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POPRZEDNIE WYDANIA:

Jednym z najpopularniejszych 
postanowień noworocznych 
jest dbałość o aktywność fi-
zyczną. Uwolnienie siódmych 
potów nie tylko poprawia syl-
wetkę, ale również kondycję 
psychiczną. Wiedzą o tym oso-
by ze świata biznesu, dla któ-
rych sport poza zastrzykiem 
adrenaliny pozwala oczyszczać 
umysł. W inaugurującym lata 
20’ wydaniu Expressu Biznesu 
znajdzie się kilka inspirujących 
rozmów o biznesie i sporcie. Ich 
lektura z pewnością wzmocni 
potencjalne postanowienia.

Ale świat nie kręci się wyłącz-
nie wokół sportu. Nadejście no-
wej dekady to także znakomity 
pretekst do podsumowań oraz 
snucia planów na zbliżające się 
miesiące. Zarówno biznesmeni, 
jak i ludzie związani z samorzą-

dami wiedzą dobrze, że skrupulatna strategia jest gwarantem suk-
cesów. A przecież to z nich będziemy rozliczać się za… 11 miesięcy.
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Zmiany personalne w regionie

RADOmIR SOBcZAk, 
prezes zarządu Arka Gdynia

Ukończył studia na Wydziale Ekonomika Produkcji ze specjalizacją – Finanse na Uniwersytecie Gdańskim. 
W zakresie swojej specjalizacji skoncentrował się na analizie ryzyka finansowego. Tworzył od podstaw 
działy sprzedaży i marketingu. Współpracował z największymi, międzynarodowymi firmami obecnymi na 

polskim rynku. Przeprowadzał w firmach restrukturyzację organizacyjną i zarządczą, a także prowadził 
nadzór nad polityką finansową. Usprawniał procesy wewnętrzne w firmach oraz komunikację zewnętrzną.

N
o

w
i prezesi 

w zarządach

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 zupełnie noWe WyzWania!

DOROtA ARcISZEWSkA-mIElEWcZYk,
prezes zarządu Polskich Linii Oceanicznych

Absolwentka Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Wydziału Ekonomiki Transportu 
Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1995-1996 pracowała w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. W polskiej 

polityce aktywna od lat 90. ubiegłego stulecia. Przez 22 lata zasiadała w parlamencie - z mandatem posła 
(1997-2005 oraz 2011-2019) i senatora (2005-2011). Jej ojciec, Eugeniusz Arciszewski, był kapitanem żeglugi 

wielkiej. Zginął 8 lutego 1997 roku w katastrofie morskiej statku „Leros Strength” u wybrzeży Norwegii. 

D

AlicjA OmięckA,
prezes zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych 

Specjalistka zarządzania jakością, radca prawny i urzędniczka państwowa. Ukończyła na Uniwersytecie 
Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim studia z zakresu prawa i administracji, a także studia doktoranc-

kie w zakresie prawa i podyplomowe w zakresie zarządzania. Studiowała także germanistykę na Uniwer-
sytecie Szczecińskim i ukończyła Studium Turystyczne w Kołobrzegu. Przez 10 lat piastowała stanowisko 

kierownicze w administracji publicznej. Od maja 2018 roku pełniła funkcję prezesa spółki PL.2012+.



iniony rok był niesamowicie udany dla naftoportu. 
gdański terminal osiągnął rekordowy wynik przeładun-
kowy za sprawą obsługi aż 304 zbiornikowców. łącznie 

przeładowano niespełna 17 milionów ton ropy oraz paliw ciekłych. 
W gwoli porównania – dotychczasowy rekord padł w roku 2018 
i wynosił blisko 15 milionów ton.

Rada Nadzorcza Grupy 
Lotos oficjalnie poinfor-

mowała o ogłoszeniu 
postępowania kwalifi-
kacyjnego na stanowi-

sko prezesa zarządu. 
Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów mija 
27 stycznia, zaś początek procesu prowadzenia 

rozmów kwalifikacyjnych zaplanowano na 30 
stycznia 2020 roku. Poprzedni prezes został odwo-
łany na początku grudnia minionego roku. Obecnie 

jego obowiązki pełni Jarosław Wittstock. 

PREZES 
POtRZEBNY 

OD ZARAZ!
Zarząd gdańskiej firmy odzieżowej LPP SA zdecydo-
wał o emisji pięcioletnich obligacji o wartości łącz-
nej 300 milionów złotych. Pozyskane środki zostaną 

przeznaczone na budowę 
Centrum Dystrybucyjnego 
w Brześciu Kujawskim. Koszt 
realizacji ambitnej inwestycji 
oscyluje w granicach 860 mi-
lionów złotych. Początki prac 
zaplanowano na pierwsze 
półrocze 2020 roku. Pierwsze 
dostawy wyruszą z obiektu 
za dwa lata.

AmBItNE 
ZAmIARY lPP

Naftoport 
z rekordem

M
Biznes
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ojowniczka od zawsze i na zawsze? Waleczność to cecha, którą masz i będziesz miała, ale 
czy nadal musisz walczyć?

Nie, nie muszę walczyć i absolutnie tego nie robię. Życie wcale nie musi być walką. Zbyt 
często powtarzamy to jak mantrę i tylko wtedy staje się ono nieustającą walką i ciężarem. 
Lepiej odpuścić. Boimy się stracić pozorną kontrolę, którą mamy trzymając wszystko w ry-
zach. To się nie sprawdza. Znam swój potencjał i wewnętrzną siłę jaką mam, już nie muszę 
walczyć. Jeśli przyjdzie mi podjąć walkę, którą przyniesie mi los i będę wiedziała, że nie 
ma innej drogi, to „założę rękawice”, stanę w ringu życia i się jej podejmę. Uważam jednak, 
że wszystko w swoim życiu można poukładać bez zbędnego wysiłku, bez niepotrzebne-
go napięcia. Wyeliminować niepotrzebną walkę. Do tego potrzebny jest nam wewnętrzny 
spokój. Przez wielu ludzi jest on właśnie utożsamiany ze szczęściem. Podążamy codziennie 
za szczęściem, które najczęściej upatrujemy w czynnikach zewnętrznych. Tam szczęścia 
nie ma. Możemy odnaleźć jedynie krótkotrwałą satysfakcję, chwilowe dokarmienie ego. To 
wszystko trwa tylko moment. Warto zadać sobie pytanie, w chwili kiedy osiągniemy coś, 
czegoś dokonamy, czujemy się dobrze. Ale czy to jest prawdziwe szczęście? Otrzymując 
pas Mistrzyni Świata, gdy sędzia najpierw podnosił moją rękę, ogłaszał moje zwycięstwo 
i wręczał pas, przez dzień, może dwa, czułam się niebywale zadowolona. To była euforia. 
Ale to nie miało nic wspólnego ze szczęściem. Oczywiście te chwile są nam potrzebne, 
dają nam radość, dodają skrzydeł, jednak same w sobie nie dają szczęścia. Wyeliminowa-
łam zbędne napięcie. Tak odnalazłam wewnętrzny spokój. Jestem szczęśliwa. 
 

Biznes 
w riNgu 

życia
jak odnaleźć wewnętrzny spokój będąc w ringu życia 

oraz o tym jak z pasji do ludzi zrodził się pomysł na 
biznes, mówi wielokrotna mistrzyni świata i europy 

w kick-boxingu i boksie, była posłanka, szkoleniowiec 
motywacyjno-inspirujący, autorka książki 

„najważniejsza decyzja”, iwona guzowska.

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDjęciA: Małgorzata Tymińska / Adam Kokot
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ZDJĘCIE: Adam Kokot
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Kobieta w życiu, w sporcie, w polityce, w biznesie, która z ról była/ 
jest dla Ciebie najważniejsza?
  
Swojego życia nie dzielę na role. Po prostu. To jest moje życie. 
Każdy jego element, część, jest spójny ze sobą. Często trochę 
się gubimy próbując na siłę je podzielić na części, Modna ostat-
nio filozofia work and balance. Ok. Tylko dzielnie życia nie ma 
żadnego sensu. Nasz czas składa się z wielu elementów i to tyle 
i aż tyle. Wszystko co w życiu robię wynika jedno z drugiego. To 
taki naturalny ciąg. I te tzw. dołki, które się przydarzają, też są 
po coś, są wynikiem wcześniej podjętych działań. Jednocześnie 
są trampoliną do tego, aby móc iść dalej. Choć dla mnie dalej, 
nie oznacza iść w stronę spektakularnego sukcesu. Dalej, znaczy 
permanentny rozwój.

Odkryłaś już swoje największe możliwości? 

Wydaje mi się, że mam znikome szanse, aby odkryć swoje naj-
większe możliwości. Przynajmniej tu w tym ziemskim życiu, jak-
kolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. Wydawało mi się, że byłam 
najlepszą wersją siebie, wtedy kiedy wchodziłam do ringu, kiedy 
osiągałam stan absolutnego spokoju umysłu, stan alfa. Byłam 
wówczas świadoma wszystkiego co się dzieje wokół. To jest to 
o czym pisze Eckhart Tolle w „Potędze teraźniejszości”. To stan 
kiedy masz czystą głowę, w której nie ma żadnej myśli, dosłow-
nie żadnej. Dążą do tego wszyscy, którzy zabierają się za medy-
tację. Chcą osiągnąć stan absolutnego wyczyszczenia, zatrzy-
mania umysłu. Sięgnęłam w tamtym czasie, do tych niezwykłych 
mocy, tak myślałam, że niezwykłych. A to są moce każdego z nas. 
Ogromny stres sprawił, że one się ujawniły. Świadomość bycia 
dokładnie w tamtym miejscu, w tamtym czasie, słyszeć, widzieć 
i czuć wszystko, a jednak być poza tym. To naprawdę jest coś nie-
samowitego. Oczywiście jak skończyła się walka, ten niezwykły 
stan uleciał. Pojawiła się radość, satysfakcja i ulga, że mam to za 
sobą. Przyjemność ze zdobytego mistrzostwa trwała. Kolejny raz 
potwierdziłam swoje mistrzostwo. Po jakimś czasie uświadomi-
łam sobie, że chcę znowu tak się poczuć. Chcę to odkryć i odczu-
wać taki stan częściej. Do ringu wszak nie będę już wchodzić. Od-
nalazłam go, wiem jak to jest móc tak się czuć. Jestem w ciągłym 
procesie odkrywania, z dużą  pokorą i cierpliwością, bez napięcia. 
Oddałam pewne swoje sprawy wyższej mocy. To czego będę mia-
ła doświadczyć, wiem, że do mnie przyjdzie. Wdzięczność i wyba-
czenie to jedne z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Najpierw 
zaczęłam od wybaczenia. A na co dzień wdzięczność postrzegam 
w radości i miłości. Wchodzimy wówczas na inne pole wibracji. 
Pięknie o tym pisał David Hawkins. Poziomy świadomości czło-
wieka, o które dbamy, w których poruszamy się idąc przez nasze 
życie mogą właśnie dać nam niezwykłe życie, pod warunkiem, że 
się uwolnimy od emocji, które mocno ciągną nas w dół. Są to żal, 
wstyd, strach, żądza, złość, oczekiwania czy też porównywanie 
się do innych. To pułapki, w które zupełnie niechcący wpędzają nas 
najbliżsi, bo też takie programy dostali i takie przekazują dalej. 
Jestem wolna i uważna.

Co dla Ciebie znaczy uważność?

Uważność to przede wszystkim odkrywanie i poznawanie siebie. 
Nie przez pryzmat swojego ego, przez identyfikacje ze swoimi my-
ślami i ciałem. To dostrzeganie duchowości, tego kim tak napraw-
dę jestem. To właśnie dzięki temu jest się otwartym na to co jest 
obok nas. Potrzebna jest przestrzeń, w której nie oceniasz nicze-
go i nikogo. Przez wieczne ocenianie zamiast ulepszać niestety 
pogarszamy. Powiem więcej. Jest niewiele obszarów, w których 
możemy zastosować wymierny sposób porównania. Do tego po-
trzebne są bardzo precyzyjne narzędzia. Przecież nie powinniśmy 
porównywać siebie do innych ludzi, skoro każdy z nas to zupełnie 
inna historia. Tak jak i ocena siebie i innych nic dobrego nie wnosi. 
Nie każdy jest gotowy na taką głębię filozoficzną.
Wiele osób jest bardzo pragmatyczna. A może warto poddać się, 
w rozumieniu poddania się swojemu rytmowi. Co pozwala nam 
na swoją przestrzeń. Wokół takich ludzi, którzy mają tę głęboką 
wolność jednostki roztacza się właśnie ta cudowna energia. W tej 
magicznej przestrzeni razem z nimi chcą przebywać inni.
Równowaga i odpuszczenie presji pozwala na prawdziwe odna-
lezienie siebie, na realizację swoich celów, zarówno osobistych 
i zawodowych. Człowiek, który ma ambicje, który chce w biznesie 
osiągać więcej i więcej, to może być dokładnie ten sam człowiek, 
który ma ogromną potrzebę bycia w rodzinie, dawania i otrzy-
mywania wsparcia. Biznes i  świadomość w biznesie się zmienia. 
W ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo trenerów, coachów. 
Dlaczego? Ponieważ tego potrzebujemy. Wewnętrzny niepokój, 
który nami szarpie, nawet wówczas jak osiągniemy zamierzone 
sukcesy nie daje nam wewnętrznego spokoju. A właśnie ten spo-
kój jest kluczem do wszystkiego.
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Największe sukcesy sportowe pozwalają na 
przesuwanie granic w życiu i w biznesie?

Myślę, że nie. Z perspektywy czasu, do-
konując takiej analizy, mogę stwierdzić, 
że okres w którym osiągałam największe 
trofea sportowe był najcięższym okresem 
mojego życia. Spaliłam się tam na popiół, 
a potem, powoli, jak Feniks odrodziłam 
się. Moje sukcesy sportowe miały niewie-
le wspólnego z tym jak się odrodziłam. 
Zapłaciłam za nie bardzo wysoką cenę. 
Ale dzięki temu mogłam odkrywać krok 
po kroku to kim jestem tak naprawdę, 
Każdy błąd, który w życiu popełniłam po-
zwolił mi dojść do tego momentu w któ-
rym jestem tu i teraz. Dlatego jestem za 
to wdzięczna.

Co w dzisiejszych czasach jest najważniejsze, 
aby osiągnąć sukces w biznesie? 

Powiem zgodnie ze sobą. Wybaczenie, 
wdzięczność i miłość. Zadam i ja pytanie. 
Co dla kogo jest sukcesem? Jeśli zaczę-
libyśmy się porównywać do takich tuzów 
jak Bill Gates, to cokolwiek zrobimy będzie 
małe, słabe, niewystarczające. Są ludzie, 
którzy mają niesamowicie otwarty kanał 
do przepływu pieniędzy, czyli tego za 
czym dążymy. A przecież nie musimy tyle 
posiadać, aby być szczęśliwymi. Uważam, 
aby osiągnąć sukces w biznesie należy 
być odpowiedzialnym w stu procentach. 
Odpowiedzialność powinna towarzyszyć 
nam na każdym kroku, odpowiedzialność 
za fundament na którym budujemy biznes 
i odpowiedzialność w jaki sposób ten biz-
nes rozwijamy. Tak, jeśli jesteś odpowie-
dzialny, to zrobisz dobry biznes. 
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Pasja + pomysł na biznes = sukces? 

Porównam to do mechanizmów jakie działają w sporcie, ponie-
waż jako były sportowiec i nadal aktywna osoba, wiem jak działa 
nasza motoryka, jak funkcjonuje organizm i psychika. Im bardziej 
czegoś chcemy tym bardziej się spinamy. Spięty mięsień robi się 
twardy, mało elastyczny i krótki. Im bardziej chcemy, dolewając 
do tego negatywne emocje, ewidentnie skracamy swój potencjał 
i możliwości. W biznesie też tak jest. A wystarczy wykonać ruch, 
poczuć i rozluźnić. Dać sobie czas. Najlepsze walki toczyłam wów-
czas jak byłam w tych walkach, byłam częścią walki, a walka była 
częścią mnie. Nie było ogromu presji, było przenikanie. Wykonaj 
pracę, którą masz do zrobienia najlepiej jak potrafisz. Poddaj się 
i zaufaj. Sobie, swojej pasji, przestrzeni, wyższej energii. Magia 
zadzieje się sama.
Pomysł na biznes zrodził się z chęci pokazania innym jak można 
wyczyścić się z tych negatywnych programów, z tych haków, które 
nas trzymają, blokują, zaburzają nasz potencjał i nie pozwalają iść 
dalej, aby dojść do szczęścia, które da nam wewnętrzny spokój. Nie 
jestem trenerem  motywacyjnym, choć poniekąd coach to też moja 
praca. Jeśli jest potrzebny proces indywidualny, to to realizuję. 

Jeśli jest potrzeba przejścia przez proces Timeline Therapy, 
którego certyfikat posiadam, to tak pracujemy. Jednak moim 
głównym zadaniem jest pomaganie w odkryciu drogi jak uwolnić 
wszystkie poblokowane rzeczy, które mamy zakodowane na po-
ziomie nieświadomym. Wyposażam w narzędzia, przeprowadzam 
przez proces. Motywacji nie dam. Mogę zainspirować, wzbudzić 
emocje, które niosą przez kilka dni na skrzydłach. Jednak, aby nie 
wrócić do złych nawyków musimy sami przepracować wielokrot-
ne powtórzenia, aby wypracować dobry nawyk. Aby pozbyć się 
starego nawyku i wypracować nowy, tych powtórzeń musi być 
jeszcze więcej. Sesja i proces to jedno, ale do tego jeszcze po-
trzebna jest rzetelna, własna praca. Mogę pokazać tę drogę.

Życzenia dla siebie samej na ten Nowy Rok...

Życzę sobie pokory i otwarcia do tego, aby praca którą wykonuję, 
która jest moją ogromną pasją i drogą życiową mogła przynieść 
wyjątkowe przełamania w życiu ludzi których spotykam, z któ-
rymi pracuję. Jestem otwarta na kolejne wskazówki i mądrości 
życiowe do dalszej pracy. Poddaję się swojemu rytmowi i temu 
co przyniesie życie.

ZDJĘCIE: Małgorzata Tymińska
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w Meandrach 
marketiNgu

mark twain słynie z wielu aforyzmów, zwłaszcza tych, które dawały po tyłku 
cywilizacji, odmieniając jej słabości przez wszelkie deklinacje. amerykański 

pisarz zasłynął również ponadczasową sentencją, która jest wymowna 
bez względu na okoliczności. jest wymowna jeszcze bardziej jeśli chodzi 

o marketing, bowiem „Wiele rzeczy małych stało się wielkimi dzięki reklamie”. 

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe
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jak gates miał W portfelu dolara...

Pozostając w gąszczu cytatów nie sposób nie odwołać się do Billa Gatesa. Ten, 
w przeciwieństwie do Twaina, rzadko odnosił się do cywilizacji, a jeśli już, to czę-
sto do jej postępu i w sposób pochlebny. Multimilioner powiedział kiedyś, że ostat-
ni dolar w jego portfelu zostałby przeznaczony na działanie PR-owe. Powiedział 
to człowiek o umyśle nade ścisłym, który w wielu wywiadach podkreślał, że suk-
ces w biznesie zaczyna i kończy się na liczbach. PR to równie istotny fundament 
działań marketingowych. Dochodzimy do takich wniosków zwłaszcza wtedy, gdy 
uświadomimy sobie, że efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się 
na trzech filarach – orientacji produkcyjnej, sprzedażowej i… marketingowej. Owe 
płaszczyzny kreują gęsty system naczyń połączonych w którym nie brakuje wza-
jemnych zależności. Dla nas najważniejszą zależnością pozostaje ta, wynikająca 
z doprowadzenia do procesu transakcyjnego. Sam proces sprzedażowy jest efek-
tem działań marketingowych, zaś wielkość popytu na określony produkt stanowi 
kluczowy czynnik napędzający rynek. Mechanizm ten, choć na pozór skompliko-
wany, objaśnia dość racjonalnie decyzję Billa Gatesa. Choć wyobrażenie jednodo-
larowej zawartości portfela amerykańskiego filantropa może trącać o kuriozum.

mONIkA RESZkO,
Psycholog biznesu

Wydaje się, że dziś już nikogo nie trzeba prze-
konywać, że sprzedaż i marketing to dwa koła 
tego samego roweru. Oznacza to, że planowanie 
jednego procesu bez uwzględnienia drugiego jest 
stratą czasu i pieniędzy. Nadal jednak występują 
trudności w rozumieniu zależności pomiędzy 
komunikacją marketingową a sprzedażą. Ta 
pierwsza to ciąg działań wspierających nie tyko 
sprzedaż, ale wiarygodność i trwałość firmy. 
Sprzedaż natomiast warunkuje relacje z klienta-
mi. Potrzeba rozwinięcia świadomości wspólnego 
celu i tym samym współpracy w jego realizacji. 
Wyrwane z kontekstu okazjonalne kampanie 
sprzedażowe dają bardzo krótkotrwały efekt, jeśli 
nie są elementem strategii. Strategia i mierzenie 
postępu prac to warunek optymalnego wykorzy-
stanie posiadanych zasobów przy jednoczesnym 
budowaniu poczucia wpływu i zaangażowania 
współpracowników. 

krakóW i Wirtualni odbiorcy starożytności

Słodko-gorzka myśl Twaina nabiera dodatkowego wyrazu jeśli uświadomimy sobie, że 
poza własnym nekrologiem zła reklama nie istnieje, choć i od tej reguły zdarzają się 
wyjątki. Tu warto odnieść się do poziomu skuteczności reklamy nad którym pochylają 
się miliony tęgich głów stanowiących dobro korporacyjne tego świata. Zostawmy za-
tem diagramy, algorytmy, wykresy i skupmy się na aspekcie znacznie bardziej inspiru-
jącym – oddziaływaniem na podświadomość. Bo to właśnie przekaz werbalny stanowi 
główną intencję reklamy. Instrument pośredniczący ma tu znaczenie drugorzędne. Na 
pierwszej linii frontu bez względu na czasy znajduje się „wirtualny odbiorca”. Tacy ist-
nieli już za czasów starożytności, gdy tzw. wywoływacz określany mianem herolda, za 
sprawą swego donośnego głosu wykrzykiwał peany na rzecz danego produktu. Stąd 
też wzięło się słowo „reklama” oznaczające w języku łacińskim – krzyczeć do kogoś, 
- „reclamo”. Starożytna forma reklamowania nie posiadała zawoalowanej formy. Co 
innego w pierwszej dekadzie XX wieku. W 1906 roku w Krakowie powstał pierwszy 
w historii naszego kraju poradnik reklamy. Sowitą część treści stanowiły triki psycho-
logiczne, które dziś, w dobie postępującej globalizacji stanowią marketingową sól.
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po szczebelku aż po sukces

Dość już cytatów. Skupmy się na współczesnej roli marketingu oraz jego wpły-
wie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obecnie za wszelkimi działaniami 
marketingowymi stoją specjaliści, którzy znajdują zatrudnienie w niemal 
każdej firmie. Łączą w sobie wiele ról, a do ich podstawowych zadań należy 
m.in. decydowanie o cechach produktu i usługi, działania reklamowe oraz PR
-owe, określanie zasad komunikacyjnych na poszczególnych płaszczyznach 
przedsiębiorstwa oraz dbałość o procesy dystrybucyjno-transakcyjne. Zaraz, 
zaraz… Dbałość o procesy transakcyjne?! A i owszem… Wszystko za spra-
wą podwaliny, którą położyli G. Armstrong oraz J. Sauders. Według ich idei 
przewodnią koncepcją marketingu pozostaje wykreowanie grupy narzędzi 
tworzących konfiguracje sporządzone w celu wywołania określonych reakcji 
na rynku. Z owych zależności wywodzi się popularna drabinka „4P” (product, 
price, place, promotion). Szczeble tejże drabinki są odzwierciedleniem wspi-
naczki specjalistów do spraw marketingu, którzy mogą myśleć o powodzeniu 
wyłącznie w sprawnych działaniach na określonych poziomach. Niewątpliwie 
jest to spory sukces, zwłaszcza w dobie marketingu współczesnego, który 
poszerzył swoje wpływy o obszar mediów społecznościowych.

krWaWe platformy z gamą profitóW

Najpotężniejsze platformy społecznościowe błyskawicznie stały się mar-
ketingowymi tubami. Ich funkcjonowanie opiera się o żywe interakcje 
z konsumentami. Wyrażane na tej płaszczyźnie sugestie mają ogromny 
wpływ na kształtowanie oferty, a co za tym idzie – stworzenie spersona-
lizowanej kampanii marketingowej. Możliwość bliższego poznania poten-
cjalnych klientów to tylko część korzyści jakie wynikają z żywej obecności 
w social mediach. Ważnym atutem jest również umacnianie dotychcza-
sowych więzi , które im bardziej oparte o zaufanie i empatię – tym więk-
sze profity przynoszą. Jako, że portale społecznościowe są lustrem spo-
łeczeństwa, warto pamiętać o drugiej, nieco bardziej mrocznej stronie 
medalu. Otóż aktywność w mediach społecznościowych bywa nierzadko 
mimowolnym wypchnięciem się na pierwszą linię frontu. Rola mięsa ar-
matniego może odbić się PR-ową czkawką, zwłaszcza, że o powierzchow-
ne osądy dziś nie trudno, a brak dotrzymania kroku dynamicznym trendom 
przynosi w wirtualnej rzeczywistości więcej szkody niż pożytku. Jak będą 
wyglądać media społecznościowe w postaci narzędzi marketingowych za 
kilka lat? Trudno jednoznacznie określić, choć za pewnik można wziąć, że 
nawet najlepsza reklama traci swą moc, gdy przestaje być zabawna.

ANNA FIBAk,
Partnerka PR, 
Around Brand Consulting 
  
Ogromne tempo życia i, co za tym idzie, coraz większe tempo 
konsumowania treści, przy mnogości kanałów i nadawców, to naj-
większe wyzwania związane z komunikacją marek. Coraz trudniej 
już nie tylko o bycie wysłuchanym, ale nawet zauważonym. Jeszcze 
niedawno zachłystywaliśmy się budowaniem zasięgów w mediach 
społecznościowych. Dzisiaj rośnie znaczenie precyzyjnego docie-
rania do konkretnych odbiorców, czyli przemyślane działania w mi-
kroskali. Uważność i wsłuchiwanie się w to, co ważne dla tych, do 
których kierujemy przekaz – to zadanie, z którym marki muszą się 
zmierzyć, jeśli chcą komunikować się skutecznie. Coraz większym 
wyzwaniem jest też przeciwstawienie się manipulacji informacją 
i fake newsom, które przy braku uwagi i nawyku mówienia „spraw-
dzam”, stały się plagą, z którą bardzo trudno walczyć. 

ŁArysA Wujcik,
psycholog biznesu, właścicielka 
marki Biznes Kocha Kobiety

Do niedawna, Facebook był narzędziem, który świetnie nadawał 
się do sprzedaży naszych produktów. Duże zasięgi postów i proste 
ustawienie sklepu, bardzo jej sprzyjały. Z chwilą, gdy portal 
znacznie ograniczył widoczność postów, zmuszając nas tym 
samym do płatnych promocji, przejął rolę wizytówki firmy. Co raz 
więcej czasu spędzamy w Internecie, dlatego sposób komunikacji 
dynamicznie się zmienia. Klienci pytają o naszą ofertę już nie tylko 
drogą mailową czy telefoniczną, Przekonuję przedsiębiorców, że 
Messenger staje się pierwszym miejscem, w którym otrzymamy 
od klienta zapytanie. Zaczyna wyprzedzać mail i telefon. Dlacze-
go? Bo jest  najszybszym i najprostszym narzędziem.



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 19    

Środowe wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Macieja Bie-
lawskiego z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Wiceprezes Zarządu opowiedział o inicjatywach 
Stowarzyszenia oraz o gościnnych progach Domu Pod Cisem, który 
pełni funkcję centrum integracji społecznej. Kolejnym prelegentem 
był Mateusz Jachimowicz – fundraiser zajmujący się pozyskiwaniem 
środków dla stowarzyszenia ESWiP Tuż po prezentacji Pana Mate-
usza przyszedł czas na występ gościa specjalnego – Piotra Bielskie-
go – eksperta oraz konsultanta w zakresie prawa handlowego i go-
spodarczego. Główny prelegent zaprezentował wybrane aspekty 
dotyczące korzyści oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. W ostatniej części wydarzenia uczestniczy 
mieli możliwość zaprezentowania się podczas networkingu, który 
jest już tradycją elbląskich spotkań elbląskich przedsiębiorców.

Biznes przy 
elbląskiej kawie
Spotkania elbląskich przedsię-
biorców przyciągają coraz więk-
sze rzesze osób związanych z lo-
kalnym światem biznesu. Tym 
razem członkowie Pracodawców 
Pomorza – Oddział Elbląg wraz 
z gośćmi specjalnymi debatowali 
nad zagadnieniami prawnymi 
w urokliwym Domu Pod Cisem.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciE: Rafał Laskowski
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noworoczna lampka szampana stała się tradycją, której nie sposób pominąć 
w kalendarium wydarzeń zrzeszających przedsiębiorców, samorządowców, 

przedstawicieli świata kultury oraz gości specjalnych. 
tym razem uroczyste spotkanie odbyło się w gdańskim centrum hevelianum 

w odrestaurowanym budynku Wozowni artyleryjskiej. 

w nowy rok

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe ficjalna część wydarzenia organizowanego przez „Pracodawców 

Pomorza”, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęła 
się punktualnie o godzinie 14:00. Zgromadzonych gości powitała 

prowadząca – Maria Piotrowska z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, peł-
niącej w tym roku obowiązki głównego organizatora wydarzenia.

szampaNa 
Z lampką

O

Od prawej: Tomasz Limon - Prezes Pracodawców Pomorza, Sławomir Halbryt - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
Zbigniew Stencel - Zastępca Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
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Do licznie zgromadzonych na sali przedstawicieli instytucji państwowych i samorządo-
wych, ludzi biznesu, naukowców i reprezentantów mediów oraz kultury zwrócił się na-
stępnie Prezes RIGP Sławomir Halbryt, wspominając we wstępie tragicznie zmarłego 
przed rokiem Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. W krótkim podsumowaniu 
zarówno roku 2019, jak i minionej dekady, Prezes RIGP podkreślił znaczenie imponujące-
go wzrostu gospodarczego kraju, nie zapominając o ogromie wyzwań z którymi musieli 
zmierzyć się pomorscy przedsiębiorcy. Tuż po złożeniu życzeń oddał głos Prezesowi „Pra-
codawców Pomorza” Tomaszowi Limonowi, który przedstawił hasło programowe organi-
zacji na rok 2020, związane z działaniami na rzecz promocji etyki w biznesie, w relacjach 
pracodawca-pracownik, szacunku ekologicznego. To trzecie całoroczne przedsięwzięcie 
organizacji, tuż po aktywności na rzecz łączenia biznesu z kulturą (2018) i rozwojowi oraz 
promocji formuły mediacji w sporach gospodarczych (2019). W agendzie wystąpień nie 
mogło zabraknąć również Zastępcy Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej – Zbigniewa 
Stencla. W wypowiedzi połączył fakt imponujących osiągnięć gospodarczych regionu 
z rosnących wyzwaniami, choćby w zakresie zmian demograficznych, technologicznych.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali również Małgorzata Wokacz-Zaborowska 
– Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Piotr 
Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, 
który przekazał zgromadzonym życzenia w imieniu swoim i Prezydent Miasta Gdańska 
Aleksandry Dulkiewicz. Po wystąpieniu gości specjalnych przyszedł czas na wzniesienie 
wspólnego toastu oraz rozmowy kuluarowe.

ZBIgNIEW 
cANOWIEckI,
Prezydent 
Pracodawców Pomorza

W 2019 roku gospodarka pomorska 
nadal szybko się rozwijała a wiele firm 
biło rekordy sprzedaży i wielkości eks-
portu. Porty morskie Gdańska i Gdyni, 
terminale kontenerowe osiągnęły obroty 
najlepsze w swojej historii. Gdański Port 
Lotniczy przekroczył liczbę pięciu milio-
nów obsłużonych pasażerów. Oczywiście 
wielu przedsiębiorców wskazywało rów-
nież na sygnały mogące uzasadniać oba-
wy związane ze spowolnieniem gospo-
darczym. Wiele firm małych i średnich 
szczególnie z sektora usług obawia się 
skutków zbyt gwałtownego podniesienia 
płacy minimalnej. Rosną obawy o wzrost 
cen i inflację. Generalnie jednak wyniki 
gospodarcze roku 2020 zapowiadają się 
na podobnym lub nieznacznie niższym 
poziomie co w roku 2019.  

Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Andrzej Stelmasiewicz

Joanna Witkowska - 
Dyrektor 
WUP Gdańsk,
Joanna Reszka - 
Dyrektor PUP 
Starogard Gdański

Od prawej: 
Paweł Król - 

Właściciel firmy
Volutica,

Mariusz Grzęda -
Prezes firmy Mario
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ZBIgNIEW 
StENcEl,

Zastępca Prezesa 
Pomorskiej Izby 

Rzemieślniczej

Rok 2019 to rok szczególny, ponieważ 
jest on zwieńczeniem dekady. W nowy 

rok wchodzimy ze swego rodzaju troską 
ze względu na palące aspekty związane 

z kwestiami podatkowymi oraz ener-
getycznymi, które z pewnością odcisną 

piętno na wielu branżach. W związku 
z nowym – 2020 rokiem życzę wszystkim 

przedsiębiorcom rozwagi w prowadze-
niu oraz zarządzaniu swoimi firmami, 

a także nieustających sukcesów.

Jarosław Filipczak - Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Rafał Laskowski - Dyrektor handlowy Expressu Biznesu, 
Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malbork, Bogusław Skrzyniarz - Właściciel Hotelu Stary Malbork, Joanna Reszka - Dyrektor PUP Malbork, 
Jacek Skrzyniarz - Dyrektor Hotelu Stary Malbork, Zbigniew Charmułowicz - Doradca Burmistrza Malborka ds. gospodarczych

Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.,
Piotr Ciechowicz - Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,
Andrzej Bojanowski - Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
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sŁAWOmir 
HAlBRYt,
Prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza

Ostatni rok minionej dekady to 
przede wszystkim rok bardzo 
dobrego prosperity dla polskiej 
gospodarki. W ciągu ostatnich lat 
osiągnęliśmy około 40% wzrost 
poziomu PKB, a w ostatnich 
miesiącach mieliśmy dobrą 
sytuację na rynku pracy. Rok 2019 
to także rok w którym pojawia 
się duża niepewność w obszarze 
stanowienia prawa – dotyczy to 
głównie przedsiębiorców. Kwestie 
związane z wydłużeniem rozstrzy-
gnięć sporów sądowych niosą ze 
sobą bagaż niepewności. Istotne 
jest także otoczenie zewnętrze. 
Przedsiębiorcy stają się otwarci 
na zagraniczne relacje – wojna 
handlowa na linii USA - Chiny, nie-
stabilność na Bliskim Wschodzie, 
Brexit i wiele innych zapalnych 
aspektów skutkujących szere-
giem zagrożeń dla gospodarki. 
Niemniej uważam, że cała dekada 
była niezwykle optymistyczna. 
Mam nadzieję, że  kolejne 10 
lat pomimo prognozowanego 
spowolnienia gospodarczego 
będzie również pozytywne. Przed 
przedsiębiorcami pojawiają się 
nowe wyzwania w postaci zmian 
klimatycznych, które stawiają wy-
magania rozwojowe. To wszystko 
sprawia, że lata 20’ zapowiadają 
się niezwykle interesująco. 

Bartosz Szubert- firma MAGO, Marek Kruszewski – Broker Eksportowy,  
Piotr Maksyś – Broker Eksportowy, Maria Piotrowska – Koordynator Serwisu Członkowskiego w RIGP, 
Damian Mucha – Członek Zarządu oraz Dyrektor Generalnych w RIGP, Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu RIGP

Jan Klapkowski - Przedstawiciel Gdyńskiego Stowarzyszenia Brydżowego Seniorzy
Zenon Sobiecki – właściciel GRASO,
Zbigniew Nowak – właściciel Zakładów Mięsnych Nowak,
Wiesław Kostrzewa – były Dyrektor BOŚ w Gdańsku
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GdaŃskieGo 
kLUBU 
BiznesU

25 lat

W grudniu ubiegłego roku gdański klub biznesu obchodził swoje 25-lecie. 
znaczącym osiągnięciem w historii klubu jest rewitalizacja okazałej willi przy ulicy 

uphagena 23, która jest siedzibą stowarzyszenia. tak wspominał pierwszą dekadę 
działalności oraz remont siedziby klubu w książkowym wywiadzie udzielonym 

barbarze kanold w 2014 roku jeden z założycieli gkb 
– zbigniew canowiecki, prezydent pracodawców pomorza.  

tEkSt: Barbara Kanold
ZDjęciA: materiały prasowe yły to lata wspaniałej atmosfery w klubie, wielu przyjaźni i wza-

jemnego wspierania się w trudnych gospodarczo sytuacjach. Dla-
tego też temat stałej siedziby gdzie moglibyśmy się spotykać, nie 
tylko z okazji zebrań klubowych, ciągle wracał. Pomysłów na nową 
siedzibę było kilka. Braliśmy na przykład pod uwagę Zieloną Bra-

mę lub wymagającą dużego remontu willę w pobliżu ulicy Do Studzienki. Nie-
stety, nic z tego nie wyszło.

Jak zwykle pomógł przypadek?

Można tak powiedzieć. Byłem wtedy członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Ra-
dia Gdańsk, której przez wiele lat przewodniczył wybitny prawnik, wspaniały 
człowiek, sportowiec, polityk i naukowiec prof. Jerzy Młynarczyk. Na którymś 
posiedzeniu rady prezes Andrzej Trojanowski poinformował nas, że w wyniku 
niedopełnienia, w poprzednich latach, pewnych formalności Radio Gdańsk bę-
dzie musiało zwrócić gminie Gdańsk zabytkowy budynek przy ulicy Uphage-
na. W zasadzie po wybudowaniu nowej siedziby radia przy alei Grunwaldzkiej 
budynek ten faktycznie był tylko zbędnym obciążeniem dla radia. Zabytkowy 
obiekt był praktycznie zdekapitalizowany, zniszczony i wymagał generalnego 
remontu, a w zasadzie rewitalizacji. Nawet sztukaterie i zabytkowe elementy 
były zniszczone lub pomalowane farbą olejną. Ponadto w dramatycznym sta-
nie były parkiety, a na piętrze straszyły ścianki działowe z dykty.

B
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Ciekawa jest historia tej zabytkowej willi.

Posesja przy dzisiejszej ulicy Uphagena 23 w Gdańsku – Wrzesz-
czu leży na terenie dawnego majątku gdańskiej rodziny Uphage-
nów, która pod koniec XIX wieku przekazała posiadłość miastu. 
W 1908 roku podzielono ją na części i na największej działce, w la-
tach 1908-09, okazałą willę zbudował Rudolf Patschke, przed-
siębiorca, radca handlowy, właściciel wytwórni wódek i likierów 
„Gustav Springer”, a także mecenas i kolekcjoner sztuki. 
Willę zaprojektowano, jako dom otwarty z reprezentacyjną sienią 
oraz przestronnymi salonami i gabinetami, ze starannie dobrany-
mi dekoracjami i wyposażeniem. Oddanie willi do użytku w 1909 
roku odbyło się w obecności cesarza Wilhelma II.
Po II wojnie światowej obiekt przeszedł na własność Skarbu 
Państwa. W pierwszych powojennych latach mieścił się tam 
Konsulat Brytyjski. W 1948 roku urządzono w willi siedzibę Pol-
skiego Radia, a w 1981 roku obiekt objęto ochroną konserwator-
ską i wpisano do rejestru zabytków.

Co zatem z willą?  Podobno miał pan ochotę ją kupić?
 
Tylko przez moment. Wycena budynku nie była powalająca. Cen-
trostalowi nie była jednak potrzebna taka reprezentacyjna willa, 
a rozważania zakupu na prywatne cele błyskawicznie wybiła mi 

zdroworozsądkowo myśląca żona. Od prezesa Trojanowskiego 
dowiedziałem się o ostatecznej decyzji Radia Gdańsk dotyczą-
cych zwrotu willi miastu.
Natychmiast poinformowałem o tym ówczesnego prezesa Klu-
bu, Edwarda Lipskiego proponując wystąpienie zarządu klubu do 
władz  Gdańska o użyczenie willi naszemu Klubowi. W roku 2000 
na mocy umowy z 20 czerwca o użytkowaniu odpłatnym, na dwa-
dzieścia pięć lat Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, 
przekazał willę Stowarzyszeniu Gdański Klub Biznesu. Warun-
kiem przejęcia, było wykonanie przez Klub pełnej rewitalizacji 
obiektu wraz z otaczającym terenem.

I słusznie.

Tak, też byłem przekonany, że trzeba tę architektoniczną perełkę 
przywrócić do stanu pierwotnego. Na wykonawcę projektu rewi-
talizacji i zagospodarowania obiektu zaproponowałem Pracownię 
Architektoniczną Marcina Kozikowskiego. Wiedziałem, że posia-
da on dobre przygotowanie, bo realizował znane mi projekty oraz 
współpracował z Teatrem Szekspirowskim. Nie ukrywam, że mia-
łem pomysł na zagospodarowanie budynku  na siedzibę Klubu na 
wzór londyńskiego Garrick Clubu, który odwiedziłem w ramach 
działalności w Fundacji Teatrum Gedanense. Więc na parterze re-
stauracja, na pierwszym piętrze pomieszczenia reprezentacyjne 
klubu, a najwyższą kondygnację powinno się wynajmować, oczy-
wiście skrupulatnie wybranym partnerom, najlepiej organizacjom 
gospodarczym, uzupełniającym naszą działalność klubową. 

Ale koledzy klubowi deliberowali?

W Klubie toczyły się dyskusje czy warto inwestować w budynek, 
który nie jest naszą własnością i czy w ogóle jest nam potrzebny. 
Do dnia 31 maja 2001 roku to jest w terminie określonym w ak-
cie notarialnym, w remontowanym obiekcie niewiele zrobiliśmy. 
Dopiero w październiku 2001 roku podjęliśmy uchwałę dotyczącą 
dodatkowych wpłat członków na remont siedziby klubu. 
W ramach przekonywania kolegów, że po zakończeniu remontu bę-
dziemy mogli utrzymać budynek, przedstawiłem jednostronicowy 
biznes plan, w którym bilansowały się wydatki i wpływy między 
innymi ze składek i najmów. Byliśmy wówczas bardzo podzieleni. 
Proszę sobie wyobrazić, że za powyższą uchwałą trzydzieści osób 
głosowało za, dwudziestu członków było przeciwnych lub wstrzy-
mało się od głosu. Nadal jednak niewiele się działo.
W marcu 2002 roku klub podpisał kolejny aneks określający osta-
teczny termin zakończenia remontu na dzień 31 grudnia 2004 
roku. Należało wybrać generalnego wykonawcę remontu.

Miał Pan jakiś pomysł?

Wiedziałem, że klub nie ma pieniędzy i będzie płacił wykonaw-
cy w ratach i pewnie z opóźnieniem, a może nawet częściowo 
po zakończeniu prac. Należało więc szukać wykonawcy posia-
dającego dobrą sytuację finansową, stabilnego i z własnym 
potencjałem wykonawczym. Centrostal był dominującym ak-
cjonariuszem w Przedsiębiorstwie Budowlanym Kokoszki, któ-
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re spełniały te kryteria. Po przedstawieniu kierownictwu PB 
Kokoszki tego projektu zaznaczyłem, że nie jest to robota, na 
której zarobią. Ponieważ będą pracować dla prestiżu kosztorys 
powinien zakładać jedynie symboliczny zysk. Nie byli począt-
kowo zachwyceni, ale temat podjęli. 

Myślałam, że obiecywał im pan złote góry?

Jeżeli złotymi górami można nazwać przyjęcie do naszego, klu-
bowego grona i okresowe zwolnienie ze składek – to tak. Wręcz 
prosiłem, aby ofertę przygotować niezwykle solidnie. Znając rze-
telność prezesa Kazimierza Empla i dyrektora Marka Litkowskie-
go wiedziałem, że tak będzie. I tak się stało.
Na posiedzeniu zarządu klubu pod koniec kwietnia 2002 roku po-
informowano, że projekt umowy o Generalne Wykonawstwo z PB 
Kokoszki został przygotowany i przekazany do zaopiniowania przez 
kancelarię prawną. Ofertę na wykonawstwo prac konserwatorskich 
złożył Pan Janusz Sobczyk. Analizowano ją pod względem zakresu 
i kosztów realizacji przy czym zaznaczono, że organizacją i koordy-
nacją remontu ma się zająć Generalny Wykonawca. 
Na początku czerwca prezes GKB Edward Lipski zaprosił do 
siedziby Klubu dyrektora Marka Litkowskiego z PB Kokoszki. 
Poszedłem razem z nim. Byliśmy przekonani, że nastąpi pod-
pisanie umowy. Prezes GKB poinformował jednak, że General-
nym Wykonawcą remontu będzie jednak pan Janusz Sobczyk 
– konserwator zabytków, który w ostatnich dniach przedłożył 
nieco niższą ofertę od PB Kokoszki. 
Marek Litkowski opuścił natychmiast spotkanie określając do-
sadnie powyższy fakt. Ja stwierdziłem tylko, że Janusz Sobczyk 
jest z pewnością dobrym konserwatorem, ale nie posiada fir-
my, która może zrealizować ten remont w warunkach, którymi 
dysponujemy. Z pewnością będzie zmuszony wykonywać prace 
tylko w oparciu o nasze przedpłaty i zaliczki. Niestety czas po-
kazał, że miałem rację.

Obraził się pan? I wycofał?

Nie, proszę pani, nie leży w mojej naturze obrażanie się i rezy-
gnacja. Nie nagłaśniałem sprawy i nigdy jej nie podnosiłem, bo 
czułem się ojcem pomysłu. Znalazłem przecież obiekt i moją am-
bicją było przekonanie władz Gdańska, że nasze środowisko jest 
w stanie swoje zobowiązania realizować. Postanowiłem czekać, 
bo pomimo mojego czarnowidztwa, miałem nadzieję, że projekt 
da się zrealizować.

Remont się rozpoczął?

Tak, ale intensywne prace trwały tylko przez kilka miesięcy 2002 
roku. W połowie 2003 roku odwiedziłem budowę. Nic się prawie 
nie działo. Wykonanych zostało zaledwie część prac rozbiórko-
wo – przygotowawczo - konserwatorskich. Trzeba obiektywnie 
przyznać, że wykonawcy nie zabezpieczono odpowiednich finan-
sowych możliwości kontynuacji robót, a on sam nie dysponował 

odpowiednimi funduszami. Dlatego też praktycznie urządził na 
budowie coś w rodzaju pracowni, w której restaurował różne ele-
menty na potrzeby innych swoich zleceń. W 2003 na parę mie-
sięcy wznowiono prace, koncentrując się na detalach architekto-
nicznych elewacji i sztukaterii. Za powyższe działania niestety nie 
zapłacono wykonawcy i kiedy w 2004 roku  zobowiązania klubu 
wobec jego firmy wynosiły około dwustu tysięcy złotych, defini-
tywnie odmówił realizacji dalszych prac.

W wywiadzie dla Expressu Biznesu, z marca 2012 roku, Janusz Sob-
czyk określił stan zaawansowania robót zakończonych w połowie 
2004 roku na poziomie dwudziestu pięciu procent. To niewiele jak na 
blisko czteroletni okres od przejęcia budynku przez klub od miasta.

Prezesem klubu był już wtedy Zbigniew Markowski, którego wielką 
zasługą było podjęcie pracy merytorycznej przez klub. Przedsta-
wiał świetne koncepcje w zakresie działań programowych nasze-
go stowarzyszenia. Jednak w maju tegoż roku na Zgromadzeniu 
Ogólnym Członków stwierdził, że nasz klub nie ma ani zdolności 
finansowej, ani organizacyjnej do realizacji przyjętych zobowiązań 
wobec miasta w zakresie remontu użyczonego nam budynku.

Zaproponował przekazanie budynku innemu inwestorowi?

Takiemu, który w przyszłości mógłby udostępnić nam pomieszcze-
nie na spotkania klubowe. Ponieważ zostało nam pół roku do osta-
tecznego terminu oddania budynku do użytku sprawa wydawała 
się przesądzona. Uchwała została poddana pod głosowanie. 

Zobaczył pan las rąk głosujących za przyjęciem uchwały?

Praktycznie wszyscy. Powiem pani, że „za” głosowały nawet osoby, 
które dziś wypinają piersi po medale. Ja oczywiście nie podniosłem 
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ręki, a jedyną osobą, która postąpiła tak jak ja był Piotr Soyka, 
który zresztą wcześniej deklarował, że nie jest gorącym zwolenni-
kiem przejęcia tego obiektu. Byłem więc przekonany , że zrobił to 
z przyjaźni. Tak wtedy oceniałem zaistniałą sytuację.

Ale nie poddał się pan. 

Od tego zgromadzenia cały czas myślałem, co zrobić, aby urato-
wać projekt. W efekcie, w czerwcu napisałem pismo do prezesa 
zarządu i wszystkich członków Gdańskiego Klubu Biznesu za-
wierające uzasadnienie takiego głosowania na zebraniu ogól-
nym oraz koncepcję finansowania remontu i zagospodarowania 
obiektu w przyszłości. Poprosiłem Piotra Soykę o podpisanie ze 
mną listu, który przygotowałem. Po przeczytaniu, nie zmieniając 
nawet przecinka, podpisał go razem ze mną. Już na wstępie pisma 
zaznaczyliśmy, że jeden z nas (czyli ja) od początku był zwolenni-
kiem remontu budynku na potrzeby klubu, a drugi wyrażając oba-
wy, sceptycznie podchodził do tego projektu. Od kilku członków 
otrzymałem wówczas deklaracje wspierające, pamiętam list od 
Ryszarda Ferworna – prezesa Centromoru oraz e-mail od Stefana 
Hnatiuka, w którym chwalił odwagę, konsekwencję i odpowie-
dzialność. 

W lipcu spotkali się ze mną Zbigniew Markowski i członek zarządu 
Wojciech Rybowski, prosząc o uściślenie przedstawionego planu. 
Przygotowałem więc kolejne pismo. Zaproponowałem w nim, aby 
w celu poprawy wizerunku klubu ( w związku z przeciągającym 
się remontem ukazały się nieprzychylne dla nas artykuły w pra-
sie) zakończyć rozszerzony zakres I etapu remontu w ciągu naj-
bliższych kilku miesięcy i połączyć uroczystość otwarcia siedziby 
klubu z obchodami X-lecia Gdańskiego Klubu Biznesu.
Wyraźnie zaznaczyłem, że realność tej propozycji przeanalizowa-
łem po dokonaniu szczegółowej wizji lokalnej, zapoznaniu się z roz-
liczeniami finansowymi oraz spotkaniu się z wykonawcą i inspekto-
rem nadzoru. Przekonywałem, że sukces skonsoliduje klub.

Po zakończeniu bardzo burzliwego spotkania zarządu i rady klubu 
na początku sierpnia uzyskaliśmy pełnomocnictwo zarządu  do 
prowadzenia spraw w zakresie realizacji inwestycji. Zdecydowali-
śmy z Piotrem, że nasze firmy czyli Centrostal i GSR, bez żadnych 
gwarancji czy poręczeń, udzielą klubowi pożyczek na spłatę za-
dłużenia wobec wykonawcy. Działaliśmy wspólnie. 

Rozpoczął się wyścig z czasem.

Już podczas pierwszej wizyty doznałem niemal szoku kiedy zoba-
czyłem piwnice kompletnie zagrzybione, pełne starych połama-
nych mebli, kartonów, gruzu i brudu. A na podwórku kilkanaście 
bud, garaży i stróżówko-portiernia. Pierwszą moją decyzją było jej 
wyburzenie, przy akompaniamencie okrzyków, że „obiekty” te są 
„na inwentarzu”. Musiałem podejmować zdecydowane kroki. Zda-
wałem sobie bowiem sprawę, że mamy zaledwie kilka miesięcy na 
zrealizowanie tego, czego nie udało się zrobić przez cztery lata.

Nie mieliście jednak zbytniego wsparcia władz Klubu?

Tak pani uważa?

Ano tak, bo przygotowując się do rozmowy z panem przeczytałam 
pismo Zarządu GKB z września 2004 roku, w którym stwierdzono 
m.in. „(…)Członkowie Klubu są zmęczeni ciągnącym się już od czte-
rech lat zdominowaniem działania naszego Stowarzyszenia sprawa-
mi remontu zabytkowego obiektu … Zarząd w sposób zdecydowany 
prezentował i prezentuje pogląd, wynikający z dwuletniego okresu 
doświadczeń poprzedniej kadencji, że nie widzi innego rozwiązania 
problemu finansowego remontu, jak znalezienie dodatkowego inwe-
stora… nasz Klub nie jest w stanie samodzielnie wywiązać się z przy-
jętych zobowiązań finansowych wynikających z Umowy z Miastem 
Gdańsk (…)” 

Załamał się pan? 

Oczywiście, że nie. Koledzy z pewnością byli przekonani o swoich 
racjach i ich bronili. My z kolei musieliśmy udowodnić, że jednak 
damy wspólnie radę podołać temu wyzwaniu. Rozpocząłem dzia-
łania związane z pozyskaniem środków i pomocy rzeczowej od 
członków Klubu. Przygotowywałem projekty pism, którym dyrek-
torka klubu pani Ewa Probierz nadawała dalszy bieg. 
W połowie września 2004 roku przygotowałem dla członków klu-
bu pierwszy raport, informujący o trwających pracach remonto-
wych prowadzonych przez generalnego wykonawcę oraz przez 
trzy brygady oddelegowane przez firmy – członków wspierających 
oraz o pozyskanych środkach i dalszych planach .
Pod koniec września  odbyło się Nadzwyczajne Ogólne Zgroma-
dzenie Członków Gdańskiego Klubu Biznesu, na którym została 
przyjęta dymisja Zarządu. Sam nie kandydowałem, chcąc cał-
kowicie i wyłącznie zająć się inwestycją. Wcześniej uzgodniłem 
z Piotrem Soyką, że jeżeli zostanie wybrany prezesem, ja wyrażę 
zgodę na pełnienie funkcji pełnomocnika Zarządu do spraw re-
montu. 

Piotr Soyka wygrał wybory?

Tak. Uzyskał niewiele ponad połowę głosów. Świadczyło to o ów-
czesnym głębokim podziale w klubie.

Ale mogliście realizować swój plan?

Trzeba było działać szybko i zdecydowanie. Dlatego też przygoto-
wywałem szereg pism i wystąpień prosząc o ich podpisanie, w za-
leżności od mojego wyczucia, przez prezesa zarządu lub przewod-
niczącego rady klubu.
Znaczącym wzmocnieniem naszego zespołu był nowy dyrektor 
klubu, wspaniały człowiek i kolega Zbigniew Wojciechowski, któ-
rego rolę trudno przecenić. A ja rozpocząłem samotne kolędowa-
nie po firmach. Zdarzało się, że koledzy z góry odmawiali, bo nie 
wierzyli w ten projekt i osiągnięcie założonego celu. 
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Umiał pan jednak przekonywać?

Często po przedstawieniu przeze mnie 
planu działań i szczerej rozmowie wy-
chodziłem ze spotkania z deklaracją 
wpłat nawet większych niż oczekiwa-
łem. Ponieważ wykonawca składał fak-
tury systematycznie w miarę realizacji 
prac, musiałem się zawsze spieszyć, 
aby zgromadzić środki na dany dzień 
bojąc się wstrzymania robót.
Na budowie bywałem nawet kilka razy 
w tygodniu uzgadniając, na przykład, 
pomoc ze strony naszych firm. Zale-
żało mi na tym, ponieważ wykonane 
w tym systemie prace pomniejszały na-
sze zobowiązania finansowe wobec wykonawcy. Zawsze cieszy-
łem się ze wspólnego spotkania się z Piotrem Soyką na budowie. 
Za każdym bowiem razem uzgadnialiśmy możliwości wykonania 
dodatkowych prac.

Czy pomocy udzielali tylko członkowie klubu?

Do współpracy przy realizacji naszego szczytnego celu namawia-
łem tych, którzy mieli takie możliwości bez względu na przyna-
leżność do klubu. Pomocy udzielił nam między innymi: Zarząd Dróg 
i Zieleni, Pomorski Zakład Gazowniczy, GPEC i Łączpol. Sporządzony 
w październiku kolejny raport dla członków klubu był już zdecydo-
wanie optymistyczniejszy. Zaczęliśmy zastanawiać się nad zagospo-
darowaniem i wyposażeniem oraz właściwym wykorzystaniem bu-
dynku po remoncie. Razem z Piotrem spotkaliśmy się z prezydentem 
miasta, ustalając podpisanie aneksu do umowy, zapewniając sobie 
możliwość wynajmowania pomieszczeń i przeznaczenia wpływów 
na pokrycie kosztów naszej statutowej działalności. Już wtedy my-
śleliśmy też o wystroju odrestaurowanych pomieszczeń.
Jako członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska wie-
działem o możliwościach uzyskania w depozyt pewnych ekspona-
tów. Dostaliśmy zabytkowe żyrandole. Ponadto w oparciu o pod-
pisane porozumienie z Muzeum Narodowym otrzymaliśmy obrazy. 
Pamiętam jak w noc poprzedzającą oficjalne otwarcie wieszałem 
je z pracownikami restauracji. Szczególnie dał się nam we znaki 
wielki i ciężki obraz, który umieściliśmy w Sali Kryształowej. Salę 
konferencyjną na pierwszym piętrze wyposażyła kierowana prze-
ze mnie firma Centrostal a część mebli na parterze zrealizowano 
z inicjatywy Piotra Soyki. 

Ale do zakończenia remontu chyba było jeszcze daleko?

Może i daleko, ale było coraz lepiej. Nastąpiła mobilizacja członków 
klubu, którzy zobaczyli, że może się udać. Ciągle rozszerzaliśmy za-
kres prac tak, aby przed graniczną datą ustaloną umową z miastem 
dokonać odbioru i dopuszczenia całego obiektu do eksploatacji.
Przez te miesiące nawet mój kierowca odkopywał fundamenty, 

układał chodniki, ale najlepiej poradził 
sobie wykonując pod nadzorem Janu-
sza Sobczyka schody wejściowe przed 
budynkiem z ocalałych kawałków, sztu-
kując je kostką granitową. Mobilizacja 
była totalna. Prace trwały nawet nocą. 
Chciałbym podkreślić wielkie zaanga-
żowanie Janusza Sobczyka, z którym 
się zaprzyjaźniłem.
Wcześniej zakładaliśmy oddanie do eks-
ploatacji w grudniu 2004 roku tylko czę-
ści budynku, a w efekcie oddaliśmy cały 
obiekt, w którym praktycznie wymienili-
śmy wszystkie stare instalacje wewnętrz-
ne, wykonując dodatkowo sieć kompute-

rową, alarmową i przeciwpożarową.

Od początku w planach było otwarcie restauracji?

Pod koniec października 2004 roku ukazało się w prasie nasze 
ogłoszenie proponujące wynajęcie pomieszczeń z przeznacze-
niem na ekskluzywną, stylową restaurację. Z trójmiasta prak-
tycznie nie było chętnych. Dopiero na anons w prasie centralnej 
zgłosiła się spółka Villa Uphagena założona przez Katarzynę Wa-
silewską - właścicielkę warszawskiej restauracji Dom Polski i Ma-
riusza Stasiuka, którego znałem jeszcze z Villi Hestia, gdzie był 
głównym menedżerem. 
Mariusz Stasiuk to bardzo solidny przedsiębiorca, a jednocześnie 
rzeczowy i bardzo profesjonalny w swoim działaniu. Z kolei z panią 
Wasilewską miałem okazję dłużej porozmawiać  podczas wizyty 
w Warszawie, kiedy to postanowiliśmy z żoną sprawdzić oferowany 
poziom obsługi w restauracji Dom Polski. Byliśmy zachwyceni. 
Umowa, którą wówczas podpisaliśmy ze spółką Villą Uphagena 
obowiązuje do dzisiaj. Zobowiązała ona spółkę między innymi 
do zagospodarowania kuchni, której wyposażenie, po określo-
nym umownie okresie, miało przejść na własność klubu. Ponadto 
uzgodniliśmy, że restauracja na własny koszt zleci wykonanie na 
parterze firan i zasłon oraz sfinansuje zakup większości elemen-
tów wyposażenia sal.

 Czyli uroczyste otwarcie było tuż, tuż.

Dnia 29 grudnia 2004 roku nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby 
Gdańskiego Klubu Biznesu w zabytkowej, odnowionej willi przy uli-
cy Jana Uphagena 23. Oczywiście przez pierwsze miesiące 2005 
roku dyrektor Klubu Zbigniew  Wojciechowski dokonywał ostatecz-
nych rozliczeń. Nadal monitowaliśmy firmy, które jeszcze nie wpła-
ciły przyjętych uchwałą klubową opłat remontowych. 
W efekcie pokryliśmy koszty remontu budynku w całości, zosta-
wiając klub bez zobowiązań z tego tytułu. Ostateczne sprawoz-
danie, jako pełnomocnik zarządu do spraw remontu siedziby GKB, 
przedłożyłem Zgromadzeniu Ogólnemu Członków w czerwcu 2005 
roku, kończąc swoją działalność w tym zakresie. (…)
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W przededniu rocznicy śmierci Prezydenta Gdańska 
– Pawła Adamowicza odbyła się prezentacja dzieła 
spod pędzla Anny Wypych. Na uroczystości, która 
odbyła się w historycznym gmachu obecni byli go-
ście specjalni – Prezydent Pracodawców Pomorza – 
Zbigniew Canowiecki, Zastępca Prezydenta Gdańska 
ds. zrównoważonego rozwoju – Piotr Grzelak oraz brat 
zmarłego tragicznie przed rokiem Prezydenta – Piotr 
Adamowicz. Fundatorem dzieła jest Mariusz Grzęda 
– członek organizacji Pracodawców Pomorza. Obraz, 
który zawisł w Sali Zimowej Ratusza Głównego zo-
stał namalowany farbą olejną. Portret o wymiarach 
100/70cm jest przykładem nurtu realistycznego, zaś 
jak podkreśla sama autorka – stworzenie tak ważne-
go dzieła było dla niej ogromnym wyzwaniem.

mAriusZ GrZęDA,
Fundator portretu Pawła Adamowicza,
Właściciel Firmy Usługowej „Mario”

„Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem...” - to ostatnie słowa Prezydenta Pawła 
Adamowicza, które szczególnie zapadły w moją pamięć i stały się dla mnie inspiracją. 
Poprzez inicjatywę związaną z ufundowaniem obrazu z wizerunkiem Prezydenta Gdańska 
chciałbym zachować pamięć o nim, a także w symboliczny sposób ukazać, iż zrzeszeni 
gdańscy przedsiębiorcy również potrafią być szczodrzy i dzielić się dobrem.

ANNA WYPYcH,
Autorka portretu Pawła Adamowicza zakupionego 
do stałej kolekcji Muzeum Miasta Gdańska

Do wykonania portretu Pawła Adamowicza zostałam zaproszona niespełna rok temu. 
Długo zastanawiałam się w jaki sposób przedstawić Prezydenta Gdańska ze względu na 
fakt, iż każdy z nas ma zupełnie odrębne wyobrażenie o tej postaci. Na płótnie postanowi-
łam ukazać pracę Prezydenta dla gdańszczan, a zarazem odwołać się do portretów ary-
stokracji i mieszczan. W konsekwencji zdecydowałem się na przeobrażenie tła ciemnego 
w otwartą przestrzeń ukazując charakter oraz otwartość Pawła Adamowicza.

Obraz szczodrości i dobra
Zbiory Muzeum Gdańska wzbogacił portret Pawła Adamowicza. 
Uroczyste odsłonięcie obrazu autorstwa Anny Wypych odbyło się 
w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Fundatorem dzieła 
powstałego z inicjatywy Pracodawców Pomorza jest członek 
organizacji – Mariusz Grzęda.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: Piotr Żagiell

Od lewej: Anna Wypych, autorka obrazu, 
Maciej Świeszewski, prof. ASP w Gdańsku, 
Mariusz Grzęda, firma Mario

Od lewej: Mariusz Grzęda, firma Mario, Zbigniew Canowiecki, Prezydent Związku PP, 
Anna Wypych, autorka obrazu
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tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: Piotr Żagiell
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dy przypominasz sobie czasy swojego dzieciństwa i ówcze-
sny krajobraz Elbląga to…

To zauważam ogromną przepaść między tym co kiedyś, 
a obecną sytuacją. Koniec lat 70’ to specyficzny czas dla Elbląga. 
Jedyną ucieczką od tej szarej rzeczywistości był sport. 

Jak zrodziła się Twoja fascynacja boksem?

Moim sąsiadem był kumpel który uprawiał boks. Któregoś dnia jego 
mama poprosiła mnie, żebym podrzucił mu klucze do mieszkania. 
Akurat wtedy odbywał się trening. Poszedłem na salę treningową, 
zobaczyłem jak to wygląda od zakulisowej strony i ten widok bardzo 
mi zaimponował. Nieco później w moje ręce trafiły pamiętniki spisa-
ne przez Feliksa Stamma. Przeczytałem je kilka razy i postanowiłem 
spróbować własnych sił.

Czy zdarzyło Ci się użyć umiejętności bokserskich poza ringiem?

Tak, to naturalne. Wiesz, z nami – bokserami, wielu odważnych chce 
się próbować. Było kilka sytuacji w których musiałem zastosować 
obronę konieczną. Bywały też momenty w których jako człowiek 
honorowy musiałem ująć się za kimś młodszym i słabszym. Nigdy 
nie zdarzyło się, żebym wszczynał jakąś głupią uliczną bójkę bez 
powodu. Wciąż mam w głowie słowa mojego śp. trenera – Wiesława 
Budzińskiego, który podkreślał, że boks jest sportem honorowym 
i szlachetnym. Tego się trzymam po dziś. 

Odwaga, konsekwencja, sumienność, ale też elastyczność… To ce-
chy przyświecające bokserom, ale nie tylko... Domyślasz się do czego 
zmierzam?

To są dokładnie te same cechy, którymi powinien się wykazywać 
współczesny przedsiębiorca . Jestem właścicielem zakładu pro-
dukcyjnego Pal-Drew. Zajmujemy się produkcją oraz naprawą palet 
i opakowań drewnianych. To specyficzny obszar rynkowy. Do wymie-
nionego przez Ciebie zestawu cech dodałbym jeszcze kilka innych. 
Na przykład determinację, upór, szybkość działania. To właśnie te 
cechy pozwalają przezwyciężać problemy o których wspomniałem. 
Zarówno w biznesie, jak i w boksie, niesamowicie istotna jest tak 
zwana umiejętność przegrywania. Znam smak porażki. Przegrana 
w danym momencie nie może stać się porażką, która sprawi, że się 
poddasz. Przecież zawsze masz coś do udowodnienia.

Jako Prezes Elbląskiego Oddziału Pracodawców Pomorza nie masz 
łatwo. Po pierwsze Wasza lokalna struktura jest stosunkowo mło-
dym tworem, a po drugie – jesteś nielicznym przedstawicielem 
branży typowo produkcyjnej. 

W szeregach naszej organizacji jest wielu przedsiębiorców związa-
nych z marketingiem, handlem, komunikacją. Przedstawiciele zakła-
dów produkcyjnych stanowią znaczną mniejszość. Dlaczego tak jest? 
Istnieje wiele wypadkowych takiego stanu rzeczy. W tym momencie 
dążymy do rozbudowy tej sekcji. Staramy się docierać do przedsię-
biorców związanych z produkcją, bo to istotna część naszej gospo-
darki.  Na szczęście mamy sporo pomysłów i tęgie głowy w zarządzie. 
Myślę, że poszerzenie tego segmentu to kwestia czasu.G
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Uczestnicząc w Waszych spotkaniach zauważyłem, że jesteście grupą 
bardzo różnych osobowości, które pomimo skrajnych branż i różnic 
wiekowych, znakomicie się ze sobą dogadują. Ta rodzinna atmosfe-
ra udziela się również innym członkom organizacji.

Wiesz… Myślę, że to nasza ogromna siła. Wywodzimy się z różnych 
płaszczyzn, ale mamy wspólny cel i potrafimy ze sobą rozmawiać. 
Do tego mam przyjemność współpracować z bardzo kreatywnymi 
ludźmi. Cieszę się, że nasze regularne spotkania przyciągają coraz 
więcej osób. Dziś było ich ponad czterdziestu. To niesamowite. Po-
zytywna atmosfera tych spotkań łączy się z merytorycznymi dysku-
sjami oraz inspirującymi prelekcjami. 

Jakie korzyści niesie ze sobą przystąpienie do Pracodawców Pomorza?

Możliwość integracji, a co za tym idzie – współpracy. Spotkania 
w których uczestniczą przedsiębiorcy oraz goście specjalni są do-
skonałym pretekstem do zawiązania nowych relacji, które mogą 
przerodzić się w długofalową współpracę. Zrzeszenie lokalnych 
przedsiębiorców pozwala również artykułować palące kwestie wyż-
szym szczeblom. Im większa grupa, tym większa siła przebicia.

Jakie są Wasze cele na najbliższe miesiące?

Tak naprawdę cel jest jeden – niesienie pomocy przedsiębiorcom. 
Chcemy zwiększyć liczbę przedsiębiorstw zaangażowanych w nasz 
wspólny projekt. Bardzo ważną kwestią jest także konsekwentne 
pogłębianie relacji biznesowych. Istotnym aspektem jest również 
rozwiązywanie problemów z którymi borykają się lokalni przedsię-
biorcy. Staramy się je rozwiązywać poprzez dyskurs, ale zdajemy 

sobie sprawę, że niektórzy wolą bardziej intymną formę artykuło-
wania kwestii  z którymi się borykają. Stąd pomysł na wprowadze-
nie cyklicznych ankiet, które za sprawą precyzyjnych pytań pomogą 
nam znaleźć wyjście z kłopotliwych sytuacji.

Chęć niesienia pomocy nie jest Ci obca za sprawą Twojej działalności 
charytatywnej. Dlaczego warto pomagać osobom potrzebującym?

Pochodzę z rodziny mało zamożnej. Na wiele rzeczy po prostu nie 
było nas stać.  Na boksie również się nie dorobiłem. Moi rodzice oraz 
ciocia Jadwiga nauczyli mnie, że jeśli mam kawałek chleba, to warto 
się nim podzielić. Niesienie pomocy poprzez działania charytatywne 
daje mi mnóstwo satysfakcji oraz motywacji.  Między innymi dlatego 
jestem członkiem organizacji Lions Club Elbląg. To pozwala mi spoj-
rzeć na problemy ludzi potrzebujących Uwierz, że uśmiech, który 
wynika z takiej formy pomocy jest bezcenny. Jego nie da się kupić 
za żadne pieniądze.

pal-dreW piotr żabiński
tel. 601-202-321
www.paldrew.com
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Gdy reforMacJa UstroJowa rzUciła Gospodarkę na GłęBoką 
wodę Jedyną deską ratUnkU pozostawała iMprowizacJa, 

która nierzadko wyMaGała potrzeBy podeJMowania ryzyka. 
kreowanie Gospodarczych podwaLin na nieznanyM dotąd 

Lądzie wiązało się również z konsekwencJą. z rozMowy 
z JaneM kLapkowskiM wynika, iż podoBne cechy 

przyświecaJą Brydżowi, któreGo pan Jan Jest konesereM.

charakter 
                 na wskroś

społeczny

an jest rodowitym Gdańszczaninem?

Jestem Kaszubem. Urodziłem się w Kartuzach.

Kaszub to swego rodzaju zestaw nierozerwalnych cech. 

Przede wszystkim Kaszubów nie oszczędzała historia. Te 
doświadczenia sprawiły, że potrafimy się jednoczyć, mamy 
zakodowaną rodzinną życzliwość. Ordnung, konsekwencja, 
upór, konkretne działania...

Czy te cechy sprzyjają kreowaniu podwalin gospodarczych na 
Pomorzu?

Owszem. Zwłaszcza, że proces integracji z rdzennymi Kaszu-
bami przebiegał bardzo sprawnie.

Na początku chciałbym się skupić właśnie na tej gospodarce…

Przez 10 lat byłem szefem największej organizacji na Pomo-
rzu – Gdańskiego Związku Pracodawców. W tym czasie przez 
4 lata społecznie piastowałem urząd Wiceprezydenta Kon-
federacji Pracodawców Polskich. Pod względem gospodar-
czym i biznesowym to były trudne czasy.

Jaki przedział czasowy ma Pan na myśli?

W 1989 roku powołaliśmy Gdańską Radę Dyrektorów.bNa-
stępnie założyliśmy Gdańską Radę Biznesu, która wówczas 
zrzeszała ponad 30 aktywnych firm z Pomorza. W 1991 roku 
organizacja przekształciła się w Gdański Związek Praco-
dawców. Związek w tym kształcie rozwijał się w kolejnych 
latach. Przez 10 lat byłem jego przewodniczącym. Po moim 
odejściu organizacja zrzeszała ponad 700 firm, a więc po-
niekąd mogę sobie przypisać konsolidację ruchu pracowni-
czego na północy kraju.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe

p
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Na czym polegały działania organizacji w pierwszej fazie?

Jej stworzenie pozwoliło zintegrować przedsiębiorców, a to z ko-
lei umożliwiło wypracowanie wspólnego stanowiska wobec rządu 
oraz organizacji pozarządowych. Zjednoczeni mogliśmy artyku-
łować problemy, które w tym czasie nurtowały przedsiębiorców. 
Były to przede wszystkim kwestie podatkowe oraz aspekty zwią-
zane z prawem pracy. Owe tematy analizowaliśmy na spotkaniach 
Związku Pracodawców.

Przedział czasowy o którym rozmawiamy to początki „dzikiego ka-
pitalizmu”.  Czas reformacji musiał być sporym wyzwaniem dla 
ludzi, którzy jako pierwsi budowali tę biznesową płaszczyznę.

Po 1989 roku wszyscy uczyliśmy się tak zwanego kapitalizmu. Orga-
nizowaliśmy wiele szkoleń dla przedsiębiorców, które odbywały się 
w Warszawie, Poznaniu, czy Wrocławiu. Owe szkolenia były ukierun-
kowane w tematyce branżowej oraz informatycznej. Bo nie zapomi-
najmy, że 20 lat to ogromny skok cywilizacyjny i technologiczny. 

Jak Wam szło?

Mówimy o czasach w których w jednym budynku mieszkało 8000 
osób. Falowiec był podzielony na 16 segmentów, a każdym z nich po 
112 mieszkań. W moim segmencie tylko ja miałem podłączenie do apa-
ratu telefonicznego ze względu na konieczność całodobowej łączno-
ści ze stocznią w której pracowałem na odpowiedzialnym stanowisku. 
Z tego aparatu korzystało wówczas bardzo wielu moich sąsiadów. To 
bardzo trudne czasy, dlatego cieszę się, że je przetrwaliśmy i może-
my dziś żyć w wolnej i demokratycznej Polsce. W moim odczuciu naj-
większym sukcesem jest otwarcie granic. Podróże pozwalały młodym 
osobom zobaczyć jak wygląda świat za żelazną kurtyną. 

Zdaje się, że Pan czerpie sporo satysfakcji ze swoich działań. Rów-
nież dziś.

Całe życie działałem społecznie i te inicjatywy nie opuszczają mnie 
również na emeryturze. Jestem założycielem Gdyńskiego Stowa-
rzyszenia Brydżowego „Seniorzy”, które obecnie zrzesza 110 osób. 
W ramach działalności organizuję trzy turnieje w skali tygodnia. 
Na zakończenie cyklu nagradzamy zwycięzców upominkami, które 
fundują życzliwe firmy na Pomorzu.

Proszę wytłumaczyć laikowi dlaczego warto grać w brydża?

Istnieje wiele powodów. Amerykańscy uczeni przeprowadzili ba-
dania na osobach grających w brydża oraz tych, którzy z grą nie 
mają nic wspólnego. Okazało się, że ci, którzy regularnie uprawia-
ją tą grę towarzyską cztery razy rzadziej zapadają na Alzheime-
ra od tych, którzy nie mają z brydżem nic wspólnego. Ćwiczenie 
umysłu skutecznie zapobiega temu schorzeniu. Między innymi 
dlatego chcemy, aby w brydża grała jak największa ilość osób 
w każdym wieku.

po 1989 rokU wszyscy 
UczyLiśMy się 
tak zwaneGo kapitaLizMU. 
orGanizowaLiśMy wieLe 
szkoLeŃ dLa przedsięBiorców, 
które odBywały się 
w warszawie, poznaniU, 
czy wrocławiU. 
owe szkoLenia Były 
UkierUnkowane 
w teMatyce BranżoweJ 
oraz inforMatyczneJ.
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W jaki sposób zaczęła się pańska przygoda z brydżem?

Zacząłem grać w brydża 14 lat. Ze względu na zamknięte granice 
udział w turniejach brydżowych stał się dla mnie jedyną możli-
wością wyjazdu. Jako Prezes Okręgu Związku Brydża Sportowego 
w Gdańsku organizowałem kadry rejonowe, których zwycięzcy 
w ramach eliminacji wyjeżdżali na turnieje zagraniczne. Możli-
wość podróżowania zachęcała ludzi do nauki gry. Mogli ujrzeć na 
własne oczy Budapeszt, Amsterdam, Helsinki, Oslo, a nawet Pa-
ryż. Za korzystny rezultat były również nagrody finansowe. Zwy-
cięstwo w turnieju gwarantowało około 50 dolarów, a na tamten 
czas była to równowartość dwóch średnich pensji w Polsce.  Oso-
biście najlepiej wspominam coroczne wyjazdy na turnieje wenec-
kie. Piękne miasto, fantastyczne plaże, klimat wieczornych tur-
niejów, a potem ruletka w weneckim kasynie. To wspaniały czas.

Czas w którym do brydża garnęło się wiele młodych osób. Dziś ich 
wartość jest znikoma. Jakie są przyczyny tak niskiej popularności 
brydża pośród młodzieży?

Przecież młodzież dziś ma internet, smartfony. 

Próbujecie ich jakoś zachęcić?

Oczywiście! Jako Związek Brydża Sportowego usiłowaliśmy szko-

lić młodzież w liceach ogólnokształcących. Nieobowiązkowe 
zajęcia pozalekcyjne cieszą się popularnością w Skandynawii. 
Dzieci i młodzież gra tam chętnie w brydża oraz szachy. Niestety 
podobny plan nie przyniósł pozytywnych efektów na Pomorzu.

Wykorzystanie zdobyczy technologicznych umożliwia grę w brydża 
bez względu na położenie geograficzne. Może młodzi ludzie po pro-
stu wolą bardziej intymną formę gry?

Być może, ale nie zapominajmy, że brydż to również konwersacja 
oraz możliwość zdobycia cennego doświadczenia od zaawanso-
wanych graczy. Nauka ma tu duże znaczenie. My również staramy 
się kształcić członków stowarzyszenia, dlatego udostępniliśmy 
im literaturę fachową. Motywujemy członków również w inny spo-
sób. Na przykład poprzez fundowanie nagród rzeczowych, loterie, 
czy też skromne upominki na które może liczyć nawet brydżysta, 
który zajął ostatnie miejsce w klasyfikacji turniejowej.

Zaczęliśmy naszą rozmowę od zestawu cech rdzennego Kaszuba, 
więc proponuję ją skończyć zestawem cech idealnego brydżysty.

Brydż to wspaniała, ale tez trudna gra. Wymaga od wytrawnego 
gracza umiejętności komunikacyjnych, a także analitycznych. 
Urokiem brydża jest również podejmowanie ryzyka, choć trzeba 
wiedzieć, kiedy można odstąpić od ustaleń.



Lada moment ponad 180 tysięcy pomorskich 
przedsiębiorców otrzyma po raz ostatni tradycyjną 

korespondencję, której nadawcą będzie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Wewnątrz znajdą się 

dane związane z podsumowaniem wpłat przekaza-
nych na indywidualny rachunek składkowy w roku 

2019. Informacje 
dostępne za rok 2020 
ukażą się już w wersji 

elektronicznej przy 
zastosowaniu specjal-

nej Platformy Usług 
Elektronicznych.

Energa poinformowała o próbach podszywania się 
pod spółki stanowiące część grupy. Działania oszu-
stów polegają na wysyłaniu emaili zawierających 

informacje o nierozliczonych 
płatnościach. W tego rodzaju 
korespondencji znajduje 
się również niebezpieczny 
załącznik przed którym 
ostrzegają przedstawiciele 
grupy. Plik może prowadzić 
do uszkodzenia urządzenia.

a gencja rozwoju przemysłu wespół z general electric będą 
rozwijać potencjał produkcyjny i usługowy w segmencie no-
woczesnych źródeł energii. o poważnym zamiarze współpra-

cy świadczy podpisanie listu intencyjnego pomiędzy wspomnianymi 
spółkami. umowa zakłada współpracę w zakresie rozwoju morskich 
farm wiatrowych oraz projektów fotowoltaicznych w polsce. na tych 
działaniach mogą skorzystać trójmiejskie firmy z branży offshore. 

Z wiatrem 
w śmigłach

PODSZYcIE 
pOD EnErGę

OStAtNIA 
kORESPONDENcjA

G
ospodarka
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„Nasz cel, by przekroczyć 5 milionów pasażerów w ciągu roku, 
osiągnęliśmy z nawiązką. To bardzo ważna informacja dla nas, 
że pasażerowie coraz chętniej wybierają Gdańsk jako cel swoich 
podróży i że dobra sytuacja gospodarcza oraz coraz lepsza ofer-
ta turystyczna Pomorza mają bezpośredni wpływ na zwiększa-
jący się ruch pasażerski na naszym lotnisku” – cieszy się prezes 
tomasz kloskowski.

Należy dodać, ze prezes nie zamierza spocząć na laurach i pla-
nuje że w roku 2021 przez nasze terminale przejdzie kolejny mi-
lion pasażerów. 
Dobrze też wypadamy w porównaniach na naszym, polskim rynku 
lotniczym, zajmując trzecie miejsce po Warszawie i Krakowie jeśli 
chodzi o ruch pasażerów. Zdecydowania wyprzedziliśmy Katowice. 
Nasz Port Lotniczy jest też jednym z pięciu w Polsce, które są fi-
nansowo samowystarczalne – zarówno jeśli chodzi o koszty funk-
cjonowania jak prowadzone inwestycje. A prowadzi ich się od kilku 
lat sporo i to kosztownych. Obecnie dwie równoległe: Port rozbu-
dowuje Terminal Pasażerski T2 o pirs zachodni i buduje biurowiec 
Alpha. Zgodnie z umową, realizacja pirsu powinna się zakończyć 
w trzecim kwartale 2021 roku. Inwestycję prowadzi Korporacja 
Budowlana Doraco za ponad 255 mln zł netto. Biurowiec Alpha 
ma być realizowany do trzeciego kwartału 2021 roku przez firmę 
HOCHTIEF Polska za prawie 66 mln zł netto. To pierwszy z siedmiu 
obiektów biurowych w ramach Airport City Gdańsk.  

W 2019 roku z gdańskiego lotniska samoloty wykonały w su-
mie 48.882 operacji startów i lądowań, najwięcej w historii firmy. 
Gdańskie lotnisko ma rekordową liczbę 88 połączeń lotniczych.  
W 2019 roku pasażerowie zyskali nowe ciekawe połączenia reali-
zowane przez nowych przewoźników. Wiosną wystartowały loty 
z Gdańska do Zurychu realizowane przez linie lotnicze SWISS, a je-
sienią do Dusseldorfu z Eurowings. 

Najpopularniejszym kierunkiem podróży w 2019 roku był Londyn, 
odnotował zwyżkę o 10,6% pasażerów. Imponująco rozwija się 
też kierunek skandynawski. Na drugim miejscu jest Oslo – wzrost 
o 16,4%, na trzecim Sztokholm – z lekką zniżką – 3%, ale Kopenha-
ga zaliczyła wzrost o 17,3%. Ciekawostką jest Amsterdam – wzrost 
o 25,8%. Jeśli chodzi o kierunki krajowe, najpopularniejsza jest 
Warszawa – wzrost o 4,2%. 
Wyniki te cieszą tym bardziej, że mamy najgorszy z możliwych tzw. 
obszar ciążenia (wraz ze Szczecinem), (czyli liczbę potencjalnych 
pasażerów zamieszkałych przyległy do lotniska teren), ponieważ 
zmniejszony z racji nadmorskiego usytuowania. W tej sytuacji za-
leży nam na współpracy z województwami ościennymi, a tu prze-
szkadzają niedostatki infrastruktury lądowej – S-6 wciąż nie może 
doczekać się przebudowy od Gdyni przez Słupsk do Koszalina, 
a połączenia komunikacyjne z terenami wschodnimi RP to dramat 
(szczególnie z koleją). W tej sytuacji prezes Kloskowski z nadzie-
ją kibicuje wysiłkom przewoźnika węgierskiego WIZZAIR, który 
prowadzi dość już zaawansowane rozmowy z Petersburgiem i Miń-
skiem, aby uruchomić połączenia z tymi miastami. Problem polega 
na tym, że aby je uruchomić, muszą zapaść decyzje na szczeblach 
rządowych. Bądźmy dobrej myśli.  

Zanosi się też na mini powtórkę z Euro 2012. 27 maja 2020 roku 
do Gdańska przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców piłkarskich 
na mecz finałowy Ligi Europy na stadionie Energa. Port Lotniczy 
Gdańsk będzie gotowy na obsłużenie dodatkowych nawet 100 sa-
molotów z fanami futbolu. Doświadczenie już ma. 
Obecnie w siatce lotów jest 88 połączeń z Gdańska do 71 portów 
lotniczych w 22 krajach. W rozkładzie wiosennym i letnim 2020 
pojawi się 5 nowych połączeń: do Zadaru w Chorwacji, Kalamaty 
w Grecji, Bari we Włoszech, Zaporoża na Ukrainie i Burgas w Buł-
garii. Linia Norwegian uruchomi swoje nisko kosztowe połączenia 
do Kopenhagi, Trondheim, Helsinek, Goteborga i Sztokholmu.

Podsumowanie 
2019 roku w Porcie 
lotniczym Gdańsk 
im. lecha Wałęsy
Bogini Fortuna łaskawie widać spogląda na gdańskie 
lotnisko i jego prezesa Tomasza Kloskowskiego. 
Ok. 5,4 mln obsłużonych pasażerów i prawie 50 milionów 
złotych zysku – taki był wynik roku 2019. 

tEkSt: Anna Kłos
ZDjęciE: materiały prasowe



www.airport.gdansk.pl
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o rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim, 
oczekiwaniach oraz sposobach wspierania przedsiębiorców 
i przyszłości regionu rozmawiamy z mirosławem kamińskim, 

prezesem pomorskiej agencji rozwoju regionalnego w słupsku. 

z

wspieraMy 
Biznes 
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acznijmy od wyjaśnienia, czym jest program  pn. 
„Polska Strefa Inwestycji”, którym objęte jest m.in. 
Pomorze, i jakie korzyści może przynieść jego realizacja?

- Polska Strefa Inwestycji daje szanse na dynamicz-
ny rozwój przedsiębiorców na terenie całego kraju. 
Inwestycje rzędu 420 mln zł i utworzenie 125 miejsc 
pracy to pierwsze efekty w obszarze Słupskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Trzeba podkreślić, że 
pomoc publiczna nie jest jedynym magnesem dla firm, 

dziś oczekują one znacznie więcej. Zgodnie z ustawą 
o wspieraniu nowych inwestycji od września 2018 roku 
zwolnienie w podatku dochodowym dla przedsiębior-
ców jest udzielane nie tylko w granicach specjalnej 
strefy ekonomicznej. W myśl hasła „Cała Polska Stre-
fą Ekonomiczną” zachęty inwestycyjne są dostępne na 
terenie całego kraju dla przedsiębiorców planujących 
realizację nowej inwestycji w sektorze przemysłowym 
lub nowoczesnych usług dla biznesu. 

tEkSt: Rafał Korbut
ZDjęciA: PARR w Słupsku 
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Kto może uzyskać wsparcie i jak duża jest to pomoc?

Pomoc udzielana jest na podstawie uzyskanej decyzji o wspar-
ciu, którą na wniosek przedsiębiorcy w obszarze Słupskiej SSE 
wydaje PARR, która działa w imieniu ministra właściwego do 
spraw gospodarki. Wsparcie można otrzymać po spełnieniu 
odpowiednich kryteriów ilościowych i jakościowych. Co ważne, 
pomoc jest udzielana na inwestycje realizowane przez przed-
siębiorców zarówno na własnej działce, jak i na nieruchomości 
objętej statusem Strefy. W zależności od statusu firmy (mała, 
średnia lub duża) wsparcie może wynieść nawet do 55% kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji.

Czy dotyczy to firm działających na dużym obszarze?

Obecnie zasięg SSSE obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na 
terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskie-
go oraz wielkopolskiego. Każdy przedsiębiorca, planujący nowe 
inwestycje w tym obszarze, może ubiegać się o uzyskanie decy-
zji o wsparciu na czas od 10 do 15 lat (najdłuższy okres inwestycji 
realizowanych na terenach objętych statusem SSSE). Do zago-
spodarowania w SSSE pozostaje jeszcze 530 ha. To całkowita 
dostępna powierzchnia terenów o statusie strefy, w tym dwa 
duże, zwarte kompleksy inwestycyjne w Podstrefie Redzikowo 
oraz Karlinko, które przeznaczone są pod strategiczne inwe-
stycje. Wolne działki zlokalizowane są również w Podstrefach: 
Darłowo, Debrzno, Kalisz Pomorski, Koszalin, Lębork, Polanów, 
Słupsk-Westerplatte, Szczecinek, Tychowo, Ustka, Wałcz i Wie-
szyno. Ponadto, w zasięgu SSSE jest aż 97 gmin, które również 
dysponują atrakcyjnymi działkami pod inwestycje. 

To otwiera nowe szanse rozwoju dla firm...

Oczywiście. Strefa to narzędzie, które zapewnia korzystne moż-
liwości i szanse na dynamiczny rozwój nie tylko przedsiębiorców, 
ale i całego regionu. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia SSSE 
pokazują, że instrument wsparcia w postaci ulgi w podatku docho-
dowym doskonale się sprawdza. Przedsiębiorcy zrealizowali blisko 
160 projektów inwestycyjnych, zainwestowali przeszło 2,2 mld zł i 
zatrudnili 6 tys. osób. Warto podkreślić, że jedno miejsce pracy w 
strefie generuje kolejne w jej sąsiedztwie. Cieszy nas to, że więk-
szość z firm stanowią polskie MŚP. Wiodące branże to przetwór-
stwo drzewne, motoryzacyjna, wyroby metalowe, przetwórstwo 
tworzyw sztucznych, spożywcza i magazynowo-logistyczna.

Czy wdrożenie programu „Polska Strefa Inwestycji” przyniosło już 
jakieś zmiany?

Od wejścia w życie nowego instrumentu wsparcia w obszarze 
SSSE skorzystało dotychczas już 9 przedsiębiorców. Firmy za-
deklarowały inwestycje na poziomie blisko 420 mln zł i stworzą 
125 nowych miejsc pracy. W ramach kryteriów jakościowych 
zadeklarowały między innymi utworzenie wyspecjalizowanych 
miejsc pracy i wspieranie zdobywania wykształcenia. Co ważne, 
większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o 
wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne go-
spodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój. 

Jak jeszcze PARR wspiera przedsiębiorców?

Jest to pomoc udzielana w wielu aspektach. Od 25 lat Agencja pro-
wadzi szerokie działania związane z rozwojem regionalnym, od 1997 
roku zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a od 2012 
roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Dotychczas zreali-
zowaliśmy 27 projektów o wartości ponad 111 mln zł współfinanso-

wanych z funduszy UE, a także współpracując z akcjonariuszami naszej spółki, w tym Samorządem Województwa 
Pomorskiego, Miastem Słupsk, Gminą Słupsk oraz Miastem Koszalin. Projekty wspierają rozwój społeczno-gospo-
darczy regionu, akcelerację start-up’ów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję atrakcyj-
ności inwestycyjnej, a także szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz rynku pracy i osób wykluczonych społecznie.
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Mówiąc o rozwoju przedsiębiorczości i regionu trzeba pamiętać o dwóch istotnych 
kwestiach – nieruchomościach, gdzie firmy mogą mieć swoje siedziby, oraz innowa-
cjach. Jak PARR działa w tych obszarach?

Posiadamy bogatą ofertę nieruchomości komercyjnych, w tym działki inwestycyjne 
pod przemysł i usługi w strefie, a także działki z funkcją pod miejsce obsługi podróż-
nych zlokalizowane wzdłuż drogi ekspresowej S6. Agencja dysponuje również lokalami 
biurowymi i mieszkaniowymi w Słupsku. Jeśli chodzi o innowacje, tą dziedziną zajmuje 
się Słupski Inkubator Technologiczny, który daje szanse i możliwości do nawiązywania 
wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, lokalnym biznesem, instytucjami na-
ukowo-badawczymi oraz firmami okołobiznesowymi. SIT posiada preferencyjne wa-
runki najmu powierzchni biurowej i produkcyjnej dla startupów i firm innowacyjnych. 
Jest przykładem akceleratora, w którym firmy rozwinęły swoją działalność i obecnie 
funkcjonują samodzielnie poza inkubatorem, na terenie strefy ekonomicznej. Ponadto 
działają tu dwie specjalistyczne pracownie: Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyj-
nych oraz Odnawialnych Źródeł Energii z dachową instalacją fotowoltaiczną i naziem-
nymi mikroinstalacjami prosumenckimi o łącznej mocy 220 kW. Funkcjonuje tu naj-
większe w regionie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne.

PARR wciąż rozwija bazę lokalową dla przedsiębiorstw. Z pewnością jedną z waż-
niejszych była adaptacja budynków poszpitalnych?

Rok temu zrewitalizowaliśmy te budynki (znajdujące się w Słupsku) i przygoto-
wujemy je pod potrzeby firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Roz-
wijane jest tu Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla 
przemysłu. Dzielimy się swoim doświadczeniem i świadczymy usługi doradcze 
m.in. w zakresie skanowania, pomiarów i druku 3D, inżynierii odwrotnej, prototy-
powania czy pomiarów termowizyjnych. Obiekt jest przyjazny środowisku, a na 
jego dachu zainstalowano farmę fotowoltaiczną. Wkrótce parking przy obiekcie 
zostanie wyposażony w specjalne wiaty tzw. „carporty” z panelami fotowolta-
icznymi, małym magazynem energii i stacją ładowania pojazdów elektrycznych. 
Będzie to pierwszy tego typu projekt „hybrydowy” w regionie, dający możliwość 
testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eks-
ploatacji nieruchomości.

Na koniec poproszę o przytoczenie jeszcze kilku przykładów działalności Agencji. 

PARR wspiera tworzenie i rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyj-
nych przedsiębiorstw. Jest współzałożycielem Słupskiego Klastra Bioenergetycz-
nego, sygnatariuszem porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 
oraz partnerem i współzałożycielem Szczecineckiego Klastra Meblowego. Spółka 
współpracuje również z Klastrem Logistyczno -Transportowym Północ – Południe, 
Klastrem Metalowym METALIKA oraz Polskim Klastrem Budowlanym. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającej się gospodarki i oczekiwań inwe-
storów PARR we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska obecnie 
realizuje projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie 
pomorskim”. Projekt jest dedykowany dla przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego i dofinansowany ze środków zewnętrznych. Udział samorządów 
w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz 
przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, 
a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji na polu 
urząd – inwestor/przedsiębiorca. 

W SkRócIE 
o PARR W SłUPSkU:

Pomorska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 
powstała w 1994 roku. Od początku 
istnienia działania Agencji skiero-
wane są na harmonijną współpracę 
z przedsiębiorcami, instytucjami 
otoczenia biznesu oraz władzami 
lokalnymi w celu rozwoju społecz-
no-gospodarczego regionu. Misją 
PARR jest inicjowanie, promowa-
nie i wspieranie działań służących 
rozwojowi regionalnemu poprzez 
świadczenie najwyższej jakości 
usług. Agencja zarządza Słupską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i Słupskim Inkubatorem Technolo-
gicznym. PARR zaprasza przedsię-
biorców i samorządy do współpracy!
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Potrzebujący mieszkańcy Sopotu mają znacznie 
większą szansę na znalezienie pracy. Wszystko za 

sprawą parafowania umowy związanej z dofi-
nansowaniem projektu „Aktywizacja Zawodowa 

w Sopocie”. Celem projektu jest zmniejszenie licz-
by osób – zwłaszcza rodzin, które zostały dotknięte  

biedą oraz wyklucze-
niem społecznym. 

Projekt „Aktywizacja 
Zawodowa w Sopocie” 

jest częścią Metro-
politalnego Systemu 
Aktywizacji Społecz-

no-Zawodowej.

Z końcem stycznia Główny Urząd Statystyczny 
opublikował raport związany z produkcją odpadów 
w poszczególnych województwach. Z publika-
cji wynika, iż najwięcej odpadów komunalnych 

w przeliczeniu na jedną 
osobę produkują mieszkańcy 
Dolnego Śląska oraz Pomo-
rza Zachodniego. Korzystne 
statystyki dotyczą z kolei 
mieszkańców Świętokrzy-
skiego oraz Lubelskiego. 
Różnice pomiędzy tymi 
regionami sięgają kilkudzie-
sięciu procent.

G

SOPOt NIESIE 
pOmOc WyklucZOnym

dynia konsekwentnie wydłuża sieć buspasów. po sukce-
sie funkcjonowania kontrapasa na ulicy chwarznieńskiej 
przyszedł czas na ulicę Wielkopolską. na 700 metrowym 

odcinku (od rozwidlenia ulicy Wielkopolskiej na jezdnię serwisową 
przed przystankiem lidzka do przystanku racławicka) autobusy 
i trolejbusy pojadą płynniej i szybciej.

sztuka 
omijania 

korków

ktO prODukujE 
nAjWięcEj ODpADóW?

Sam
orząd
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Wspólne odpalanie świate-
łek odbyło się w Koszwałach 
pierwszy raz. Mimo padają-
cego deszczu przybyło około 
200 osób. Atrakcji było co nie 
miara.
– Najpierw spotkaliśmy się 
w wiejskiej świetlicy, gdzie 
swoimi umiejętnościami ar-
tystycznymi popisywały się 
dzieci. Nie brakowało dobrej 
zabawy i łakoci. Ze wszystkimi 
bawił się oczywiście roztańczony Mikołaj. Potem udaliśmy się 
do parku, gdzie… czekał kolejny Mikołaj. Tu z kolei rozdawane 
były maskotki i słodycze, a furorę – szczególnie wśród zziębnię-
tych – wywołała gorąca herbata oraz równie gorący, pachnący 
laską wanilii i cynamonem grzaniec. Na tę krótką chwilę prze-
stał padać deszcz, spadło nawet kilka płatków śniegu – mówi 
Justyna Słowińska, sołtys Koszwał.

W centrum wsi oko mieszkańców 
i gości cieszy rozświetlona, sięgają-
ca niemal nieba choinka i udekoro-
wane uliczne latarnie oraz świątecz-
ne ozdoby, znajdujące się w parku.
– Zdecydowanie największą atrak-
cją był udekorowany przez naszych 
strażaków samochód pożarniczy – 
dodaje Justyna Słowińska.
Przygotowanie świątecznych de-
koracji było możliwe dzięki części 
środków z funduszu sołeckiego oraz 

z nagrody otrzymanej w konkursie „Piękna wieś pomorska”, 
sponsorów i datków od niektórych mieszkańców Koszwał.
- To była bardzo ciekawa inicjatywa, która wprowadziła miesz-
kańców w świąteczną atmosferę – podsumowuje Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie.  

magia świąt 
ogarnęła koszwały

Najwięcej emocji i radości podczas uroczystego 
odpalania światełek świątecznych w Koszwałach 
dostarczył bez wątpienia 50-letni wóz strażacki, 
który udekorowany został tysiącami światełek.
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sportowe zacięcie artura herolda znajduje mnóstwo odzwierciedleń 
w sposobie zarządzania. Wójt gminy zblewo w przeciwieństwie do większości 

samorządowców nie boi się powiedzieć o swoich słabych stronach. 
z drugiej strony jego świadomość własnych atutów pozostaje godna podziwu. 

podobnie jak skala działań w urokliwym zakątku kociewia.

Być BLiżeJ 
ludzi

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe
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ak się Panu podoba Zblewo?

Przede wszystkim podobają mi się jego sielskie krajobrazy. 
Mniej podoba mi się szereg prac remontowych, ale rozumiem, 
że modernizacja infrastruktury to proces niezbędny dla rozwoju?

Zdecydowanie. To jeden z naszych priorytetów. W 2019 roku 
zabiegaliśmy o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na 
realizację jedenastu projektów infrastrukturalnych. Ich celem 
była poprawa kondycji dróg. Udało się pozyskać środki na każ-
dą z tych inwestycji. To bezprecedensowe osiągnięcie w skali 
regionu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji sześciu takich 
projektów. Kolejne ruszają w najbliższych miesiącach, a zatem 
zapowiada się pracowity rok.

Nowoczesna infrastruktura i korzystne położenie to również 
kluczowe aspekty dla potencjalnych inwestycji.

Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę w której uwzględni-
liśmy ponad 20 hektarów gruntów ulokowanych przy drodze nr 
22. To znakomita lokalizacja z perspektywy inwestycyjnej.

Pojawienie się nowych grup inwestorów wzmocni konkurencję. 
Czy to również korzystne dla rozwoju gminy?

Poniekąd tak, natomiast kluczowym aspektem pozostaje obszar 
działalności tych przedsiębiorstw. Jestem otwarty na zagospodaro-
wanie tych gruntów, ale w żadnym wypadku nie trafią w ręce inwe-
stora, który mógłby być zagrożeniem dla lokalnych przedsiębior-
ców. Nie zamierzam sprzedawać za wszelką cenę, aby zwiększać 
konkurencję. Celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju.

W przypadku Zblewa trudno mówić o braku balansu, ponieważ są 
tu obecne zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te średnie, które 
najczęściej działają w skali lokalnej.

J
Leszek Burczyk - Przewodniczący RG Zblewo, Hanna Puttkammer - Skarbnik Gminy Zblewo, Artur Herold - Wójt Gminy Zblewo, Daniel Szpręga - Sekretarz Gminy Zblewo
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Średni przedsiębiorcy są naszą siłą przewodnią. Bez nich nie 
będzie produktu regionalnego. Proszę zauważyć, że globaliza-
cja wpływa korzystnie na konsumpcjonizm, ale wyłącznie ten 
powszechny. Osobiście uważam, że najważniejsza jest jakość. 
Zarówno w przypadku produktu, jak i świadczonej usługi. 

Czy te tematy są przedmiotem dyskusji z Radą Gospodarczą?

Oczywiście. Nie jestem wprawdzie ekonomistą, ale na szczęście 
mam obok siebie wysokiej klasy ekspertów z którymi możemy 
konsultować istotne dla gminy kwestie. Ważna jest również 
otwartość na zwykłych mieszkańców. Cieszę się, że mogą ze 
mną rozmawiać w sposób otwarty o swoich problemach i wątpli-
wościach. Tak naprawdę to jest właśnie przewodnim motywem 
naszych działań – być blisko ludzi i ich spraw.

Poza organem Rady Gospodarczej przy pańskim urzędzie funk-
cjonuje również Forum Młodzieży. Głos młodych jest istotny dla 
funkcjonowania gminy?

Jest bardzo ważny ze względu na sprostanie potrzebom osób mło-
dych, które wiążą przyszłość z naszą gminą. Proszę wierzyć, że 
takich osób nie brakuje. Coraz więcej młodych ludzi osiedla się 
na terenie Zblewa oraz okolicznych miejscowości ze względu na 
prorozwojowość. Zawsze mogą liczyć na naszą pomoc. Chcemy, 
aby osoby młode czuły się częścią naszej zblewskiej rodziny.

To tłumaczy, dlaczego część realizowanych inwestycji jest skierowa-
nych właśnie dla osób młodych oraz tych w wieku prokreacyjnym.

Tylko część? Jest ich wiele. Dla mnie najważniejszą, a zarazem 
symboliczną była realizacja nowoczesnej i profesjonalnej hali 
widowiskowo-sportowej. Obiekt powstał z myślą o pasjonatach 
sportu, a takich również w naszej gminie nie brakuje. Osobiście – 
i to z wielkim sercem - koordynowałem realizację budowy hali na 
każdym etapie projektu. Zbudowaliśmy też nowoczesną siłownię 
dla mieszkańców, która codziennie tętni życiem oraz świetlicę 
wiejską w Borzechowie z zapleczem sportowym. 

Z tego co wiem jest Pan zapalonym sportowcem.

Uwielbiam sport i z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to 
moja pasja. Kwestia sportu i rekreacji jest dla mnie bardzo waż-
na i chcę, aby nasza gmina rozwijała się w tym aspekcie. Poza 
realizacją wspomnianej hali możemy się pochwalić prężnie dzia-
łającą sekcją piłki nożnej , sekcją lekkoatletyczną, sekcją spor-
tów siłowych i sztuk walk. W naszej gminie działa również klub 
morsów, który liczy blisko stu aktywnych członków. W Zblewie 
uprawiamy sport bez względu na wiek. Aktywizacja sportowa 
dotyczy także seniorów, którzy każdego roku wygrywają po-
wiatową spartakiadę emerytów i rencistów. Wszyscy jesteśmy 
z tego bardzo dumni!

Jakich kolejnych projektów sportowych mogą spodziewać się 
mieszkańcy?

Lada moment ruszamy z realizacją nowoczesnej bieżni lekko-
atletycznej. Zainteresowanie „królową sportu” rośnie, dlatego 
chcemy popularyzować lekkoatletykę i zapewnić mieszkańcom 
odpowiednie warunki do jej uprawiania.

Mówiliśmy o osobach młodych, tych w wieku prokreacyjnym. 
Co z dziećmi?

Dla dzieci przygotowujemy coś specjalnego, a mianowicie – Baj-
kowe Przedszkole w Zblewie.  To jedna z naszych kluczowych in-
westycji. To przedszkole będzie wpisywać się w scenariusz parku 
rekreacyjnego, który powstanie wokół. Będzie bezpiecznie, natu-
ralnie i pięknie. Przypomnę też, że zaledwie kilka miesięcy temu 
oddaliśmy do użytku nowoczesne przedszkole w Pinczynie, które 
zbudowaliśmy ze środków gminnych z zewnętrznym dofinanso-
waniem. To przedszkole na miarę XXI wieku. Po raz pierwszy jako 
Gmina objęliśmy też opieką przedszkolną dzieci do lat 3.

Czy sportowe doświadczenia pomagają w zarządzaniu?

Dla mnie celem jednego i drugiego jest dążenie do  zachowania 
równowagi fizycznej oraz psychicznej. Dzięki sportowym do-
świadczeniom szybciej i łatwiej się koncentruję. Sport też wy-
zwala pozytywną energię, która emanuje i udziela się innym.

Ale sport to także ryzyko poniesienia porażki.

Nie zawsze udaje się wdrapać na szczyt, ale zawsze można mieć 
nadzieję i starać się, aby w przyszłości to się udało. Nie załamuję 
się porażkami. Nawet jeśli upadnę, to staram się powstać  i ze 
zdwojoną siłą walczyć dalej, aby osiągnąć zamierzony cel. Takie 
podejście jest cenne w kwestii zarządzania Gminą.

dLa dzieci przyGotowUJeMy 
coś specJaLneGo, 

a Mianowicie – BaJkowe 
przedszkoLe w zBLewie.  

to Jedna z naszych 
kLUczowych inwestycJi. 

to przedszkoLe Będzie 
wpisywać się w scenariUsz 

parkU rekreacyJneGo, 
który powstanie wokół. 
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Spotkanie pelplińskich przedsiębiorców rozpoczęło się od uroczystego nadania aktu 
członkowskiego Jackowi Szwochowi - Prezesowi Zarządu Swisspor Polska sp. z o.o. Na-
stępnie Przewodniczący Rady Gospodarczej – Wojciech Szramowski zaprezentował zgro-
madzonym gościom podsumowanie działań związanych z rokiem ubiegłym. Kolejna część 
prezentacji dotyczyła planów na rok 2020. Pośród aspektów nad którym zamierzają po-
chylić się członkowie Rady Gospodarczej znajduje się m.in. kwestia edukacji zawodowej, 
rozbudowanie oferty dla inwestorów oraz problemy demograficzne.

W drugiej części wydarzenia głos zabrali goście specjalni - Dyrektor Działu Konsultingu 
i Rozliczeń Agencji Rozwoju Pomorza - Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska oraz  Za-
stępca Dyrektora - Adam Marynkiewicz. Motywem przewodnim prelekcji ekspertów były 
możliwości rozwoju biznesu z uwzględnieniem instrumentów oraz metod proponowanych 
przez Agencję Rozwoju Pomorza.

pelplińskie metody 
na gospodarkę

Pierwsze w roku 2020 spotkanie Rady Gospodarczej Pelplina 
zgromadziło lokalnych przedsiębiorców, którzy w towarzystwie 
Burmistrza Pelplina – Mirosława Chyły podsumowali ubiegłoroczne 
działania oraz uczestniczyli w prelekcji gości specjalnych.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciE: Rafał Laskowski
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– W sopocie stawiamy na kulturę, dlatego cieszy 
mnie tak duże zainteresowanie publiczności i tak 
liczny udział w wydarzeniach minionego roku. ale 
nie spoczywamy na laurach i wciąż staramy się 
poszerzać naszą ofertę kulturalną – mówi jacek 
karnowski, prezydent sopotu.
największy obiekt kulturalny w sopocie, opera le-
śna, zakończył rok 2019 z frekwencyjnym rekordem. 
We wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizo-
wanych przez bałtycką agencję artystyczną bart, 
operę leśną, polską filharmonię kameralną sopot 
i teatr na plaży uczestniczyło w sumie 201 tys. osób.

RekoRdowy 
rok W kulturze

fo
to
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nk
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u
m

s

Różnorodna, sopocka oferta kulturalna cieszy 
się rosnącym zainteresowaniem publiczności. 
Sopockie instytucje kultury są chętnie odwie-
dzane przez mieszkańców i turystów, a miniony 
rok był pod tym względem rekordowy. 

z tak zaawansowanego systemu jeszcze w polsce 
nikt nie korzysta. sopot po raz kolejny będzie 
prekursorem wykorzystania technologii smart 
w opiece nad najstarszymi mieszkańcami miasta. 
pilotażowa grupa sopockich seniorów otrzyma 
specjalne tablety, które oprócz całej gamy sty-
mulujących zadań logicznych dostosowanych do 
możliwości osoby starszej, będą umożliwiały także 
np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych 
oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych. 
projekt zaawansowanej teleopieki z elementami 
telemedycyny pn. „adaptacja platformy kWido 
celem opracowania nowego sposobu świadczenia 
usług publicznych opieki nad osobami starszymi 
i osłabionymi chorobami” realizuje gmina miasta 
sopotu. celem przedsięwzięcia jest wypracowa-
nie oraz wdrożenie nowych rozwiązań dla osób 
o szczególnych potrzebach w sopocie. W ramach 
projektu testowane będzie nowoczesne narzędzia 
do teleopieki nad osobami starszymi mieszkający-
mi samodzielnie – platforma kWido.

smart 
techNologie 
dla seniora

gmina miasta sopotu rozpoczyna realizację projektu „easy to read” – „opracowanie 
i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumen-

tów w sposób dostępny”. W ramach przedsięwzięcia pracownicy jednostek samorządu 
terytorialnego wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach z polskimi oraz zagranicznymi 

ekspertami. celem jest opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dosto-
sowanych do potrzeb osób starszych, niedowidzących, niedosłyszących czy obcokra-
jowców. W przygotowywaniu dokumentów i informacji wykorzystywane będą istniejące 
rozwiązania wypracowane przez associación lectura facil - stowarzyszenie ułatwiające 
zrozumienie tekstów pisanych osobom mającym problemy z czytaniem. realizacja pro-

jektu poprawi komunikację urzędu z interesantami i ułatwi zrozumienie urzędowych pism 
i informacji. dostosuje też wybrane obszary pracy urzędu do wytycznych programu.

urząd bardziej 
dostępny
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Chciałbyś/chciałabyś prowadzić własną firmę? Masz pomysł, 
ale potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Weź udział w kon-
kursie „Gdyński Biznesplan”! Ruszyła już 18. edycja przedsię-
wzięcia, w którego ramach na autorów najlepszych pomy-
słów na biznes będą czekały nagrody o wartości 100 tys. zł.
 
tym razem nie trzeba mieć statusu studenta, wystarczy być osobą 
pełnoletnią. podczas trzech etapów konkursu uczestnicy wezmą 
udział w szkoleniach i spotkaniach z ekspertami oraz trenerami 
biznesu, którzy przybliżą im formalności związane z prowadzeniem 
własnej firmy.  podstawą jest dobry, kreatywny pomysł – przypo-
mnijmy, że w ostatnich edycjach zwyciężały firmy zajmujące się 
m.in. zamawianiem jedzenia na dowóz złożonego z produktów do 
gotowania, pozyskiwaniem ekstraktów z bursztynu, aplikacja do 
car-poolingu czy aplikacja przekształcająca utwory muzyczne na 

zapis nutowy. konkurs „gdyński biznesplan” jest organizowany przez gdynię nieprzerwanie od 2003 roku. jego celem 
jest promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie osób, które swoją przyszłość wiążą z własną działalnością gospodar-
czą, ale nie posiadają jeszcze odpowiedniego zaplecza (środków, lokalu, know-how).

działaj 
i rób biZNes!

gdynia jako jedyne miasto z polski znalazła się w gronie 22 
najlepszych miast uwzględnionych w rankingu livcom awards. 

- od lat konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważo-
nego rozwoju, której celem jest zabezpieczenie wszystkich 

potrzeb obecnych mieszkańców, jak i kolejnych pokoleń gdy-
nian – mówi Wojciech szczurek, prezydent gdyni. - dlatego 
niezmiernie cieszy, że grono międzynarodowych ekspertów 
potwierdziło słuszność naszych działań w obszarze gospo-

darczym, społecznym i środowiskowym – dodaje. 
livcom awards to jedyny na świecie ranking, który koncen-

truje się na jakości życia, starając się nagrodzić i wskazać 
te miasta, w których żyje się po prostu najlepiej (liveable). 
przeglądu i oceny prezentacji dokonuje międzynarodowy 

panel jurorów, składający się ze specjalistów ds. środowiska 
i zarządzania krajobrazem. W poprzednich edycjach finali-

stami były m.in. abu dhabi (zjednoczone emiraty arabskie), 
szwedzkie malmo, australijskie port fairy czy honolulu (usa).

nagroda
za jakość życia

gdynia ma być pierwszym polskim miastem 
z siecią 5g. memorandum w sprawie podpisał 

szef operatora play, jean marc harion, oraz 
prezydent miasta, Wojciech szczurek. sieć 

5g w gdyni ma być największą infrastrukturą 
standardu danych piątej generacji w skali kraju, 

wykorzystując ponad 100 stacji bazowych przy-
stosowanych do przesyłu danych zgodnego ze 

standardem piątej generacji. 5g na terenie gdyni 
korzystać będzie z obecnych zasobów operatora 

w częstotliwości 2100 mhz, przez dynamiczne 
współdzielenie częstotliwości z siecią 4g. ozna-

cza to, że przesył danych w najnowszym i po-
przednim standardzie telekomunikacyjnym będzie 
odbywał się za pomocą tych samych elementów 
infrastruktury, niezależna infrastruktura planowa-

na jest docelowo. firma w ramach współpracy 
z miastem i fundacją legalna kultura planuje też 
szereg zastosowań i działań edukacyjnych zwią-

zanych z technologią piątej generacji.

5g W gdyni
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Posiadacze aktualnej Gdańskiej Karty Mieszkańca do wyko-
rzystania będą mieli w bieżącym roku 25 bezpłatnych wejść 
do obiektów kultury i sportu, a także setki rabatów u prywat-
nych partnerów tego miejskiego projektu. W tym roku będzie 
można także wygrać bilet na rejs Gdańskimi Oldtimerami. 

aby w 2020 roku nadal cieszyć się z możliwości korzystania 
z udogodnień wynikających z posiadania gdańskiej karty miesz-
kańca, trzeba dokonać opłaty  w wysokości 1 zł za pakiet miesz-
kańca, tzn. pakiet, który uprawnia do korzystania z bezpłatnych 
wejść oraz rabatów u partnerów. opłaty można dokonać gotów-
ką w autoryzowanych punktach sprzedaży lub przelewem online 
po zalogowaniu się na swoje konto. 
uwaga! przyznany do końca 2019 roku pakiet bezpłatnych przejaz-
dów dla dzieci i młodzieży jest ważny do 30 września 2020 roku. nie 
ma konieczności dokonywania ponownej weryfikacji dokumentów, 
tzn. przedstawiania legitymacji szkolnej dziecka. nie jest również 
konieczna opłata, ale wówczas dziecko nie będzie mogło korzystać 
z pozostałych funkcji karty, w tym z bezpłatnych wejść do obiektów.

Nowe możliWości 
z Kartą Mieszkańca

aleja pawła adamowicza - tak od 13 stycz-
nia brzmi nazwa „nowej bulońskiej pół-
nocnej”. patrona ulicy zatwierdzili podczas 
grudniowej sesji radni gdańska. 
- estakada oraz cała inwestycja związana z 
połączeniem dzielnic gdańska świadczy o 
wizjonerskim podejściu prezydenta adamo-
wicza, co zawsze mi imponowało – mówiła 
aleksandra dulkiewicz, prezydent gdańska. 
po uroczystości nadania imienia przez 
wiadukt znajdujący się w ciągu ulicy po raz 
pierwszy przejechały samochody. konstruk-
cja otrzymała nazwę estakady weneckiej, ze 
względu na charakterystyczne łuki, przypo-
minające rzymskie akwedukty. estakada ma 
220 m długości i około 29 m szerokości. 
zbudowana jest ze 154 łuków betonowych, 
z czego każdy z nich waży 38 ton. zastoso-
wanie konstrukcji łukowej zasypanej gruntem 
przekłada się na dobre wyciszenie ruchu 
pojazdów. z kolei pod budowanym wiaduk-
tem znajdują się tereny, które będzie można 
w przyszłości w atrakcyjny sposób zaaranżo-
wać do wszelkiego rodzaju rekreacji.

aleja paWła 
AdAmowicZA

zielony Budżet 
obyWatelski

na pierwszej w tym roku sesji gdańscy radni zdecy-
dują, czy w gdańsku będzie można zgłaszać pomysły 
w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. projekt 
uchwały jest już gotowy. radni będą głosować 30 
stycznia. ma to być pilotażowa edycja zielonego 
budżetu obywatelskiego. zgodnie z proponowaną 
uchwałą na zielone projekty będą wyznaczone kwoty 
z całkowitej puli budżetu obywatelskiego: 20 pro-
cent dla każdej dzielnicy i 30 procent w projektach 
okołomiejskich. łącznie to blisko cztery miliony złotych. 
W głosowaniu mieszkańcy będą mieć dwa dodatko-
we punkty. korzystne dla środowiska projekty zielone 
będzie można zgłaszać w pięciu obszarach, takich 
jak m.in. nasadzenia roślinności na terenach zieleni 
miejskiej, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, czy 
też działania polegające na poprawie istniejącego stanu 
parku, zieleńca, skweru bądź pasa zieleni przyulicznej.
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w świątecznyM 
wydaniU

koNweNt

ostatni w roku 2019 konwent 
powiatów Województwa pomorskie-
go odbył się w kościerzynie. spotkanie 
przedstawicieli pomorskich samorządów 
stało się okazją do podsumowania 
mijającego roku oraz dyskusji 
o aktualnych wyzwaniach. 

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: Rafał Laskowski

iąty w obecnej kadencji Konwent 
Powiatów odbył się w kościerskim 
hotelu „Bazuny”. Gospodarzem gru-
dniowej edycji była Starosta Ko-

ścierska -  Alicja Żurawska, która powitała 
zgromadzonych gości w sali konferencyj-
nej wraz z przewodniczącym Konwentu 
– Mirosławem Czaplą. Początek części 
oficjalnej został poświęcony uhonorowa-
niu powiatowych działaczy odznaczeniem 
Bene Meritus, które są przyznawane przez 
Zarząd Związku Powiatów Polskich za 
szczególny wkład w rozwój oraz osiągnię-
cia i działania na rzecz poprawy jakości 
życia mieszkańców regionów.

p
Gabriela Lisius, Jerzy Godzik, Mirosław Czapla, Alicja Żurawska
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Następny etap spotkania samorządowców został 
poświęcony wystąpieniu Mariusza Żukowskiego – 
Dyrektora Słupskiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go, który opowiedział o zaletach związanych z an-
gażowania dzieci oraz młodzieży w naukę udzielania 
pierwszej pomocy. Jednym z instrumentów służą-
cych zwiększaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej 
jest olimpiada organizowana dzięki zaangażowaniu 
ratowników medycznych, których głównym zada-
niem jest szkolenie liderów przygotowujących mło-
dzież do kolejnych etapów konkursu. Dotychczas 
przeszkolono około 1500 uczniów z 15 szkół. W ra-
mach projektu przeszkolono również 50 nauczycieli 
oraz stworzono Akademię Małego Ratownika . Naj-
bliższa olimpiada odbędzie się 28 maja 2020 roku. 
W konkursie mogą brać udział również szkoły spoza 
Powiatu Słupskiego.

Ostatnim punktem ustalonego wcześniej porząd-
ku obrad był palący aspekt projektu porozumienia 
samorządów Województwa Pomorskiego dotyczą-
cego ustawy związanej z odpadami. Wstępna pro-
pozycja dotyczyła podzielenia kosztów na 21 jed-
nostek samorządowych (16 powiatów ziemskich, 4 
powiatów grodzkich, a także Urząd Marszałkowski). 
Miejscami wybranymi na składowanie odpadów 
okazały się Powiat Tczewski oraz Powiat Słupski. 
Kolejnym etapem ustaleń w sprawie owego aspek-
tu będzie zapoznanie się ze stanowiskiem powiatów 
grodzkich, których przedstawiciele nie byli obecni 
na czwartkowym Konwencie. Po zamknięciu po-
siedzenia przyszedł czas na poczęstunek podczas 
którego przedstawiciele samorządów podzielili się 
opłatkiem oraz złożyli sobie noworoczne życzenia.

Bogdan Łapa, Stefan Skonieczny, Jarosław Białk, Mirosław Augustyn,

Kolejnym punktem Konwentu była prelekcja 
Mirosława Kamińskiego – Prezesa Zarządu Po-
morskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz 
Bartosza Świtały – zastępcy kierownika zespo-
łu do spraw promocji PARR. Goście specjalni 
zaprezentowali program Polskiej Strefy Inwe-
stycji. Przedsięwzięcie stanowi realną szansę 
na rozwój przedsiębiorstw oraz działań samo-
rządowych na Pomorzu.  Jednym z kluczowych 
założeń wspomnianego programu jest  uspraw-
nienie oraz zwiększenie standardów usług 
administracyjnych na terenie województwa. 
Projekt zakłada między innymi szkolenia dla 
pracowników merytorycznych i wsparcie w na-
uczaniu systemu obsługi inwestorów.

Paweł Lisowski, Mariusz Żukowski, Aleksander Gappa, Tadeusz Styn, Paweł Chodorowski, Marek Goliński

Mirosław Kamiński Sławomir Ziemianowicz, Mirosław Czapla
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inwestycje drogowe i oświatowe, realizacja kolejnych projektów 
w ramach budżetu obywatelskiego, a także wiele wydarzeń 
kulturalnych i sportowych – tak wyglądał 2019 rok w Wejherowie.

czas inwestycJi

tEkSt: Rafał Korbut
ZDjęciA: materiały prasowe

Inwestycje drogowe:

Budowa bezkolizyjnego węzła integracyjnego Wejherowo (KWIATOWA) • 
Budowa ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na ul. Przemysłowej • 
Budowa ul. Krofeya na odcinku od ul. Mostnika do ul. Jana Kotłowskiego • 
Współfinansowanie wraz z powiatem budowy ronda u zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskiego• 
Budowa ulic z płyt drogowych:• 

 - część ul. Południowej
 - ul. Pogodna
 - część ul. Waśkowskiego 
 - część ulicy Gryfa Pomorskiego

W ramach Programu Rewitalizacji Śródmieścia:• 
 - ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Sobieskiego
 - remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Zachodnią 
 - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron, zwanym Parkiem Cedron
 - wykonanie fontanny na Placu Jakuba Wejhera
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kRZYSZtOF 
HIlDEBRANDt,
Prezydent Wejherowa

- To był kolejny rok rozwoju naszego 
miasta. Tak naprawdę to konty-
nuacja zadań i projektów, które 
konsekwentnie realizujemy etapami 
od wielu lat. Wejherowo się zmienia. 
Priorytet stanowią oczywiście zada-
nia drogowe, z których najbardziej 
kosztowną, największą inwestycją 
w 2019 roku była budowa Węzła 
Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem, 
która weszła w decydującą fazę 
prac. Drugą ważną pozycją była 
budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawnej nr 5, którą oddamy do 
użytku w 2020 r. Istotne miejsce 
zajmują także remonty budynków 
mieszkalnych, w tym ich termomo-
dernizacja i wymiana pieców. Od-
daliśmy także do użytku inwestycje 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
kilka jest w trakcie realizacji. Pro-
wadzimy szereg zadań mniej spek-
takularnych, ale również ważnych 
dla mieszkańców. Warto dodać, iż 
na inwestycje w roku 2019 wydali-
śmy łącznie 39 mln zł. Inwestycje to 
jednak nie wszystko. Staraliśmy się 
stworzyć dla mieszańców szeroką 
ofertę wydarzeń kulturalnych i spor-
towych, tak aby każdy znalazł coś 
atrakcyjnego i ciekawego dla siebie. 
Wszystko po to, aby mieszkańcom 
żyło się w Wejherowie jeszcze 
bardziej komfortowo.

Inne zadanIa Inwestycyjne:

Budowa hali sportowej przy Szkole  • 
Podstawowej nr 5
Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej • 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na 
terenie boiska za hotelem „Bliza” 
Remont nawierzchni ze sztucznej trawy • 
boiska przy ul. Kochanowskiego „Jamajka” 
Wymiana starych pieców na proekologicz-• 
ne systemy grzewcze
Remonty w budynkach i mieszkaniach  • 
komunalnych, w tym kompleksowa  
termomodernizacja budynków 
Dotacje na prowadzenie prac konserwator-• 
skich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytkach
Współpraca i pomoc dla wspólnot mieszka-• 
niowych w remontach budynków w ramach 
Programu Rewitalizacji Śródmieścia
Doświetlone przejścia dla pieszych, m.in. • 
w ul. Słonecznej oraz I etap oświetlenia  
w ul. Norwida 

Realizacja projektów z Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

Rozbudowa terenu rekreacyjnego na  • 
Os. Fenikowskiego etap III (boisko do piłki 
nożnej o nawierzchni trawiastej,  
piłkochwyty, park linowy) 
Budowa świetlicy osiedlowej przy   • 
ul. Mostnika na os. Sucharskiego

Dokumentacja projektowa:• 
 - Szkoła na kołach – budowa wiaty  
 rowerowej wraz z częściowym   
 zagospodarowaniem terenu   
 o miasteczko ruchu drogowego   
 przy SP 8
 - Budowa wiaty rowerowej wraz   
 z częściowym zagospodarowaniem 
 terenu na terenie SP 9  
 - Budowa boiska „Jedenastka”- etap II

wydarzenIa kulturalne 
I rozrywkowe

Rok 2019 w Wejherowie to wiele imprez o cha-
rakterze kulturalno-rozrywkowym. Mieszkań-
cy uczestniczyli w cyklicznych wydarzeniach 
festiwalowych, jak m.in.: Open Air Rock Festi-
val, Laddies Jazz Festival, Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych, Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni o Morzu, Festiwal Przygody Wano-
ga, Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew 
Weny”. Gościliśmy ponownie Fanów Gwiezd-
nych Wojen podczas Zlotu Forcecon.
Nie zapominamy o corocznych wydarzeniach 
plenerowych dla mieszkańców.
 W ubiegłym roku odbyły się m.in. Urodziny Mia-
sta – Dzień Jakuba, Wejogranie, Potańcówka 
Miejska, Noc Muzeów, Dzień Dziecka w Parku 
Majkowskiego, koncerty wakacyjne, Kino Pod 
Gwiazdami, Stragany Art na Wałowej, rekon-
strukcje historyczne oraz obchody Święta Nie-
podległości 11 listopada, Mikołajki na rynku, 
Jarmark Bożenarodzeniowy oraz Sylwester 
w parku. Wspieraliśmy również projekt Verba 
Sacra i Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii 
Wejherowskiej. 

Imprezy sportowe I rekreacyjne

W Wejherowie w 2019 r. mieszkańcy byli aktywni 
m.in. podczas kolejnej akcji „Wejherowo biega”, 
w Pucharze Polski Nordic Walking i Wejher Cross 
Games. Gościliśmy różne wydarzenia sportowe, 
np. Wejherowską Nocy Basketu i Streetball Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego, a także strong-
menów na rynku. Na wejherowskich kortach roz-
grywano mistrzostwa tenisowe. Kibicowaliśmy 
wejherowskim Tytanom w I Lidze Piłki Ręcznej 
Mężczyzn i piłkarzom II-ligowego Gryfa. Miesz-
kańcy sportowo rywalizowali m.in. w Wejherow-
skiej Lidze Piłki Nożnej. Miasto wspierało finan-
sowo kluby i stowarzyszenia sportowe, podobnie 
jak stowarzyszenia kulturalno-społeczne.
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enerGetyków Jądrowych

tEkSt: Ewa Wajs
ZDjęciA: materiały prasowe

ramach współpracy Powiatu Wejherowskiego i PZS nr 
2 w Wejherowie ze spółką PGE EJ 1, pod koniec zeszłe-
go roku otwarto w wejherowskim „Elektryku” pracow-
nię analizy układów mechanicznych, do której zaku-

piono sprzęt naukowo-dydaktyczny o wartości około 100 tys. zł. 
– Pierwszym etapem współpracy ze spółką PGE EJ 1 było oddanie w 2016 r. 
pracowni fizyki atomowej i jądrowej ze stanowiskami pomiarowymi i badaw-
czymi. W kolejnych latach powstała pracownia multimedialna, termodyna-
miki stosowanej, a teraz analizy układów mechanicznych w elektrowniach 
jądrowych – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W najnowszej pracowni znalazł się wyspecjalizowany sprzęt, przeznaczony 
do prowadzenia zajęć przybliżających młodzieży właściwości mechaniczne 
materiałów, jak i całych konstrukcji. Młodzież będzie mogła określać nie tyl-
ko wytrzymałość materiałów na rozciąganie, ściskanie i zginanie, ale także 
analizować zjawisko rezonansu mechanicznego czy wyznaczać równowagę 
sił i momentów sił w konstrukcjach budowlanych elektrowni i linii energe-
tycznych. Ponadto uczniowie będą mogli również badać straty energii spo-
wodowane tarciem, zarówno statycznym jak i kinetycznym, stabilizację 
układów obrotowych oraz mierzyć przyspieszenie i prędkość kątową 
w ruchu obrotowym. Nowy sprzęt umożliwi także pomiary bezwładności 
brył obrotowych oraz sił dośrodkowych. Wszystkie te dane są ważnymi 

W powiatowym zespole szkół nr 2 w Wejherowie otwarto kolejną pracownię 
specjalistyczną, w której szkolić się będą przyszli pracownicy elektrowni jądrowych. 

to już czwarta tego typu pracownia, która powstała dzięki dofinansowaniu pge ej 1, 
spółki odpowiedzialnej za realizację projektu polskiej elektrowni jądrowej.

W

powiatowa sZkoła 
ksZtałci przyszłych
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parametrami w przypadku analizy obciążeń elementów kon-
strukcyjnych elektrowni czy badania pracy turbin i generatorów 
wytwarzających prąd elektryczny.
Otwarcie kolejnej, zaawansowanej technologicznie pracowni wpisuje 
się w szerszy, wieloletni projekt stworzenia w PZS nr 2 w Wejherowie  
„Powiatowego Ośrodka wspierania rozwoju zawodowego przyszłych 
pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej”.  Od 2016 r. na 
ten cel została pozyskana kwota około 400 tys. zł, która posłużyła 
nie tylko na doposażenie i wyposażenie pracowni w szkole, ale tak-
że została wykorzystana na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla 
uczniów, kształcenie kadry nauczycielskiej oraz wykłady.
– Wszystkie pracownie są ze sobą kompatybilne, a cały kompleks 
to ewenement na skalę krajową, a może nawet europejską. Nie 
ma bowiem drugiej takiej placówki, w której funkcjonowałyby 
tak dobrze zorganizowane pracownie z rozszerzonym zakresem 
nauczania fizyki jądrowej i atomowej – podkreśla Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce wymaga odpowiedniego przy-
gotowania przyszłych pracowników. Niezwykle istotne staje się za-
tem kształcenie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych, a tak-
że doskonalenie kadry zatrudnionej w instytucjach realizujących 
zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej.
– Budowa elektrowni jądrowej jest nieunikniona ze względu na 
wzrost zużycia energii, dlatego już teraz trzeba myśleć o kadrze, 
która będzie wówczas potrzebna. Głównym celem realizowanego 
projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców nasze-
go powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodego 
pokolenia, które zasiliłoby szeregi kadry przyszłej elektrowni ją-
drowej – dodaje starosta.
Dzięki temu projektowi Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 
jest liderem kształcenia technicznego w naszym regionie.
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w kiJowie 
o enerGetyce 

O rosyjskojęzycznych 
Ukraińcach i szwedzkim paliwie

energetyka atomowa wzbudza wiele kontrowersji. 
niemcy chcą z niej w ogóle zrezygnować, ale w polsce 

czy innych krajach środkowo wschodniej europy 
są plany budowy nowych siłowni atomowych. 

W kijOWiE rOZmAWiAŁ: Krzysztof Szczepanik (www.europamaxima.eu)
ZDjęciE: materiały prasowe

Czy mogłaby w tych inwestycjach po-
móc Ukraina, mająca wszak na swoim 
terytorium kilka elektrowni oraz pra-

cują tam specjaliści w branży – pytanie 
kieruję do jednej z ukraińskich anality-

czek, Tetiany Bojko. 

Utworzenie wspólnych standardów technologicznych 
wymusza także współpracę. I na tę współpracę ukra-
ińska strona byłaby gotowa, traktując to jako typowe 
zlecenie komercyjne, dla doświadczonych w realizacji 
inwestycji tego rodzaju, firm ukraińskich. W Kijowie 
wyklucza się jednak jakąkolwiek współpracę z budow-
niczymi elektrowni na Węgrzech, która to budowa od-
bywa się przy znaczącym współudziale kapitału i firm 
rosyjskich. 

Specjaliści ukraińscy od energetyki atomowej są wy-
chowani w starej szkole. U nich nawet językiem urzę-
dowym jest rosyjski.

Stare dokumentacje były rzeczywiście prowadzone po 
rosyjsku. Obecnie obligatoryjnym językiem tego sek-
tora jest jednak tylko i wyłącznie ukraiński. Ponadto 
wszyscy specjaliści obowiązkowo uczą się angielskie-
go. Część dokumentacji jest tłumaczona równolegle 
na angielski. Zatrudnienie w elektrowni, na stanowi-
sku inżynierskim jest związane z obowiązkowym po-
sługiwaniem się angielskim. Inna rzecz, iż środowisko 
ukraińskich specjalistów od energetyki jądrowej na 
co dzień posługuje się rzeczywiście raczej rosyjskim. 
To jednak nie oznacza jakichś ukrytych sympatii wo-
bec Rosji. Stan niechęci ukraińskiej wobec Rosji osią-
gnął taki poziom, że nie należy się śmiać z określenia 
rosyjskojęzyczny Ukrainiec. Stosunek do Rosji jest tu 
bardzo emocjonalny i negatywny zarazem. Niezależnie 
od tego kto jakim językiem (rosyjskim czy ukraińskim) 
mówi. Ponadto w gronie specjalistów powstal swoisty 
podział. Na tych, którzy kończyli ukraińskie politechni-
ki oraz na tych którzy wcześniej przyjechali z Rosji. Ci 
drudzy praktycznie w całości wyjechali. 

atomowej
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Ukraińska energetyka atomowa jest mocno uzależniona od dostaw 
rosyjskiego paliwa jądrowego.

Nie jest to prawdą. Obecnie szwedzko – japoński Westinghouse po-
siada około 40 procent udziałów na ukraińskim rynku paliwa jądro-
wego. Paliwa z Westinghouse są kierowane do sześciu reaktorów 
(z piętnastu działających na Ukrainie). W dostawach paliwa jak na 
razie Ukraińcy muszą jednak także respektować zasady długoter-
minowej umowy z rosyjskim TVEL. Tu zbyt nagłe odejście od zasad 
kontraktu mogłoby skutkować wysokimi karami finansowymi. 
Po wypowiedzeniu umowy na zakup rosyjskich reaktorów, jedną 
z opcji, zapewniających realizację rozbudowy elektrowni byłyby, pro-
dukowane przez czeską Skodę, reaktory WWER-1000. Urządzenia te 
są także przystosowane do paliwa produkowane przez Westingho-
use. Równolegle instalowane będą też wyroby charkowskich firm 
Turboatom (turbiny) i Elektrotiażmasz (generatory).
Na Ukrainie wydobywa się też uran. Stąd pomysły zorganizowania 
zakładów, wytwarzających rodzime paliwo do reaktorów atomo-
wych. Przy czym samo przygotowanie paliwa musiałoby wyłączać 
(z uwagi na podpisane przez Ukrainę konwencje o nieprodukowaniu 
materiałów mogących służyć wytwarzaniu broni atomowej) wzboga-
canie uranu. To by się odbywało we Francji. Zainteresowany takim 
procesem byłby Westinghause. O woli dalszej współpracy mówią 
memoranda o potencjalnych zasadach współpracy jakie wypraco-
wał Energoatom z Westinghause. Sama produkcja byłaby jednak 
dziełem firmy Westingause. Słabym punktem tej koncepcji jest fakt, 
iż taka przetwórnia paliwa byłaby konkurencyjna wobec podobnego 
zakładu tej samej firmy Westinghause, działającej w Szwecji. Zakła-
da się więc, że potencjalne otwarcie wytwórni paliwa na Ukrainie bę-
dzie związane z ograniczeniem produkcji w Szwecji. 

Teoretycznie Ukraina mogłaby zorganizować tę produkcję bez udzia-
łu Westinghause czy też TVEL. To jednak wymagałoby wyłożenia du-
żych kapitałów, których stronie ukraińskiej brakuje.

Elektrownie atomowe wytwarzają radioaktywne odpady… 

Jak na razie ukraińska energetyka w większości te odpady „ekspor-
tuje” na mocy specjalnego kontraktu, do Rosji. Kosztuje to około 200 
milionów dolarów rocznie. Do Rosji wysyłane jest zużyte paliwo ze 
wszystkich elektrowni prócz Zaporoskiej. Tam bowiem  funkcjonuje 
lokalny, suchy skład odpadów jądrowych, zbudowany jednak tylko 
na potrzeby tego jednego zakładu.

W Czernobylu rozbudowywane jest natomiast schronisko – skład zu-
żytego paliwa dla potrzeb innych ukraińskich elektrowni. Pierwsze 
dostawy zużytego paliwa zaczęto by przywozić od 1 lipca tego roku. 

Równolegle władze ukraińskie 
prowadziły ostatnio rozmowy 
o zakupie kanadyjskiego reaktora 
Candoon, gdzie można zużyte pa-
liwo wyeksploatować do końca. Te 
rozmowy jednak nie dały rezultatu. 
Władz w Kijowie nie było stać na 
zakup tychże reaktorów. Nic też 
nie dały wstępne rozmowy z Kore-
ańczykami którzy mieliby ekspor-
tować na Ukrainę reaktory Cepco. 
Tu też jednak wydatki nad zmianą 
technologii wszystkich praktycz-
nie urządzeń ukraińskiej energe-
tyki jądrowej byłyby zbyt wielkie.

Jedyny problem strona ukraińska 
ma z utylizacją resztek paliwa wy-
soce promieniotwórczego. Pewnie 
podobnie jak w Niemczach będą 
jako składy tego paliwa spożyt-
kowane zamykane kopalnie wę-
gla kamiennego. Trzeba tu jednak 
podkreślić, że problemy ukraiń-
skiej energetyki atomowej nie od-
biegają od innych krajów. 





Branża budowlana wychodzi 
z dołka, a obszar infrastruk-

tury handlowej przeżywa 
prawdziwy rozkwit. Wszystko 
za sprawą nowych inwestycji 

deweloperskich wymaga-
jących zagospodarowania 

blisko położonej infrastruk-
tury. Według raportu CBRE 

Polska prezentuje najwyższy 
w Europie poziom bezpieczeń-

stwa tego rodzaju inwestycji. Z danych możemy wyczytać, 
że wartość transakcji w tym sektorze w Polsce przekroczył 
miliard euro, a to stanowi około 60% wszystkich inwestycji 

prowadzonych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Marka Jota Architekci przygotowała projekt 
budowy nowego biurowca, który powstanie 
na terenie Gdańska. Nowoczesny obiekt ma 
zostać ulokowany na obszarze położonym 
w rejonie ulic Trzy Lipy i Morenowej. W ra-

mach przedsięwzię-
cia zaplanowano bu-
dynek o powierzchni 
powyżej 4 tysięcy 
metrów kwadrato-
wych i kubaturze 
przekraczającej 
17 tysięcy metrów 
kwadratowych.

ZImOWY ROZkWIt 
niEruchOmOści

parterowej części obiektu neon będącego częścią kompleksu al-
chemia w gdańsku swą działalność rozpocznie profesjonalne studio 
stylizacji paznokci „julia ade”. działalność studia zostanie rozpo-
częta na początku maja. oferta jest skierowana zarówno względem 

pań, jak i panów. usługową nowością jest możliwość skorzystania z opcji 
„manicure express” skierowanej do pracowników okolicznych biurowców.

najemca 
z pazurem?

nOWy biurOWiEc 
W GDAńsku

N
ieruchom

ości
w



 64    

NIERUCHOMOŚCI / www.expressbiznesu.pl

Dzień dobry 
w Latach 20’

noworoczna lampka szampana bez względu na jakość trunku musiała rozpieszczać 
podniebienia inwestorów oraz deweloperów związanych z rynkiem nieruchomości. 

miniony rok zaliczamy do najbardziej udanych w historii rodzimego rynku. 
mimo to, z głosów niektórych ekspertów owego segmentu coraz częściej pobrzmienia 

sceptycyzm. nadchodzące miesiące mogą przysporzyć uczestnikom rynku 
kilku palących aspektów. jakich?

anim o frazach „ku przestrodze”, skupmy się na pozytywach, które również towarzy-
szą prognozowaniu. Faktem, który należy odnotować jest nieustannie rosnący popyt 
na mieszkanie nowe, słowem – budujemy dużo i kupujemy dużo. Żeby nie pozostać 
gołosłownym warto odwołać się do statystyk publikowanych w raportach GUS. Wy-
nika z nich, iż w okresie od stycznia do listopada minionego roku deweloperzy rozpo-
częli budowę ponad 220 tysięcy mieszkań. W ostatnich dwóch miesiącach roku 2019 
liczba ta wzrosła do 240 tysięcy. Jak owe dane mają się do prognozowania? Otóż 

90% tych mieszkań zostanie oddanych do użytku w nadchodzących miesiącach, co spra-
wia, że korzystne statystki mogą stać się iluzją przysłaniającą potencjalne problemy,

z
tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe
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Coś siał w młodośCi...

  Młodzi ludzie skupiają się w centrum uwagi, 
ale też w centrach wielkich aglomeracji, bo-
wiem najwyższy procent inwestycji w nieru-
chomości przeznaczone pod wynajem stoi po 
stronie osób młodych. Ceny najmu tego typu 
apartamentów rosną z miesiąca na miesiąc, 
a popyt? Popyt także rośnie.. Co ciekawe na 
przełomie dekad dotyczył on głównie osób 
młodych. Trójmiasto, podobnie jak Warszawa, 
Wrocław, Poznań, ba – nawet Białystok, - duże 
miasta przyciągają młodzież z różnych wzglę-
dów. Te najpopularniejsze to ciekawa praca 
i podążająca za nią dobra płaca. A jako, że 
w pracy spędza się większość czasu, dobrze 
jest mieć apartament ulokowany w pobliżu. 
W tym miejscu warto odnieść się do lustrzane-
go odbicia statystyk, które dotyczą Warszawy. 
Otóż z Miastem Stołecznym związane są pew-
ne normy, które zwiększają przewidywalność 
inwestycyjną. Wysokie ceny mieszkań przeło-
żyły się na obniżenie stopy zwrotów dla inwe-
storów, którzy stawiają pierwsze kroki w skali 
rynku. Obecnie średnia stopa zwrotu oscyluje 
w granicach 6%. To wciąż dużo, zwłaszcza jeśli 
zestawimy ową wartość na tle innych możli-
wości inwestycyjnych. Prawdopodobieństwo 
wzrostu cen w dużych miastach jest wysokie, 
ale wciąż nie tak duże, jak w przypadku innych 
europejskich metropolii. Które mieszkania 
sprzedają się najlepiej? W dużych miastach 
największą popularnością cieszą się niewiel-
kie apartamenty (30-55m kw.)  Zakup miesz-
kań o tej powierzchni wyniósł 36% wszelkich 
transakcji. Szacunki NBP z II kwartału 2019 
roku ukazują, że aż 42% tego rodzaju transak-
cji stanowiły inwestycje i wszystko wskazuje 
na to, że trend ten utrzyma się w roku 2020.

IdyllIczny krajobraz w tle

Niewiele wskazuje na to, że pierwszy kwar-
tał lat 20’ będzie spektakularny i rewolucyjny. 
Większość trendów pozostanie niezmienna, zaś 
krzywa diagramu inwestycyjnego nie powinna 
się odchylać w którąkolwiek ze stron. Orężem 
w dłoni optymistów pozostaje korzystny poziom 
PKB, za którym kolejno zmierza rekordowo ni-
skie bezrobocie, a potem wyższe wynagrodze-
nie, które umożliwia odkładaniem oszczędności. 
Te najprościej lokować w formę nieruchomości, 
co zdają się zauważać banki, które prześcigają 
się w szerokiej dostępności i skróconym czasie 
realizacji uzyskania kredytów hipotecznych. 
Sen z powiek optymistów spędza nieuniknione 
nadejście spowolnienia gospodarczego. Część 
ekspertów ze świata nieruchomości uważa, 
że jego wymiar nie powinien przyczynić się do 
pogorszenia rynkowej kondycji. Dowodem jest 

pAWEŁ 
gRABOWSkI,
Właściciel Big Property

W 2020 roku nieruchomości będą 
niezmiennie dobrą inwestycją. 
Spodziewamy się dalszych wzro-
stów cen nieruchomości w każdym 
segmencie zarówno mieszkań 
i domów, lokali użytkowanych i 
nieruchomości komercyjnych oraz 
gruntów. Mimo, że czynsze najmu 
nieruchomości nie rosną propor-
cjonalnie do wzrostu cen, nadal 
są atrakcyjną i bardzo bezpieczną 
inwestycją. O ile rosnąca podaż 
mieszkań może doprowadzić do 
wyhamowania wzrostów czynszów 
najmu, o tyle czynsze nieru-
chomości komercyjny powinny 
rosnąć ze względu na ograniczoną 
dostępność lokali i podaż niena-
dążającą za popytem. Szczególnie 
poszukiwane będą lokale handlo-
we wynajęte długookresowo dla 
sieciowych najemców. 
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michAŁ 
WAlASkOWSkI,
Współzałożyciel - firma 3QQ

Rodzaj nieruchomości w którą najlepiej in-
westować należy określić po zdefiniowaniu 
swoich potrzeb inwestycyjnych. Każdy in-
westor może mieć inne oczekiwania od nie-
ruchomości inwestycyjnej. Jeżeli inwestor 
kupuje nieruchomość która ma za zadanie 
pełnić bardzo płynne i pewne aktywa, to z 
pewnością jednymi z takich mieszkań będą 
mieszkania w nowym budownictwie – np. w 
sąsiedztwie Centrów Biznesowych , ale i ze 
stosunkowo niską stopą zwrotu. Jeżeli zaś 
inwestora interesuje wysoka rentowność z 
wynajmowanych nieruchomości, to warto 
pomyśleć o domu na obrzeżach miast, gdzie 
cena za m2 jest niska, a dom można wyna-
jąć firmie budowlanej, która zapłaci stosun-
kowo wysoką stawkę na cele mieszkaniowe 
.Mamy także inwestorów, którzy oczekują 
wysokiego wzrostu wartości nieruchomo-
ści na przestrzeni kolejnych lat. Wówczas 
warto zastanowić się nad zakupem nieru-
chomości mieszkaniowej w dzielnicach w 
dobrej lokalizacji, które są objęte planem 
rewitalizacji w najbliższych latach.

prosty kazus, który zakłada wycofanie 
środków z giełdy w przypadku nastania 
kryzysu. Pozyskane środki z ekonomicz-
nego punktu widzenia należy ulokować 
w formę bezpieczną. A za taką niezmiennie 
uchodzi nieruchomość.

wybuchowa mIeszanka

W roku 2020 będzie kontynuowana umiar-
kowana korekta wolumenu sprzedaży 
mieszkań deweloperskich. O jej zakoń-
czeniu i ponownym wzroście kontrakcji 
mowy być nie może. Nawet w przypadku 
założenia, że spowolnienie gospodarcze 
nastanie, a jego efektem stanie się postę-
pująca drożyzna – optymizm konsumenc-
ki stanie się odczuwalny także dla rynku 
mieszkaniowego. Bynajmniej kluczowym 
kryterium nie pozostaną tu rosnące ceny 

obiektów. Spowolnienie odciśnie piętno 
na parametrach związanych z nierucho-
mością. Finalnie scenariusz związany 
z okresowym załamaniem popytu jest 
możliwy. Z drugiej strony ze sytuacji po-
zornie niekorzystnej, można wyciągnąć 
pozytywy. Warunek? Powinniśmy rychło 
w czas zareagować. Pogorszenie stanu 
środowiska gospodarczego w branży de-
weloperskiej spowoduje nasilenie akcji 
promocyjnych nowych inwestycji miesz-
kaniowych. I o ile powszechna przecena 
lokali budowlanych nie wchodzi w grę, 
o tyle poziom rywalizacji o potencjalne-
go klienta pośród grup deweloperskich 
wzrośnie. Owe czynniki w pewien sposób 
przypominają mieszankę wybuchową. Bez 
względu na rozwój sytuacji rynkowej jed-
no jest pewne – ewentualny wybuch nie 
będzie brzemienny w swych skutkach.
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chwarzno 
Polanki

Wyjątkowe osiedle polecane dla aktywnych, towarzyskich i otwartych ludzi, 
którzy dbają o zdrowie, uprawiają sporty i lubią być modni.

tEkSt: Hossa
ZDjęciE: materiały prasowe
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hwarzno Polanki powstają na leśnej 
polanie, przy ulicy Chwarznieńskiej 
w Gdyni Zachód, w otoczeniu stu-
letniego lasu bukowego i kameral-
nej zabudowy willowej. Idea osiedla 
w harmonijny sposób łączy rytm 

otaczającej przyrody z przyjazną miejskością pozwalając 
mieszkańcom na zdrowy i aktywny styl życia. Położenie 
osiedla to zaledwie 10 minut od Śródmieścia, w dzielnicy 
która dynamicznie się rozbudowuje, a to zapewnia miesz-
kańcom infrastrukturę miasta i dzielnicy w zasięgu ręki. 
Tu przyroda łączy się z miejskością, której infrastruktura: 
oświatowa, komunikacyjna, handlowa, sportowo-rekreacyj-
na już jest rozwinięta, a planowana jak np, teren rekreacyjny 

z placem zabaw, zbiornikiem retencyjnym,czy też popro-
wadzeniem ścieżki spacerowej wzdłuż ściany lasu, pozwoli 
na korzystanie z różnych aktywności. 

Polanki swoją nazwę zawdzięczają położeniu tuż przy linii 
lasu. Kameralne budynki będą skupione w niewielkich en-
klawach i oddzielone od siebie zielenią drzew. Duża część 
osiedla pozostanie niezabudowana, co stanowi o wyjątko-
wej wartości tego projektu. 
Główną oś kompozycyjną Polanek stanowić będzie pierze-
ja handlowo-usługowa biegnąca wzdłuż całego założenia. 
Jej początek stanowić będzie miejski plac, na którym po-
wstanie oryginalna bryła pawilonu usługowego – znak roz-
poznawczy osiedla.

Nowe budynki 
już w ofercie.

więcej o ofercie:
www.hossa.gda.pl

c



mienia nam się służba zdrowia. Na 
lepsze. Wiem, że wielu czytelników 
zgrzytnie zębami i zacznie przypomi-
nać sobie historie o złych lekarzach, 
leniwych pielęgniarkach, nieudanych 
operacjach czy zabiegach, wielomie-

sięcznych kolejkach czy tłoku w salach. Sam mógłbym 
do tych opowieści pewnie niejedno dodać, ale trudno 
ukryć, że powoli bo powoli wszystko idzie do przodu. Es-
tetyczny szok przeżyłem podczas odwiedzin w Centrum 
Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku. Przestrzeń. 
Nowoczesność. Elegancja. A na piętrze pachnie kawą. 
Skończył się czas ponurych bufetów z kawą „po turec-
ku” albo „rozpuszczalką z puszki”. Kawowe wózki też 
odjechały. Pierwszy Dom Kawy „Pello Caffe”  w środku 
szpitala widoczny z kilku pięter, a w nim tłumy ludzi 
zajadających ciastka i kanapki popijane „małą czarną” 
gdańskiej produkcji. Nową markę stworzył Łukasz  – po-
tomek znanej gdańskiej rodziny Pellowskich. Od dwu-
dziestolecia międzywojennego zajmowali się pieczy-
wem i słodkościami. Teraz produkują także swoją kawę. 
Wyselekcjonowane ziarna z brazylijskiej Arabiki i indyj-
skiej Robusty trafiają do specjalistycznego pieca i nie-
śpiesznie nabierają koloru i szlachetności pod okiem 
Master Roastera. Nie jest to jeszcze Cup of Excellence 
- bo te trudno dostępne i drogie ziarna trafiają niemal 
wyłącznie na rynek japoński i amerykański – ale kto wie 
co będzie za kilka lat?!
Wiadomo, że rynek palarni kawy w Polsce przechodzi 
teraz etap dynamicznego wzrostu. Podobny do tego co 
stało się w ostatnich latach z piwem kraftowym. W tej 
chwili jest już kilkudziesięciu producentów dysponują-
cych nowoczesnymi palarniami. I coraz szybciej rosnący 
rynek tych, którzy chcą czegoś więcej niż rozpuszczal-
nej albo sypanej z supermarketowej półki. 
Wartość polskiego rynku kawy w 2019 r. to około 5,5 
mld zł. W ostatnich latach średni roczny wzrost tego 
rynku szacuje się na około 13%. Ponad 80% dorosłych 
Polaków deklaruje regularne picie kawy, znaczna część 
z nich sięga po nią co najmniej raz dziennie (według 
danych CBOS, nawet 60%), a aż 16% wypija kilka kaw 
każdego dnia. Zgodnie z różnymi szacunkami, przecięt-

nie wypijamy rocznie ponad 500 porcji kawy. To około 
2,8 kg. Zarabiają najwięksi gracze, jak Kraft Foods, Ne-
stlé, Tchibo, Sara Lee, Strauss Group. To one skupują 
większość zasobów surowych ziaren kawy na świecie 
i później – po przetworzeniu – rozprowadzają ją na rynku 
pod swoimi markami. Ale konsumenci – wraz z grubo-
ścią portfela i wzrostem świadomości – szukają nowych 
doznań. Co jest szansą tych mniejszych producentów. 
Kluczem do sukcesu jest jakość ziaren. Kawowiec to 
roślina bardzo wrażliwa na warunki uprawy. Na smak 
ziaren wpływa choćby wysokość, na której znajduje się 
plantacja. Im wyżej rośnie kawa, tym ma w sobie mniej 
kofeiny, więc jest też łagodniejsza w smaku. Nasłonecz-
nienie i temperatura decydują z kolei o czasie dojrze-
wania owoców. Im dłużej trwa ten proces, tym bardziej 
złożony jest profil sensoryczny kawy. Do tego dochodzi 
skład gleby i pogoda. Kolejne etapy kreowania smaku to 
moment rozpoczęcia zbiorów i czas ich trwania, sposób 
obdzierania kawy z zewnętrznego miąższu i suszenia. 
Nawet transport ma znaczenie. Przed wiekami żaglow-
ce płynące z Indii do Europy  pokonywały tę trasę przez 
pół roku. Morska wilgoć sprawiała, że ziarna pęczniały, 
a suche okresy, że wysuszały się i kurczyły. Przez to na-
bierały one gęstej, syropowej tekstury. Współcześnie 
producenci podrabiają owe historyczne „monsunowa-
nie”, przeprowadzają skomplikowane badania gene-
tyczne, ukrywają tajemnice pielęgnacji.
Teoretycznie recepta na dobrą kawę jest prosta. Podał 
ją już w 18 wieku Charles- Maurice de Talleyrand. „Kawa 
powinna być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta 
jak anioł, słodka jak miłość” – mawiał francuski polityk 
i dyplomata i trudno się z nim nie zgodzić. Od czasów 
odkrycia ziaren – niezależnie czy dokonały go kozy 
w Etiopii czy suficcy mnisi z Jemenu – trwa poszukiwa-
nie najlepszego smaku. Może współcześnie uda się go 
odnaleźć w gdańskiej kawie?! Wszak mamy tradycje, 
bo właśnie nad Motławą otwierano pierwsze w Polsce 
kafehauzy. Smacznego!

sŁAWOmir 
SIEZIENIEWSkI 

Prezenter i dziennikarz  
od 25 latzwiązany z TVP,  

specjalista ds.mediów
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Czas na małą Czarną, 
czyli co kryJe się 

w fiLiżance

7 mln ton kawy wypijamy w ciągu roku na całym świecie. 
Obok produktów zachodnich producentów na polskim rynku 
pojawia się coraz więcej elitarnych kaw rzemieślniczych.

Z



Zgodnie z raportem 
publikowanym 

przez Polską Izbę 
Turystyczną zimo-
wy sezon urlopowy 

cieszy się ogromnym zainteresowaniem podróż-
ników. Dokąd najczęściej wybierają się rodacy? 
Wśród rodzimych kierunków prym wiodą rejony 
górskie – Tatry, Beskid Śląski oraz Karkonosze. 

W zestawieniu wycieczek zagranicznych dominują 
kierunki egzotyczne w postaci Egiptu i Wysp Ka-

naryjskich. Trzecią lokatę zajmuje słoneczna Italia.

Zgodnie z obserwacjami ekspertów w najbliższych 
miesiącach prym będą wieść grochy, które po 
kilku latach wracają do łask. Tym razem wystąpią 

w wariancie mikro i makro 
w towarzystwie hiszpańskich 
akcentów. Dużą popular-
nością będzie się cieszył 
również styl safari, zapocząt-
kowany przez Saint Laurenta, 
który znakomicie prezentuje 
się w odcieniach neutralnych 
oraz piaskowych.

WAkAcjE 
ZimOWą 

pOrą 

inne grono zajęło miejsce dawnej „restauracji pod łososiem”. 
odświeżone wnętrza stylowego obiektu przy ulicy szerokiej 
oczarowały gości zgromadzonych na oficjalnym otwarciu fran-

cuskiej restauracji w nowym gmachu. historia kamienicy w której mie-
ści się restauracja sięga XVi wieku. nowa aranżacja wyeksponowała to 
co ciekawe i piękne, oddając tym samym historycznego ducha miejsca.

nowa 
lokalizacja 

Winnego 
grona

pOWrót 
GrOchóW i sAfAri

Lifestyle
w
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poszukiwaniu ciekawych propozycji wyruszyliśmy do 
trójmiejskich lokali. Okazuje się, że grzaniec pomimo 

jesienno-wiosennego klimatu znajduje się w większości 
kart degustacyjnych. Metod jego przygotowania oraz ro-

dzajów stosowanych składników jest bez liku. Które z propo-
zycji są godne polecenia? Sprawdźmy!

Czas na 
GrzaŃca!

szmaragdoWa cafe

Naszą podróż zaczynamy od północnego zakątka 
Trójmiasta. W gdyńskiej scenerii napotykamy na 
lokal Szmaragdowa Cafe, który jak się okazuje,  
w temacie grzańca stawia na klasyczne rozwią-
zania. Fundamentem receptury pozostaje wino 
wytrawne, które po procesie podgrzania uwal-
nia mnóstwo ciekawych połączeń smakowych. 
Dodatki do grzańca stanowią pomarańcze oraz 
goździki. Minimalistyczna koncepcja rozgrzewa-
jącego napoju pozostaje nade elegancka i stylo-
wa w odbiorze. Całość dopełnia niewielka ilość 
syropu. Do wyboru mamy syrop malinowy oraz 
aroniowy. Każda wersja smakuje wyśmienicie!

choć aura coraz częściej płata figle i na próżno 
szukać zasp śniegu, siarczystych mrozów i powisających 

sopli lodu, to jedno jest pewne – zawsze znajdzie się 
odpowiedni pretekst do rozpieszczenia podniebień 

pysznym grzańcem.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe
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sopocki młyn

Podróż po trójmiejskich doznaniach smakowych kończymy w Sopo-
cie, bo przecież grzechem jest nie zajść na grzańca po zimowej wę-
drówce brzegiem plaży. Trafiamy do restauracji Sopocki Młyn, która 
słynie z własnych wypieków w których zakochali się sopocianie oraz 
turyści odwiedzający nadmorski kurort. W karcie nie może zabraknąć 
popularnego grzańca, który jest przygotowywany na bazie wina pół-
wytrawnego. Dodatki to pomarańcze, goździki, cynamon oraz… kilka 
kropel soku z pomarańczy, które walnie przyczyniają się do podkre-
ślenia walorów smakowych trunku. Dużym plusem Sopockiego Mły-
nu jest fakt, że obsługa pozostaje otwarta na propozycje dotyczące 
komponowania grzańca. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

pan kotoWski

Przenosimy się do urokliwej Oliwy. Tu u zbie-
gu ulic Opata Rybińskiego i Leśnej mieści się 
restauracja o intrygującej nazwie „Pan Ko-
towski”. Lokal specjalizujący się w tradycyj-
nej kuchni ukraińskiej również posiada swój 
unikalny patent na przygotowanie grzańca. 
W tym przypadku bazę stanowi półsłodkie 
wino ukraińskie, które urozmaicone paletą 
naturalnych owoców w postaci winogron, żu-
rawiny i czarnych porzeczek oraz dodatkiem 
miodu prowokuje w nas zupełnie nowe dozna-
nia. Walory stricte rozgrzewające są tu obo-
wiązkowe. W końcu to tradycyjna Ukraina!

restauracja rękaWiczka

W zestawieniu nie może zabraknąć miejsc, które tętnią życiem 
przez całą dobę. Takim miejscem jest z pewnością gdańska Sta-
rówka, która poza wyjątkowym krajobrazem oferuje coś jeszcze, 
mianowicie – Rękawiczkę. Restauracja posiada w swojej ofercie 
grzańca galicyjskiego. Tradycyjna forma przygotowania i dodat-
ki w postaci goździków, cynamonu oraz cytrusów pozostają bez-
kompromisowe względem wszelkich udziwnień znanych z mo-
dernistycznej sztuki kulinarnej. Kultowy grzaniec z pewnością 
zachwyci miłośników legendarnego wariantu owego trunku.
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Nadia, czyli tytułowa pomoc domowa, zrobi wszystko, aby nic 
nie wyszło na jaw. Jednym słowem zapowiada się prawdziwa 
komedia omyłek, która święci triumfy na wielu europejskich 
scenach. Teraz czas na Gdynię!
Spektakl przygotowany został przez Bałtycki Teatr Różno-
rodności działający przy Gdyńskim Centrum Kultury, tym ra-
zem wyreżyserowany przez Tomasza Podsiadły.
Bałtycki Teatr Różnorodności, dawniej Scena 138, od 10 lat 
tworzy spektakle dramatyczne, muzyczne, komedie oraz 
przedstawienia dla dzieci, które uzupełniają ofertę kultural-
ną Gdyni, jednocześnie przygotowując przyszłych aktorów do 
egzaminów na uczelnie aktorskie.

bałtycki Teatr 
Różnorodności 
kolejna premiera

Mieszkanie, dwie sypialnie, mąż, żona…kochanek 
i kochanka. To tylko zapowiedź prawdziwej farsy, 
jednej z najzabawniejszych, jakie można zobaczyć 
na scenie teatru.

W styczniu odbyły się największe w Europie – 
Lodowe Mistrzostwa Świata Coppa del Mondo 
della Galateria 2020 podczas których wystąpi-
ło jedenaście ekip, z różnych zakątków świata 
m.in. z Argentyny, Francji, Hiszpanii, Japonii, 
Kolumbii, Malezji, Meksyku, Niemiec, Singapu-
ru, Włoch, a także z Polski. W skład Polskiej re-
prezentacji weszli Aleksandra Sowa-Trzebiań-
ska, Grzegorz Radajewicz, Maciej Pięta, Robert 
Burkat oraz Michał Wiśniewski - Konsultant 
technologiczny Past Creation, szkoleniowiec, 

miłośnik cukiernictwa oraz dobrych produktów, 
Mistrz Polski Cukierników i przede wszystkim 
Szef Cukierni Hotelu Haffner. 
 
„Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie Michał 
znalazł się wśród najbardziej utalentowanych 
osób na świecie, reprezentując Polskę i Hotel 
Haffner podczas zawodów Coppa del Mondo del-
la Galateria 2020. Cieszmy się, że to właśnie nasi 
goście mogą na co dzień kosztować jego ciast 
i tortów w sopockiej cukierni Hotelu Haffner”

Szef Cukierni Hotelu Haffner 
kapitanem polskiej reprezentacji
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lwice 
Biznesu 
2019
Ponad 250 osób pojawiło się na 
finale 5. edycji plebiscytu LWICE 
BIZNESU 2019 organizowanego 
od 2014 roku przez magazyn Law 
Business Quality. 

Plebiscytu, który docenia i nagradza kobiet biznesu z sektora MŚP, a także osobistości 
medialne, które swoją postawą motywują i inspirują inne kobiety do działania. W tym roku 
wśród nagrodzonych kobiet znalazły się m.in. dr Irena Eris, Katarzyna Bonda, Ewa Sza-
batin, Paulina Biernat, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Kasia Miller, Viola Piekut, Maria 
Niklińska i Iwona Guzowska. 
LWICE BIZNESU. Kim są? Są niezależne, ale podkreślają, że ich żywiołem jest współpraca 
z innymi ludźmi. Ich zaletą jest przebojowość, lecz każda z nich jest przekonana, że bez empa-
tii i wyczulenia na potrzeby innych nie można osiągnąć sukcesu. Są kreatywne i inteligentne, 
ale świadome tego, że najlepszy pomysł potrafi wpaść do głowy podczas codziennych, nieraz 
banalnych czynności. To panie, które dzięki swej pasji znalazły pomysł na życie. 
– Plebiscyt Lwice Biznesu z roku na rok cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy 
liczba nadsyłanych do redakcji naszego magazynu zgłoszeń. Od pierwszej edycji konkursu, 
czyli od roku 2014, skupia wokół siebie największe gwiazdorskie nazwiska oraz media, które 
piszą o naszym niezwykłym wydarzeniu. W poprzednich edycjach statuetki LWICY BIZNESU 
trafiły m.in. do Jolanty Kwaśniewskiej, Ewy Błaszczyk, Joanna Klimas, Joanny Brodzik, Edyty 
Jungowskiej, Anny Muchy, Omeny Mensah czy Joanny Jabłczyńskiej – mówi Ilona Adamska, 
pomysłodawczyni konkursu, wydawca i redaktor naczelna Law Business Quality. 
Galę poprowadził Arkadiusz Habrat i Ilona Adamska. Gościem specjalnym, a zarazem osobą, 
która wspierała ich na scenie oraz wygłosiła krótką prelekcję na temat przywództwa kobiet 
w biznesie, był Jacek Santorski. 
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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

Czy to już 
wiosna?

iłownie i kluby fitness zapełnione są sportowcami, półamatorami 
i amatorami, realizującymi noworoczne postanowienia: 

schudnę • 
przypakuję• 
wyrzeźbię• 

…aż miło popatrzeć. 

Przechodnie na ulicy, jakby bardziej życzliwi, sporo uśmiechu dookoła. Czy 
to zasługa noworocznych postanowień? Czy po prostu pięknej aury? Nie 
wiem. Jest to jednak bardzo miłe. 

A jak Wasze postanowienia, jak Państwa plany? 
Styczeń to piękny czas, aby zejść z fotela i rozpocząć nowe aktywności. 

A co powiecie na coś niebanalnego? Mam pewien pomysł, na noworoczne 
postanowienie... 
Rzucanie palenia, rozpoczęcie biegania, zaprzestanie jedzenia słodyczy 
przerabialiśmy wszyscy lub prawie wszyscy. A gdyby tak postanowić…. 

„Od stycznia przynajmniej raz w miesiącu wizyta w teatrze, operze lub fil-
harmonii. i dieta. Dieta od kiepskiej telewizji, fb i innych złodziei czasu.” 

Co Państwo na to? Jak się podoba pomysł, aby od tego roku zacząć aktyw-
nie uczestniczyć w życiu kulturalnym Trójmiasta? 

ZAlEtY: 
szersze horyzonty • 
spotkanie ciekawych osób, które tak , jak Państwo szukają dobrej • 
rozrywki, 
przeżycie pięknych, głębokich emocji niemożliwych do posmako-• 
wania przed telewizorem, 
skosztowanie literatury słownej bądź muzycznej, wcześniej Wam • 
nieznanej. 

WADY: 
brak• 

Mam nadzieję, że udało mi się Państwa namówić.
Teraz czas na Wasz ruch- proponuję zacząć od sprawdzenia repertuarów 
trójmiejskich instytucji kultury.
Moją uwagę szczególnie przykuły propozycję na styczeń i luty Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej oraz Konsulatu Kultury w Gdyni. 

Zatem, mam nadzieję, do zobaczenia się z Państwem na widowni.

Słońce od rana zmusza do założenia ciemnych okularów, 
a temperatura sięga prawie 10 stopni Celsjusza. Mamy wiosnę 

w połowie stycznia. Nie wiem, jak Państwo, ja jestem wręcz zachwycony. 

S
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Z wiZytą 
u Biało-
Zielonych 
ladies

spotkanie wigilijne drużyny biało-zielone ladies gdańsk 
jest corocznym świętem, które staje się okazją do uhonorowania 
sportowych osiągnięć rugbystek oraz do podziękowania 
osobom zasłużonym dla działalności klubu.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: Piotr Żagiell
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Tym razem spotkanie odbyło się w gościnnych progach Hotelu Amber. Ofi-
cjalną część wydarzenia zapoczątkowało uhonorowanie przyjaciół zespołu 
pamiątkowymi grawerami. Stałym elementem programu jest także seans fil-
mu podsumowującego ostatnie miesiące w wykonaniu zawodniczek gdańskiej 
drużyny. Wspólna wigilia jest również doskonałą okazją do podziękowania za 
hojność darczyńcom oraz osobom aktywnie działającym na rzecz klubu. Na za-
kończenie zawodniczki, sztab szkoleniowy, zarząd i goście specjalni podczas 
grudniowego spotkania w sposób symboliczny podzielili się tortem o który 
przygotowali mistrzowie z cukierni Baccate.

Marlena Mroczyńska, Olga Witman, Paweł Stefaniak, Małgorzata Kłos, Karolina Jaszczyszyn

Marlena Mroczyńska, Hanna Maliszewska, Mariusz Grzęda, Mariusz Gniech, Małgorzata Kłos, Karolina Jaszczyszyn

Hanna Maliszewska, Rafał Kwiatkowski, 
Marlena Mroczyńska, Małgorzata Kłos

Karolina Jaszczyszyn, Mariusz Kozieł, Marlena Mroczyńska
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Marlena Mroczyńska, Olga Witman, Paweł Stefaniak, Małgorzata Kłos, Karolina Jaszczyszyn

Marlena Mroczyńska, Jakub Urbanowicz, Hanna Maliszewska

Marlena Mroczyńska, Zdzisław Urbanowicz, Hanna Maliszewska

Hanna Maliszewska, Jakub Wach, Marlena Mroczyńska, Małgorzata KłosMarlena Mroczyńska, Marek Mitygowski

Jakub Urbanowicz, Patrycja Zawadzka, Klaudia Respondek, Aleksandra Leśniak, 
Anna Klichowska, Julita Kołodziej, Małgorzata Kołdej, Natalia Pamięta
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 „Nowym Jantarze” znajdziecie ludzi, którzy 
poznali moc wyciszenia i relaksu oraz zrów-

noważonego żywienia. Ludzi, którzy przekonali się o mą-
drości swojego organizmu. Mających świadomość tego, jak 
ważna jest nieustanna nauka i szerzenie wiedzy na temat 
dobroczynnego wpływu właściwiej diety na umysł i ciało.
Nasz zespół nieustannie przemierza swoją drogę po zdro-
wie. Dlatego też tworzymy dla Was „Nowy Jantar” – prozdro-
wotny projekt obejmujący turnusy zdrowotno-szkoleniowe 
z oczyszczającymi dietami, wykrywaniem nietolerancji po-
karmowych i z leczniczymi postami.
W czasach nadmiaru informacji, ciągłych bodźców ze świa-
ta zewnętrznego, stresu związanego z troską o przyszłość 
swoją i najbliższych – gdy potrzebujecie nabrać oddechu 
– jesteśmy dla Was. Sposobów na wyciszenie skołatanych 
nerwów i zmęczonego ciała nie musicie już szukać po omac-
ku, metodą prób i błędów, gdzie każdy z nich kosztuje czas, 
którego ciągle tak wszystkim brakuje.
Dzięki zbieranym przez lata doświadczeniom na polu reha-
bilitacji, farmakologii, psychologii, dietetyki, naturoterapii 
i wielu innych – w ramach zdrowotnych turnusów stworzy-
liśmy autorski program zorganizowanego wypoczynku. Dla-
tego każdy, kto czuje potrzebę pozytywnych zmian w życiu, 
może rozpocząć z nami marsz swoistą „ścieżką zdrowia”.

Nowy jaNtar.
zdrowie, koMfort, 
edUkacJa i reLaks

zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, 
sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.
      hipokrates (460 – 377 p.n.e.)

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDjęciA: materiały prasowe

w
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Turnusy i dieTy oCzyszCzająCe 

Prowadzimy zorganizowane, odbywające się pod okiem naszej Pani dietetyk 
i w konsultacji z lekarzem, turnusy 3-dniowe z dietą sokowo-ziołową doktora Bu-
chingera, jak i 7-dniowe turnusy z dietą warzywno-owocową. Najbardziej zauwa-
żalne korzyści płynące z turnusów to poprawa kondycji cery i witalizacja organi-
zmu. Dodatkowo wprowadzenie do regulacji gospodarki hormonalnej i ważny krok 
do przygotowania organizmu do wyzbycia się wielu przewlekłych dolegliwości. 
Zapraszamy wszystkich z Was, którzy czują potrzebę pozytywnych zmian w swo-
im żywieniu, chcą poznać otwartych, miłych ludzi i zdobyć przydatną w zakresie 
zdrowia wiedzę.

Weekendowy detoks pod okiem naszej dietetyczki, czy tygodniowa kuracja oczysz-
czająca z dietą warzywno-owocową? Wybierz swój sposób na wypoczynek, a jeśli 
zechcesz nauczymy Cię morsować, produkować kosmetyki i wprowadzać wygodne 
i sprawdzone metody wspierania zdrowia w życiu codziennym.

/nowy jantar

www.nowyjantar.pl
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zabiorę Was na cayo santa maria, do 
kubańskiego raju, który dla mieszkań-

ców socjalistycznej wyspy do dziś jest 
synonimem luksusu i nadzieją na wolność.

od lotniska w santa clara mamy 110 km, 
które pokonamy autokarem, bo przylecieliśmy 
zorganizowaną grupą. gdybyśmy jednak chcie-
li wybrać się na własną rękę, napotkamy szereg 
kosztownych do pokonania przeszkód. taksówka 
z lotniska to koszt ok 110 $. i nie możemy umówić 
się z kierowcą, że odbierze nas w drodze powrot-
nej. kierowca może wyjechać z cayo tylko pustym 
autem. rajskie cayo znajduje się bardzo blisko 
maiami, zatem jest dobrym miejscem wypadowym 
dla uchodźców, stąd obostrzenia dla tubylców.

lista rzeczy, które można robić lub pomysłów na 
aktywne spędzenie czasu tutaj jest krótka. plażing.
jednak nie taki zwyczajny, bo na najpiękniejszych 
plażach świata. plażach, które są spełnieniem kara-
ibskich snów, na których wysokie, pochylone palmy 
kołyszą się na wietrze, na których chilując się na ha-
maku pijemy boskie drinki wprost z łupiny kokosa.
najlepszy czas na wakacje na cayo to nasze 
zimowe miesiące, choć w czasie naszego lata 

ceny są sporo niższe ale i większe prawdopo-
dobieństwo huraganów.
najchętniej wypoczywają tu kanadyjczycy, któ-
rych dwa tygodnie w raju wraz z przelotem kosz-
tują 500$, a różnica temperatur to 50 stopni.
białe, piaszczyste plaże upodobały sobie kolonie 
flamingów, brodzące w krystalicznych wodach 
ciepłego morza karaibskiego.

gdy znudzi nam się wszechobecny luksus, po-
lecam zanurkować. płytkie wody zasiedliły ko-
ralowce i przepiękne gatunki egzotycznych ryb. 
można skorzystać ze szkoły nurkowania i eks-
plorować rafy ze specjalistycznym sprzętem lub 
tylko z rurką i płetwami.

do havany jest spory kawałek - 400 km, więc na-
mawiam by przylecieć tu raz jeszcze gdzieś bliżej 
stolicy a teraz korzystać z błogiego „nicnierobienia”
lot z polski trwa 12 godzin, koszt 9 dniowego po-
bytu to ok 4-4,5 tyś zł.

na łamach naszego funpage „podróże i My” 
piszemy o takich perełkach, zaglądajcie do nas
i odkrywające z nami „Raje na ziemi”.

Witold Gulcz    |    Salony Firmowe iTaKa    |   CH renTal ParK - GdańSK -SzadółKi    |    CH auCHan - rumia   |  CH auCHan - GdańSK   |   CH Plaza – Poznań

 - kuBański raj
Zabiorę Cię... właśnie tam...
Gdzie jutra słodki smak
Zabiorę Cię... właśnie tam
Gdzie słońce dla nas wschodzi
Zabiorę Cię... właśnie tam,
Gdzie wolniej płynie czas
Zabiorę Cię... właśnie tam
Gdzie szczęściu nic nie grozi...

Cayo Santa Maria
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Otwarcie nowej siedziby biura rachun-
kowego Agnieszki Larysy Kubiak. Na 
przybyłych gości czekały liczne atrakcje. 
Gości powitała właścicielka miejsca - La-
rysa Kubiak - oraz właścicielka agencji 
kreatywnej Maarwin - Paulina Marwiń-
ska - przedstawiając zespół specjalistów 
świadczących usługi z dziedziny podat-
ków, księgowości, kadr i prawa. Na gości 
czekała również prelekcja sommelierska 
połączona z degustacją wina oraz whisky, 
słodki stół przygotowany przez Szma-
ragdowa Cafe oraz zabawa wizytówkowa 
z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi 
przez zaprzyjaźnione firmy partnerskie.

Nowe biuro

Obiekt, a w zasadzie ru-
ina ulokowana w Gdyni 
przy Alei Zwycięstwa 
173 przez kilkanaście lat 
szpeciła krajobraz trasy 
wlotowej do centrum 
Miasta Morza. Skutkiem 
długo trwającego ma-
razmu były zawirowania 
natury formalnej, któ-
re pociągnęły za sobą 
inne negatywne konse-
kwencje. Budowę gma-
chu rozpoczęto w 1999 

roku. Obiektu nie odebrano formalnie, co  przyczyniło się 
do postępującego rozkładu poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych. I o ile ocena estetyczna krajobrazu po-
zostaje kwestią subiektywną, o tyle stwarzanie bezpo-

średniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców 
jest twardym obiektywizmem. W 2009 roku nad inwesty-
cją zaczęły zbierać się chmury komorniczej egzekucji. Li-
cytację wygrał gdyński przedsiębiorca – Jerzy Jankowski, 
który wskrzesił nowe życie budynku.

Zapał i determinacja Orłowianina sprawiły, że obiekt zo-
stał niemal w całości odbudowany. Biorąc pod uwagę za-
stosowanie zaawansowanych technologii – dziś możemy 
mówić, że biurowiec pod względem architektonicznym 
i użytkowym jest bardzo nowoczesnym budynkiem w ska-
li regionu. Również nazwa obiektu nie jest przypadkowa. 
„Fenix Office Park” to miejsce, które ze względu na burz-
liwą historię przywołuje legendę o mitycznym ptaku, który 
odrodził się z popiołów. Gdy do tej metamorfozy dołożymy 
dbałość o otoczenie i zagospodarowanie zieleni, możemy 
mówić, że oferta biurowca jest doskonałą propozycją dla 
potencjalnych najemców.

redłowskie metamorfozy
Stawanie na nogi bywa czynnością 
skomplikowaną, zwłaszcza jeśli dotyczy 
newralgicznych obszarów miejskich, 
a za taki należy uznać gdyńskie Redłowo.

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciE: Jan Ziarnicki - Gdynia.pl



Jak podaje raport IBRM Samar – pośród samocho-
dów osobowych wiodących prym w wojewódz-

twie pomorskim, liderem pozostaje Volkswagen. 
W minionym roku w naszym regionie zarejestro-

wano 5475 sztuk owej marki. Drugim – najpopular-
niejszych producentem jest Skoda z ilością 5131 

zarejestrowanych modeli. Za plecami przedstawi-
cieli grupy VAG 
prezentuje się 

Toyota, której eg-
zemplarze padły 

łupem 3587 osób.

Symbolem czasów w których granica oddzielająca 
technologiczny postęp od motoryzacji staje się 
coraz bardziej nikła jest Sony Vision-S – prototyp 

pojazdu wykorzystującego 
technologie obrazowania 
oraz wykrywania Sony, a tak-
że oprogramowanie pokła-
dowe, które jest regulowane 
przy zastosowaniu sztucznej 
inteligencji. Oficjalna premie-
ra pojazdu wyprzedzającego 
naszą epokę miała miejsce 
w Los Angeles.

VOlkSWAgEN 
W PlAStRONIE lIDERA

019 rok był niewątpliwie udanym okresem dla dealerów zajmu-
jących się markami premium. najdroższym pojazdem sprzeda-
nym w ubiegłym roku okazało się porsche 911 gt2 rs, którego 

wartość wyniosła 1.638.000 złotych. na drugim miejscu również znalazł 
się model oferowany przez porsche, choć tym razem mowa o wariancie 
panamera turbo s e-hybrid o wartości 1.091.000 złotych. najniższy sto-
pień podium piastuje mercedes-maybach s650 w kwocie 1.065.500zł.

najdroższe 
auta 

trójmiasta

POjAZD 
WyprZEDZAjący EpOkę

M
otoryzacja

2
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Pojazd, który doskonale sprawdzi się w zimowych warunkach musi 
spełniać kilka cech. Kluczowe zdają się te, które w sposób bezpośred-
ni wpływają na osiągi. Rodzaj stosowanego napędu oraz technolo-
giczne zaawansowanie sprawiają, że podstawowe wybory stanowią 
SUV-y oraz Crossovery. Jakim propozycjom warto się przyjrzeć?

Po szklance 
i Przez zasPy

tEkSt: Mateusz Marciniak
ZDjęciA: materiały prasowe
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Zanim poznamy auta, których drugim imieniem jest przygoda, 
warto wspomnieć o warunkach atmosferycznych. W naszych re-
aliach potrafią być prawdziwym utrapieniem dla kierowcy. Cha-
rakterystyczna „szklanka” na powierzchni, nieprzewidywalne 
opady deszczu oraz śniegu, a także grząska nawierzchnia dróg 
terenowych. Wszystko to wpływa na wydajność, dynamikę jazdy, 
jej komfort oraz co najważniejsze – bezpieczeństwo. Które z aut 
potrafi wznieść te cechy na najwyższy poziom? Sprawdźmy!

Autem, które sprosta zimowym warunkom, a przy tym będzie po-
jazdem uniwersalnym i niezawodnym jest najnowsza Dacia Du-
ster. Ogromna popularność owego modelu znajduje odzwiercie-
dlenie w raportach sprzedażowych. Wynika z nich, iż w okresie od 
stycznia do września minionego roku, w Polsce sprzedano ponad 
12 tysięcy egzemplarzy modelu. Istotnym kryterium wyboru był 
z pewnością stosunek jakości względem ceny. Jakie cechy wyróż-
niają nową Dacię? Eksperci cenią tytułowy wariant za znakomite 
właściwości terenowe, duży prześwit i napęd 4x4 oraz zastoso-
wanie praktycznych technologii zwiększających komfort użytko-
wania. Owe cechy sprawiają, że najpopularniejszemu modelowi 
w tym segmencie żadna zima nie jest straszna.

35% - tyle stanowi cały segment SUV-ów w skali polskiego rynku 
nowych samochodów osobowych. Duża część została zagospoda-
rowana przez Volkswagena Tiguana, który z miesiąca na miesiąc 
sprzedaje się lepiej. Kluczową zaletą motoryzacyjnego dzieła nie-
mieckich konstruktorów pozostaje uniwersalność. Tiguan poradzi 
sobie świetnie zarówno przypadku eleganckich bulwarów miej-

skich, jak i zaśnieżonych górskich dróg. Bogate wyposażenie nowej propozycji VW sprawi, 
że podróż stanie się komfortowa bez względu na otaczające warunki.

kRZYSZtOF 
PASZkIEWIcZ,
Menadżer Salonu 
Gdynia Serwis Haller

Opel Grandland Hybrid to pojazd nowo-
czesny, który poradzi sobie w każdych 
- nawet najbardziej wymagających 
warunkach. Auto o charakterze sportowo-
użytkowym łączy w sobie mnóstwo zalet. 
Do najważniejszych zaliczamy wydajność 
oraz elastyczność. Imponująca moc -  300 
KM dla wersji 4x4 lub 225 KM dla wersji 
z napędem na przednią oraz 4 tryby jazdy. 
Owe cechy w połączeniu z wydajnym na-
pędem hybrydowym typu plug-in  sprawia-
ją, że podróżowanie najnowszym modelem 
Opla nabiera zupełnie nowego wymiaru. 
Zastosowanie innowacyjnych technologii 
pozwala z kolei na bezpieczną oraz w pełni 
komfortową użytkowość, nawet w przy-
padku niekorzystnych warunków. 
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SEBAStIAN 
cHOjNAckI,
Specjalista ds. sprzedaży 
– Zdunek KMJ

Podstawową cechą pojazdu, który 
sprawdzi się świetnie w zimowych 
- wymagających warunkach jest 
jego wydajność. Autem łączącym w 
sobie zalety takie jak przestronność, 
korzystne osiągi i wspomnianą 
wydajność jest najnowszy Nissan 
Xtrail. Pojazd jest dostępny w dwóch 
wariantach silnikowych – wysoko-
sprężynowym o pojemności 1.7l, 
który został wyposażony w napęd 
4x4 oraz benzynowym o pojemności 
1.3l. Zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych oraz 
możliwość wykorzystania napędu na 
cztery koła sprawia, że Nissan Xtrail 
poradzi sobie w każdych – nawet naj-
bardziej ekstremalnych warunkach.

O tym, że współczesne technologie mogą stanowić istotne kryterium wyboru 
świadczy nowy Suzuki Vitara. Model charakteryzuje się wydajnym silnikiem ben-
zynowym z gamy BOOSTERJET oraz zastosowaniem innowacyjnego systemu ALL-
GRIP Select. Podstawową zaletą owego systemu jest możliwość wyboru trybu jaz-
dy z zachowaniem napędu na cztery koła. Do wyboru – w zależności od warunków 
możemy włączyć tryb auto, sport, lock, bądź snow, który fantastycznie sprawdzi 
się w zimowej scenerii.

Dynamiczny, innowacyjny i ekonomiczny -  w tych słowach w zupełności można 
oddać charakterystykę nowego Jeepa Cherokee, który sprosta zarówno miejskiej 
dżungli, jak i terenom górzystym. Najnowszy model legendarnej marki został wy-
posażony w jedyny w swoim rodzaju napęd RDM, który przy zachowaniu napędu na 
wszystkie koła gwarantuje poprawę reakcji w podsterowoności i nadsterowności 
oraz zachowuje calkowitą stabilność, która przekłada się na zwiększenie bezpie-
czeństwa i komfortu jazdy.

Ostatnią propozycją zestawienia aut zimowych jest kompaktowy SUV nowej ge-
neracji – Mazda CX-30, która bije rekordy popularności. Cechą na którą warto 
zwrócić szczególną uwagę jest umiejętność pojazdu, która polega na elastycznym 
dostosowaniu się do warunków. Pomimo stosunkowo niewielkich wymiarów nowa 
Mazda zapewnia przestronne wnętrze, które gwarantuje komfort na dłuższych od-
cinkach. Wariant XC-30 będzie świetną opcją zwłaszcza dla miłośniczek żądnych 
nieco bardziej ekstremalnych przygód. 
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06.03.2020
WARSAW MOTORCYCLE 
SHOW – NADARZYN

10.03.2020
OGóLNOPOLSKA GIEŁDA
MODELI SAMOCHODóW - WARSZAWA

14.03.2020
AUTO MOTO ARENA 2020 – OSTRóDA

21.03.2020
X TARGI MOTOCYKLOWE – WROCŁAW

06.06.2020
MOTORADOŚNIE 2020 – KOSZĘCIN

13.06.2020
8 MOTO SHOW - SUWAŁKI

 
Motoryzacyjnych 2020
imprez
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14.06.2020
II ZLOT POJAZDóW ZABYTKOWYCH 
„MAJóWKA W DWóJCE” 
- DąBROWA TARNOWSKA

20.06.2020
 MOTO SHOW IV 
– KURPIOWSKA KRAINA

26.06.2020
77 RAJD POLSKI – MIKOŁAJKI

17.07.2020 
ZLOT WETERANóW SZOS- 
HISTORIA NA KOŁACH 2020 
- STAROGARD GDAńSKI



Gadżetomania
kieszeniowy 
kLiMatyzator
reon pocket – to najnowszy model urzą-
dzenia sony, które staje się coraz popu-
larniejsze na rynkach azjatyckich. dzieło 
nowoczesnej technologii jest niewielkich 
rozmiarów klimatyzatorem, który zmieści się 
w standardowej kieszeni. rewolucyjne urzą-
dzenie w zależności od pory roku może nas 
ochłodzić w skali 13 stopni celsjusza, bądź 
ogrzać o 8 stopni celsjusza. cena modelu 
waha się w granicach 450 złotych.

Gadżet 
rokU 2020?

czarnym koniem tegorocznych targów ces w las Vegas 
okazał się produkt holenderskiej marki – heatbox. urzą-

dzenia skonstruowane w ramach niderlandzkiego startupa 
jest samonagrzewającym się pojemnikiem na żywność, 
które jest zasilane zewnętrznym akumulatorem. mecha-

nizm urządzenia opiera się na wykorzystaniu pary wodnej, 
która podgrzewa posiłek nie narażając go na utratę 

cennych wartości odżywczych. do całkowitego podgrza-
nia pokarmu wystarczy nam zaledwie 8 minut. istotnym 
walorem urządzenia jest również możliwość sparowania 
go z aplikacją dostępną na smartfonie, która umożliwia 

m.in. programowanie czasu działania pojemnika.

aUtoMatyzacJa 
odpadów
Wyręczy przy wymianie worków, zawiąże worki, a nawet 
założy nowe. to gama podstawowych możliwości automa-
tycznego kosza na śmieci – townew. urządzenie składa się ze 
specjalnie skonstruowanej pokrywy, która została wyposażona 
w mechanizm umożliwiający zawiązywanie oraz zakładanie 
nowych worków. drugą część urządzenia stanowi kosz o po-
jemności 15.5 litra. dużym walorem kosza z przyszłości jest 
również fakt, iż otwiera się on w sposób zautomatyzowany 
za pomocą prostego gestu dłoni. cena produktu dostępnego 
w stanach zjednoczonych oscyluje w granicach 400 złotych.






