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Jak mówi pewien aforyzm - „każda korona z upływem 
czasu staje się kapeluszem”. To myśl, która często towarzy-
szy momentem przełomowym, a za takie należy uznać 
odejście starego roku. Pokora, która bije od powyższego 
powiedzenia jest znana największym w biznesowej hie-
rarchii. To właśnie pokora uczy przezwyciężać trudności 
i rodzić nadzieje. Czytelnikom Expressu Biznesu życzę, aby 
z taką właśnie nadzieją wejść w nadchodzący rok.

Zanim zawładną nami noworoczne postanowienia, 
warto ponieść się rachunkom związanym z ostatnimi 
miesiącami. Rok 2019 był rokiem wyjątkowym, nie tylko 
w świecie biznesu oraz gospodarki. To również ważny rok 
dla polityki samorządowej, dlatego w grudniowym wyda-
niu magazynu nie mogło zabraknąć istotnych podsumo-
wań, które jak wiemy – mogą okazać się ważnym punktem 
strategii kreślenia nowych planów na zbliżający się czas.

W grudniu pamiętamy również o świętach. Wszystkim 
czytelnikom naszego miesięcznika życzę, by magiczna 
moc wigilijnego wieczoru przyniosła spokój oraz radość. 
Każda chwila świąt żyje własnym – unikalnym pięknem. 
Jestem pewien, że owo piękno zostanie przez Państwa 
uchwycone w ten wyjątkowy czas.

Zapraszam do lektury.
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Jarosław 
wittstock,
p. o. prezesa zarządu LOTOS S.A. 

Menadżer z blisko 25-letnim 
stażem w zarządzaniu zespołami 
liczącymi od kilku do kilkuset 
pracowników w firmach z kapita-
łem polskim i międzynarodowym. 
Absolwent Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1992 roku 
w Banku Gospodarki Żywnościo-
wej S.A. Ma bogate doświadczenie 
menedżerskie m.in. w branży 
leasingowej i medycznej. Prowa-
dził także własną firmę doradczą. 
W latach 2016-2017 był dyrek-
torem pomorskiego oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Od marca 2017 
roku zawodowo związany z Grupą 
Energa. W zarządzie Grupy Lotos 
zasiada od 11 września 2018 roku, 
pełniąc funkcję wiceprezesa za-
rządu ds. korporacyjnych.

Jacek Friedrich,
dyrektor Muzeum 
Narodowego w Gdańsku 

Historyk sztuki i wykładowca 
akademicki, absolwent Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Od 1990 
roku pracuje w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Jest autorem i redaktorem ponad 
stu publikacji naukowych oraz au-
torem kilkudziesięciu publikacji 
popularnonaukowych. W latach 
2008-2009 kierował Zakładem 
Nauk Humanistycznych gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W latach 2009-2013 pełnił funk-
cję zastępcy dyrektora Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu 
Gdańskiego. W 2013 roku objął 
stanowisko dyrektora Muzeum 
Miasta Gdyni. Został odznaczo-
ny Srebrnym Krzyżem Zasługi 
za ratowanie zabytków podczas 
pożaru w kościele św. Katarzyny 
w Gdańsku. Otrzymał Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej. 

Jan wyrowiński,
prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

Działacz opozycji demokratycz-
nej. Od 1989 roku poseł na Sejm 
RP w czasie czterech kadencji 
i senator dwóch kadencji. Działał 
w Unii Demokratycznej, Unii 
Wolności oraz Platformie Obywa-
telskiej, z której wystąpił w 2016 
roku na znak protestu przeciw 
postulatowi likwidacji IPN. Od 
1999 roku jest przewodniczącym 
Rady Fundacji Generał Elżbiety 
Zawackiej. Od lat aktywnie działa 
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomor-
skim, którego prezesem był już 
w latach 1994-1998. Obecnie na 
stanowisku zastąpił prof. Edmun-
da Wittbrodta. Został odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności, 
Medalem „Za Zasługi dla Miasta 
Torunia” oraz medalem Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Po-
morskiego „Unitas Durat Pala-
tinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

Nowi prezesi 
i dyrektorzy
W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych 
zmian personalnych. Choć obeszło się bez rewolucji, 
to na kilku ważnych stanowiskach pojawili się nowi 
ludzie. Sprawdź, przed kim stoją kolejne wyzwania!
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Na 32 piętrze prestiżowego gmachu Olivia Star zaprezentowali się trójmiejscy członkowie 
społeczności  Sales Angels – Paweł Hermanowicz, Tomasz Wasiewicz oraz Michał 
Trędowski. Wielki finał Sales Angels odbędzie się 22 stycznia w Warszawie. W opinii 
ekspertów jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla ludzi sprzedaży w Polsce.

Kazimierz Wierzbicki – 
właściciel Trefla Sopot 
oraz grupy Trefl został 
wyróżniony przez ma-
gazyn Forbes oraz firmę 
badawczą Pentagon Re-
search. Założyciel grupy 

Trefl zajął 40 miejsce w prestiżowym plebiscycie 
Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie. 
Zwycięzcą plebiscytu został Prezes Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej – Zbigniew Boniek.

PKO Bank Polski 
już po raz piąty 
został laureatem 
nagrody „Bank 
of the Year in Po-
land”. Prestiżowy 
tytuł jest corocznie 
przyznawany przez 

brytyjski miesięcznik „The Banker” z grupy 
Financial Times. Międzynarodowi eksperci 
docenili bank za cyfrową transformację, która 
trwale wpisała się w DNA organizacji.

WpłyWoWy
KAZIMIERZ  
WIERZbIcKI

bAnK 
of thE yEAR

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

coRAZ blIżEj 
fInAł SAlES AngElS
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O tRZECH DEKADACH HiStORii, UGRUNtOWANEj POZyCji NA RyNKU bUDOWLANyM, ALE tEŻ 
O ODWADZE i NOWyCH WyZWANiACH MóWi PREZES ZARZąDU SPółKi, WłAŚCiCiEL iZObUD, ANNA GóRSKA.

30  lat
IZOBUD

Budujemy 
sukces

rOZmAWIAŁA: Zdzisława Mochnacz  | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
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W tym roku mija 30 - lecie firmy. Trzy dekady działalno-
ści Izobud, to z  pewnością materiał obszernego tomu 
historii. Kamienie milowe, punkty zwrotne od 1989r. to 
przede wszystkim?

Tak zdecydowanie, to z  pewnością obszerny materiał na do-
brą powieść. To już 30 lat istnienia Izobud na rynku materiałów 
budowlanych. Firma została założona przez państwa Lamczyk, 
w  czasach dużego popytu na materiały budowlane. W  2006 
roku firma mojego ojca nabyła większościowy pakiet udziałów 
w  Izobud sp. z  o.o. Objęłam stanowisko prokurenta spółki 13 
lat temu i  tak się zaczęły moje pierwsze kroki w  branży. po 
roku ojciec postanowił mnie wrzucić na „głęboką wodę”, prze-
kazując mi większościowy pakiet udziałów i  powołując mnie na 
prezesa zarządu spółki. Obecnie jestem prezesem i  zarazem 
właścicielem dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, 
o  przychodach do 100 mln zł, zatrudniającego 40 osób.

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie wysokiej ja-
kości usług w  branży budowlanej, dostarczanie na ry-
nek najlepszych produktów zapewniając profesjonalną 
obsługę, transport i  rozładunek. Jaka jest recepta na 
ugruntowaną pozycję na rynku budowlanym?

Receptą na sukces są przede wszystkim ludzie. Nie jest to tyl-
ko hasło marketingowe. U  nas Zespół Izobud brzmi dumnie, 

to wspaniali, oddani pracownicy, którzy ciągle podnoszą swoje 
kwalifikacje. permanentne szkolenia produktowe oraz sprze-
dażowe rozbudowują wiedzę naszych pracowników. Bez nich 
firma nie rozwijałaby się aż tak dynamicznie. Z  roku na rok sta-
wiamy sobie, wszyscy razem poprzeczkę co raz wyżej, dlatego 
odnosimy kolejne sukcesy. Nie jest to łatwe, ten biznes jest 
pełen wyrzeczeń, często mówiąc wprost: potu i  łez – to cięż-
ka, mrówcza praca całego zespołu. satysfakcjonujący jest dla 
nas wynik całorocznego zaangażowania, nie tylko finansowy, 
ale przede wszystkim pozytywna opinia klientów o  nas. Inna 
bardzo ważna nasza cecha, dzięki której odnosimy sukecsy, to 
profesjonalny tabor transportowy. Zawsze i  na czas dostar-
czamy towar na terenie województwa pomorskiego. staramy 
się na każdym kroku, aby klient był zadowolony – dobra obsłu-
ga + profesjonalny transport = sukces. 

Mówi Pani, że ”...odwaga, jest kołem napędowym waż-
nych chwil w życiu kobiety...”. Kobieta zarządzająca 
branżą budowlaną, obsadzoną w  większości przez męż-
czyzn, choć w  dzisiejszych czasach już tak bardzo to nie 
dziwi, wymaga odwagi?

Wydaje mi się, że każda kobieta prowadząca biznes musi 
być odważna, bo to już połowa sukcesu. Branża budowlana 
jest rzeczywiście bardzo męska , ale za mężczyznami w  wie-
lu przypadkach stoją kobiety, które są częścią ich biznesu, 
rodziny. Kobieta odważna to taka, która potrafi być sobą, 
mieć swoje własne zdanie, pasję, której nie boi się realizo-
wać. Kobieta odważna nie podda się przy pierwszej, lepszej 
okazji, wręcz przeciwnie, będzie zawsze zmotywowana do 
kolejnej próby, do ewentualnej zmiany strategii, wszystko 
po to, aby zrealizować swój cel, żeby się nie poddać. Tak 
zdecydowanie jestem odważną kobietą.

Skończyła Pani zarządzanie. Doświadczenie wyniesione 
z  domu, czy właśnie gruntowne wykształcenie bardziej 
przydaje się do prowadzenia firmy? A  może właśnie ten 
mix pozwolił osiągnąć taki sukces?

Moi rodzice kładli ogromny nacisk na wykształcenie moje i  mo-
jego rodzeństwa oraz umożliwiali nam zdobywanie doświad-
czenia, często rzucając nas na głębokie wody w  biznesie. Ten 
mix pomaga nam w  przemyślanym prowadzeniu biznesów. Je-
stem wdzięczna moim rodzicom, za takie wychowanie, chociaż 
nie było łatwo.

Sporym wyzwaniem budowlanym była praca wraz z  sio-
strą, nad projektem Quadrille. Efektem czego jest luksu-
sowy, butikowy hotel w  zabytkowym pałacu w  Gdyni -  
Relais & Chateaux Hotel Quadrille. To Pani najważniejsze 
przedsięwzięcie biznesowe?

Tak, obok Izobud, Hotel  Quadrille Relais&Chateaux to naj-
bardziej ambitne wyzwanie biznesowe, które realizujemy już 
od kilku lat z  moją siostrą – Martyną górską – popielarz. Nie 
ma dla nas rzeczy niemożliwych. Dużo razem podróżujemy 
i  to właśnie z  tych podróży, obserwacji hoteli butikowych, 
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ze smaków przywożonych „ze świata”, a  przede wszystkim 
z  miłości do „Alicji w  Krainie Czarów” Lewisa Carolla, po-
wstało to nietuzinkowe, pełne tajemnic miejsce, które ocza-
rowało wielu klientów. Nie chciałyśmy tworzyć kolejnego 
hotelowego miejsca na mapie trójmiasta, a  wnętrze z  du-
szą, wypełnione całym światem wzruszeń i  doznań. Kuchnia 
autorska Marcina popielarza, która oparta jest na potrawach 
znanych mu z  dzieciństwa, tworzy spójną całość z  zaczaro-
waną, niezwykle zwariowaną restauracją  Biały Królik.

Święta to czas odpoczynku, a  koniec roku nastraja do 
podsumowań i  określania celów na nowy czas. Co przy-
niósł rok 2019r i  jakie plany na Nowy Rok?

Marzę już o  świętach, o  odpoczynku, spotkaniu z  rodzi-
ną. Rok 2019 był ciekawy, choć dość trudny, wymagający 
i  wyczerpujący. Działo się wiele, ogromny popyt na mate-
riały budowlane zderzył się z  niską podażą, producenci nie 

byli w  stanie sprostać tak wysokim potrzebom rynkowym, 
ciągle rosnące koszty pracy, rynek pracownika, rosnące ob-
roty, ale też malejące marże, klienci czekający w  kolejkach 
tranzytowych, wysokie ceny, to wszystko wywoływało ner-
wową atmosferę. Daliśmy radę, zrealizowaliśmy większość 
planów biznesowych – nowe inwestycje w  sprzęt, ciekawe 
szkolenia dla pracowników i  klientów, konkursy sprzeda-
żowe, wprowadzenie usługi pogotowia budowlanego, które 
w  ekspresowym terminie dowozi towar do klienta z  po-
wiatu kartuskiego, kolejne ciekawe nagrody, akcje pomoco-
we. powiem jednak tak: to był wspaniały rok. A  Nowy Rok, 
cóż…czeka nas dużo pracy, przede wszystkich otwieramy 
dodatkowe miejsce sprzedaży w  Dzierżążnie, co usprawni 
pracę z  klientem, da nam nowe możliwości pracy w  terenie, 
lepsze i  większe warunki do magazynowania towaru. Nowy 
Rok to nowe konkursy dla klientów, praca ze strategicznymi 
dostawcami, praca nad nowym projektem obiektu handlo-
wego. To będzie znakomity rok.

UL. DWORCOWA 3
83-314 sOMONINO

TEL.: 58 694 02 00
WWW.IZOBUDMB.Pl
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Summa Summarum, 
czyli  zawsze 
mogło Być 

gorzej
„StRAjK NAUCZyCiELi”, „jAK GłOSOWAć W WybORACH DO PE?” ORAZ „iLE KOSZtUjE KROWA” - 
W tEN SPOSób PREZENtUjE Się PODiUM NAjCZęŚCiEj WPiSyWANyCH fRAZ DO WySZUKiWARKi 
GOOGLE W 2019 ROKU. W OPiNii SOCjOLOGóW POPULARNOŚć OWyCH HASEł StANOWi 
W DUŻEj MiERZE ODbiCiE LUStRZANE NASZEGO SPOłECZEńStWA. tU RODZi Się PytANiE 
– CO jESt ObRAZEM ZWiERCiADłA W ŚWiECiE biZNESU? W POSZUKiWANiU ODPOWiEDZi 
Z PEWNOŚCią POMOŻE NAM biZNESOWE PODSUMOWANiE MijAjąCEGO  ROKU.

PROJEKT:  STARTUP

slalom przez poszczególne gałęzie biznesu rozpoczy-
namy od tej kiełkującej, czyli startupów. Które z nich 
odznaczyły największe piętno na mijającym roku? Kie-
rując się kryteriami takimi jak rosnąca grupa klientów, 
wsparcie kapitałowe, osiągnięcia konkursowe oraz dy-
namizm przyświecający działalności oferowanego pro-
duktu, prym w zestawieniu wiedzie platforma Booksy. 
Jest to forma systemowa oferująca rezerwację usług 
fryzjerskich, kosmetycznych oraz barberskich, która 
uchodzi za jedną z największych nadziei rodzimego 
sektora startupowego. Obecnie z owej platformy ko-
rzysta ponad 4 miliony osób w skali globu. Wskaźniki 
biznesowe zwracają się ku górze również w przypad-
ku Callpage – oprogramowania umożliwiającego po-
łączenie z klientem w rekordowych 28 sekundach od 
momentu jego wejścia na stronę internetową. Coraz 
większym zaufaniem cieszy się również projekt „Tyl-
ko”. Aplikacja pozwala na zaprojektowanie własnego 
mebla. Dotychczas z tak ekskluzywnej i kreatywnej 
możliwości skorzystało ponad 12 tysięcy osób na ca-
łym świecie, a dane te wciąż rosną.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Joanna 
Głowacka 
Biuro Rachunkowe Profit 

Biorąc pod uwagę firmy, 
które obsługuję śmiało mogę 
powiedzieć, że rok 2019 
był rokiem o większych 
przychodach, zyskach 
i inwestycjach w stosunku 
do poprzedniego, pomimo 
tak dużej ilości zmian 
podatkowych, które 
wprowadzały niemały 
zamęt wśród informatyków 
i księgowych, które musiały 
szybko dostosować i wdrożyć 
nowe systemy. Nie da się 
ukryć, że rok 2019 był 
rokiem zmian podatkowych-
Dobry Start, 500 plus, 300 
plus, zwolnienie z PIT dla 
osób poniżej 26 roku życia, 
wycofanie się z odwrotnego 
obciążenia, Split Payment, 
zmiana matryc w kasach 
fiskalnych, kasy online, „Złe 
Długi”, obniżenie Cit do 
9%, elektroniczna wysyłka 
sprawozdań finansowych 
do KRS itd Myślę jednak, 
że największym problemem 
obecnie w firmach jest 
brak odpowiedniej kadry. 
Odczuwalne jest to nie tylko 
w budowlance, ale również 
usługach i handlu. Miejmy 
nadzieję, że sytuacja się 
poprawi w 2020 roku. 

katarzyna 
Pilczuk
Dyrektor Oddziału 
Prudential Polska Gdańsk
Członek  Stowarzyszenia MDRT

Miniony rok był przede 
wszystkim bardzo dynamiczny 
w porównaniu do poprzednich lat.  
Gospodarczy rozwój wymusza 
zarówno na pracodawcach, 
jak i pracownikach potrzebę 
dostosowywania się do nowych 
realiów. Na polskim rynku 
mamy coraz liczniejszą grupę 
zagranicznych inwestorów 
i kontrahentów, w tym również 
tych z poza Europy. Rozwijają 
się też polskie przedsiębiorstwa, 
generując tym samym nowe 
miejsca pracy. Pracodawcy 
zachęcają pracowników do 
zakładania własnej działalności 
gospodarczej ze względu 
na coraz wyższe składki 
zdrowotne i emerytalne oraz 
na dynamicznie zmieniające 
się rozporządzenia i ustawy. 
Zmianie uległa równie 
dynamicznie bezrobocie. 

BIZNESOWA Sól

Naturalnym następstwem startupów 
w biznesowej hierarchii pozostaje sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw. Tu 
sytuacja zdaje się wyjątkowo dynamicz-
na. Raporty roczne donoszą, iż na chwilę 
obecną w polsce funkcjonuje 2.1 miliona 
podmiotów małych oraz średnich. Firmy 
tworzą łącznie około 10 milionów miejsc 
pracy. Jak podkreśla polska Agencja 
Rozwoju przedsiębiorczości – znaczny 
procent spośród owych marek odno-
tował wzrost nakładów na innowacje. 
W praktyce oznacza to, że zaawansowa-
nie technologiczne w tym sektorze wę-
druje ku górze, a przecież rozbudowanie 
procesów technologicznych w tak new-
ralgicznej sferze stanowi sól polskiego 
rynku. Aby unaocznić zależność, warto 
odwołać się do danych publikowanych 
przez gUs. Wynika z nich, że niemal po-
łowę pKB (49.8%) tworzą małe oraz śred-
nie przedsiębiorstwa. Dynamiczny rozwój 
sektora miał swój początek w roku 2017. 
Wówczas poziom przychodów sektora 
zwiększył się o ponad 8%, zaś o blisko 
5% wzrósł wskaźnik rentowności obro-
tu brutto. O dobrej kondycji firm świad-
czą nie tylko liczby, ale również badania 
przeprowadzone przez Diners Club pol-
ska, z których wynika, że 49% przedsię-
biorstw uważa swą kondycję finansową 
za dobrą, a 6% - za bardzo dobrą. Eks-
perci ze świata biznesu nie utożsamiają 
się z takim optymizmem. W większości 
przypadków słychać głosy o prognozach 
związanych z nadchodzącym spowolnie-
niem rozwoju sektora. Ten ma nadejść 
w drugim kwartale roku 2020. Miejmy 
nadzieję, że nie będzie to popularny syn-
drom „przesolenia”.
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KOlOSy I GlINIANE NOGI

„Im wyżej podniesiesz poprzeczkę, tym wyżej pod-
skoczysz” - tak brzmi jedno z motywujących porze-
kadeł. W jego esencji brakuje dopisku , który poinfor-
muje o fakcie, iż upadki z wyższych wysokości mogą 
być znacznie bardziej bolesne. To właśnie te dyle-
maty przyświecają przedsiębiorstwom stanowiącym 
sektor dużych firm. Jak ukazują dane z ostatnich 12 
miesięcy, w naszym kraju funkcjonuje obecnie 3.6 
tysiąc dużych przedsiębiorstw, które stanowią 0.2% 
wszystkich podmiotów. pomimo niewielkiej liczby, 
największe firmy mają znaczny udział w tworzeniu 
pKB. Z początkiem jesieni dowiedzieliśmy się, że ich 
udział w tym wskaźniki wynosi 24%. Równie impo-
nująco kreślą się rezultaty dotyczące rynku zatrud-
nienia. Tu udział w tworzeniu miejsc pracy oscyluje 
w granicach 32% (ok. 3.1 miliona osób). Biznesowi 
hegemonowie podobnie jak ich mniejsi odpowiedni-
cy coraz śmielej inwestują w technologię. Aż 45% 
przedsiębiorstw usługowych i 62% przedsiębiorstw 
przemysłowych inwestuje w działalność innowacyj-
ną. To pozytywne wyniki w porównaniu do lat mi-
nionych, choć nadal polscy przedsiębiorcy znajdują 
się za plecami krajów zachodnich. Na czym polega 
syndrom glinianych nóg? To prosta zależność, któ-
ra w swym zaniedbaniu prowadzi do upadku. W tym 
kazusie polega ona na dynamicznym zwiększaniu 
przychodów przy najniższej rentowności obro-
tu. Zależność ta niestety dotknęła sektora dużych 
przedsiębiorstw w skali mijającego roku. Czy jest się 
czego bać? Nie, jeśli firmy mają określoną strategię 
długofalową. Tak, jeśli wskaźniki makroekonomiczne 
wciąż będą dla niełaskawe dla tychże podmiotów.

Beata Block, 
Prezes Zarządu i współwłaściciel RDL Hydraulics

Zaliczamy się do przedsiębiorstw raczej małych. 
W roku 2019 świętowaliśmy 15-lecie naszej  
działalności. Ten rok był dla nas finalnie dobry, 
podobny do poprzedniego, jednak znacznie 
trudniejszy. Zauważyliśmy, że koszty wzrosły, 
marże spadły, potrzebnych więc było coraz 
większych nakładów pracy i zdeterminowania, 
aby założony plan był zrealizowany na 
zakładanym wcześniej poziomie.  Za minusy 
możemy uznać nadprodukcyjność i związane 
z tym opóźnienia od producentów, spowolnienia 
u niektórych klientów i brak ich decyzyjności, 
natomiast ogromny plus to nasz zespół, z którym 
dbamy o ciągłe budowanie pozytywnych relacji 
i elastyczne pedejście we współpracy z klientami. 
Jestem pewna, że to nam pomoże w owocnych 
działaniach w kolejnym roku.
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roland Budnik,
Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy

W 2019 r. na rynku pracy mogliśmy zaobserwować dalszy spadek poziomu 
stopy bezrobocia, która zmalała z poziomu 2,7% w styczniu do prognozowanej 
przez GUP wysokości 2,4% w listopadzie br. Oczywiście jest to korzystna 
sytuacja dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy i dla gdańszczan, 
szukających kolejnego pracodawcy. W efekcie spośród wszystkich bezrobotnych 
od stycznia do końca listopada br. nową pracę podjęło 7 529 osób, a 6 337 
naszych klientów objęliśmy różnego rodzaju formami wsparcia, w tym m.in. 
szkoleniami, stażami czy dotacjami na założenie firmy. Niskie bezrobocie to 
jednak problem dla pracodawców, którzy mierzą się z trudnościami związanymi 

z zapełnianiem nowych miejsc pracy. Utrzymujące się zapotrzebowanie na 
pracowników potwierdza rosnąca liczba zgłaszanych ofert pracy, których do GUP w ciągu pierwszych 11 
miesiącach br. wpłynęło 20 628, o blisko tysiąc więcej niż w całym 2018 r. Pracodawcy są również w dalszym 
ciągu bardzo aktywni w zakresie pozyskiwania pracowników zza naszej wschodniej granicy. Od stycznia do końca 
listopada br. zarejestrowaliśmy 50 940 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i choć w zestawieniu 
z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego odnotowaliśmy zauważalny spadek (65 806 oświadczeń za okres 
styczeń – listopad 2018), to liczba rejestrowanych w Gdańsku tego typu dokumentów wciąż jest bardzo wysoka. 

KTO By SIę SPODZIEWAł?

W rocznym podsumowaniu nie może zabraknąć da-
nych związanych z sektorem zatrudnienia. przed-
siębiorcy niemal jednym głosem zwracają uwagę, 
że jest to najbardziej palący obszar polskiego biz-
nesu, a co za tym idzie – szczególnie wymagający. 
Wyzwania stojące przed pracodawcami piętrzą się 
ze względu na dynamiczne zmiany, które bynaj-
mniej nie są aspektem znanym od kilku miesięcy, 
a kwestią co najmniej kilkuletnią. Źródeł wyzwań 
należy szukać w 2016 roku. To właśnie ten rok 
był swoistym preludium ekspansji na polski rynek 
pracy. Zanim obcokrajowcy wtopili się w znaczną 
jego część, o pozytywne nastroje zadbały procesy 
gospodarcze. Z danych publikowanych przez gUs 
wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w na-
szym kraju wynosi 5%, a co ciekawe – nie jest to je-
dynie najniższy wskaźnik odnotowany w roku 2019. 
Ostatni raz taki poziom utrzymał się we wrześniu 
1990 roku.  W porównaniu do innych krajów euro-
pejskich, polska należała pod tym kątem do ścisłej 
czołówki. Jak podaje Eurostat – przed nami są już 
tylko Czesi (2.2%) oraz Niemcy (3.1%). sytuacja 
i nastroje społeczeństwa poprawiają się nie tylko 
ze względu na potrzebę rąk do pracy, ale również 
ze względu na rosnące wynagrodzenie. przeciętna 
pensja w sektorze przedsiębiorstw wynosi z koń-
cem roku 5213zł brutto, a zatem wzrosła w porów-
naniu do roku minionego o 5.9%. Wyrwą w planie 
rozwoju rynku pracy pozostaje zagospodarowanie 
na nim cudzoziemców. Z problemami – głównie for-
malno-prawnymi nie radzą sobie mali przedsiębior-
cy, którzy chcą, ale… No właśnie.
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BAlON ROŚNIE Aż STRACH

Na ostatni ogień rzucamy rynek nieru-
chomości, a więc swoiste spiritus mo-
vens kondycji biznesowej kraju. Ostatni 
kwartał roku 2019 świadczy o tym, że 
polacy rzucili się na mieszkania z rynku 
pierwotnego ze zdwojoną siłą. podwalin 
należy szukać w II kwartale. Wówczas we-
dług szacunków NBp, aż 42% mieszkań 
nowych w największych w kraju aglome-
racjach zostało zakupionych w ramach 
inwestycji. Co stanowi nadrzędny cel 
zabiegu? Oczywiście potencjalne zyski, 
które są wielokrotne w porównaniu do 
lokat bankowych. Część tego rodzaju 
inwestycji pozostaje uzasadniona pani-
ką przed zbliżającą się bańką, która od 
wielu miesięcy jest prognozowana przez 
specjalistów. Wbrew pozorom nie muszą 
to być zaledwie mrzonki, bo gdy wró-
cimy do lat 2006-2008 i spojrzymy na 
wskaźniki barometru cen, możemy wy-
chwycić pewne analogie, które jak wie-
my z historii – zakończyły się kryzysem 
gospodarczym w 2009 roku. 

W ostatnim wydaniu Expressu Biznesu, w podpisie 
pod zdjęciem ilustrującym artykuł pt. „Do odważnych 
świat należy” (str. 28) wkradł się błąd. 
Wymienione były tam osoby, które znajdują się na 
fotografii. Znalazło się tam m.in. nazwisko Joanny 
Zielińskiej, przewodniczącej Rady Miasta Gdyni. 
Tymczasem na zdjęciu znajduje się nie Joanna Zieliń-
ska, ale Ewa Kosakowska, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Gdyni. 
Za zaistniały błąd przepraszamy. 

Od lewej: Tomasz Kloskowski – prezes Portu Lotniczego 
Gdańsk, Jan Zarębski – przewodniczący Rady Nadzor-
czej tego portu, Piotr Borawski – wiceprezydent Gdań-
ska,  Ewa Kosakowska - naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Gdyni, Magdale-
na Czarzyńska–Jachim - wiceprezydent Sopotu, Grze-
gorz Zaborowski – dyrektor oddziału Hochtief Polska, 
Tadeusz Blecha – członek zarządu Hochtief Polska.
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Architekt to zawód zaangażowany społecznie. Wykonuje 
Pani ten zawód od prawie 20 lat, proszę powiedzieć co 
Pani daje najwięcej satysfakcji?

W moim zawodzie bardzo sobie cenię to, że jest twardy 
i konkretny, a jednocześnie artystyczny. Wymaga wzię-
cia pełnej odpowiedzialności za wszystkie swoje działania, 
a jednocześnie pozwala bardzo rozwijać się twórczo i myśleć 
nieszablonowo.

Jak udało się Pani w tak wyjątkowy sposób połączyć 
ścisły umysł i kreatywny artyzm?

Jedną nogą stoję w życiu na lądzie, a drugą na wodzie. Ląd 
to baza, mój ścisły umysł, siła mojego wykształcenia, kwalifi-
kacje, kompetencje, znajomość przepisów. Woda - to podróż, 
fantazja, otwartość, przestrzeń, swoboda artykułowania my-
śli, to przyjmowanie zmiennych perspektyw i dopuszczanie 
różnych kierunków myślenia. Architektura która tworzę to 
podróż, w którą zabieram drugiego człowieka, kiedy staje 
się inwestorem. Relacja jaka się tworzy, pomaga zrealizować 
z jednej strony cele budowlane, a z drugiej wprowadza do 
krajobrazu unikatowe wartości, artyzm. Całe moje życie za-
wodowe i dokonania są potwierdzeniem równowagi pomiędzy 
trwałością solidnej struktury, a pełną emocji i fantazji pasją. 
Mam za sobą prawie milion metrów kwadratowych zaprojek-
towanych powierzchni o różnych funkcjach. 

Projekt na papierze przeradza się w realizację,który jest 
istotną częścią miasta. Zgodzi się Pani ze stwierdze-
niem, że budynki nie mają być tylko ładne i funkcjonalne, 
dobrze jak ludzie chcą się w nich spotykać.

są momenty, które dają mi pewność, że wnoszę do życia ludzi 
trwałe wartości. staje się tak w 2013 roku, kiedy chodząc po 
tarasie dachu zaprojektowanego przez siebie luksusowego 
Hotelu Copernicus w Toruniu, patrzę na Wisłę, która zdaje 
się być na wyciągnięcie ręki. Z właścicielem hotelu dzielę się 
refleksją, że ta wspaniała sceneria byłaby idealnym tłem dla 
romantycznych scen z superprodukcji TVN. Mija pół roku, 
jest listopad 2013. Zimny jesienny wieczór, w telewizji TVN  
serial „Lekarze”. Randka z udziałem Danuty stenki i piotra 
polka odgrywana jest na tarasie restauracji „mojego Hotelu 
Copernicus” z Wisłą w tle. Radosna refleksja, przed chwilą 
projekt na papierze, dzisiaj bohater drugiego planu w serialu 
z wysoką oglądalnością. W takich momentach czuję jak bar-
dzo namacalny wpływ wywieram na rzeczywistość, to jak wo-
dowanie własnego statku. Tak więc  „mój” hotel gra w filmie. 
A ja w tym czasie mam biuro w centrum gdyni w bliskości ok. 
500 m od morza i dorobek urzeczywistniający najlepsze idee 
o dobrej architekturze na styku woda – ląd.

O SWOjEj WiZji ARCHitEKtURy, KtóRA jESt PODRóŻą, W KtóRą ZAbiERA iNWEStORA, A tAKŻE 
O tyM jAK PROjEKty NA PAPiERZE PRZERADZAją Się W WyjątKOWE REALiZACjE, RóWNiEŻ 
tE ZNANE W tRójMiEŚCiE, MóWi ANNA KRóL, ARCHitEKt, PARtNER ZARZąDZAjąCy CKK 
ARCHitEKCi biURO PROjEKtOWE, LAUREAtKA PREStiŻOWyCH POLSKiCH i MięDZyNARODOWyCH 
KONKURSóW POD PAtRONAtEM SARP.

arcHITekTura 
którą TworzĘ, 

To PodrÓŻ

rOZmAWIAŁA: Zdzisława Mochnacz
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Stworzyła Pani wraz z Małgorzatą Ossowską rozpo-
znawalną markę na rynku, firmę CKK ARCHITEKCI. 
Architektura i Urbanistyka. Wyróżnia Was to, że jeste-
ście praktykami?

Jesteśmy na rynku już od 19 lat. 
Małgorzata Ossowska to architekt 
urbanista, ekspert w dziedzinie 
planowania przestrzeni. Dosko-
nale rozumiemy, że Urbanistyka 
to nie tylko kształtowanie prze-
strzeni. To sztuka rozumienia 
ludzi i ich ciągle zmieniających 
się potrzeb. To umiejętność 
poszukiwania kompromisów. 
Ugruntowana pozycja w re-
gionie, osobiste zaangażowa-
nie oraz znajomość lokalnych 
uwarunkowań  pozwala nam 
na sprawne wykonanie planów 
miejscowych oraz przygotowa-
nie gruntów pod inwestycje.
Tak, jesteśmy praktykami. Do-
kładnie rozumiemy i czujemy 
wagę rewolucyjnych zmian 
w technologii, postrzeganiu i spo-
sobie wykorzystania przestrzeni, 

jakie dzieją się na naszych oczach. Dla naszych klientów sta-
jemy się mądrymi i świadomymi przewodnikami. Znamy pro-
cedury, przepisy, zasady sztuki budowlanej i korzystamy z tej 
wiedzy. Śledzimy trendy i aktywnie je wdrażamy. przekształca-
my wyobrażenia inwestorów w autentyczną architekturę. 

Ważne projekty CKK Architekci 
to hotele nadwodne: Hotel Co-
pernicus w Toruniu i Hotel Szafir 
w Jastrzębiej Górze oraz rozpo-
znawalne w Trójmieście obiekty 
niehotelowe: SPA w zabytko-
wym Browarze Gdańskim oraz 
Chylonia Business Park w Gdyni.

To niebywale ważne projekty 
dla Nas. projekt Hotelu Coperni-
cus w Toruniu otrzymał nagrodę 
na Międzynarodowych Targach 
gdańskich za najlepszy projekt 
hotelowy. Dla Nas była to wy-
jątkowa realizacja zarówno pod 
względem wielkości (16 000 m2), 
jak i jakości (Best Hotel Award 2013 

- II miejsce w kategorii Design. Finalista nagrody European 
Business Awards). Dobrze znany i lubiany wśród klientów 
Expressu Biznesu Hotel szafir w Jastrzębiej górze to nowo-
czesny obiekt usytuowany tylko 150m od plaży, do którego 
przyjeżdżają wszyscy, którzy szukają odpoczynku i relaksu 
nad morzem. projekt dotyczył zakresu budowlanego, aranża-
cji wnętrz oraz zjawiskowej przestrzeni na dachu.
W trakcie realizacji jest spA w zabytkowych piwnicach 
Browaru gdańskiego, który obejmuje dwa baseny oraz ze-
spół gabinetów odnowy biologicznej, a także różniący się 
pod względem funkcji obiekt Chylonia Business park gdynia, 
to 4 kondygnacyjny biurowiec z halą magazynową wysokiego 
składowania w gdyni.
Nasze wieloletnie doświadczenie projektowe w zakresie 
m.in: hoteli, pensjonatów, osiedli, budynków mieszkalnych 
i apartamentowych, biurowców, obiektów magazynowych 
i przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, 
a także obiektów sakralnych oraz architektury krajobrazu 
i przestrzeni miejskiej, pozwala nam na dokładne zapo-
znanie się z potrzebami klienta, przygotowanie projektu 
i poprowadzenie realizacji wykonawczej.

Hotel CoperniCus toruń

Hotel szafir Jastrzębia Góra

MałGorzata ossowska

ZDJĘCIE: Agnieszka Janowska

ZDJĘCIE: Archiwum Inwestora
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Złota odznaka Izby Architektów RP to najważniejsze 
odznaczenie zawodowe?

Osiągnęłam wiele w swoim zawodzie, w obszarze na jaki mam 
bezpośredni wpływ. Wykonuję swój zawód w oparciu o osią-
gnięte kwalifikacje i kompetencje, to one predestynują mnie do 
osiągania wysokich standardów mojej pracy. Dlatego podejmu-
ję się odpowiedzialnych zadań i pracuję w Radzie Izby Architek-
tów, 12 osobowej reprezentacji prawie 900 czynnych zawodowo 
członków Izby. Jestem także Delegatem na Zjazd Krajowy IARp. 
po roku pracy, zostaję rekomendowana do złotej honorowej od-
znaki Izby Architektów Rzeczypospolitej polskiej. To najwyższe 
honorowe odznaczenie zawodowe jakie można osiągnąć, po-
twierdzające udział w pracy na rzecz środowiska zawodowego. 

Czego życzy sobie architekt z tak wieloma osiągnięciami 
w Nowym Roku?

sobie oraz wszystkim koleżankom i kolegom architektom, a tak-
że inwestorom, życzę regulacji prawnych wprowadzających 
ułatwienia w procedurach budowlanych. sfinalizowania projek-
tu ustawy o architektach, a wraz z nią właściwego określenia 
kompetencji architekta, jako zawodu realizowanego zgodnie 
z europejskimi standardami pracy, posiadanym wykształceniem 
i kwalifikacjami oraz przygotowaniem do podejmowania decyzji 
w procesie inwestycyjnym. sobie samej nieustającego entuzja-
zmu do życia oraz czasu na realizację wszystkich planów.

spa browar Gdański
www.ckkarchitekci.pl

CHylonia business park Gdynia
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Magia świąt 
na teatralnej scenie

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Marta Kulesza

Poniedziałek był dla wielu pomorskich przedsiębiorców 
wyjątkową chwilą, gdyż tego wieczoru „Pracodawcy 
Pomorza” zaprosili na swoje tradycyjne spotkanie świą-
teczne w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. 

Zgromadzonych gości powitał prezes „pracodawców pomorza” 
Tomasz Limon, który po podziękowaniu za przybycie zaprosił 
na scenę prezydenta organizacji Zbigniewa Canowieckiego. 
W chwilę później głos zabrał gość specjalny uroczystości – 
prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który jeszcze 
kilka godzin wcześniej gościł w siedzibie „pracodawców po-
morza” na specjalnym spotkaniu z jej władzami i zaproszonymi 
przedsiębiorcami. Maciej Witucki na deskach sceny teatralnej 
podkreślił historyczną rolę gdańska w reformacji ustrojowej, 
zapraszając przy tym do uczestnictwa w działaniach na rzecz 
przedsiębiorców w najbliższych miesiącach. O współpracy na 

rzecz przedsiębiorstw oraz wspólnych inicjatywach opowie-
dzieli także prezydent sopotu Jacek Karnowski i Marszałek 
Województwa pomorskiego Mieczysław struk. W imieniu pre-
zydent gdańska Aleksandry Dulkiewicz głoś zabrał jej zastęp-
ca Alan Aleksandrowicz. Oficjalną część uroczystości zamknęły 
słowa Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, który po swojej prze-
mowie dokonał poświęcenia opłatków. Uroczystość zawierała 
w sobie jeszcze jeden ważny symboliczny moment – Komen-
dant gdańskiej Chorągwi ZHp Artur glebko przekazał na ręce 
Zbigniewa Canowieckiego „Betlejemskie Światło pokoju”, które 
niesione rękoma skautów przybyło do stolicy pomorza ze sło-
wacji. W drugiej części spotkania świątecznego przyszedł czas 
na wzajemne składanie życzeń oraz poczęstunek. W holu głów-
nym Teatru na gości czekały liczne stoiska przedsiębiorstw 
z obszaru ekonomii społecznej, aktywnie wspieranego przez 
otoczenie przedsiębiorców „pracodawców pomorza”.



DLACZEGO WARtO POMAGAć, ALE tEŻ O OPiECE WytCHNiENiOWEj i NAjWięKSZyCH SERCACH 
HOSPiCjUM, MóWi PREZES fUNDACji HOSPiCyjNEj ANNA jANOWiCZ.

HosPIcjum 
To TeŻ ŻycIe

Zauważ,  zrozum, 
weSprZyj

rOZmAWIAŁA: Zdzisława Mochnacz  | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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15 lat działalności Fundacji Hospi-
cyjnej to czas czynienia dobra. Naj-
większe serca w Waszej historii to?

To serca pracowników i wolontariu-
szy, naszych darczyńców i przyjaciół. 
przez te lata wiele osób wspierało 
nasze działania, kreowało je i rozwi-
jało. Myślę, że kluczowe jest to, by 
stworzyć zespół, uzupełniający się 
w swoich kompetencjach, pasjach 
i doświadczeniu, wspierający się i ma-
jący poczucie wspólnego celu. Wiatru 
w żagle takiemu zespołowi dodaje 
pomoc z zewnątrz, zarówno ta finan-
sowa, jak i organizacyjna, w akcjach, 
wydarzeniach, czasami pomoc w co-
dziennych pracach. Fundacja Hospi-
cyjna od początku swojej działalności 
postawiła sobie poprzeczkę bardzo 
wysoko, to znaczy chcemy zapewniać 
opiekę i wsparcie w sposób komplek-
sowy i na wysokim poziomie. A to 
wymaga ciągłego pozyskiwania fun-
duszy i realizacji bardzo wielu zadań... 
Bez tych wielkich serc, na które mo-
żemy liczyć, nie poradzilibyśmy sobie. 
Wciąż ich bardzo potrzebujemy.

Fundacja Hospicyjna prowadzi naj-
starsze i największe hospicjum na Po-
morzu -Hospicjum im. ks. E. Dutkie-
wicza. Zapewniacie opiekę i wsparcie 
dla potrzebujących, zarówno w ich 
domach jak i w samym hospicjum. 
Działacie jednak dużo szerzej...

U podstaw idei opieki hospicyjnej 
leży wszechstronne wsparcie chore-
go i jego rodziny oraz osób w żałobie. 
W praktyce oznacza to zapewnienie 
pacjentom, w naszym przypadku doro-
słym u kresu życia oraz nieuleczalnie 
i ciężko chorym dzieciom, opieki lekar-
skiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, 
rehabilitacyjnej, duchowej i socjalnej 
w domach podopiecznych lub w Domu 
Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6 
w gdańsku. Oznacza to również tro-
skę o rodziny podopiecznych, czyli 
opiekunów rodzinnych, szczególnie 
tych, którzy sprawują opiekę w domu. 
potrzebują praktycznej pomocy w co-
dziennej opiece, ale również wsparcia 
psychologicznego, duchowego i so-
cjalnego. W końcu jest to także wspar-
cie osób w żałobie, zarówno dorosłych, 

jak i dzieci. W skali każdego roku pod 
określeniami „opieka”, „wsparcie”, „po-
moc” kryje się wiele działań na rzecz 
około 1000 podopiecznych i ich bli-
skich w ramach hospicjum domowego 
dla dzieci i dorosłych i hospicjum sta-
cjonarnego, poradni Medycyny palia-
tywnej i Akademii Walki z Rakiem, 890 
dzieci w żałobie w ramach Funduszu 
Dzieci Osieroconych Tumbo pomaga, 
ponad 140 opiekunów rodzinnych ko-
rzystających ze szkoleń i opieki wy-
tchnieniowej w samym tylko gdańsku. 
Do tego dochodzą odbiorcy tematycz-
nych stron internetowych, wydawa-
nych przez nas bajek plasterków, które 
mają pomóc dzieciom osieroconym, 
poradników dla opiekunów, beneficjen-
ci pomocy wolontariuszy, których jest 
coraz więcej dzięki projektom rozwoju 
wolontariatu opiekuńczego, uczest-
nicy warsztatów dla nauczycieli, pe-
dagogów, dla opiekunów rodzinnych, 
wolontariuszy i wiele, wiele innych. 
Jest dużo potrzeb, stąd dużo naszych 
działań, a co za tym idzie, równie dużo 
wsparcia potrzebujemy, by się z tych 
zadań wywiązać.
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Za naszą wrażliwość wobec po-
trzeb innych ludzi w dużym stop-
niu odpowiada empatia. Dlacze-
go warto pomagać? I jak warto 
pomagać?

Empatia i chęć to niezbędny punkt 
wyjścia do pomagania. Żeby postawić 
kolejne kroki, potrzeba wiedzy komu, 
kiedy i jak można pomóc. Wtedy oka-
zuje się, że każdy  ma coś czym może 
się podzielić. Nie zawsze zdajemy so-
bie z tego sprawę, bo nie wiemy, że 
ktoś inny potrzebuje czegoś, co my 
mamy, co dla nas jest oczywiste. I nie 
wymaga specjalnych umiejętności czy 
poświęcenia. Zwykle myślimy o pomo-
cy finansowej, ale to także wolontariat, 
dzielenie się swoim czasem, umiejętno-
ściami, wiedzą. pomoc w codziennych 
sprawach nawet przy okazji załatwiania 
swoich. Coraz cenniejsze jest życzliwe 
zainteresowanie się kimś, bo powszech-
ną „chorobą” naszych czasów jest sa-
motność. Każdy ma swoją motywację 

do pomagania, każdy kto chce, znaj-
dzie najlepszy sposób. I z pewnością 
będą temu towarzyszyły same pozy-
tywne uczucia.

Zauważ, zrozum i wesprzyj. To klu-
czowe słowa kampanii „Ważni-Nie-
widziani” Proszę powiedzieć coś 
więcej o tym projekcie.

Chcieliśmy w ramach tegorocznej 
kampanii zwrócić uwagę na osoby, 
których sytuacja jest trudna, a po-
trzeby zwykle niedostrzegane. Dzie-
ci w żałobie to zapomniani żałobnicy, 
z którymi dorośli nie umieją często 
rozmawiać o stracie, opiekunowie 
rodzinni to zapomniani przez system 
wsparcia bliscy chorego, na którym 
skupia się uwaga.  Chcieliśmy poka-
zać, że kryzys choroby i straty doty-
czy całej rodziny (zauważ), wyjaśnić 
problemy i potrzeby opiekunów ro-
dzinnych i dzieci w żałobie (zrozum) 
oraz pokazać możliwości i zachęcić 
do ich wsparcia. podpowiadamy jak 
rozmawiać, jak pomóc, jak przeła-
mywać bariery istniejące w naszych 
głowach, sposobie myślenia.

W najbliższych planach jest 
stworzenie Centrum Opieki Wy-
tchnieniowej. Czym jest opieka 
wytchnieniowa?

Najprościej można ją nazwać prze-
rwą w sprawowaniu opieki. Tej prze-
rwy potrzebują opiekunowie rodzin-
ni, czyli członkowie rodzin, którzy 
opiekują się swoim bliskim w domu, 
niesamodzielnym w dużym stopniu 
lub całkowicie ze względu na cięż-
ką chorobę, niepełnosprawność lub 
zaawansowany wiek. Taka niesamo-
dzielność podopiecznego oznacza, 
że jego opiekun (współmałżonek, 
rodzic, dziecko, inna osoba bliska) 
organizuje swoje życie tak, by za-
pewnić mu pomoc w codziennych 
czynnościach, pielęgnacji, toalecie, 
ale też finansową czy emocjonal-
ną. Często to praca na „pełen etat”, 
w dłuższym czasie, bez odpowied-
niego wsparcia, bardzo wyczerpują-
ca. Mówi się o „wypaleniu opiekuna”. 
W wielu przypadkach podopieczne-
go trzeba umyć, ubrać, przenosić, 
nakarmić, towarzyszyć mu, pamiętać 
o lekach, czuwać w dzień i w nocy... 
Taki dyżur 24 godziny na dobę, dla 
wielu osób przez wiele miesięcy lub 
lat. Opieka wytchnieniowa to zapew-
nienie zastępstwa w sprawowaniu 
opieki, które daje opiekunowi czas. 
Na odpoczynek, zadbanie o siebie, 
załatwienie spraw, wyjście, spotka-
nie... Wielu z nich wykorzystuje taką 
przerwę na wizytę u lekarza albo 
sen, na który zwykle brakuje czasu. 

Centrum będzie oferowało pobyt 
dzienny, ale także dłuższy- dwu-
tygodniowy lub miesięczny. To 
opiekunom daje kilkanaście dni na 
np. remont, pracę, ale i wymarzony 
urlop. By nabrać sił.

Kto i jak może pomóc Fundacji 
Hospicyjnej?

Bardzo  ważna jest dla nas pomoc 
w różnych formach. Osoby, które 
chcą towarzyszyć naszym pod-
opiecznym zapraszamy do wolon-
tariatu opiekuńczego. Zapraszamy 
także do wolontariatu akcyjnego 
i pracowniczego i udziału w akcjach, 
wydarzeniach, których w ciągu or-
ganizujemy dużo i pracy przy nich 
jest mnóstwo. Teraz na przykład po-
trzebowaliśmy pomocy mikołajów 
– trzeba było spakować i rozwieźć 
prezenty dla podopiecznych nasze-
go hospicjum dla dzieci. Czasami 
prosimy o merytoryczne wsparcie, 
czasami o pomoc w kwestowaniu, 
spełnieniu marzeń podopiecznych, 
a czasami o pomoc w pracach w ho-
spicyjnym ogrodzie. potrzeb jest 
wiele różnych, z wdzięcznością 
przyjmujemy pomoc!

Święta tuż tuż. Wyjątkowy czas 
celebrowania spokoju i miłości. 
Czego życzyłaby Pani swoim pod-
opiecznym, współpracownikom 
i sobie?

Banalnie to zabrzmi, ale zdrowia. 
I tego, żebyśmy zawsze mieli ko-
goś bliskiego, do kogo możemy za-
dzwonić o każdej porze i porozma-
wiać. Żebyśmy nie zatracili w sobie 
dziecka, ciekawego świata i cieszą-
cego się drobnymi rzeczami. I wia-
ry w ludzi. Bo w Fundacji w sposób 
szczególny doświadczamy tego, 
że razem można zdziałać wiele na 
rzecz słabszych, chorych, pogu-
bionych w życiu. Wystarczy chcieć, 
mieć pomysł i wokół siebie ludzi, 
którym się chce... Życzę wszystkim 
pięknych i spokojnych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz dużo dobrych 
chwil i spotkań w 2020 roku!
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Coroczne spotkania świąteczno - 
noworoczne organizowane przez 
Starogardzki Klub Biznesu stały 
się tradycją, której nie sposób po-
minąć w grudniowym kalendarzu. 
Tym razem członkowie SKB, sa-
morządowcy oraz goście specjalni 
spotkali się w sali bankietowej ho-
telu Hubertus w Rokocinie.

Zaproszonych gości powitała Barba-
ra stanuch – Dyrektor Biura staro-
gardzkiego Klubu Biznesu – Związku 
pracodawców, która podkreśliła, że 
siła wspólnego przedsięwzięcia budzi 
się z codziennych radości oraz moż-
liwości współpracy. Część oficjalną 
wydarzenia otworzyli uczniowie pań-
stwowej szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego w staro-

gardzie gdańskim. Akompaniatorzy 
– Dorota Jabłońska-Mazurek oraz Ja-
kub Narloch urozmaicili występy Zu-
zanny słupek, Weroniki Cejrowskiej, 
Nataszy Woźniak, Zuzanny Dobrzyń-
skiej oraz Zofii Rutkowskiej. Część 
artystyczną wydarzenia poprowadził 
Ignacy Wysocki. 

po występie młodych muzyków przy-
szedł czas na przemówienie grzegorza 
Borzeszkowskiego, który po krótkim 
podsumowaniu mijającego roku po-
dziękował członkom starogardzkiego 
klubu, samorządowcom oraz osobom, 
które współpracują z organizacją na 
rzecz rozwoju lokalnego biznesu za 
swój wkład w działania organizacji.  
Tuż po wystąpieniu prezesa staro-
gardzkiego Klubu Biznesu wręczono 

pamiątkowe medale dla osób, które 
wspierają rozwój przedsiębiorczości. 
Wyróżnienia otrzymali:

Małgorzata Resmerowska •	  
– Naczelnik starogardzkiego  
Urzędu skarbowego
Bogusław Ziemba   •	
– Komendant powiatowy policji
Dariusz Śmiechowski   •	
– Komendant powiatowy  
państwowej straży pożarnej
Grażyna•	  Wiatr – prezes  
Wydawnictwa „Edytor” 

po oficjalnej części spotkania przy-
szedł czas na wspólny obiad oraz roz-
mowy kuluarowe.

Hej kolęda! Czyli o spotkaniu 
świąteczno - noworocznym 
SKB Związku Pracodawców

od praweJ:boGusław zieMba – koMendant powiatowy poliCJi, MałGorzata resMerowska  
– naCzelnik staroGardzkieGo urzędu skarboweGo, dariusz ŚMieCHowski – koMendant 
powiatowy państwoweJ straży pożarneJ, Grażyna wiatr – prezes wydawniCtwa „
edytor”, barbara stanuCH, dyrektor skb związku praCodawCów, 
Mariusz swarC - w/Ce prezes skb związku praCodawCów
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MACiEj WitUCKi – PREZyDENt KONfEDERACji LEWiAtAN tO CZłOWiEK Z OGROMNyM 
DOŚWiADCZENiEM biZNESOWyM. tACy LUDZiE SWE DOKONANiA ZAWDZięCZAją W DUŻEj 
MiERZE WiZjONERStWU. PytAMy ZAtEM O NADCHODZąCy ROK, ALE i O PODSUMOWANiE 
MiNiONEGO. CO CZEKA biZNES, jAKiE WyZWANiA StOją PRZED PRACODAWCAMi.

BIznes 
potrzebuje 
sPokoju

rOZmAWIAŁ: Mateusz Marciniak  | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Jaki Pana zdaniem był rok 2019?

Zdecydowanie był rokiem rozdarcia. 
Trudno ocenić go jednoznacznie, bo-
wiem za sprawą rynkowej koniunktury 
przyniósł sporo korzyści związanych 
z biznesem. Z drugiej strony nie nale-
ży zapominać, że rok 2019 był rokiem 
wyborczym. Niepewność związana 
z sytuacją polityczną spowodowała 
spadek wskaźników dotyczących in-
westycji. Tego rodzaju niepewność 
nie przysłużyła się przedsiębiorcom. 
Zresztą z moich obserwacji wynika, że 
większość z nich czeka na ustabilizo-
wanie środowiska politycznego. Tu już 
nawet nie chodzi o trzymanie wspól-
nego frontu, ale właśnie o stabilizację, 
która w takich momentach sprzyja 
biznesowi.
 
Z drugiej strony wielkimi krokami 
zbliża się kolejna kampania wybor-
cza. Znowu niepewność?
 
Owszem, bo z roku 2020 będziemy 
mieć zaledwie sześć miesięcy. Mam na 
myśli miesiące od maja. gdy do tego 
dołożymy kilka punktów zapalnych, 
takich jak np. emerytury stażowe, 
czyli kolejną konsekwencję wyborczej 
kampanii, to jestem pewien, że nad-
chodzący rok również może być cza-
sem dyskusji, debat i dywagacji, a nie 
merytorycznej pracy i spokoju. 

Wróćmy jeszcze do tego mijają-
cego. W opinii przedsiębiorców, 
ale i samorządowców najbardziej 
palącym aspektem był ten związa-
ny z rynkiem pracy. Jakie wyzwa-
nia stoją przed przedsiębiorcami 
i pracodawcami?
 
To przede wszystkim spore trudności 
związane ze znalezieniem pracowni-
ków, zwłaszcza tych niewykwalifiko-
wanych. Warto podkreślać ową płasz-
czyznę, ponieważ główne problemy 
rynku zatrudnienia dotyczą właśnie tej 
grupy osób. Nie możemy skupiać się 
wyłącznie na „białych kołnierzykach”, 
a za takich dziś uchodzą na przykład 
programiści. Zdecydowanie większą 
uwagę należy przywiązywać do pra-
cowników niewykwalifikowanych oraz 
mniej wykwalifikowanych. 

Tacy często przyjeżdżają do nas 
zza wschodniej granicy. Czy to roz-
wiązuje problem?
 
poniekąd tak, ponieważ pracownicy 
z Ukrainy są bardzo skuteczni, podob-
nie jak polacy wyjeżdżający za pracą 
do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Tego 
rodzaju osoby posiadają większą mo-
tywację oraz cechują się wyższym po-
ziomem zaangażowania. To za sprawą 
dążenia do maksymalizacji zysków 
w krótkim czasie. Oczekujemy, że rząd 
zmieni politykę migracyjną i usprawni 
procedury – nie tylko dla pracowników 
ukraińskich. Mam nadzieję, że pra-
cownicy ze wschodniej części Europy 
będą się u nas powoli stabilizować. 
Zresztą… sam pamiętam swoje wyjaz-
dy. W takich sytuacjach dzień bez pra-
cy z ekonomicznego punktu widzenia 
był dniem straconym.
 
Nasi południowi sąsiedzi kuszą chęt-
nych wyższym wynagrodzeniem.
 
Czesi oferują pracownikom spoza gra-
nic o 30% wyższe wynagrodzenie od 
polskich przedsiębiorców. W przypad-
ku słowaków możemy mówić o wyna-
grodzeniach sięgających nawet 40%. 
Różnice wynikają również z aspektów 
formalnych. W przypadku wspomnia-
nych krajów procedury formalne po-
zostają uproszczone, a pozwolenia na 
pobyt są dłuższe. To przynosi tamtej-
szym rynkom sporo korzyści. 
 
Teraz wybiegnijmy w przyszłość. 
Jaki będzie nadchodzący rok?

Będzie sporym wyzwaniem dla wszyst-
kich. Warto pamiętać, że w tegorocz-
nej kampanii parlamentarnej podjęto 
zobowiązanie sięgające dziesiątek 
miliardów złotych. W roku 2020 te  
wydatki muszą się skonkretyzować 
oraz skrystalizować. Życzmy sobie 
stabilnych finansów, prawa i spokoju 
w prowadzeniu działalności. 

Czesi oferują 
pracownikom 

spoza granic 
o 30% wyższe 

wynagrodzenie 
od polskich 

przedsiębiorców. 
W przypadku 

Słowaków mo-
żemy mówić 

o wynagrodzeniach 
sięgających 
nawet 40%. 

Różnice 
wynikają 
również 

z aspektów 
formalnych.
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GORąCA DySKUSJA 
W AlCHEMICZNyCH 
OKOlICZNOŚCIACH

press Lunch, który odbył się za sprawą 
Trójmiejskiego Koła stowarzyszenia In-
terim Managers w w showroomie Toru-
sa – kompleksu Alchemii został poświę-
cony przybliżeniu zagadnienia „Interim 
Managementu”. Wśród prelegentów, 
którzy zdefiniowali oraz scharakteryzo-
wali tytułowe zagadnienie nie zabrakło 
przedstawicieli świata biznesu.

CZyM TAK WłAŚCIWIE JEST 
INTERIM MANAGEMENT?

Zgodnie z definicją o której opowiedzieli 
eksperci, owym sformułowaniem okre-
ślamy działanie wewnątrz organizacji, 
które jest ukierunkowane na osiągnię-
cie skonkretyzowanych rezultatów biz-
nesowych. Biorąc pod uwagę powyższą 
definicję możemy dodać, iż najbardziej 
istotnym aspektem pracy Interim Ma-
nagera jest podniesienie wartości or-
ganizacji w danym obszarze, a słowem 
– po prostu realizacja określonego celu.

KIM JEST INTERIM 
MANAGER?

No właśnie… Za prowadzonymi dzia-
łaniami stoi postać zwana Interim Ma-
nagerem. Jest to wysokiej klasy spe-
cjalista posiadający udokumentowane 
doświadczenia w najważniejszych ob-
szarach zarządzania. W oparciu o owe 
doświadczenia, ale także wiedzę stałą 
– jego celem pozostaje zaproponowa-
nie kierunków zmian danej organizacji 
poprzez przygotowanie planu działa-
nia oraz jego zrealizowanie. W prak-
tyce okazuje się, że Interim Manager 
jest uczestnikiem szeroko zakrojonego 
procesu, a zatem na czas projektu sta-
nowi część organizacji. 

MENADżER DO ZADAń 
SPECJAlNyCH

Wielu z Was zapewne splata rolę i moż-
liwość Interim Managera z klasycznym 
konsultantem. To błąd, bowiem róż-
nic wynikających z tych ról jest sporo. 
przede wszystkim IM uzyskuje upraw-
nienia i bierze udział w działalności fir-
my, a także podejmuje decyzje i wdra-

ża zmiany. Ważnym ogniwem procesu 
jego działań jest również zarządzanie 
zespołem. Z kolei konsultant  zajmuje 
się analizą oraz planowaniem rozwiązań 
w istniejącej kadrze. Kluczowa różnica 
polega na tym, że ten drugi nie podej-
muje istotnych dla losów firmy decyzji. 

JAKIE KORZyŚCI NIESIE 
ZE SOBą IM DlA FIRMy?

O korzyściach wynikających z za-
trudnienia Interim Managera dedyko-
wanych firmie opowiedział Tomasz 
słupek – prezes Zarządu DNV gL 
Business Assurance.  Do kluczowych 
walorów tego rodzaju operacji zali-
czamy wzmocnienie lub uzupełnienie 
zarządzania w sposób kompleksowy, 
bądź w poszczególnych strefach funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Z per-
spektywy właściciela firmy istotną za-
letą może być również elastyczność, 
która wynika m.in. z faktu, iż w ramach 
zatrudnienia nie mamy do czynienia 
z długoterminowymi zobowiązaniami. 
W rodzimych realiach plusem oka-
zuje się także obiektywizm w ocenie 
działalności danego przedsiębiorstwa 
z perspektywy zewnętrznej.

INTERIM MANAGER OKIEM 
CIAłA EKSPERCKIEGO

Kolejnym prelegentem był sam Inte-
rim Manager – Artur Kolibski, który 
opowiedział zgromadzonym gościom 
o swoich doświadczeniach na podsta-
wie konkretnych przykładów. Następ-
nym punktem wydarzenia była dysku-
sja moderowana w której udział wzięli 
managerowie, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele świata biznesu oraz zapro-
szeni dziennikarze.

Dyskurs w alchemicznych 
okolicznościach

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Bynajmniej nie chodzi tu o popularną serię gier komputerowych. Mowa o spółce 
Lotos Kolej, która otworzyła profesjonalny Ośrodek Szkolenia Maszynistów.  
Przyszli maszyniści mogą szlifować swoje umiejętności przy zastosowaniu nowa-
torskiego symulatora lokomotywy – Dragon 2, który w pełni odzwierciedla wszelkie 
elementy kabiny.  Obecnie jest to jedyny tego rodzaju symulator w kraju.

radiokomunikacji. 
Celem moderni-
zacji jest poprawa 
poziomu bezpie-
czeństwa  żeglugi 
oraz ochrony życia 
na morzu. Budowa 
zaawansowanego 

systemu łączności, który pozostaje zgodny 
z zaleceniami Międzynarodowej Konwencji 
o Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Projekt 
jest realizowany w województwach zachod-
niopomorskim oraz pomorskim.

Ruszył nabór wniosków 
w konkursie dotyczącym 
uzbrajania terenów inwe-
stycyjnych pod projekty 
przemysłowe oraz ma-
gazynowe. Kwoty poje-
dynczych grantów mogą 
wynieść nawet 800 tysięcy 

złotych. Ów projekt został skierowany do przedsię-
biorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
a także gmin z województwa pomorskiego. Konkurs 
jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza 
w ramach projektu Invest in Pomerania 2020.

życIE 
nA MoRZu

gRAnty 
do WZIęcIA!

SyMulAtoR 
KolEI 

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA
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Rozmowa z Beatą tRzeciak, ekspeRtem ds. śRodowiska w okRęgowym 
pRzedsięBioRstwie eneRgetyki cieplnej w gdyni.

Smutna prawda 
o ochronie 

środowiSka 

ROZMAWIAŁ: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: OPEC Gdynia

Działania związane z regulacją dynamicznie aktualizo-
wanych wymagań środowiskowych w polskich przed-
siębiorstwach są nadal mało rozumiane przez zarzą-
dy spółek i ledwo widoczne przez ich pracowników 
i klientów. Dlaczego? 

Legislacyjne wywiązywanie się z ustaw i aktów wykonaw-
czych niesie za sobą duże koszty, w zamian pozostawia-
jąc często jedynie czyste spełnienie wymagania prawnego 
i uniknięcie ewentualnych sankcji. Niestety ochrona środo-

wiska prowadzona w polskich firmach to nadal bardziej spra-
wozdawczość i zapełnianie nowych segregatorów dokumen-
tacjami niż działania.

Ale przecież to strata pieniędzy!

Dokładnie, pieniądze jeszcze w zbyt dużej mierze idą w ko-
min. Przykład: rozliczenie emisji ditlenku węgla (IV) (dalej 
CO2) w ramach Systemu handlu emisjami gazów cieplarnia-
nych (SHE) w spółce ciepłowniczej sprowadza się do płace-
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nia ogromnych sum za emisje CO2, której nie da się uniknąć 
- wynikającą ze stechiometrii reakcji spalania węgla. Trzeba 
mieć świadomość, że mniejsza ilość otrzymanych darmo-
wych uprawnień do emisji CO2 dla ciepłowni zawodowych, 
niż dla firm z innych gałęzi przemysłu, wynika z faktu trwa-
łego związania instalacji, braku możliwości wyjścia instalacji 
ciepłowniczych poza granice SHE. 
To kilka gorzkich słów na wciąż marginalne podejście do 
ochrony środowiska w polskich firmach. Zagraniczny kapitał 
pozwala na świeższe, innowacyjne podejście do spraw środo-
wiskowych, zatem zachodnie koncerny wyprzedzają działa-
niami często polskie ustawodawstwo.

Jak zatem wygląda ochrona środowiska w OPEC?

Decydując się na wdrożenie Systemu zarządzania środowi-
skowego zgodnego z PN- ISO 14001:2015, wiedzieliśmy, że 
będzie wymagało się od nas więcej niż „jedynie” zgodności 
z przepisami prawnymi. Cele środowiskowe, które sobie sta-
wiamy w rozliczeniu rocznym i kilkuletnim, to poważne za-
gadnienia w ujęciu efektu środowiskowego a dodatkowo pod 
względem finansowym czy kadrowym. Mam na myśli m.in. 
projekty ograniczenia niskiej emisji w Gdyni, Rumi czy w Wej-
herowie lub Redukcja strat na przesyle. 

A zatem przedsiębiorstwo stara się być możliwie inno-
wacyjnym w działaniach prośrodowiskowych?

Tak. Ponad wszystko, dążymy jednak do zrównoważonego 
rozwoju. Nasze działania są świadome. Niekiedy inwestycje 
sieciowe wymagają strat w przyrodzie, przesadzeń czy wy-
cinek drzew. Bywają protesty mieszkańców, którzy z jednej 
strony chcą przecież to bezpieczniejsze i niskoemisyjne 
ciepło sieciowe, ale nie kosztem drzewa, które rosło pod ich 
oknem kilkadziesiąt lat. Chciałoby się zmienić projekt, jed-
nak bogate uzbrojenie sieci w mieście często nie daje pro-
jektantom wyboru. Ochrona środowiska to ciągłe ważenie 
strat w środowisku i korzyści wynikających z inwestycji. Nie 
przywiązujemy się do drzew, jednak zawsze szukamy warian-
tu bezkolizyjnego. A jak wycinamy, to nasadzamy możliwie 
blisko wycinki i pielęgnujemy tę zieleń w ramach rekompen-
sacji przyrodniczej przez 3 lata. 

Drzewa to tylko jeden z wielu aspektów ochrony przyro-
dy przez gdyński OPEC?

Oczywiście tych aspektów jest więcej. By móc chronić, należy 
najpierw dostrzec obiekt. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, 
by niczego nie przegapić. Rokitniki, jarząby szwedzkie, ale 
i mrówki ćmawe czy pszczoły miodne – staramy się dbać o to, 
co wyjątkowe. Pierwsza pasieka pszczoły miodnej w Gdyni 
stanęła właśnie na terenach należących do OPEC – począt-
kowo w terenie leśnym, jednak w tym momencie mamy już 
miejską pasiekę i ponad 90 tys. pracowitych pszczół. Chętnie 
dzielimy się wiedzą i pasją z pracownikami: poprzez pokazy 
filmów o tematyce pszczół czy konkursy na projekty etykiet 
miodu oraz z dziećmi: m.in. organizując warsztaty z KZG czy 
przekazując wybranym szkołom i przedszkolom karmniki, 
oraz opowiadając przy tym jak mądrze dokarmiać ptaki. 
Staramy się wdrażać założenia zielono- błękitnej infrastruk-
tury. Planując przy obiektach OPEC deszczowe ogrody czy 
zielone dachy, chcemy przede wszystkim retencjonować 
i podczyszczać słodką deszczówkę. 

OPEC jest dużym przedsiębiorstwem, zatrudniającym 
wiele osób. Czy cała kadra uczestniczy w tych proekolo-
gicznych działaniach przedsiębiorstwa?

Ochrona środowiska to praca u podstaw. Szkolimy pracowni-
ków z gospodarowania odpadami, prac ziemnych przy drze-
wach… Uwrażliwiamy ich i uświadamiamy, że konsekwencje 
bieżących działań, odczują kolejne pokolenia- nasze dzieci 
i wnuki. Pracownicy to jeden element powodzenia idei ochro-
ny środowiska. Drugim jest mądry Szef, który wysłucha, zro-
zumie założenia projektu i będzie chciał go sfinansować. Po-
dejmujemy bowiem działania, finansowane również ze środ-
ków własnych, jak na przykład montaż paneli fotowoltaicz-
nych na potrzeby produkcji energii elektrycznej na potrzeby 
własne na dachu bazy OPEC w Gdyni Dąbrowie. 
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Mówiąc o ekologii nie można zapomnieć o zrównoważo-
nym transporcie…

Wiemy, że sprawna komunikacja działa na korzyść środowiska. 
Udostępniliśmy naszym pracownikom trzy rowery elektrycz-
ne do zdrowego, bezemisyjnego przemieszczania się między 

obiektami OPEC. Rozsądnie planujemy również stopniową 
zastępowanie obecnej floty samochodami elektrycznymi, 
pamiętając przy tym, że energia elektryczna w Polsce jest 
produkowana głównie z węgla. Sprawna komunikacja to 
również pracownicy informujący nas o gniazdach, o mro-
wiskach, o ulach… I całe szczęście, bo nie zawsze można 
odejść od komputera. 

Podsumowując: czym jest ochrona środowiska w ta-
kim przedsiębiorstwie, jakim jest OPEC?

Ochrona środowiska w spółce ciepłowniczej to nie jedynie 
praca w terenie, zarządzanie śmieciami i przytulanie się do 
drzew.. W papierach musi się wszystko zgadzać, nie może-
my sobie pozwolić na kary środowiskowe. Sztab doświad-
czonych wewnętrznych audytorów weryfikuje podczas 
okresowych audytów zgodność sterowania operacyjnego 
systemu środowiskowego z normami i przepisami prawny-
mi oraz wewnętrznymi instrukcjami.
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gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Marek Łucyk – Wicepre-
zydent gdyni, piotr surma – Dyrektor Rozwoju OpEC oraz 
Ewa Barszcz – Dyrektor Departamentu Handlu pgE Energia 
Ciepła s.A. Oddział Wybrzeże w gdańsku. goście specjalni 
w trakcie spotkania przekazali Radnym gdyńskich dziel-
nic – Orłowo i Mały Kack informacje o planach związanych 
z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej na tym obszarze. 
prace związane z projektem są realizowane w ramach pro-
gramu unijnego dotyczącego uciepłownienia obszary gdyni 
południe. podłączenie obiektów mieszkalnych oraz usługo-
wych realizowane jest w oparciu o cztery etapy. pierwszy 
z nich obejmuje prace od ul. stryjeńskiej do ul. Wielkopolskiej 
wzdłuż Alei Zwycięstwa, które trwają od 2018 roku. Nato-
miast na lata 2020-2021 zaplanowano prace w obrębie placu 
górnośląskiego, ul. Wielkopolskiej wzdłuż Alei Zwycięstwa 
(do Zespołu szkół Administracyjno-Ekonomicznych). 

W ramach pierwszego projektu pt. „Rozbudowa sieci cie-
płowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w gdyni południe 
– w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack” zostanie zbudo-
wana sieć ciepłownicza o długości 2.83 km oraz węzły ciepl-
ne dla istniejących obiektów planowanych do podłączenia. 
W ramach projektu nr 2 (Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej 
sieci ciepłowniczej od ul. stryjeńskiej w kierunku placu gór-
nośląskiego w gdyni) zostanie zbudowana sieć ciepłownicza 
o długości 2.65 km oraz węzły cieplne. Celem projektu jest 
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ilości gazów cie-
plarnianych oraz spadku emisji pyłu. Tego rodzaju działania 
przyczynią się do zapewnienia poprawy jakości powietrza na 
terenie wspomnianych dzielnic, a co za tym idzie – zwiększe-
nia poziomu komfortu życia.

#Ciepłolubni 
W trosce o jakość powietrza
Grudniowym przedpołudniem w gdyńskiej restauracji Vinegre odbyło się spotkanie przedstawicieli PGE Energia Ciepła, 
OPEC oraz Urzędu Miasta Gdyni z  Radnymi dzielnic Mały Kack oraz Orłowo. Przy wspólnym śniadaniu zgromadzeni go-
ście rozmawiali o projekcie „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Za nami I żuławski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, któ-
ry odbył się w Cedrach Wielkich. Jego uczestnicy doszli 
do wniosku, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ 
można się na nich dowiedzieć o wielu instrumentach, któ-
re pomogą w działalności organizacji.

– głównym celem tego kongresu była integracja Kół go-
spodyń Wiejskich, które działają po lewej i prawej stronie 
Wisły. Chcemy też przypominać wszystkim, że na mapie 
pomorza – poza Kociewiem i Kaszubami – są jeszcze Żuła-
wy. Cieszę się, że na zaproszenie odpowiedziały organiza-
cje, które pomagają w działalności KgW. sądzę, że istnieje 
potrzeba zdobycia wiedzy merytorycznej – mówił Janusz 
goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Z kolei Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu gdań-
skiego, który jest również prezesem stowarzyszenia Żuła-
wy (główny organizator Kongresu) zaznaczał, że to wła-
śnie integracja społeczności żuławskiej jest najważniej-
szym celem spotkania.
– Mam tu na myśli nie tylko Żuławy gdańskie i Żuławy 
Wielkie, ale również Żuławy Elbląskie. Znaczna część dzia-
łań naszego stowarzyszenia kierowana jest właśnie do Kół 

gospodyń Wiejskich. To właśnie w Was tkwi wielki poten-
cjał i chęć działania. Dlatego serce rośnie, kiedy widzimy, 
jak bierzecie udział we wszelkich uroczystościach organi-
zowanych przez samorządy – zwrócił się do przedstawi-
cieli KgW Jacek Michalski.
Wśród wielu gości obecnych na Kongresie był poseł Kazi-
mierz smoliński. – Jest tu nie tylko urodzajna ziemia, przy-
nosząca wysokie plony, ale również kulturę – o czym miesz-
kający po sąsiedzku, Kaszubi albo Kociewiacy, nie mają 
pojęcia. Takie spotkania są potrzebne, ponieważ nie wszy-
scy wiedzą, że jest wiele instrumentów, które pomagają 
w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, a wśród nich 
i Kół gospodyń Wiejskich. Korzystając z okazji zachęcam 
wszystkie KgW do formalizowania swojej działalności, dzię-
ki czemu będzie istnieć szansa pozyskania środków finan-
sowych na swoją działalność – zachęcał poseł smoliński.
podczas Kongresu omawiano tematy, które z całą pewno-
ścią przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania 
Kół gospodyń Wiejskich. swoją działalność zaprezentowa-
ły niektóre KgW, m.in. KgW Leszkowy i KgW Cedry Małe. 
Zwieńczeniem Kongresu była degustacja potraw przygoto-
wanych przez lokalne gospodynie.

Kongres integrował 
KGW na Żuławach
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Gratulacje, życzenia dalszych sukcesów i dzielenie się 
opłatkiem – tak wyglądało uroczyste, świąteczne spo-
tkanie w Powiatowym Cechu Rzemiosł w Wejherowie.

Na wigilijne spotkanie przybyli przedsiębiorcy zrzeszeni 
w powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich 
przedsiębiorstw w Wejherowie a także zaproszeni goście. 
Zebranych powitał i złożył wszystkim życzenia Brunon ga-
jewski, starszy i prezes powiatowego Cechu RRMiŚp. 
- spotykamy się w auli pierwszej w powiecie szkoły rze-
mieślniczej, która obecnie kształci ponad 600 uczniów 
– powiedział Brunon gajewski. - I ciągle się rozwija, 
czego dowodem będzie otwarcie w czerwcu przyszłe-
go roku nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego. powstaje nowy budynek, który za kilka miesięcy 
będzie oddany do użytku. Wychodząc naprzeciwko po-
trzebom uczniów z powiatu wejherowskiego planujemy 
też stworzyć szkołę Branżową II stopnia. 
- Cech wejherowski jest wspaniałą wizytówką miasta 
i oświaty – dodał Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - To, co tu szczególnie się udało, to oświa-
ta. Niesamowita szkoła, która jest nawet dla nas – sa-
morządowców – jest doskonałym przykładem, jak taką 
szkołę można prowadzić. To prawdziwy wzór. 
Zebrani podzielili się świątecznym opłatkiem, życząc 
sobie przede wszystkim zdrowia, radości, świąt spę-
dzonych w gronie rodziny i przyjaciół oraz wielu suk-
cesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Rzemieślnicy 
podzielili się 
opłatkiem

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Rafał Korbut





Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy został uznany przez internautów jednym z najpięk-
niejszych na Starym Kontynencie. Tytułowy jarmark znalazł się na trzecim miejscu w po-
pularnym konkursie European Best Christmas Market 2020. Zwycięzcą tegorocznej edycji 
okazał się Budapeszt. Druga lokata przypadła jarmarkowi w wariancie wiedeńskim. Orga-
nizatorem konkursu jest European Best Destination. 

Niepubliczna Podsta-
wowa Szkoła Specjalna 
oraz Niepubliczna 
Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy ulokowane 
w Gdańsku przy ulicy 
Jagiellońskiej noszą imię 
Pawła Adamowicza. 

W uroczystym nadaniu imienia szkołom dzielącym 
jeden obiekt wzięli udział najbliżsi zmarłego przed 
rokiem Prezydenta, obecna Prezydent – Aleksandra 
Dulkiewicz, dyrekcja placówek, grono pedagogicz-
ne, uczniowie oraz goście specjalni. 

W miejscowości Li-
nowiec – nieopodal 
Starogardu Gdańskiego 
oddano do użytku no-
woczesną halę w której 
działalność produkcyj-
ną prowadzić będzie 
szwedzka firma AQ 

Wiring Systems STG. Obiekt o powierzchni ponad 
6.8 tysięcy metrów kwadratowych pomieści zakład 
do produkcji materiałów elektrycznych wraz z za-
pleczem socjalno-biurowym. W tytułowym zakła-
dzie ma powstać około 400 nowych miejsc pracy.

hIStoRycZnA 
chWIlA W gdAńSKu

ElEKtRyZującA 
InWEStycjA

SuKcES gdAńSKIEgo 
jARMARKu!
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PROGRAM AKTyWIZACJI ZAWODOWEJ

- Na pomorzu mamy rekordowo niskie bezrobocie, ale są oso-
by, które z powodów życiowych lub osobistych długotrwale 
nie mają pracy. To właśnie im chcemy pomóc – zapowiada 
Mieczysław struk, marszałek województwa pomorskiego.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim kobiety w wie-

ku ok. 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełno-
sprawne. Dla nich przygotowane zostaną Indywidualne plany 
Działania. Zorganizowane zostaną giełdy pracy i spotkania 
z potencjalnymi pracodawcami. Asystenci poprowadzą szko-
lenia zawodowe oraz warsztaty dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb każdego uczestnika. Wartość projektu to ok. 
2,8 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
wyniesie ok. 2,7 mln zł. 

Aby ułatwić im zdobycie pracy

dzięki uniJneMu dofinansowaniu, 
bezrobotni z żuław i powiŚla będą 
Mieli zwiększone szanse 
na znalezienie praCy. ze wsparCia 
skorzysta 320 MieszkańCów. 
uMowę o dofinansowanie 
proJektu 27 listopada 2019 r. 
podpisali Marszałkowie woJewódz-
twa poMorskieGo MieCzysław struk 
i wiesław byCzkowski oraz 
saMorządowCy z powiatów 
sztuMskieGo i MalborskieGo.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Anna Kłos
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Bajecznie przystrojone 
miasto, majestatyczne 
choinki, ozdoby i dekora-
cje przestrzenne, girlandy 
oraz kurtyny – tak na 
święta i noworoczny czas 
przystrojony został sopot. 
W tym roku na placu przy-
jaciół sopotu pojawiła się 
zupełnie nowa choinka. To 
blisko 9-metrowy świerk, 
wykonany z niepalnych 
materiałów, którego gałę-
zie ozdobiono minidiodami 
LED. Choinka udekorowa-
na została także świetlny-
mi kulami i bombkami.
Nowymi dekoracjami 
przyozdobione zostały też 
latarnie na placu. pojawi-
ła się tam również nowa 
dekoracja przestrzenna 
nawiązująca do sań św. Mi-
kołaja wraz z zaprzęgiem 
reniferów. Jeżeli zaś cho-
dzi o al. Niepodległości, to 
zdobią ją liczne dekoracje 
na latarniach i przewieszki 
świąteczne, których moty-
wem przewodnim są płatki 
śniegu oraz gwiazdy. 
Ubiegłoroczne i starsze 
dekoracje, które umilały 
czas podczas poprzednich 
świąt, zostały wykorzysta-
ne również i w tym roku. 
Na ul. Malczewskiego po-
jawiło się 25 żagli świetl-
nych, a na ul. Bohaterów 
Monte Cassino 35 deko-
racji walca z ornamentem 
3D. Kurtyny świetlne LED 
na wysokości poczty przy 
ul. Kościuszki wprowa-
dzają w świąteczny klimat 
wszystkich, udających się 
na sopocki monciak.

Sopot 
na święta

To pierwszy szpital geriatryczny w woje-
wództwie, który w sposób kompleksowy 
opiekować się będzie osobami starszymi. 
Centrum Opieki geriatrycznej w pomor-
skim Centrum Reumatologicznym im. dr 
Jadwigi Titz-Kosko w sopocie uroczyście 
zostało otwarte. 
szpital dedykowany starszym mieszkańcom 
sopotu i metropolii udało się zbudować 
wspólnymi siłami wielu osób, w tym marszał-
ka województwa pomorskiego, prezydenta 
sopotu, prezydentów gdańska i gdyni, 
wszystkich członków Obszaru Metropolitar-
nego, a przede wszystkim prezes pomorskie-
go Centrum Reumatologicznego w sopocie.
przypomnijmy, że decyzję o realizacji inwe-
stycji podjął zarząd województwa pomor-
skiego. Koszt utworzenia Centrum Opieki 

geriatrycznej w sopocie wyniósł ponad 31 
mln zł. projekt sfinansowano ze środków 
unijnych z Regionalnego programu Opera-
cyjnego Województwa pomorskiego na lata 
2014-2020, gminy Miasta sopotu i pomor-
skiego Centrum Reumatologicznego.

Szpital geriatryczny otwarty
ZDJĘCIE: Fotobank.pL/UMs

podczas uroczystej gali poznaliśmy laure-
atów pierwszej edycji konkursu. Nagrody  
dla najlepszych przedstawicieli branży 
turystycznej w sopocie przyznano w pię-
ciu kategoriach. 
przypomnijmy. sopockie perły po raz 
pierwszy zagościły w kalendarzu imprez 
nadmorskiego kurortu. Konkurs zorgani-

zowali dla branży turystycznej miasto so-
pot oraz sopocka Organizacja Turystycz-
na. Łączna pula nagród wynosiła 25 tys. zł. 
- sopot to perła Trójmiasta. Dokładamy 
wszelkich starań, aby doskonalić ofertę 
turystyczną naszego miasta. Chcemy 
umacniać pozycję sopotu jako uzdrowiska 
oraz miejsca wielu prestiżowych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych. Cieszy nas 
duża liczba zgłoszeń w pierwszej edycji 
konkursu. Mamy nadzieję, że na stałe wpi-
sze się w tradycję sopotu – mówiła prezes 
sopockiej Organizacji Turystycznej, Anna 
golec-Mastroianni podczas otwarcia gali.
Do konkursu zgłosiły się 43 firmy, 
a rywalizacja w poszczególnych kate-
goriach była wyrównana. Ostatecznie 
w gronie zwycięzców znaleźli się: Hotel 
Haffner - w kategorii pobyt, kwiaciarnia 
Fijoł – w kategorii Debiut, Biblioteka 
sopocka - w kategorii Wydarzenie, sklep 
ekologiczny z eko-kawiarnią EKOsOpOT 
Katarzyna Maliszewska - w kategorii pro 
Eko oraz Restauracja polskie smaki - 
w kategorii Kulinaria.

Sopockie 
Perły wybrane
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Rzuty kośćmi, ruch wokół planszy, naby-
wanie nieruchomości, budowanie domów 
i hoteli – to charakterystyczne elementy 
znanej na całym świecie gry planszowej 
Monopoly. Już wiosną wszystkie te za-
grania będziemy mogli wykonać w spe-
cjalnej, gdyńskiej edycji gry. 
W 2008 roku gdynia jako jedyne miasto 
w polsce znalazła się na planszy Mo-
nopoly Świat. Jednak już w przyszłym 
roku będzie mogła pochwalić się wła-
sną edycją gry. Za jej przygotowanie 
odpowiedzialni są: firma Winning Mo-
ves, gdynia oraz… mieszkańcy i sympa-
tycy miasta. Ci ostatni regularnie zapra-
szani są do udziału w różnego rodzaju 
aktywnościach i konkursach. 
Obecnie trwają prace nad kompozycją 
graficzną gry, w tym nad projektem 
okładki pudełka oraz planszy. Znana 
jest już większość miejsc, które pojawią 
się na planszy. Wśród nich znajdą się 
na pewno ul. Świętojańska i Centrum 
Nauki Experyment.

Monopoly Gdynia 
coraz bliżej
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Czyszczenie, malowanie i uzupeł-
nianie ubytków - takim zabiegom 
poddany został Dar pomorza. po raz 
pierwszy od wielu lat Biała Fregata 
całkowicie wynurzyła się z wody 
i stanęła w pływającym doku, gdzie 
przywracany jest jej dawny blask. Do 
gdyni okręt-muzeum powróci jeszcze 
przed świętami Bożego Narodzenia. 
prace przy Darze pomorza rozpoczęły 
się 18 listopada. Wtedy to okręt został 
przeholowany z gdyni do gdańskiej 
stoczni Remontowej. Od tamtego cza-
su trwały intensywne prace remon-
towe. podwodne fragmenty kadłuba 
Białej Fregaty oczyszczono z muszli 
i zabrudzeń. Następnie całość poszy-
cia poddano piaskowaniu i malowaniu. 
Uzupełniono także ubytki, które nad-
gryzła rdza. 
poza powyższymi pracami przy 
masztach i poszyciu kadłuba na 
okręcie miał miejsce remont monito-
ringu i modernizacja elementów me-

chanicznych, czyli pomp, zawiasów 
oraz sygnalizacji przeciwpożarowej. 
Odmalowano również ornamenty na 
dziobie i rufie oraz wymieniono olino-
wanie. Remont pozwoli uzyskać Bia-
łej Fregacie kartę bezpieczeństwa, 
która jest niezbędnym wymogiem 
do jej dalszego funkcjonowania jako 
okrętu-muzeum.

Dar Pomorza odzyska 
dawny blask

ZDJĘCIE: gdynia.plW gdyni cztery stare wiaty autobuso-
we zostały zamienione na inteligentne 
przystanki, które korzystają z paneli fo-
towoltaicznych, e-papierowych ekranów 
z aktualizowanym na bieżąco rozkładem 
jazdy czy adaptacyjnego oświetlenia. 
Każda osoba, która czeka na autobus, 
może naładować swój telefon, dzięki 
energii wytworzonej przez przystanek. 
Innowacyjne rozwiązania działają na czte-
rech przystankach autobusowych, tj. Chy-
lonia Centrum 03 (przy ulicy Kartuskiej), 
Morska – Estakada 04 (przy Estakadzie 
Kwiatkowskiego), skwer Kościuszki – In-
foBox 04 (przy ulicy 10 Lutego) oraz Wy-
bickiego 02 (przy ul. Świętojańskiej). 
- przy wdrażaniu tej innowacji przyświe-
cała nam idea smart City – mówi Kata-
rzyna gruszecka-spychała, wiceprezy-
dent gdyni ds. gospodarki. 
Wykorzystanie energii solarnej sprawia, 
że wiaty są bezemisyjne. Technologia 
pomoże też w ich codziennej obsłudze 
– aktualizowanie np. rozkładów jazdy 
będzie odbywać się z jednego miejsca.

Inteligentne 
przystanki  



   49

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD

podpisano umowy na dofinansowa-
nie ze środków europejskich dwóch 
projektów, dzięki którym powiększy się 
baza żeglarska w gdańsku. Oba przed-
sięwzięcia, tj. górki Zachodnie - rozbu-
dowa portu jachtowego oraz sobiesze-

Oferta żeglarska 
miasta bogatsza

Opiekunowie osób starszych i nie-
pełnosprawnych zostali wyróżnieni 
nagrodami prezydenta gdańska za 
pracę na rzecz swoich podopiecz-
nych. Aleksandra Dulkiewicz wręczyła 
nagrody: Złotej, srebrnej i Brązowej 
Malwy oraz osiem wyróżnień.
prezydent gdańska podziękowała 
tym, którzy na co dzień pomagają 
swoim podopiecznym w zrobieniu 
zakupów, ugotowaniu obiadu, czy też 
codziennej higienie osobistej. Nie-
rzadko zastępują osobom starszym 
i niepełnosprawnym najbliższych.
- Nagrody i wyróżnienia „Złotej Mal-

wy 2019” otrzymali wyjątkowi ludzie, 
którzy codziennie, z pełnym poświę-
ceniem i empatią opiekują się scho-
rowanymi seniorkami i seniorami oraz 
osobami niepełnosprawnymi w naszym 
mieście – podkreślała prezydent 
gdańska. - staramy się docenić tę 
cichą, codzienną pracę z drugim czło-
wiekiem, który często jest człowiekiem 
niesamodzielnym – zaznaczała. 
Laureaci otrzymali biżuterię przed-
stawiającą malwy (wersję męską bądź 
damską), a także nagrody finansowe. 
Osoby wyróżnione uhonorowane zosta-
ły dyplomami i nagrodami finansowymi.

Złote Malwy 
wręczone

wo Nadwiślańska – budowa przystani 
żeglarskiej, realizowane będą w latach 
2019 – 2021. Łączna kwota dofinanso-
wania wynosi ponad 16 mln zł. 
Inwestycje realizowane przez gdańsk 
wchodzą w skład przedsięwzięcia 
strategicznego samorządu woje-
wództwa pomorskiego pt. „Rozwój 
oferty turystyki wodnej w obszarze 
pętli Żuławskiej i Zatoki gdańskiej”. 
Urząd Marszałkowski Województwa 
pomorskiego koordynuje realizację 
zadań strategicznych i udziela do-
tacji ze środków unijnych, a ich rze-
czowa realizacja oraz wkład własny 
jest po stronie pomorskich gmin lub 
inwestorów prywatnych.

ZDJĘCIE: Natalia gawlik

W czasach wojny jego rodzina 
musiała uciekać z gdańska. po la-
tach mieszkania za oceanem Arno 
pirkau przyjechał do stolicy woje-
wództwa pomorskiego, by szukać 
swoich korzeni. spotkał się z nim 
wiceprezydent piotr Kowalczuk 
i przekazał odnalezione w urzę-
dzie dokumenty jego przodków. 
- Cieszę się, że gdańszczan jest 
znowu z nami – powiedział, wita-
jąc gościa, zastępca prezydenta 
gdańska ds. edukacji i usług 
społecznych.

Arno pirkau urodził się w gdańsku 
w 1942 roku. Jego rodzina miesz-
kała przy ulicy Za murami 14 do 
roku 1945, kiedy to zmuszeni byli 
uciekać przed bombardowaniem. 
Obecnie mieszka na Florydzie. 
Rodzice często opowiadali mu 
o gdańsku i swojej miłości do 
miasta, w którym się wychowali. 
Dlatego spróbował zdobyć więcej 
informacji o swoich korzeniach, 
w związku z czym wraz z cór-
ką przyleciał do miasta swoich 
przodków.
- Całe życie marzyłem o tej podró-
ży i zobaczeniu miejsc, w których 
żyli moi najbliżsi. Teraz to marze-
nie się spełniło. Jestem wdzięczny 
za wszelką pomoc w dotarciu do 
dokumentów i miejsc związanych 
z moją rodziną. To dla mnie bar-
dzo wzruszające chwile – mówił 
Arno pirkau.

W Gdańsku 
odnalazł 
swoje korzenie
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Rybacki skansen 
w Mechelinkach

Takiego miejsca do tej pory nie 
było na turystycznej mapie gminy 
Kosakowo. W Mechelinkach po-
wstał wyjątkowy skansen. 

W Mechelinkach szereg inwestycji 
zmieniło oblicze tej słynącej z rybo-
łówstwa wioski. Czy miejscowość 
straciła w ten sposób swój rybacki 
urok? Nic bardziej mylnego. Wręcz 
przeciwnie – wyeksponowała swo-
je rybackie korzenie, zapewniając 
im poczesne miejsce tak w swojej 
historii, jak i geografii. Tuż obok 
nowoczesnej przystani rybackiej 
oraz klubu żeglarskiego powstaje 
skansen rybacki – wielofunkcyjny 
teren rekreacyjny, eksponujący 
dziedzictwo rybackie, w atrakcyj-
nej i przystępnej dla różnych grup 
wiekowych formie. W ramach zre-
alizowanego projektu zagospoda-
rowane zostało otoczenie dawnej 
przystani, z dodatkowymi miejsca-
mi do rekreacji, edukacji, a dla naj-
młodszych - również zabawy.   
- To będzie prawdziwa zachęta do 
aktywnego odpoczynku na świe-
żym powietrzu w nowym miejscu 
rekreacyjnym z elementami boga-
tej, rybackiej przeszłości Mecheli-
nek – zaprasza Marcin Majek, wójt 
gminy Kosakowo. 
Inwestycja zrealizowana została 
w ramach projektu pn. „Zagospo-
darowanie terenu działek nr 214/7 
i 230 przy ul. Nadmorskiej w Me-
chelinkach – zadanie budżetowe 
„skansen w Mechelinkach” – bu-
dowa placu rekreacyjnego wraz 

z infrastrukturą techniczną – Etap 
I”. Zadanie dofinansowane zostało 
ze środków Unii Europejskiej, a do-
kładniej z programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze 2014 – 2020.
Jak zapewniają miejscowi urzędnicy, 
skansen to kolejne miejsce na mapie 
gminy Kosakowo, które uatrakcyjnia 
ofertę spędzania czasu wolnego i tu-
rystę. Co w nim znajdziemy? poza ta-
blicami informacyjno-edukacyjnymi, 
znaleźć tu można: oryginalną łódź 
rybacką, wciągarki, kotwice, jak rów-
nież związane z rybactwem gry ple-
nerowe, edukacyjny plac zabaw oraz 
wiele miejsc służących do relaksu 
i wypoczynku w klimacie morskim, 
a także rozszerzone teksty informa-
cyjno-edukacyjne dostępne za po-
średnictwem kodów QR umieszczo-
nych na dole tablic edukacyjnych, 
odwołujące się do strony projektu, tj. 
www.skansenwmechelinkach.pl.
Oryginalna łódź rybacka to niewąt-
pliwie szczególna atrakcja skanse-
nu. Ekspozycja jest przystosowana 
do funkcji widokowych. Można ją 
podziwiać zarówno z zewnątrz, jak 
i z pokładu. Konstrukcja i moco-
wanie umożliwiają wejście na łódź 
również osobom z niepełnospraw-
nościami. Zanurzeni w rybackim 
klimacie, odpocząć możemy, przy-
siadując na jednej z licznych ławek, 
a morski plac zabaw oraz gry ry-
backie, zmobilizują nas do rozwoju 
sprawności godnej rybaka i żegla-
rza. Wielbiciele rowerów mogą zo-
stawić swoje jednoślady pod spe-
cjalną wiatą.
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wejHerowskI 
jarmark 

Bożonarodzeniowy
WiZytą MiKOłAjA, WyStęPEM ZESPOłU ,,NEED2SOUND” i UCZNióW SZKOły MUZyCZNEj 
yAMAHA ORAZ POKAZEM łyŻWiARSKiM NA LODOWiSKU PRZED RAtUSZEM ROZPOCZął Się 
jARMARK bOŻONARODZENiOWy W WEjHEROWiE. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Wejherowo.pl
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To jedna z najpopularniejszych miej-
skich imprez, która wprowadza wejhe-
rowian i gości w magiczną atmosferę 
świąt. Z roku na rok cieszy się on co-
raz większą popularnością. 
- Już po raz kolejny na wejherowskim 
rynku zagościł Jarmark Bożonarodze-
niowy, który wprowadza nas w świą-
teczny klimat – powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa 
podczas otwarcia Jarmarku Bożo-
narodzeniowego. - Na mieszkańców 
Wejherowa i gości czeka już wiele 
świątecznych niespodzianek i atrak-
cji. Zapraszam do uczestnictwa w Jar-
marku i wspólnego przeżywania tego 
pięknego czasu!
Jarmark Bożonarodzeniowy przyciąga 
wejherowian i gości zapachami, aro-
matami, świątecznymi niespodzian-
kami i atrakcjami. stoiska czynne są 
od poniedziałku do czwartku od godz. 
12 do godz. 20 w dni powszednie, 
a w piątki, soboty i niedziele do godz. 
21. W weekendy świąteczne przygoto-
wano szereg atrakcji. 

PREZENTy 
I ORyGINAlNE SMAKI 

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym 
zagościło moc pyszności. Na świą-
tecznych stoiskach znajdują się kawy 
smakowe, miody kremowane, syryjskie 
słodycze, chleb;  artykuły spożywcze 
z Kresów wschodnich;  wędliny trady-

cyjne i regionalne bez konserwantów; 
wyroby regionalne: oscypki, chleb ze 
smalcem; własnej produkcji cukierki 
i lizaki; produkty osmańskie: chałwy 
tureckie, lokum, rachatłukum; pie-
czywo na zakwasie, smalec, wędliny 
wiejskie; pierniki ręcznie wykonane; 
ryby wędzone oraz przetwory rybne; 
świeży czosnek i jego przetwory; art. 
spożywcze oraz wino grzane. 
Jarmark Bożonarodzeniowy to także 
niepowtarzalna okazja, aby kupić dla 
najbliższych świąteczne prezenty. 
Jest w czym wybierać! Ręcznie wy-
konane stroiki i bombki, świeczniki, 
lampki, ceramika, ale też rośliny w ży-
wicy, bursztyn, biżuteria srebrna.
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Tegoroczną edycję wydarzenia za-
inaugurowano podczas konferencji 
zorganizowanej w starostwie powia-
towym w Wejherowie. Na rozpoczęcie 
powiatowego Tygodnia przedsiębior-
czości wygłoszono prelekcje, których 
tematem było przedstawienie i omó-
wienie narzędzi oraz procesów rozwią-
zywania sporów w drodze mediacji.
Całe wydarzenie w powiecie wejhe-
rowskim organizowane jest m.in. dla-
tego, że co roku odbywa się Światowy 

Tydzień przedsiębiorczości - w tym 
roku w terminie od 18 do 22 listopa-
da. głównym jego celem jest jak naj-
szersza promocja przedsiębiorczości 
i zachęcanie młodych ludzi do zakła-
dania własnych firm.
starostwo powiatowe w Wejhero-
wie co roku włącza się w obchody 
tego światowego „święta przedsię-
biorców”. Wiele przygotowanych 
z tej okazji wydarzeń skierowanych 
jest do osób młodych, głównie do 

młodzieży uczęszczającej do szkół 
ponadpodstawowych. 
Uczniowie mieli zatem okazję do wy-
słuchania wykładów wygłoszonych 
przez ludzi, którzy najbardziej na tym 
się znają i mają doświadczenie w tym 
zakresie – bo przez samych przedsię-
biorców. Zorganizowano także wizyty 
studyjne w kilku dobrze prosperują-
cych na rynku firmach, warsztaty na 
których można było zdobyć cenną 
wiedzę z zakresu umiejętności bizne-

CO ROKU NA CAłyM ŚWiECiE ObCHODZONy jESt MięDZyNARODOWy tyDZiEń PRZEDSiębiORCZOŚCi. 
W POWiECiE WEjHEROWSKiM RóWNiEŻ ZORGANiZOWANO Z tEj OKAZji WiELE WyDARZEń. 

TydzIeń 
dla przedsiębiorczości

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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GaBriela lisius, 
starosta wejherowski:

– Przez cały tydzień 
w powiatowych szkołach 
ponadpodstawowych odbywały 
się spotkania inspirowane 
zagadnieniami związanymi 
z przedsiębiorczością, 
biznesem, działalnością 
gospodarczą a także 
motywacją i kreatywnością. 
Wszystko po to, aby uczniowie 
mogli lepiej zaplanować 
swoją przyszłość i dalszą 
ścieżkę kształcenia. Podczas 
wydarzenia uczniowie 
mogli wysłuchać wykładów 
przedsiębiorców, odbyć 
wizyty studyjne w wybranych 
firmach czy wziąć udział 
w warsztatach podnoszących 
umiejętności biznesowe 
i interpersonalne, a także 
w zajęciach organizowanych 
przez instytucje zewnętrzne.

sowych oraz interpersonalnych. Za-
jęcia organizowane były także przez 
instytucje zewnętrze ściśle związane 
z prowadzeniem biznesu, jak Urząd 
skarbowy, Zakład Ubezpieczeń spo-
łecznych czy powiatowy Urząd pracy.
Konferencja „Mediacja w Biznesie” 
była skierowana przede wszystkim 
do przedsiębiorców, managerów oraz 
osób zarządzających placówkami i in-
stytucjami samorządowymi. 
ponadto przez cały tydzień odbywa-
ły się m.in. warsztaty z przedsiębior-
czości, wycieczka do gdyńskiego In-
kubatora przedsiębiorczości, rozma-
ite warsztaty w powiatowych szko-
łach, wizyty w lokalnych firmach, 
prelekcje, lekcje przedsiębiorczości, 
spotkania z przedsiębiorcami, kon-
kursy, miejska gra, turniej międzysz-
kolny i wiele innych. Dzięki temu 
uczestnicy mogli posiąść bardzo 
szeroką wiedzę z wielu dziedzin. 

W Zespole szkół ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie, w pracowni ga-
stronocznej, która powstała w ramach 
projektu zawodowego mającego na 
celu wzmocnienie szkolnictwa zawo-
dowego w powiecie wejherowskim, 
zorganizowany został konkurs gastro-
nomiczny pod hasłem „gotuj z Vipem”. 
Do udziału w przedsięwzięciu zapro-
szono znane osoby z regionu. 
Taki konkurs odbył się w pZs nr 3 
w Wejherowie już po raz czwarty. Tym 
razem z polskim przysmakiem, czyli 
śledziem, zmierzyli się m.in. samorzą-
dowcy, politycy i dyrektorzy powiato-
wych jednostek, w tym starosta wej-
herowski gabriela Lisius, wicestarosta 
Jacek Thiel, posłanka Magdalena sro-
ka czy Dyrektor powiatowego Cen-
trum pomocy Rodzinie w Wejherowie 
Iwona Romanowska. 
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O wpływach rosyjskiej kultury świadczą 
jednak ciągle liczne reklamy, które za-
chwalają „Knigi” czy też „sosiski” – po ro-
syjsku parówki. Oczywiście wszystko napi-
sane w alfabecie łacińskim. W starej części 
Baku działają kawiarnie z zagadkową dla 
obcokrajowca nazwą: Ceburaska. Można 
tam zjeść między innymi narodowe danie 
czyli „hasz”. Nazwa może być myląca, ale 
to tradycyjna zupa pasterska o pocho-
dzeniu ormiańskim. O tym jednak Azerom 

lepiej nie przypominać. Wszak Armenia 
i Ormianie to tutaj wrogowie. sam zaś hasz 
to wywar z gotowanych baranich kopyt. 
Te danie jada się tutaj z wódką lub z czosn-
kową nalewką. Rządzący obecnie krajem 
Ilham Alijew to syn byłego pierwszego 
sekretarza tutejszej partii komunistycz-
nej, geidara Alijewa. przejął on władzę 
w kraju po okresie wielkiego zamieszania 
z początków lat dziewięćdziesiątych. pre-
zydenci dopiero co odzyskującego (na 

początku lat dziewięćdziesiątych) nie-
podległość zmieniali się bardzo często. 
Ajaz Mutalibow, Abulfaz Elczibej, potem 
znowu (tylko na jeden dzień) Mutalibow 
po nim znowu Elczibej. po tym nastąpił 
bunt ministra obrony Bureta gusejnowa 
i do władzy doszedł Alijew. po tym mini-
ster obrony znowu spróbował zaprotesto-
wać. po jego aresztowaniu już wiadomo 
było, że Alijew do władzy przyszedł na 
długo. Teraźniejszy prezydent Azerbej-

Gdzieś na KAuKAZie. 
azerBejdŻan

RZąDZąCy AZERbEjDŻANEM PREZyDENt iLHAM ALijEW OGRANiCZA W DUŻyM StOPNiU 
POLityCZNE SWObODy ALE DAjE PEłNą SWObODę W biZNESiE. ZNALAZł ON tEŻ ZłOty ŚRODEK 
DLA POCZUCiA RODAKóW, ŻE MiESZKAją jUŻ NiE W ZWiąZKU RADZiECKiM. WyStARCZyłO 
ZAMiENić CyRyLiCę NA ALfAbEt łACińSKi. 

OPrACOWANIE: Krzysztof Szczepanik (www.europamaxima.eu)  | ZDJĘCIE: Krzysztof Szczepanik



dżanu – Ilham Alijew, nie ma już tej cha-
ryzmy co jego ojciec ale cieszy się wyso-
kim poparciem dzięki swoim reformom.  
Narodowy Front niepodzielnie rządzą-
cy w państwie w latach 1992-93 został 
całkowicie odsunięty od władzy. Jego 
biura zostały zamknięte, aktywiści mu-
sieli przenieść się do własnych mieszkań.  
szybki rozwój prywatnego biznesu 
(w Azerbejdżanie jest to ok. 70% pKB) 
pozbawiło poparcia nacjonalistów oraz 
komunistów – wszyscy potencjalni nie-
zadowoleni władzą wyborcy zanurzyli się 
i tak w komercję. W odróżnieniu od swo-
bód politycznych, które ogranicza obóz 
władzy, są bardzo mocno rozwinięte swo-
body biznesowe i gospodarcze. Mały biz-
nes tu kwitnie. Z bakijskiej fabryki jeden za 
drugim wyjeżdżają ciężarówki do Moskwy, 
które wiozą wszystko – od róż po suszo-
ne owoce. Od niedawna wszystkie nowe 
przedsiębiorstwa, związane z rolnictwem, 
w Azerbejdżanie są zwolnione od zapłace-
nia podatków na 3–5 lat. Ma to stymulować 
inwestycje w sektor rolno – spożywczy.  
Na początku niepodległości cała władza 
była w rękach rewolucjonistów z karabina-
mi. To wnosiło chaos do codziennego ży-
cia państwa. potem te uzbrojone oddziały 
zostały rozbrojone i rozgonione. przestęp-
czość bardzo mocno zmalała. Teraz po 
Baku można bezpiecznie chodzić w dzień 
i w nocy. Ale ludzie są bardzo rozczarowa-
ni. przed wyzwoleniem była święta zasa-
da: jeżeli ropą będzie rządził nasz naród, 
poziom życia będzie bardzo wysoki. I jest, 
ale tylko dla niektórych. pensja lekarza 
wynosi w przeliczeniu ok. 500 dolarów 
UsA. Więcej zarabiają urzędnicy państwo-
wi, policjanci, pracownicy naftowo – gazo-
wego monopolisty „sOCAR”. 

TRAUMA KARABACHU
 
O tym, że Azerbejdżan przeżył, na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, krwawą 
wojnę, z popieraną przez Rosję, Armenią 
i dzisiaj nie kontroluje terytorium górskie-
go Karabachu (który formalnie jest nadal 
częścią Azerbejdżanu), przypominają licz-
ne monumenty: majestatyczne mauzolea 
i groby ofiar. Był to konflikt odziedziczony 
po stalinowskich czystkach narodowych, 
gdy specjalnie skłócano przeciw sobie 
różne narody. pamięć wojny oraz najazdu 
sowieckich czołgów na stołeczne Baku 
w roku 1990 (200 ofiar śmiertelnych) 

doprowadziło do tego, że wspomina się 
tu czasy radzieckie bez sentymentu.  
Do granicy z okupowanym przez Ormian 
Karabachem dojechać można z Baku 
taksówką. To raptem 150 kilometrów od 
stolicy. Droga do strefy konfliktu prze-
chodzi przez rejony, które miejscowi 
nazywają „rawninnyj Karabach”. pod-
stawą utrzymania tutejszych miesz-
kańców są rolnictwo, handel, drobny 
biznes. przydrożne kawiarnie, hotele, 
bazary, sklepy wyrastają na każdym kro-
ku. Wszędzie też widać nieduże kafejki 
internetowe, gdzie godzina za kompu-
terem kosztuje nie więcej jak pół dolara. 
Bliskość do strefy bojowych działań 
w mieście Tiertierie daje się odczuje tylko 
w jednym — w aktywnym zainteresowa-
niu policjantów wobec przyjezdnych. Tu 
do niedawna miały miejsce różnorakie 
napady terrorystyczne, o które oskar-
żani są Ormianie. Linia rozgraniczenia 
wojsk znajduje się parę kilometrów od 
miasta. Obecnie to rząd okopów, za nimi 
zwoje drutu kolczastego. A za drutem 
już ormiańskie wojska. Co jakiś czas na 
linii demarkacyjne wybuchają krótkie 
strzelaniny. Nie jest to dziwne. Wszak na 
przeciw siebie stoją dwie wrogo do sie-
bie nastawione armie z ciągłe wzajem-
nie w siebie wymierzonymi karabinami.  
Terytorium górskiego Karabachu jest, 
od strony Azerbejdżanu, zamknięte dla 
turystów. Ten region, formalnie należą-
cy ciągle do Azerbejdżanu, zamieszkuje 

obecnie tylko niewiele ponad 200  tysięcy 
mieszkańców. Ci którzy tam byli (wjechać 
można do Karabachu od strony Armenii, 
ale wtedy ma się zamknięty wjazd do 
Azerbejdżanu) powtarzają, że ciągle są 
tam widoczne ślady wojny. Fabryk nikt 
nie odbudowuje. Zburzone są też daw-
ne sanatoria, gdzie onegdaj zjeżdżali 
kuracjusze z całego ZsRR. Teraz wśród 
ruin zakładów leczniczych można obser-
wować, jak pod ogromnym ciśnieniem 
tryskają w górę gorące gejzery. Ludność 
Karabachu utrzymuje się głównie z pracy 
na roli oraz z pomocy ormiańskiej diaspo-
ry. Za najlepsze miejsca pracy uważa się 
natomiast świetnie wyposażoną i liczną 
tutejszą armię. płace są tu trzy-cztery 
razu wyższe niż u zwykłych urzędników. 
sytuacja w armii kontrastuje z sytuacją 
armii azerskiej. Tu pensje są bardzo ni-
skie. Choć wyposażenie coraz lepsze. To 
skutek znacznego zwiększania budżetu 
przeznaczanego na wyposażenie armii. 
są to już większe pieniądze niźli cały bu-
dżet Armenii. Jak na razie te zwiększone 
środki idą tylko na wyposażenie. pensje 
wojaków azerskich nadal są niskie. Na sa-
mej zaś linii demarkacyjnej służą z reguły 
poborowi, którym nie udało się wykupić 
od obowiązkowej służby wojskowej.
Ostatnie zaognienie sytuacji i kilkudniowe 
walki wybuchły w roku 2016. stroną ak-
tywniejszą była armia azerska. Walki jed-
nak zakończyły się bez jednoznacznego 
zwycięstwa którejkolwiek ze stron.

www.expressbiznesu.pl / ŚCIANA WSCHODNIA





Z początkiem 2020 roku Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe przeniesie się do no-
woczesnego biurowca Neon. Oficyna wynajmie ponad 2500 metrów kwadratowych 
powierzchni. Umowa z deweloperem - firmą Torus została podpisana na okres 5 
lat. Neon stanowi czwarty i tym samym ostatni etap centrum biurowego Alchemia. 
Prestiżowy obiekt zlokalizowany w gdańskiej Oliwie oferuje ponad 33.500 metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej, której przeznaczeniem są głównie biura.

Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ zadecydował 
o przeniesieniu III 
Wydziału Ksiąg Wieczy-
stych z głównej siedziby 
przy ulicy Piekarniczej 
do obiektu ZEFIR 
usytuowanego w kom-

pleksie Pomerania Office Park. Nowe biuro będzie się 
mieścić na powierzchni 2000 metrów kwadratowych. 
Właścicielem obiektu jest Unimor Development. 

Początek zbliżającego się 
roku to doskonała okazja 
do zakupu wymarzonego 
mieszkania. Ofert na rynku 
nieruchomości nie brakuje. 
Jedną z bardziej atrakcyj-
nych przygotował Euro Styl 
z Grupy Dom Develop-

ment. Spółka wprowadzi do sprzedaży blisko 300 lokali 
w ramach trzech inwestycji – Osiedla Locus,  Osiedla 
Beauforta oraz Osiedla Zielony Południk.

gdAńSKI Sąd 
WybRAł SIEdZIbę

noWoRocZnE 
ZAKupy? cZEMu nIE!

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

noWoRocZnA 
pRZEpRoWAdZKA
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Odchodząc od koncepcji twórczości 
Lynyrd skynyrd, warto skupić się na 
domach wyprzedzających swą epokę. 
Z angielska - „Building Management sys-
tem”. W wolnym tłumaczeniu to zestaw 
metod zarządzania wysoko zaawansowa-
nym technicznie obiektem budowlanym. 
Już sama definicja wskazuje na fakt, iż 
mamy do czynienia ze systemem złożo-
nym w którym kluczową rolę odgrywają 
procesy zautomatyzowane. Historia tego 
rodzaju rozwiązań sięga lat 70’ minione-
go stulecia. Aby znaleźć podwaliny pod 
współczesny system procesów automa-
tycznych należy przenieść się do stanów 
Zjednoczonych. Fundamentem stosowa-
nia współczesnych rozwiązań w warian-
cie BMs okazały się zmiany zachodzące 
w sektorze przemysłowym, a mówiąc 
ściślej – w systemach kontroli produkcji 
zautomatyzowanej oraz optymalizacji 
środowiska rozwoju roślin. Dekadę póź-
niej podobne rozwiązania zaczęto wdra-
żać w systemach zarządzania budynka-
mi. Na początku były to głównie obiek-
ty biurowe. Z upływem czasu podobne 
decyzje zaczęli podejmować właściciele 
budynków prywatnych. 

PROCES 
TECHNOlOGICZNEGO 

GAlOPOWANIA

Z trójki muzyków rockowej kapeli z Jack-
sonville żyje dziś zaledwie gitarzysta – 
Rossington. My funkcjonujemy w dobie 
galopującej cyfryzacji. postępów techno-
logicznych doświadczamy niemal na każ-
dym kroku. podobne inspiracje dotyczą 
nieruchomości, zwłaszcza domów wol-
nostojących. podstawowym założeniem 
wdrażania takich zastosowań jest zwięk-
szenie komfortu funkcjonowania oraz 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 
Dom w wariancie inteligentnym niesie ze 
sobą znacznie więcej korzyści. Żeby móc 
je zrozumieć wielopłaszczyznowo należy 
skupić się na poszczególnych gałęziach, 
a mówiąc wprost – systemach. Dzielimy 
je na następujące kategorie :

system oświetlenia•	
system ogrzewania•	
system wentylacji, klimatyzacji  •	
oraz filtracji powietrza
system alarmowy   •	
oraz monitoringowy
system AgD/RTV•	

GDy W 1974 ROKU ED KiNG, GARy ROSSiNGtON i RONNiE VAN 
ZANt SPiSyWALi OStAtNiE fRAZy ROMANtyCZNEj bALLADy 
O POWROCiE NA łONO SiELSKiEGO DOMU W ALAbAMiE, ZAPEWNE 
NiE MiELi POjęCiA O iStNiEjąCyCH NA POłUDNiU StANóW 
PODWALiNACH, KtóRE StANOWiły POCZątEK tECHNOLOGiCZNEj 
REWOLUCji, KtóRą  DZiŚ StANOWią DOMy iNtELiGENtNE.

sweeT 
smarT 
Home 
alaBama

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Marcin szostek, 
Menedżer Produktu Technologie 
Inteligentne w firmie 
WIŚNIOWSKI

W dzisiejszych czasach, kiedy 
większość osób żyje w biegu, 
brakuje czasu na zajmowanie 
się sprawami przyziemnymi. 
Na rynku dostępnych jest 
wiele rozwiązań, takich jak 
oferowana przez nas funkcja 
„smartCONNECTED”, która 
spełnia oczekiwania zabieganych 
klientów. Dzięki zastosowaniu 
w naszym domu inteligentnych 
rozwiązań, możemy np. zdalnie 
zarządzać bramami i drzwiami 
znajdującymi się na terenie 
swojej posesji. Wystarczy włączyć 
furtkę, bramę garażową i drzwi 
w świat inteligentnych technologii, 
a te dzięki wykorzystaniu 
geolokalizacji otworzą się same, 
gdy tylko właściciel będzie 
w pobliżu. Nawet kwestia 
zagubionych kluczy zostanie 
błyskawicznie rozwiązana  -furtkę 
można otworzyć z poziomu 
telefonu z każdego zakątka świata. 
Ma być bezpiecznie, oszczędnie 
i przede wszystkim komfortowo.

karolina 
ossowska,
Pracownie Architektury Wnętrz 
„Gzowska&Ossowska”

Nowoczesne rozwiązania domów 
inteligentnych mogą odstraszać 
wielbicieli klasycznych  
i eleganckich wnętrz. Ale tak jak 
kiedyś grzejnik był nowością, 
a obecnie naturalnym elementem 
wnętrza, tak panele dotykowe, 
różnego typu sterowniki 
i czujniki stają się coraz bardziej 
oczywiste w naszych domach. 
To wciąż nowość, ale tempo 
rozwoju technologii powinno 
nas  zachęcać do inwestowania 
w nowe instalacje, bo ułatwiają 
życie. Tym bardziej, że rynek 
szybko się rozwija i mamy 
coraz większy wybór wzorów 
poszczególnych elementów.  Dla 
wybrednych są już np. telewizory 
udające obrazy i głośniki 
schowane w ścianę. Na pewno 
lepiej zaplanować dokładnie 
instalację na początku remontu, 
aby maksymalnie wykorzystać 
możliwości rynku.

Wyposażenie smart domu oraz moż-
liwości wynikające z zastosowania 
poszczególnych schematów systemo-
wych pozostają uwarunkowane wybo-
rem właściciela. Elementem scalającym 
zautomatyzowane mechanizmy jest 
sterownik. Urządzenie jest odpowie-
dzialne za  zbieranie oraz przetwarza-
nie sygnałów docierających z czujników 
zlokalizowanych w poszczególnych 
zakątkach domu. Owe sygnały mogą 
być przesyłane drogą tradycyjną, czyli 
przewodową, a także metodą bezprze-
wodową, która cieszy się dziś ogrom-
ną popularnością. Zmiany zachodzące 
w podsystemie umożliwiają danym ele-
mentom właściwą reakcję. 

OD MUZyKI PO CERAMIKę 

A reakcji co niemiara… W dobie zaawan-
sowania technologicznego systemy 
stosowane w inteligentnym domu mogą 
przyprawiać o pozytywny zawrót głowy. 
Oświetlenie dostosowujące się do aury 
oraz naszego samopoczucia? Żaden 
problem! Muzyka adekwatna do nasze-
go nastroju? To również nie przeszkoda, 
nawet jeśli mowa o amerykańskim so-
uthern rocku. W skrajnych przypadkach 
możemy również zmienić kolor cerami-
ki wyścielającej wnętrze naszej łazienki 
przy zastosowaniu specjalnej aplikacji… 
Oczywiście mowa o najnowszych zdo-
byczach technologicznych. Te standar-
dowe opierają się na systemach moni-
torujących, zdalnym otwieraniu drzwi 
i okien, alarmach antywłamaniowych 
i przeciwpożarowych, a także regulo-
waniu temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach domu. sporym uła-
twieniem w codziennym funkcjonowa-
niu są również systemy nawadniające 
otoczenie przydomowe, a także zauto-
matyzowane bramy i furtki, które walnie 
przyczynią się do zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa. 
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INWESTyCJA DłUGOFAlOWA
 I ZAOCEANICZNy STyl

Koszt standardowych rozwiązań wbrew powszechnej mitologii nie musi być 
wysoki. Choć początkowe ceny mogą niektórych przerażać, to nie należy za-
pominać, że w takim przypadku mamy do czynienia z inwestycją na lata, która 
z biegiem miesięcy, a nawet tygodni potrafi generować przyzwoite oszczędności. 
Duże koszta z pewnością generuje wspomniany sterownik zwany także centralą 
zarządzającą. Kolejne inwestycje związane są z wybranymi elementami. Ostatnim 
ogniwem procesu automatyzacji domu jest połączenie poszczególnych składo-
wych. O ile mamy do czynienia z systemami przewodowymi, o tyle zawartość 
portfela mogą pochłaniać prace remontowo-budowlane. W przypadku stricte 
bezprzewodowym na koszta mogą nas narazić specjalne aplikacje, które bywają 
płatne. Oszczędności generowane przez aranżowanie budynku inteligentnego 
są wprost proporcjonalne do częstotliwości wyrywania kalendarzowych kartek. 
Zgodnie z wyliczeniami ekspertów w domach inteligentnych koszta eksploata-
cyjne są średnio o 30% niższe względem brył tradycyjnych. Ważnym walorem 
jest również aspekt proekologiczny, bowiem przyczynia się do obniżenia emisji 
spalin oraz pyłów do środowiska. Wygodne i ekonomiczne funkcjonowanie poza 
zwiększonym poziomem bezpieczeństwa stanowi równie istotny powód, dla któ-
rego inwestycja w dom inteligentny może być opłacalna na wielu płaszczyznach. 
Nawet tych, które pozostają związane z rzewnymi balladami zza oceanu.

arkadiusz 
sztander,
Premium Sound 
– Salon Audio Video

Dom inteligentny to dom 
niezwykle przyjazny 
mieszkańcom. To miejsce, 
w którym współczesna 
technologia wspiera nasze 
codzienne funkcjonowanie. 
To bezpieczeństwo, komfort 
i ekologia na najwyższym 
poziomie. Sceny świetlne 
i nagłośnienie dopasowujące się 
do pory dnia, czy pory roku lub 
spotkania z rodziną i znajomymi. 
Do tego adaptacyjne sterowanie 
ogrzewaniem, wentylacją, 
rekuperacją, a nawet roletami. 
Wszystko to wpływa na niższe 
zużycie energii i mniejszy 
negatywny wpływ na środowisko. 
W zakresie bezpieczeństwa, dom 
rozpoznaje swoich mieszkańców, 
zamyka się na obcych i informuje 
rodziców czy dzieci są już 
w domu. Wystarczy smartfon, 
odpowiednia aplikacja i możemy 
sterować naszym domem 
z dowolnego miejsca na  świecie. 
Szczegóły rozwiązań dotyczących 
domów inteligentnych 
omawiamy bezpośrednio 
z inwestorem, aby dopasować 
rozwiązania do indywidualnych 
oczekiwań klienta.
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12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne

POWóD 12 
– KOMPlEKSOWOŚć
Wraz z grudniowym wydaniem dotarliśmy do zakończenia cyklu pt. „12 
powodów, dla których warto inwestować w domy pasywne”. Z każdym 
kolejnym miesiącem udowadnialiśmy na podstawie diagramów, projek-
tów oraz opinii ekspertów, że zarówno budowa domu o charakterze pa-
sywnym, jak i inwestycja w tego rodzaju nieruchomość, może przynieść 
mnóstwo zysków – nie tylko tych ekonomicznych. W ramach materia-
łu podsumowującego postanowiliśmy przypomnieć wszelkie korzyści 
związane z domami pasywnymi. 

OSZCZęDNOŚć

EKOlOGIA

EKONOMIA

PROZDROWOTNOŚć

BłySKAWICZNA 
REAlIZACJA

WySOKI 
POZIOM 
USZCZElNIENIA

REDUKCJA 
RACHUNKóW

NIżSZE 
STRATy 
CIEPłA

SOlIDNOŚć

INWESTyCJA 
W PRZySZłOŚć

WSZECHSTRONNOŚć

KOMPlEKSOWOŚć
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MiESZKANiE W ROZWiNiętyCH DZiELNiCACH MA WiELE ZALEt – bLiSKOŚć SKLEPóW, 
PLACóWEK OŚWiAtOWyCH, OŚRODKóW ZDROWiA, DOGODNA KOMUNiKACjA. ZE WZGLęDU 
NA tE ZALEty MA tEŻ ZWOLENNiKóW WŚRóD OSób POSZUKUjąCyCH MiESZKANiA. W tyCH 
CZęŚCiACH MiASt DOMiNUjE RyNEK WtóRNy, NOWE iNWEStyCjE POWStAją RZADKO, 
bO CORAZ tRUDNiEj O ODPOWiEDNiE DZiAłKi. OSiEDLE CiS, REALiZOWANE W GDyNi 
CiSOWEj PRZEZ EURO StyL S.A. Z GRUPy DOM DEVELOPMENt, jESt jEDNyM Z NiELiCZNyCH 
PRZyKłADóW iNWEStyCji, KtóRE WyKORZyStUją AtUty DOjRZAłOŚCi DZiELNiCy.

osIedle cIs
Inwestycja mieszkaniowa 
od euro stylu 
w rozwiniętej dzielnicy

TEKST: Euro Styl | ZDJĘCIA: Euro Styl
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Cisowa to w pełni rozwinięta dziel-
nica gdyni, z bogatą infrastrukturą 
i zapleczem handlowo-usługowym. 
Miejsce, w którym powstaje osiedle 
Cis Euro stylu, przy ul. Chylońskiej, 
znajduje się między typową dla tej 
dzielnicy zabudową niewysokich 
bloków a szkołą podstawową nr 31. 
W kilka minut można dojść stąd do 
pętli trolejbusowej czy przystanków 
komunikacji miejskiej na ul. Morskiej 
oraz do stacji szybkiej Kolei Miej-
skiej gdynia Cisowa. Łatwo i szybko 
można się dostać do centrum gdy-
ni i dalej do sopotu oraz gdańska, 
a w przeciwnym kierunku do Rumi, 
Redy i Wejherowa. W bliskim sąsiedz-
twie inwestycji mieszczą się sklepy 
spożywcze, apteka i punkty usługo-
we, a także żłobek oraz przedszkole. 
Można zatem sprawnie dojechać stąd 
do pracy (nawet w oddalonym gdań-
sku), dzieci mogą samodzielnie dojść 
do szkoły, a zakupy i inne sprawy 
można załatwić na miejscu, w space-
rowej odległości. Działa tu też cen-
trum sąsiedzkie „gdynia Chylońska 
237”, integrujące mieszkańców dziel-
nicy i oferujące bogaty wachlarz zajęć 
oraz atrakcji dla dzieci, rodziców oraz 
seniorów. W niedalekiej przyszłości, 
w ramach centrum będzie można ko-
rzystać również z nowej przestrzeni, 
z salami warsztatowymi, salą sporto-
wą, biblioteką i przychodnią zdrowia. 
– Obserwujemy znaczną i bardzo 
różnorodną grupę Klientów posiada-
jących skonkretyzowane oczekiwa-
nia co do lokalizacji, poszukujących 

mieszkań głównie w rozwiniętych 
dzielnicach o dobrze znanych im pa-
rametrach. Są to często młode mał-
żeństwa, w których jedno z małżon-
ków wychowało się w danej części 
miasta lub rodziny z dziećmi, które 
dobrze czują się w miejscu, w któ-
rym mieszkają, ale chcąc podnieść 
standard życia, przeprowadzają się 
do większego mieszkania. Wśród 
Klientów pojawiają się również osoby 
starsze, które wrosły w lokalną spo-
łeczność i które – po wyprowadzce 
dzieci – szukają mniejszego i bar-
dziej dostosowanego do ich potrzeb 
metrażu. Inwestycje położone w ta-
kich lokalizacjach interesują także 
tych, którzy po prostu cenią sobie 
życie w mieście i nie wyobrażają so-
bie mieszkania na jego obrzeżach 
– mówi Ewa Nowicka, dyrektor 
sprzedaży w Euro Styl S.A.   

W ramach inwestycji Cis powstanie 
budynek o nowoczesnej architekturze. 
Czysta biel prostych brył uzupełniona 
o charakterystyczne kształty balkonów 
i tarasów skrywać będzie w sobie wnę-
trze nastawione na funkcjonalność oraz 
komfort. W ramach inwestycji powsta-
nie 148 mieszkań o zróżnicowanych 
układach i metrażach mieszczących się 
w przedziale od 29 do 101 m kw. Otocze-
nie osiedla zaprojektowane zostało tak, 
by każdy jego element dawał wytchnie-
nie i relaks. Budynek będzie posiadał pa-
tio z prywatną, bezpieczną przestrzenią 
dla mieszkańców, o którą trudno w miej-
skiej zabudowie, a także plac zabaw dla 
najmłodszych, drewniane ławki w cieniu 
drzew i stojaki rowerowe.
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Planowane już w przyszłym roku podwyżki energii 
elektrycznej dotkną dosłownie każdego. Analitycy 
twierdzą, że za prąd będziemy płacić o ok. 30 do nawet 
50 proc. więcej! Ale jest na to rada – fotowoltaika. 

przed podwyżkami energii elektrycznej można się nie tylko 
uchronić, ale ponadto znacznie obniżyć rachunki za prąd. 
Znaczne obniżenie kosztów zużywanej energii zapewnia 
fotowoltaika, czyli system paneli słonecznych, zaspakaja-
jący w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa do-
mowego na energię elektryczną. 
Jak to działa? Fotowoltaika to po prostu przetwarzanie 
światła słonecznego w energię elektryczną, czyli inaczej 
wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania sło-
necznego przy pomocy odpowiednich ogniw fotowoltaicz-
nych. panele produkują prąd, który jest wykorzystywany na 
bieżąco, natomiast w monecie, gdy słońce przestaje świe-
cić lub energii wytworzonej już nie wystarcza na pokrycie 
zapotrzebowania, pobierana jest energia z sieci. 
Oczywiście im dane gospodarstwo domowe ma większe 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym większe 
oszczędności zapewnia fotowoltaika. Ale wystarczy, że ra-
chunki przekraczają 150 zł za okres dwóch miesięcy, a już 
opłaca się założyć taką instalację. 

Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie warto oszczędzać, próbując 
kupić oddzielnie poszczególne elementy instalacji samodziel-
nie (dostawca dostaje rabaty za hurtowe ilości) czy wykonując 
coś na własną rękę (do kupna sprzętu wraz z usługą montażu 
dolicza się 8-proc. VAT, podczas gdy same urządzenia opodat-
kowane są stawką 23 proc.). Nie każdy też weźmie odpowie-
dzialność za konstrukcję, której nie realizował kompleksowo. 
Warto zatem zwrócić się do firmy, która specjalizuje się w za-
kładaniu takich instalacji - firmy starbud ze starogardu gdań-
skiego. W pierwszej kolejności zostanie wykonany bezpłatny 
audyt i sprawdzona efektywność ekonomiczna oraz możliwo-
ści techniczne, a także dobrana dogodna forma finansowania. 
pracownicy firmy pokierują też całym procesem przyłączenia 
instalacji do sieci.
Co ważne, od tego roku cały koszt instalacji można odliczyć 
od dochodu składając roczne rozliczenie pIT.
A zatem każdy w krótkim czasie może cieszyć się czystym 
zyskiem, pozyskując ekologiczną energię oraz oszczędzając 
pieniądze. To naprawdę działa, przekonaj się sam!

prąd drożeje? 
ale nie dla Ciebie!

Starbud 
ul. Gdańska 34 c
starogard Gdański

tel. 660-414-486, 
516-574-271, 
513-843-198
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Luxury Night to stały element harmonogramu banku City Handlowy. Jest to rów-
nież doskonała okazja do podziękowania klientom oraz współpracownikom za do-
konania ostatnich 12 miesięcy. Prestiżowa uroczystość, której gościem specjalnym 
był Andrzej Grabowski odbyła się jak co roku we wnętrzach Starego Maneżu.

Salon gdyńskiej 
marki Silk Epoque 
przybrał medio-
lańskiej aury. 
Wszystko za spra-
wą projektantki 

Olgi Ziemiann, 
która zaprezentowała zgromadzonym gościom 
dwie kolekcje – Solo Tu, której premiera miała 
miejsce w Mediolanie podczas tegorocznej 
edycji Milan Fashion Week oraz najnowszą 
kolekcję Milion Dollar Secret. 

Na 33. piętrze wieżow-
ca Olivia Star oficjalnie 
otwarto restaurację Treinta 
y Tres. Podczas kulinarnej 
eskapady przez iberyjskie 
smaki możemy kosztować 

m.in. kolorowe tapasy, kul-
tową paellę, ryby rodem z hiszpańskiego targowiska, 
owoce morza, pizzę oraz ramen. Rodzinną atmosferę 
lokalu dzielącego poziom z Arco by Paco Perez pod-
kreśla nie tylko aranżacja wnętrza, ale także wyjątkowa 
karta słodkości, która rozpieści nasze podniebienia.

poKAZ RElAcjI 
MEdIolAn
-gdynIA 

StAły punKt 
hARMonogRAMu

podnIEbnA 
RoZpuStA 
podnIEbIEń
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To była już jedenasta edycja! Wy-
darzenie Biznes kocha Kobiety#11 
Mikołajkowo, które odbyło się 
w pięknej Olivia sky Club w gdańsku, 
zgromadziło wiele aktywnych kobiet, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę 
i poznać ciekawe osoby. 

Każdy z nas chce znaleźć dobrą 
pracę, idealnego pracownika, klien-
ta, z którym będzie współpracował 
przez długi czas. Niestety nieświa-
domie odpychamy ich od siebie m.in. 
podczas rozmów, spotkań i w me-
diach społecznościowych, dlatego 
tematem przewodnim spotkania było 
budowanie i promocja marki wła-

snej i firmy na Facebook, Linkedin 
i w kontakcie osobistym.
Joanna Cieślak z positiveMind, 
przekonywała, że można i trzeba być 
i budować swoją markę osobistą na 
LinkedIn, portalu społecznościowym, 
który rozwija się najprężniej. Zdra-
dzała tajniki, jak mądrze pokazać tam 
swoją supermoc. Marka osobista na 
LinkedIn to dużo więcej niż dobre 
zdjęcie profilowe czy uzupełniona 
sekcja z doświadczeniem. To świado-
ma komunikacja, przemyślany con-
tent i jasno określony cel. 

Łarysa Wujcik z Biznes Kocha Ko-
biety, mówiła, o najnowszych bada-
niach dotyczących kłamstwa, i jaki 
ma wpływ na nasze życie i karierę. 
psycholodzy dobrze wiedzą, że nie 
ma dnia, w którym byśmy nie kłamali. 
Zakładamy podróbki znanych marek, 
by inni myśleli, że dobrze nam się po-
wodzi. Udajemy, że nasza firma jest 
super, by przyciągnąć dobrego pra-
cownika. przekonujemy klienta o wy-
jątkowości produktu, chociaż wiemy, 

że tak nie jest. Dlaczego? Chcemy, by 
lepiej o nas myślano... ale czy wiemy 
jakie może mieć to dla nas konse-
kwencje? Najważniejsze to pamiętaj 
o swoich aspektach, i na tym buduj 
swoją pewność siebie, autentyczność 
która pomoże zdobywać cele.

Magdalena Koszper z Just Join IT, 
mówiła o tajemnicach Facebooka 
i regułach które tam rządzą. O tym, 
czego nie warto jest robić działając 
w tym medium i o czym warto jest 
pamiętać, gdy decydujemy się z nie-
go korzystać. 

Refleksji w ten świąteczny czas!

Mikołajkowo 
z widokiem 
na Gdańsk



   73

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

To już jedenasty raz wolontariusze Fundacji Hospicyjnej 
wraz z przyjaciółmi  fundacji spotkali się jak co roku w ga-
lerii Bałtyckiej na przedświątecznym malowaniu bombek. 
gościli: Maciej „gleba” Florek, Adam Korol, piłkarze Lechii 
gdańsk, dziennikarze, Magda Beneda i Danuta Wałęsa 
oraz inni sympatycy ze świata sportu, kultury, polityki 
i mediów, którzy pięknie tworzyli świąteczne bombki 
z myślą o naszych najmłodszych podopiecznych. W tym 
roku zbieramy na turnusy rehabilitacyjne, które pomagają 
naszym podopiecznym w codziennym funkcjonowaniu 
i pozwalają odrobinę lepiej żyć. Koszt takiego turnusu dla 
jednego podopiecznego to 6000 zł, a my chcielibyśmy 

pomóc obdzielić wszystkich 36-cioro naszych pociech.
Jak zawsze to było piękne spotkanie, które  obfitowa-
ło w takie atrakcje jak spotkanie ze świętym Mikołajem 
i  warsztaty dekorowania ozdób świątecznych. Kolędy 
zaśpiewali: zespół dziecięcy z Ogólnokształcącej szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w gdańsku, 
Ewa Rzeszotarska oraz wokaliści zespołu Adonai przy 
akompaniamencie Michała Olejnika. Wydarzenie komento-
wali: Beata szewczyk i Włodzimierz Raszkiewicz.
Dziękujemy, że jesteście z nami! 

Wesołych Świąt!

Gwiazdy malują Gwiazdy
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Hotel Hevelius to 19-kondygnacyjny wieżowiec, z masz-
tami mierzy ponad 85 m, dysponuje blisko 300. pokojami.  
Wciąż jest najwyższym hotelem w Trójmieście, choć stuk-
nęła mu czterdziestka. Zaprojektowany przez gdańskich 
architektów Szczepana Bauma i Adama Matonia był budo-
wany przez 5 lat, a jego otwarcie nastąpiło 1 grudnia 1979 
roku..Inwestorem było przedsiębiorstwo hotelowe Orbis. 
Nazwę wybrało społeczeństwo w konkursie ogłoszonym 
przez sieć hotelową Orbis i redakcję Dziennika Bałtyckie-
go. Pomysłodawcą nazwy był mieszkaniec Oliwy Włady-
sław Kaźmierczak. Obecnie oficjalna nazwa hotelu brzmi: 
Mercure Gdańsk Stare Miasto.
 
Od początku funkcjonowania był synonimem luksusu dostęp-
nego dla wyższych sfer. Odegrał bardzo istotną role podczas 
słynnych strajków w stoczni gdańskiej, które spowodowały 
kres systemu komunistycznej gospodarki i polityki. Wybuch 
strajku w sierpniu 1980 roku wywołał panikarskie ruchy ów-
czesnych władz, które przede wszystkim starały się, aby 
wiadomości o buntach robotniczych nie przedostały się na 
Zachód. profilaktycznie wyrzucono z miasta cudzoziemców 
zza żelaznej kurtyny, a Hotel Hevelius został opróżniony do 
ostatniego gościa. pierwszym dziennikarzem, który przedarł 
się przez te bariery, był potomek Jana Heweliusza ( w 17-tym 
pokoleniu) – Dieter Dombrowski, który był wcześniej w gdań-
sku kilkakrotnie, ponieważ jego pasją było badanie dziejów 
rodu. Tym razem w końcu sierpnia kończył 50 lat, co w jego 
kraju było zawsze okazją do fetowania 50-latka. Tego właśnie 
chciał uniknąć. Wizę załatwił dzięki protekcji premiera Mie-
czysława Rakowskiego. Rzekomo miał relacjonować Festiwal 
piosenki w sopocie. po perturbacjach na promie, który przybił 
do Nowego portu, aby zabrać tych wyrzuconych zachodnia-
ków, udało mu się jednak wyprowadzić auto na ląd. przybył 
do ciemnego, pustego hotelu, wszedł do baru, siadł naprzeciw 
ściany zapełnionej najróżniejszymi trunkami i postanowił sam 
z sobą obchodzić tę pięćdziesiątkę. Wtedy nagle drzwi otwo-
rzyły się z łoskotem, wpadła hurma jego kolegów, którzy prze-
dostali się przez Austrię (ten kanał jeszcze nie był zamknięty), 
zwiedzili jego pokój, zachwyceni, że ma najlepszy widok na 

stocznię, rozstawili tam aparaty i urządzenia filmujące. Latem 
1980 roku hotel przeżył  istne oblężenie. Reporterzy z niemal 
całego świata tłumnie wynajmowali tu pokoje, aby relacjono-
wać strajki robotników w położonej obok stoczni gdańskiej.
 
przez szereg lat w hotelu tym gościły wybitne postacie histo-
ryczne: w 1988 roku premier Wielkiej Brytanii Margaret That-
cher, w 1989 odbył się zjazd trzech prezydentów: Francji – Fra-
nçois’a Mitterranda, prezydenta Zachodnich, a potem zjed-
noczonych Niemiec Richarda von Weizsäckera,  prezydenta 
stanów Zjednoczonych george’a Busha. Bywali w Hotelu He-
velius wielcy ludzie kultury: dyrygent Zubin Mechta, kompo\
zytor Krzysztof penderecki, filmowiec Andrzej Wajda, pisarz 

guenther grass, oraz cała plejada najwybitniejszych polskich 
artystów sceny i filmu: Maryla Rodowicz, Irena Kwiatkowska, 
Andrzej seweryn, Jacek Fedorowicz i inni..
Jak to się dzieje – pytam obecną dyrektor hotelu sylwię gadom-
ską, że przez dziesięciolecia miejsce to ściąga tak  wielu gości?
To bardzo proste. Zarówno ja, jak moja zastępczyni i cała zało-
ga staramy się, aby każdy gość czuł się u nas komfortowo i do-
mowo jednocześnie. Jesteśmy wyczuleni nawet na ich osobiste 
wspomnienia i skojarzenia. swego czasu przebywała u nas pani 
z Australii, która przed wojną mieszkała w kamienicy stojącej 

HEVELIUS 
– zapatrzony 
w gwiazdy

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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To jedno z wielu fantastycznych myśli, 
które padły z ust eksperta kolejnego 
spotkania #BrainstormzEkspertem 
w sopocie. sylwia Dębowska - Lenart, 
mentor marketingu, trener oraz wła-
ścicielka agencji kreatywnej Lenart 
Interactive, przedstawiała uczestnicz-
kom spotkania ogromną dawkę wiedzy 
praktycznej i konkretnej, która z pewno-
ścią pomoże uczestniczkom spotkania 
w tworzeniu wartościowych treści, opar-
tych na potrzebach odbiorców.
Dzisiejsze social media są bardziej wy-
magające niż kilka lat temu. Nie wystar-
czy publikacja śmiesznych zdjęć, dużej 
ilości emotikionek czy inspirujących cy-
tatów. Odbiorca oczekuje dzisiaj prawdy, 
wartościowej wiedzy i treści, po którą 
będzie chciał wracać na Twój funpage. 
W trakcie spotkania rozmawiałyśmy 
między innymi o tym, czym tak na-
prawdę jest ta wartościowa treść, jak 
sprawdzić, który kanał social mediowy 
jest dla nas, dlaczego warto planować 
działania w sieci i dlaczego konse-
kwencja ma znaczenie.
W spotkaniu udział wzięły członkinie 
Lady Business Club oraz właścicielki firm 
z pomorza, Warszawy, Olsztyna i Śląska.

Nie myśl o ofercie 
- myśl potrzebami ludzi
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na tym miejscu, gdzie dziś jest hotel, 
a akurat obchodziła 85-te urodziny. 
powitaliśmy ją tego dnia specjalnym 
śniadaniem, życzeniami i szampanem. 
Była bardzo wzruszona.
Dbamy także o zadowolenie naszych 
pracowników, bo to oni tworzą tę życz-
liwą atmosferę – uzupełnia p. Wicedy-
rektor. Dlatego mamy wśród personelu 
osoby ze stażem prawie równym dzie-
jom hotelu, jak kierownik gastronomii 
Benedykt szarmach czy kelner p. An-
drzej. Jest tez wielki badacz hotelo-
wych dziejów Daniel pietrzak – kierow-
nik ds. sprzedaży. pracują u nas całe 
rodziny, bywa, że trzypokoleniowe. 
Dobra marka placówki wciąż działa.  
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Hotel 
zimową PoRą

ZiMA tO PORA ZASKAKUjąCA. Z  ROZGłOŚNi RADiOWyCH WiEMy, ŻE KAŻDEGO ROKU ZASKAKUjE 
MiLiONy KiEROWCóW W  NASZyM KRAjU. Z  DRUGiEj StRONy – NA PRóŻNO SZUKAć bARDZiEj 
CZAROWNEj PORy, KtóRA ZE WZGLęDU NA UMiEjSCOWiENiE W  KARtACH KALENDARZA 
i  ZEStAW ŚWiątECZNO-NOWOROCZNyCH WEEKENDóW StAjE Się ZNAKOMityM PREtEKStEM 
DO SPęDZENiA KiLKU DNi W  HOtELOWyM ZACiSZU. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Które z  zimowych ofert hotelowych są 
godne rozważenia? Wątpliwości roz-
wiewa nasze subiektywne zestawienie 
w  którym wzięliśmy pod uwagę propo-
zycje z  północnego regionu kraju. 

HOTEl AlMOND 

Bliskość i  spokój – w  tych dwóch 
słowach można ująć idealne od-
zwierciedlenie czterogwiazdkowe-
go Hotelu Almond usytuowane-
go w  Mieście Neptuna. Hotel jest 
miejscem wyjątkowym, które trafia 
w  gust osób współczesnych, zaję-
tych mnóstwem obowiązków, które 
poszukują chwili odprężenia. Chwile 
te są szczególne również za sprawą 
położenia obiektu.  Hotel Almond 
jest ulokowany w  samym sercu hi-
storycznego i  pięknego gdańska 
– u  brzegu Motławy, co sprawia, że 
poza komfortem i  spokojem goście 
mogą liczyć na unikalny krajobraz.

HOTEl HAFFNER

Kierując się na północ mijamy sopot, 
a  w  nim miejsce nazywane przez wielu 
światem luksusu. Mowa o  Hotelu Haf-
fner, który został stworzony dla gości 
poszukujących wypoczynku z  dala od 
miejskiego zgiełku, w  komfortowych 
wnętrzach i  blisko sopockiego molo. 
pobyt w  Hotelu Haffner to niezapo-
mniana dawka emocji oraz pięknych 
chwil w  miejscu w  którym posmaku-
jemy rewelacyjnej kuchni oraz wypocz-
niemy dzięki bogatemu zestawowi za-
biegów, które odmłodzą duszę i  ciało. 

HOTEl SZAFIR

Co dla osób, które pragną spędzić 
zimę nad morzem, lecz z  dala od 
Trójmiasta? W  takiej sytuacji zna-
komitym rozwiązaniem jest Hotel 
szafir w  Jastrzębiej górze. W  hote-
lu ulokowanym w  ścisłym centrum 
miasta czeka mnóstwo atrakcji. 
Hotel szafir to 45 przestronnych 
i  komfortowych pokoi, wysokiej 
klasy Restauracja Lazurowa, basen, 
fińska sauna, łaźnia parowa z  kolo-
roterapią, jacuzzi, spA, bowling oraz 
wiele, wiele innych… szafir jest miej-
scem w  którym możemy oderwać 
się od plażowego blichtru, który 
znamy z  większości plaż. W  zamian 

możemy oddać się zimowej aurze 
z  całym jej dobrodziejstwem.

HOTEl POD ORłEM

pozostając w  północnym – zimowym 
klimacie wędrujemy do nieformalnej 
stolicy Kaszub, czyli Kartuz. W  miej-
scowości znajduje się Hotel pod Orłem, 
czyli stylowy, współczesny i  spełnia-

jący najwyższe wymagania obiekt, któ-
ry został ulokowany z  centrum tego 
urokliwego miasta. Na gości czeka 
29 pokoi hotelowych, a  każdy z  nich 
starannie zaprojektowany z  myślą 
o  wygodzie osób, które chcą wypo-
cząć w  komfortowych warunkach 
i  unikalnej aurze. Bliskość szwajcarii 
Kaszubskiej sprawia, że pobyt w  tak 
wyjątkowym miejscu może przejść do 
historii zimowych wyjazdów.

HOTEl KURACyJNy W GDyNI

Wracamy do Trójmiasta, choć tym ra-
zem do gdyni. Naszą ostatnią propo-
zycją jest Hotel Kuracyjny w  Orłowie 
– prestiżowej dzielnicy, która kusi swym 
krajobrazem o  każdej porze roku. Wy-
sokiej klasy pokoje zostały nowocześnie 
zaprojektowane oraz stylowo wyposa-
żone, tak by każda każda z  chwil poby-
tu okazała się niezapomnianą. Na gości 
pragnących spędzić czas w  tak wy-
jątkowych warunkach czeka mnóstwo 
atrakcji. Do cieszących się ogromną 
popularnością zaliczamy amerykańską 
restaurację Britannica steakhouse oraz 
Instytut spA&Wellness Venice zwany 
również oazą kuszących aromatów.
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

Zakładając, że porusza się ze wschodu na zachód, uwzględ-
niając strefy czasowe i ruch obrotowy ziemi wychodzi 802 
domy na sekundę. Nawet zakładając, że dysponuje stad-
kiem szybkobieżnych reniferów i brygadą wesołych elfów 
może po prostu ominąć któreś mieszkanie. Dlatego trzeba 
mu pomóc! Tymczasem przy 5 procentowym bezrobociu 
może nawet zabraknąć chętnych do płatnego chodzenia 
w czerwonym wdzianku z workiem. Średnio Mikołaj Za-
stępczy pracuje w Wigilię 5 godzin. Jego wizyta trwa śred-
nio 45 minut – w zależności od tego czy dzieci deklamują 
wierszyki i śpiewają piosenki czy zabierają prezenty i cho-
wają się w swoich pokojach.  Jej koszt to od 150 do 250 
złotych. Czy skorzystamy z wsparcia Zastępczego Świętego 
czy znajdziemy inne sposoby podrzucenia pod choinkę to 
i tak zakup prezentów pozostaje na naszej głowie. 

Dzieci i młodzież wiedzą czego chcą. Jeśli smartfon - to ma 
być najlepszy za 3-4 tysiące. Laptop ma być szybki jak bły-
skawica,a do tego lśnić ledami koloru tęczy. Klocki lego za 
50 złotych to wiocha. Trzeba zainwestować w Lego Archi-
tecture czy Technics za 200-500 złotych. Książek nikt z ko-
legów nie czyta więc traktowane są tak samo jakby prezentu 
nie było. Playstation czy Nintendo to około 1400 złotych 
plus gry po niespełna 200 złotych. Wszystko ma być firmo-
we. Najlepsze. Najnowsze. Prestiżowe. Z bólem serca speł-
niamy życzenia przyszłości narodu bo pamiętamy, że „jakie 
my im stypendia to takie oni nam emerytury”. Liczymy, że 
uda się zaoszczędzić na innych członkach rodziny. Staty-
stycznie - Polak obdarowuje od 3 do 5 osób. 

Na każdą wydaje 100 - 200 złotych. Zazwyczaj kupuje ko-
smetyki, książki, zabawki dla dzieci i coraz częściej odzież 
oraz drobną elektronikę. O ile asortyment się specjalnie 
nie zmienia – to zmienia się sposób nabycia. Nie chcemy 
stać w korkach, walczyć o miejsce parkingowe, popychać 
się w tłumie, wydzierać z rąk innych najładniejsze prezenty, 
słuchać świątecznych utworów od 2 listopada, stresować się 
tym czy to co kupiliśmy będzie pasowało na ciocię Zdzi-
się i małego Kacperka. Według danych z ubiegłego roku 
już około 44 procent zakupów robimy przez internet. To 
o 2 procent więcej niż w 2017. W tym roku ten wskaźnik 

zapewne jeszcze bardziej przekroczy europejską średnią 
wynoszącą 40 procent.. W internetowych zakupach mamy 
szansę przegonić Niemcy ( 46 procent ), bo do lidera czy-
li Wielkiej Brytanii (55 proc.) jeszcze sporo nam brakuje. 
Coraz ważniejszy dla zakupów świątecznych staje się kanał 
mobile – aż 27 proc. respondentów z naszego kraju kupi 
jakiś prezent, używając smartfona.

Ale prezenty to tylko około 40 procent wszystkich grudnio-
wych wydatków. Z raportu Deloitte wynika, że co roku wy-
dajemy prawie 6 procent więcej. W tym roku wzrost będzie 
większy bo też i ceny żywności poszybowały w górę. Jak 
podają analitycy banku BNP Paribas największa skala pod-
wyżek dotyczy owoców i warzyw, mięsa oraz cukru. Bank 
przypomina, że ostatni raz z tak silnym wzrostem mieliśmy 
do czynienia w 2007 roku czyli 12 lat temu. Sumując te 
wszystkie liczby wychodzi, że tegoroczne święta prawdopo-
dobnie kosztować będą średnio od 1200 do 1700 złotych. 
Dużo, ale nie ma co żałować pieniędzy z portfela.
To konsumpcja nakręca polską gospodarkę i ratuje nasz 
wzrost PKB. Jest odpowiedzialna za 60 procent produktu 
krajowego brutto. A spowolnienie gospodarcze widać już 
nie tylko poza granicami. Choćby produkcja budowlano 
– montażowa, czyli inwestycje w infrastrukturę i budow-
nictwo, spadła w porównaniu do ub. roku o 4 procent. To 
zaskoczenie bo szacowano, że wzrośnie o 6. Samorządy 
ostrzegają, że obniżka PIT demoluje ich finanse, podobnie 
jak ceny prądu i podwyżki płac. Dlatego ograniczają i wyga-
szają inwestycje. Prywatny biznes też się zbytnio do wydat-
ków nie kwapi. Pozostaje w okopach do czasu wyjaśnienia 
kto wygra w wojnie polsko – polskiej i kto naprawdę zapłaci 
za wyborcze obietnice.

Dlatego przez te ostatnie dni grudnia zapomnijmy o ubie-
głorocznych postanowieniach, że ma być oszczędniej. Że 
lepiej kupować na styczniowych wyprzedażach. Że nie po-
winno się obżerać i wyrzucać jedzenia. Że dzieciom od pre-
zentów może przewrócić się w głowie. Że szkoda pieniędzy 
na te wszystkie światełka i bajery. Trzeba ratować polską 
gospodarkę przed kryzysem. Święty Mikołaj tego za nas nie 
zrobi! Ho-ho-ho-ho!

czylikupujemy drożej 
Święty jest bardzo zajęty
Ciężki jest los Świętego Mikołaja! Na świecie żyje 378 milionów dzieci. 
Średnio 3,5 w jednej rodzinie. To oznacza, że Święty Mikołaj by zostawić 
prezenty musi w wigilijny wieczór odwiedzić 91 milionów domów. 



Czas troszkę wyluzować…

toMasz Podsiadły
Reżyser teatralny związany z  trójmiejskimi scenami. 
Ściśle współpracujący z  Gdyńskim Centrum Kultury, 

gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności. 
Konferansjer  i  moderator, zatrudniany przez 

największe firmy i  agencje eventowe w  Polsce.

www.podsiadly.com

Dzisiaj będzie nie o teatrze, ale o nas samych. 
Stary, poczciwy Szekspir już dawno nam 
rzekł: „ Świat jest teatrem, aktorami ludzie, 
którzy kolejno wchodzą i znikają”. Tak więc 
gramy co dzień, tworząc lepsze lub gorsze 
kreacje aktorskie. Większość z nas ma jakąś 
wizję samych siebie i chce być odbierana 
w ten czy inny sposób. 
 
A to, niestety, zabija naturalność.
 
Tydzień temu miałem niezłą frajdę, prowadząc szkole-
nie z autoprezentacji dla sporej grupy dyrektorów zarzą-
dzających. Zawsze w takich sytuacjach z jednej strony je-
stem rozbawiony, a z drugiej zaskoczony tym, jak śmier-
telnie poważnie podchodzimy do życia. Zero uśmiechu, 
zero dystansu. Grupa dżentelmenów w drogich garni-
turach, ze świetnymi zegarkami, pięknymi spinkami do 
mankietów oraz kijami

… zgadnijcie Państwo gdzie?
 
Można uczyć się dykcji, impostacji, poprawnej polszczy-
zny, odpowiedniej prezencji, ale najpierw trzeba prze-
walczyć w sobie spięcie i usztywnienie wynikające, być 
może, z niskiej samooceny, braku pewności siebie oraz 
chęci wykreowania sztucznego wizerunku, który jak są-
dzimy, spowoduje, że będziemy bardziej atrakcyjni. 
 
Nie będziemy, gwarantuję!
 
Co robić w takim razie, aby dobrze wypaść w wystąpie-
niach publicznych, aby być ciekawym i przekonującym 
na scenie, estradzie lub przed obiektywem?
 
Oczywiście: dykcja, tembr głosu, poprawność językowa 
to podstawy. Jednak, według mnie, równie ważne, jak 

nie ważniejsze, są aspekty związane z naturalnością. 
Trzeba być szczerym wobec słuchacza. 
 
Ten, kto na estradzie bądź przed kamerą udaje jakąś wy-
myśloną przez siebie postać, w większości wypadków 
zostanie zdemaskowany przez odbiorcę i w rezultacie 
się ośmieszy. Pamiętajmy o tym, zanim staniemy przed 
widownią. 
 
Pamiętajmy, aby mówić do ludzi tak, jak sami chcemy, 
aby się do nas zwracali. Jeśli nie tolerujemy nachalnego 
marketingu, nie raczmy nim słuchacza, jeśli drażni nas 
sztuczność polityków i kłamstwo w ich oczach, nie ser-
wujmy tego naszym odbiorcom, jeśli nie podoba nam 
się agresywny sposób mówienia, mówmy łagodnie. 
 
A jeżeli lubimy słuchać tej czy innej osoby, bo czujemy, 
że jest szczera, chociaż nie zawsze perfekcyjna, bądźmy 
właśnie tacy jak ona, kiedy chwytamy za mikrofon. 
 
Tak więc, zadaniem szkoleniowca z jednej strony jest na-
uka warsztatu, a z drugiej zabawa w psychologa, który 
zagląda do wnętrza duszy i wydobywa z niej prawdziwe-
go człowieka.
 
I tak np. mała i korpulentna prezen-
terka nie będzie nigdy odbierana 
jak długonoga seksbomba, ale to 
nie znaczy, że nie może zachwycić 
publiczności tym, w co ją natura 
wyposażyła. Nawet jeśli nie ma per-
fekcyjnej dykcji, czy przyjemnej bar-
wy głosu. Zresztą nad tym można 
pracować. Tu szczerze polecam licz-
ne publikacje Bogumiły Toczyskiej, 
świetnego logopedy, z którym spotka-
ła się większość aktorów i dziennikarzy 
w czasie nauki zawodu.



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.

Artinvestment. 
Jak wybrać?
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Wielu kolekcjonerów uważa sztukę za inwestycję. Dla 
początkujących wygląda to bardzo kuszące - kupiłeś 
obraz za 5000 euro, a kilka lat później sprzedałeś za 
10.000 euro. Ale w rzeczywistości wszystko jest bar-
dziej skomplikowane. 

Rynek sztuki jest bardzo ryzykowny i niestabilny, tren-
dy i gust publiczności zmieniają się bardzo szybko, 
wpływają na to również wydarzenia polityczne, gospo-
darcze i społeczne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem 
dla młodych kolekcjonerów jest wybranie tylko tego, co 
naprawdę im się podoba.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na swoje wewnętrzne 
doznania podczas podziwiania dzieł sztuki, dostrzec ja-
kie emocje wywołuje w nas ich odbiór. Być może jest to 
surrealizm, abstrakcja, coś awangardowego lub klasycz-
nego. Ostatnie badania sotheby’s na temat pomyślnie 
rozwijającego się chińskiego rynku sztuki wykazały, że 
90% respondentów to kolekcjonerzy, którzy robili zaku-
py zgodnie ze swoimi uczuciami, gdy tylko mniej niż po-
łowa zakupiła dzieła sztuki jako inwestycje.

Zatem słuchajmy siebie!

Niech pożywienie 
będzie Twoim 
lekarstwem, 
a lekarstwo 
pożywieniem
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Tak mawiał Hipokrates.

Koncepcja zdrowego odżywiania zakłada spożywanie ta-
kich produktów aby długo cieszyć się dobrym zdrowiem, nie 
tylko pięknie wyglądać bo wygląd i tak przeminie, a zdro-
wie zostanie z nami do końca życia. Racjonalne odżywianie 
to zdrowe, odporne na infekcje i pełne energii ciało, które 
będzie nam długo służyło i da nam dużo radości z życia. 
W Food & Fit zwracamy szczególną uwagę na składniki ja-
kich używamy aby służyły naszym klientom długo cieszyć 
się zdrowiem i dobrą energią.

Chcielibyśmy przedstawić państwu kilka produktów, które 
znajdziecie państwo w każdym sklepie a które śmiało mo-
żemy nazwać polskie superfoods. są to na przykład: dynia, 
siemię lniane, kasza jaglana, jarmuż i oczywiście wiele in-
nych. Zwracajmy uwagę na to co jemy, i w jaki sposób, to 
jedzenie może przysłużyć się naszemu organizmowi.

„Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem”
a mniej wydasz na lekarzy.



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

Noworoczne 
postanowienia 
upiększające
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styczeń to czas wprowadzania w życie noworocznych posta-
nowień. Wiele osób skupia się wówczas nie tylko na kondycji 
jako takiej, ale też na kondycji skóry i ciała. To świetna decy-
zja, ponieważ zima sprzyja wizytom w klinikach piękna.
początek nowego roku to idealny czas na zmiany, a także, 
a może i przede wszystkim, na zadbanie o siebie. Dlaczego to 
właśnie teraz warto rozważyć metamorfozę własnego ciała? 
Należy pamiętać o tym, że zimą z powodu mniejszego od-
działywania promieni UV można poddać się niesamowicie 
wielu zabiegom, takim jak laseroterapia, peelingi medyczne, 
mezoterapia czy konturowanie i modelowanie sylwetki. 
styczeń oraz dwa najbliższe miesiące stanowią więc idealną 
porę na przetestowanie terapii łączonych. O tym, że lepsze 
efekty dają właśnie terapie łączące różne metody zabiegowe, 
można było przeczytać na łamach portalu Zatoka piękna już 
wielokrotnie. 

Które cykle zabiegów warto zatem wykonać zimą? 
Wskazówek szukajcie na zatokapiekna.pl
Zapraszam! stanęłam przed dylematem, o czym napisać ten ostatni w roku 

felieton? Czy, jak co roku, wyrzucić w przestrzeń bumerang 
tematu  o prezentach, ubraniach odpowiednich  na święta lub 
wieczór sylwestrowy? O wystroju domu lub stołu? W końcu 
to taki właśnie czas. Ale to już było, wielokrotnie. Bezpieczna 
rutyna, której ochoczo ulegamy. I oby! Co roku, jak długo ży-
jemy, ulegajmy….

Aż nagle, olśnienie! sprawiła to charyzmatyczna, pełna ma-
gnetyzmu, choć tak spokojna w swoim brzmieniu,  mowa na-
szej najnowszej Noblistki, Olgi Tokarczuk.  Mistrzyni słowa, 
która splotła swoją osobistą opowieść z czaso – przestrzenią 
otaczającego świata, niczym balonik napełniony helem, unio-
sła moje myśli w sfery, gdzie – zapędzeni codziennością, nie-
często bywamy. 
Jej przesłanie to zaduma nie tylko nad sobą ale i też światem, 
w którym żyjemy, swoim w nim miejscu i rolą, jaką mamy do 
odegrania. Bo choć stanowimy mikronową, to jednak ważną 
cząstkę kosmosu, wszechświata, która tworząc ogromną i róż-
norodną zbiorowość, decyduje o jego losach. Odpowiedzial-
ność to słowo klucz danego nam czasu. To nasze TU I TERAZ, 
transoceaniczny most wznoszony dla przyszłych pokoleń.

Niech więc święta będą czasem zanurzenia  w głębinach 
świadomości, zadumy nad sobą i światem. podzielmy się, ni-
czym opłatkiem przy stole wigilijnym, życzliwością, miłością, 
dobrocią i empatią zbyt rzadko okazywaną otaczającym nas 
ludziom, nawet tym najbliższym, z którymi dzielimy życie.

Niech magia świąt, dobre myśli i intencje zadomowią się w nas 
na dobre, pozostaną na cały nadchodzący rok.

ŻYCIE JAK 
BEZKRES KOSMOSU
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pello Caffe, to Trójmiejska 
manufaktura kawy stworzona przez 
Łukasz pellowskiego, kontynuującego 
rzemieślnicze tradycje swojej 
rodziny, sięgające dwudziestolecia 
międzywojennego.  
Naszą ideą było stworzenie kawy 
o rzemieślniczej jakości, łatwo dostęp-
nej nawet w dużych ilościach. Chcemy 
dać ludziom możliwość kosztowania 
kawy najwyższej jakości, o harmonij-
nym smaku i niesamowitym zapachu, 
każdego dnia. 

Otworzyliśmy nasz pierwszy Dom Kawy 
pod dachem Uniwersyteckiego Centrum 
Medycznego w gdańsku. To nie tylko 
kawiarnia, ale miejsce spędzania czasu. 
poza wyśmienitą kawą nasi goście mogą 
zasmakować w świeżych wypiekach cu-
kierniczych i piekarniczych – wszystko 
dzięki zamontowanym w lokalu piecom. 
ponadto w ofercie znajdą się również 
dania na ciepło i zimno – ich wybór 
zmienia się w zależności od pory dnia. 
Całość bazuje na regionalnych produk-
tach, uzależnionych od sezonów, dzięki 
czemu wszystko będzie świeże i zdrowe.

pello Caffe to nie tylko produkt. To nowa 
filozofia kawy, na którą składa się za-
równo unikatowy proces powstawania, 
jak i wyjątkowa na rynku oferta kierowa-
na do klienta biznesowego. Nasi klienci 
mogą skorzystać z subskrypcyjnego 
modelu nabycia – w zależności od swo-
ich potrzeb wybierając właściwy pakiet, 
na który składa się kawa ziarnista oraz 
wysokiej jakości nowoczesny ekspres.
Najważniejszym elementem naszej fi-
lozofii jest najwyższy standard obsługi 
i serwisu. Chcemy aby nasi klienci na 
każdym etapie współpracy mieli poczu-
cie, iż są dla nas ważnym partnerem.

Trójmiejska 
manufaktura kawy
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ROZMOWA Z KRZySZtOfEM WiERZbą, SZEfEM KUCHNi W WEjHEROWSKiM HOtELU OLiMP, 
O CODZiENNEj PRACy KUCHARZA i WyZWANiACH Z Nią ZWiąZANyCH.

CHCiAłeM Być 
pilotem, 

ZoStAłeM 
kucharzem

rOZmAWIAŁ: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Czy praca kucharza jest trudna i wy-
magająca, czy raczej jest to praca 
lekka, łatwa i przyjemna?

Na pewno twórcza i satysfakcjonująca, 
ale jednocześnie stawiająca przed ku-
charzem sporo wyzwań. W obecnych 
czasach jest sporo programów kulinar-
nych i często młodym ludziom wydaje 
się, że gdy ktoś zostaje kucharzem czy 
szefem kuchni to staje się od razu ce-
lebrytą. Nic bardziej mylnego. A jest to 
bardzo wymagające, ciężkie i streso-
genne zajęcie. Bardzo często pracuje-
my pod presją czasu, opracowując kartę 
dań, przygotowując catering na kilkaset 
osób czy stół na imprezę firmową. 

A jak Pan zaczął karierę w tym 
zawodzie?

początki były zgoła inne, niż można by 
się spodziewać. A mianowicie starałem 
się o przyjęcie do szkoły lotniczej w Dę-
blinie. Dostałem jednak odpowiedź, że 
nie zostałem przyjęty z powodu braku 
miejsc. To były wakacje i nie miałem już 
czasu na zastanawianie się, jaką szkołę 
wybrać. A że przyjaciel uczęszczał do 
szkoły gastronomicznej i bardzo ją so-
bie chwalił, zachęcił mnie do złożenia 
tam dokumentów. Zostałem przyjęty 
i tak to wszystko się zaczęło. 

I potoczyło się bardzo szybko…

Tak, od razu po skończeniu szkoły 
podjąłem pracę w znanej wówczas re-
stauracji Maxim w gdyni (był to jeden 
z najbardziej ekskluzywnych lokali 
w czasach pRL – przyp. red.). Następ-
nie trafiłem do wojska, służyłem w Nad-
wiślańskich Jednostkach Wojskowych 
Ochrony Rządu. gdy przełożeni zoba-
czyli moje dokumenty, że pracowałem 
w Maximie, od razu skierowali mnie 
do obsługi ośrodków kancelarii pre-

miera i kancelarii prezydenta. Dłuższy 
czas pracowałem w znanym ośrodku 
wypoczynkowym Mewa w Juracie, jak 
również w Łańsku i Rybakach. Miałem 
wówczas niespełna 19 lat. W Mewie nikt 
nie chciał słyszeć, że jestem dopiero 
młodym kucharzem: „masz referencje 
z Maxima, to będziesz gotował”. To była 
końcówka lat 90. Zostawili mnie w tej 
kuchni z jeszcze jednym żołnierzem 
zawodowym, który pełnił funkcję kel-
nera i musiałem jakoś sobie radzić. Do-
stawałem jadłospis, co ma się znaleźć 
w jadłospisie następnego dnia, kładłem 
się więc spać, wcześniej wertując książ-
kę kucharską. po nocach uczyłem się, 
układałem w myśli przepisy. 

Przygoda z wojskiem nie trwała jed-
nak bardzo długo. Jak potoczyły się 
Pana dalsze losy?

To był dla mnie dość trudny okres, 
miałem problem ze znalezieniem pra-
cy. Dlaczego? Bo miałem.... za dobre 
papiery! szukałem pracy jako kucharz 
i pracodawcy, widząc gdzie wcześniej 
pracowałem, stwierdzali że szukają 
zwykłego kucharza, a ja mam za wy-
sokie kwalifikacje. później pracowałem 
głównie w polsce, m.in. w Trójmieście, 
chociaż ostatnie lata nieco mnie rzuca-
ły także po innych miastach, np. w Świ-
noujściu. I w końcu trafiłem tu, do Ho-
telu Olimp w Wejherowie, gdzie pracuję 
od niespełna 3 lat. 

Skąd Pan czerpie inspiracje do two-
rzenia potraw, układania nowych 
kart dań i nierzadko zaskakiwania 
gości tym, co dostają na półmisku 
czy talerzu?

Inspiracje oczywiście są bardzo ważne; 
trzeba pamiętać, że zawód kucharza 
wiąże się z tym, że uczymy się przez 

całe życie. Kucharz czy szef kuchni 
który twierdzi, że wie już wszystko, za-
wsze będzie w błędzie. Technika idzie 
do przodu, więc sposoby wykorzysty-
wania tych technik i nowych urządzeń 
też się zmienia. Ja inspiruję się m.in. 
podróżami, udziałami w rozmaitych im-
prezach kulinarnych typu targi, pokazy, 
szkolenia i konkursy, gdzie podpatruję 
swoich starszych i młodszych kolegów. 
Czasem podoba mi się forma, a nie od-
powiada mi smak, więc próbuję zrobić 
coś o innym smaku, ale zbliżonej for-
mie. A czasem jest odwrotnie. I tak każ-
dy z szefów kuchni i kucharzy tworzy 
swoje dania, swoje autorskie przepisy, 
swoją markę. 

A jakie dania możemy spróbo-
wać w miejscu, gdzie Pan obecnie 
pracuje?

Karta zmienia się cyklicznie, co trzy 
miesiące. Za każdym razem próbujemy 
wprowadzić nowe dania. Mamy całą pa-
letę: od steków z długo dojrzewającej 
wołowiny, poprzez duże płyty mięsne 
lub rybne dla kilku osób, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem, co chwilę 
przygotowujemy też dania promocyjne 
po obniżonej cenie. To, co bardzo lubię 
przygotowywać, to różnego rodzaju 
mięsa, ryby, owoce morza. Nie przepa-
dam natomiast za potrawami mączny-
mi, jak np. pierogi. 

Na początku wspomniał Pan o pro-
gramach kulinarnych i błędnych 
wyobrażeniach młodych ludzi. Jaka 
jest więc rada dla tych, którzy do-
piero zaczynają lub chcą zacząć 
pracę jako kucharz?
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przede wszystkim nauczyć się pod-
staw. Nie zachwycać się od razu no-
winkami i nie zaczynać od skompli-
kowanych eksperymentów, jak np. 
kuchnia molekularna, ale właśnie 
skupić się na najważniejszych, głów-
nych zasadach gotowania. Trendy 
się zmieniają, a podstawy zawsze 
zostają takie same. Dużo zależy też 
od szefa kuchni, do którego taki mło-
dy człowiek trafi na praktyki, jak go 
ukierunkuje, jaką wiedzę mu przekaże 
w praktyce. Ja zawsze na początku 

pytam: czy chcesz zostać kucha-
rzem, czy rodzice ci kazali? Jednym 
z największych błędów jest, gdy to 
właśnie rodzice decydują za swoje 
dziecko, kim ma zostać, a ono ma inne 
zainteresowania i predyspozycje. I za-
zwyczaj z kogoś takiego nie będzie 
dobrego kucharza, który będzie pra-
cował z pasją. Aby zostać kucharzem 
trzeba mieć chęci, dobry smak, zmysł 
i świadomość, że tego zawodu uczy 
się przez całe życie. Trzeba też pod-
kreślić, że nie wszyscy wybitni kucha-
rze nadają się na szefów kuchni. 

Jaki zatem musi być dobry szef 
kuchni?

W obecnych czasach musi być dobrym 
menadżerem. Musi organizować pracę 
całego zespołu, mieć opanowaną logi-
stykę, umieć szybko podejmować de-
cyzje, wprowadzać nowe dania, dbać 
o gospodarkę magazynową. Tych czyn-
ników jest naprawdę dużo. Zdarzały mi 
się sytuacje, że przychodził młody czło-
wiek, od razu po szkole, i od razu chciał 
pracę jako szef kuchni albo zastępca. 
To dla mnie jest trochę śmieszne i nie-
poważne, ponieważ najpierw trzeba się 
wiele nauczyć i poznać tę pracę „od 
kuchni” (najlepiej w różnych lokalach 
o różnych profilach), aby móc podjąć 
się tej niełatwej funkcji. 

A co oferuje swoim gościom i klien-
tom Hotel Olimp?

Mamy tu restaurację ala carte, karta 
menu skomponowana jest w cyklu trzy-
miesięcznym. poza tym obsługujemy 
cateringi nawet na kilkaset osób, orga-
nizujemy też różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe i eventy. Największa 
impreza zewnętrzna, jaką przygoto-
wywaliśmy, zorganizowana była na pół 
tysiąca osób w Wejherowskim Centrum 
Kultury. przygotowaliśmy wówczas 7,5 
tys. zakąsek typu finger food słonych 
i słodkich, do tego ciepłe dania, kawa, 
herbata, itd. Mamy bardzo dużo zamó-
wień na tego typu obsługę kulinarną. 

Jaka jest tajemnica dobrego dania, 
jak powinno wyglądać, czym się 
charakteryzować?

Ja osobiście stawiam na solidne porcje, 
smak oraz estetyczne podanie. Nie-
które restauracje podają duży talerz, 
a na nim wykwintnie ułożone malutkie 
porcje degustacyjne. pamiętajmy, że 
ten trend przyszedł do nas z Zacho-
du, gdzie ludzie mają więcej pieniędzy 
i dla nich zamówienie kilku takich dań 
za równowartość kilkuset złotych nie 
stanowi problemu. Ale w naszym kraju 
zazwyczaj zamawia się jedno lub dwa 
dania. I klienci chcą wyjść z restauracji 
najedzeni. I z tego – jako Hotel Olimp – 
słyniemy: mamy solidne porcje, smacz-
ne, przygotowywane wyłącznie ze 

świeżych składników i często z jakimś 
oryginalnym dodatkiem, jak np. sosem 
o niepowtarzalnym smaku. Ma być ko-
lorowo, smacznie i nasz gość musi się 
najeść. 

Jaką kuchnię Pan preferuje? Może 
francuską, meksykańską, śród-
ziemnomorską, a może tradycyjną 
polską?

pracowałem w różnych restauracjach, 
jak np. włoskich czy greckiej, miałem 
do czynienia z kuchnią francuską, hisz-
pańską, latynoamerykańską. Ale jed-
nak podstawą jest kuchnia polska. Nie 
możemy zapominać o naszej rodzimej 
kuchni i kuchni regionalnej.
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Wydaje się, że żyją wolniej. Wysiadam na głównym dep-
taku Alicante, tuż przy porcie jachtowym, kostka bruko-
wa ułożona we wzór, który wydaje się falować, jakiś facet 
z gitarą śpiewa znajomy numer Gipsy Kings, skąpo ubrana 
babeczka koło pięćdziesiątki z czerwonym wachlarzem 
tańczy flamenco a mnie nie opuszcza myśl, że zima jest 
łaskawsza dla tych, których dzieli od nas trzy godziny lotu. 
Inny świat! Wrzucam euro królowi gitary i siadam przy 
stoliku na gwarnej promenadzie by popatrzeć na morze, 
nasycić się zapachem krewetek smażonych z czosnkiem 
na miejscowej oliwie....i sączyć Sangrię choć pora wczesna 
i plan ambitny. Już wiem, że go nie zrealizuję. Udzieliła mi 
się atmosfera hiszpańskiej siesty. 

Melduję się w hotelu, zostawiam walizkę, zimowe buty 
zmieniam na trampki, wkładam coś z krótkim rękawem 
i ruszam w miasto, które od pierwszej chwili czaruje tym 
co hiszpańskie, tym co arabskie, tym co w ciągu wie-
ków pozostawili tu Rzymianie, Grecy i ktoś tam jeszcze. 
Wspinam się na szczyt wzgórza, nad którym góruje ca-
stillo de st Barbara, co chwilę się zatrzymuję by pstryk-
nąć zdjęcie, bo z każdym krokiem w górę jest piękniej, 
lazur morza i białych żaglówek odbiera mowę, a widok 
uliczek obsadzonych ziołami w glinianych donicach za-
trzymuje w bezruchu. Wokół tylko spokojne wody Morza 

Śródziemnego, skrzydła mew i dachy, skośne, małe, duże, 
pokryte tradycyjną mauretańską dachówką z terracoty. 
W zamku wystawa starej hiszpańskiej fotografii, mimo 
że czarno- białej, aż roi się w niej od kolorów wachlarzy, 
sukien, w których seniority tańczą flamenco.
Wdrapanie się i zejście to 2-3 godziny uczciwego wysiłku, 
który myślę na starcie rozgrzesza z pochłonięcia tysiąca ka-
lorii w tapas barze. Tu zabierasz z tacy deseczki z grzankami, 
z kalmarami, choriso, tortillą, wątróbką, rybą, przepiórczym 
jajkiem. Gdy już nie zmieścisz nic więcej liczysz deseczki 
mnożysz ich ilość przez 0,60 euro, płacisz i wychodzisz . 
Proste i bez zbędnych ceregieli. 

Takie jest Alicante. Następnego ranka, kawa i spacer na 
targowisko, gdzie kuszą świeże pomarańcze i mandarynki, 
styczniowe truskawki, aromatyczne jamon de serrano, owcze 
sery ....i wszechobecne owoce morza... powód dla którego 
tu przybywam. Jeśli zdołałem Was namówić na Hiszpanię, 
na jej smaki i wiele magicznych zakątków wybrzeża Costa 
Blanca, piszcie do nas i dzwońcie.

Nie zapomnijcie odwiedzić naszej strony 
na FB „ Podróże i My” 

Do zobaczenia! Hasta la Vista Amigos

a l I c a n T e 
T a ń c z y  Flamenco

Mój samolot jest punktualnie. 
Zakładam na siebie nieco mniej. 
Puchową kurtkę, czapkę i szal 
chowam do bagażu. Tu się nie 
przydadzą. Choć lekko kropki 
deszcz, przez okno autobusu 
widzę ludzi uśmiechniętych. WItOLD GULCZ

w.gulcz@itakagdansk.pl
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W grudniowy piątek, grono przedsiębiorczych i inspirujących 
kobiet spotkało się w świątecznej atmosferze, w hotelu AL-
MOND w gdańsku, podczas wydarzenia zatytułowanego „Żyj 
piękniej” zorganizowanego przez panią Amelię szaposznikow, 
inicjatorkę i założycielkę kobiecego projektu pod nazwą gol-
den Circle. Organizacji skierowanej właśnie do kobiet w Trój-
mieście, tworzącej niepowtarzalne wydarzenia. 

podczas tego uroczystego spotkania, z inspirującą pre-
lekcją i specjalnym przesłaniem dla kobiet, wystąpiła pani 
Marzena Chełminiak - ikona radia, dziennikarka, felieto-
nistka i mentorka kobiet.  Kolejną atrakcją była prezen-
tacja świątecznych stylizacji marki patrizia Aryton. panie 

Magdalena Właszynowicz i patrycja Cierocka-szumichora 
zdradziły tajniki stylu i elegancji w kreacjach wieczoro-
wych. Uczestniczki spotkania pamiętały też o akcji poma-
gania innym, angażując się w projekt #kobietakobiecie, 
zorganizowany przez Lean in poland, a który to polegał 
na przekazaniu własnych torebek, których się już nie uży-
wa - kobietom potrzebującym, które na pewno ucieszą się 
z podarowanych rzeczy.

To uroczyste, magiczne spotkanie uzupełniły życzenia 
świąteczne i symboliczny toast. Integracja wśród kobiet 
i wzajemne wsparcie okazują się być w obecnych cza-
sach nieocenione.

Ponadczasowe kobiety 
żyją piękniej

ZDJĘCIA: Ls Fotografia  Lucy soldenhoff
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Z wielkim sukcesem odbyła się już druga edycja Charytatywnego 
Biegu: „piątka od serca” organizowanego przez Fundację TriMama. 
Inicjatywa zorganizowana z potrzeby serca, poparta własnym do-
świadczeniem pomysłodawczyni Natalii Wodyńskiej-stosik. Kiedy 
prawie 7 lat temu, po udanej operacji opuszczałam mury Centrum 
Onkologii w Warszawie, czułam, że dostałam drugie życie. Wiedzia-
łam, że będę chciała się światu odwdzięczyć. W ubiegłym roku po-
biegliśmy dla dzieci z gdańskich Oddziałów Onkologii i Hemotologii. 
Dzięki naszym połączonym siłom udało się zebrać i przekazać po-
nad 20,000 pLN! W tym roku biegliśmy dla podopiecznych pomor-
skiego Hospicjum dla Dzieci i zebraliśmy 32,000 pLN!!!

Dziękujemy! Jesteście na PIąTKę!

Liczy się nie czas, 
ale serce!
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Nazwa marki jest odwołaniem do 
kultowego modelu DS19 z lat 50’ 
minionego stulecia. Punkt sprzedaży 
nowych pojazdów zostanie uruchomiony 
z początkiem nadchodzącego roku.
 
Legendarny model DS19 w połowie 
XX wieku stanowił istną rewolucję 
technologiczną. Współczesne pojazdy 
tytułowej marki charakteryzują się 
klasą oraz wyrafinowaniem. Nic w tym 
dziwnego, bowiem motoryzacyjne 
perły producenta zrodziły się w Paryżu. 
Możemy zatem spodziewać się 
awangardy oraz ekskluzywności. 
Obecnie na rodzimym rynku dostępne 
w sprzedaży są trzy modele – miejski DS 
3, kompaktowy SUV DS 3 Crossback oraz 
średniej wielkości SUV DS 7 Crossback.

Punkt sprzedaży pojazdów tytułowej 
marki zostanie otworzony na przełomie 
stycznia oraz lutego 2020 roku. Obiekt 
będzie mieścił się w Gdańsku przy ulicy 
Miałki Szlak 35. W salonie o powierzchni 
200 metrów kwadratowych będzie 
można ujrzeć trzy pojazdy. Ponadto 
we wnętrzu obiektu będzie można 
skorzystać z systemu DS – wirtualnej 
rzeczywistości, która zaprezentuje auto 
z różnych perspektyw.

DS AutomobileS 
w trójmieście
Grupa Zdunek wprowadza na teren Trójmiasta markę 
DS Automobiles. To producent aut klasy premium, 
który jest związany z renomowanym koncernem PSA. 

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl
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Eksperci ze świata motoryzacji biją na alarm – regres dotyczący segmentu najmniejszych 
aut nabiera na intensywności. W konsekwencji wielu producentów wycofuje się z owej 
strefy. Na wprost problemowi postanowiła wyjść Toyota, która zapowiedziała elektryczną 
serię popularnego modelu Aygo. Dyrektor Generalny europejskiego oddziału japońskiego 
producenta poinformował, że Aygo z punktu widzenia marki jest modelem cennym, gdyż 
przyciąga młodych kierowców. Czy napęd elektryczny również przykuje ich uwagę?

Volkswagen ujawnił nazwę 
kompaktowego crossovera, 
który zadebiutuje w przy-
szłym roku. Model powsta-
ły na bazie popularnego 
Polo będzie nosił nazwę 
Nivus. Warto podkreślić, 
że podobnymi cechami 

odznacza się zaprezentowany 
w roku ubiegłym VW T-Cross. Nivus w założeniu in-
żynierów niemieckiego koncernu ma wyróżniać się od-
mienną stylistyką nawiązującą do nowoczesnych coupe. 

Maybach to zdecy-
dowania najbardziej 
elitarna dywizja marki 
Mercedes. Jeden z pod-
stawowych modeli klasy 
S trafił na ekspozycję 
gdyńskiego salonu BMG 
Goworowski, dzięki 

czemu jest dostępny od 
ręki. W opinii producenta Maybach klasy S stanowi 
współczesną konkurencję względem niemniej luksu-
sowych – Bentley Mulsanne i Rolls-Royce Phantom.

VW odKRyWA 
KARty

MAybAch W bMg 
goWoRoWSKI

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

toyotA 
Z odSIEcZą
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Do poDSumowAniA, 
wyStąp!
Zanim o zimie, która tradycyjnie zaskoczy polskich kierowców… 
Zanim o regulacjach prawnych o których usprawnieniu przypominają 
sobie polityczni prominenci z końcem roku i wreszcie – zanim 
o premierach związanych z nadchodzącym rokiem… Pokuśmy się 
o podsumowanie tego mijającego, który był cokolwiek wyjątkowy.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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numerologiczne 
oDnieSieniA
W gęstej matni liczb wędrujemy do 
oficjalnych raportów Głównego Urzę-
du Statystycznego. Z publikowanych 
danych – zresztą, jak co roku, wynika, 
iż produkcja aut w ostatnim kwartale 
spada. to naturalne i wtórne zjawisko, 
które pozostaje w ścisłej zależności 
z gorącym okresem rocznej wyprzeda-
ży. Ciekawostkę stanowi natomiast jed-
no z najbardziej dynamicznych załamań 
krzywej w ostatnich 20 latach. Otóż 
w sierpniu minionego roku produkcja 
pojazdów osobowych w porównaniu 
do najwyższych notowań spadła o po-
nad 32%. Od feralnego sierpnia zaczę-
ła wzbijać się ku górze, tylko po to, by 
z początkiem października rozpocząć 
konsekwentne pikowanie. Oczywiście 
nie sposób ograniczać procesy produk-
cyjne do rynku zbytu aut nowych, by-
łoby to swoiste nadużycie, zwłaszcza, 
że diagramy procentowe wskazują, iż 
średnia sprzedaż nowych pojazdów 
w skali rynku europejskiego oscyluje 
w granicach 8% spośród wszystkich. 
Prym w tej klasyfikacji wiodą samocho-
dy z przedziału od 5-10 lat. to kolejna 
ciekawostka, ponieważ na europejskich 
drogach najczęściej można spotkać po-
jazdy wiekowe – ponad 20-letnie, któ-
rych porusza się około 36%.

jeśli ktoś nadrabia w zakupach doko-
nywanych na rynku pierwotnym, to 
zdecydowanie są to firmy. Przyglądając 
się zaktualizowanym danym parku sa-
mochodów nowych – 91.4% (15.882) 
należy pod kątem prawnym do osób 
fizycznych, zaś 8.6% (1486) do wspo-
mnianych firm. tu rodzi się zasadne 
pytanie – w których regionach kraju 
floty rozwijają się w tempie tak dy-
namicznym? Odpowiedź niesie nam 
zbiór statystyk publikowany przez PZM. 
Z danych czytamy, iż największą liczbę 
samochodów osobowych zarejestro-
wano w województwie mazowieckim 
(2733). Za plecami regionu z Miastem 
Stołecznym znalazło się śląskie zagłę-
bie (2008), natomiast najmniejszy sto-
pień podium należy do znanych ze swej 
oszczędności Wielkopolan (1748). Naj-
mniejszą liczbą zarejestrowanych aut 
(473) może się poszczycić Opole oraz 
okolice. jak wypada na tym tle rodzime 
Pomorze? Liczba zarejestrowanych na 
północy kraju aut wynosi 1003.

Bartosz kęPczyński,
Doradca ds. Kluczowych Klientów Flotowych – Volvo Drywa

W 2019 roku zaprezentowaliśmy naszym Klientom największego 
SUV-a marki Volvo- XC90 po liftingu. Główne zmiany jakie zaszły 
to wprowadzenie silnika B5 czyli miękkiej hybrydy. Do tradycyjnego 
silnika diesla został dodany silnik elektryczny, który magazynuje 
energię podczas np. hamowania i wykorzystuje ją podczas ruszania 
czy wykorzystywania pełnej mocy. Dodatkowo oprócz wersji 5 lub 
7 osobowej została wprowadzona wersja 6- osobowa. Zmiany zaszły 
również jeżeli chodzi o stylistykę zewnętrzną auta oraz dodatkowe 
systemy bezpieczeństwa. To co odróżnia Volvo od oferty innych 
marek to brak podwyżki rocznikowej oraz rabaty dodatkowe przy 
zamówieniu samochodu na produkcję 2020. 
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Przejdźmy do tematów bardziej przy-
jemnych, słowem – do premier, które 
w minionych 12 miesiącach zaskaki-
wały mniej lub bardziej pozytywnie. 
Dla pasjonatów dalekowschodniej 
motoryzacji dużym i na swój sposób – 
symbolicznym wydarzeniem okazał się 
powrót na salony toyoty Camry, która 
nieoczekiwanie zniknęła w roku 2004. 
Wówczas jej następcą miał się okazać 
model Avensis, lecz z rokiem 2019 
sytuacja uległa całkowitej odmianie 
– Avensis znika – Camry wjeżdża i to 
z impetem. Rewolucji rynkowej nie 
przeprowadził za to ford, no chyba, 
że za taką można uznać nowego forda 
Rangera, który stanowi podrasowaną 
wersję kultowego już pick’upa. inży-
nierowie forda postanowili skupić się 
przede wszystkim na rozwijaniu i udo-
skonalaniu focusa. Dążenie do per-
fekcji opłaciło się konstruktorom, bo-
wiem w opinii wielu ekspertów oraz 
dziennikarzy udoskonalony focus jest 
jedną z najciekawszych opcji w swojej 
klasie. Nowy model forda może opła-
cać się także potencjalnym klientom, 
ponieważ został objęty ciekawymi for-
mami promocji. 

Odchodząc od azjatyckich nowości 
i dążeniu ku perfekcji zaglądamy za za-
chodnią miedzę. tu oczy miłośników 
niemieckiej solidności są głównie skie-
rowane na bMW X7.  Największy SUV 
swojego segmentu może szczycić się 
nie tylko imponującymi parametrami 
technicznymi, ale także niespotykany-
mi dotąd wymiarami oraz rewolucyj-
nym designem, który zagwarantowa-
ła charakterystyczna linia nadwozia. 
Nieco inną ścieżką postanowili podą-
żać producenci Opla. Konstruktorzy 
główną swoją uwagę przenieśli na za-
prezentowanie bestsellerów kultowej 
stajni. Pozytywne recenzje zebrała 

przede wszystkim nowa Corsa, która 
zdaje się być idealnym wyborem dla 
osób oczekujących dynamiki i bezpie-
czeństwa w przemierzaniu miejskich 
dżungli. Zwinna, nowoczesna i dyna-
miczna Corsa sprzedaje się niczym na 
przysłowiowym pniu, a komentarze 
użytkowników świadczą o znakomitej 
pracy wykonanej przez zachodnich 
specjalistów. 

Podsumowując rok 2019 pod kątem 
premier nie możemy nie zwrócić 
uwagi na nowości francuskie. Naszą 
uwagę przykuwa nowy Citroen C5 Air-
cross, który z perspektywy zewnętrz-
nej zachwyca swą solidnością oraz 
masywnością w eleganckim warian-
cie, zaś od wewnątrz stanowi centrum 
komfortowego i bezpiecznego po-
dróżowania bez względu na warunki 
w jakich przyjdzie nam przemierzać 
kolejne kilometry. Rozprawiając nad 
designem należy wspomnieć o innym 
francuskim przedstawicielu – nowym 
Renault Clio, którego sylwetka jest 
uosobieniem wdzięku, czaru oraz sty-
lowości. ów model cieszy się szczegól-
nym zainteresowaniem pośród kobiet, 
bowiem jego zwinność oraz kompak-
towe rozmiary sprawiają, że dynamicz-
ne przejażdżki po zatłoczonym mieście 
pozostają wyłącznie przyjemnością, 
podobnie jak wyzbycie się kompleksu 
parkowania, które nigdy wcześniej nie 
było tak łatwe.

Rok 2019 można zaliczyć do wyjąt-
kowo udanych. Duża liczba premier 
sprawia, że potencjalni zainteresowa-
ni nie mogą narzekać na ograniczenia 
związane z wyborem. Również ceny 
nowych pojazdów nie powinny być 
odstraszające, zwłaszcza, że dealerzy 
większość modeli objęli atrakcyjną 
ofertą rabatową. 

rAjD po 
premierAch
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Paweł kotlewski, 
Szef Działu Sprzedaży Flotowej FordStore Euro-Car Gdynia

Jak co roku wyprzedaż samochodów marki Ford obejmuje wszystkie 
dostępne modele. Niewątpliwie na największe korzyści finansowe mogą 
liczyć Klienci poszukujący jednego z najpopularniejszych hatchback’ów 
na rynku, czyli Forda Focus. Rabat kwotowy może tutaj sięgać kwoty 
20 000 PLN. Samochody w różnych wariantach wyposażenia czekają 
gotowe do odbioru „od ręki”. Kolejnym samochodem cieszącym się 
ogromnym zainteresowaniem jest flagowy przedstawiciel segmentu D 
czyli Ford Mondeo. Ten niezwykle wygodny oraz świetnie wyciszony 
model można nabyć z korzyścią finansową do 13 500 PLN. Osoby 

poruszające się głównie w obszarze miejskim mogą liczyć na wyjątkową 
ofertę Forda Fiesta. Model ten w salonie FordStore Euro-Car można nabyć już za 49 900 PLN. 
Wyprzedaż rocznika to nie tylko samochody osobowe, ale także dostawcze. Oferta dotyczy tutaj 
największych pojazdów, tzn. Transit w wersji Custom oraz Van, a także najpopularniejszego pick-up’a 
w Europie, czyli Ranger. Warto podkreślić, że model ten otrzymał w ostatnim czasie wyróżnienie w 
konkursie International Pick-Up Award. W przypadku segmentu aut dostawczych rabaty kwotowe mogą 
przekroczyć wartość 30 000 PLN brutto. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych 
przygotowaliśmy również ofertę finansowania Leasing 102%.

rok 2019 można 
zaliczyć do 
wyjątkowo 
udanych. Duża 
liczba premier 
sprawia, że 
potencjalni 
zainteresowani 
nie mogą 
narzekać na 
ograniczenia 
związane 
z wyborem.
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Do teraz oferta samochodów zelektryfikowanych w Polsce 
opierała się na przedstawicielu segmentu D, fordzie Mon-
deo w klasycznej hybrydzie równoległej. 
Rok 2020 przyniesie wiele nowości w tej dziedzinie. Pierw-
szy stopień elektryfikacji to tzw. miękka hybryda. W samo-
chodach znajdziemy mały akumulator, który służy do zasi-
lania wszystkich pokładowych systemów pojazdu, a także 
wspiera silnik przy niskich prędkościach. Rozwiązanie to 
znajdziemy pod oznaczeniem MHEV w modelach takich 
jak: fiesta, focus, Puma, Kuga, tourneo/transit Custom 
oraz transit VAN. Drugim rodzajem napędu jest dobrze 
znana klasyczna hybryda występująca obecnie w Mondeo, 
która z czasem także pojawi się w nowym fordzie Kuga. 
Do najbardziej ekologicznych samochodów zaliczamy 
jednak te mogące przejechać dłuższy dystans w trybie 
bezemisyjnym. Hybrydy typu Plug-in, które po pierwsze 
mogą być ładowane za pomocą ładowarek posiadają 
akumulatory o zwiększonych pojemnościach, a po drugie 
mogą przejechać około 50 kilometrów tylko i wyłącznie 
na silniku elektrycznym. Możliwość taką oferować będą 
przede wszystkim samochody SUV, czyli ford Kuga oraz 

ford Explorer, a także dostawczy-osobowy transit/tour-
neo Custom. Nie można pominąć faktu, iż oba SUV’y to 
samochody o ponadprzeciętnych mocach. Mniejsza, Kuga, 
posiada 2,5-litrowy silnik benzynowy i łączna moc napędu 
wynosi 225 koni mechanicznych. Większy, Explorer, jest 
wyposażony w potężną turbodoładowaną jednostkę 3,0 
Ecoboost w układzie V6 generującą 457 koni mechanicz-
nych oraz 825 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 
Najbardziej ekologiczne są oczywiście samochody czysto 
elektryczne bEV. Przedstawicielami tego napędu będą 
dwa pojazdy z dwóch skrajnych segmentów. W niedługim 
czasie zadebiutuje w pełni elektryczny ford transit, który 
pozwoli na przewóz towarów nie szkodząc środowisku. Po 
drugiej stronie jest Mustang Mach-E.

Jedno jest pewne… 
Przyszłość zapowiada się elektryzująco!

elektryfikAcjA 
pojAzDów forD

Nowe normy spalin wymuszają na 
producentach stosowanie coraz to 
nowszych rozwiązań obniżających 
emisję CO2 oraz ograniczających 
ilość spalanego paliwa. Ford jest 
drugim koncernem na Świecie, co 
do ilości sprzedawanych pojazdów 
z napędem hybrydowym. 





A ż  p o  w i e c z n o ś ć …
Wskazówka galopująca do wieczności może być 
znakomitym wyznacznikiem utraconego czasu. 
Podobny mechanizm wykorzystuje wieczny stoper 
– Time Since Launch. Specjalny zegar nalicza ko-
lejne sekundy, minuty, godziny i dni przez...2738 lat! 
Dzięki temu rozwiązaniu posiadacz gadżetu będzie 
wiedział ile czasu minęło od określonego momen-
tu – np. narodzin dziecka. W celu uruchomienia 
urządzenia wystarczy wyjąć zawleczkę. Odliczanie 
ruszy, a stopera nie zatrzyma już nic – ani wymia-
na baterii, ani zniszczenie obudowy.

Indukcyjny uchwyt do telefonu to innowacyj-
ny gadżet, który w sposób prosty, bezpieczny 

i błyskawiczny umożliwi naładowanie telefonu 
podczas podróży autem. Ramiona uchwytu z funkcją 

ładowania są automatycznie ruchome. W praktyce oznacza to, że 
uchwyt dopasuje się do wielkości modelu telefonu w sposób intu-
icyjny. Proces ładowania również jest zautomatyzowany. Ponadto 
urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie przeciwnapięcio-
we, zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, zabezpieczenie 
przed zwarciem oraz zabezpieczenia pola magnetycznego. Przy wy-
kryciu zagrożenia, urządzenie automatycznie przestaje działać.

I n d u k c y j n y 
u c h w y t

I n t e l i g e n t n e   r ę k a w i c z k i
Meteorolodzy zapowiadają  powrót zimy stulecia. 
W jaki sposób przygotować się na niskie temperatu-
ry? Dobrym pomysłem są ciepłe i komfortowe ręka-
wiczki, które zostały wyposażone w specjalny system 
pozwalający używać ich do prowadzenia rozmów 
telefonicznych. Rękawiczki marki Hi-Fun posiadają 
wbudowany głośnik, mikrofon oraz prosty panel ste-
rowania, który umożliwia wykonywanie oraz odbiera-
nie połączeń telefonicznych. Ładowanie rękawiczek 
odbyła się przy zastosowaniu złącza USB, zaś za 
ich aktywne działanie odpowiedzialne jest połącze-
nie bluetooth. Rękawiczki wyposażone w specjalny 
system są znakomitym rozwiązaniem dla miłośników 
sportów zimowych oraz rowerzystów.








