami. Całko-
wita wartość inwestycji wyniesie około 20 mln zł. 
podczas uroczystości zawieszenia wiechy przedstawiciele 
Urzędu gminy Kosakowo i zaproszeni goście złożyli pa-
miątkowe podpisy na symbolicznym bloczku z betonu, jed-
nym z kilku tysięcy składających się na bryłę obiektu. Do-
chowując tradycji, podczas spotkania odśpiewany został 
psalm: „Kto się w opiekę”, po którym wszyscy goście mieli 
okazję z bliska zobaczyć plac budowy. przewodnikiem po 
szkolnych zakamarkach był Jacek sowiński, przedstawi-
ciel wykonawcy i kierownik budowy nowej szkoły. 
ostatnim akcentem spotkania był ciepły poczęstunek. 
przy kawie toczyły się ciekawe dyskusje na temat przy-
szłości budowanej szkoły. Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem pierwszy dzwonek dla 500 uczniów nowej szkoły 
w pogórzu wybrzmi już 1 września przyszłego roku. 

Szkoła w Pogórzu z wiechą

MarCin MaJek,
wójt gminy Kosakowo

Nowa szkoła w Pogórzu rośnie na naszych 
oczach. To, jak dziś wygląda plac budowy, 
zawdzięczamy wielu osobom zaangażowanym 
w cały proces projektowania budynku, 
wykonawcy inwestycji, pracownikom nadzoru 
inwestorskiego, a także zespołowi urzędników 
naszej gminy, którzy troszczą się o terminowe 
i prawidłowe realizowanie tego niezwykle 
ważnego dla nas zadania.



 50    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

na Przejściach 
JaśnieJ 

i bezPieczniej
NA ULiCACH WEjHEROWA jESt jAśNiEj i bEZPiECZNiEj. A tO ZA SPRAWą DOśWiEtLONyCH 
PRZEjść DLA PiESZyCH.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo
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wejherowo konsekwentnie dba o bez-
pieczeństwo pieszych. Już ponad 
dwadzieścia przejść dla pieszych 
zostało dodatkowo doświetlonych 
w różnych częściach miasta. Doświe-
tlenie ma na celu zapewnić kierow-
com lepszą widoczność pieszego, 
a przechodniom – lepszą widoczność 
zbliżających się samochodów.

OŚWIETlENI, CZYlI WIdOCZNI

niezwykle istotną rolę w zakresie bez-
pieczeństwa w rejonach przejść dla 
pieszych i skrzyżowań pełni oświetle-
nie uliczne. Dodatkowe doświetlenie 
przejść na ulicach jest szczególnie 
przydatne po zmroku i w okresie je-
sienno-zimowym oraz przy niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych. 
To kontynuacja rozpoczętego w 2016 
r. programu doświetlenia przejść dla 
pieszych, który prowadzony jest w róż-
nych częściach wejherowa.
pomysł sprawdził się doskonale. pie-
si są bardziej dostrzegalni, zwłaszcza 
w porze zimowej, gdy szybko zapada 
zmierzch i pada deszcz czy śnieg. pie-
szy nie zawsze jest widoczny. Zwłasz-
cza, gdy nie posiada odblasków i jest 
ubrany na czarno. Jak zapewniają 
włodarze wejherowa, sukcesywnie 
zwiększana jest liczbę doświetlonych 
przejść, co jak pokazują statystyki, 
przynosi to wymierne efekty.

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEdE WSZYSTKIM

- naszym priorytetem jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców – mówi Beata rut-
kiewicz, zastępca prezydenta wejhe-
rowa. – nowe oświetlenie ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa, szczególnie 
na przejściach, gdzie na wypadki na-

rażone są dzieci. Dlatego doświetlamy 
przejścia znajdujące się przy szkołach 
lub w miejscach, gdzie najczęściej prze-
chodzą dzieci uczęszczające do pobli-
skiego przedszkola i szkoły. w związku 
z tym, podjęliśmy wspólne działania ze 
starostą wejherowskim, aby bez wzglę-
du na status drogi, wspólnie realizować 
te małe, ale jakże potrzebne zadania.
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gmina Wejherowo w tym roku świętuje 85-lecie. To spory 
kawał historii. 

nie tak dawno świętowaliśmy okrągłe 80-lecie, teraz minęło 
kolejne 5 lat. staramy się, aby przy okazji takich jubileuszy 
dokumentować całą historię gminy. Teraz przygotowaliśmy 
kolejną monografię, tym razem dotyczącą okresu pomiędzy 
80- a 85-leciem. Jest to kontynuacja poprzedniego dzieła, 
bardzo obszernego. robimy to przede wszystkim po to, aby 
kolejne pokolenia mogły poznawać tę historię, którą my dziś 
tworzymy, w której uczestniczymy.

Ta historia, szczególnie ostatnich lat, to czas wielu 
zmian, które nastąpiły w gminie?

Faktycznie, zmieniło się bardzo dużo i te zmiany są w ostatnim 
czasie bardzo dynamiczne. systematycznie rośnie nam liczba 
mieszkańców, obecnie mamy ich już ponad 25 tys. w ciągu 
ostatnich 5 lat przybyło ponad 2 tys, mieszkańców. gmina 
w ogóle pod tym względem jest ciekawa i zróżnicowana – są 
tu bowiem miejscowości, gdzie mieszka wiele osób, jak i bar-
dzo małe. pierwszy przykład to Bolszewo. niedawno z liczbą 
8190 w ogólnopolskim rankingu wsi zostało umieszczone na 
8. miejscu, a w powiecie wejherowskim jest największą wsią 
(wcześniej największe było luzino). obecnie liczba osób 
mieszkających w Bolszewie jest jeszcze większa i wynosi 8525 
mieszkańców. na drugim biegunie znajduje się nasza niewiel-
ka, ale bardzo urokliwa wieś reszki. liczy ona 126 osób. ale 
tam też w ciągu 5 lat przybyło 9 osób.

85-LEtNią HiStORię GMiNy WEjHEROWO, PLANy i WyZWANiA NA NAjbLiżSZą PRZySZłOść 
PRZEDStAWiA Wójt HENRyK SKWARłO.

Gmina 
Przyjazna

rOZmAWIA: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Urząd Gminy Wejherowo
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W gminie Wejherowo rok 2019 upływa pod znakiem obcho-
dów 85-lecia powstania samorządu. 

Centralnym punktem obchodów jubileuszowych była uroczysta 
sesja rady gminy wejherowo. wśród gości znaleźli się: poseł na 
sejm rp Kazimierz plocke, samorządowcy, radni i sołtysi, dy-
rektorzy placówek oświatowych, proboszczowie, reprezentanci 
instytucji i organizacji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, a także 
byli wójtowie, przewodniczący rad poprzednich kadencji, byli 
radni i sołtysi oraz urzędnicy i mieszkańcy gminy.
w swoim wystąpieniu wójt gminy wejherowo Henryk skwarło 
podkreślił potrzebę dokumentowania dziejów gminy, co zna-
lazło swój wyraz w nowej, trzeciej już monografii o gminie, 
która swoją premierę miała właśnie podczas sesji. Z okazji 85-
lecia gmina wydała także album „gmina wejherowo dawniej 
i dziś oczami mieszkańców”. wójt podziękował mieszkańcom, 
społecznikom, samorządowcom – wszystkim ludziom, dzięki 
którym gmina trwa i rozwija się. szczególne słowa uznania 
i wdzięczności skierował do równolatków gminy. 
Centralną częścią uroczystości było wręczenie medali, odzna-
czeń i wyróżnień. prezydent rp nadał  pracownikom urzędu złote, 
srebrne i brązowe medale za Długoletnią służbę. ponadto odzna-
kę honorową  „Zasłużony dla Kultury polskiej” otrzymali: natasza 
sobczak, marek Czoska, orkiestra Dęta gminy wejherowo, Kgw 
w Bolszewie. „Za zasługi dla sportu”odznakę honorową otrzyma-
li: Krystyna gelo, Justyna lademann, mirosław Cirocki. Janina 
witzling z rąk wójta przyjęła odznakę „Zasłużony dla ochrony 
zdrowia”, a ryszard Zieliński odznakę honorową „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Uroczysta sesja stała się również doskonałą okazją do 
wręczenia najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez gminę 
wejherowo. statuetkę gryfa Kaszubskiego otrzymało Zrzeszenie 
Kaszubsko-pomorskie oddział gościcino, w którego imieniu wy-
różnienie odebrał jej prezes ks. kanonik stanisław Bach. 
Dodajmy, że z okazji jubileuszu prezydent wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt uhonorował gminę miniaturką statuetki Jaku-
ba wejhera. statuetkę w imieniu prezydenta miasta wręczyli 
wójtowi Henrykowi skwarło zastępcy prezydenta - arkadiusz 
Kraszkiewicz i Beata rutkiewicz.

To pokazuje, że mieszkańcy chcą tu się osiedlać, chcą 
mieszkać w gminie Wejherowo. 

Chcą mieszkać, chcą tu budować swoje domu, powstają też 
budynki wielorodzinne. wsie stale się rozwijają. Jest tu też 
duża zasługa mieszkańców, którzy są coraz bardziej zaanga-
żowani w życie gminy. Uczestniczą indywidualnie w wielu wy-
darzeniach, działają w radach sołeckich, stowarzyszeniach, 
klubach, kołach, itp.

Jakie samorząd gminy podejmuje działania, aby 
wspierać te inicjatywy mieszkańców?

oprócz bezpośredniego dofinansowywania zwiększamy bazę 
lokalową. Budujemy strefy rekreacyjno-sportowe, otworzyli-
śmy nową filię biblioteki, powstały nowe boiska, sale sporto-
we, świetlice, rozbudowujemy szkoły i wiele innych.

A jeśli chodzi o rozbudowę całej infrastruktury 
technicznej w gminie?

To bardzo ważna kwestia, bo ma znaczący wpływ na jakość 
życia mieszkańców. sukcesywnie budujemy i remontujemy 
drogi, oświetlenie, kanalizację sanitarną. Te ostatnie 5 lat to 
był największy i najważniejszy krok w tej dziedzinie – przede 
wszystkim jeśli chodzi o kanalizację w gminie. Zbudowaliśmy 
ponad 90 km sieci kanalizacyjnej, zostały w to zaangażo-
wane ogromne środki pieniężne, nie tylko z budżetu gminy. 
wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy wiele dróg, powstał ko-
munikacyjny węzeł integracyjny.

Nie byłoby rozwoju gminy bez przedsiębiorczości…

w naszej gminie działa bardzo dużo firm i przedsiębiorstw, 
zaczynając od najmniejszych, jednoosobowych, aż po duże 
zakłady zatrudniające dziesiątki osób. stwarzamy dla przed-
siębiorców korzystne warunki, utrzymując relatywnie niskie 
stawki podatku od nieruchomości w stosunku do zarówno 
maksymalnej stawki ustawowej, jak i w porównaniu do są-
siednich samorządów. wprowadziliśmy też ulgi, które z pew-
nością mają znaczenie dla nowych inwestycji.

A jakie teraz wyzwania stoją przed gminą w najbliższych 
latach?

Tych zadań jest bardzo dużo. Jedną z najistotniejszych jest 
potrzeba dalszej rozbudowy bazy oświatowej, nadal będzie-
my budować i remontować drogi, chcemy zbudować kolej-
ne świetlice wraz z całą infrastrukturą, kolejne strefy rekre-
acyjno-sportowe. Chcemy systematycznie poprawiać jakość 
życia mieszkańców we wszystkich dziedzinach życia. Zadań 
jest dużo, niestety możliwości gminy maleją ze względu na to, 
że są na nas nakładane kolejne obciążenia, jak choćby wypła-
ta podwyżek dla nauczycieli. równocześnie obniżone zostały 
wpływy do naszego budżetu z tytułu podatku.

Gmina 
świętowała 
85 lat
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UKraIńSKIE 
atOMOWE 
DyLEMaty 

z POLSKą W tLE

ENERGEtyKA AtOMOWA tO W POLSCE CiąGLE tEMAt DRAżLiWy. Niby CHCEMy bUDOWy 
SiłOWNi jąDROWEj, ALE NiKt NiE CHCE jEj MiEć W SWOiM SąSiEDZtWiE. CiąGLE MAMy 
ObAWy DOtyCZąCE bEZPiECZEńStWA, WObEC tEGO tyPU ENERGEtyKi. NiE MiELi iCH NA 
UKRAiNiE. OCZyWiśCiE tAMtEN KRAj CiąGLE żyjE tRAUMą CZARNObyLA, ALE Z DRUGiEj 
StRONy ENERGEtyKA AtOMOWA (ZAjMUjE Się Nią PAńStWOWA AGENCjA ENERHOAtOM) tO 
CiąGLE NA UKRAiNiE jEDNA Z PODStAW WytWARZANiA ELEKtRyCZNOśCi. O PERSPEKtyWACH 
tEGO DZiAłU GOSPODARKi NASZyCH WSCHODNiCH SąSiADóW ROZMAWiAMy Z ANALityKiEM 
ENERGEtyCZNyM Z KijOWA, CZłONKiEM ZESPOłU DORADCóW byłEGO PREZyDENtA PEtRO 
POROSZENKi, tEtiANą bOjKO.  

W KIJOWIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik /www.olsztyn.com.pl/ | ZDJĘCIE: freepik.com
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- na Ukrainie wytwarzane jest wię-
cej energii niźli potrzebuje tamtejsza 
gospodarka – podkreśla Tetiana Boj-
ko. stąd pomysły eksportu. przede 
wszystkim do polski. Jedynym proble-
mem przy potencjalnym eksporcie są 
różne systemy technologiczne pomię-
dzy polską i Ukrainą. wedle wyliczeń 
ukraińskich specjalistów przyłączenie 
jednak do zachodniego systemu jed-
nego bloku z najbliższej od polski elek-
trowni „Chmielnicki” nie spowodowało-
by żadnych deficytów energii w kraju. 
przełączenie reaktora na zachodni sys-
tem miałoby być pierwszym krokiem 
w kierunku całkowitej synchronizacji 
z systemem zachodnioeuropejskim. 
Termin takiej zmiany to 2025 r., przy 
założonych kosztach ok. 8 mld dol. 

Problemem ukraińskiej energetyki 
są olbrzymie zatory płatnicze. Stąd 
zyski elektrowni pozostają tylko na 
papierze. 

- Te zaległości to około 30 miliardów 
hrywien – ok. 4.5 miliarda złotych. To są 
długi odbiorców energii. Do tej pory pa-
trzono na takie zadłużenie przez palce. 
Teraz musi się to zmienić. Do tej pory 
enerhoatom był ograniczany w pod-
wyżkach cen za energii. Detaliczne ceny 
energii są tu sporo niższe niźli ceny … 
hurtowe. różnicę teoretycznie zobowią-
zuje się dopłacać państwo. nie zawsze 
się tak jednak dzieje. nota bene ceny 
hurtowe są częstokroć wyższe niźli te 
obowiązujące w różnych krajach Unii 
europejskiej. Tym sposobem energia bę-
dąc tania dla ludności jednocześnie nie 
dawała zysków (przy sprzedaży) produ-
centowi. To jest de facto subsydiowanie 
cen energii dla ludności. Tym sposobem 
enerhoatom z reguły funkcjonuje na 
granicy deficytu. Trudno sobie więc 
wyobrazić, że firma będzie miała ja-
kąś rezerwę inwestycyjną. Choć wedle 
szacunków uwolnienie ceny energii 
od 1 lipca tego roku (przy zachowa-
niu ceny maksymalnej) powinno dać 
podwyższenie tychże cen o 300%. 
oczywiście w rozłożeniu na kilka naj-
bliższych lat. Teoretycznie zwiększo-
ne zyski pozwoliłyby przymierzać się 
do kolejnych inwestycji. Bo państwo 
nie ma w planie jakichkolwiek specjal-
nych dotacji inwestycyjnych. Tyle, że 

w ustawie o wolnych cenach są jednak 
pewne regulatory, które mogą utrud-
nić dowolne, rynkowe kształtowanie 
się ceny na energię elektryczną. 

Energetykom pozostają więc 
kredyty.

- enerhoatom co roku pozyskuje środki 
z europejskiego Banku rozwoju. w przy-
padku kolejnych inwestycji te kredyty po 
prostu zostaną powiększone. gwarancje 
kredytowe zaś przedstawi budżet pań-
stwa. w rządzie utworzono specjalną 
komisję do spraw rozbudowy energety-
ki jądrowej. głównym tematem jaki jest 
poruszany podczas spotkań w tym gro-
nie to właśnie finansowanie rozbudowy 
infrastruktury. ponadto sugerowane są 
przez te gremium zwolnienia podatkowe 
dla enerhoatomu, na czas rozbudowy 
bloków. Decyzje odnośnie finansowania 
zapadną po wyborze typu reaktora oraz 
jego producenta. To pozwoli na nego-
cjacje cenowe oraz zasad ewentualnego 
współfinansowania.

Jakie technologie chce wykorzy-
stać ukraińska energetyka atomowa 
przy niezbędnych inwestycjach? 

- infrastruktura ukraińskich elektrowni 
jest przystosowana przede wszystkim 
do rosyjskich reaktorów wwr. Z racji 
jednak na złe stosunki ukraińsko – ro-
syjskie kontynuacja tej współpracy 
wydaje się mało realna. głównym kan-
dydatem do współpracy w dziedzinie 
przebudowy elektrowni pozostaje cze-
ska skoda Js. Tyle, że ta firma również 
ma kapitałowe związki z rosją. obecnie 
trwają też przygotowania do rozpisania 
kolejnego przetargu. Będzie on moc-
no rozpromowany we Francji czy Usa. 
przy czym strona ukraińska absolutnie 
nie dopuści do przetargu jakiejkolwiek 

firmy rosyjskiej. nieoficjalne zaintere-
sowanie przetargiem przedstawiały też 
firmy z Chin czy Korei południowej.

By sprzedać energię do innych kra-
jów trzeba też rozbudowywać mię-
dzynarodowe łączniki energetyczne.

- plany budowy nowych sieci tranzyto-
wych przedstawiał w połowie czerwca 
szef Ukrenergo, wsewołod Kowalczuk. 
ma to dowodzić, że strona ukraińska jest 
absolutnie zdeterminowana na podłącze-
nie się do europejskiej sieci energetycz-
nej. największe perspektywy (w związku 
z planami rozbudowy elektrowni Chmiel-
nicki) daje odbudowa nieużywanej od 
początku lat 90. linii 750 kV, rzeszów-
Chmielnicki. międzynarodowe konsor-
cjum energetyczne, do realizacji projek-
tu mostu energetycznego miałoby być 
utworzone przez westinghouse electric 
sweden aB, polenergia international 
sarl i brytyjski eDF Trading limited. 
Druga trasa wiodłaby przez węgry. Żad-
ne jednak konkretne decyzje jeszcze nie 
zapadły. energo mosty łączące ukraiń-
ski system energetyczny z europejskim 
to podstawowe zabezpieczenie finan-
sowania rozbudowy elektrowni Chmiel-
nicki. na ich budowę mają być brane 
kredyty w instytucjach finansowych eu-
ropy. realizacja tych planów jest o tyle 
istotna, że władze Ukrainy chciałyby 
rozpocząć dostarczanie energii elek-
trycznej do krajów Unii już w przyszłym 
roku. Ukraińscy specjaliści potwierdza-
ją, że budowa kolejnych połączeń ener-
getycznych z krajami Unii europejskiej 
i jednocześnie wejście w europejski 
standard energetyczny jest potrzebne 
przede wszystkim w celu rzeczywiste-
go ustanowienia rynkowych zasad przy 
sprzedaży energii elektrycznej. sprawa 
potencjalnego eksportu energii w tym 
przypadku byłaby kwestią wtórną.





Dekpol otrzymał zielone światło jakim jest pozwolenie od Prezydenta Miasta Gdańsk na bu-
dowę dwóch obiektów domów wycieczkowych w ramach gdańskiego projektu „Villa Neptun”. 
W ramach inwestycji spółka planuje budowę dwóch domów wycieczkowych w których znaj-
dzie się 40 apartamentów wypoczynkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.8 tys. metrów 
kwadratowych. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w I kwartale 2021 roku.

W najbliższych tygo-
dniach odbędą się  trzy 
– ostatnie w roku 2019 
przetargi na miejskie 
nieruchomości w Gdyni. 
Urzędnicy proponują in-
westorom 22 działki, któ-
rych łączna wartość wyno-

si blisko 70 milionów złotych. Najbardziej wartościowym 
terenem, który został wystawiony na sprzedaż jest grunt 
o powierzchni 18 806 metrów kwadratowych w okolicy 
ulicy Folwarcznej i Wrocławskiej w Orłowie. Jest to teren 
przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne.

Rośnie liczba obywateli zagra-
nicznych, którzy kupują miesz-
kania na terenie Trójmiasta. Ich 
główną motywacją pozostaje 
praca w zagranicznych korpora-
cjach oraz zatrudnienie w sek-
torze budowlanym. Statystyki 

ukazują, iż pozwoleń wydawanych 
na tego rodzaju transakcje jest na Pomorzu dwukrotnie wię-
cej względem pozostałych województw.  Warto podkreślić, 
że obywatele z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie 
potrzebują zezwolenia na tego rodzaju transakcję. 

gdyńskie działki 
pod młotkiem

obCokRajowCy 
inwestują 
w tRójmieśCie

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

dekpol 
z zielonym światłem
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wsPółczesna 
archiTekTura 
z historycznym 
rysem w tle
ObiEKty tRWALE WPiSANE W HiStORię DUżyCH AGLOMERACji StANOWią łAKOMy KąSEK DLA 
iNWEStORóW ORAZ OSób, KtóRE Są PASjONAtAMi tAKiCH NiERUCHOMOśCi. LiMit ZWiąZANy 
Z MOżLiWOśCią NAbyCiA tEGO RODZAjU ObiEKtU Z WOLNA Się WyCZERPUjE. Z POMOCą 
SPiESZą ZAtEM DEWELOPERZy, KtóRZy PRZyGOtOWALi ROZWiąZANiA ALtERNAtyWNE.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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BEZ ZBędNEgO RYZYKA

wbrew pozorom inwestycja w obiekt 
ulokowany w historycznej części mia-
sta – bez względu na to, czy mamy do 
czynienia z nowym apartamentem, 
czy też mieszkaniem w zabytkowej 
kamienicy może być korzystna za-
równo z punktu widzenia inwestora, 
jak i osoby, która chce funkcjonować 
w tego rodzaju przestrzeni. wszystko 
za sprawą istotnego atutu, jakim naj-
częściej jest lokacja. nie od dziś wie-
my, że obszary o silnym potencjale 
wynikającym z historii danego poło-
żenia lokowane są zazwyczaj w cen-
trach miast. To silna pokusa dla inwe-
stora, który dokonuje zakupu miesz-
kania przeznaczonego pod wynajem, 
a także osoby, która liczy na zysk 
o charakterze pasywnym w długofa-
lowej perspektywie. Funkcjonowanie 
w miejscu istotnym z historycznego 
punktu widzenia także odznacza się 
wieloma zaletami. Doskonale wiedza 
o tym deweloperzy, którzy podejmują 
się realizacji projektów newralgicz-
nych, bo za takie należy uznać strefy 
stanowiące „serce” danego miasta.

W gąSZCZU ZEZWOlEŃ

Zanim jednak skupimy się na walo-
rach wynikających we funkcjonowa-
niu w zabytkowej kamienicy, warto 
przyjrzeć się działaniom architektów, 
którym w takich przypadkach towa-
rzyszy wiele obostrzeń prawnych. Bez 
względu na wariant ochrony konser-
watorskiej właściciel mieszkania ulo-
kowanego w kamienicy posiada obo-
wiązek utrzymania zabytku wespół 
z jego otoczeniem w stanie jak naj-
lepszym, a także korzystania z obiek-
tu w taki sposób, aby zagwarantować 
trwałe zachowanie jego wartości. 
w praktyce oznacza to, że wszelkie 
działania – począwszy od generalne-
go remontu, na przywieszeniu baneru 
kończąc, powinny być zgłoszone do 
wojewódzkiego konserwatora za-

bytków, który na podstawie wniosku 
jest upoważniony do wydania tzw. 
zalecenia konserwatorskiego. Każde 
istotne działanie podlega zgłoszeniu 
ze względu na bogaty rys architek-
toniczny obiektu. paradoksalnie owo 
– twarde prawo, może być również 
korzyścią dla posiadacza mieszkania. 
Jest to korzyść natury finansowej, 
ponieważ właściciel ma prawo ubie-
gać się o środki finansowe na remont 
oraz konserwację zabytku. możemy 
się domyślać, że w praktyce mowa 
o kwotach wysokich, które umożliwią 
trwałe wpisanie się w krajobraz histo-
ryczny – ważny dla urzędu ze wzglę-
du na aspekt polityki historycznej. 

AlTERNATYWA 
dlA PASJONATóW

Badania statystyczne dowodzą, iż 
w tego rodzaju mieszkania najczę-
ściej inwestują pasjonaci, dla któ-
rych charakterystyka architekto-
niczna stanowi wartość naczelną. 
wnętrza przestronne, efektowne – 
z wysokimi sufitami stwarzają nowe 
możliwości aranżacji, a w tych ogra-
niczeniem zdaje się być jedynie za-
sobność portfela i ewentualna wy-
obraźnia. w raportach statystycz-
nych związanych z rynkiem nieru-
chomości na próżno szukać osób 
młodych, którzy poszukują swego 
pierwszego na własność mieszka-
nia. Ci, najczęściej decydują się na 
bloki, których świetność minęła 
z reformacją ustrojową. Dla osób 
nieco bardziej zamożnych przygo-
towano ciekawą alternatywę, którą 
stanowią projekty architektoniczne 
realizowane w newralgicznych pod 
względem historycznym obszarach 
miast. w takich sytuacjach mamy do 
czynienia z apartamentami zupełnie 
nowymi, których cechy nawiązują do 
wizerunku sprzed dziesiątek, a na-
wet setek lat. stworzenie takiego 
projektu to nie lada wyczyn, podob-
nie rzecz się ma z jego realizacją…

Marek Budner, 
Właściciel Budner Inwestycje, 
budujący osiedle Oliva Koncept 
przy ul. Spacerowej: 
  
Oliwa jest wyjątkową 
dzielnicą ze wspaniałą 
architekturą i przebogatą 
historią. Pozyskując działkę 
budowlaną w tej lokalizacji od 
razu wiedzieliśmy, że jednym 
z podstawowych kryteriów 
naszej inwestycji będzie 
wpisanie się w lokalny klimat, 
również ten architektoniczny. 
Oliva Koncept – budowane 
przez nas osiedle – jest pod 
względem architektonicznym 
dość nowoczesne, ale fasady 
budynków inspirowane są 
oliwskim stylem, a całość 
wpisuje się harmonijnie 
w otoczenie parku 
krajobrazowego. 
Projekty wysokiej jakości, 
realizowane w sposób 
zrównoważony, muszą 
respektować otoczenie, 
w którym się znajdują. Wiem 
z doświadczenia, że klienci 
doceniają właśnie takie 
podejście i jako inwestor nie 
wyobrażam sobie innego 
zachowania. 
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JakuB Bladowski,
Prezes Zarządu Roark Studio 
  
Projektując zawsze mamy do 
czynienia z zastanym kontekstem. 
Zadaniem projektanta jest ocena 
istniejącej tkanki miejskiej i de-
cyzja czy harmonijnie się w nią 
wpisać czy zaprojektować obiekt, 
który kontrastuje z otoczeniem.  
W przypadku historycznych 
dzielnic najczęściej spotykamy 
się z wartościowym otoczeniem 
urbanistyczno-architektonicznym 
i obowiązkiem projektanta jest 
poszukiwanie sposobu wpisania 
się w kontekst. Jednak równie 
istotne jest aby projekt był współ-
czesny i nie kopiował historycz-
nych rozwiązań – aby forma była 
adekwatna do dzisiejszej funkcji. 
Przykładem może być zaprojekto-
wany przez nas apartamentowiec 
Chlebova powstający w miejscu 
dawnej fabryki chleba – Germa-
nia Brotfabrik, na styku Młodego 
i Starego Miasta w Gdańsku.  
Tak jak architektura jest niero-
zerwalnie związana z otocze-
niem, w którym powstaje - tak 
apartamenty czy mieszkania są 
częścią całego obiektu, w którym 
się znajdują.  Znaczenie budyn-
ku w przestrzeni czy w całym 
mieście wpływa na jego odbiór 
a w konsekwencji na jego war-
tość. Dlatego wybór apartamentu 
powinien być poprzedzony oceną 
jakości całego budynku.

NIEłATWE 
WYZWANIA I PRESTIŻ

a przykładów tego typu rozwiązań 
nie brakuje – zwłaszcza na prze-
strzeni ostatnich lat. ich realizacje 
widoczne są  w takich miastach jak 
poznań, wrocław oraz gdańsk, sło-
wem – miast o olbrzymim w skali 
kraju potencjale inwestycyjnym. 
w dobie deweloperskiej ofensywy, 
która znacznie częściej wychodzi 
poza duże ośrodki aglomeracyj-
ne lokując obiekty zwłaszcza tam, 
gdzie infrastruktura stanowi zale-
tę, realizacja projektu w centrum 
i z uwzględnieniem historycznych 
znamion obszaru to swoiste novum 
do którego z roku na rok garnie się 
coraz większa liczba osób. w dużej 
mierze wybór apartamentu powsta-
łego na zrębach obiektów historycz-
nych, bądź w strefie niezagospo-
darowanej z innych przyczyn wiąże 
się z dużym prestiżem. gdy swego 
rodzaju „ekskluzywność” nie ma dla 
kogoś znaczenia – ważny może stać 
się wspomniany potencjał inwesty-
cyjny, bo któż miałby kłopot ze zna-
lezieniem najemcy w takim miejscu?

ewa nowiCka,
Dyrektor Sprzedaży 
w Euro Styl S.A z Grupy 
Dom Development

Do historii podchodzimy 
z szacunkiem. Naszą ambicją, 
jako dewelopera realizującego 
inwestycje w historycznych 
dzielnicach miast, jest nie tyl-
ko wpisanie się w zabytkową 
zabudowę, ale także potrak-
towanie jej jako inspiracji 
do tworzenia interesujących 
architektonicznie projektów. 
Przykładem jest Dawna Pocz-
ta  zlokalizowana  w gdańskim 
Dolnym Wrzeszczu. W ra-
mach realizacji inwestycji 
odrestaurujemy  budynek 
zabytkowej poczty dzięki 
czemu będzie znowu cieszył 
oczy elegancką, ceglaną ele-
wacją . Gmach  jednocześnie 
zyska nowoczesny rys – po-
przez  spadzisty dach o sta-
lowo-szklanej konstrukcji, 
nawiązujący do pierwotnego, 
przedwojennego projektu. 
Należy wspomnieć, iż dla 
zwolenników niekonwencjo-
nalnego stylu zamieszkania  
zaprojektowaliśmy 5 dwupo-
ziomowych, przestronnych  
loftów z dachowymi świetlika-
mi. Całość projektu dopełnią 
dwa nowe, oryginalnie zapro-
jektowane skrzydła budynku. 
Dla wymagającego Klienta, 
a takiemu dedykujemy tę in-
westycję, szacunek do historii 
i odwaga w projektowaniu 
stanowią  wartość dodaną.
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POWód 11 – WSZECHSTRONNOŚĆ

12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne

wszechstronność to walor, który możemy rozpatrywać na 
poziomie dwóch płaszczyzn – technicznej oraz biznesowej. 
standardy budownictwa domów pasywnych wymuszają na 
realizatorach tego rodzaju obiektów stosowanie określonych 
zasad, które mają związek z aspektami technicznymi. na 
przykładzie działań firmy elmoT, możemy również odnieść 
tytułową cechę do świata biznesu. w jaki sposób? 

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY

Zacznijmy od wspomnianej architektoniki. obiekt pasywny 
powinien być ulokowany na powierzchni gruntu w taki spo-
sób, by bryła została zorientowana na wykorzystanie bier-
nych zysków słonecznych. Biorąc pod uwagę cechy klimatu 
w którym funkcjonujemy – tego rodzaju zyski mogą pokryć 
nawet do 45% zapotrzebowania na energię zużywaną w ra-
mach eksploatacji. ważną kwestią jest tu również odpowied-
nie przeszklenie, które umożliwia dotarcie promieni słonecz-
nych do stref newralgicznych. Co za tym idzie? oczywiście 
układ funkcjonalny pomieszczeń, który wpływa pozytywnie 
na komfort naszego mieszkania w domu pasywnym. pod-
stawowe cechy bryły pasywnej to zwartość oraz prostota. 

w celu zredukowania strat ciepła budynki pasywne najczę-
ściej wznoszone są na planie prostokąta. Tego typu układ 
sprawia, że architekci mają znacznie większe pole do popi-
su jeśli chodzi o wnętrza oraz ich przeznaczenie. wszystko 
za sprawą większej przestrzeni, która jak wiemy wpływa na 
wszechstronność, czyli poprawę komfortu funkcjonowania.

BIZNESOWA WSZECHSTRONNOŚĆ

elmoT to firma, która od wielu lat realizuje projekty bu-
dynków pasywnych na terenie naszego kraju oraz poza 
jego granicami. indywidualne podejście do realizacji, 
a także elastyczny rodzaj oferty sprawiają, że popular-
ność owej formy budownictwa wzrasta. o wszechstronno-
ści tego typu działalności świadczy podjęcie współpracy 
z marką „Freedom – nieruchomości” -  agencji będącej 
jednym z liderów rynku nieruchomości w polsce. agencja 
od ponad 10 lat wspiera procesy zakupowe, a także poma-
ga klientom w szybkiej i zyskownej sprzedaży. współpra-
ca owej marki z firmą elmoT przyczyni się do zwiększe-
nia popularności budownictwa pasywnego w polsce oraz 
pociągnie za sobą mnóstwo innych korzyści.

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

GDAńSKi EURO StyL S.A. Z GRUPy DOM DEVELOPMENt, NAjWięKSZEGO DEWELOPERA 
W POLSCE, URUCHAMiA SPRZEDAż 139 MiESZKAń W RAMACH KOLEjNEGO EtAPU OSiEDLA 
bEAUfORtA ZLOKALiZOWANEGO NA tERENiE POGóRZA (PRZy UL. t. KOśCiUSZKi). POłOżENiE 
iNWEStyCji, DZięKi ROZWiNiętEj iNfRAStRUKtURZE DROGOWEj ORAZ PLANOWANEj 
ROZbUDOWiE LiNii KOLEjOWEj, UMOżLiWi PRZySZłyM MiESZKAńCOM SZybKiE DOtARCiE DO 
CENtRUM GDyNi. ObECNiE DEWELOPER WPROWADZA DO OfERty 5 bUDyNKóW Z tERMiNEM 
PRZEKAZANiA PRZyPADAjąCyM W 2021 ROKU. 

euro styl wprowadza 
nowy etap do sprzedaży

TEKST: Euro Styl | ZDJĘCIA: Euro Styl
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osiedle Beauforta jest doskonałym miejscem do zamiesz-
kania dla rodzin, singli, a także seniorów. inwestycja przy-
padnie do gustu szczególnie osobom ceniącym sobie spę-
dzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. osiedle wy-
różnia się ze względu na bogactwo terenów rekreacyjnych, 
dających mieszkańcom wiele możliwości codziennego ko-
rzystania z różnego rodzaju aktywności fizycznych i chwili 
relaksu na łonie natury. 

– Inwestycję wyróżnia najbogatsza osiedlowa infrastruktura 
sportowa i rekreacyjna w  okolicy. W jej skład wejdą oświe-
tlone boisko wielofunkcyjne, stół do ping-ponga, siłownia 
na świeżym powietrzu, strefa crossfit, bogato wyposażony 
plac zabaw, a także pająk linowy, ścianka wspinaczkowa 
i skatepark - mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marke-
tingu w Euro Styl S.A. z Grupy Dom Development.

osiedle otoczone jest rozległymi terenami rekreacyjnymi, 
w pobliżu znajdują się liczne ścieżki, alejki zachęcające do 
długich spacerów. strefa relaksu położona bezpośrednio 
przy zbiorniku wodnym będzie stanowić doskonałe miejsce 
wypoczynku oraz spotkań sąsiedzkich. Dodatkowo miesz-
kańcy osiedla będą mogli na co dzień korzystać z  różno-
rodnych atrakcji osiedlowych, ciekawych zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych. 

– Z myślą o najmłodszych, we wprowadzanym obecnie eta-
pie, zaprojektowano teren edukacyjno-rekreacyjny składają-
cy się z drewnianych domków, w których dzieci będą mogły 
rozwijać swoją wyobraźnię - dodaje Bartosz Podgórczyk. 

w ramach etapu, który trafił do sprzedaży, przyszli miesz-
kańcy będą mogli wybierać spośród mieszkań 2-, 3- oraz 
4-pokojowych o metrażach od 35,91 mkw do 78,49 mkw. lo-
kale mieszkalne mieszczące się na parterze będą posiadać 
ogródki. Ceny mieszkań wyniosą od 5 900 zł/mkw. Koszt 
miejsca postojowego zewnętrznego wyniesie 8 000 zł, na-
tomiast miejsca parkingowe w hali garażowej będą dostęp-
ne w kwotach 21 000 zł - 23 000 zł. 

projekt osiedla Beauforta jest zainspirowany nadmorskimi 
kurortami. architektura inwestycji nawiązuje do wzorców 
budownictwa skandynawskiego poprzez zastosowanie 
licznych przeszkleń oraz fragmentów elewacji imitujących 
drewno. osiedle wyróżnia się ponadto ze względu na niską 
zabudowę, zapewniającą mieszkańcom poczucie komfortu 
oraz przestrzeni, dzięki zachowaniu dużych odległości mię-
dzy budynkami. proste i nowoczesne kształty inwestycji 
wkomponują się w otaczającą roślinność: ogrody deszczo-
we, zielony labirynt oraz dolinę kwiatów. 

na terenie inwestycji mieści się przedszkole, a w pobliżu 
znajdują się szkoły podstawowe, przychodnia oraz duża 
galeria handlowa z licznymi sklepami i lokalami usługowy-
mi. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowej podróż 
do centrum gdyni zajmie mieszkańcom tylko kilkanaście 
minut. w najbliższych latach planowana jest rozbudowa 

linii kolejowej o północne 
dzielnice miasta: obłuże, 
oksywie, pogórze i Babie 
Doły, co będzie dodatko-
wym udogodnieniem dla 
mieszkańców. w latach 
2021-2027 okolice osiedla 
Beauforta z centrum gdyni 
ma połączyć kolej miejska.
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Większość z nas chciałaby unieza-
leżnić się od ciągle rosnących cen 
energii.

od prądu, który wykorzystujemy do 
zasilania naszych odbiorników tj. 
oświetlenia, urządzeń elektronicz-
nych i elektrycznych oraz urządzeń 
grzewczych.
gazu wykorzystywanego w kuch-
ni i do ogrzewania. węgla, którym 
w okresie zimowym nie tylko się 
ogrzewamy ale i w największym 
stopniu sami siebie i naszych sąsia-
dów po prostu zatruwamy.
Czy mamy tę możliwość? Tak.
najwięcej energii wykorzystujemy do 
przygotowania ciepłej wody i ogrzania 
budynku.  w przypadku budynków już 
wybudowanych będzie to niezmiernie 
trudne. przede wszystkim wiąże się to 
z modernizacją całego budynku jak 
wymiana okien, docieplenie elewacji 
oraz docieplenie dachu. w przypadku 
nowo budowanego budynku cel jest 
jak najbardziej osiągalny. szacuje się, 
że koszt budowy budynku energoosz-
czędnego w stosunku do tradycyjnego 
jest o 10-15 % wyższy. Co nam to daje? 
Dużo niższe zapotrzebowanie na ener-
gię cieplną. Już na początku możemy 
zrezygnować z przyłącza gazowego 
tj. odchodzi nam koszt projektu jak 

i koszt samego wykonania. rezygna-
cja z wewnętrznej instalacji gazowej, 
pieca gazowego i komina spalinowe-
go. w przypadku większych budyn-
ków możemy zamienić to na pompę 
ciepła. w mniejszych na bezpośred-
nie źródło ciepła takie jak elektryczne 
ogrzewanie podłogowe i ścienne lub 
na promienniki ciepła, których koszt 
wykonania jest kilkukrotnie niższy od 
rozwiązań tradycyjnych.  
ale cena energii elektrycznej ro-
śnie i będzie rosła. Tak jak cena 
węgla, gazu i ropy. większość elek-
trowni w polsce to węglowe i gazo-
we. Cena prądu jest uzależniona od 
właśnie ich ceny. 
Jak się przed tym ustrzec? montu-
jąc własny generator prądu. Jeszcze 
parę lat temu najpopularniejsze były 
przydomowe elektrownie wiatrowe, 
niestety są to małe urządzenia o ni-
skich masztach dla których nie jeste-
śmy wstanie określić czy w tym miej-
scu nasza produkcja prądu osiągnie 
zakładany cel. Do tego cena za takie 
urządzenie nie zmienia się od lat.
obecnie najpopularniejszym gene-
ratorem prądu jest elektrownia foto-
woltaiczna. najważniejszą cechą tego 
typu urządzenia jest wyliczenie dość 
precyzyjnie jaką ilość energii otrzy-
mamy w ciągu całego roku.  Jednak 

energia słoneczna nie jest źródłem 
przystosowanym do zasilania odbio-
rów w sposób ciągły w czasie trwania 
doby. Dzięki ustawie o odnawialnych 
Źródłach energii nadwyżkę z nadpro-
dukcji oddajemy do zakładu energe-
tycznego. w przypadku instalacji do 
10 kwp w nocy lub w okresie jesienno 
zimowym 80% oddanej energii do sie-
ci możemy pobrać na własne potrze-
by. Z instalacji od 10 do 50 kwp- jest 
to już 70%.  Co istotne cena instalacji 
z roku na rok jest coraz niższa. Czy 
będzie nadal spadać? Być może ale 
wydaje mi się, że producenci paneli 
będą szli w innym kierunku a miano-
wicie poprawienia efektywności mo-
dułów tak aby zmniejszyć ich wymia-
ry przy zachowaniu tej samej mocy. 
Już teraz producenci prześcigają się 
w nowinkach technicznych np. pokry-
cie szkła  grafenem, żeby nie trzymał 
się na nich żaden brud. Czyszczenie 
paneli dwa razy w roku może być 
uciążliwe i generować dodatkowe 
małe ale koszta, które eliminuje nowa 
technologia. inną coraz bardziej po-
pularną technologią są panele gdzie 
z obu stron jest szkło. panele są 
mniej podatne na warunki atmosfe-
ryczne (dłuższa gwarancja na uzysk 
nawet po 30 latach muszą mieć 81% 
wydajności jaką miały w dniu założe-
nia) oraz lepiej się ochładzają (wy-
soka temperatura panela zmniejsza 
jego sprawność).

bądź niezależny 
od rosnących 
cen za energię

Starbud 
ul. gdańska 34 c
starogard gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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ogromne 
zainteresowanie

tłUMy OSób POjAWiły Się NA DNiU OtWARtyM OSiEDLA ZłOtA RENEtA W żUKOWiE. 

złotą Renetą

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Makurat Invest
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To była wyjątkowa okazja - 9 listo-
pada można było obejrzeć osiedle 
Złota reneta w Żukowie. Deweloper - 
makurat invest - zorganizował Dzień 
otwarty. powodem, aby zaprosić 
mieszkańców Kaszub i Trójmiasta do 
zwiedzenia osiedla, było oddanie do 
użytku kolejnego budynku, premie-
rowego w iii etapie osiedla. 

WYJąTKOWA OKAZJA, 
dUŻA FREKWENCJA 

mimo niepogody frekwencja była 
ogromna - w ciągu kilku godzin nowy 
budynek odwiedziło ponad 400 osób! 
Zwiedzający mogli obejrzeć różne 
typy mieszkań, halę garażową, foyer 
i skosztować przygotowanego poczę-
stunku - słodkiego oraz z grilla. Duża 
część klientów skorzystała z możliwo-
ści przedwstępnej rezerwacji miesz-
kań w iV etapie, którego budowa roz-
pocznie się w i kwartale 2020. 
Był to jedyny taki dzień i niepowta-
rzalna okazja, żeby zobaczyć, jak 
prezentują się nowe mieszkania - go-
towe do odbioru, ale jeszcze nieza-
mieszkałe - w premierowym budyn-
ku z iii etapu osiedla Złota reneta 
w Żukowie.
- rzadko kiedy się zdarza, żeby de-
weloper miał okazję pokazać miesz-
kania już wykończone, sprzedane, 
ale jeszcze niezamieszkałe - mówi 
grzegorz niklas z makurat invest. 
- Zazwyczaj zaraz po wykończeniu 
mieszkań, wręczamy klucze klientom. 
Tym razem wyjątkowo udało nam się 
znaleźć taki wolny termin, że odbiory 
będą za około dwa tygodnie, a dziś 
możemy wszystkim zainteresowa-
nym te mieszkania pokazać. Trafność 

tej inicjatywy potwierdza ta ogromna 
rzesza ludzi, którzy postanowili z tej 
okazji skorzystać.

KASZUBSKIE KWIATY 
NA ŚCIANACH

iii etap osiedla Złota reneta to całko-
wicie nowa jakość na lokalnym rynku 
mieszkaniowym. w całym powiecie 
kartuskim próżno szukać budynków 
o tak wysokim standardzie wykończe-
nia. Z zewnątrz rzuca się w oczy no-
woczesna architektura - odmienna od 
wcześniejszych budynków na osiedlu, 
a wewnątrz uwagę przykuwa prze-
stronne foyer. Duże modne płytki na 
ścianie, efektowne oświetlenie na wej-

ściu i szyby z kaszubskimi grafikami 
na korytarzach, robią duże wrażenie.
- Jesteśmy lokalną firmą, wywodzącą 
się z Kaszub. nasi pracownicy i miesz-
kańcy w większości wywodzą się stąd. 
Czujemy się związani z kaszubską tra-
dycją i wartościami, dlatego pomysł, 
by w wystroju części wspólnych bu-
dynku pojawiły się wzory z haftu ka-
szubskiego. w każdym budynku i na 
każdym piętrze jest inny kwiat - wyja-
śnia mirosław makurat, prezes maku-
rat invest. - grafiki mają też w sobie 
element edukacyjny, bo nazwy wzo-
rów zapisano w języku kaszubskim. 
możemy więc dowiedzieć się z nich, 
jak po kaszubsku nazywa się kwiat 
niezapominajka, tulipan czy bratek.

POWSTAJą 
KOlEJNE BUdYNKI

na osiedlu Złota reneta w Żukowie do-
celowo będzie 16 budynków. 
w i i ii etapie powstało siedem, już 
sprzedanych i zamieszkanych. Bu-
dynek, który można było zwiedzać 9 
listopada jest pierwszym z iii etapu. 
Docelowo w tym etapie oddane będą 
cztery. Klucze trafią do mieszkańców 
w pierwszym kwartale 2020 roku.
w ofercie dewelopera pozostało nie-
spełna 15 mieszkań, których terminy 
odbioru przewidziano na 2020 rok. 
Zdecydowana większość lokali już się 
sprzedała. w przyszłości na osiedlu 
Złota reneta powstanie 5 kolejnych 

budynków wielorodzinnych – wyższych 
o jedną kondygnację od dotychczaso-
wych – z halami garażowymi, lokalami 
usługowymi oraz wielofunkcyjnym bo-
iskiem sportowym. nie zabraknie też 
placu zabaw i strefy fitness.
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Oskar Podolski (OESU) to patron 
artystyczny budynków nr 6, 7 oraz 
8, stanowiących część osiedla IdEA 
ulokowanego w gdańskiej Oliwie. 
Projektant multidyscyplinarny, to-
pograf i malarz zabrał nas na spa-
cer, którego celem było objaśnienie 
genezy swojej twórczości, która po-
wstała na kanwie współpracy z gru-
pą Euro Styl.

Zgromadzeni goście wyruszyli spod 
rzeźby iDea usytuowanej w centrum 
osiedla. inwestycja realizowana przez 

euro styl jest złożona z ośmiu bu-
dynków. Uczestnicy spaceru mogli 
poznać trzy z nich, będące częścią 
etapu street art’owego. Cechą, która 
wyróżnia obiekty na tle innych trój-
miejskich inwestycji jest charakte-
rystyka ścian, które zostały przeła-
mane liniami świetlnymi. ostatni ze 
zwiedzanych obiektów jest wariantem 
subiektywnej wystawy sztuki oska-
ra. we wnętrzach możemy podziwiać 
jego unikalne obrazy w dużych forma-
tach – część z nich nosi znamiona ilu-
zji, co stanowi swoistą nowość w tego 
rodzaju zabiegach designerskich. 

ważnym walorem inwestycji jest jej 
lokalizacja. osiedle iDea powstaje na 
terenach zajmowanych do niedawna 
przez międzynarodowe Targi gdańskie 
– pomiędzy ulicą Beniowskiego, Ślą-
ską oraz Droszyńskiego. Ze względu 
na swą genezę jest to obszar w wielu 
aspektach postindustrialny, dlate-
go stworzenie planu wpisującego się 
w kontekst otoczenia było nie lada 
wyzwaniem. misja oskara podolskiego 
również była wymagająca. Twórczość 
artysty wzbogaciła elewacje oraz czę-

ści wspólne inwestycji. większość prac 
opiera się głównie na liternictwie, które 
w sposób wyjątkowy przeplata sztukę 
oraz modę. Unikalny alfabet „oesU” 
można interpretować dosłownie, bądź  
czysto estetycznie. w kwestii wizualnej 

twórca postawił na czerń oraz biel – to 
właśnie te barwy stały się motywem 
przewodnim jego dzieł. Kluczową zale-
tą projektu jest naturalne uwypuklenie 
sztuki, która przeplata się z architektu-
rą tworząc jeden, homogeniczny wzór.

IDEAlne 
odwzorowanie 
nowoczesności



Kolacja Szefów Kuchni cieszy się popularnością nie tylko za sprawą możliwości poznania gastrono-
mii nomen omen – od kuchni, ale także ze względu na cel, który przyświeca wydarzeniu. Tym ra-
zem celem było wsparcie kampanii społecznej „Odważni wygrywają”. 12 trójmiejskich szefów kuchni 
zaserwowało gościom na stadionie Energa Gdańsk menu złożone z siedmiu autorskich dań. Inicjato-
rem projektu „Serce do garów” jest szef kuchni w restauracji Petit Paris – Philippe Abraham.

W Gdańsku otwar-
to nowy showroom 
w którym znalazły 
się starannie wyse-
lekcjonowane pro-
pozycje włoskiej 
marki DePadova. 
Kolekcje stanowią 

połączenie skandy-
nawskiego minimalizmu wespół z italijską 
precyzją. W nowo otwartym showroomie 
znajdziemy również akcesoria pochodzące od 
innych producentów, które mogą być intrygu-
jącym uzupełnieniem wnętrz.

W gdyńskiej restauracji 
„Punkt” miała miejsce nie-
codzienna bitwa w której na-
przeciw stanęły trzy drużyny 
sommelierskie z Trójmiasta. 
Ponad 30 zaproszonych 
gości miało okazję do skosz-
towania 13 wybranych na tę 

okazję win, które połączono 
z czterema jesiennymi daniami. W Trójmiejskiej Bitwie 
Sommelierów udział wzięły następujące teamy - Wine 
Express Limited John Borerll, Winers oraz Zielone Bu-
telki. Zwycięzcami bitwy okazali się przedstawiciele dru-
żyny Winers – Tomasz Kalenik oraz Marcin Łysakowski.

showRoom we 
włoskim stylu

kolaCja 
szefów kuChni

tRójmiejska 
bitwa sommelieRów

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE
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serce człowieka jest jak ptak zamknięty 
w klatce. Kiedy tańczysz, serce śpiewa 
jak ptak, który pragnie stopić się w jed-
no z Bogiem – ten cytat pochodzący 
z książki erica emmanuela schmitta 
zatytułowanej pan ibrahim i kwiaty 
Koranu to kwintesencja słów moniki 
Zaniewicz, gościa spotkania z cyklu na 
skrzydłach marzeń, którego kolejna od-
słona miała miejsce w listopadzie.
autorki projektu anna Kunicka 
i patrycja Brendler tradycyjnie zapro-
siły panie do kameralnego wnętrza 
gdańskiej strefy inspiracji. Bohater-
ką spotkania była monika Zaniewicz 
- tancerka koryfej w operze Bałtyckiej 
w gdańsku, nauczycielka baletu 
i high heels sexy dance w szkole tańca 
artistic. laureatka wielu konkursów ta-
necznych w tym 3 miejsca w kategorii 
tańca nowoczesnego XiX ogólnopol-

skiego Konkursu Tańca im. wojciecha 
wiesiołłowskiego a także Viii między-
narodowego Konkursu Baletowego 
„Złote pointy 2015”; stypendystka dy-
rektora warszawskiego Teatru Tańca 
aleksandry Dziurosz, które zdobyła 
podczas Viii międzynarodowego Kon-
kursu Choreograficznego w Bytomiu. 
swój talent wielokrotnie prezentowała 
szerokiej publiczności podczas euro-
vision Dance Contest oraz programu 
mam Talent, gdzie w półfinale tańczyła 
do muzyki na żywo.  
panie, które wzięły udział w spotkaniu 
usłyszały historię o tym ile poświęce-
nia, pracy, zaangażowania oraz miłości 
do tańca potrzeba, aby przejść drogę 

od 9 letniej adeptki szkoły baletowej do 
wiodących ról na deskach teatru. Jak 
ważna jest samodzielna praca, dyscy-
plina ale także, a może przede wszyst-
kim ile radości, spełnienia i satysfakcji 
dają owacje widzów.
na zakończenie artystka przygotowała 
krótką choreografię do piosenki edith 
piaf, w której uczestniczki spotkania 
mogły wyeksponować swoją kobie-
cość, sensualność i wdzięk. Towarzy-
szyły temu piękne uśmiechy, radość 
i moc endorfin. 
na kolejne spotkanie, podczas 
którego porozmawiamy z lekarką 
o kobiecych hormonach zapraszamy 
w styczniu 2020. 

Na Skrzydłach Marzeń
ZDJĘCia: Tomasz Zientek

stworzona, by olśnić. nieziemska neFre to gwiazda z innego 
wymiaru. w kolekcji marki BaTyCKi świeci najjaśniej, światłem 
prawdziwym, własnym. Jej skóra skąpana jest w złotym pyle, dro-
gocennym, 24-karatowym kruszcu, zaświadczonym certyfikatem.  
w dzień neFre zachowuje dyskrecję: połyskuje tajemniczo, 
subtelnie, delikatnie. To także dowód jej dobrych manier. Blask 
zostawia na wieczór. w świetle zaczyna drugie życie: uwodzi bla-
skiem prawdziwego złota. Każda biżuteria jest przy niej zbędna.

NEFRE,
ta która 
nadchodzi

www.batycki.pl
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w listopadzie popularna gdańska restauracja szafarnia 10 obchodziła swoje 5-lecie. sta-
łych klientów restauracji, którzy otrzymali specjalne zaproszenie powitała Katarzyna lis 
- specjalista ds. marketingu tego wyjątkowego miejsca. Kierownik gastronomii - Błażej 
misiewicz oraz właścicielka kreatywnej agencji maarwin - paulina marwińska. na przy-
byłych gości czekało wiele licznych atrakcji - zaczynając od specjalnie skomponowa-
nego przez szefa Kuchni rafała wickiego na ten wieczór - menu - po muzykę na żywo. 
Członkowie jazzowego trio - Jan Hardy, paweł giłka i Jerzy gadulski umilali kosztowa-
nie tych wykwintnych dań. Uświetnieniem wieczoru była  wycieczka na taras widokowy 
i wspólne podziwianie gdańskiej starówki z lotu ptaka. 

To był wyjątkowy wieczór dla wszystkich zmysłów!

Urodziny Szafarnia 10

ZDJĘCia: piotr arnoldes



si
ez

ie
ni

ew
sk

i.p
l

sŁawoMir 
siezieniewski 

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

Cywilizacja na kaszubach
          kurczak kontra hamburger

Zaledwie jeden zdezelowany samochód z reklamą przeje-
chał ulicami i już całe miasto o tym mówiło. Nie przeszko-
dził tłok, długie oczekiwanie na zamówienie, zablokowany 
parking, awaria frytkownicy, rozwodniona coca cola i fru-
wające po sali talerzyki i serwetki. Kościerzyna – jak wcze-
śniej Trójmiasto, Słupsk, Starogard, Chojnice czy Tczew - 
dołączyła do fast foodowej ekstraklasy.

Kebaby i pizzerie w mieście opustoszały. Na budy z zapie-
kankami przestano zwracać uwagę. W Mammarosie na 
rynku nie ma chętnych na pomidorową. United Chicken 
w Centrum Wybickiego to się nawet zamknął. Ale tylko po 
to by zaraz odrodzić się na nowo jako jeden z 18-tu tysięcy 
lokali amerykańskiej sieci Kentucky Fried Chicken, czyli 
KFC. Oba najpopularniejsze fast foody tak rywalizują ze 
sobą, że gdy jeden zbada rynek i uzna, że są perspektywy 
– drugi również się pojawia i wyrywa konsumentów kon-
kurencji. W tym przypadku także. Spadkobiercy pułkow-
nika Sandersa błyskawicznie obsadzili swoimi pikantnymi 
kurczakami strategiczny punkt w centrum Kościerzyny 
i zagrali na nosie konkurencji. Jak przekonali znanego biz-
nesmena, miłośnika amerykańskich limuzyn z lat 60 i 70-
tych Krzysztofa Kuppera i jego córkę Nicol Januszewską do 
zmiany szyldu - do dzisiaj pozostaje tajemnicą, którą pró-
bują zgłębić najwięksi kaszubscy plotkarze.

Jest o co walczyć. Rynek gastronomiczny w naszym kraju 
specjaliści wyceniają na 36 miliardów złotych. Lepsze za-
robki, pęd życia, lenistwo i łakomstwo sprawiły, że z roku 
na rok chętniej żywimy się „na mieście”.  Z analiz rynko-
wych agencji Cushman & Wakefield wynika, że w ciągu 
5 lat wydatki Polaków w restauracjach i barach wzrosły 
o 1/5. W przyszłości ma być jeszcze lepiej. W największych 
otwartych ostatnio projektach handlowych, jak Galeria 
Północna w Warszawie, Forum Gdańsk, Serenada Kra-
kowska czy Libero Katowice, gastronomia zajmuje nawet 
7 000 - 8 000 mkw., a odwiedzający wybierają  z puli 30-
40 lokali gastronomicznych. Zmieniają się także Ci, którzy 

powstali wcześniej – jak Metropolia we Wrzeszczu - gdzie 
jedno piętro zamieniło się w strefę gastronomii i rozrywki. 
Przy niehandlowych niedzielach food courty, restauracje 
i kawiarnie pozwalają na odrabianie strat. Każdy znajdzie 
tam swój smak – od egzotyki po klasykę, od zdrowej żyw-
ności po tłuszcze i sosy majonezowe. Najbardziej widać 
tych największych, czyli McD, KFC, Pizzę Hut czy Burger 
King. Kuszą – zwłaszcza młodych klientów – agresywną 
reklamą, aplikacjami,  promocjami, kącikami zabaw, pla-
stikowymi bohaterami bajek w zestawach dla dzieci, siecią 
wi-fi i gniazdkami z prądem, a nawet wygodnymi kanapa-
mi. Muszą inwestować, bo na 38. milionowy polski rynek 
wchodzą kolejne sieciówki. Rozpycha się szwedzki Max 
Premium Burgers, który po przyczółku koło Fashion House 
w Szadółkach z pompą otworzył lokal w Forum Gdańsk. 
Wrocław szturmuje chiński Blue Frog, a Warszawę - ame-
rykańskie pizzerie Papa Johns. Właściciele tych ostatnich, 
obecnych w 45 państwach, zapowiadali że w dwa lata 
otworzą 10-15 lokali w stolicy i 20-25 w całym kraju. Za 
maksymalnie 10 lat ta trzecia co do wielkości sieć pizzerii 
na świecie sieć chce mieć w Polsce 80-100 restauracji.  Ale 
gdzie im tam do lidera! Są jak Skoda przy Mercedesie. Niby 
solidna, ładna, tania – ale i tak kojarzy się z oldskulowym 
kierowcą w kapeluszu.

Polska konkurencja pozostaje w tyle. Choć od otwarcia 
pierwszego McD przy Świętokrzyskiej w Warszawie minęło 
27 lat - rodacy na rodzimym rynku nie potrafią przegonić 
gastronomicznych potentatów zza oceanu. Powstały w Ło-
dzi Sfinks to dziś około 100 restauracji. Pizzeria Da Grasso 
- ma blisko 180 lokali w 100 miastach w Polsce. I to na razie 
tyle. Nikt nie wypromował jeszcze McSchabowego, bigosu 
Supreme czy rosołu z makaronem z woka. Droga ciągle 
daleka. Oglądając programy Magdy Gessler – a zwłaszcza 
fragmenty pokazujące brudne zaplecza niektórych lokali, 
sposoby przygotowania potraw i oszczędność właścicieli - 
trudno się dziwić, że zachodnie żywieniowe sieci mają się 
u nas znakomicie. Nawet w czasach zdrowego jedzenia. 

czyli
W końcu cywilizacja dotarła na Kaszuby! Pojawiła się na wysokim słupie w kształcie 
żółtej literki „M”. Przy nowej obwodnicy Kościerzyny na drodze krajowej nr. 20. 
Zaraz utworzyła się kolejka aż do Żukowa. Tak przynajmniej twierdzą złośliwi. 
A przecież 428. restaurację Mc Donald’s otwarto bez wielkiej pompy.



Za nami przełom października i listopada.

Upiory, strzygi, wampiry przemaszerowały przez nocne 
kluby i puby a większość społeczeństwa przemaszero-
wała przez cmentarze, przy okazji rozjeżdżając możli-
wie największą ilość trawników w okolicach nekropolii. 
Policja, jak co roku, zatrzymała masę pijanych kierow-
ców. Po czym, wszystko wróciło do normy.

Na ile jesteśmy tradycyjni, na ile wierzymy w sprawy 
nadprzyrodzone a na ile jesteśmy zabobonni.
Przesądów i wierzeń w każdym społeczeństwie i w każ-
dej jego warstwie można spotkać krocie. 
Co zabawne, a niekoniecznie wszystkim znane, jedną 
z bardziej przesądnych grup społecznych są aktorzy.

O dziwo, nie tyczy się to tylko kolegów starszych 
wielkiem, ale także młodzieży teatralnej. Zabobony 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Młodzi 
szybko chwytają wszelkie smaczki i po latach prze-
kazują je następnym. 
Może ze strachu, że mimo, iż irracjonalne, to lepiej 
„dmuchać na zimne”, aby rola na scenie się udała.
A są ich dziesiątki. Do tych najbardziej popularnych 
należą zakaz gwizdania w teatrze czy przydeptywa-
nie scenariusza lub nut, kiedy  spadną na podłogę. 
O umyślnym położeniu ich na ziemie, zapomnijcie.
Cześć z tych przesądów nie ma logicznego wytłuma-
czenia, część wręcz przeciwnie. Na przykład zakaz 
gwizdania wynika z faktu, iż dawniej w teatrach jako 
montażyści (kiedyś mawiało się maszyniści) pracowali 
marynarze. Spore elementy scenografii są opuszcza-
ne na scenę z góry na tzw. sztankietach. Mówi się, iż 
dawniej montażyści porozumiewali się gwizdami, aby 
podnosić i opuszczać poszczególne sekcje dekoracji. 
Zatem zakaz gwizdania ma bardzo jasne przesłanie: 
Nie gwiżdż na scenie, żeby nie spadło Ci coś na głowę!
Tak też jest z jedzeniem orzechów na scenie. Oczy-
wiście surowo zabronione!  Podobno przynosi to 
pecha. Prawda jest jednak taka, że drobne kawałki 
orzecha mogą podrażniać struny głosowe śpiewa-
ka czy aktora, co mogłoby mieć katastrofalne skutki 
w czasie spektaklu.
Ale jest także masa zabobonów ochoczo kultywowana 
przez aktorów, a na zdrowy rozum niemająca żadnego 

logicznego wyjaśnienia. Do mniej lub bardziej irracjo-
nalnych należą: 

zakaz patrzenia w pustą budkę suflera (budek • 
w prawdzie już nie ma, ale przesąd pozostał), 
strach przed rozsypanem pudrem (grozi zmianą • 
teatru lub co gorsza wyrzuceniem z niego), 
absolutny zakaz występów w prywatnych ubra-• 
niach (to nawet logiczne), 
rozpoczęcie spektaklu z trzynastominutowym • 
opóźnieniem (wróży powodzenie), 
zakaz wypowiadania słowa „Makbet”, kiedy wysta-• 
wia się Makbeta (zabawne i rodzi wiele nieporozu-
mień i zamieszania), 
absolutny zakaz wnoszenia pawich piór na scenę • 
(nieszczęście), 
trumna na scenie (niebawem w teatrze ktoś • 
umrze), 
zakaz śpiewania „To ostatnia niedziela” (rychła • 
śmierć dyrektora),
zielone kostiumy przynoszą pecha (zielony to kolor • 
wróżek, które są zazdrosne i mogą spowodować 
kłopoty na scenie)

i wiele innych. 

Zabawne jest też kiedy garderobiana tuż przed wej-
ściem aktora na scenę, zaszywa mu coś w kostiumie. On 
zazwyczaj wtedy trzyma kawałek nitki w zębach - chro-
ni to przed zaszyciem talentu. Aktorzy też, zwłaszcza 
przed premierą, obdarzają się solidnymi 
kopniakami w tyłek i wiedzą dosko-
nale, że po ostatniej próbie general-
nej, która zwyczajowo odbywa się 
z udziałem publiczności, ukłony są 
absolutnie zabronione, jeśli chcemy, 
aby jutrzejsza premiera wypadła 
doskonale. A jeśli próba generalna 
wypadnie dobrze, to należy się raczej 
przygotować na „klapę” nazajutrz.

A propos premier, zerknijcie na naj-
nowszą produkcję Teatru Wybrzeże 
„Karmaniola czyli od Sasa do Lasa”, 
szczerze polecam.

Zielony kostium przynosi pecha, 
wróżki mogą się zemścić…

ToMasz PodsiadŁy
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami. 
Ściśle współpracujący z Gdyńskim Centrum Kultury, 

gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności. 
Konferansjer  i moderator, zatrudniany przez 
największe firmy i agencje eventowe w Polsce.



adaM ogrodowCzyk: 
Trener personalny, pasjonat sportu, 
propagator Zdrowego i aktywnego stylu Życia.  
Założyciel Food & Fit Catering Dietetyczny. 
Były antyterrorysta, 
absolwent akademii wychowania Fizycznego, 
ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie swps. 

waleriJ PryŻkow, 
właściciel WP CAPITAL

 
ekspert w sprawach inwestycji kapitałów w kraju i poza granicą. 

posiada mnóstwo kontaktów międzynarodowych. 
specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych. 

Jest koneserem i mecenasem  sztuki.

Blockchain 
inwestycje. 
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powszechne przyjęcie technologii blockchain spowo-
duje takie same globalne zmiany na świecie, jak wyna-
lazek internetu i smartfona spowodowali w swoim cza-
sie. Kryptograficzne szyfrowanie danych w najbliższej 
przyszłości na pewno będzie miało ogromny wpływ na 
gospodarkę, strukturę finansową, a nawet politykę. in-
westowanie w blockchain to nie tylko zakup kryptowa-
lut, takich jak Bitcoin, ethereum, ripple oraz innych. 
Jest to przede wszystkim inwestycja w technologię.
inwestycje kryptowalutowe niosą za sobą duże ryzyko. 
ale zakup akcji wiodących firm to bardziej bezpiecz-
na i ciekawa inwestycja. Chodzi o 360 Blockchain inc, 
Hive Blockchain Technologies, iBm.
ryzykowna, ale bardzo obiecująca inwestycja w block-
chain, to inwestycja w startupy zbudowana wokół tej 
technologii. Dobrym przykładem tego jest BaT (Basic 
attention Token). Dziś są różne projekty godne uwagi 
w dziedzinie farmaceutyki, finansów i nieruchomości.
Technologia Blockchain szybko się rozwija. praw-
dopodobne, że w najbliższej przyszłości „łańcuch 
bloków” przeniknie we wszystkie sfery ludzkiej ak-
tywności. Blockchain to jest obiecujący obszar do 
inwestowania i zarabiania. 

Stres 
a zdrowie
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wszechobecny pospiech, napięte terminy, goniące zaległo-
ści i nadmiar pracy, nie jest w dzisiejszych czasach niczym 
nowym. Taka ciągła mobilizacja może pogorszyć jakość 
i efektywności naszych działań oraz odbić się na zdrowiu. 
Taki szybki styl życia, powoduje że również nasza dieta na 
tym cierpi. wybieramy szybkie przekąski co za tym idzie do-
starczamy spore ilości cukrów prostych oraz tłuszczy. Takie 
podejście do odżywiania zamiast regenerować i wspierać 
nasz organizm podnosi nasz poziomu stresu. Z racji tego, że 
lubimy proste rozwiązania, świetnie w takim szybkim stylu 
życia sprawdzi się Catering Dietetyczny. Będziesz miał wię-
cej czasu, a twój organizm dostanie to, czego potrzebuje. 
Świetnym wsparciem w walce ze stresem jest aktywność 
fizyczna. wiem to z autopsji. w ostatnią sobotę bardzo się 
zdenerwowałem. w niedzielę rano zrobiłem ostry trening 
na siłowni. najpierw 30 min biegu, potem kilka obwodów 
ćwiczeń. pomogło. aktywność fizyczna poprawia również 
metabolizm co jest kolejnym argumentem Za. 

Trzymam za was kciuki. nie dajcie się zwariować.
pozdrawiam. 



esTera gaBCzenko
wydawca i redaktor naczelna Zatoka piękna

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

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

graŻyna PaTuralska
Kreatorka wizerunku, stylistka,

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

projektantka marki grace Collection

Przygotowania
do świąt 
czas start!
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NAJLEPSZE ZABIEGI BANKIETOWE NA GRUDZIEń 
OKIEM REDAKTOR NACZELNEJ ZATOKI PIęKNA.
 
przedświąteczna gorączka trwa w najlepsze. Centra han-
dlowe zapełniły się ludźmi poszukującymi prezentów oraz 
ubrań i dodatków, które nadawałyby się na imprezy firmo-
we, rodzinne, a wreszcie i na zabawę sylwestrową. Chociaż 
takie zabieganie bywa całkiem przyjemne, na wyglądzie od-
bija się ono nie najlepiej. wiele kobiet zauważa to właśnie 
w grudniu. spokojnie, jeszcze nie jest za późno, by skorzy-
stać z oferty last minute, jaką niewątpliwie są proponowane 
przez kliniki medycyny estetycznej zabiegi bankietowe.
 
wśród zabiegów bankietowych wyróżnia się na pewno za-
bieg nawilżający i rozświetlający geneo+, który zauważalne 
efekty daje od razu po jego przeprowadzeniu, a jednocze-
śnie stanowi świetne uzupełnienie każdej terapii.
niekwestionowanym hitem wśród zabiegów regeneracyjnych 
i nawilżających wciąż pozostaje mezoterapia igłowa, podczas 
której w głąb skóry aplikuje się koktajl substancji odżywczych.
Kolejny sekret pięknej skóry to endermolift urządzeniem 
lpg alliance w połączeniu z kosmetykami lpg, który poko-
chała m.in. polska aktorka Jagoda pietruszkówna. 
 
więcej o zabiegach bankietowych na www.zatokapiekna.pl
Zapraszam do czytania i oglądania!

ostatnie dziesięciolecie zmieniło panujący niepodzielnie i bar-
dzo długo jedynie słuszny trend w kwestii nakryć głowy: brak 
nakrycia. na szczęście moda „poszła po rozum do głowy”, 
odziewając ją, zwłaszcza zimą, w różnego rodzaju nakrycia.

Choć czasami wybór odpowiedniego ich rodzaju nastrę-
cza mężczyznom wiele problemów, to rozwiązanie ich jest 
bajecznie proste: do stroju formalnego – elegancko a do 
ubrań casualowych – na luzie, sportowo.

do strojów formalnych, eleganckich garniturów •	
i płaszczy najlepsze będą kapelusze typu Fedora lub 
Borsalino 
do strojów o mniejszym stopniu formalności, np. ze-•	
stawów smart casualowych, krótkich płaszczy i kur-
tek wełnianych typu bosmanka, budrysówka, piko-
wana – może być np. kapelusz z mniejszym rondem, 
a także wszelkiego rodzaju kaszkiety szyte z tweedu, 
wełny w jodełkę lub w kratę albo ze sztruksu. 
do ocieplanych lub pikowanych kurtek casualowych •	
i sportowych, np. parki noszonej na duży mróz – 
przyda się czapka wełniana lub bawełniana z man-
kietem albo czapka uszatka, najlepiej z naturalnego 
futra, bo grzeje i chroni przed wiatrem. 

NAKRYCIA 
GŁOWY
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przewodnim motywem wernisażu autorstwa maurycego Śmierzchalskiego 
była fotografoterapia jako wyzwolenie śpiącej pasji według efesowskiej kon-
cepcji niwelowania stresu oraz uruchomienia pozytywnych reakcji, mających 
na celu wywołanie uśmiechu na twarzy. wszystko po to, by żyć zdrowiej.
autor wernisażu, który odbył się w hotelu sofitel grand sopot jest uznanym 
fotografem, realizatorem filmowym, wykładowcą oraz współautorem albu-
mów fotograficznych : „gdynia pod żaglami”, „Uśmiechnij się jesteś w gdyni”.

Wernisaż Maurycego 
Śmierzchalskiego 
w Sofitel Grand Sopot

pokaz marki grace Collection był  zwieńczeniem Dnia polskiego, zorga-
nizowanego przez polską agencję inwestycji i Handlu oraz Zagraniczne 
Biuro Handlowe w moskwie, w którym uczestniczyły   polskie firmy 
poszukujące partnerów we współpracy podczas trwania moskiewskiego 
Tygodnia mody, prestiżowego wydarzenia o zasięgu światowym, które 
cieszy się ogromną popularnością i frekwencją. 
grace Collection to jedyna polska marka, która wystąpiła z własnym po-
kazem mody składającym się z   40 stylizacji na różne okazje. autorką 
kolekcji zaprezentowananej podczas tegorocznej edycji  moscow Fa-
shion week,  jest grażyna paturalska, obecnie projektantka realizująca 
swoją życiową pasję, a wcześniej posłanka na sejm iV kadencji. 
Zaprezentowane na wybiegu ubrania i torebki w pokazie grace Col-
lection uznane zostały przez organizatorów moscow Fashion week za 
jedną z najciekawszych i największych prezentacji.

Grace Collection 
na Moscow 
Fashion Week
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“Zdecydowałam się żyć wg własnej wizji a nie schema-
tów narzuconych przez otoczenie. Nie pozwoliłam aby 
ograniczenia innych były moimi ograniczeniami. Byłam 
i jestem na tyle odważna aby realizować własną wizję 
nowoczesnej edukacji stwarzając dzieciom świetne wa-
runki do nauk angielskiego w małej miejscowości” - to 
jedna z wypowiedzi nagrodzonej laureatki Plebiscytu 
lady Business Awards 2019.

wspaniałych gości wydarzenia przywitał piękny głos Doroty 
Zysik, głos o szerokim wachlarzu barw, klasyczny, musica-
lowy, przez niektórych określany jako disneyowski. wieczór 
poprowadził piotr Firan - Dziennikarz, publicysta i wydawca 
w polskim radiu, autor programu publicystycznego w radio-
wej Czwórce oraz emilia Bartosiewicz - Brożyna - twórczyni 
i prezes lady Business Club Business women Foundation, 
pomysłodawca plebiscytu lady Business awards, redaktor 
naczelna ladyBusiness.pl.

W tym roku zależało 
nam nam na przekazaniu 
uczestnikom wieczoru 
dużej dawki motywacji 
i inspiracji do działa-
nia, dokonywania zmian 
w życiu oraz w biznesie 
wg naszego hasła #Ma-
keYourBusinessBetter. 
Dlatego zaprosiliśmy 
na scenę Natalię Jefi-
mowę - międzynarodo-
wą trenerkę i mentor-
kę, psychografologa, 
specjalistkę z zakresu 
psychologii psychotro-
nicznej oraz technik 
NLP.- powiedziała emilia 

Bartosiewicz - Brożyna - prezes lady Business Club Busi-
ness women Foundation. 
natalia wprowadziła uczestników wieczoru w temat 5 kluczy 
do wartościowych relacji.
wieczór zakończyło energetyczne wystąpienie dziennikarki 
telewizyjnej, radiowej i prasowej -  Doroty wellman - „Dlacze-
go nie warto bać się zmian, czyli kto nie ryzykuje ten nie ma 
szans na sukces” - to była prawdziwa bomba energii, moty-
wacji do działania!

Zdobycie tytułu lady Business awards 2019 to podkreślenie 
dotychczasowej działalności, chwila zatrzymania i wdzięcz-
ności za wszystko co osiągnęły laureatki i wyróżnione wła-
ścicielki firm. To właśnie one są inspiracją do zmian i roz-
woju biznesu dla innych kobiet biznesu. laureatkami trzeciej 
edycji plebiscytu lady Business awards w kategorii “własna 
firma” zostały: 
MAłgORZATA KOTlONEK - HOROCH, właścicielka mar-
ki goshico, JOANNA ZIElIŃSKA - właścicielka szkoły Ję-
zyka angielskiego yes, AgATA ROZUMEK - właścicielka 
Fundacji mozaika,

Znamy Laureatki Lady 
Business Awards 2019

ZDJĘCia: agnieszka wanat
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WyRóżNIENIA OTRZyMAŁy: 

NATAlIA BOgdAN, właścicielka marki Jobhouse z gdańska, 
TATIANA dEMBSKA, właścicielka aDs Finance i aTri gro-
up, SYlWIA dęBOWSKA - lENART, właścicielka marki le-
nart interactive, AgNIESZKA góRSKA - TOMASZEWSKA, 
właścicielka gospel Joy.
laureatką w Kategorii przedsiębiorcza polka za granicą 
została AdRIANA JURCZYK dUARTE, właścicielka mo-
onluza z portugalii.
laureatką w Kategorii wyróżnienie specjalne przyznane 
przez Fundację lady Business awards Business women Fo-
undation została ANNA ORSKA 
“Jest tyle fantastycznych kobiet biznesu, które warto nagro-
dzić, ale w tym roku postawiliśmy nie na czas prowadzenia 

biznesu, ale na zmiany, które zaszły w jej życiu. Być może 
nie wszyscy ją znacie, ale znają ją m.in. w Berlinie, Medio-
lanie i Nowym Jorku, dlatego chcemy aby jej dokonania 
poznało jak najwięcej Polek” - podsumowała prezes fun-
dacji - emilia Bartosiewicz - Brożyna 

laureatką w Kategorii nagroda Członkiń lBC dla Członkini 
lBC została Brygida Beck, właścicielka medycznego Cen-
trum naukowo-Diagnostycznego BB-med, która zmienia ob-
licza branży, w której działa. 
Jest odważną, nowoczesną i otwartą na poszukiwanie nowych 
rozwiązań kobietą. Ma niezwykłą siłę działania, jest bizneso-
wo silna, a jednocześnie jest przyjacielska i wspierająca. Wie, 
że nie zawsze musi się udać zarówno w życiu jak i w biznesie, 
ale wie również, że trzeba działać dalej – właśnie mimo nie-
powodzeń. Dodatkowo działa w branży, która nie jest łatwa. 
Konferencje, które organizuje wpisują się w dbanie o jakość 
życia” - podsumowała głosowanie członkiń lBC Beata Block 
- członek zarządu Fundacji.

To temat 69 Brainstormu lady Business Club 
Business women Foundation. Tym razem ko-
biety biznesu z pomorza spotkały się w pra-
cowni patrizia aryton w Chmielnie, która w tym 
roku świętuje swoje 30-lecie działalności! Cho-
ciaż zima 2019/2020 dopiero przed nami, w fir-
mie trwa już praca nad kolejną. To niesamowite, 
jak wiele czasu potrzeba od zakiełkowanego 
w głowie pomysłu do gotowego płaszcza, ko-
stiumu, marynarki.

magdalena właszynowicz – doradca wizerun-
kowy i product manager w patrizia aryton 
pokazała proces powstawania kolekcji, czyli 
skąd się biorą pomysły, jak rodzą się inspiracje, 
co wpływa na wybór koloru i tkaniny, co to jest 
moodboard. w drugiej części spotkania patry-
cja Cierocka – szumichora – Dyrektor Kreatyw-
na marki patrizia aryton pokazała, jak łączyć 
kolory, tkaniny i projekty w jedną, spójną ca-
łość, jak dobrać ubranie do sylwetki, jak bawić 
się kolorami aby wyglądać modnie i elegancko.
gospodarzem spotkania była Beata Block, pre-
zes oddziału północ lBC. To był wspaniały czas 
rozmów i możliwość wzajemnego poznania. 
lBC już od 8 lat skutecznie łączy właścicielki 
firm, wspierając je w działaniach wizerunko-
wych, kontaktach i rozwoju ich firm.

Stwórz kolekcję 
idealną dla siebie
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Witold Gulcz    |    saLony FirMowe itaka    |   ch rentaL park - gdańsk -szadółki    |    ch auchan - ruMia   |  ch auchan - gdańsk   |   ch pLaza – poznań

Lubicie bezdroża, setki kilometrów 
piaszczystych plaż, twierdze i zam-
ki? Lubicie  zapach orientalnych 
przypraw, słodkie  ciasteczka, świe-
że ryby?  Zabieram Was do Omanu, 
miejsca, które znacie pewnie z gry 
w Państwa i Miasta jako jedyne za-
czynające się na literę „O”
Co mnie rozkochało w tym miejscu?
Po pierwsze pustynie. Góry piachu, 
falujące w słońcu wydmy  czesane wia-
trem. Łatwo dostępna, piękna Wahiba 
Sands, gdzie można rozbijać namioty, 
szaleć terenowym autem, surfować, 
oglądać zachody słońca i zaznać koją-
cego spokoju i prawdziwej ciszy. 
Po drugie twierdze, jest ich w Oma-
nie prawie tysiąc, a jedna z nich, 
Bahli , wpisana została na listę Świa-
towego Dziedzictwa Kultury UNE-
SCO. Wszystkie forty powstały by 
strzec szlaków handlowych. Jednym 
z ważniejszych w historii był trakt 
kadzidlany, którym transportowano 

wonne kadzidła z Omanu do samej 
Petry w Jordanii.
Po trzecie plaże. Dwa tysiące kilome-
trów linii brzegowej robi wrażenie. 
W dużej części zupełnie dzikiej, na 
południu gdzie znajduje się kilka tury-
stycznych kurortów z bardzo luksuso-
wą bazą hotelową. Skały, malownicze 

zatoczki, wiele gatunków delfinów 
i wielorybów w ciepłych, lazurowych 
wodach a ponadto ogromne  żółwie 
w swoim naturalnym środowisku.
Po czwarte off-road. Nieskończone 
szutrowe drogi wijące się w surowym, 
skalistym krajobrazie. Strome, kręte, 
kończące się w zielonych dolinach, 
gdzie huczą wodospady. 
Po piąte mieszkańcy. Pogodni, 
życzliwi, pomocni i bezintere-
sowni. Ciekawi turystów, zawsze 
można na nich liczyć, na pustyni 
gdy zepsuje się auto, w mieście 
gdy zgubiliśmy  drogę do fortu.
To jak? Puchowe kurtki  zamie-
niamy na kąpielówki, a buty nar-
ciarskie na klapki? 

zaglądajcie na nasz funpage 
„ Podróże i my”. 

Zamiast przeziębieniem, 
zarażajcie się pasją podróżowania!

o m a n  
Ogromny  Magiczny 

Aromatyczny niezapomniany
Pewnie szykujecie się do wyjazdów na Jarmarki Bożonarodzeniowe, 

wyciągnęliście z szaf czapy z pomponami i szale, pewnie odkurzacie narty 
i dokręcacie wiązania i szukacie na sklepowych półkach grzanego wina z cynamonem… 

a ja , przewrotnie, zapraszam na  pustynię.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl



 84    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl



   85

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

Lexus RX to zdecydowanie najlepiej sprzedający się model w historii marki. Wariant cieszący się 
ogromną popularnością doczekał się procesu modernizacyjnego. Odmłodzony model niebawem wjedzie 
na stałe do salonu Lexus Trójmiasto w Gdyni. W porównaniu do poprzedniej wersji w nowym RX 
przemodelowano zderzaki, zmieniono wzór atrapy chłodnicy oraz zastosowano nowe oświetlenie. W 
tytułowym modelu debiutuje także druga generacja systemu bezpieczeństwa – Lexus Safety System +.

Bezkompromisowość i nie-
zawodność – tak w dwóch 
słowach można określić naj-
ważniejsze cechy najnowszej 
odsłony kultowego Land Ro-
vera Defendera, którego pre-
miera odbyła się w gdyńskim 
Studio Panika. Designerski 

SUV powstał na specjalnie za-
projektowanej płycie D7X, która została oparta na lekkiej, 
aluminiowej konstrukcji skorupowej. Parametry technicz-
ne sprawiają, że pojazd poradzi sobie w nawet najbardziej 
wymagających warunkach. Terenówka wjedzie na stałe do 
salonu British Automotive Gdańsk w marcu.

Nowy Renault Zoe to 
obecnie najlepiej sprze-
dający się pojazd z na-
pędem elektrycznym na 
europejskim rynku. Naj-
większą zaletą przedsta-
wiciela drugiej generacji 
modelu jest zwiększony 

akumulator o pojemności 52 kWh w wersji ZEN 
R135. Zwiększeniu uległa również moc jednostki 
napędowej, która obecnie wynosi 135KM. Nowy 
wariant Renault Zoe wchodzi obecnie na rodzimy 
rynek. Ceny pojazdu rozpoczynają się od 124 900zł.

pRemieRa 
i  panika

nowe wCielenie 
Renault zoe

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

nowy 
lexus 

zajeChał 
do gdyni
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Czy warto 
ponieść się 

wyprzedaży 
roCznikowej?

Listopad. W opinii klasyka doby dwudziestolecia międzywojennego jest to 
wrzód na dwunastnicy. Z nieco mniej lirycznej strony  początek listopada to 
okres w którym dealerzy samochodowi obwieszczają początek wyprzedaży 
rocznikowej. Wokół tej formy sprzedażowej narosło sporo mitów, które 
skutecznie odstraszają potencjalnych zainteresowanych.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

wietrzenia 
i wybory
Dlaczego okres jesienno-zimowy to 
dobry czas na zmianę auta? Korzyści 
wynikających z takiej inwestycji jest 
sporo, zaś ryzyko pozostaje minimalne. 
Zanim jednak wymienimy najważniej-
sze walory wyprzedaży rocznikowej, 
warto poznać mechanizmy zarządza-
jące transakcjami. Otóż, gdy dobiegają 
do nas marketingowe hasła i reklamy 
informujące o sprzedażowej ofensy-
wie pojazdów, w praktyce w centralach 
poszczególnych marek trwa kampania 
wiosenna, bo to właśnie przedwiośnie 
stanowi czas w którym do salonów 
wjeżdżają auta wprost z linii fabrycz-
nych. W konsekwencji dealerzy muszą 
się mocno sprężyć, aby znaleźć po-
tencjalnych klientów. Efekt? Z każdym 
kolejnym tygodniem możemy liczyć na 
bardziej atrakcyjne propozycje. Z dru-
giej strony – magazyny w kolejnych 
dniach wietrzą się coraz intensywniej, 
a wybór staje się bardziej ograniczony.
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PaweŁ koTlewski,
Szef Działu Sprzedaży 
Flotowej FordStore 
Euro-Car Gdynia

Wielkimi krokami zbliża się ko-
niec roku – to idealny moment 
na zmianę samochodu. Na ryn-
ku zaczynają pojawiać się spe-
cjalne oferty na pojazdy z rocz-
nika 2019. W FordStore Euro-
Car Gdynia czekają na Państwa 
samochody objęte dodatkowym 
rabatem. W naszej ofercie każdy 
znajdzie coś dla siebie, między 
innymi model Ford Fiesta w ce-
nie 49 900zł brutto, który został 
wyposażony m.in. w radio z ze-
stawem głośnomówiącym, pod-
grzewane przednie fotele oraz 
bardzo przydatną przy ujemnych 
temperaturach – podgrzewaną 
przednią szybę. Specjalnym 
rabatem został objęty również 
flagowy model segmentu C, czyli 
Focus, wyposażony m.in. w ra-
dio z kolorowym, dotykowym 
wyświetlaczem, aluminiowe 
felgi, światła do jazdy dziennej 
LED oraz podobnie jak Ford 
Fiesta posiadający pakiet zimo-
wy uzupełniony o podgrzewaną 
kierownicę, a wszystko to w ce-
nie 70 900zł brutto.

kij ma dwa końCe
Wnioski są zatem proste. Z perspektywy producenta oraz dealera znacznie 
korzystniej jest oczyścić magazyny, niż prowadzić sprzedaż równoległą. Czas 
w świecie motoryzacyjnych nowości biegnie nieubłaganie, a to oznacza, że 
oferty rabatowe mogą być kuszące. W tym miejscu warto odpowiedzieć na 
zasadnicze pytanie – jakie czynniki wpływają na rodzaj oferty, a co za tym idzie 
– wysokości upustu? Owe kryteria uwarunkowane są specyfiką rodzimego 
rynku, a ta pozostaje mówiąc wprost – paradoksalna. W Polsce wartość auta 
określana jest na podstawie roku produkcji (w większości krajów zachodnich 
wartość określa się na podstawie daty pierwszej rejestracji). Rok produkcji 
zostaje wpisany w odpowiednią rubrykę dowodu rejestracyjnego, co wykorzy-
stują ubezpieczyciele. teoretycznie inwestujemy w samochód który jest rok 
starszy, co walnie przyczynia się do jego wyceny. i choć wysokość sumy, którą 
przyjdzie nam zapłacić jest niższa niż oczekiwana, to w przyszłości przy pry-
watnej sprzedaży auta spadek jego wartości pozostaje większy.
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JarosŁaw 
oMelańCzuk,
Kierownik Działu Sprzedaży 
– Toyota Walder

Końcówka roku to tradycyjnie już 
gorący czas wyprzedaży w trójmiej-
skich salonach samochodowych. 
Jak co roku jedną z najbardziej 
wyczekiwanych ofert zaprezentuje 
największy przedstawiciel Toyoty w 
naszym województwie  - firma Wal-
der z salonami w Chwaszczynie i 
Rumi. Toyota Walder kusi rabatami 
sięgającymi nawet 28 000zł. Ofertą 
wyprzedażową objęte są niemal 
wszystkie modele. Ceny Toyoty 
Aygo rozpoczynają się od 36 300zł 
a Toyoty Yaris od 41 000zł. Toyotę 
C-HR można kupić z rabatem sięga-
jącym 15 600zł a w przypadku Co-
rolli rabaty sięgają nawet 16 000zł.

Ukłon 
w stronę 
klienta
form korzystnego finansowa-
nia jest bez liku. Najczęściej 
większość z nich sprowadza się 
do formy kredytowej przy za-
chowaniu wpłaty początkowej 
wynoszącej od kilku do kilku-
nastu procent kwoty całkowi-
tej. to kropla w morzu biorąc 
pod uwagę upusty z jakimi 
mamy do czynienia w dobie 
wyprzedaży. Rabaty z roku na 
rok pną się ku górze. Obecnie 
sięgają średnio od 10.000 do 
30.000 złotych w zależności od 
okresu wyprzedaży, marki oraz 
modelu pojazdu.

BarTosz 
kęPCzyński,
Doradca ds. Kluczowych 
Klientów Flotowych 
– Volvo Drywa

Koniec 2019 roku to znakomita 
okazja, aby zmienić swój dotych-
czasowy pojazd na nowe Volvo. 
Coraz częściej wybieraną opcją 
finansowania jest tzw. abonament, 
czyli użytkowanie pojazdu przez 
dany okres, a następnie zwrot auta 
do dealera. Dla swoich klientów 
możemy zaproponować Nowe 
Volvo XC40 za 684zł miesięcznie 
lub nowe Volvo XC60 za 1000zł 
miesięcznie. Nasze samochody to 
synonim bezpieczeństwa, skan-
dynawskiego designu oraz trwa-
łości i niezawodności. Posiadamy 
najnowszą gamę modelową ze 
wszystkich producentów samo-
chodów marek premium.

z negoCjaCjami w tle
Kolejnym istotnym aspektem jest forma rabatu. Warto odróżnić klasyczny 
wariant upustu od tak zwanego pakietu korzyści, który nierzadko obejmu-
je dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, a nawet 
darmowe przeglądy, które w poczet oferty dorzuca dealer. Osoba odpo-
wiedzialna za operację transakcyjną ze strony danej marki może również 
przekazać od siebie oboczne bonusy, takie jak opony zimowe. tu docho-
dzimy do kolejnej korzyści – elastycznej formy negocjacji, która podczas 
rocznikowej kampanii sprzedażowej daje nam znacznie więcej możliwości. 
bo negocjować w takich sytuacjach należy. bynajmniej nie w sposób bez-
pośredni – tak jak w przypadku oględzin na parkingu przed dyskontem, któ-
re towarzyszą formie transakcji prywatnej. Warto podkreślić, że negocjacje 
nie muszą być zależne od zawartości naszego portfela. Coraz większa liczba 
dealerów oferuje korzystne warunki finansowania. jakie?
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- Rok 2019 jest jednym z najciekawszych w dotychczasowej działal-
ności naszej firmy – twierdzi Aneta janczewska, Marketing Mana-
ger w toyota Walder – Jest to rok siedmiu wielkich premier Toyoty. 
Każda z tych premier spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem 
ze strony Klientów, co przełożyło się na rekordową sprzedaż w sa-
lonach grupy Walder. Uwieńczeniem tego wyjątkowego roku bę-
dzie dla nas wielka wyprzedaż modeli Toyoty z rocznika 2019.

trójmiejski dealer samochodowy przygotował rabaty sięgające na-
wet 28.000zł. Atrakcyjnymi ofertami objęto praktycznie wszystkie 
modele dostępne w salonach. Co ważne, nową toyotę można na-
być na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszystko 
za sprawą specjalnego programu  toyota DLA CiEbiE – ofercie skie-
rowanej do klientów indywidualnych na warunkach dostępnych 
dotychczas wyłącznie dla przedsiębiorców.

wielka wyprzedaż 
w salonaCh 
toyota walder

Koniec roku zbliża 
się wielkimi krokami. 
Ostatnie tygodnie to 
gorący czas wyprzedaży 
w trójmiejskich salonach 
samochodowych. Jak co 
roku jedną z najbardziej 
wyczekiwanych ofert 
zaprezentuje największy 
przedstawiciel Toyoty 
w naszym województwie  
- firma Walder z salonami 
w Chwaszczynie i Rumi. 

TEKST: Mateusz Marciniak
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Aerodynamiczna sylwetka auta 
sprawia, że jego posiadacze mogą 
liczyć na cichą, dynamiczną oraz co 
istotne – ekonomiczną jazdę. Nowy 
juke jest dostępny w dwóch wa-
riantach benzynowych (DiG-t 117)  
o pojemności skokowej na poziomie 
999cm sześciennych. Do wyboru 
mamy zatem model wyposażony 
w skrzynię manualną – 6Mt oraz 
automatyczną – 7DCt. tego typu 
parametry techniczne wpływają po-
zytywnie na osiągi auta. Nissan juke 
rozpędza się do 100km/h w czasie 
10.4s w przypadku wersji manual-
nej oraz 11.1s w wariancie zauto-
matyzowanym. Poziom spalania 
w cyklu mieszanym oscyluje w gra-
nicach 6.9-6.5 litrów na 100km, 
choć to również jest uwarunkowane 

rodzajem jednostki. Moc silnika 
w obu przypadkach wynosi 117KM.

Wróćmy do wspomnianego designu. 
Konstruktorzy w nowym Nissanie 
zastosowali charakterystyczne re-
flektory LED, które gwarantują bar-
dziej naturalne światło, a co za tym 
idzie – zwiększenie widoczności. Na 

uwagę zasługują ponadto tylne świa-
tła w kultowym kształcie bumeranga. 
Zastosowanie wariantu LED w tym 
przypadku sprawia, że najnowszy 
juke jest bardziej dostrzegalny na 
drodze, co wpływa na bezpieczeń-
stwo jego użytkowania. Wyróżnikiem 
sylwetki tytułowego pojazdu jest 
również zastosowanie intrygującego 
– tylnego spoilera, który nie tylko 
dodaje sportowego zacięcia, ale tak-
że walnie przyczynia się do poprawy 
poziomu dynamiki jazdy.

jazda Nissanem juke jest bezpieczna 
i pełna emocji. Wszystko za sprawą 
wygodnych foteli o charakterze spor-
towym, które wpływają na zwiększo-
ny komfort podróżowania, a także 
podnoszą poziom bezpieczeństwa. 
Na uwagę zasługuje także kierowni-
ca, która jest wzorowana na autach 
wyścigowych. Sztywne podwozie 
i dynamiczny silnik z turbodołado-
waniem sprawia, że jazda nowym 
Nissanem będzie pełna niezapo-
mnianych wrażeń.

Nowy Nissan juke jest dostępny 
w 5 pakietach – ViSiA, ACENtA, 
N-CONNECtA, N-DESiGN oraz tEK-
NA. Cena pakietu podstawowego 
wynosi 67.900zł.

nowy nissan jUke 
zredefiniował 
kompaktowe sUV-y
W opinii producenta nowy Coupe Crossover redefiniuje powszechne opinie 
na temat kompaktowych SUV-ów. Wszystko za sprawą wyrazistych linii , 
intrygujących akcentów oraz charakterystycznego – pływającego dachu. 
Walory estetyczne nowego Nissana rzeczywiście wydają się być rewolucyjne, 
ale jak się okazuje design nie jest jedynym atutem tytułowego pojazdu.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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elektryzUjąCa 
nowość od forda
Nadchodzące lata odcisną duże piętno na branży motoryzacyjnej ze względu 
na kwestię norm emisji spalin oraz zużycia paliwa. Zmiany wymuszają na 
producentach stosowanie rozwiązań, które umożliwią spełnienie standardów 
w produkowanych samochodach. Ford znalazł na to intrygującą metodę.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

jej pokłosie stanowi w pełni elektrycz-
ny samochód stylizowany na kultowym 
Mustangu. Ciekawostkę stanowi fakt, że 
pojazd ten jest w praktyce SUV’em. ford 
Mustang Mach-E gwarantuje świetne 
prowadzenie, najnowsze technologie 
oraz mnóstwo dodatkowej przestrzeni, 
która z pewnością wpłynie na komfort 
oraz bezpieczeństwo podróżowania. 
istotnym atutem tytułowego modelu 
jest zastosowanie niesłychanie wydajnej 
oraz wytrzymałej baterii, dzięki której 
możemy pokonać trasę o zasięgu 600km 
na jednym ładowaniu. Walor ten doty-
czy wariantu z napędem na tylne koła 
oraz powiększoną baterią o pojemności 
98 kWh. Do wyboru klientów pozostaje 
również alternatywa w postaci wersji z 
napędem na 4 koła.

 
Przedstawiając zalety modelu Mach-E nie 
sposób nie wspomnieć o wykorzystaniu 
innowacyjnych technologii. jedną z nich 
jest zaawansowany system multimedial-
ny, który pełni rolę osobistego asystenta 
kierowcy. System najnowszej generacji 
dostosuje się do codziennego rytmu 
funkcjonowania posiadacza pojazdu, 
aby ułatwić realizację jego codziennych 
zadań. brak silnika spalinowego sprawia, 
że ów model został wyposażony w dwa 
bagażniki (100l oraz 402l). Ze względu na 
swą wyjątkowość model Mach-E dostępny 
będzie w limitowanej ofercie. Rezerwacji 
można dokonać już teraz w salonie ford-
Store Euro-Car w Gdyni.

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl
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Koneserzy klasycznych trunków coraz 
śmielej inwestują w nowe technologie. 
Doskonałym przykładem jest urządzenie 
o nazwie Coravin 1000, które teoretycz-
nie pełni rolę powszechnie stosowanego 
korkociągu. Teoretycznie jest tu słowem 
kluczowym, bowiem metoda działania 
wspomnianego gadżetu została oparta 
o wytwarzanie miniaturowych dziurek 
w korkach bez potrzeby odkorkowywania 
butelek ulubionego wina. Pusta przestrzeń 
butelki zostaje wypełniona neutralnym ar-
gonem, który pozwoli zachować naturalny 
smak oraz właściwą konsystencję.

Trend na stosowanie inteligentnych rozwiązań 
w domach cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Jednym z najnowszych systemów stosowa-
nych przy głównym wejściu jest inteligentna klam-
ka, która dzięki zaawansowanej technologii od-
czytuje linie papilarne właściciela obiektu. Wbu-
dowany zamek po odczycie linii zostaje w sposób 
automatyczny odblokowany. Intuicyjny system 
jest kompatybilny z aplikacją Tuya, co umożliwia 
stosowanie kart magnetycznych, kodów na ekra-
nie oraz technik otwierania i zamykania zdalnego. 
Inteligentna klamka została dodatkowo wyposa-
żona w funkcje domofonu oraz dzwonka do drzwi. 

Batalia z niewidzialnym wrogiem w postaci smogu z zało-
żenia nie może być wyrównana. Stężenie trującego pyłu jest 

w naszym kraju jednym z najwyższych. Rozwiązaniem części 
problemów związanych ze szkodliwym smogiem może być miernik 

jakości powietrza – Kaittera Laser Egg 2. Wykrywacz smogu pozwala w spo-
sób błyskawiczny określić poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniu oraz 
na zewnątrz. Dodatkową funkcją jest odczyt poziomu wilgotności oraz sygnał 
informujący o przekroczeniu dopuszczalnych norm jakości powietrza. Waż-
nym walorem urządzenia jest również jego nowoczesny i stylowy design.

N i e w i d z i a l n y
w r ó g

W i n n a 
t e c h n o l o g i a
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