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POPRZEDNIE WYDANIA:

rawdę mówiąc nie spodziewa-
łem się, że ceremonia ślubna 
może kiedykolwiek zdomi-
nować wydanie magazynu 
o charakterze biznesowym… 
No chyba, że jest to 100 rocz-
nica zaślubin Polski z mo-
rzem. Ślubu, które przeszło do 
historii nie tylko ze względu 
na zmiany geopolityczne, ale 
również ze względu na od-
ciśnięcie piętna na kulturze 
i gospodarce naszego kraju. 
W konsekwencji dominantą 
aktualnego wydania stały się 
aspekty samorządowe. Pod-
czas świętowania powrotu 
Kaszub do dawnych granic nie 
mogło zabraknąć i nas.

Pomimo ważnych z historycz-
nego punktu widzenia uro-
czystości nie zapomnieliśmy 
o wydarzeniach związanych 
ze światem biznesu, nierucho-

mości oraz gospodarki. Choć luty jawi się nam jako miesiąc krót-
ki, to kumulacja zdarzeń w jego początkowej fazie przeszła moje 
najśmielsze oczekiwania. Z radością i w iście weselnym nastroju 
dzielimy się nimi z Państwem.

P
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MAREk kAsIckI,
Wiceprezes Energa SA.

Duże doświadczenie nowego wiceprezesa 
Energi SA jest pokłosiem jego szerokiego 
wykształcenia. Absolwent Wydziału Zarzą-
dzania Politechniki Gdańskiej, Francusko-
Polskich Podyplomowych Studiów Banko-
wości i Finansów, Podyplomowych Studiów 
Podatkowych oraz Podyplomowych Studiów 
Managerskich rozpoczął swą karierę zawo-
dową w 1995 roku w dziale finansowym Da-
none Polska. Ścieżkę rozwoju kontynuował 
m.in. w banku Credit du Nord we Francji 
oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Od 2009 
roku kierował Funduszem Kapitałowym ARP 
SA. W 2019 roku zasiadał w zarządzie spółki 
Energa Operator.

JAcEk 
sZYMANOWIcZ
Dyrektor Operacyjny PHH

Przygoda Jacka Szymanowicza z branżą 
hotelarską rozpoczęła się w 2002 roku. 
Absolwent Wyższej Szkoły Administracji 
Publicznej w Szczecinie w ostatnim czasie 
piastował stanowisko zastępcy dyrektora 
generalnego Renaissance Warsaw Airport 
Hotel, następnie objął posadę dyrektora 
operacyjnego w spółce AMW Hotele, która 
jest kluczowym podmiotem w działalności 
Polskiego Holdingu Hotelowego. Od po-
czątku lutego jest Dyrektorem Operacyjnym 
Grupy Kapitałowej PHH – polskiego lidera 
rynku hotelarstwa.

Paweł Majewski
Prezes Zarządu 
Grupy Lotos

Kariera zawodowa Pawła Majewskiego 
rozpoczęła się w 2002 roku w Dziale 
Prawnym spółki KGZ SA. Kolejną ważną rolą 
była posada dyrektora Działu Prawnego 
w Intacto Centrum Windykacji. Magister 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego może 
pochwalić się długoletnim doświadczeniem 
kierowniczym. Stał na czele grupy Petrolot 
oraz zarządzał marżą zmienną i produkcyjną 
w PGNiG Termina S.A. Kwalifikacje mana-
gerskie uzyskał sprawując funkcję członka 
zarządu DO & CO Poland. W ostatnim czasie 
pełnił rolę wiceprezesa zarządu Huty 
Stalowa Wola oraz prezesa zarządu Airport 
Cleaning Service.

Nowi prezesi 
I dyrektorzy.

Kim są?

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
doszło do kolejnych zmian 
personalnych. choć obeszło 
się bez reWolucji, to na kilku 
Ważnych stanoWiskach pojaWili 
się noWi ludzie. spraWdź, przed 
kim stoją noWe WyzWania!

Zmiany personalne w regionie

M J P



artość sprzedaży trójmiejskiej marki lpp za rok miniony prze-
kroczyła barierę 9 miliardów złotych. kluczem do pokonania 
owej granicy stał się ostatni kwartał 2019 roku. przychody 

spółki ostatnich trzech miesięcy wyniosły aż 2.7mld złotych. W skali 
rocznej to wzrost na poziomie 13%. ponad połowa przychodów została 
wypracowana na rynkach eksportowych. W najbliższych miesiącach 
będziemy świadkami dalszej ekspansji lpp na rynki zagraniczne.

W Trójmieście zade-
biutowała aplikacja 

„Too Good To Go”. 
Duński system mobilny 

umożliwia zakup żyw-
ności w niższej cenie od 
lokalnych restauracji, którym w ciągu dnia nie 

udało się sprzedać poszczególnych produktów. 
Dzięki dobrze funkcjonującej aplikacji udało 
się już uratować ponad 65 tysięcy posiłków 

w skali kraju. Taka liczba ograniczyła emisję 
dwutlenku węgla o ponad 160 ton.

Żywność 
Z ODZYsku

Spray’n’use – to nazwa produktu firmy Areosol 
Service z Charnowa nieopodal Ustki. Przedsiębior-
stwo zostało uhonorowane wyróżnieniem od jury 

prestiżowej wystawy ADF 
Paris Awards w kategorii 
produktów domowych. Po-
mysłodawcą i projektantem 
innowacyjnego aplikatora 
jest Norbert Piotrowski - szef 
działu Research&Develop-
ment Aerosol Service.

WIElkI sukcEs 
słuPskiej firMy!

Biznes

Ekspansjo 
trwaj!

W
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Wywiad z prezesem zarządu morskiego portu gdynia, adamem mellerem.

Dał nam 
przyKłaD 

Wenda 
i KWiatKoWsKi…

W końcu stycznia br. po raz 26 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, 
odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXIX edycję konkursu, 

Złotą statuetkę otrzymał Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Co według Pana przyczyniło 
się do tego, że Port Gdynia otrzymał tak ważne  wyróżnienie?

Dokładamy wszelkich starań  aby kontrahenci kooperujący w Porcie Gdynia osiągali  wzro-
sty przeładunków. Konsekwentnie  i skrupulatnie dostosowujemy infrastrukturę portową, 
aby spełniać oczekiwania Klienta/ Rynku. Cieszy fakt, że przyznane nagrody są  wynikiem 
analiz  niezależnych ekspertów w tym środowiska naukowego, min Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Tu warto pochwalić się również inną ważna dla Nas nagrodą.  Po raz drugi 
z rzędu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. otrzymał tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” 
zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Perły Duże w XVII edycji Rankingu Pereł Polskiej 
Gospodarki”- obiektywnego pozycjonowania polskich przedsiębiorstw- zorganizowanego 
przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Market wspólnie z eks-
pertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCia: materiały prasowe
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Gala zbiegła się czasowo z podsumowaniem dokonań Zarządu Portu 
i pracowników w roku 2019, które z przedsięwzięć strategicznych uważa 
Pan za najważniejsze?

Trudno dokonać wyboru, bo prowadzimy wiele inwestycji. Niewątpliwie 
ważna jest budowa Publicznego Terminala Promowego. Na tę inwestycję   
wydamy 290 mln zł, w połowie 2021 roku ma być zrealizowana.  Budowa 
ta została wymuszona przez rosnący dynamicznie  ruch pasażerski oraz 
powiększającą się wymianę handlową  ze Skandynawią. Zmiana miejsca 
cumowania promów Stena Line jest koniecznością. Obecna lokalizacja 
jest zbyt ciasna a wyjście z miejsca cumowania niebezpieczne, już mie-
liśmy fakt zaczepienia promu o nabrzeże. Nowy terminal będzie mógł 
przyjmować większe jednostki niż dotychczas - do 240 metrów oraz za-
pewni promom szybkie i łatwe wyjście z portu. Nowa lokalizacja – przy 
Basenie im. Marszałka Piłsudskiego, zapewni połączenie z najważniej-
szymi lokalnymi i krajowymi drogami w ramach autostrady morskiej 
Gdynia-Karlskrona. 

Towary docierające do portu potrzebują miejsca na rozładunki i składo-
wanie…

Temu ma służyć nasz projekt budowy (we współpracy z Gminą Kosako-
wo), Intermodalnego Centrum Logistycznego. W październiku 2019 roku 
Port Gdynia oddał do użytku pierwszy z czterech magazynów wysokiego 
składowania, mając na uwadze stale rosnące wymagania rynku, szcze-
gólnie w obszarze zaplecza logistyczno-magazynowego. Jest to pierw-
szy z czterech, przewidzianych do realizacji, tego typu magazynów. Ko-
lejny obiekt jest aktualnie w zaawansowanej fazie projektowania.

Które inwestycje mają na celu ułatwienie statkom dostępu do portu i ma-
newrowanie w nim?

Parametry statków rosną, szczególnie kontenerowców i wycieczkowców, 
więc nieustannie prowadzimy inwestycje ułatwiające dostęp do portu od  
strony morza: pogłębianie wejścia do portu i kanałów portowych, posze-
rzenie wejścia do portu ze 100 do 140 metrów - w tym roku inwestycja 
ta będzie gotowa. Największą bolączką portu jest niedostatek terenu, 
ograniczanie go przez rozwój miasta, walczymy zatem o każdy skrawek 
ziemi, jeśli jest możliwość, kupujemy lub wydzierżawiamy.

nieWątPliWie Ważna jest 
budoWa Publicznego 

terminala PromoWego. 
na tę inWestycję  Wydamy 
290 mln zł, W PołoWie 2021 

roKu ma być zrealizoWana.  
budoWa ta została 

Wymuszona Przez rosnący 
dynamicznie  ruch Pasażer-
sKi oraz PoWięKszającą się 

Wymianę handloWą  
ze sKandynaWią.

Makieta terminalu promowego
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KRóTKA chARAKTERYSTYKA 
PoRTU ZEWNęTRZNEgo

Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące 
nabrzeże śląskie, powstanie głębokowodny 
terminal kontenerowy, z funkcjonalnością 
obsługi morskich farm wiatrowych (offsho-
re), zwiększając powierzchnię portu o 151 
ha. Zdolności przeładunkowe Portu Gdynia 
wzrosną o 2,5 mln TEU oraz powstanie po-
nad 700 nowych miejsc pracy. Łączny koszt 
inwestycji to 3,2 mld zł .

Dlatego walczycie też o teren po „Dalmorze” na którym miasto chce budować aparta-
mentowce…

Nie akceptujemy tego pomysłu, bliskość luksusowych w zamyśle apartamentowców 
kłoci się z działalnością przemysłową, prowadzoną w sąsiedztwie przez port. Widzie-
libyśmy tam ewentualnie zabudowę o charakterze publicznym – dla gdynian i tury-
stów. Do Nabrzeża Angielskiego powinny przybijać wycieczkowce. Oczywiście wyma-
gałoby to inwestycji – pogłębienia basenu, przebudowy części falochronu, obrotnicy, 
na co obecnie nie mamy możliwości.

Jakie są najpilniejsze sprawy?

Poprawa dostępu do portu od strony lądowej oraz modernizacja infrastruktury ko-
lejowej i drogowej wewnątrz portu.  Na ten drugi cel chcemy przeznaczyć w najbliż-
szych trzech latach ponad 600 mln zł. W 2019 roku wydaliśmy na nie ponad 1,1 mld zł, 
z czego 428 mln zł pochodziło z środków europejskich. 

Na co konkretnie przeznaczone będą pozostałe środki?

Wyremontowane bądź zbudowane ma być 130 km torów bezpośrednio prowadzących 
do portu i znajdujących się w porcie oraz drogi wewnętrzne. Robimy to sukcesywnie,  
ale sen z oczu spędzają nam inwestycje zewnętrzne, potrzebne jak powietrze do od-
dychania, ale będące poza naszymi możliwościami…

Czyli…

Tzw. Droga Czerwona, czyli droga dojazdowa do portu łącząca się z obwodnicą za-
chodnią Trójmiasta. Obecnie jedyny dojazd do portu prowadzi przez Trasę im. Kwiat-
kowskiego, której wiadukt już dawno nie spełnia parametrów drogi dla tak ciężkich 

Wizualizacja portu zewnętrznego - strategicznej inwestycji Portu Gdynia

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia
z premierem Japonii Shinzo Abe
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pojazdów, jakie do Portu jeżdżą, poza tym wymaga on pilnego remontu. W razie poważniej-
szej awarii, port pozostanie bez dojazdu drogowego. Drugą pilną potrzebą jest rozbudowa 
i modernizacja linii kolejowej 201. Ta trasa zaprojektowana została przed II wojną światową 
przez francuskie konsorcjum w celu ominięcia Wolnego Miasta Gdańska bardzo mądrze, 
nowocześnie, ale na tamte czasy i możliwości, czyli jako jednotorowa, niezelektryfikowana. 
Teraz znów stała się nieodzowna dla  portu w Gdyni, ponieważ linia kolejowa „Śląsk – Porty”, 
wiodąca przez Gdańsk, jest już zapchana do granic możliwości i naszemu ruchowi trudno 
się w nią wcisnąć. Na szczęście ostatnio PKP PLK prowadzi na 201 szereg prac, ale ponie-
waż mówimy o długim odcinku – od Gdyni aż do Maksymilianowa przed Bydgoszczą, dużo 
jest jeszcze do zrobienia.

Jest Pan jednak optymistą, skoro działa Pan też na rzecz budowy Portu Zewnętrznego... Nie-
dawno uczestniczył Pan w misji gospodarczej premiera Mateusza Morawieckiego do Japonii…

Dał nam przykład inżynier Tadeusz Wenda i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski – czy im 
było łatwo, kiedy podjęli się budowy portu na tzw. surowym korzeniu, w państwie, które 
dopiero co odzyskało niepodległość po 123 latach nieistnienia? Port Zewnętrzny ma zostać 
zbudowany na Zatoce, w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, więc poszukujemy 
inwestorów. Głównymi tematami rozmów w Tokio, były innowacje w energetyce i inwesty-
cje infrastrukturalne, w tym Centralny Port Komunikacyjny między Łodzią a Warszawą, ale 
i nasza inwestycja była postrzegana jako bardzo ważna. W spotkaniach oficjalnych oraz se-
sjach biznesowych  wzięło udział kilkuset japońskich przedsiębiorców. Zaprezentowaliśmy 
swą strategiczną inwestycję - Port Zewnętrzny W spotkaniach uczestniczył też przedstawi-
ciel firmy Ernst & Young, jednej z trzech firm, będących naszym doradcą transakcyjnym tej 
inwestycji. Odbyliśmy szereg spotkań biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami oraz na 
szczeblu rządowym z premierem Japonii Shinzo Abe. Efektem rozmów jest zaplanowana 
rewizyta przedstawicieli japońskiego biznesu w Polsce. Chcielibyśmy, żeby inwestorem nie 
był tylko i wyłącznie fundusz, bank, który zechce pożyczyć pieniądze, szukamy operatora, 
który poza zainwestowaniem własnych środków finansowych, ściągnąłby do nowo powsta-
łego terminalu kontenerowego ładunki. Jeszcze w 2020 roku chcemy wybrać inwestora dla 
Portu Zewnętrznego.

Nowy terminal promowy

Nagroda - Lider Polskiego Biznesu

Nagroda - Lider Polskiego Biznesu

Podpisanie aktu erekcyjnego
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TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe

budowanie własnego biznesu od podstaw jest procesem niewątpliwie 
żmudnym. na początkującego przedsiębiorcę czyha wiele trudności, 
a ich sforsowanie nie wydaje się być „niewinną igraszką”… 

ProjeKt: 
Startup
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Droga Do upaDku

a ową teorią zmierzają konkretne liczby. Z badań statystycznych wynika, 
iż ponad 80% firm upada przed upływem dwóch lat od momentu parafo-
wania umowy. Przyczyny? Trudno mówić o konkretnych. Bankructwo jest 

najczęściej konsekwencją wielu wypadkowych. Oczywiście większość z nich można 
sprowadzić do wspólnego mianownika, którym w tym przypadku jest duża konku-
rencja. Osoby marzące o własnym przedsiębiorstwie najczęściej dysponują niewiel-
kim kapitałem. Inwestycje dotyczą zatem obszarów rynkowych, które są narażone na 
ogromną konkurencję. Biznesowy wyścig szczurów trwa w najlepsze, a na poszczegól-
nych jego etapach firm, które są w stanie przetrwać jest coraz mniej. Zanim jednak 
o ostatecznym krachu – warto wspomnieć o efektach pośrednich, czyli małej sprzedaży 
i niskiej rentowności. Stąd już tylko krok do upadku… A czy przed upadkiem można się 
uchronić? Jego prawdopodobieństwo jest znacznie niższe, jeśli mamy do czynienia ze 
startupem.  Co oznacza to pojęcie? Aby poznać jego wielowymiarowość musimy się 
odwołać do dwójki dżentelmenów – Steve Blanka oraz Erica Riesa. Zdaniem tego pierw-
szego startupem nazywamy organizację stworzoną w celu poszukiwania powtarzalne-
go i skalowalnego produktu biznesowego. Tego typu model opiera się na kilku filarach. 
Tym najważniejszym pozostaje cel modelu biznesowego, który gwarantuje rozwój na 
poszczególnych płaszczyznach gospodarczych. Nie bez znaczenia w owej teorii pozo-
staje także unikalność modelu biznesowego. W opinii Blanka powinien być on odrębny 
i innowacyjny. Tylko w ten sposób małe i początkujące firmy mogą potęgować swój 
kapitał. Co na to Ries? 

MałgorZata 
JAsNOch, 
TEAL Action 
Learning Global

Z mojego wieloletniego doświad-
czenia budowania biznesów oraz 
obserwacji setek startup’ów i mło-
dych firm, wynika że najważniejsze 
jest odpowiednie dobranie zespołu. 
Na początku warto zadać sobie 
pytanie kogo mam wokół siebie, kto 
mógłby mnie dopełnić i chciałbym, 
aby był moim wspólnikiem/-czką,  
partnerem biznesowym, czy może 
członkiem zespołu. Kto podziela 
pasję do zagadnień, którymi nasz 
biznes będzie się zajmował. Ważne 
jest, aby z jednej strony łączyły 
nas wspólne wartości, podobne 
podejście do prowadzenia biznesu, 
a drugiej zaś, aby te osoby były 
w jakiś sposób komplementarne 
np. w zakresie kompetencji, żeby 
wszystkie obszary biznesowe były 
„zaopiekowane”, ale też abyśmy 
w zespole się różnili i uczyli od sie-
bie, abyśmy mieli zarówno wizjone-
rów i marzycieli, jak i wykonawców 
oraz osoby potrafiące celebrować 
i doceniać nasz wspólny rozwój 
i kolejne kroki. Mówi się, że podob-
nych pomysłów do naszego jest 
jednocześnie wiele w skali kraju 
i świata, natomiast sukces osiągają 
ci, którzy umieją wizję przełożyć na 
konkretne działania i konsekwent-
nie je realizować. 

Z
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łukasZ 
MIchAlskI,

GOOD SPACE 
Coworking

W dzisiejszych czasach, startup 
jest kojarzony przede wszystkim 
z firmami z branży technologicz-

nej. Termin ten pojawił się bowiem 
w dobie rewolucji internetowej. 

Dla mnie jednak jest to każde 
przedsiębiorstwo, we wczesnej 

fazie rozwoju, które kreuje nowy 
produkt, usługę czy też model 

biznesowy z potencjałem do 
dynamicznego wzrostu. A czy 

warto inwestować w ten obszar? 
Oczywiście – startupy działając 

w modelu skalowalnym, dają 
możliwość osiągnięcia w bardzo 

szybkim czasie ponadprzecięt-
nych przychodów, aczkolwiek 

nie można zapominać, że wiele 
startupów nie przechodzi wery-
fikacji rynku i równie szybko jak 
się pojawiło, tak też znika . Stąd 

tak bardzo ważna jest weryfikacja 
każdego pomysłu już od samego 

początku tworzenia.

Teorii ciąg dalszy

Autor głośnej książki „The Lean Startup” w swoich teoriach odwołuje się do filozofii Lean. Uwa-
ża, że startup jest swego rodzaju przedsięwzięciem, które stworzono w celu wykreowania no-
wego produktu, bądź usługi w tak zwanych warunkach ryzykownych. Zagłębiając się w myśli 
współczesnej filozofii możemy zakładać, że startupami nazywamy firmy, które wraz z rozpo-
częciem działalności rynkowej pozostają obarczone ryzykiem. I właśnie to obarczenie sprawia, 
że dana marka nie posiada bezpośredniego odwzorowania w innej organizacji. Owa niepewność 
może wyprowadzić nas na przysłowiowe manowce, choć z drugiej strony – umożliwia również 
odniesienie spektakularnych sukcesów. Chwila w której startup przeobraża się w firmę jest 
uwarunkowany branżą w jakiej funkcjonuje marka. Duże znaczenie ma także ocena poziomu 
ryzyka oraz rozpoznanie uwarunkowań działalności. Zdarza się, że sprawdzona i popularna 
usługa weryfikuje model biznesowy po kilku tygodniach. Rodzaje usług nieco bardziej skompli-
kowanych, które wymagają profesjonalnych i szczegółowych badań mogą trwać nawet do kilku 
lat. Na przestrzeni ostatnich miesięcy definicje związane z funkcjonowaniem startupów zaczęły 
przysparzać ekspertom wielu problemów. Jedne z nich są nieprecyzyjne, inne zaś zupełnie nie-
trafione. Uniwersalna prawda mówi nam, że startup staje się firmą w momencie, gdy projekt nie 
musi już walczyć o przetrwanie.
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Puszczamy wodze fanTazji 

Mężczyzna, lat 38 – wyższe wykształcenie i czteroosobowa rodzi-
na u boku. To cechy typowego właściciela startupu według ra-
portu PARP z 2019 roku. Głównym celem przedstawiciela owego 
segmentu jest chęć uzyskania niezależności oraz powiększenie 
domowego budżetu. Z pomocą w realizacji biznesowych marzeń 
idzie spore doświadczenie, niemały budżet własny oraz poboczne 
źródła finansowania. Co ciekawe – przedsięwzięcie „Kowalskiego” 
nie jest epilogiem do dalszych ruchów rynkowych. Biznesmen jest 
już na etapie fazy wchodzenia na rynek, bądź umacniania swojej 
pozycji. Warto wspomnieć również  o portrecie psychologicznym 
głównego sprawcy zdarzeń. Otóż jest to mężczyzna przekonany 
o unikalności prowadzonego modelu biznesowego, co potęguję 
jego naturalną przewagę rynkową. Obszary jego działalności nie 
są jednoznacznie sprecyzowane. Zgodnie ze statystykami doty-
czą najczęściej gałęzi takich jak edukacja oraz ochrona zdrowia.

10 NAjcIEKAWSZYch 
STARTUPóW 2019 RoKU

- Talent Alpha (branża IT)
- CallPage (branża informatyczna)

- StethoMe (branża medyczna)
- Packhelp (branża produkcyjna)

- Booksy (branża kosmetyczna)
- Tylko (branża meblarska)

- Cosmose (branża medialna)
- Symmetrical (branża ekonomiczna)

- Bioceltix (branża weterynaryjna)
- Elmodis (branża elektryczna)
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Andrzej Seweryn - aktor teatralny i filmowy, reżyser 
teatralny, dyrektor naczelny Teatru Polskiego 
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Siergiej Kriuczkow - trębacz, wokalista, solista, lider i kierownik artystyczny 
sekstetu Riverboat Ramblers Swing Orchestra.

Jerzy Limon - Dyrektor Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego 
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pracodawców 
pomorza

za nami kolejna edycja gali evening pracodawców pomorza. We wnętrzach sali 
bankietowej amber expo nagrodzono najlepsze, najbardziej innowacyjne oraz 
wrażliwe społecznie firmy.  uroczysta gala stała się doskonałą okazją do wspólnego 
świętowania członków prestiżowej organizacji oraz gości specjalnych.

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: Kosycarz Foto Press
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radycją dorocznego święta po-
morskich przedsiębiorców jest 
występ gości specjalnych. Tym 

razem na scenie sali bankietowej pojawi-
li się Andrzej Seweryn, światowej sławy 
aktor i reżyser, pedagog, dyrektor Teatru 
Polskiego w Warszawie oraz profesor 
Jerzy Limon, wybitny znawca Szekspira 
i epoki elżbietańskiej, anglista, historyk 
i pisarz. Gala Evening to największe wy-
darzenie biznesowe na Pomorzu, podczas 
którego nagradzani są najlepsi pracodaw-
cy oraz przedsiębiorcy w regionie, a także 
organizacje oraz instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości. 

T

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Zbigniew Canowiecki - Prezydent Pracodawców Pomorza

Ireneusz Pawłowski – Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Członek Zarządu RIGP,
Jarosław Filipczak – Członek Zarządu RIGP, Adam Protasiuk – Wiceprezes Zarządu RIGP,
Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu RIGP, Damian Mucha – Dyrektor Generalny RIGP, Członek Zarządu RIGP

Maciej Babij - Prezes AMG Jacek Kieloch - Wiceprezes Zarządu SAUR Neptun Gdańsk
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Jacek Sarnowski - Prezes firmy KMI Porta

Mariusz Grzęda - Firma Usługowa Mario

Janina Skrzyniarz, Bogusław Skrzyniarz, Jacek Skrzyniarz właściciele Hotelu Stary Malbork

Jerzy Liszniański - Wiceprezes Bank Kaszubski 
w Wejherowie, Anna Kaczmarek - Prezes Bank 
Kaszubski w Wejherowie

Artur Kapica - Prezes Zarządu Ultramare Sp. zo.o., Radosław Skwarło - Radca Prawny, Piotr Kreft - Dyrektor 
handlowy, Członek Zarządu AGIS Management Group, Dariusz Schmidtke - Prezes Prezesów, Jerzy Gruda - 
były Wiceprezydent Miasta Gdańsk,Prezes Izby Architektów RP, właściciel biura inwestycyjnego, Tadeusz 
Leszczyński - Dyrektor Facility Management AGIS Management Group, Agnieszka Kamińska - Prezes Zarządu 
AGIS Management Group

Natalia Bogdan - Prezes Jobhouse, 
Jerzy Jerkiewicz - Wiceprezydent Pracodawców Pomorza 



nagrody sPecjalne

GRUPA ENERGA•	  – za projekt i wdrażanie   
systemu energetyki odnawialnej 
GRUPA PROGES SP. Z O.O. •	 – za zabezpieczanie  
potrzeb pracodawców rynku pracy
ZESPÓŁ	SZKÓŁ	ŁĄCZNOŚCI	IM.	OBROŃCÓW		•	
POCZTY	POLSKIEJ	– za efektywną współpracę   
z pomorskim środowiskiem gospodarczym

Pracodawca roku 2019 obszaru 
meTroPoliTarnego gdańsk-gdynia-soPoT

TORUS	SP.	Z	O.O.,	SP.K.•	

złoTy oxer

Jacek	Sarnowski	–	Porta	KMI	Poland•	

Primum cooPeraTio

Prof.	dr	hab.n.	farm.	Małgorzata	Sznitkowska•	

Wyróżnienia:
Dr inż. Łukasz Kulas• 
Prof. dr hab.inż. Kazimierz A. Orłowski• 
Dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG• 

biznes wybiera mediację

Zbigniew	Canowiecki	–	Pracodawcy	Pomorza•	

negoTium Pro culTura – biznes dla kulTury

Mariusz	Grzęda	–	Biuro	Usługowe	Mario•	

Pracodawca Przyjazny cudzoziemcom

Piekarnia-Cukiernia	Sławomir	Mielnik•	

Wyróżnienia:
Alexander Mann Solutions• 
Firma Krawiecka MODERN Grażyna Tyrakowska• 

Przedsiębiorca odPowiedzialny
i wrażliwy sPołecznie w 2019 roku

Fundacja	Rozwoju	Społecznej		 	•	
Odpowiedzialności	Helisa
KEMIRA	GDAŃSK	SP.	Z	O.O.•	

Pomorski Pracodawca roku 2019 
w kaTegorii PrzedsiębiorsTw 
zaTrudniających Powyżej 
250 Pracowników

SAUR	Neptun	Gdańsk	S.A.•	

Wyróżnienia:
Pomorskie Centrum Reumatologiczne   • 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.• 
VGL Group Sp. z o.o.• 

Pomorski Pracodawca roku 2019 
w kaTegorii PrzedsiębiorsTw 
zaTrudniających 
od 51 do 250 Pracowników

Przedsiębiorstwo	Produkcyjno-	 	•	
Handlowe	AMG	Sp.	z	o.o.

Wyróżnienia:
Przedsiębiorstwo Portowe Sieć Sp. z o.o.• 
Remontowa Coating & Equipment Sp. z o.o.• 
TTS Poland Sp. z o.o.• 

Pomorski Pracodawca roku 2019 
w kaTegorii PrzedsiębiorsTw 
zaTrudniających 
od 10 do 50 Pracowników

Primagran	Sp.	z	o.o.•	

Wyróżnienia:
Comel Tomasz Hinz• 
Franklin Sp.z o.o. sp.k.• 
Netz Sp. z o.o• 

Pomorski Pracodawca roku 2019 
w kaTegorii PrzedsiębiorsTw 
zaTrudniających do 9 Pracowników

Przedsiębiorstwo	Produkcyjne		 	•	
Handlowo-Usługowe	SKOLIMOWSKI

Wyróżnienia:
Jeans Land s.c. Janina, Bogusław, Ewa, Skrzyniarz• 
Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o.• 
Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław Wróblewski• 
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Od lewej: Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Tomasz Limon, właściciel firmy COMEL Tomasz Hinz, Prezes Zarządu Primagran Sp. z o.o. Tomasz Sznajder, 
Prezes Zarządu Franklin Sp. z o.o. Zbigniew Dróżdż, Wiceprezes Zarządu Netz Sp. z o.o. Rafał Duchnowski, Dyrektor Radmor S.A. Zbigniew Furman, 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz i Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski

Sławomir Mielnik I Jolanta Ewa Mielnik - Właściciele Piekarni -Cukierni 
Sławomir Mielnik, Roland Budnik - Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, 
Tomasz Limon - Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza 

Jerzy Jerkiewicz - Wiceprezydent Pracodawców Pomorza, Joanna Kaszubowska 
- Menadżer Klientów Kluczowych Olivia TOP Star Olivia Business Centre, Marta 
Kłos - Dyrektor Sprzedaży i Eventów Olivia TOP Star Olivia Business Centre, 
Rafał Marcyniuk - Członek Zarządu Olivia TOP Star Olivia Business Centre
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Na uznanie zasługuje też harmonijna współpraca władz 
miasta ze starostwem – reprezentował jego władze starosta 
Stefan Skonieczny. Przejawami tej współpracy są wspólne 
inwestycje drogowe – dalsza przebudowa ulicy Słowackie-
go i sporządzanie  dokumentacji przebudowy części ulicy 
Gałczyńskiego. 
Burmistrz Janusz Wróbel dodał, że dzięki płaconym 
przez mieszkańców i przedsiębiorców podatkom, miasto 
stać na prężną działalność inwestycyjną –  pochłonęła 
ona 35 mln. zł w roku 2019. Przedstawił także plany na 
rok bieżący, kiedy to planowane dochody miasta pewnie 
wzrosną o jakieś 2 mln zł. 
Władze główne PP reprezentował prezydent tej organi-
zacji Zbigniew Canowiecki i prezes Tomasz Limon. Ten 
pierwszy krótko przedstawił działalność ww. organizacji 
i zachęcał obecnych do wzięcia udziału w sztandarowej 
imprezie integracyjnej PP – Gali Evening. 

Po raz pierwszy w nowej roli wystąpił b. wicemarszałek 
pomorski, a obecnie senator – Ryszard Świlski. Podzięko-
wał za wsparcie w ostatnich wyborach i obiecał, że skupi 
się w swych działaniach na walce o powstanie Metropolii 
Pomorskiej – na wzór istniejącej już Metropolii Śląskiej 
i będącej w procedowaniu Metropolii Łódzkiej. Powsta-
nie naszej metropolii oznaczałoby dodatkowe 200 mln 
wsparcia dla naszego terenu. 
Wiceprezes  PP Andrzej Pastuszka zaprosił też do wy-
stąpień przedstawicieli instytucji współpracujących na 
codzień z biznesem – Jacka Wegnera – prezesa lokalnego 
Oddziału Banku Spółdzielczego, Alicję Maciejewską – dyr 
Oddziału PKO Bank Polski, Macieja Silarskiego – reprezen-
tującego Invest in Pomerania i przedstawicielkę Regonu 
Trójmiasto Francuskiej Izby Handlowo-Gospodarczej (dzia-
łającej w Gdyni po 19 latach życia w Tuluzie) - Aldonę Dłu-
gokięcką-Kałużę.

Noworoczne spotkanie 
oddziału PP 
w Pruszczu gdańskim Zgodnie z kilkuletnią tradycją,  organi-

zatorem spotkania ,miejscowego bizne-
su z samorządowcami miasta i powiatu, 
oraz instytucji wspierających biznes, 

był wiceprezes Pracodawców Pomorza, szef pruszczańskiego od-
działu tej organizacji – Andrzej Pastuszka., który na wstępie podzię-
kował miejscowym władzom za wzorowa współpracę z przedsię-
biorcami, oraz docenianie ich roli w rozwoju gospodarczym terenu.

TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCia: Anna Kłos

W I rzędzie od prawej prezydent PP Zbigniew Canowiecki, obok prezes Tomasz Limon, 
w II rzędzie starosta Stefan SkoniecznyBurmistrz Janusz Wróbel

Senator Ryszard Świlski
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Podsumowaniem ubiegłorocznych spotkań był wielki finał Sa-
les Angels, który odbył się w Warszawie. W stolicy zaprezen-
towali się Tomek Zieliński, Basia Piasek, Wojtek Telenga oraz 
Jerzy Zientkowski. Inauguracja sezonu 2020 odbyła się w Ka-
towicach, natomiast dzień później liderzy procesów sprzeda-
żowych odwiedzili Gdańsk. Jako pierwszy zaprezentował się 
Radosław Żemło.

Radosław Żemło to założyciel firmy consultingowo – szkole-
niowej Leadership Academy. Członek Rady Nadzorczej w Co-
lumbus Energy S.A. Przez 15 lat był związany z Grupą Pracuj 
– właścicielem portalu pracuj.pl, w którym pełnił rolę dyrekto-
ra sprzedaży. Trener biznesu podczas spotkania na 32. piętrze 
gmachu Olivia  Star opowiedział o istocie wizji oraz misji działu 
sprzedaży, procesach rekrutacyjnych, czynnikach budujących 
zaangażowanie zespołu, rozwojowości teamu oraz weryfikacji 
jego potencjału. Prelegentem kolejnego gdańskiego spotkania 
będzie Tristan Tresar. Wydarzenie odbędzie się 10 marca.

Ruszył nowy sezon spotkań Sales Angels. Prelegentem  inauguracyjnego 
spotkania w Gdańsku był Radosław Żemło. Gość specjalny opowiedział 
o swoich sposobach na budowę najlepszego zespołu sprzedażowego w Polsce.

ruszył nowy sezon sales angels

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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azwa cyklu debat nie jest przypadko-
wa. Nawiązuje do miejsca w którym 
się odbyła inauguracja – 34. piętra 
wieżowca Olivia Star. Część prze-

znaczoną na debatę poprzedziła prelekcja prof. 
Dariusza Filara. Ceniony ekonomista opowiedział 
pokrótce o kryteriach gospodarczych ostatniego 
100-lecia. Z wystąpienia mogliśmy się dowiedzieć 
o trzech fazach gospodarki związanych z historią 
naszego kraju. Przyzwoita kondycja 20-lecia mię-
dzywojennego została stopniowo zatracana na sku-
tek wojen oraz socjalistycznego reżimu. Dopiero rok 
1990 zaczął być swoistym powrotem do normalno-
ści. Wykład popularnego ekonomisty zakończył się 
otwartym zapytaniem – co należy zrobić, aby zacho-
wanej pozycji gospodarczej nie utracić?

Po ekonomicznym preludium przyszedł czas na 
prelekcję gościa specjalnego „Rozmów na szczy-
cie” - prof. Leszka Balcerowicza. Jeden z kluczowych 
reformatów rodzimego ustroju rozpoczął swoje wy-
stąpienie od porównania socjalizmu do gospodarki 
wolnorynkowej. Wykład Profesora Balcerowicza 

w wielu elementach stanowił formę ku przestrodze 
odnosząc się do aspektów takich jak ryzyko inwe-
stycyjne wypływające z polityki oraz emigracja ka-
pitału. Po zakończeniu wykładu przyszedł czas na 
część główną wydarzenia, czyli debatę.

W panelu dyskusyjnym wzięło udział czterech 
uczestników – Henryka Bochniarz, Jerzy Hausner, 
Janusz Lewandowski oraz Janusz Steinhoff. Każdy 
z uczestników debaty moderowanej przez Mikołaja 
Kunicę z Business Insider Polska opowiedział o swo-
ich wspomnieniach związanych z przełomem dekad 
lat 80’ i 90’. Debata, która zaczęła się od powrotów 
do przeszłości w pewnym momencie przerodziła się 
w określanie przyszłości z uwzględnieniem wielu 
wyzwań, które na nas czekają. Do tych elementów 
paneliści zaliczyli spowolnienie gospodarcze, pro-
blemy energetyczne oraz konkurencyjność.

Organizatorami debaty byli Pracodawcy Pomorza 
wraz z Wojewódzką Miejską Biblioteką Publiczną 
w Gdańsku i Olivia Business Centre. 

rozmoWy 
na szczycie
przyczynkiem do rozpoczęcia cyklu debat „rozmowy na szczycie” zainicjowa-
nego między innymi  przez „pracodawców pomorza” stał się jubileusz 30-lecia 
reformy ustrojowej, która w dużej mierze została oparta o tak zwany „plan 
balcerowicza”. inauguracyjną debatę pt. „o gospodarce z widokiem na przy-
szłość” otworzył prezydent pracodawców pomorza – zbigniew canowiecki, 
który po przywitaniu ponad 400 gości podkreślił, że cykl debat odwołuje się do 
tradycji dialogu społecznego i solidarności, której symbolem jest gdańsk.

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: Kosycarz Foto Press - Anna Rezulak

N
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Wydawałoby się, że lekarzy specjalistów, wiedzących 
o tej chorobie prawie wszystko, przypadłość ta nie do-
tyczy... A jednak...Profesor Jassem, zarówno w książce, 
jak podczas pierwszego  po jej wydaniu, spotkania z po-
tencjalnymi czytelnikami  29. stycznia br. mówił o swej 
walce z chorobą w sposób spokojny i rzeczowy, można 
powiedzieć naukowy. Następny wieczór z czytelnika-

mi autor zaplanował na 7. lutego na godz. 18.00 w tym 
samym miejscu, czyli w Nadbałtyckim Centrum Kul-
tury przy ulicy Korzennej. Profesor Jassem stwierdził, 
że choroba, którą na szczęście udało mu się pokonać, 
sprawiła, iż psychicznie stał się innym człowiekiem. 
Postanowił opublikować swe doświadczenia z myślą, 
że mogą pomóc innym ludziom. 

wsłuchać się w mądrość
„Zatrzymane w biegu” , (ale tylko na trochę), to tytuł książki 
onkologa o międzynarodowej sławie, specjalisty w kategorii leczenia 
nowotworów układu oddechowego i piersi, profesora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Jacka Jassema. Jest to dziennik pisany 
przez półtora roku zmagań z nowotworem.

TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCie: Wiesław Malicki

Honorowym gościem tego pierwszego wieczoru autorskiego był marszałek Senatu Tomasz Grodzki, także specjalista chorób płuc, który przyjaźni się 
z prof. Jassemem od ponad 40 lat. Wręczył on autorowi książki Medal Senatu
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W 101. rocznicę tego historycznego faktu, 
Wojewódzki Pomorski Urząd Pracy w Gdań-
sku zorganizował konferencję pt. „Wspólnie 
tworzymy rynek pracy przyszłości”.  Wśród 
zaproszonych gości był wicemarszałek po-
morski Leszek Bonna. Gospodynią uroczy-
stości była dyrektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku Joanna Witkowska, 
którą zapytaliśmy czy niepokoją ją  krążące 
opinie o niepotrzebności Urzędów Pracy, 
skoro w naszym kraju bezrobocie osiągnęło 
tak niski poziom, że mówi się o rynku pra-
cownika a nie pracodawcy. 

- Takie opinie mogą wygłaszać tylko ludzie 
nie zorientowani czym się de facto te urzędy 
zajmują – stwierdziła p. Dyrektor. - Zawsze 
kiedy są te dwie strony: pracodawca i pra-
cownik, pojawiać się będą skomplikowane 
sytuacje i zapotrzebowanie na działalność 
służb zatrudnienia. Oczywiste, że zakres 
i styl działalności tych instytucji nieustannie 
się zmienia. Rozumiemy że jest nieustanna 
potrzeba przedefiniowania działań i priory-
tetów. Dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna 
niż np. stan bezrobocia roku 2004, dlatego 
wychodzimy z odmiennymi inicjatywami 
działań. Mówiąc nawiasem, o skuteczności 
naszych działań także w dziele walki z bez-
robociem  świadczą liczby. np. w roku 2019 
w naszym województwie na rynek pracy 
weszło 41 tys. bezrobotnych, był to efekt 
działalności Powiatowych Urzędów Pracy, 
które „przepracowały” 90 tys. osób, orga-
nizując dla nich szkolenia, poradnictwo, 

wskazując sens i możliwości podjęcia pra-
cy. Poza tym w ostatnich latach pojawił się 
problem zatrudniania cudzoziemców, często 
zza wschodniej granicy, z tymi ludźmi też 
ktoś musi pracować – instruować ich, wska-
zywać możliwości i utrudnienia, pomagać 
w uzyskiwaniu potrzebnych kwalifikacji. 
Istotną sprawa stało się ukierunkowanie 
młodzieży, aby bardziej zainteresowała się 
szkolnictwem zawodowym, stad poradnic-
two  dla szkół. Wspomnę tez o mnóstwie 
danych statystycznych, które na potrzeby 

wielu instytucji i urzędów musimy pozyskać, 
opracować i udostępniać. Dodam tylko na 
koniec, że nigdy ze strony Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej nie padła 
nawet najdelikatniejsza sugestia, że nasze 
służby są już niepotrzebne.
Z ciekawą inicjatywą wyszedł Janusz Wicz-
kowski – dyr PUP w Bytowie, przewodni-
czący Pomorskiego Konwentu Dyrektorów 
Pomorskich Urzędów Pracy. Postawił sobie 

za cel zjednoczenie tego środowiska  i rozwi-
janie współpracy z instytucjami, które owoc-
nie wspierają działania służb zatrudnienia.  
Przedstawiciele tych. Instytucji, podczas 
opisywanej konferencji, otrzymali podzię-
kowania za organizację cyklu spotkań z pra-
codawcami. Obiecuje, że w przyszłym roku 
będzie starał się wciągnąć do współpracy 
także przedstawicieli środowisk gospodar-
czych. A ponieważ już w roku poprzednim – 
100-lecia odzyskania niepodległości - został 
uhonorowany przez Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Odznaką Honorową 
„Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu), 
mamy przekonanie, że zapowiedź zrealizuje. 

A OTO WYRóŻNIONE 
27. 01. 2020 INSTYTUCJE:
• Morski Oddział Straży Granicznej,
• Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, 
• Izba Administracji Skarbowej,
• Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

święto Pracowników Publicznych 
służb Zatrudnienia

Święto Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli pracowników Urzędów Pracy, nawiązuje 
do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Dekret 
o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, pod-
pisany 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego jest 
powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.  

TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCie: Anna Kłos
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Wernisaż odbył się 3 lutego br., Planuje 
się, że poszerzona i ubogacona ekspozy-
cja zostanie otwarta w październiku br. 
w Wielkiej Zbrojowni, gdzie gospodarzem 
jest rektor Akademii Sztuk Pięknych 
Krzysztof Polkowski. Na wernisaż przybyli 
sąsiedzi Konsulatu: reprezentujący Pra-
codawców Pomorza wiceprezydent Jerzy 
Jerkiewicz z małżonką a także delegacja 
ze Szkół Okrętowych i Technicznych CON-
RADINUM.

Na wstępie konsul generalna RFN 
w Gdańsku Cornelia Pieper, powitała go-
ści, przede wszystkim jednego ze swych 
poprzedników- Joachim Bleickera, obecnie 
ambasadora RFN na Słowacji, z-cę prezy-
dent Gdańska Piotra Kowalczuka, a także 
licznie przybyłych gości z Niemiec, w tym 
przedstawicielkę Senatu Bremy Brigitt 
Rambalski – podkreślając, że w przyszłym 

roku obchodzony będzie jubileusz 45-lecia 
zawarcia partnerstwa Gdańska z Bremą, 
którego inicjatorem był ówczesny bur-
mistrz Bremy, nieżyjący już Hans Kosznik, 
honorowy obywatel Gdańska. 

Wystawa przybliża meandry polsko-nie-
mieckich stosunków, które przez te sto 
lat miały zarówno złe jak dobre momenty. 
Punktem wyjścia było uznanie Lothara 
Foerstera za pierwszego konsula Niemiec 
w Gdańsku. Pokazano dokument z pod-
pisem naczelnika Państwa Polskiego Jó-
zefa Piłsudskiego ratyfikujący wcześniej 
zawarty układ tymczasowej administracji 
Wolnego Miasta Gdańska z Państwem 
Niemieckim. Polska ratyfikacja w sposób 
jednoznaczny i dobitny podkreśla, że spra-
wy zagraniczne Wolnego Miasta Gdańska, 
stosownie do artykułu Traktatu Wersal-
skiego, prowadzi rząd Republiki Polskiej.

w setną rocznicę konsulatu niemiec
Jubileuszowa wystawa w sali Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku 
przybliża meandry stosunków polsko-niemieckich w tym mieście. na przestrzeni ostatnich stu lat.   

TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCia: Wiesław Malicki

Od lewej: ambasador Niemiec 
w Bratysławie Joachim Bleicker, 
wiceprezydent Piotr Kowalczuk, 
przedstawicielka Senatu Bremy 
Brigitt Rembalski

Konsul Cornelia Bleicker demonstruje 
prezent od Senatu Bremy – zabytkową mapę 
Pomorza Gdańskiego, zakupioną swego czasu 
przez burmistrza Hansa Kosznika



W Bystrej – niewielkiej miejscowości nieopodal 
Pruszcza Gdańskiego powstaje największy w Pol-

sce magazyn energii. Nowoczesny obiekt będzie 
się składał z dwóch zespołów baterii – kwasowo-

ołowiowych oraz litowo-jonowych. Inwestycja 
o pojemności 27 MWh i mocy 6MH będzie gotowa 
jeszcze w tym roku. Do 
końca 2020 roku po-

trwają prace testowe 
z udziałem japońskich 
partnerów zaangażo-

wanych w ten projekt.

W obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Gdańsku-Kokoszkach powstała jedna 
z najbardziej nowoczesnych fabryk w Europie, która 

będzie mogła wyprodukować 
do 500 tys. mkw. elementów 
dedykowanych budownic-
twu mieszkaniowemu. Nowy 
zakład Pekabex został wypo-
sażony w najnowocześniejsze 
linie produkcyjne. Wartość 
inwestycji oscyluje w grani-
cach 65 milionów złotych.

tocznia Wojenna w gdyni ogłosiła możliwość zagospodarowa-
nia części jej terenów przez inwestorów zewnętrznych. chodzi 
o obszar przy ulicy Śmidowicza  i nabrzeżu północnym z bez-

pośrednim dostępem do basenu iX. owa wyprzedaż jest jednym z 
istotnym elementów strategii modernizacji  upadłej stoczni marynarki 
Wojennej. na wspomnianych terenach znajdują się budynki biurowe, 
hale magazynowe oraz infrastruktura energetyczna.

na śCieŻCe 
nowoCZesnośCi

energetyCZne 
wejśCie na rynek

G
ospodarka

Stoczniowa 
wyprzedaż

s
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tóre jeszcze z portów bałtyckich pozostały do pokonania?

Trzy porty rosyjskie: Ust-Ługa, Primorsk i Petersburg. Dwa 
pierwsze głównie eksportują surowce – ropę naftową, jej po-

chodne, węgieł, koks, trudno w tym wolumenie z nimi konkurować, ale  ten trze-
ci przeładował w 2019 59,9 mln ton, co przy naszym wyniku – 52 mln ton nie jest 
ogromnym dystansem, poza tym Port Gdańsk w 2019 roku umocnił swoją drugą 
pozycję w morskim rankingu kontenerowym na Bałtyku, a do lidera, portu St. Pe-
tersburg brakuje mu 148 509 TEU, czyli tyle co 3-tygodniowy wolumen przełado-
wanych w Porcie Gdańsk kontenerów. Zatem walczymy.

Domyślam się, że Port Gdańsk odnotował zwyżkę przeładunków w 2019 roku, któ-
rych grup towarowych to przede wszystkim dotyczy?

Według dokładnych danych w 2019 roku przeładowano 52 154 098 ton, co daje 
wzrost 6,4% względem ubiegłego roku. Jeszcze w roku 2008 takim rezultatem mo-
gły się pochwalić łącznie wszystkie polskie porty. Port Gdańsk odnotował zwyżkę 
w prawie wszystkich grupach ładunkowych, zarobił w 2019 r. 60,2 mln zł netto, 
przy przychodach ogółem sięgających 257,0 mln zł.

Które branże mają w tym największy udział?

Najlepszą dynamikę (+12,8%), w porównaniu do 2018 roku, uzyskały paliwa 
z rekordowym wynikiem 17 498 419 ton. Do portu w Gdańsku zawinęły 33 statki 

walczymy 
z rosjanami 
o miejsce 
na Podium
Wywiad z prezesem portu gdańsk łukaszem greinke.

TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCie: Anna Kłos
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z paliwami płynnymi więcej niż w roku ubie-
głym. Branża ta zapewniła 34% portowych 
przeładunków. Zdajemy sobie sprawę, 
że to czasowe wstrzymanie dostaw ropy 
rurociągiem „Przyjaźń” przełożyło się na 
większą ilość dostaw paliw drogą morską, 
z drugiej jednak strony polityka naszego 
rządu, stawiającego na dysertyfikację do-
staw, upewniają nas, że ogromne tankowce 
z ropą w dalszym ciągu przypływać będą 
do Naftoportu.  Warto również wspomnieć 
o 38% wzroście przeładunku gazu, co jest 
udziałem Gazoportu.

Od  lat wzrosty odnotowuje też branża kon-
tenerowa?

Branża ta zapewniła 44% ładunków w 2019 
roku, główny w tym był udział terminala 
kontenerowego DCT, który od 10 lat obsłu-
guje serwisy oceaniczne, stał się hubem 
na Bałtyku, a nawet hubem dla swego za-
plecza z krajów Europy Środkowej a nawet 
pólnocno-zachodniej Rosji. Dał on budżeto-
wi państwa w 2019 roku ok. 8 mld złotych, 
a cały nasz port – ponad 20 mld. Należy 
podkreślić, że DCT ma plany dalszego roz-
woju. 

Gdzie odnotowaliście  kolejny wzrost prze-
ładunków?

Kolejnym osiągnięciem jest wzrost o 12% 
ładunków z grupy Ro-Ro. Jest to spowo-
dowane zarówno intensywną działalnością 
Wolnego Obszaru Celnego jak uruchomie-
niem codziennego kursowania linii Gdańsk 
– Nynanshamm, k. Kopenhagi z Nabrzeża 
Westerplatte.  Było to możliwe dzięki  uru-

chomieniu drugiej jednostki, promu Nova 
Star, przez PŻB, co finalnie zwiększyło ilość 
zawinięć promów o 52%. Ponieważ są to 
promy towarowo-pasażerskie, wzrósł także 
wolumen pasażerski. Ogólnie rzecz biorąc, 
ruch turystyczny wzrósł o 27%, ponieważ 
do tego terminala zaczęły przybijać też 
wielkie wycieczkowce. 

A co z towarami  masowymi?

Grupa „inne masowe” po podsumowaniu 
2019 roku, ukształtowała się 5,1% powyżej 
zeszłorocznego wyniku i osiągnęła bardzo 
dobry rezultat - na poziomie 4 112 099 ton. 
Dominujący udział w przeładunkach innych 
masowych mają w dalszym ciągu kruszywa, 
które stanowiły 55,4% ładunków.

A, będący w poprzednich latach wysoko 
w rankingu przeładunków, węgiel? 

Węgiel dalej utrzymuje trzecią pozycję 
w całkowitym ilościowym wolumenie, choć 
odnotował spadek w wysokości -5,8% 
w skali roku, co jest spowodowane spo-
rym nasyceniem rynku tym towarem, jak 
i rekordowymi przeładunkami w 2018 roku. 
Towar ten raczej nie będzie miał tendencji 
wzrostowej, chociażby z powodu przesta-
wiania się naszej energetyki na ekologicz-
ne surowce odnawialne.

Co nastąpiło z również rekordowymi prze-
ładunkami drewna z roku 2018”

Zarejestrowaliśmy zmniejszenie przeła-
dunków drewna o -40,4% w stosunku do 
roku 2018. Do tamtego wyniku przyczyniła 
się przede wszystkim klęska żywiołowa 
roku 2017, która zniszczyła dużą część 
drzewostanu w naszym województwie. 
Łączna masa drewna po huraganie stule-
cia wyniosła 8,6 mln m3. Drewno w chwili 
obecnej, przeważnie na zlecenia eksporte-
rów z Czech, przewozi się głównie w kon-
tenerach i jest zaliczane do drobnicowego 
ładunku skonteneryzowanego.

W porcie wewnętrznym zawsze przełado-
wywano dużo zboża…

I tak pozostało. Zauważalnie, o 9,4%, wzro-
sły przeładunki zbóż. Wynik ukształtował 
się na poziomie 611 644 ton. 

Rosnąca liczba zawinięć statków niewąt-
pliwie wymusza na władzach portu nowe 
inwestycje…

Rzeczywiście do portu zawija coraz więk-
sza ilość statków handlowych, w zeszłym 
roku było to aż 3036. Oznacza to przyrost 
o 112 zawinięć w stosunku do roku 2018. 
Oczywiste jest, że musimy prowadzić wie-
le prac, zarówno remontowych jak inwe-
stycyjnych.  W najbliższych trzech latach 
port ma zamiar wydać na inwestycje bli-
sko 1,3 mld zł.  W 2019 roku przeznaczył 
na nie blisko 390 mln zł , z czego 51  mln 
zł pochodziło ze środków europejskich. 
Gdybym miał  zacząć wymieniać inwesty-
cje, które prowadzimy, dałoby to bardzo 
długi wywiad…

Ograniczmy się zatem do największej 
z planowanych – Portu Centralnego…

Koncepcja budowy Portu Centralnego na 
Zatoce Gdańskiej zaprezentowana zo-
stała podczas niedawnej misji gospodar-
czej premiera Mateusza Morawieckiego 
do Japonii. Promował ją tam Sławomir 
Michalewski - wiceprezes zarządu ds. fi-
nansowych. Projekt obejmujący ok. 1400 
ha akwenu i 410 ha powierzchni lądowej 
przewiduje powstanie m.in. dwóch termi-
nali kontenerowych, terminalu offshore, 
LNG, przestrzeni dla stoczni i statków pa-
sażerskich. Wybudowane zostaną także 
cztery obrotnice i trzy tory podejściowe. 

Czy ten dynamiczny rozwój Portu Gdańsk 
może zostać ograniczony w związku z epi-
demią koronowirusa w Chinach?

Na pewno przysporzy kłopotów w rozwo-
ju gospodarczym i wymianie handlowej  
i to w wymiarze światowym, przynajmniej 
w pierwszym kwartale 2020 roku. Ale 
ponieważ po każdym zastoju następuje 
odbicie, jestem optymistą co do wyników 
roku 2020..
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Działania zrzeszonych w klastrze firm oraz koordynatora w postaci Regionalnej Izby Go-
spodarczej Pomorza skupiają się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wspomnia-
nego akwenu, poprzez wyeliminowanie chemicznych zagrożeń. Skuteczne działania są 
możliwe za sprawą prac badawczych nad zaawansowanymi technologiami podwodnymi 
oraz sposobami wydobycia, a także utylizacji niewybuchów znajdujących się na dnie 
morza. Współpraca firm zrzeszonych w klastrze polega na przepływie informacyjnym, 
kreowaniu powiązań gospodarczych, usług oraz nowych technologii. Uroczyste podpi-
sanie porozumienia zawiązania klastra odbyło się w sali konferencyjnej Bałtyckiego 
Portu Nowych Technologii w Gdyni. 

sławoMir Halbryt
Prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza

Otwarcie klastra niesie ze sobą dużo korzyści 
biznesowych, ponieważ jest perspektywą dla 
rozwoju firm uczestniczących w tym ważnym 
projekcie. Dzięki temu przedsięwzięciu otwierają 
się nowe możliwości inwestycyjne. Są to również 
korzyści dla społeczeństwa, ponieważ poprzez 
nasze wspólne działania podnosimy poziom 
bezpieczeństwa funkcjonowania mieszkańców 
Trójmiasta i Pomorza. „Grupa Bezpieczny Bał-
tyk” jest także odpowiedzią na trend związany 
z dbałością o środowisko naturalne, które dla 
nas wszystkich jest bardzo ważne.

FIRMY UcZESTNIcZącE 
W PRojEKcIE:

GeoFusion (lider klastra)•	
Baltex	energia	i	Górnictwo	Morskie•	
Baltex	Górnictwo	Morskie•	

Uxo	Marine•	
Multitool	Marine•	
Geo	ingenieurservice	Polska•	

w trosce o bałtyk
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wespół z przedstawicielami 
firm powołała klaster o nazwie „Grupa Bezpieczny Bałtyk”. 
Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie oraz wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego.

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku, działający 
w imieniu Samorządu 
Województwa Pomor-

skiego oraz siedemnastu 
powiatowych urzędów 

pracy z regionu parafo-
wały umowę porozumie-
nia na realizację programu „Praca dla Pomorzan”. 

Założeniem projektu jest zwiększenie szans 711 
mieszkańców pomorza na podniesienie swoich 

kompetencji, uzyskanie doświadczenia oraz zna-
lezienie pracy. Władze regionalne podkreślają, że 
do współpracy przystąpiły wszystkie powiaty, co 

stanowi sytuację wyjątkową w skali kraju.

Znamy wyniki plebiscytu „Najlepszy Samorządowiec” 
organizowanego przez ogólnopolski Portal Samorzą-
dowy. Zwycięzcą okazał się Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, który uzyskał 
największe poparcie wśród czytelników. Pośród 

prezydentów nie miał sobie 
równych Krzysztof Żuk – Pre-
zydent Lublina, zaś w katego-
rii burmistrzów najwyższym 
rezultatem może pochwalić 
się Krystyna Wróbel z Lędzin.  
Laureatem w kategorii „Su-
perrada 2019” znalazł się Pa-
weł Dziwosz – przewodniczący 
Rady Miasta Malborka.

sOPOT NIEsIE 
POMOc WYklucZONYM

usza tegoroczna edycja programu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej - „sportowa polska”. kwoty przeznaczone do przyzna-
nia w ramach umów podpisanych w edycji 2020 to ponad 200 mln 

złotych. celem przedsięwzięcia jest wsparcie realizacji zadań inwestycyj-
nych związanych z obiektami sportowymi na terenie kraju. dofinansowa-
niem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające maso-
we uprawianie sportów. nabór wniosków trwa do 3 kwietnia 2020 roku.

saMorZąDowieC 
ROku 2019

Sam
orząd

Rusza 
„sportowa 

polska”
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rozmowa z mieczysławem strukiem, 
marszałkiem Województwa pomorskiego.
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TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCia: Karol Stańczak

zDarza się raz 
na sto lat!

Generał Haller, dokładnie jak przed stu laty, odwiedził 
Gdańsk, potem przejechał pociągiem do Pucka i wrzu-
cił zaślubinowe obrączki w morze. Jak Pan ocenia prze-
bieg tegorocznych – wyjątkowych – uroczystości.

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy się w te wydarzenia aktywnie włączyli. 
Czy to w Gdańsku w niedzielę, czy w poniedziałek 
w drodze do Pucka i w samym Pucku. W niedzielę na 
gdańskim dworcu mieliśmy prawdziwe tłumy ludzi – 

byli najmłodsi, seniorzy, nie brakowało całych rodzin. 
Wszyscy zwiedzali zabytkowy pociąg, brali udział 
w festynowych atrakcjach, świetnie się bawili. Tylko 
w grze miejskiej, która wiodła ulicami Starego i Głów-
nego Miasta wzięło udział około 1200 osób! A kiedy po 
czternastej na przystrojony flagami i transparentami 
peron wjechał konno generał Haller, to widziałem 
jakie wywarło to wrażenie na wszystkich zebranych. 
Dla mnie osobiście też był to niezwykle podniosły 
i wzruszający moment.
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Przypomnijmy: sto lat temu Haller otrzymał obrączki właśnie od 
Polaków z Gdańska.

Tak, odtworzyliśmy historyczną scenę z 1920 roku, kiedy rządo-
wa delegacja jechała z Torunia do Pucka. W pociągu z Hallerem 
był też m.in. minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojcie-
chowski (późniejszy prezydent Polski) i dr Stefan Łaszewski, 
wojewoda pomorski, który przed wojną siedzibę miał w Toruniu. 
W Gdańsku na pociąg czekały tłumy Polaków, lokalne władze 
i nowa administracja województwa pomorskiego. Podczas spo-
tkania na dworcu dwie platynowe obrączki z wygrawerowanym 
napisem „Gdańsk 10.2.1920 Puck” Hallerowi wręczył dr Józef 
Wybicki, pierwszy starosta pomorski. To był bardzo odważny 
gest, pokazujący, że mimo decyzji o utworzeniu Wolnego Miasta 
gdańszczanie czują się Polakami. Pewnie gdyby nie te obrączki, 
wizyta Hallera w Pucku miałaby zupełnie inny przebieg. A dzięki 
nim doszło do symbolicznych zaślubin, które zapisały się na kar-
tach historii i które wspominamy do dziś.

Przekazanie obrączek i festyn na dworcu to nie jedyne wydarzenie 
zorganizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Tego samego dnia, jeszcze przed południem odbyła się uroczysta 
sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego z udziałem samorządow-
ców z województw Kujawsko-Pomorskiego i Zachodniopomorskie-
go. Po południu mieliśmy też w Dworze Artusa prezentację książki 
„Powrót Pomorza w Granice Rzeczypospolitej”. To bardzo ciekawa 
publikacja przygotowana przez Cezarego Obracht-Prondzyńskiego 
i Krzysztofa Kordę, w której znalazło się wiele niepublikowanych 
dotychczas zdjęć i dokumentów historycznych. No a wieczorem 
w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbył się niezwykły kon-
cert, podczas którego swoją prapremierę miała „Balticetta” – utwór 
skomponowany specjalnie na stulecie przez Leszka Możdzera.

Wrażeń najwyraźniej nie brakowało. Ale było to dopiero preludium, 
bo główne uroczystości czekały nas wszystkich w poniedziałek.

10 lutego z samego rana wyruszyliśmy zabytkowym pociągiem do 
Pucka. Mimo wczesnej pory chętnych do podróży też nie brako-
wało, pociągiem jechało ponad 200 osób. W wagonach było dość 
tłoczno, ale wszyscy pasażerowie mieli świetny nastrój. Generał 
Haller (znakomicie zagrany przez rekonstruktora) przechadzał się 
po wagonach i nastrajał nas patriotycznie. Towarzyszyła mu inna 
historyczna postać – ksiądz Józef Wrycza. Kolorytu dodawali liczni 
Kaszubi przebrani w barwne stroje. Mieliśmy dwa postoje – w Gdyni 
i w Redzie, ale warto podkreślić, że na całej trasie pociąg witały 
tłumy ludzi, którzy stali nie tylko na peronach, ale czasem nawet 
w szczerym polu, machali do nas, uśmiechali się. I znów – było 
w tym przejeździe, w tej atmosferze, coś naprawdę wyjątkowego. 
A największy tłum przywitał nas na stacji w Pucku, skąd wspólnie, 
w pochodzie, przeszliśmy na Rynek.

Najważniejszym momentem było jednak odtworzenie historycznych 
zaślubin…

Dla nas, jako organizatorów tej części, tak. Ale pamiętajmy, że 
wcześniej odbyły się równie ważne, oficjalne uroczystości z udzia-
łem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dopiero po nich generał Haller 
i jego żołnierze ruszyli nad wody Zatoki Puckiej. Dokładnie w to 
miejsce, gdzie przed stu laty istniała baza wodnosamolotów. Obec-
nie jest to teren prywatny, niedostępny dla postronnych, więc tym 
bardziej się cieszę, że mogliśmy z niego skorzystać. I znów – mimo, 
że pogoda była równie kapryśna jak przed stu laty – frekwencja do-
pisała: na nabrzeżu zgromadził się tłum widzów, którzy mieli okazję 
zobaczyć, jak generał Haller wrzuca obrączkę w morską toń.

Czy wraz z zakończeniem rekonstrukcji zakończyły się rocznicowe 
wydarzenia?

Największe emocje faktycznie już za nami, ale pamiętajmy, że cze-
ka nas jeszcze powtórka gdańskiego koncertu Leszka Możdżera 
w Słupsku. A na początku lata – kolejny Światowy Zjazd Kaszu-
bów, gdzie również będziemy nawiązywać do stulecia zaślubin. 
Natomiast jesienią (jeśli wszystko dobrze się potoczy) pojawią się 
pierwsze ze stu łodzi, które pomorskie samorządy wspólnie zaku-
pią w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin 
Polski z morzem”. To będzie taki trwały element, który – mam na-
dzieję - będzie nam przez lata przypominał o tym wyjątkowym jubi-
leuszu, w którym wspólnie mogliśmy uczestniczyć.
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Będzie to doskonała okazja, aby dowie-
dzieć się, jak dobrze przygotować ofer-
tę biznesową, jak prowadzić negocjacje 
z potencjalnym inwestorem, ale i w jaki 
sposób do nich docierać.
Wiceprezesi Agencji Rozwoju Pomo-
rza – Rafał Dubel i Piotr Ciechowicz 
nie kryli zadowolenia z faktu, że nasza 
gmina przystąpiła do tego projektu.
– Dzięki trasie S7 w naszej gminie drze-
mie ogromny potencjał gospodarczy, 
dlatego tak istotnym jest udział w tym 
projekcie. Naszą gminę coraz chęt-
niej dostrzegają poważni inwestorzy. 
Działki stają się łakomym kąskiem. 
Powodów jest kilka. Najważniejszą jest 
oczywiście cena, która znacznie różni 
się od tych proponowanych w mieście. 
Drugim ważnym elementem jest loka-
lizacja – bliskość Trójmiasta i portów 
oraz bezpośrednie sąsiedztwo trasy 
szybkiego ruchu. Ostatnie inwestycje 
pokazały, że Żuławy są przychylne ini-
cjatywom. Mam nadzieję, że inwestycje 
nowych firm w gminie Cedry Wielkie 
pozostają tylko kwestią czasu – mówi 
Janusz Goliński.

Drzemie w nas 
duży potencjał

Wójt Janusz Goliński spotkał się z władzami Agencji Rozwoju Pomorza. 
Omawiano możliwości inwestycyjne gminy Cedry Wielkie, ale też podpi-
sano umowę, dzięki której część kadr naszego urzędu będzie brała udział 
w projekcie „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie 
pomorskim”, który w całości finansowany jest ze środków europejskich.

TEksT: UG Cedry Wielkie
ZDjĘCia: UG Cedry Wielkie

CEDRy WiElKiE
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10 łodzi 
trafi do 
błotnika

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu żeglarskiego na przystań do Błotnika 
ma trafić 10 łodzi, na których szkolić się będą uczniowie szkółki żeglarskiej.

TEksT: UG Cedry Wielkie
ZDjĘCia: UG Cedry Wielkie

Łodzie zostaną zakupione w ramach zainicjowanego przez Mar-
szałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka projek-
tu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z morzem”. 
Uczestniczą w nim tylko 23 samorządy pomorskie, które brały 
udział w innych projektach związanych z turystyką wodną („Pętla 
Żuławska i Zatoka Gdańska” oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”).

– Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczał, że Błotnik będzie 
mógł się pochwalić taką piękną mariną, gdzie swoją przystań znaj-
dzie tak wielu miłośników żeglarstwa z gminy Cedry Wielkie. Ta 
typowo rolnicza gmina staje się coraz prężniejszym ośrodkiem na 
żeglarskiej mapie Pomorza – mówił podczas spotkania Mieczysław 
Struk. W ramach projektu do 23 pomorskich samorządów otrzyma 
łącznie 100 łodzi żaglowych, a 10 z nich trafi do naszej gminy. 

– Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Krystyna 
Chojnowska-Liskiewicz, która jako pierwsza kobieta samotnie opły-
nęła kulę ziemską. Cieszę się, że wśród naszej młodzieży nie brakuje 
chętnych, którzy rozsmakowali się w żeglarstwie. Może wśród nich 
są przyszli mistrzowie albo podróżnicy, którzy podobnie jak Pani 
Krystyna dokonają niecodziennych rzeczy – mówi Janusz Goliński.
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„inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze 
odsetki”  - to popularna myśl benjamina 
Franklina, która znajduje odzwierciedlenie 
w działaniach gminy kosakowo. Wszystko 
za sprawą ogromnych inwestycji, które nie 
tylko zwiększą poziom edukacji, ale także 
przyczynią się do poprawy infrastruktury.

Jedną z największych inwestycji ostatnich lat jest budowa nowo-
czesnej Szkoły Podstawowej im. Xawerego  Czernickiego w Pogó-
rzu. Pomysł realizacji nowego obiektu zrodził się kilka lat temu. 
Wcześniejszy gmach z połowy XX wieku gromadził zaledwie 100 
osób. Zmiany demograficzne oraz potencjał Kosakowa sprawiły, że 
przedstawiciele samorządu zadecydowali o budowie nowej szkoły, 
która pod względem funkcjonalnym i architektonicznym wpisze się 
we współczesne koncepcje. To właśnie ten zamysł był sukcesywnie 
wdrażany w ostatnich latach. Widać to na przykładzie zwycięskie-
go projektu, który w 2017 roku stworzyli specjaliści z poznańskiego 
biura architektonicznego „Vowie Studio Plus”. Projekt nawiązuje do 
architektury modernizmu z lat 20’ minionego stulecia. Za sprawą ja-
snej elewacji oraz licznych elementów łukowych obiekt znakomicie 
wpasowuje się w charakterystyczny krajobraz dzielnicy. Istotnym 
walorem nowej szkoły będzie również jej funkcjonalność. 

nowa szKoła 
w poGórzu 
– loKata 
W Przyszłość

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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O funkcjonalności nowej szkoły świad-
czy charakter bryły, która będzie mie-
ścić aż 20 sal edukacyjnych. W każdej 
z sal wyposażonej w 25 stanowisk nie 
zabraknie nowoczesnej tablicy multi-
medialnej. Łącznie w szkole znajdzie 
się aż 500 uczniów. Sporą zaletą jest 
również zastosowanie kompleksowego 
oświetlenia, którego poziom zaawan-
sowania przyczyni się do zwiększenia 
parametrów nauki. W nowej szkole nie 
zabraknie przestronnej biblioteki oraz 
nowocześnie zaaranżowanej stołówki. 
Rozwiązania przygotowane dla dzieci 
z niepełnosprawnościami, stosowa-
nie proekologicznej fotowoltaiki oraz 
szereg zmian infrastrukturalnych po-
prawi komfort funkcjonowania, a tak-
że zwiększy poziom  bezpieczeństwa 
uczniów. Ważnym etapem realizacji 
projektu jest również stworzenie od 
podstaw parkingu, dziedzińca, a także 
pełnowymiarowego obiektu lekkoatle-
tycznego, który jest swoistą odpowie-
dzią na ogólnopolskie sukcesy klubu 
UKS Skoczek. Sportowy kompleks po-
zwoli jeszcze bardziej rozwinąć umie-
jętności zdolnych zawodników. 
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MARcIN MAJEk,
Wójt Gminy Kosakowo

Realizacja budowy nowej szkoły w Po-
górzu jest najważniejszą inwestycją 

ostatnich lat nie tylko ze względu 
na wysokość kwoty przeznaczonej 

na projekt, ale także ze względu na 
istotne zmiany infrastrukturalne, które 

pociągnie za sobą owa realizacja. 
Dzięki projektowi będziemy mieć 

nowoczesną szkołę, która umożliwi 
zdobywanie edukacji w komforto-

wych i bezpiecznych warunkach oraz 
korzystnie wpłynie na poziom wiedzy 

młodych mieszkańców.

MARcIN kOPITZkI,
Zastępca Wójta 

Gminy Kosakowa

Większość inwestycji oraz zmian 
zachodzących na terenie gminy 
Kosakowo chcemy konsultować 

z mieszkańcami. Ich opinia jest dla 
nas bardzo ważna, dlatego owe 

rozmowy mają charakter bezpośredni 
oraz pośredni, który stosujemy przy 

użyciu specjalnych ankiet. Taka forma 
dotyczyła także aspektu rejonizacji. 
Wraz z mieszkańcami, którzy wzięli 

udział w konsultacjach udało nam się 
wypracować optymalne rozwiązanie.

Podział administracyjny obwodów edukacyjnych w gminie Kosakowo

Realizacja budowy nowej szkoły zostanie zakończona do maja. Obecnie trwają prace elewa-
cyjne oraz wykończeniowe. Wszystko po to, by 1 września w nowym gmachu mógł wybrzmieć 
pierwszy dzwonek. Koszt realizacji projektu wyniesie niespełna 20 milionów złotych i jest 
z całości finansowany z budżetu Gminy Kosakowo. Okazuje się, że owa inwestycja nie jest 
jedyną, która wpłynie na zwiększenie poziomu edukacji na terenie gminy. Ważnym aspektem 
jest również rejonizacja związana z ustaleniem nowych granic obwodów szkolnych. Konsultacje 
społeczne dotyczące zmian odbyły się z początkiem roku. Przedstawiciele gminnych władz spo-
tkali się z mieszkańcami trzykrotnie – w Pogórzu, Mostach oraz Dębogórzu. W konsultacjach 
wzięło udział 20% rodziców uczniów z naszej gminy. Jeśli chodzi o kwestie podziału admini-
stracyjnego obwodów mieszkańcy biorący udział w konsultacjach byli zgodni. Wątpliwości 
budził kształt szczebli edukacyjnych w poszczególnych placówkach, które zostały wypraco-
wane w oparciu o opinie mieszkańców.
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za nami oficjalne posiedzenie komisji strategii rady 
miasta sopotu. W spotkaniu uczestniczyli  wyko-
nawcy diagnozy miasta sopotu – zespołu badaw-
czego na czele którego stanął prof. mikołaj cześnik 
z uniwersytetu sWps. diagnoza nad którą pracują 
specjaliści ma stać się fundamentem względem kre-
owania strategii miasta sopotu na lata 2020-2023. 
W wypracowaniu odpowiedniej polityki pomagają 
również mieszkańcy nadmorskiego kurortu, którzy 
dzielą się swoimi doświadczeniami oraz obserwacja-
mi w ramach otwartych konsultacji społecznych.

sopocka 
diagnoStyka

gmina miasta sopotu wsparła zakup nowego 
pojazdu elektrycznego dla sopockiego caritas 
archidiecezji gdańskiej. nissan nV200 będzie 
służył dostarczaniu ciepłych posiłków niesamo-
dzielnym mieszkańcom sopotu. koszt w pełni 
elektrycznego auta wyniósł 150 000zł. 60 000zł 
pochodzi od gminy miasta sopotu. pozostałą 
kwotę pokrył caritas archidiecezji gdańskiej 
oraz Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska 
i gospodarki Wodnej.

Pomoc dla 
potrzebujących

„zagrajmy w życie – jak gry mogą sprawić, że nudne zajęcia 
staną się mniej nudne, a może nawet ciekawe?” - to nazwa 
warsztatów centrum kształcenia ustawicznego w sopocie. 
spotkanie było złożone z dwóch części. W pierwszej uczestnicy 
mogli dowiedzieć się w jaki sposób założyć firmę w branży de-
signu usług informatycznych, natomiast druga część dotyczyła 
tworzeniu gier, grafik im dedykowanych oraz wykorzystaniu cech 
grywalizacji w psychologii oraz biznesie.

od gamera 
do biznESmEna
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uroczysta sesja rady miejskiej, która odbyła się w teatrze miej-
skim stała się znakomitym pretekstem do uhonorowania wybitnych 
gdynian. przedstawiciele władz samorządowych wręczyli nagrody 
w dwóch kategoriach. medale im. eugeniusza kwiatkowskiego, 
które są symbolem zasług dla rozwoju gdyni poprzez jej rozsławianie 
w kraju i na świecie powędrowały do rąk beaty podlasek, janu-
sza janowskiego oraz janusza kaszyńskiego. W teatrze miejskim 
wręczono również nagrody o nazwie „czas gdyni” stanowiące 
uhonorowanie dbałości o jakość gdyńskiej przestrzeni – inwestorów, 
projektantów oraz architektów. Wśród wyróżnionych znaleźli się : 
polski holding nieruchomości, mgr inż. arch. jerzy Wolski, Franke 
Foodservice systems poland oraz inwestownia spółka.

W opinii prezydenta Wojciecha szczurka serce gdyni 
będzie zielone, bezpieczne, pełne życia i co istotne 
– dostępne dla wszystkich. to właśnie tymi zaletami 
odznacza się projekt klimatycznego centrum. celem 
proekologicznych działań jest maksymalne ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla oraz powiększenie powierzch-
ni zielonych w newralgicznych obszarach miasta. 
systematycznie ma również powstawać infrastruktura 
zmieniająca złe nawyki transportowe. o szczegółach 
związanych z projektem, którego efekty ujrzymy jeszcze 
w tym roku, na specjalnej konferencji prasowej opowie-
dzieli bartosz bartoszewicz oraz marek łucyk.

klimatyczne 
centrum GdyNi

gdyńskie stowarzyszenie brydżowe „seniorzy” 
przyłączyło się do hucznych obchodów urodzin 
gdyni oraz 100-lecia zaślubin polski z morzem. 
W ramach kumulacji ważnych rocznic historycznych, 
stowarzyszenie zorganizowało i turniej par brydżo-
wych o nazwie „urodziny gdyni”. turniej, któremu 
patronatu udzielił sam prezydent Wojciech szczurek 
odbył się w sali konferencyjnej narodowego stadio-
nu rugby gdyńskiego centrum sportu. zwycięzca-
mi zostali dorota malec i kazimierz  bonik. gdyńskie 
stowarzyszenie brydżowe „seniorzy” jest największą 
zorganizowaną grupą brydżystów w kraju. aktualnie 
w jej szeregach znajduje się 108 seniorów. preze-
sem stowarzyszenia jest jan klapkowski.

urodzinoWy 
tuRniEj 
brydżystóW

Wyróżniono 
wybitnych gdynian
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dzięki programowi rewitalizacji orunia zyska 
nowoczesne strefy rozrywki dla mieszkańców 
dzielnicy oraz turystów. miasto ogłosiło prze-
targi na zagospodarowanie dwóch skwerów. 
docelowo ma tam powstać m.in. miejsce do 
grillowania oraz górka saneczkowa. przedsię-
wzięcie dotyczy skweru przy ulicy związkowej 
oraz gościnnej. poza stworzeniem przyja-
znej szaty zieleni w owych miejscach będzie 
można zrelaksować się na nowych ławkach 
oraz skorzystać ze specjalnej strefy do gier 
podwórkowych. realizacja projektu ma zostać 
zakończona w grudniu 2020 roku.

bieszczady od dziesiątek lat nie były tak blisko gdańska. 
Wszystko za sprawą nowego połączenia lotniczego, który 
umożliwia podróż na linii gdańsk – rzeszów. połączenie 
dostępne w systemie rezerwacyjnym polskich linii lotniczych 
lot będzie realizowane w okresie letnim. inauguracyjna po-
dróż do stolicy podkarpacia odbędzie się 25 kwietnia. samolo-
ty będą wylatywać z gdańskiego lotniska raz w tygodniu. ceny 
biletów zaczynają się już od 122 złotych w jedną stronę.

zakończono prace rozbiórkowe płyty ustroju 
nośnego – starego, żelbetonowego wiaduktu. 
obecnie trwają prace demontażu pozostałości 
jego przyczółków. tempo działań związanych 
z obiektem na biskupiej górce nabiera na 
dynamizmie. W ostatnich tygodniach specjaliści 
ukończyli istotny etap wzmacniania gruntów pod 
fundamenty obiektów mostowych. aktualnie trwa 
również budowa murów oporowych przy moście 
nad kanałem raduni oraz nasypu drogowego 
dla jezdni znajdującej się po lewej stronie. poza 
budową wiaduktu, inwestycja przewiduje budowę 
wspomnianego mostu, a także stworzenie na 
owym obszarze nowego układu drogowego.

rzuć Wszystko 
i… biESzczady!

Oruńskie oderWanie 
od rzeczyWistoŚci

raport 
z biSkuPiEj 
góRki
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u nas naWet 
dePresja 
ma wySoki poziom
Wywiad z magdaleną kołodziejczak – wójt gminy pruszcz gdański.

kącie Pani gabinetu stoi łopata – 
to przygotowanie do wkopywanie 
kolejnych kamieni węgielnych pod 
inwestycje?

Ta łopata przynosi nam szczęście. Pierwszy 
raz była użyta na budowie Szkoły Metropo-
litalnej, nowoczesnej placówki oświatowej, 
która powstała w wyniku współpracy trzech 
samorządów – Miasta Gdańsk, naszej gminy 
i Gminy Kolbudy. Chwilowo jednak postoi so-
bie w kącie. Wielkie inwestycje przyhamowa-
ły, gdyż rok bieżący jest ostatnim rokiem bu-
dżetu unijnego 2014- 2020. Czekając na nowe 
rozdanie, przygotowujemy dokumentacje pod 
nowe zadania i wykańczamy inwestycje już 
rozpoczęte.

Które na przykład?

Naszą ambicja jest mieć zamkniętą, komplek-
sową sieć ścieżek pieszo-rowerowych do roku 
2022. Wtedy będzie można rowerem przeje-
chać z położonego na wyżynie Jagatowa aż na 
Wyspę Sobieszewską, to ok. 25 km. 

Ile jeszcze brakuje?

W sumie 6 km, a mianowicie dwóch odcinków: 
4 km z Rokitnicy do Wiślinki (realizujemy we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim) i 2 
km z Jagatowa do ronda na skrzyżowaniu dróg 
krajowych 227/226. Wtedy wszystkie nasze 
miejscowości będą połączone siecią ścieżek 
pieszo-rowerowych. Jednocześnie wyposa-
żamy je w towarzyszącą infrastrukturę tury-
styczno-wypoczynkową, aby w trakcie takiej 
wyprawy było gdzie odpocząć, coś zjeść, aby 
były atrakcje dla dzieci i dorosłych.

W
TEksT: Anna Kłos
ZDjĘCia: materiały prasowe
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Proszę wymienić…

W zrewitalizowanym niedawno parku 
podworskim w Wojanowie tworzymy 
atrakcyjną strefę rekreacji i zabawy. 
Składa się na nią ponad 11-metrowa, 
wkomponowaną w teren zjeżdżalnia, 
zjazd liniowy, czyli tak zwaną tyrolka 
oraz dwie nisko usytuowane równoważ-
nie. Teren w większości zostanie pokry-
ty drewnianymi zrębkami, posadowione 
tam zostaną również 4 betonowe leżaki, 
stojaki na rowery, kosze na śmieci i ta-
blice edukacyjne. Nowe atrakcje będzie 
można testować już na przełomie marca 
i kwietnia bieżącego roku.

Liczycie na to, że wasi mieszkańcy zaak-
ceptują aktywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu?

Już zaakceptowali, co pokazały ostatnie 
lata. Duży ruch wróci na trasy rowerowe, do 
parków, na place zabaw i siłownie fitness, 
gdy w pełni rozpocznie się wiosna. Sezon 
zaczynamy jedną z trzech dorocznych im-
prez biegowych. Każda z nich cieszy się 
bardzo dużą popularnością. Biegają całe 
rodziny, a my dostosowujemy trasy do wie-
ku i możliwości uczestników. Biorąc pod 
uwagę profil ludnościowy naszej gminy, 
można się spodziewać coraz większego za-
interesowania aktywnym wypoczynkiem.

Jaki on jest?

Odnotowujemy największe przyrosty licz-
by mieszkańców w całym województwie. 
Osiągnęliśmy już 30 tysięcy – to więcej niż 
miasto Pruszcz, a średnia wieku nieco prze-
kracza 30 lat. Cieszymy się, a jednocześnie 
zdajemy sobie sprawę z nowych wyzwań.

Dzieci i młodzież?

Dokładnie. Na edukację w rozpoczętym 
właśnie roku 2020 potrzebujemy 72 mln 
złotych, a dotacja z budżetu państwa to 
tylko 33,7 milionów. Same przedszkola 
kosztować będą ok 13 milionów. Stara-
my się zapewnić wysoki poziom edukacji. 
Budujemy i rozbudowujemy szkoły, do-
posażamy je, prowadzimy ciekawe  zaję-
cia pozalekcyjne, na przykład z robotyki. 
Już niedługo w jednej z naszych szkół po 
raz trzeci odbędzie się międzynarodowy 
turniej robotyczny. Oczywiście, nie samą 
nauką żyjemy. Staramy się też tworzyć od-
powiednie warunki do uprawiania sportu 
przez naszych uczniów.

Mianowicie?

Prawie w każdej miejscowości jest bo-
isko – mamy 22 trawiaste i kilkanaście ze 
sztuczną nawierzchnią lub łączących oba 
profile. Rozpoczynamy właśnie budowę 
pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej 
w Straszynie za 2,5 mln złotych,  budu-
jemy boisko w Żukczynie, a w przygoto-
waniu mamy projekt boiska w Borkowie. 
Doposażamy systematycznie stanicę że-
glarską w Wiślince, mamy szlaki kajakowe 
na Motławie i Raduni – można wpłynąć do 
Gdańska na Główne Miasto. Około 700 
dzieci uprawia sport w sposób stały w róż-
nych sekcjach sportowych. Posiadamy 7 
sal gimnastycznych na 8 szkół, które pro-

wadzimy. Aby rozładować tłok, bo zajęcia 
nieraz kończą się o godz. 21.00, chcemy 
wybudować tzw. ogrzewany balkon nad 
jednym z boisk. Ma być gotowy w tym 
roku. Jak z tego wynika, standard życia – 
szczególnie dla młodego pokolenia, jest 
wysoki.

Chyba nie tylko dla nich? 

Infrastruktura komunalna dla mieszkań-
ców jest na wysokim poziomie – 95% z nich 
ma dostęp do kanalizacji, 100% do sieci 
wodociągowej, 85% do sieci gazowej. 

Co jest największym wyzwaniem dla władz 
gminy?

Zrównoważenie rozwoju wszystkich 
miejscowości. Teren gminy jest rozległy, 
nierówno zasiedlony – najniżej położony 
żuławski Krępiec jest na poziomie 1,5 m 
nad poziomem morza, a najwyższy punkt 
w części wyżynnej – Żuławka – na wyso-
kości 143 m n. p. m. Choć powierzchniowo 
część nizinna i wyżynna są prawie równe, 
gęstość zaludnienia jest krańcowo różna, 
bo tylko 1/8 mieszkańców żyje w części 
nizinnej. To stwarza sytuację, że cała in-
frastruktura jest tam dużo droższa, bo od-
ległości między domami bywają naprawdę 
duże. Co nie oznacza, że godzimy się na  
gorsze warunki życia dla mieszkańców ni-
zinnych terenów – bo u nas nawet depresja 
musi być na wysokim poziomie.
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urząd gminy w pucku rozpoczął realizację 
dwóch ważnych projektów o charakterze 
społecznym. celem owych projektów jest 
zaktywizowanie zawodowe mieszkańców 
terenu gminy. oto szczegóły dotyczące 
realizacji obu programów.

Gmina pucK 
rozpoczyna 
realizację 
noWych 
ProjeKtóW

TEksT: Gmina Puck
ZDjĘCia: materiały prasowe
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czas na działania!

rojekt ,,Czas zacząć działać”- kompleksowy program ak-
tywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wyklucze-

niem mieszkańców Gminy Puck dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014 – 2020, działanie 6.1. Aktywna integracja.

Projekt skierowany jest do ogółem 65 osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej w tym 10 osób z niepełnospraw-
nościami.
W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w indywidual-
nych konsultacjach psychologicznych i zawodowych mających na 
celu poznanie mocnych i słabych stron. Przeprowadzone zostaną 
zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edu-
kacyjnych. Uczestnicy skorzystają z usług brokera edukacyjnego, 
który doradzi w doborze kierunku kształcenia, rodzaju i poziomie 
szkolenia lub kursu. Beneficjenci wezmą udział w kursach, stażach 
zawodowych w czasie których otrzymają stypendium i refundację 
kosztów dojazdu.
Rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnie-
niowej na poziomie co najmniej
25 % w odniesieniu do całej grupy beneficjentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 877 426,20 zł
Dofinansowanie wynosi 745 812,27 zł
umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 14 lutego 2020 r.

w goTowości do Pracy

Projekt,, Wykwalifikowani, gotowi do pracy! – Aktywizacja osób bez-
robotnych z terenu Gminy Puck” dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014 – 2020, działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa.
Projekt obejmuje wsparciem ogółem 50 osób z terenu Gminy Puck, 
zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Pucku, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozosta-
jących bez pracy z terenu Gminy Puck.
Projekt realizowany będzie poprzez zaoferowanie beneficjentom 
kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 
w szczególności poprzez:

wsparcie psychologiczno – doradcze• 
poradnictwo zawodowe• 
warsztaty• 
szkolenia• 
pośrednictwo pracy• 
kursy zawodowe• 
staże• 
praktyki zawodowe• 
subsydiowane zatrudnienie   • 
wyposażenie/doposażenie miejsc pracy• 

Najważniejszym efektem jaki projekt da jego uczestnikom, jest 
podjęcie i utrzymanie pracy przez min 45% beneficjentów.

P

Całkowita wartość projektu wynosi 696 882,30 zł
Dofinansowanie wynosi 662 038,18 zł, co stanowi 95 % całego projektu.
umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 listopada 2019 r.
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Pierwsza z planowanych inwestycji to zaadapto-
wanie budynku nieczynnej obecnie szkoły w Cel-
bowie. Obiekt ma być gruntownie wyremontowa-
ny i doposażony, po modernizacji powstanie tam 
Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych. 
- Zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie 
w ramach poddziałania „Rozwój Usług Społecz-
nych” w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 – wyjaśnia Anna Łapińska, kierownik 
Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Puck. 
- Założenie jest takie, aby stworzyć tam miejsce, 
w którym osoba pracująca na osiem godzin dzien-
nie będzie mogła przyprowadzić tu osobę w pode-
szłym wieku (np. mamę, tatę, babcię czy dziadka) 
i zostawić wiedząc, że bliski ma zapewnioną dobrą 
opiekę i zajęcia na ten czas. Tu seniorzy będą się 

integrować i będą mogli miło spędzać czas w to-
warzystwie innych osób, a nie siedzieć samotnie 
w domu, w czterech ścianach. 
W Dziennym Domu Pobytu w Celbowie ma powstać 
sala przeznaczona do odpoczynku, gdzie będzie 
można np. pooglądać telewizję czy skorzystać 
z komputera, plac wyposażony w rozmaite urzą-
dzenia do ćwiczeń i aktywności, dzięki zakupowi 
odpowiedniego wyposażenia możliwe będzie też 
prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. 
Placówka ma być przeznaczona do opieki nad ok. 
trzydziestoma seniorami. Prowadzone tu będą 
różne zajęcia, np. manualne, kucharskie, ruchowe 
i wiele innych. 
- Dom w Celbowie to nie jedyne miejsce dla senio-
rów, które chcemy stworzyć – dodaje  Anna Łapiń-
ska. - Planujemy także w kilku miejscowościach 
naszej gminy zorganizować i doposażyć kluby se-
niora. Tu starsi mieszkańcy będą mogli 2 – 3 razy 
w tygodniu spotkać, się, porozmawiać, pograć np. 
w szachy; po prostu miło spędzić czas. 
Cały projekt jest warty ok. 10 milionów złotych. 
Gmina złożyła już wniosek o dofinansowanie do 
programu „Senior+”, w marcu złoży kolejny wnio-
sek o dotację z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Jeżeli wnioski zostaną rozpatrzone pozytyw-
nie, seniorzy zyskają nowe miejsca już na początku 
przyszłego roku.

Dom opieki i kluby 
dla seniorów
Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych i kluby dla seniorów mają powstać w gminie 
Puck. Samorząd stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na ten cel. 

TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCie: materiały prasowe
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100. rocznica 
zaślubin PolsKi 
z morzem

za mieszkańcami powiatu puckiego obchody 100. rocznicy zaślubin polski 
z morzem. uroczystości związane z odzyskaniem przez polskę dostępu do 
morza odbywały się 10 i 11 lutego 2020 r. w pucku i we Władysławowie.

TEksT: Starostwo Puck
ZDjĘCia: Starostwo Puck
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10 luTego 2020

początkiem dnia o 9.30 
mieszkańcy Ziemi Puckiej 
przywitali na puckim dworcu 

gen. Józefa Hallera, który wzorem wyda-
rzeń z 1920 roku przyjechał do Pucka po-
ciągiem i został przyjęty chlebem i solą.
Następnie orszak mieszkańców, które-
mu przewodził generał udał się na Sta-
ry Rynek, gdzie rozpoczęły się oficjalne 
uroczystości, podczas których  Starosta 
Pucki Jarosław Białk wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie o Antonim Miotku.
Antoni Miotk był współorganizatorem 
uroczystości zaślubin Polski z Bałtykiem 
w 1920 roku, członkiem puckich władz miej-
skich okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego, a także polskim działaczem niepodle-
głościowym, społecznym i kulturalnym.
Życiorys Antoniego Miotka pokazuje, że 
można z powodzeniem łączyć działania 
na rzecz lokalnej społeczności z postawą 
patriotyczną, dlatego też Starosta prze-
mówił do zgromadzonych gości zarówno 
po Kaszubsku jak i po Polsku.
Podczas uroczystości na puckim Starym 
Rynku (nr 16) upamiętniono tę postać 
na tablicy pamiątkowej, którą Starosta 
Pucki odsłonił wraz z Prezydentem Pol-
ski Andrzejem Dudą, Prezesem Instytutu 
Pamięci Narodowej dr Jarosławem Szar-
kiem oraz gospodarzem uroczystości 
zaślubinowych – Burmistrz Pucka Han-
ną Pruchniewską. Odsłonięciu tablicy 
towarzyszyła także wnuczka Antoniego 
Miotka – Grażyna Miotk-Szpiganowicz.

Kolejnymi elementami obchodów była  
uroczysta msza w puckiej farze (Para-
fia pw. ss. Apostołów Piotra i Pawła),  
złożenie kwiatów przez Prezydenta RP, 
samorządowców i lokalnych działaczy 
(Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)  pod 
pomnikiem gen. Hallera w  Porcie Rybac-
kim. Następnie symbolicznie odnowiono 
Zaślubiny poprzez złożenie wiązanki 
kwiatowej na wodach Zatoki Puckiej 
wprost z helikoptera Marynarki Wojen-
nej RP. Następnie udano się  do miejsca, 
w którym oryginalnie odbyły się Zaślubi-
ny Polski z Morzem (Dzisiejsza ul. Kmdr. 
Szystowskiego), gdzie odbyła się krótka 
inscenizacja wydarzeń z 1920 r.

Kolejnymi punktami oficjalnych obcho-
dów była wizyta Prezydenta Polski we 
Władysławowie, gdzie został przywita-
ny przez burmistrza Romana Kużla oraz 
mieszkańców, a także  wygłosił przemowę 
i złożył kwiaty pod pomnikami Antoniego 
Abrahama i Błękitnego Generała. Prezy-
dent odwiedził też wystawę „Idziemy nad 
polskie morze – zaślubiny Polski z mo-
rzem, Puck 1920 r.” w Hallerówce – włady-
sławowskim domu gen. Hallera, w którym 
dziś mieści się jeden z oddziałów Muzeum 
Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy.
Wieczorem zwieńczeniem uroczystych wy-
darzeń był koncert „Inspiracje z Morza” – 
światowej sławy jazzmana, z pochodzenia 
pucczanina Sławka (Sławomira) Jaskułke, 
który halę Powiatowego Ośrodka Sportu 
Młodzieżowego w Pucku zmienił w nastro-
jową salę koncertową.

Z
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11 luTego 2020

11 lutego swoje główne święto miało Władysławowo, skąd sto 
lat wcześniej gen. Haller Haller, w towarzystwie swojego adiu-
tanta ks. Józefa Wryczy oraz kontradmirała Kazimierza Poręb-
skiego (ówczesnego szefa Departamentu do Spraw Morskich) 

oraz innych oficerów Frontu Pomorskiego, został zabrany przez 
lokalnych rybaków na kuter Seestern, aby odbyć pierwszy rejs 
po polskich wodach terytorialnych. Historia symbolicznie zato-
czyła koło podczas rekonstrukcji tych wydarzeń i odtworzenia 
historycznej fotografii uwieczniających tę chwilę. We Władysła-
wowie odsłonięto także tablicę z okazji 100. rocznicy pierwsze-
go morskiego rejsu pod  polską banderą w Niepodległej Polsce 
(tablica znajduje się przy ul. Hryniewieckiego obok Kapitanatu 
Portu). W wydarzeniu obecni byli mieszkańcy oraz samorządow-
cy Powiatu Puckiego – ze Starostą Puckim Włącznie.

zaślubiny Polski z morzem 
oczami mieszkańców ziemi Puckiej

Świętowaniu setnej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem towarzy-
szył (i towarzyszyć będzie przez cały rok 2020) szereg wydarzeń 
nawiązujących do tamtych dni, będących  jednocześnie oddol-
nymi inicjatywami mieszkańców Ziemi Puckiej na uczczenie pa-
mięci o ważnych dla nich chwilach. Samorząd Powiatu Puckiego 
wspiera w tym zakresie wiele organizacji pozarządowych, które 
w 2019 roku przystąpiły do konkursu na realizację zadań publicz-
nych z pomysłami na realizację swoich zaślubinowych wydarzeń.
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WejheroWo 
inwestuje 
w Sport
nowa hala sportowa wybudowana została przy wejherowskiej „piątce”. 
obiekt powstał zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców. 

TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCia: UM Wejherowo
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rzy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie zosta-
ła oddana do użytku nowoczesna hala sportowa, 
która służy już uczniom ze Śmiechowa i wszystkim 

mieszkańcom Wejherowa. To już kolejna inwestycja w infrastruk-
turę sportową w stolicy powiatu. 

inwesTycja za Ponad 10 mln zł

Nowy obiekt kosztował miasto blisko 10,3 mln zł – jest to łączny koszt 
wykonania projektu technicznego i robót budowlanych na hali oraz uło-
żenia nowej nawierzchni na drodze dojazdowej (ul. Waśkowskiego). 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Beatę 
Dampc, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Medalem Róży, doce-
niając jej wkład pracy oraz zaangażowanie w budowę hali sporto-
wej przeznaczonej dla uczniów i mieszkańców Wejherowa.
Jak podkreśliła Beata Dampc, nowa hala sportowa jest spełnie-
niem marzeń nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, rodziców 
i lokalnej społeczności. 
- Chciałabym podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, 
dobrą radą, wsparciem, doradztwem na każdym etapie budowy 
– mówi Beata Dampc, dyrektor szkoły. - Jestem przekonana, że ta 
nowoczesna i funkcjonalna hala, na którą czekaliśmy wszyscy tyle 
lat, będzie dawała dużo radości wszystkim z niej korzystającym. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował wyko-
nawcy – właścicielowi Zakładu Robót Ogólnobudowlanych Sta-
nisławowi Repińskiemu z Kościerzyny, Beacie Dampc - dyrektor 
szkoły, a także swoim zastępcom – Beacie Rutkiewicz i Arkadiu-
szowi Kraszkiewiczowi. 

Pełnowymiarowa i wielofunkcyjna

Przypomnijmy, że w 2016 roku prezydent Krzysztof Hildebrandt 
podjął decyzję o budowie sali i zabezpieczył pierwsze środki na 
ten cel oraz zlecił wykonanie dokumentacji technicznej tego 
obiektu. Budowa hali, od momentu podpisania umowy z wykonaw-
cą trwała niespełna 14 miesięcy. 

- Sala została tak zaprojektowana, aby spełniać oczekiwania 
wszystkich grup wiekowych – mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. – Płyta boiskowa ma powierzchnię około 1200 
metrów kwadratowych - 44,5m x 27 m. Pozwoli to rozgrywać me-
cze zarówno piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także bad-
mintona. Znalazła się tutaj także ścianka wspinaczkowa o wyso-
kości 7 metrów. W sali gimnastycznej jest możliwość podziału sali 
na dwie niezależne połowy. Obiekt posiada odpowiednie zaplecze 
m.in. pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy, osobne 
szatnie dla dziewcząt i chłopców, toalety oraz niezależne wejście 
zewnętrzne, umożliwiające wchodzenie do obiektu przy zamknię-
tej szkole. Widownia zaplanowana jest na 204 osoby. Przewidzia-
no także miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidz-
kim. Podkreślić trzeba także, że zagospodarowany został także 
teren wokół szkoły.

uzuPełnienie oferTy sPorTowej 

- Otwarcie tej hali to ogromny powód do zadowolenia i satysfakcji – 
powiedział Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa. 
– Powstał nowoczesny obiekt sportowy, który niewątpliwie pomoże 
w realizacji sportowych pasji dzieci i młodzieży tej szkoły, a z które-
go będą mogli korzystać także wszyscy mieszkańcy Wejherowa.
- To była bardzo wyczekiwana inwestycja dla uczniów ze Śmie-
chowa. – podkreśla Mariusz Łupina, radny Wejherowa - Rodzice 
dzieci uczęszczających do tej szkoły często pytali mnie kiedy sala 
będzie czynna. Moim zdaniem inwestycja ta pozwoli na jeszcze 
większy rozwój sportu w naszym mieście. 
- Cieszę się ogromnie, z powstania hali w tej części miasta – pod-
sumowuje Henryk Kanczkowski, radny Wejherowa. – Będzie ona 
uzupełnieniem oferty sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej miesz-
kańców Wejherowa, w szczególności dzielnicy Śmiechowo. Za-
owocuje to w przyszłości osiągnięciami sportowymi.

P
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widowisku historycz-
nym wzięło udział 

kilkudziesięciu rekon-
struktorów wespół z koń-

mi.  Nie zabrakło również 
Kociewskiej Orkiestry Dętej „Torpeda” 
oraz chóru „Echo”. Wojska Hallera za 
którymi podążał barwny korowód wkro-
czyły przed budynek miejskiego ratusza 
od strony parku. W trakcie rekonstrukcji 
mogliśmy przekonać się o aktorskich 
umiejętnościach  prezydenta Tczewa 
– Mirosława Pobłockiego, który wcielił 
się w rolę ówczesnego burmistrza oraz 
starosty – Mirosława Augustyna, który 
nomen omen odgrywał rolę ówczesne-
go starosty. Po znakomitej inscenizacji 
przyszedł czas na piknik żołnierski, który 
odbył się na placu Hallera.

tczeWsKi powrót 
do Przeszłości
W kalendarium obchodów powrotu 
tczewa do polski nie brakowało 
symbolicznych chwil dla mieszkańców. 
jedną z nich była uroczysta sesja rady 
miejskiej, która stała się dobrym pretek-
stem do uhonorowania osób zasłużonych 
dla miasta. zanim jednak przyszedł czas 
odznaczeń, tczewianie wzięli udział 
w rekonstrukcji historycznej, która 
przeniosła nas do kociewskiej przeszłości.

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: UM Tczew
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Drugą część dnia obchodów stanowiła Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, 
która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki. Po oficjalnym powitaniu 
zgromadzonych gości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Zenona 
Drewę – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Krzysztof Korda przywo-
łał wspomnienia sprzed 100 lat prezentując rys historycznych wydarzeń, 
które spowodowały powrót Tczewa na łono ojczyzny. Kolejnym punktem 
programu było uhonorowanie osób zasłużonych dla miasta. W poszczegól-
nych kategoriach nagrody odebrali następujące tczewianie :

- Józef Bejgrowicz – Tczewianin Roku 2019
- Tadeusz Galiński – Medal Pro Domo Troviensi
- Jacek Cherek – wyróżnienie Kociewskiego Kantora Edytorskiego

Wydarzeniu towarzyszyła część artystyczna za którą odpowiedzialna była 
Orkiestra Kameralna Progress pod batutą Szymona Morusa.

Mirosław augustyn,
Starosta Tczewski

W tym roku przypada wyjątkowy jubileusz. Przed 
100. laty, po 148 latach zaboru pruskiego, powiat 

tczewski wrócił w granice Polski. 100-lecia 
powrotu najpierw świętowali mieszkańcy Gniewa, 

następnie Pelplina i finalnie Tczewa. Cieszę się, 
że samorząd Powiatu Tczewskiego uczestniczył 
we wszystkich uroczystościach, a w Tczewskich 

mogliśmy wziąć czynny udział, zarówno na scenie 
podczas inscenizacji, jak również w uroczystej 

sesji. Nasz poczet sztandarowy oraz uczestnic-
two szkół powiatowych było również wyraźnym 

akcentem podczas Mszy Świętej w intencji Miasta 
Tczewa oraz jego mieszkańców. Jest to świadectwo 

dobrej współpracy między naszymi samorządami, 
które na trwałe wpisało się w kartach historii.

Józef Bejgrowicz

Kazimierz Smoliński, Józef Lisowski, Mirosław Augustyn, 
Marek Modrzejewski, Agnieszka Pomaska, Ryszard Świlski

Tadeusz Galiński, Mirosław Pobłocki, Zenon Drewa 

Zenon Drewa 
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14 lutego w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana tysięcz-
na umowa w ramach EFS. Powiat Tczewski uzyskał dofinansowa-
nie na realizację projektu pod nazwą: „Lokalny System Aktywiza-
cji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”. Umowę ze 
strony Powiatu Tczewskiego podpisali: Starosta Tczewski – Miro-
sław Augustyn oraz Wicestarosta – Piotr Cymanowski, natomiast 
z ramienia samorządu Wojewódzkiego – Marszałek, Mieczysław 
Struk oraz Wicemarszałek, Wiesław Byczkowski. 
W imieniu samorządu Powiat Tczewskiego, bardzo dziękuję Panu 
Marszałkowi za to wyróżnienie. Innowacyjność realizowanego 
przez nas projektu polegać będzie na kompleksowym wykorzy-
staniu potencjału partnerów z sektora administracji publicznej, 
przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. - mówi Starosta 
Tczewski, Mirosław Augustyn - Takie podejście pozwoli na spraw-

ny przepływ informacji, dzięki czemu nie będzie powielał wspar-
cia realizowanego w ramach innych projektów. Dzięki dofinanso-
waniu, osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać 
m.in. z terapii psychologicznej, uzależnień, brokera pracy i eduka-
cyjnego, doradztwa specjalistycznego, warsztatów, szkoleń i kur-
sów oraz praktyk i staży zawodowych. 
Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa 
i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej 
i zawodowej osób wykluczonych społecznie. Do najważniejszych 
działań w projekcie będą należały działania w zakresie aktywiza-
cji społecznej oraz możliwość skorzystania z terapii psychologicz-
nej. Dostępne będzie również wsparcie asystenckie, animacyjne 
i streetworkingowe. Projekt zakłada również wsparcie w wejściu 
na rynek pracy - brokering pracy i doradztwo zawodowe.

Powiat tczewski 1000-nym 
beneficjentem europejskiego 
funduszu społecznego

Władze Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 
podpisały tysięczną umowę na dofinansowanie 
z UE w ramach EFS (Europejskiego Funduszu 
Społecznego). Tysięcznym beneficjentem jest 
Powiat Tczewski, który dzięki środkom unijnym 
otrzyma wsparcie w wysokości 2,6 mln złotych.  
Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na 
zrealizowanie drugiej edycji projektu pn. 
„Lokalny System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w partnerstwie tczewskim”.

TEksT: Marcin Stolarski
ZDjĘCie: materiały prasowe
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Przebudowa prawie kilometrowego odcinka dro-
gi objęła poszerzenie jezdni, wykonanie chod-
nika jednostronnego, budowa dwóch przystan-
ków autobusowych, wykonanie zabezpieczenia 
barierami ochronnymi, wykonanie kanalizacji 
deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, prze-
budowę istniejącej sieci oświetleniowej oraz 
uporządkowanie oznakowania pionowego.
Kluczem do realizacji jak największej ilości za-
planowanych działań jest skuteczne sięganie 
po środki zewnętrzne, ale też dobra współ-
praca z lokalnymi samorządami. W przypadku 
tego odcinka drogi powiatowej, który został 
przebudowany, ta współpraca była bardzo do-
bra. Nawiązaliśmy porozumienie z Burmistrzem 

Miasta i Gminy Pelplin – Mirosławem Chyłą, 
który w imieniu swojego samorządu zobligował 
się partycypować w kosztach tej inwestycji, za 
co jestem bardzo wdzięczny.  – powiedział Sta-
rosta Tczewski, Mirosław Augustyn. - Jezdnia 
była w złym stanie technicznym i wymagała nie-
zwłocznej przebudowy. Cieszę się, że wspólnymi 
siłami sprawnie udało się przeprowadzić to bar-
dzo potrzebne zadanie. 
We wtorek, 28 stycznia miało miejsce uroczy-
ste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej, 
w której brali udział m.in. Starosta Powiatu 
Tczewskiego - Mirosław Augustyn, Burmistrz 
Miasta i Gminy Pelplin - Mirosław Chyła oraz 
przedstawiciele obu samorządów.

kolejna inwestycja drogowa 
w Powiecie tczewskim zakończona
Zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tczewski oraz Gminę Pelplin, na obszarze gminy zrealizowano 
drogowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G – od granicy miasta 
Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G”, obejmującego odcinek o długości 998 m. Wartość całego 
zadania wyniosła 4.500.000,00 zł. Zadnie dofinansowane jest w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz w kwocie aż 1.500.000,00 zł przez samorząd Miasta i Gminy Pelplin.

TEksT: Marcin Stolarski
ZDjĘCie: materiały prasowe

Tomasz Czerwiński, Marek Modrzejewski, Mirosław Chyła, Beata Kwiatkowska, Mirosław Augustyn, Jakub Zieliński, Bogdan Badziong, Bartosz Weroniecki

Mirosław Chyła, Mirosław Augustyn
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działania podjęte przez samorząd powiatu 
malborskiego przyniosły w minionym roku 
wiele korzyści związanych z inwestycjami. 
część z nich walnie przyczynia się do 
rozwoju owego obszaru, a to z kolei stwarza 
pozytywny klimat dla przedsiębiorców. 
W opinii malborskiego starosty – mirosława 
czapli, wiele z tych zmian jest efektem 
współpracy, która przyświeca również 
funkcjonowaniu powiatowych konwentów.

współpraca daje 
noWe możliwości

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: Piotr Żagiell

aki był rok 2019 dla Powiatu Malborskiego?
       
Uważam, że był bardzo dobry. Podjęliśmy wiele działań zwią-
zanych z modernizacją infrastruktury drogowej, inwestycja-
mi w placówki edukacyjne oraz Powiatowe Centrum Zdrowia 

w Malborku.  Dzięki tej inwestycji okazało się, że malborski szpital ma 
najlepszą porodówkę w województwie pomorskim. Wynika to z rankingu 
sporządzonego przez Fundację „Rodzić po Ludzku”. 

J
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Kwestie zdrowotne wydają się dla Was bardzo istotnym obszarem 
działalności.

Samorząd Powiatowy od wielu lat inwestuje i systematycznie po-
prawia warunki bytowe i lecznicze w placówkach zdrowia, w tym 
także na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, który zmienił 
się w ciągu dwóch lat nie do poznania. „Porodówka” została wy-
posażona w najnowocześniejszy sprzęt oraz najnowszą aparaturę 
przekazaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  Miłym 
akcentem było również 5 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Po-
wiatów od 60-120 tysięcy mieszkańców w roku 2019. Ranking jest 
organizowany przez Związek Powiatów Polskich. Mamy mnóstwo 
powodów do zadowolenia.

Które z inwestycji zalicza Pan do najważniejszych?

Myślę, że najważniejszą z nich jest inwestycja o wartości 6.5 milio-
na złotych, która dotyczy modernizacji basenu przy Zespole Szkół 
Gimnazjalnych nr 4. Realizacja owej inwestycji nie polega wyłącz-
nie na remoncie basenu, ale również na instalacji centralnego 
ogrzewania, uzdatniania wody, elektryczności, sanitariatów oraz 
zaplecza pływalni. Ważnym aspektem kompleksowej modernizacji 
jest także odnowienie hali sportowej znajdującej się nad pływalnią. 
Zakończenie tej inwestycji zostało zaplanowane na maj. 

To z pewnością pozytywna informacja dla malborskiej młodzieży, 
ale wiem też, że poczyniliście kroki związane z dbałością o ich edu-
kację.

Owszem. To również bardzo istotna inwestycja, realizowana 
w ramach projektu - „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodo-
wego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót 
budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku”.  Dzięki niej Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  wzbogacił się o siedem nowocze-
snych pracowni edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb uczniów 
kształcących się na różnych kierunkach zawodowych. Łączna war-
tość inwestycji już zrealizowanych przy udziale środków unijnych 
to na razie ok. 900 tys. zł, ale jeszcze wzrośnie.

Zmiany zachodzące na przestrzeni lat skutkują nowymi możliwo-
ściami inwestycyjnymi. Czy malborski klimat sprzyja inwestycjom 
gospodarczym?

Zacznijmy od tego, co samorząd powiatowy może zrobić na rzecz 
sprzyjania rozwojowi przedsiębiorczości. Spektrum oddziaływa-

nia jest tu stosunkowo ograniczone w odniesieniu do możliwości 
jakie mają włodarze miast i wsi. Nie możemy kreować tak aktywnej 
polityki gospodarczej jak nasi partnerzy na szczeblu samorządu 
gminnego, gdyż nie dysponujemy porównywalnymi narzędziami. 
Jednakże widzę tu możliwości bycia swoistym koordynatorem 
współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu na 
terenie powiatu. 

Na czym polegają tego rodzaju działania?

Odpowiadamy za drogi, które są znaczącym czynnikiem przy wy-
borze lokalizacji inwestycji. Możemy także przygotować kadrę 
pod potrzeby firmy za pomocą aktywnej polityki zatrudnieniowej 
w postaci dedykowanych programów szkoleniowych i zatrudnie-
niowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. 
Jednocześnie prowadzimy stały lobbing na szczeblu województwa 
czy też krajowym. Mam tu na myśli prowadzenie rozmów z decy-
dentami, które przyczyniają się do zwrócenia ich uwagi na proble-
my i potrzeby naszego powiatu. Kumulując wszystkie wspomniane 
działania, a także pozostając otwartym na nowe, możemy współ-
tworzyć odpowiedni klimat gospodarczy w naszym regionie.

Z tego co Pan mówi odnoszę wrażenie, że na ostateczny sukces składa 
się wiele wypadkowych wynikających ze współpracy. Rozumiem, że 
podobna idea przyświeca Konwentom Powiatów?

Podczas konwentów mamy możliwość wymiany poglądów miedzy 
starostami, wypracowujemy wspólne stanowiska.  Tematem zna-
czącej części spotkań są aktualne potrzeby powiatów i bieżące 
sprawy, z którymi się borykamy. Zapraszamy przedstawicieli róż-
nych instytucji, takich jak Urząd Wojewódzki czy Marszałkowski 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy, z którymi powiaty muszą współpra-
cować przy realizacji swoich zadań, ale nie tylko.  W grudniu 2019 r. 
np. gościliśmy  przedstawicieli Pomorskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego, którzy opowiedzieli o szansach rozwoju dla samorządów 
i przedsiębiorców.
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Dodatkowo z powierzchni 140 ha wydzielonych zostało kilkadziesiąt nowych działek o powierzchni 
od 1000 m2 do 1483 m2. Nieruchomości znajdują się na południowy-wschód od granicy miasta 
Malborka. Utwardzone drogi wewnętrzne mają bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 55 relacji 
Sztum - Nowy Dwór. W niedalekiej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, co umożliwia 
połączenie z miastem Malborkiem.
  
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
W zależności od karty terenu 
przeznaczone pod zabudoWę:

mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,•	
usługową z uzupełniającą funkcją mieszkaniową, •	
mieszkaniową z uzupełniającą funkcją usługową.•	

GMina WieJSka 
Malbork

Szanowni PańStwo!

Gmina wiejska Malbork oferuje Państwu działki budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta Malbork, stanowiące własność komunalną Gminy, o powierzchni od 895m2 do 2.023 m2. 

uzbroJenie zależne od położenia działki: 

w pełni uzbrojone w wodę, kanalizację, energię elektryczną i gaz,•	
uzbrojone w wodę i energię elektryczną,•	
uzbrojone w energię elektryczną.•	

Wszystkie nieruchomości mają uregulowane formy prawne i własnościowe. Sprzedaż tych nieruchomości 
następuje na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Przetargi przeprowadzane 
są cyklicznie w ciągu roku.

Ponadto dysponujemy terenem, który nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, co daje  możliwość  podzielenia gruntu o powierzchni 120 h na indywidualne 
potrzeby inwestora. Teren nie jest uzbrojony, lecz zapewniamy dostępu do wszelkiego rodzaju 
składników infrastruktury.

Szczegółowe informacje - powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się 
na: www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI.

D Z I A Ł K I  B U D O W L A N E

Więcej informacji można też uzyskać pod numerem telefonu: 55 647 28 07 wew. 16, 
664 722 501, e-mail grunty@gmina.malbork.pl lub na stronie www.gmina.malbork.pl
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Na to pytanie przyniosła odpowiedź konferencja prasowa, która odbyła się w gmachu 
Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Gościem specjalnym konferencji był szef Po-
morskiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Roman Nowak, który poinformował zgroma-
dzonych, że chojnicka filia będzie oddana do użytku w trzecim kwartale 2020 roku. 
W grudniu podpisano umowę ze zwycięzcą przetargu na adaptację terenu przy ulicy 
Gdańskiej, gdzie wcześniej znajdował się czynny wyłącznie w soboty komis samo-
chodowy, zwany potocznie giełdą. Realizacja ma potrwać około sześciu miesięcy. Po 
ukończeniu prac mieszkańcy Powiatu Chojnickiego będą mogli odbywać teoretyczne 
oraz praktyczne egzaminy na prawo jazdy kategorii B. W kolejnym roku będzie rów-
nież możliwe uzyskanie uprawnień do jazdy motorowerem i motocyklem. Poza sze-
fem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w konferencji udział wzięli m.in. Leszek 
Bonna - wicemarszałek Województwa Pomorskiego,  Stanisław Skaja - Etatowy Czło-
nek Zarządu Powiatu oraz   burmistrz Chojnic - dr Arseniusz Finster.

Chojnice włączają się 
do ruchu

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCie: Rafał Laskowski

Specyficzne położenie Chojnic sprawia, że adepci kierownicy w celu 
zdania egzaminu na prawo jazdy muszą wyjeżdżać do odległych 
miast północnego regionu kraju. Rozwiązaniem problemu ma być filia 
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, która powstanie przy ulicy 
Gdańskiej. Kiedy obiekt będzie gotowy?
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gmina sierakowice (powiat kartuski) nie zapomina o przeszłości, 
jednocześnie odważnie patrząc w przyszłość. 

Władze gminy sierakowice kultywują pamięć o wydarzeniach i osobach, 
które zmieniły losy regiony, a także inwestują w nowoczesność i kolejne pokolenia. 

historia, 
eKoloGia 

i transport

TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCia: materiały prasowe
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Pierwszy wójT 
uhonorowany

tym, że o historii trzeba 
pamiętać, kultywować 

tradycje oraz uczyć kolejne pokolenia 
o osobach, które wpłynęły na losy ca-
łego regionu, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Jedną z takich osób był 
Otton Kraszny, pierwszy wójt gminy, któ-
ry objął to stanowisko po przyłączeniu 
Pomorza do Polski, w roku 1920. 
W tym roku minęło dokładnie 100 lat od 
pamiętnych zaślubin Polski z Morzem. 
I właśnie z okazji setnej rocznicy tego 
ważnego dla całego kraju, a w szczegól-
ności dla Pomorza, wydarzenia w Siera-
kowicach odsłonięto pamiątkową tabli-
cę, poświęconą Ottonowi Karsznemu. 
Tablica została powieszona na budynku 
Urzędu Gminy Sierakowice i uroczyście 
odsłonięta 7 lutego, w przededniu set-
nej rocznicy przyłączenia ziem siera-
kowickich do Rzeczpospolitej. W tym 
wydarzeniu uczestniczyli potomkowie 
byłego wójta. Jak wspominała wnuczka 
uhonorowanego, inicjatywa umieszcze-
nia pamiątkowej tablicy zrodziła się już 
kilka lat temu. Samorządowcy uznali, 

że 100. rocznica wydarzeń będzie do-
skonałym momentem, aby taką tablicę 
odsłonić. Radni Sierakowic jednogłośnie 
poparli ten pomysł, podejmując stosow-
ną uchwałę. 
- Przy okazji setnej rocznicy godzi się 
wspomnieć o tych bohaterach, o których 
do tej pory nie mówiło się zbyt wiele, 
a którzy wywarli ogromny wpływ na losy 
regionu – powiedział - Tadeusz Kobiela, 
wójt gminy Sierakowice. - A wójt Otton 
Kraszny był bohaterem tej ziemi tamtych 
czasów. Był jednym z prekursorów pol-
skości na tym terenie, gdy Rzeczpospo-
lita tu wróciła. Nie był wójtem w takim 
rozumieniu, jak jest to dziś. Reprezen-
tował administrację rządową w tamtym 
czasie i trudno się temu dziwić – chodziło 
przecież o ustanowienie władztwa pań-
stwa polskiego na terenach, które były 
przecież prawie 200 lat pod zaborami. 
Był wielkim działaczem społecznym, 
jego zasługi na rzecz Polskości tej ziemi 
i okolic są ogromne. Godzi się zachować 
pamięć o takich osobach. 
Tablica pamiątkowa została powieszona 
na budynku Urzędu Gminy Sierakowice, 
gdyż – jak tłumaczą inicjatorzy - symbo-
lizuje to samorząd i historycznie odnosi 
się do polskiej państwowości. 
W tym roku w gminie Sierakowice, 
jako zwieńczenie jubileuszowych ob-
chodów, zaplanowano jeszcze cykl 
koncertów patriotycznych, które za-
planowano na listopad. 

ciePło z gazu To mniej smogu

Ekologia i czyste powietrze to jeden z waż-
niejszych tematów dla samorządu gminy 
Sierakowice. Dlatego już od wielu lat podej-
mowano rozmaite działania, które umożli-
wiłyby położenie sieci gazowej na terenie 
gminy. Starania przyniosły efekty – gazociąg 
powstał, a pod koniec ub. roku gaz do gminy 
popłynął. 
- Dokładnie 30 października 2019 roku udało 
urzeczywistnić się te wieloletnie plany – mówi 
Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gminy 
Sierakowice. - Sama budowa sieci trwała 
zaledwie kilka miesięcy, od wiosny do końca 
października. Wcześniejsze starania trwały 
natomiast około 7 lat. Inwestycja była jed-
nym z priorytetów w obecnej kadencji przede 
wszystkim ze względów ekologicznych – 
ogrzewania gazowe jest procesem czystym, 
bezpyłowym i bez konieczności wywozu po-
piołów. Sieć została wybudowana przez Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Ale 
– aby to myło możliwe – gmina musiała pod-
jąć wcześniej wiele działań. Choćby po to, 
aby opracowane studium wykonalności było 
opłacalne. W przeciwnym wypadku budowa 
nie mogła się rozpocząć. 

O
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linia kolejowa To konieczność

Sprawnie działający transport osób i towarów to jedna z najważniejszych kwestii wpływa-
jących na rozwój i funkcjonowanie regionu. Władze Sierakowic od dawna starają się więc 
o rewitalizacje linii kolejowych, które niegdyś funkcjonowały w powiecie kartuskim. 
Potrzeby szybkiego przemieszczania się już są ogromne, a będą jeszcze większe, ponieważ 
powiat kartuski jest jednym z najmłodszych (jeśli chodzi o wiek mieszkańców) w Polsce, 
a Sierakowice to gmina z największym przyrostem naturalnym w kraju. Transport drogowy 
nie wystarczy – tylko szybka i bezpieczna kolej jest gwarancją zapewnienia dobrej komuni-
kacji z całym Pomorzem i dalej z resztą kraju. 
- Jeśli teraz nie będziemy rozwijać szlaków komunikacyjnych, to nastąpi zawał zarówno 
komunikacyjny, jak i gospodarczy – podkreśla Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gminy 
Sierakowice. - Nie będzie kolei – nie będziemy mieć dobrych fachowców, a firmy z naszego 
terenu nie będą w stanie być konkurencyjne. Dlaczego? Ponieważ brak możliwości szybkie-
go transportu rodzi dla przedsiębiorców ogromne problemy i koszty. Nikogo nie stać na to, 
aby zamrozić na 4 godziny dziennie pracowników w busie, którym dziś muszą dojechać do 
klienta, aby wykonać daną usługę. To samo tyczy się transportu towarów. 
Gmina Sierakowice chce, aby najpóźniej do 2025 roku linia kolejowa co najmniej na odcinku 
Gdańsk – Sierakowice została odbudowana i uruchomiona. Już kilka lat temu samorządy 
zleciły opracowanie studium opłacalności, które wykazało, że linia kolejowa powinna tu po-
wstać. Stanie się ona ważnym fragmentem komunikacji całego Pomorza. 
- Realnym terminem, kiedy kolej u nas zaistnieje po 20-letniej przerwie to jakieś 4 do 5 
lat – ocenia Zbigniew Fularczyk. - My, jako samorząd, będziemy stale sprawę monitorować 
i przypominać mocodawcom, aby jak najszybciej tę inwestycję zrealizować.

Obecnie samorządowcy podejmują starania 
o dalszą rozbudowę sieci w kierunku Gowi-
dlina, Lęborka i Kamienicy Królewskiej. 
- Od 2 lat działa u nas system monitorowa-
nia powietrza, staramy się też przekonywać 
mieszkańców do tego, aby zrezygnowali ze 
starych pieców węglowych na rzecz źródeł 
ekologicznych, emitujących znacznie mniej 
zanieczyszczeń, jak np. kotły gazowe – do-
daje Zbigniew Fularczyk. - Zainteresowanie 
wymianą źródeł ogrzewania zwiększa się 
z roku na rok i z pewnością będzie to skut-
kować stałą poprawą jakości powietrza. 
Będziemy też proponować mieszkańcom 
różne formy dofinansowania. Już teraz moż-
na skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 
– jest to ulga od dochodu do 53 tys. zł na 
osobę w budynku mieszkalnym. 
Do sieci gazowej został już podłączony 
budynek dworca, przygotowywane są też 
kolejne budynki gminne: urząd, Szkoła 
Podstawowa nr 2 i Kaszubskie Centrum 
Medyczne. W ciągu 3 lat wszystkie obiekty 
komunalne powinny być ogrzewane gazem. 



 72    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

gmina żuKoWo. 
to bęDzie roK 
inwestycji
obecny rok w gminie żukowo upłynąć powinien zdecydowanie pod kątem zadań inwestycyjnych. 
samorząd na inwestycje w 2020 r. planuje przeznaczyć bowiem rekordowe 77,8 mln zł!

TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCia: materiały prasowe

Budowa węzła integracyjnego w Żukowie

Budowa węzła integracyjnego w Żukowie

Otwarcie zmodernizowanej części Urzędu Gminy

Rozbudowa szkoły w Niestępowie
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węzły inTegracyjne 
dla lePszej komunikacji

hoć rok dopiero się rozpoczął, 
w Żukowie już dzieje się sporo. 
W styczniu ruszyła jedna z naj-

większych inwestycji ostatnich lat – bu-
dowa węzła integracyjnego w Żukowie. 
Wykonawca zadania aktualnie prowadzi 
prace już nie tylko w samym Żukowie, ale 
też w Borkowie i Rutkach. Łączna war-
tość robót budowlanych węzła w Żukowie 
opiewa na kwotę ok. 14,5 mln zł z czego 
niemal 5,9 mln zł stanowi dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
Jeszcze większym zadaniem będzie reali-
zacja węzła integracyjnego w Rębiecho-
wie. Tu koszt znany będzie po zakończeniu 
postępowania przetargowego. Wiadomo 
już jednak, że na to zadanie żukowski sa-
morząd otrzyma ok. 8,8 mln zł wsparcia 
finansowego. 

z myślą o najmłodszych

Bardzo duże zmiany czekają również infra-
strukturę oświatową. Szkoła Podstawowa 
w Niestępowie jest obecnie rozbudowy-
wana. Obiekt powiększy się ok. 455 m. 
kw. powierzchni użytkowej, co przekłada 
się na trzy sale lekcyjne, salę do ćwiczeń 
korekcyjnych, część sanitarną oraz ma-
gazyn. Budowa nowego skrzydła powinna 
zakończyć się latem tego roku. Koszt to 
ok. 2,7 mln zł (w całości z budżetu Gminy).
Największe zmiany czekają uczniów 
i grono pedagogiczne w Tuchomiu. Tutaj 
„od zera” budowana będzie szkoła pod-
stawowa wraz z przedszkolem. Budowa 
nowego budynku powinna zakończyć 
się jeszcze w tym roku. Szkoła będzie 
miała 3 kondygnacje i wymiary 29,44m 
x 15,64m. Zakres zamówienia obejmuje 
również zagospodarowanie terenu. 
Sporo działo się będzie również w Glin-
czu. Jeszcze w tym roku powstać powin-
na dokumentacja projektowa na salę 
gimnastyczną. Na ten cel Gmina planuje 
przeznaczyć ze swojego budżetu ok. 50 

tys. zł. Z kolei, przy szkole podstawowej 
w Borkowie powstać ma budynek prze-
znaczony na cele przedszkolne.

drogi Przejdą meTamorfozę

Znaczna część „inwestycyjnego” bu-
dżetu przekazana zostanie na zadania 
drogowe. Tylko w tym roku żukowski sa-
morząd planuje: modernizację odcinków 
ulic: ul. Pszennej w Baninie, ul. Jarzębi-
nowej w Leźnie oraz budowę drogi Żu-
kowo – Przyjaźń (przez Otomino). Z kolei 
ul. Faustyny i ul. Wierzbowa w Żukowie 
są właśnie budowane. Dodatkowo, wzo-
rem ubiegłych lat niektóre odcinki na 
terenach sołeckich czeka asfaltowanie. 
Urząd Gminy w Żukowie zachęca również 
mieszkańców do włączenia się w poprawę 
infrastruktury drogowej poprzez Program 
wspólnego utwardzania dróg gminnych 
płytami YOMB.

i wiele innych

Wśród zaplanowanych na 2020 rok inwe-
stycji znalazły się również m.in.: budowa 
zbiornika retencyjnego w Baninie/Rębie-
chowie, budowa ciągu spacerowego ul. 
Parkowej wraz z zagospodarowaniem tere-
nu przy jeziorku w Żukowie oraz szereg za-
dań projektowych, stanowiących pewnego 
rodzaju podstawę do kolejnych inwestycji. 
Dodatkowo w lutym br. Burmistrz otworzył 
zmodernizowane skrzydło budynku Urzędu 
Gminy, by jeszcze sprawniej pomóc Miesz-
kańcom w załatwianiu ich spraw. 

WOJcIEch kANkOWskI,
Burmistrz Gminy Żukowo 

Tak duże wydatki na inwestycje to pewnego rodzaju 
odpowiedź na regularny, bardzo duży przyrost 
Mieszkańców w gminie Żukowo. W ciągu ostatnich 
5 lat liczba zameldowanych mieszkańców naszej 
gminy wzrosła o ponad 7 tysięcy, a tempo przyrostu 
z roku na rok jest coraz większe. Musimy i chcemy 
zapewnić im właściwą komunikację, wysoki poziom 
oświaty czy bezpieczeństwo. Dzięki dobrej współ-
pracy z Radą Miejską, sołtysami i przewodniczący-
mi zarządów osiedli jest nam zdecydowanie łatwiej 
planować i realizować kolejne zadania z myślą 
o Mieszkańcach. Bezpośrednio z budżetu Gminy 
przekazujemy również fundusze na programy skie-
rowane bezpośrednio do Mieszkańców, takie jak: 
Gminny program dofinansowania kosztów moderni-
zacji źródła energii cieplnej (177 tys. zł przekazane 
na ten cel w 2019r.), Bon Opiekuńczy (288 tys. zł 
w 2019r.), Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Żukowo (koszt całkowity to ok. 24 
tys. w 2019r.), a także Karta Mieszkańca Gminy 
Żukowo (obecnie wydanych niemal 1700 Kart).

C
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„oto spełniło się to, co było z dawna szczytem naszych marzeń, 
pragnień i celów” - to właśnie tymi słowami 4 lutego 1920 roku 
generał józef haller powitał pelplinian na stacji kolejowej. 
Fraza wygłoszona przez dowódcę frontu pomorskiego stała się 
symbolem powrotu pelplina na łono ukochanej ojczyzny.

symboliczne chwile dla PelPlina

ddziały frontu Pomorskiego wmaszerowały do duchowej sto-
licy Kociewia 28 stycznia 1920 roku. To właśnie ten moment 

jest oficjalnym przyłączeniem Pelplina do Polski. Po blisko 148 
latach pomorska miejscowość została wyzwolona spod jarzma pruskiego 
zaborcy. Z tej okazji Samorząd Gminy Pelplin ustanowił rok 2020 – Rokiem 
100-lecia powrotu Pelplina do odrodzonej Polski. W celu upamiętnienia 
istotnych z historycznego punktu widzenia wydarzeń przedstawiciele sa-
morządów przygotowali dla mieszkańców sporo atrakcji.

Obchody upamiętnienia powrotu do ojczyzny rozpoczęły się od przemar-
szu stu uczniów pelplińskich szkół, którzy ponieśli przez miasto stumetro-
wą – biało-czerwoną flagę, która została uszyta specjalnie na tę okazję. 
Następnie w pobliżu gmachu Urzędu Gminy zrobiono wspólne – pamiąt-
kowe zdjęcie. Po symbolicznej fotografii przyszedł czas na odśpiewanie 
hymnu oraz krótką modlitwę w katedrze. Na zakończenie odbyło się ślubo-
wanie klas mundurowych miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.

powrót 
PelPlina 
do polSki

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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uroczysTa sesja rady miejskiej

Kolejnym ważnym punktem w kalendarium obchodów była uroczy-
sta – XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbyła się w auli 
Biblioteki Diecezjalnej im. ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pel-
plinie. Po oficjalnym otwarciu obrad oraz powitaniu zaproszonych 
gości przyszedł czas na słowo Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 
– Mirosława Chyły. Po przemowie burmistrz wręczył pamiątkowe 
druki filatelistyczne osobom zasłużonym dla miasta. Druga część 
wydarzenia została poświęcona sesji naukowej. Grono prelegen-
tów stanowili:
 

dr hab. Józef Borzyszkowski – „Rola inteligencji pomorskiej • 
w kształtowaniu ducha polskiego”

mgr Bogdan Wiśniewski – „Stefan Łaszewski i Józef Iwicki – • 
dwa oblicza pomorskiego patriotyzmu”

dr Krzysztof Korda – „Powrót Polski na Pomorze 1918-1920”• 

mgr Ryszard Szwoch – „Pelplin w ostatnim okresie niewoli • 
i pierwszych latach II RP”

mgr Bogdan Badziong – „Legenda, a zapomniane osoby i wy-• 
darzenia okresu przełomu 1918-1922 w Pelplinie i okolicy”

Zwieńczeniem pelplińskich uroczystości był koncert w Miejskim 
Ośrodku Kultury, którego kulminacyjnym momentem okazało się 
prawykonanie dzieła pt. „Archetyp”. Fantazja smyczkowa została 
stworzona specjalnie dla Pelplina.
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nie ma zblewa 
bez polsKi
…i PolsKi 
bez zbleWa
XVi – uroczysta sesja rady gminy zblewo obfitowała w wiele istotnych wydarzeń na 
tle historycznym. choć motywem przewodnim środowego spotkania było symboliczne 
uczczenie 100-lecia powrotu ziemi zblewskiej do macierzy, to w programie nie mogło 
zabraknąć innych, ważnych dla lokalnej społeczności momentów.

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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rzedstawicieli lokalnej społeczności, władz samo-
rządowych, duchownych oraz gości specjalnych po-
witał Leszek Burczyk – Przewodniczący Rady Gminy 

Zblewo, który oficjalnie zainaugurował uroczystą sesję. Po 
wygłoszonym preludium, na scenie auli Gminnego Ośrodka 
Kultury pojawiła się Longina Tomasiewicz, odczytując spe-
cjalny referat przywołujący burzliwe dzieje regionu walczą-
cego o niepodległość. Lokalna historia jest zgoła różna od 
tej, którą żyje nasz kraj. Dziejowe wątki związane ze Zblewem 
sprawiły, że owe ziemie stały się niepodległe dopiero po 148 
latach. Po wyczytaniu uroczystego referatu  przyszedł czas 
na przemówienie Wójta Gminy Zblewo – Artura Herolda, który 
podkreślił istotną rolę historii, która po dziś odciska piętno 
na życiu kolejnych pokoleń ziemi zblewskiej. 

Kolejna część symbolicznej sesji została poświęcona po-
śmiertnym nadaniom tytułów „Zasłużony dla Gminy Zble-
wo”. O czwórce bohaterów, którzy nie tylko walczyli o nie-
podległość, ale także poświęcili się odbudowie ojczyzny 
opowiedział zgromadzonym gościom Piotr Wróblewski, któ-
ry scharakteryzował uwiecznione postacie podkreślając ich 
historyczne zasługi. Wśród uhonorowanych znaleźli się:

ks. gen. bryg. Józef Wrycza• 
ks. Józef Larisch• 
ks. poseł Stanisław Hoffmann• 
poseł Piotr Szturmowski• 

Po zaprezentowaniu biografii oraz zasług lokalnych boha-
terów przyszedł czas na oficjalne głosowanie w sprawie 
przyjęcia uchwały. Zapis zgodny z porządkiem obrad został 
przyjęty jednogłośnie. Symboliczne tytuły za wypełnienie 
swymi bohaterskimi czynami kart historii  rodzinom zasłu-
żonych wręczył Wójt Gminy Zblewo – Artur Herold.
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polska jest największym eksporterem kapitału na litwę. jest tu obecnie zarejestrowanych 
około 200 spółek z udziałem kapitału polskiego. W sumie polskie inwestycje to już ponad 

20 miliardów euro. prócz największego „orlenu” (rafineria w możejkach), do polskich 
inwestorów należą także takie zakłady jak huta szkła w poniewieżu, a także computer 

land, ciech, tagatis, ceramika opoczno. gigantem na tutejszym rynku jest pzu 
lietuva. ponadto działa tu także commercial union polska. zaś spółka diament (kapitał 
grupy pgnig) we wrześniu 2012 r. rozpoczęła poszukiwania gazu łupkowego na litwie. 

ponadto trójmiejski lotos jest na litwie uważany za najważniejszego eksportera asfaltów.

aKtualny Klimat 
Dla polsKieGo 
biznesu na litwie. 
Energetyka i nie tylko!

TEksT: Krzysztof Szczepanik (www.europamaxima.eu)
ZDjĘCie: materiały prasowe
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Z formalnego punktu widzenia, Polska i Litwa 
nie stosują wzajemnie ograniczeń handlo-
wych. W związku jednak z nasilającym się, 
prywatnym, importem polskiej żywności, nie 
można odsprzedawać przywożonych z Polski 
towarów do obrotu hurtowego. Można nato-
miast tymi towarami handlować na bazarze. 
Restrykcje dotyczą także firm z Polski. Nie 
pozwolono choćby „Mlekowicie” na rozpoczę-
cie detalicznego skupu mleka od litewskich 
farmerów.
W litewskich mediach widać co jakiś czas 
histeryczne reakcje na dokonywane przez Li-
twinów zakupy w Suwałkach czy Białymsto-
ku. Próbowano nawet publicznie wykazać, że 
polskie produkty żywnościowe są gorsze od 
litewskich odpowiedników. W reakcji, na tego 
rodzaju działania medialne, firmy litewskie, 
handlujące polskimi towarami, ukrywają kraj 
pochodzenia wyrobu lub wręcz sugerują, że 
jest to towar …litewski.
Konkludując, można stwierdzić, że Polska jest 
bardzo ważnym partnerem handlowym Litwy. 
To jednak także powód do niepokoju władz 
litewskich. Bo z jednej strony polskie towary 
zalewają miejscowy rynek, a z drugiej strony 
szkodzi to miejscowym sieciom handlowym, 
jak i wytwórcom. Gdy się dołoży do tego pod-
sycane nastroje antypolskie, to już mamy 
wzajemnie nakręcający się mechanizm: ”nie 
kupuj polskich towarów bo są gorsze. Nie 
kupuj bo powinieneś dać odpór polskim (eko-
nomicznym) agresorom”. Taka postawa może 
utrudniać ekspansję kapitałową. Choć w Po-
niewieżu polska huta szkła to już ważny, tu-
tejszy pracodawca. A w handlu detalicznym, 
litewscy klienci i tak głosują nogami, robiąc 
zakupy nie w Kownie, Mariampolu czy Olicie, 
ale w Suwałkach czy Białymstoku.   

łąCZąCa energetyka

Wiele wskazuje, że będzie też rosła rola Pol-
ski w litewskiej energetyce. I to mimo tego, 
że upadł projekt wspólnej budowy elektrowni 
atomowej w litewskiej Ignalinie. Litwa chcia-
łaby, do roku 2020 – 2025, pozyskiwać, ok. 
20% potrzebnej energii z alternatywnych, 
odnawialnych źródeł. Tak wielka, procentowo 
licząc, ilość energii, byłaby swoistą poduszką 

bezpieczeństwa, dla energetycznych potrzeb 
Litwy. Nie należy tego modelu rozwoju wyklu-
czać, gdyż Litwini chwalą się wielkim areałem 
nieuprawianych ziem (ok. 1 miliona hektarów), 
na których mogliby wprowadzić uprawy ener-
getyczne. Ponadto mówi się o rozwoju giełdy 
sprzedażowej energii elektrycznej, na wzór 
spotowych zakupów gazu czy ropy.
Elementem strategii energetycznej Litwy 
jest także podmorski kabel energetyczny do 
Szwecji. Ta inwestycja byłaby elementem słu-
żącym do pomocy we wspomnianych wyżej 
rynkowych zakupach energii. Równoległym 
działaniem, pozwalającym na włączenie się 
Litwy do systemu energetycznego Europy 
jest połączenie energetyczne z Polską czyli 
„Litpollink”.   
Elementem strategii energetycznej kraju po-
zostaje gazoport w Kłajpedzie. Gazoport jest 
pierwszą litewską inwestycją w energetykę 
od początku lat dziewięćdziesiątych, gdy po-
wstał terminal naftowy w Butinge.
O roli Polski w polityce energetycznej Litwy 
mówi się tylko między wierszami. Bo wiado-
mo, że można mówić o konieczności połą-
czeń energetycznych z Europą, ale to przede 
wszystkim ma się tworzyć przez teren Polski. 
Tak w gazie jak i w energii elektrycznej. Li-
twini są bardzo dumni z tego, że udało im się 
wprowadzić u siebie rynek sprzedaży energii 
elektrycznej. Oczekiwaliby od Polski więc, że 
także dołączy do tego systemu. Bo tu panuje 
przekonanie, że jeśli w litewskiej elektroener-
getyce nie będzie Polski to prędzej czy później 
będzie Rosja. A tego w Wilnie by nie chcieli!
Podstawą ma być niezależność energetyczna 
kraju. Osiągnąć to można rozbudowując cały 
sektor energetyczny - energetyka atomowa, 
odnawialne źródła energii, terminal LNG 
w Kłajpedzie, rozbudowa, wielu, istniejących, 
małych elektrowni. Litwini chcieliby także 
rozwijać kontakty energetyczne z Rosją. Ale 
w taki sposób, by Moskwa była petentem, 
a nie stroną dyktującą warunki. Sposobem na 
to by osiągnąć taki stan rzeczy ma być wymu-
szenie na Moskwie dostosowanie się do eu-
ropejskich zasad prawnych, obowiązujących 
w energetyce oraz dobre stosunki z poten-
cjalnymi dostawcami energii w krajach są-
siednich. A więc znów rośnie tu rola Polski.





Narodowy Bank Polski 
opublikował raport z którego 

wynika, iż w ostatnim kwar-
tale ubiegłego roku wzrosły 

ceny mieszkań w najwięk-
szych aglomeracjach. Co 

ciekawe najwyższe różnice 
dotyczą Warszawy oraz 

Gdańska. W stolicy uśrednio-
na cena mieszkania z rynku 

wtórnego wynosi 9.301zł. Tuż 
za Warszawą znajduje się Gdańsk, gdzie zarejestrowana 

cena wynosi 8.268zł. Różnice w porównaniu do danych 
z roku 2018 nieznacznie przekraczają 900zł. 

To nazwa strategii, którą konsekwentnie 
realizuje gdańska marka Modo. Obecnie 
sieć sklepów liczy 143 obiekty. Od trzech 
lat marka otwiera od 20 do 23 placówek 
w skali roku. Jak podkreśla Wojciech 

Kalejta – dyrektor 
zarządzający Modo, na 
mapie kraju znajduje 
się 200 miejscowości 
czekających na debiut 
marki. W najbliższych 
tygodniach obiekty 
zostaną otwarte m.in. 
w Kutnie, Ełku i No-
wych Babicach.

Ceny PosZybowały 
w górĘ

ynajem mieszkań staje się coraz mniej atrakcyjnym sposobem za-
spokojenia potrzeb finansowych. eksperci podkreślają, iż kluczowym 
spadającej popularności owej formy inwestycyjnej jest brak wystarcza-
jącej liczby mieszkań o odpowiednim standardzie. raporty donoszą, 

że odsetek polaków korzystających z najmu na rynku nieruchomości oscyluje 
w granicach 5%. W krajach zachodnich ten odsetek sięga nawet 40%.

WIElkI RYNEk 
MałyCH Miast

N
ieruchom

ości
W

najmy 
i wątpliwa 

popularność
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pomiędzy aktualną kondycją rynku nieruchomości komercyjnych, a wariacją seweryna 
baryki na temat symboliki szklanych domów istnieje wiele zależności. o ile większość 

z nich sprowadza się do pierwiastka dobrobytu, o tyle literacka wizja spełzła na niczym. 
była ot – utopijna. czy podobna iluzja spotka przedsiębiorców pragnących zainwestować 

w powierzchnię komercyjną w nowoczesnych centrach biurowych? hm…

co z tą 
„Komerchą”? 

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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jak ryba w woDZie

Warto rozważyć powyższe pytanie z dwóch 
powodów. Po pierwsze – jesteśmy na etapie 
„przedwiośnia”, czyli newralgicznego okre-
su roku jeśli chodzi o inwestycje. Po drugie 
– największą aktywność w segmencie nie-
ruchomości komercyjnych wykazuje rynek 
biurowy. Zgodnie z danymi opublikowanymi 
w raporcie WGN polski rynek ze względu na 
stabilność gospodarczą tworzy pozytywny 
klimat do biznesu. Fala wznosząca unosi się – 
nie inaczej, nad Bałtykiem. Dlaczego biznes-
meni czują się na północy jak ryby w wodzie? 
Oto kilka powodów.

Gdańsk – najlepsza jakość życia we-• 
dług indeksu „Quality of Life 2019”
Gdynia – pierwsze miasto w Polsce • 
z normą ISO 37120, czyli prestiżowym 
certyfikatem smart city
Sopot – rodzima mekka biznesu  • 
turystycznego. Nazwa mówi sama  
za siebie.

Obszar metropolitarny jest tkanką, która 
rozwija się zdrowo i dynamicznie. Po praw-
dzie prym w owym obszarze rynku wiedzie 
Warszawa (5.5mln mkw powierzchni biuro-
wych dostępnych i realizowanych), z kolei 
podium uzupełniają Kraków oraz Wrocław. 
Mimo to istnieje szereg statystyk w któ-
rych Trójmiasto pozostaje niedoścignione. 
I tak oto nadmorska aglomeracja może się 
pochwalić 900 000 mkw powierzchni biuro-
wych. Taki rezultat zakrawa o rekord świa-
ta biorąc pod uwagę fakt, iż w 2008 roku 
w Trójmieście na próżno było szukać choć 1 
metra kwadratowego powierzchni biurowej 
klasy A. Obecnie nasze „okno na świat” może 
poszczycić się nie tylko dużą liczbą profe-
sjonalnych powierzchni komercyjnych, ale 
także ich wyjątkową architekturą i szerokimi 
możliwościami.

MAcIEJ 
kOTARskI,
Dyrektor Komercjalizacji 
Olivia Business Centre

Zainteresowanie przedsiębiorstw 
wynajmem powierzchni biurowych 
pozostaje bardzo duże. W przypadku 
centrów biurowych takich jak Olivia 
Business Centre paleta korzyści 
wynikających z wynajmu powierzchni 
jest wyjątkowo szeroka. Do pod-
stawowych zalet zaliczam funkcję 
reprezentatywną, która ma ogromne 
znaczenie przy podejmowaniu stra-
tegicznych decyzji biznesowych oraz 
zawieraniu potencjalnych kontrak-
tów, a także możliwości wynikające 
ze współpracy. Przedsiębiorstwa 
wynajmujące powierzchnie biurowe 
w Olivia Business Centre tworzą 
swego rodzaju społeczność, której 
przedstawiciele uczestniczą w różne-
go rodzaju ciekawych wydarzeniach. 
To znakomity pretekst do spotkań, 
a co za tym idzie – efektywnej 
współpracy na wielu płaszczyznach. 
Firmy zainteresowane powierzchnią 
biurową oczekują komfortowych 
warunków dla pracowników. W takich 
przypadkach duże znaczenie ma 
jakość oświetlenia, widoczność oraz 
odpowiednia wentylacja.
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łukasZ sZulC
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży 

– American Home 
Biuro Nieruchomości

Niewielkie przedsiębiorstwa decydując 
się na wynajem powierzchni komercyjnych 
pozostają ograniczone głównie ze względu 
na budżet. Kluczowym kryterium w takich 

sytuacjach pozostaje cena, choć istotne zna-
czenie ma również aspekt lokalizacji. Wielu 

przedsiębiorców z którymi współpracuję 
zwraca uwagę na kondygnację powierzchni 
przeznaczonej pod wynajem, a w ostatnich 

latach ważnym czynnikiem jest obecność 
i wielkość parkingu. Rodzaj powierzchni 

komercyjnej to nie tylko jej metraż, ale 
także kryteria poboczne, takie jak poziom 

natężenia hałasu, czy oświetlenie. W takich 
przypadkach podstawowym aspektem jest 

rodzaj prowadzonej działalności oraz branża 
w której funkcjonuje firma.

PERsPEkTYWY hORYZONTAlNE

I to właśnie szerokim horyzontom trójmiejskich centrów biurowych warto po-
święcić kilka zdań. Współczesne kompleksy biurowe są współczesne, bo prze-
stały być monofunkcyjne. Stwarza to gros możliwości, które z powodzeniem 
wykorzystują małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Różnorodność związana 
z metrażem i architekturą sprawia, że bez względu na branżę w której funk-
cjonuje dana marka, z pewnością otrzyma wsparcie biznesowe. Wzajemna 
współpraca i kreowanie relacji to współczesny fundament działań bizneso-
wych. Ale kryteria wyboru firm z określonym budżetem nie ograniczają się wy-
łącznie do chęci uskuteczniania networkingu. Psycholodzy biznesu jak jeden 
mąż podkreślają, że kluczem do efektywnych działań danej marki jest zgrany 
zespół. Toteż jednym z istotnych kryteriów pozostaje zwiększenie komfortu 
pracowników. Zarządcy współczesnych obiektów biurowych potrafią spro-
stać takim wymaganiom. W ofercie nie brakuje zatem klimatyzacji, wentylacji, 
szybkobieżnych wind, czy podnoszonych podłóg. Uwagę potencjalnych na-
jemców przykuwa również infrastruktura. Bynajmniej nie chodzi tu o bliskość 
głównych arterii miasta, a często o  przyległe punkty usługowe, które speł-
niają w takich przypadkach funkcje praktyczne oraz reprezentatywne. Wśród 
tych najchętniej odwiedzanych wyróżniamy pasaże gastronomiczne, miejsca 
rekreacyjne, strefy wypoczynkowe, no… - słowem, miejsca w których można 
w sposób bezinwazyjny łączyć życie zawodowe z prywatnym.
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robert jaś,
Prezes Spółki AW Equity Partners

Popularność związana z wyborem powierzchni komercyjnych w nowoczesnych biurowcach w przypadku 
średnich oraz małych przedsiębiorstw jest uwarunkowana kilkoma czynnikami. Podstawę stanowią 
korzyści w postaci możliwości kreowania społeczności biznesowych. To trend, który przyszedł z zachodu 
i funkcjonuje w rodzimych metropoliach od niedawna. W mojej opinii jest to ogromny atut, który pozwala 
budować efektywny networking oraz wzmacniać relacje biznesowe. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną 
w wyborze rodzaju powierzchni komercyjnych to wciąż najistotniejszym kryterium pozostaje piętro, które 
świadczy o prestiżu danej marki. Pozostałe parametry techniczne to kwestie bardzo indywidualne.

Zupełnie niedawno firma doradcza „Savills” opublikowała raport 
z którego wyliczeń wynika, że w Polsce pękła magiczna granica 
10 mln mkw nowoczesnych powierzchni biurowych. Według pro-
gnoz eksperckich do 2028 roku zasoby biurowe mogą zwiększyć 
się nawet do 24 mln mkw. Pozornie owa teoria zdaje się być sza-
lona, choć przy nieco dłuższej analizie arytmetycznej, okazuje 
się, że w ciągu ostatnich ośmiu lat zasoby powierzchni biurowych 
zostały podwojone. Dlaczego historia miałaby się nie powtórzyć? 
Pozostaje mieć nadzieję, że dynamiczny rozwój owego segmentu 
rynku nieruchomości nie będzie zaledwie mrzonką. Tą już znamy 
z twórczości Żeromskiego.
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Columbus Energy S.A. 

PeWny Partner 
dla firmy i domu

to kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw domowych, biznesu oraz długoterminowych 
inwestycji w farmy fotowoltaiczne. spółka jest notowana na rynku new connect, 

a coroczny wzrost przychodów o ponad 100% dynamicznie zwiększa jej udział w rynku 
instalacji fotowoltaicznych w polsce. zaufanie ponad 8 000 klientów zdobyliśmy 

dzięki kompleksowej obsłudze i wysokiej jakości naszych usług. 

wsPółPraCujeMy na wyłąCZność Z najwiĘksZyMi 
ProDuCentaMi fotowoltaiki na świeCie 

Oferta dla klientów detalicznych i firm na 2020 rok obejmie mo-
duły Longi Solar w technologii HiMo4 oraz Sunport Power w tech-
nologii MWT. Dostawcą komponentów elektroenergetycznych 
jest firma Solis, która ma największy udział w rynku falowników 
w Wielkiej Brytanii i zajmuje drugie miejsce pod względem popu-
larności w rynku w Stanach Zjednoczonych. 

fotowoltaika Dla firM Z ColuMbus energy s.a. 

Fotowoltaika od lat wydawała się przedsiębiorcom nieopłacalna. 
Od 2019 roku możemy jednak mówić o przełomie. Ze względu na 
rosnące ceny energii, firmy otworzyły się na OZE, a korzystne ofer-
ty finansowania spowodowały duży wzrost zainteresowania każ-
dej grupy przedsiębiorców – od najmniejszych rodzinnych firm czy 
sklepów, po wielkie zakłady produkcyjne. 

TEksT: Zdzisława Mochnacz
ZDjĘCia: materiały prasowe
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Co zyskają przedsiębiorcy i klienci indywidualni decydując się na 
ofertę Columbus Energy S.A.? Przede wszystkim pewnego partnera 
oraz kompleksowość obejmującą przygotowanie projektu technicz-
nego instalacji fotowoltaicznej, wysokowydajne panele, zestaw za-
bezpieczeń AC/DC, montaż przez certyfikowaną ekipę oraz monito-
ring produkcji online. 

Producenci paneli gwarantują sprawność urządzeń przez 25 lat. 
Pewne są również oszczędności generowane dzięki własnej elek-
trowni fotowoltaicznej - zwrot z inwestycji kształtuje się na poziomie 
12% w skali roku. 

Oferujemy Naszemu Klientowi biznesowemu możliwość rozszerzenia 
usługi, czyli gwarancję montażu w określonym czasie oraz rozszerzo-
ną gwarancję na wszystkie elementy instalacji i rękojmię do 10 lat. 

DlaCZego instalaCja oD ColuMbus energy s.a. 
- nowy stanDarD obsługi klienta 

Odpowiedź jest prosta. Klient jest naszym najważniejszym part-
nerem, dlatego troska o jego satysfakcję jest dla nas priorytetem. 
Standardy na rynku OZE ciągle się podnoszą i nie chodzi tylko o tech-
nologię, ale i obsługę klienta. Cechy wyróżniające naszą ofertę to 
najnowsza technologia, szybki montaż, możliwa 10- letnia gwarancja 
dla Firm i 15-letnia Gwarancja Totalna dla Klientów Indywidualnych, 
opieka nad rachunkami dzięki usłudze Columbus Care, a także ko-
rzystne finansowanie. Celem jest ciągłe polepszanie jakości i wery-
fikacja naszej pracy dlatego w zeszłym roku uruchomiliśmy usługę 
Columbus Care. Na czym ona polega? 

stawiaMy na koMPleksowość!

Co oznacza Columbus Care? To kompleksowa obsługa Klienta, którą 
rozpoczynamy już na etapie projektowania instalacji. Na początek 
zadbamy o to, by instalacja fotowoltaiczna w pełni zaspokajała za-
potrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego, przeanalizujemy 
Twoje rachunki, przygotujemy projekt i zaplanujemy wykonanie nie-
zbędnych prac. 
Po wykonaniu montażu załatwimy za Ciebie zgłoszenie instalacji 
do zakładu energetycznego a klientom indywidualnym pomagamy 
w uzyskaniu 5000 zł z programu „Mój Prąd”. 
Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane, wszelkie formalności 
załatwione, tutaj moglibyśmy zakończyć naszą współpracę. Wiemy 
jednak, że instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na lata, dlatego 
Columbus Care to także opieka posprzedażowa. 

ColuMbus Care Po MontaŻu

Zaraz po montażu poinformujemy Cię o zgłoszeniu Twojej instalacji 
do zakładu energetycznego. Po 30 dniach skontaktujemy się z Tobą, 
aby upewnić się, że licznik został wymieniony na dwukierunkowy 
i wszystko działa jak powinno. By Twoje rachunki były jak najniższe, 
a obsługa i funkcjonowanie instalacji była dla Ciebie jasna, gdy tyl-
ko otrzymasz pierwszy rachunek, sprawdzimy czy jesteś zadowolo-
ny. Zweryfikujemy Twoją fakturę za prąd i pomożemy przy wyborze 
taryfy na korzystniejszą, jeśli okaże się, że aktualna jest niedopaso-
wana do Twojego harmonogramu zużycia. 

oPieka PosPrZeDaŻowa Dla twojej wygoDy

Jeśli po montażu i podłączeniu instalacji do sieci, będziesz mieć ja-
kiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie jej działania, do Twoich 
usług jest zawsze nasze Biuro Obsługi Klienta. Pamiętaj, że Twoja 
instalacja może być objęta dodatkową gwarancją : 10- letnią dla Firm 
i 15-letnią Gwarancją Totalną dla Klientów Indywidualnych. Jeśli co-
kolwiek wymagałoby sprawdzenia, nasi serwisanci mogą zweryfiko-
wać poprawność działania instalacji. 

ColuMbus Care to Ciągły roZwój nasZyCH usług

Chcemy ciągle podnosić jakość obsługi, by jak najlepiej dopasować 
się do potrzeb naszego Klienta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
pewne rzeczy mogą wymagać poprawy czy uproszczenia. Dlatego 
stale sprawdzamy wdrożone przez siebie rozwiązania. Chcąc wzbo-
gacić swoje doświadczenie zapytamy Cię o to jak oceniasz cały pro-
ces – od pierwszego kontaktu, aż po opiekę posprzedażową. 
Zapraszamy do kontaktu z nami, a przekonacie się, że warto. 

Nasi konsultanci są już do Państwa dyspozycji. 
Zachęcamy do umawiania spotkań. 

Oddział Pomorski „kocham kaszuby i kociewie”
infolinia: 509 199 299 
e-mail: pomorskie@longenergy.pl
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„Od projektu, poprzez doradztwo, aż po 
wykończenie” - tak w skrócie można opisać 
ofertę przygotowaną dla swoich klientów 
przez sieć marketów budowlano-wykończe-
niowych Leroy  Merlin.
- Naszym najważniejszym i największym atu-
tem jest to, że klient może znaleźć wszystko 
w jednym miejscu – wyjaśnia Łukasz Piekut, 
kierownik działu serwisu i usług Leroy Mer-
lin. - Nasza propozycja jest kompleksowa. 
Załóżmy, że dana osoba odebrała mieszkanie 
czy dom od dewelopera i rozpoczyna wykań-
czanie. Co może zrobić? To proste - zgłosić 
się do nas. My zrobimy odpowiednie pomiary, 

wykonamy niezbędne projekty (np. kuchni czy 
łazienki), pomożemy w wyborze materiałów 
i wyposażenia (co ważne, w naszym markecie 
mamy praktycznie wszystko, co jest potrzeb-
ne), zapewnimy transport i w końcu wykona-
my montaż. W ten sposób budujemy także 
społeczność. Klient zawsze ma być w centrum 
naszego przedsiębiorstwa, jego potrzeby są 
dla nas najważniejsze - chcemy, aby urządza-
jąc czy remontując swoje mieszkanie i współ-
pracując z nami, miał tylko takie doświadcze-
nia, które wzbudzają dobre emocje. 
Leroy Merlin oferuje projekt i wykonanie 
kuchni i łazienek pod wymiar (w ofercie skle-

od marzenia 
Po WyKończenie

piękny dom czy mieszkanie zaczynają się od marzeń. a później pojawiają się pytania 
i wątpliwości: jak te marzenia zrealizować, aby uniknąć problemów i rozczarowania? 

najlepiej fachowo i kompleksowo – i tu pojawia się oferta sieci leroy merlin. 

TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCia: Leroy Merlin
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pu są też meble kuchenne), szeroki wybór 
oraz montaż drzwi i podłóg, ale też takie 
usługi jak docinanie zamówionych płyt 
i innych elementów pod wymiar czy obszy-
wanie wykładzin.
Co ważne, podczas ustalania zakresu usług 
klient od razu otrzymuje kosztorys, po za-
kończeniu wszystkich prac nie ma więc 
przykrej niespodzianki finansowej, jak to 
nierzadko się zdarza w innych firmach. 
- Współpracujemy na stałe z różnymi wy-
konawcami, nasz klient ma więc zapew-
niony kompleksowy zakres usług, jak 
wspomniany już montaż drzwi, podłóg, 
mebli i kafli, ale także kotłów, pieców, 
okien oraz urządzeń sanitarnych (zlewo-
zmywaki, kompakty, wanny, baterie i wiele 
innych). Nowością w tym sezonie są też 
domki ogrodowe, ogrodzenia i deski tara-
sowe – to także można kupić w sklepie i od 
razu zamówić montaż. 
Ciekawostką jest też dedykowany pro-

jekt dla osób, które kupią mieszkanie lub 
dom u jednego z deweloperów, z którymi 
na stałe współpracuje sklep Leroy Mer-
lin. W takim przypadku klient otrzymuje 
specjalny pakiet korzyści, zawierający 
atrakcyjne rabaty, wykonanie wizualizacji 
łazienki i kuchni za symboliczny 1 grosz, 
a także... opiekuna, wspierającego cały 
okres zakupów. 
Natomiast w markecie znajduje się też 
punkt finansowy, gdzie kupujący może 
rozłożyć płatność na wygodne raty, zacią-
gnąć kredyt gotówkowy lub założyć kartę 
kredytową Visa Leroy Merlin i za jej pomo-
cą opłacić dokonane zakupy. 
- Tworząc lokalną społeczność zapra-
szamy klientów do wyrażenia opinii i bu-
dowania sklepu razem z nami – dodaje 
Łukasz Piekut. - Powołaliśmy więc Radę 
Klientów. Ludzie tworzący tę radę są 
ambasadorami naszej marki. Wspólnie 
z nimi spotykamy się cyklicznie, organi-

zujemy warsztaty i opracowujemy różne 
rozwiązania, które poprawiają obsługę 
klienta i funkcjonowanie sklepu. Dzię-
ki temu możemy lepiej poznać potrzeby 
klienta i urzeczywistniać jego marzenia. 
Leroy Merlin nie zapomina tez o swoich 
przyszłych klientach, czyli o tych naj-
młodszych. Organizuje cykliczną akcję 
„Dzieciaki – sadzeniaki”. Na takie lekcje 
przyrody w praktyce zapraszane są całe 
klasy – podczas zajęć dzieci uczą się, jak 
dbać o ekologię, jak sadzić rośliny i jak 
się nimi zajmować.
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galerii handlowej, gdzie mieszczą się dzie-
siątki sklepów oraz punktów usługowych, 
gastronomicznych i restauracyjnych można 
znaleźć dosłownie wszystko. Potrzebujesz ku-

pić prezent dla bliskiej osoby? Żaden problem! A może 
codzienne zakupy w hipermarkecie, odzież na wyjątko-
we okazje lub dekoracje do domu czy mieszkania, sprzęt 
RTV i AGD, artykuły sportowe, karmy i zabawki dla 
zwierząt? To wszystko i o wiele więcej znajdziesz wła-
śnie w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan.
Warto też wybrać się tu w poszukiwaniu inspiracji. 
Wielbiciele mody znajdą w galerii najnowsze sty-
lizacje. Zarówno panie, jak i panowie bez kłopotu 
zaopatrzą się w najróżniejsze produkty dla zdrowia 
i urody. Z kolei zwolennicy aktywnego wypoczynku 
mogą wybierać spośród szerokiej gamy różnorod-
nego sprzętu sportowego czy odzieży niezbędnej do 
uprawiania różnych dyscyplin sportu.
A co, jeśli podczas zakupów poczujemy się zmęczeni 
czy głodni? Chwilę wytchnienia odnajdziemy w cie-

kawie zaaranżowanej strefie gastronomicznej, gdzie 
można zjeść lunch, wypić pyszną, gorącą kawę albo 
spróbować dobrego ciastka czy lodów.
Port Rumia jest też przyjazny dzieciom. Specjalnie dla 
nich została stworzona atrakcyjna strefa, gdzie mogą 
się pobawić i ciekawie spędzić czas. Oprócz tego cy-
klicznie organizowane są rozmaite bezpłatne wydarze-
nia dla najmłodszych: spektakle teatralne w ramach 
cyklu „Smyki Teatrzyki”, kreatywne warsztaty, jak 
„EKO Akademia”, zajęcia edukacyjne o różnej tema-
tyce jak „Rodzinne Warsztaty”  czy „Przygody małego 
czytelnika”  oraz inne, w tym także dla dorosłych.
Ci, którzy do Portu Rumia wybiorą się samochodem, 
znajdą duży, bezpłatny parking. Centrum wyposażono 
w kilka dobrze oznakowanych wejść, niezależnie więc 
od tego, w której części parkingu zdecydujemy się za-
parkować, do wejścia zawsze będzie blisko. 
A zatem po co tracić czas i jeździć po różnych sklepach? 
Na miłe, szybkie i wygodne zakupy lepiej wybrać się do 
Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan!

WszystKo, 
czego chcesz 
i Potrzebujesz
W jednym miejscu, pod jednym dachem, dobrze 
wyeksponowane, w atrakcyjnych cenach. jeśli 
do tego dodamy przyjazną przestrzeń i miłą atmosferę, 
otrzymamy przepis na idealne miejsce na zakupy. 
przepis, który łatwo zrealizować: wystarczy wybrać się 
do portu rumia centrum handlowego auchan.

TEksT: Rafał Korbut
ZDjĘCia: Natalia Stenka
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hętnych do leczenia jest tak wie-
lu, że telefoniczna rezerwacja 
praktycznie nie istnieje, bo nie ma 
czasu odbierać telefonów. A gdy 
fala sprzed drzwi się przeleje i jest 
chwila by podnieść słuchawkę – nie 

ma już miejsc do lekarzy.  Oto jesteśmy w trakcie epi-
demii grypy. Nie tej chińskiej z Wuhan – tylko naszej, 
polskiej, nadwiślańskiej. Od początku roku z jej powodu 
zmarło w Polsce 10 osób. A najgorsze – jeśli wierzyć le-
karzom – jeszcze przed nami. 
Główny Inspektorat Sanitarny podał, że w ostatnim 
tygodniu stycznia na grypę zachorowało w Polsce 204 
tysiące osób. W lutym było to prawie 300 tysięcy ludzi 
tygodniowo. Tegoroczny wirus może zebrać większe 
żniwo niż przed rokiem, gdy wskutek powikłań zmar-
ło 150 osób. Najwięcej od 5 lat. Choroba szaleje także 
w Czechach – gdzie wielu Polaków spędziło ferie zimo-
we. W ciągu tygodnia zachorowalność wzrosła tam o 30 
procent, 15 osób zmarło, a blisko 100 jest w stanie kry-
tycznym. Na Ukrainie ogłoszono epidemię gdy w ciągu 
tygodnia w okręgu dniepropietrowskim odsetek cho-
rych zwiększył się o 44 procent. W obwodzie zakar-
packim ogłoszono dwutygodniową kwarantannę zamy-
kając szkoły i niektóre instytucje. Pracujący z naszym 
kraju goście zza wschodniej granicy pewnie roznieśli 
i u nas trochę wirusów. Tym bardziej, że sprzyja sprzyja 
pogoda. Mrozów nie widać. 
Przebieg zachorowań mógłby być łagodniejszy gdyby 
ludzie się szczepili. Tyle, że tego nie robią. W ubiegłym 
roku zapobiegawczą iniekcję przyjęło 3,9 procent po-
pulacji. Najczęściej ( 14,9 %) to osoby starsze, powyżej 
65 lat czyli ci, którym niektóre samorządy( np. gdański 
)  fundują bezpłatne szczepienia. To zadziwiające, że tak 
lekceważymy zarazki jednej z najbardziej zabójczych 
chorób świata. W każdej pracy, autobusie, pociągu, 
szkole spotykamy kaszlących, kichających i rozgorącz-
kowanych niezastąpionych pracowników czy uczniów 
gnanych nieodgadnioną chęcią zarażenia także innych. 
Jakież zdziwienie wywołał przed laty prezydent Sopotu 

gdy publicznie ogłosił, że wywali z pracy każdego kto 
chory przychodzi do urzędu i zaraża innych. Lata minęły, 
a nawyki pozostały...dalej uwielbiamy zarażać innych.
To tym bardziej zastanawiające gdyż Polacy znajdują 
się w gronie największych hipochondryków w Europie. 
Z danych zebranych przez firmę Iqvia wynika, że od 
stycznia do listopada ubiegłego roku rodacy kupili 186 
milionów suplementów diety wydając na to gigantyczną 
kwotę 3,38 miliarda złotych. To o niemal 400 milionów 
więcej niż rok wcześniej. Kupują nie zwracając uwagi na 
to, że  Narodowy Instytut Leków po przebadaniu najpo-
pularniejszych suplementów wykazał, że część z nich 
nie spełnia wymagań. Dziś – w odróżnieniu od leków - nie 
ma obowiązku poddawania ich badaniom zanim wejdą 
do aptek co skrzętnie wykorzystują producenci. Wiedza 
Polaków na temat  różnicy między lekami bez recepty 
a suplementami diety jest niewielka. Skoro kupujemy 
coś w aptece to uważamy, że jest bezpieczne. Zachę-
cają nas do tego reklamy, które sflaczałych starców 
zmieniają w dziarskich supermenów noszących wnuki 
na plecach. Z raportu Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji wynika, że w ciągu 15 lat liczba reklam z sektora 
produkty zdrowotne i leki w programach tv zwiększy-
ła się 20-to krotnie. Na ekranie wszystko wygląda tak 
ładnie, że aż chce się kupić. Po co ćwiczyć regularnie, 
spacerować, dbać o dietę skoro można kupić cudowną 
tabletkę – antidotum na całe zło. A szczepionka to prze-
cież jakieś kłucie, a na dodatek producenci na pewno 
nas oszukują aby nabić sobie kabzę. A Polak oszukać 
i kłuć się nie da! Dlatego  tym jeszcze zdrowym nie po-
zostaje nic innego jak myć ręce, wysypiać się, unikać 
prychających - a najlepiej zamknąć się w domu na czte-
ry spusty. Rodzimy wirus nad Motławą i Wisłą może być 
w tym sezonie groźniejszy niż koronawirus z Chin. 

Dlatego na wszelki wypadek zdrowia życzę!

sławoMir 
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Prezenter i dziennikarz  
od 25 latzwiązany z TVP,  

specjalista ds.mediów
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Wybrałem się do przychodni Jasień by zarejestrować chorych rodziców 
do lekarza rodzinnego. Rano, pięć minut przed otwarciem ośrodka byłem 15 
w kolejce. Gdy drzwi uchyliły się o 7:00 za moimi plecami było 3 razy tyle ludzi. 
Zakatarzonych i kasłających.

POLSKIE WUHAN czyli taKiej 
gryPy dotąd nie było

c



Grupa Trójmiejskich 
Sommelierów nie 

próżnuje. Tym razem 
specjaliści z branży winnej przygotowali coś 

specjalnego – degustację której towarzyszyła karta 
win z najwyższej półki. Kolejne z cyklu spotkań 

odbyło się Tłustej Kaczce. Gdyńska restauracja 
przyciągnęła prawdziwych koneserów tytułowego 
trunku urozmaicając wieczór wykwintnymi dania-

mi i elegancką atmosferą. Bilety na degustację 
Icon Wines kosztowały 2000zł za osobę.

Na czym polegają różnice zapachowe występują-
ce pomiędzy piżmem i solą? Na tego typu pytania 
próbowali znaleźć odpowiedź uczestniczy warsz-
tatów perfumiarskich w Sopockim Stylu – labora-

torium perfum w Sopocie. 
Początkujący adepci sztuki 
perfumiarskiej poza pozna-
niem procesu powstawania 
zapachów mogli również 
stworzyć własną – unikalną 
kompozycję. W regularnie 
organizowanych warsztatach 
perfumiarskich udział może 
wziąć każdy. Koszt to 270 zł.

tłusta 
kAcZkA 

Z nutą 
WINA

rwa zimowa edycja festiwalu kulinarnego Fine dining Week, w któ-
rym biorą udział najlepsze rodzime restauracje. na czym polega 
idea festiwalu? szefowie kuchni 10 trójmiejskich restauracji przygo-

towują po dwa warianty menu złożonego z pięciu dań. koordynatorem 
kulinarnej imprezy jest tomasz chądzyński, zaś w tegorocznej edycji 
festiwalu udział biorą restauracje – Fino, mercato, sztuczka, majolika, 
krew i Woda, rada miasta, nowy Świat, biały królik oraz słona Woda.

sZTukA kOMPONOWANIA 
ZaPaCHów

Lifestyle

trwa 
Fine 

Dining 
Week

t
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Turnusy i diety 
oczyszczające 
W KomfortoWej 
Przestrzeni
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W “nowym jantarze” - w nadmorskich okolicznościach 
przyrody, wśród czystych lasów, z dużą dawką świeżego 
powietrza i pozytywnej energii – prowadzimy dietetyczne 
turnusy, podczas których nasi goście mają możliwość 
w pełni doświadczyć zdrowotnego postu.

TEksT: Zdzisława Mochnacz
ZDjĘCia: materiały prasowe

asz zespół - mając wieloletnie doświad-
czenie w dziedzinie zdrowia I diete-
tyki, podpierając się publikacjami 
naukowymi I nagrodą Nobla będącą 

ukłonem w stronę badań nad szeroko pojętym de-
toksem – pewnie prowadzi ich przez ścieżkę zdrowia.  
 
“Czy jestem w stanie wytrzymać bez głodu 3 dni pijąc 
tylko soki?” - oto najczęstsze pytanie, jakie zadają so-
bie Ci, którzy trafiają do nas pierwszy raz. My zaś na 
koniec turnusu często słyszymy pytanie: “kiedy mo-
żemy przyjechać kolejny raz”? Przepis na nasz sukces 
nie jest tajemnicą, ale jak każdy przepis wymaga serca 
I oddania w realizacji. W naszym ośrodku wyostrzamy 
zymsły I celebrujemy każdy posiłek, delektujemy się 
smakiem. Stawiamy na komfort I otwartość w komu-
nikacji, a także dzielenie się cenną wiedzą zdobytą na 
polu dietetyki, zielarstwa, ekologii.

n
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korzyści z naszych Turnusów 

Całodobowa opieka i konsultacje z naszą Panią dietetyk• 
Poprawa kondycji cery, witalizacja organizmu• 
Utrata wagi• 
Wprowadzenie do regulacji gospodarki hormonalnej• 
Możliwość przygotowania organizmu do wyzbycia   • 
się wielu przewlekłych dolegliwości
Dzięki bliskości lasu i morza – nieograniczona możliwość • 
korzystania z uroków okolicy
Nowe doświadczenie – post na sokach – sprawdzenie • 
siebie I poznanie swojego organizmu

Zapraszamy!

/nowy jantar

www.nowyjantar.pl
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bal pod hasłem „all you need is love!” pokazał nam 
państwa szczodrość i wrażliwość. ostateczny przychód 
balu poznamy, gdy wpłyną do nas zadeklarowane darowizny. 
spodziewamy się wyniku ponad 550 tys. zł! dziękujemy 
za wspaniałe zaangażowanie, pomoc i obecność. 

X charytatywny 
bal z sercem

rodki zebrane podczas Balu przeznaczymy na bieżące potrzeby Hospicjum Dutkiewicza oraz budowę 
Centrum Opieki Wytchnieniowej. To wspaniałe, że włączają się Państwo w tę inicjatywę, która bez Was 

byłaby trudna do zrealizowania. Organizacja balu to miesiące przygotowań, z udziałem wielu serdecznych osób, 
życzliwych instytucji. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym wydarzeniu.

TEksT: Zdzisława Mochnacz
ZDjĘCia: Piotr Żagiellś
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Patronat honorowy nad Balem obję-
li: Ambasada Brytyjska w Warszawie 
i Konsul Honorowy Zjednoczonego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej w Gdańsku Marek Głuchowski 
oraz Prezydent Stowarzyszenia Konsu-
lów Honorowych w Polsce Magdalena 
Pramfelt, Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich, Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk, Prezy-
dent Miasta Gdańska Aleksandra Dul-
kiewicz oraz Kanclerz Loży Gdańskiej 
BCC Maciej Dobrzyniecki, Prezes Za-
rządu Gdańskiego Klubu Biznesu Marek 
Głuchowski i Prezydent Pracodawców 
Pomorza Zbigniew Canowiecki. 
Bal poprowadzili Iwona Schymalla 
i Maciej Orłoś. Złote serduszka, trady-
cyjne wyróżnienie i podziękowanie dla 
współorganizatorów balu, odebrali płk 
Dominik Morgan, attaché wojskowy 
Wielkiej Brytanii oraz Konsul Honoro-
wy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej w Gdańsku 
 pan Marek Głuchowski. Dodatkowe 
słowa podziękowania kierujemy do Pani 
Prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która 
nie tylko zaszczyciła nas swoją obecno-
ścią, ale również zmobilizowała licytują-
cych do przekazania na naszą rzecz aż 
30 000 zł za możliwość uczestniczenia 
w jej dniu pracy. Gościem specjalnym 
wieczoru był także Borys Szyc, który 
brawurowo poprowadził licytację week-
endu z Jaguarem F-Type i zaproszenia 
na spektakl ze swoim udziałem. 
Do ogromnego sukcesu finansowego 
balu przyczynili się wszyscy sponsorzy 
i darczyńcy, goście, a także uczestnicy 
licytacji. Dziękujemy Państwu za nie-
zwykłe emocje towarzyszące aukcji gło-
śnej, na której najwyższy wynik 45 000 
zł, osiągnęła kolacja z Lechem Wałęsą.

X Charytatywny Bal z Sercem zainicjo-
wał zbiórkę na budowę Centrum Opieki 
Wytchnieniowej. Dziękujemy za ten fan-
tastyczny start i prosimy o kibicowanie 
nam w kolejnych etapach pozyskiwania 
środków na ten cel.
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spośród stu najbardziej stresujących sytuacji szukanie pracy 
lub powrót do niej po długiej przerwie znajdują się w pierwszej 
dziesiątce. a fakt, że tę przerwę spowodowały choroba onkologiczna 
i związane z nią terapie, położenia nie ułatwia. 

TEksT: Magda Małkowska
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olga*, 35 lat, Projektantka 
w DuŻej firMie oDZieŻowej

Chorowanie to był koszmar: cztery cykle chemii, 
także przeszczep szpiku. Firma okazała się su-
perwspierająca. Od początku dawano mi do zro-
zumienia, że nie muszę martwić się o moje sta-
nowisko. Zaproponowano przejście na 3/5 etatu 
oraz możliwość wybrania zaległego urlopu. Dzię-
ki zaświadczeniu o niepełnosprawności pracuję 
7 godzin i mam dodatkowe 10 dni urlopu. Jeszcze 
kiedy chorowałam, w moim oddziale zorganizo-
wano akcję DKMS-u, a potem także w 6 najwięk-
szych punktach firmy w Polsce. Wieści o tych 
działaniach bardzo podtrzymywały na duchu. 
Obliczyłam, że hipotetycznie, dzięki tym akcjom, 
5 chorych osób ma szansę znaleźć dawcę.

jest wiele PowoDów, by nas wsPierać.

Opiekujemy się ciężko chorymi w Hospicjum 
dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
Troszczymy się o dzieci osierocone, zapewniając 
im pomoc w ramach ogólnopolskiego programu 
„Tumbo Pomaga”.
Wspieramy opiekunów rodzinnych osób nieule-
czalnie chorych i u kresu życia, budujemy Centrum 
Opieki Wytchnieniowej.
Jesteśmy blisko.

#ZnajdźSwójPowód kRs 0000 201 002

Twój 1 procent podatku to dla nas szansa 
na stuprocentową realizację podjętych 
zobowiązań. Dziękujemy!

Zespół Fundacji Hospicyjnej
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beata, 52 lata, MenaDŻer w DuŻej firMie 

Moje chorowanie nie zamknęło się  w okresie przewidzianym przez 
państwo. Przeszłam chyba przez wszystko, co medycyna wymyśli-
ła: chemię, operację, radioterapię, potem znowu przez rok chemię 
z hormonoterapią. Mój stosunek do pracy mi się zmieniał. Miałam 
fazę, że chciałam być sama  „sterem i okrętem”. Ale wróciła pamięć, 
że leczenie kosztuje, a moja praca dawała mi finansową stabilizację. 
Poza tym powrót do znanego środowiska też ma swoją wartość. 
W trakcie choroby firma spisała się na medal. Wiem, że na mnie 
czekają i doceniam, jak bardzo poszli mi na rękę, tak ustawiając 
w papierach, że w rezultacie mogłam nie pracować pełne 2 lata. 
Wracam na inne stanowisko, też menadżerskie. Nie martwię się, 
czy sobie poradzę, choć to oczywiście znowu jest wyzwanie. Boję 
się natomiast, czy będę umiała postawić sobie granice? To jest 
mój bardzo wielki lęk.

ewa 42 lata, w trakCie PosZukiwań PraCy

Któregoś dnia zrobiłam profilaktyczne usg szyi, a potem biopsję 
tarczycy i wyszły niepomyślnie. Rak. Poczułam się wyrzucona na 
margines życia: z dwójką małych dzieci, z mężem, u którego też wła-
śnie pojawiły się zdrowotne problemy, bez pracy, bez pieniędzy, za 
to z nowotworem.
Wydolność mojego organizmu stała się dużo gorsza. Siadła też psy-
chika, zwłaszcza po leczeniu radiojodem, kiedy musiałam przejść 
2-tygodniową kwarantannę i nie mogłam widzieć dzieci. Wciąż ko-
nieczne są kontrole. Utrata hormonalnej stabilności nie pozwalała 

mi myśleć o powrocie do pracy, ale teraz już muszę, bo szorujemy 
o finansowe dno. Tylko że ja się zmieniłam. Zrobiłam się mało od-
porna na stres, bardziej zapobiegawcza. Byłam człowiekiem do 
trudnych zadań, a teraz wolę pracę, gdzie będzie więcej rutyny 
niż wyzwań. Mam zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym, co daje mi ulgi w przyszłej pracy, ale nie jestem 
pewna, czy będę się do niego przyznawać. Mimo tego wszystkiego 
czuję, że wracam do życia i mam wielką na nie chęć.

PRAcA TO NIE WsZYsTkO

Tak uważa Anna Marlęga-Woźniak, koordynatorka gdańskiego 
oddziału Akademii Walki z Rakiem działającego przy gdańskiej 
Fundacji Hospicyjnej. – W prowadzonej przeze mnie grupie wspar-
cia zauważyłam – mówi – że wątki powrotu do pracy należą do tych 
ważniejszych i wzbudzających silne emocje. Staram się wówczas 
pokazać, że w życiu istotna jest równowaga, a praca nie może nam 
zasłonić innych możliwości samorealizacji. I dodaje:  – W naszym 
społeczeństwie panuje wszechpotężny etos pracy, przez którą się 
definiujemy. To jest postawa na dłuższą metę destruktywna. W Aka-
demii staramy się tę siłę sprawczą pracy trochę zneutralizować.
– Sądzę, że dlatego tak szybko podniosłam się psychicznie, bo 
trafiłam pod opiekę Akademii (Ewa). – Bardzo dużo daje mi grupa 
wsparcia. Na spotkaniach w Akademii dzieliłam się swoimi oba-
wami, a teraz moją radością (Olga). – Do przyjścia do Akademii 
namówiła mnie koleżanka. Nie byłam przekonana, obawiałam się 
spotkania stękających osób po przejściach. Jednak przełamałam 
się, przyszłam i jest super (Beata).

*Olga, Beata, Ewa – prawdziwe imiona bohaterek artykułu znane są redakcji.
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Jesteśmy kobietami, pięknymi, zadba-
nymi, pełnymi energii. Chcemy upra-
wiać sport, kochać się i żyć pełnią ży-
cia wtedy kiedy mamy na to ochotę. Jak 
to zrobić, gdy nasz wewnętrzny hormo-
nalny mechanizm czasem stawia opór 
i nie pozwala działać? Kiedy i gdzie 
szukać wsparcia? Jak świadomie przyj-
mować zmiany następujące wraz z wie-
kiem? Czy i jak stosować hormonalną 
terapię zastępczą? Tych i wielu innych 
odpowiedzi uczestniczki wydarzenia 
uzyskały podczas minionego spotkania 
z cyklu Na skrzydłach marzeń!, które-
go gościem była wspaniała kobieta, 
Dr Magdalena Wójcik – absolwentka 
Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Gdańsku w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii,  będąca w trakcie 
specjalizacji z endokrynologii. 
Cieszymy się, że tematy naszych wy-
darzeń są dla Was ciekawe oraz dzię-
kujemy za Wasze zainteresowanie i za-
angażowanie. 

Patrycja Brendler i Anna Kunicka

na skrzydłach Marzeń w obC
Wszystko, co chciałabyś wiedzieć o hormonach ale boisz się zapytać – tak para-
frazując tytuł filmu Woodego Allena – możemy pokrótce określić temat naszego 
kolejnego spotkania z Cyklu Na Skrzydłach Marzeń!, które odbyło się w nowym 
miejscu naszych wydarzeń - w O4 Flow w Olivia Bussines Centre w Gdańsku. ZD
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Ważnym elementem spotkań jest integracja kobiet, które 
mogą podzielić się swoim doświadczeniem, zadać pyta-
nia, znaleźć rozwiązania i inspiracje do dalszego działa-
nia. Celem spotkania jest także promocja przedsiębior-
czych Polek, możliwość prezentacji ofert i produktów.

Na ostatnim spotkaniu rozmawiałyśmy m.in. dlaczego 
strona internetowa jest ważnym elementem sprzedaży 
naszej usługi czy produktu; jakie błędy, z perspektywy 
klienta, popełniamy najczęściej w tworzeniu naszej stro-
ny i procesu zakupowego; czym jest User Experience, 
a czym User Interface oraz dlaczego biznes powinien 

uwzględniać User Experience przy wdrażaniu nowych 
produktów. Ekspertem spotkania była Małgorzata Bar-
toszewicz - właścicielka Studia UX z Pomorza. które 
wspiera wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają 
lub planują założyć e-sklep, stronę internetową i/lub 
aplikację mobilną. Pomaga w stworzeniu m.in. prezen-
tacji oferty na stronie internetowej, budowy procesu za-
kupowego, w taki sposób, aby były one jak najbardziej 
jasne i przyjazne dla klienta.
Tematem kolejnego spotkania będzie Cold calling czyli 
jak skutecznie rozmawiać z klientem. Więcej informacji 
na naszej stronie www.ladybusinessclub.com.

brainstorm 
z Expertem
To już 74 spotkanie biznesowe z cyklu Brainstorm z Ekspertem, spo-
tkań dla przedsiębiorczych Polek organizowanych przez klub bizneso-
wy przy Fundacji Lady Business Club Business Women Foundation. 

ZDJĘCIA: Wysoka Szpilka Katarzyna Krajewska - Turyczyn
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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

ochamy celebrytów, uwielbiamy fotografować się ze 
znanymi osobami, nasze produkty i usługi reklamuje-
my nazwiskami z pierwszych stron gazet. 
A z drugiej strony zapominamy o największych rodzi-
mych gwiazdach.

Świat je uwielbia, opłaca sowicie, docenia w każdym calu. Nato-
miast znakomita większość naszego społeczeństwa nie ma pojęcia, 
kim są te osoby i jak wielką karierę zrobiły. Jedynym wytłumacze-
niem jest to, iż te kariery w większości odbywają się za granicą.

Tydzień temu byłem w Monachium z grupą przyjaciół - obytych, in-
teligentnych ludzi. Można z nimi pomówić o sztuce i kulturze, wie-
dzą sporo o nowościach wydawniczych.
W jednej z knajpek w pobliżu Bayerische Staatsoper spotkaliśmy 
mojego przyjaciela, Georga,  który  pracuje w tej operze, zajmuje 
się tam charakteryzacją.

Po wspólnej kolacji George pożegnał się z nami, podsumowując: 
- Miło było was poznać, rozumiem, że widzimy się wieczorem, bo 
jak domniemywam, nie podarujecie sobie obejrzenia Kurzak na 
scenie.
Nie zdążyłem wziąć oddechu, na co moja koleżanka Ida rzekła:
- Kogo?
- Dzisiaj śpiewa Ola Kurzak - kontynuował. 
- A kto to?

I to był ten moment, w którym marzyłem, by wraz z krzesłem za-
paść się pod ziemię. Wstyd. 

Nie jest dobre, iż spora część naszego społeczeństwa nie ma poję-
cia kim są  Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień czy Piotr Beczała. 
A przecież to Polacy odnoszący spektakularne sukcesy w jednej 
z najtrudniejszych materii artystycznych, którzy powinni być naszą 
wizytówką w świecie! 
Bądźmy dumni z sukcesów wielkich rodaków robiących zawrotne 
kariery na deskach największych oper świata.

Ja jestem z nich szczerze dumny. Czytając o ich sukcesach, rozpie-
ra mnie duma, że jestem Polakiem.

A co do spektakli w Trójmieście, widziałem ostatnio dwie premiery, 
„Cześć kochanie” Głowackiego w Gdyńskim Centrum Kultury oraz 
„Don Bucefalo” Cagnoniego w Operze Bałtyckiej.  Oba dobre w mo-
jej ocenie. W tym drugim na szczególną uwagę zasługuję kreacja 
Artura Jandy odtwarzającego postać tytułową. Dawno nie widzia-
łem na deskach operowych tak świadomego i naturalnego aktor-
stwa. Jestem pod wielkim wrażeniem.

Polecam Państwu.

CUdzE CHWALICIE, 
swego nie znacie

Po latach pracy w tak zwanym show biznesie do dzisiaj zadziwia mnie pewna sprawa. 

K



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 103    

ZD
JĘ

CI
A:

 M
ar

ta
 D

om
ań

sk
a 

M
ar

tD
iz

aj
n

Są one organizowane według bardzo specyficznego schematu, wypracowane-
go przez lata prowadzenia tego typu spotkań biznesowych w wielu branżach, 
pośród tysięcy przedsiębiorców, specjalistów i ludzi wolnych zawodów. Każdy z 
uczestników doświadcza na nich tego, jak to jest, aby w towarzyskiej atmosfe-
rze z łatwością pozyskiwać bardzo wartościowe kontakty biznesowe.
Precyzyjnie zaplanowany schemat tych eventów sprawia, że nawiązanie wstęp-
nych relacji i uzyskanie kilkudziesięciu wartościowych kontaktów staje się ba-
nalnie proste - wręcz automatyczne. I to wszystko w atmosferze przyjacielskiej 
rozmowy z potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi, reprezentantami 
nawet dużych firm i instytucji, do których bardzo trudno się dostać. 
Atmosfery panującej podczas tych wydarzeń nie można wyjaśnić słowami, aby 
to zrozumieć trzeba przeżyć to osobiście.

biznes to relacje
To cykl networkingowych eventów biznesowych, organizowa-
nych od kilku lat w całej Polsce przez Ireneusza Osińskiego oraz 
jego fundację. Wydarzenia te gromadzą coraz większą ilość 
uczestników. W ostatnim, które odbyło się na Uniwersytecie 
Gdańskim, uczestniczyło prawie 350 osób.

– Wprowadziliśmy technologię wirtual-
nej rzeczywistości do programów MBA 
w obszarach związanych z zarządza-
niem ludźmi, a konkretnie w aspekcie 
prowadzenia przez menedżera trudnych 
rozmów z różnymi typami pracowników. 
Wykorzystanie elementów VR zostało 
wpasowane w program – jako element 
całościowego procesu rozwojowego. Nie 
traktujemy tej technologii jako efektow-
nego gadżetu, choć oczywiście zajęcia 
prowadzone z jej wykorzystaniem zysku-
ją na atrakcyjności. VR przede wszyst-
kim pomaga nam osiągać określone 
cele dydaktyczne – mówi Tomasz Ha-
rackiewicz, członek zarządu Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Wprowadzenie VR do programów MBA 
jest efektem współpracy GFKM ze star-
t-upem IDEACENTER, rozwijającym 
technologię VR do uczenia kompetencji 
miękkich.

Menedżer uczy się 
w wirtualnej rzeczywistości

VR coraz odważniej wkracza 
na rynek szkoleń biznesowych. 
Przykładem są programy Exe-
cutive MBA Gdańskiej Fundacji 
Kształcenia Menedżerów.  
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trunek ów, wytwarzany ze smo-
czej draceny, zaczerpnął swą na-
zwę od liczby kochanków, pięknej 
beatriz, wygnanej z hiszpańskiego 
dworu przez królową izabellę, któ-
ra z zazdrości o urodę pozbyła się 
konkurentki. tym samym dała po-
wód samemu kolumbowi by jego 
flota częściej zawijała do skalistego 
brzegu tajemniczej gomery. jako, 
że archipelag Wysp kanaryjskich, 
od hiszpanii dzieliła słuszna odle-
głość, betriz wypełniała czas roz-
stania i tęsknoty licznymi przygo-
dami miłosnymi.
likier „43”, chętnie dziś kupowany 
zasłynął jako panaceum na ozię-
błość. nie zaszkodzi sprawdzić.
maleńka la gomera, będąca nie-
wzruszoną skałą, zachowała ende-
miczną roślinność, oprócz wspo-
mnianej draceny szczególnym 
uznaniem cieszą się lasy laurowe. 
olbrzymie wawrzynowe drzewa, 
okazałe mchy, wrzosy, dzięki którym 
wyspa została rezerwatem biosfery 
unesco. przyroda ma tu idealne 

warunki wzrostu za sprawą niezwy-
kłego zjawiska tzw. deszczu pozio-
mego, czyli mgle skraplające się na 
roślinach, a powstałej przez zderza-
jącą się masy powietrza.
W jednym z punktów widokowych mi-
rador de la laja na tarasie skalnym, 
zawieszonym ponad 900m.n.p.m, 
można podziwiać puszyste chmury 
pod nogami. ciszę przerywają jedy-
nie gwizdy, wciąż żywego na wyspie, 
języka gwizdanego el silbo, którego 
w szkołach nadal uczą się miejsco-
we dzieci, by kultywować zwyczaje 
rdzennej ludności, guanczów.
la gomera, położona między trze-
ma siostrami, nieprzerwanie od 
wieków zerka na górujący, potężny 
wulkan tide, maleńka, kameralna, 
jedyna taka.

niezmiennie gorąco zapraszam do 
naszych biur, by dowiedzieć się wię-
cej, by zarezerwować swoje najlep-
sze wakacje i zachęcam do polubie-
nia „ podróże i my” naszego okna na 
świat na Fb.

tajemnicza 
La Gomera

Wpisując się w ton dyskusji i podszeptów na temat głośnego filmu 
z udziałem przystojnego Włocha chciałbym zaprosić na kieliszeczek likieru, 
o stosownej ku temu, wieczorowej porze. 

witolD gulCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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Na Pomorzu obecna jest od kilkunastu lat, 
ale wygląda na to, że dopiero teraz znala-
zła swoje stałe miejsce. W Gdańsku, przy 
ulicy Grunwaldzkiej 270, dużym nakła-
dem inwestycyjnym, uruchomiono nowy 
obiekt, zaprojektowany według najnow-
szych wzorców Lexusa. 
Lexus w Trójmieście dotychczas funkcjo-
nował w Gdyni. Ostatnia lokalizacja salonu 
– mimo, że prestiżowa – w centrum biuro-
wym „Nowe Orłowo”, nie spełniała stan-
dardów takiej marki z dwóch powodów. 
Pierwszy, to brak serwisu, który zlokalizo-
wany był w Chwaszczynie. Drugi, to niewy-
starczająca ilość miejsc parkingowych.
Oba te utrudnienia udało się wyeliminować 
w nowym salonie. Nowy budynek powstał 
na gruncie dzierżawionym od Uniwersyte-
tu Gdańskiego przy głównej arterii miasta, 
w otoczeniu licznych biurowców.

Lexus Trójmiasto jest obecnie największym 
i najnowocześniejszym salonem tej marki 
w Polsce. Zakończony i oddany do użytku 
pierwszy etap inwestycji obejmuje około 
3000 m² powierzchni, na której zlokalizo-
wano salon sprzedaży nowych samochodów 
i wielostanowiskowy serwis wraz ze stano-
wiskiem mycia i przygotowania pojazdów.

Drugi etap inwestycji obejmie dodatkowe 
4000 m², gdzie docelowo znajdzie się salon 
sprzedaży samochodów używanych.

Nowo otwarty salon w Gdańsku jest je-
dynym w Polsce, zbudowanym według 
najnowszych standardów Lexusa. Nasz 
obiekt został zaprojektowany, aby za-
pewnić kompleksowość wszystkich usług 
w jednym miejscu. Odwiedzający salon 
mogą skorzystać między innymi ze spe-

cjalnie przystosowanych pomieszczeń do 
konfiguracji samochodów. Wyodrębnione 
zostały też pomieszczenia do wydawania 
pojazdów – opisuje Aleksandra Walder, 
Manager Omotenashi Lexus Trójmiasto.
 
Wszystkie udoskonalenia zostały zapro-
jektowane tak, aby wysoka jakość proce-
su sprzedaży oraz obsługi posprzedażnej 
w Lexus Trójmiasto zyskała nowe, jeszcze 
lepsze oblicze – zapewnia dealer.
Według zapewnień Lexus Trójmia-
sto, nowy salon imponuje hybrydowym 
połączeniem japońskiego designu ze 
słynną gościnnością.

Największy 
salon marki 
lexus w Polsce
Nowy salon Lexusa oficjalnie otwarty. Lexus to najbardziej ekskluzywna japońska 
marka samochodowa, która oficjalnie jest dostępna w Trójmieście. 



Początek roku 
to tradycyjny już 

wysyp nowości 
w segmencie 

SUV-ów. Nowością 
na trójmiejskim 

rynku motoryzacyj-
nym jest Peugeot 

2008, który zasilił 
ekspozycję salonu 

JD Kulej w Gdyni. 
Druga generacja francuskiego auta bazuje na pod-

stawie modelu 208, który trafił do Trójmiasta pod 
koniec minionego roku. Pojazd zachwyca nie tylko 
doskonałymi parametrami, ale także nowoczesną 

stylistyką i dynamiczną sylwetką. 

W salonie BMW Bawaria Motors Gdańsk można 
napawać się widokami łączącymi sportowe za-
cięcie z wymowną elegancją. Wszystko za sprawą 
nowego modelu BMW M8 w wersji Competition 
Gran Coupe. Pod maską pojazdu znajduje się 

8-cylindrowy silnik o pojem-
ności 4.4l. Owe parametry 
sprawiają, że moc 625KM 
maksymalizuje osiągi za-
chowując przy tym podwyż-
szony poziom bezpieczeń-
stwa. Wnętrze bawarskiej 
perły znakomicie odzwier-
ciedla charakter auta, jest 
eleganckie i stonowane.

NOWOROcZNY 
wysyP suV-ów

trategię Fiata można zamknąć w dwóch słowach – „małe rewolucje”. od kilku lat 
ceniony producent po prawdzie nie zaskakuje nas nowymi modelami, ale konse-
kwentnie udoskonala warianty istniejące. doskonałym przykładem jest Fiat 500X 

w wariancie sport,  który  w porównaniu do klasycznego modelu zyskał obniżone za-
wieszenie, chromowane końcówki układu wydechowego oraz 19-calowe felgi. nowością 
jest również zastosowanie lakieru o nazwie „czerwony seduzione”. cennik mocniejszej 
wersji otwiera kwota 95 900zł. model można oglądać w salonie auto plus w gdańsku.

luksus 
w sPortowyM ZaCiĘCiu

M
otoryzacja

małe rewolucje 
Fiata 500X

s
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Każdy pojazd wymaga solidnej pielęgnacji. Dotyczy to nie tylko samochodów 
nowych, ale także aut z określonym przebiegiem. Dbałość o poszczególne 
elementy nadwozia oraz powłoki lakierowe niesie sporo korzyści. 
Które z nich są najważniejsze i jaki mają wpływ na użytkowanie auta?

Odpowiedzią na powyższe wątpliwości pozostaje detailing, a mówiąc 
wprost – samochodowe SPA. Dzięki serii zaawansowanych zabiegów 
nasz pojazd odzyska dawny blask. W większości tego rodzaju punk-
tów usługowych do wyboru mamy pojedyncze zabiegi, bądź pakiety, 
które kompleksowo odświeżą nasz samochód.  Owa – kompleksowa 
forma składa się z trzech rodzajów zabiegów – czyszczeniu, konser-
wacji oraz renowacji. Wbrew pozorom kosmetyka nie dotyczy wyłącz-
nie zewnętrznych warstw nadwozia, ale także podzespołów, które są 
narażone na kontakt z zabrudzeniami. 

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe

A może
wizyta w sPa?
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Bo liczy się wnętrze…

Wewnętrzne zabiegi służące odświeżeniu pojazdu polegają na pielęgnacji przestrzeni 
kierowcy, pasażerów, a także bagażnika. Prace we wnętrzu auta skupiają się na oczysz-
czaniu, odkurzaniu, praniu oraz konserwowaniu wszelkich elementów. Do kluczowych 
zaliczamy tapicerkę, deskę rozdzielczą, dywaniki oraz drobne elementy wyposażenia. 
W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu nie obejdzie się bez wykorzystania spe-
cjalistycznych preparatów kosmetycznych, a do takich najczęściej mają dostęp profe-
sjonaliści. I na owym profesjonalizmie warto się na moment zatrzymać. Otóż okazuje się, 
że wnętrze naszego pojazdu skrywa w sobie mnóstwo zakamarków oraz powierzchni mi-
sternie ukrytych, o których istnieniu nie mamy pojęcia. W konsekwencji kompleksowy 
detailing wymaga nie tylko zaawansowanych narzędzi, ale także ogromnego doświad-
czenia oraz dbałości o detale.

Potęga estetyki 

O ile niedbałości wnętrza można mniej lub bardziej efektywnie zakamuflować, o tyle 
w przypadku zewnętrznej strony auta – każde, nawet z pozoru drobne niechlujstwo będzie 
widoczne gołym okiem. I pal sześć, jeśli estetyka nie ma dla nas większego znaczenia, 
problem pojawia się wtedy, gdy przychodzi nam słono płacić w warsztatach mechanicz-
nych. Znaczny obszar faktury to pokłosie zaniedbań, które przyczyniły się do obniżenia 
żywotności powłok karoserii oraz podzespołów. W jaki zatem sposób zadbać o zewnętrz-
ną stronę naszego pojazdu? Profesjonalne zabiegi przewidują w tym aspekcie czyszcze-
nie, regenerowanie oraz konserwację  lakieru, kół, szyb oraz elementów chromowanych. 
Pierwszym etapem tego typu działań jest pozbycie się wszelkich zabrudzeń oraz cząstek 
obcych z powierzchni karoserii. W tym celu specjaliści stosują preparaty chemiczne i spe-
cjalną glinkę. Kolejnym etapem jest detailing lakieru, który obejmuje polerowanie przy 
użyciu past, padów, a niektórych przypadkach nawet maszyny polerskiej. Cel? To przede 
wszystkim wyzbycie się rys oraz wżerów będących przyczynkami procesów korozyjnych. 
Ostatnim etapem jest nałożenie specjalistycznego wosku w postaci mleczka, bądź pa-
sty. Zadaniem owego zabiegu jest wykreowanie warstwy ochronnej, która uchroni lakier 
przed powstawaniem uszkodzeń.

grZegorZ 
bruDniewiCZ,
Centrum Motoryzacji 
– Auto Brudniewicz

Zaniedbania związane z kosmetyką 
pojazdu prowadzą do płowienia 
powłoki lakierowej, a stąd już nie-
daleko do powstania ognisk korozji. 
Lakierowanie nadwozia oraz procesy 
konserwacyjne nadają świeży wy-
gląd powłoki lakierowej.  Zabrudze-
nia mogą również przyczynić się do 
urazów typowo mechanicznych. Ich 
najczęstszą przyczyną jest ścieranie 
się elementów ruchomych, które 
skraca żywotność poszczególnych 
podzespołów. 
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łukasZ MaZur, 
Specjalista CAR-SPA w grupie ZDUNEK 

Regularne wizyty w samochodowych SPA niosą ze sobą mnóstwo korzyści 
zarówno w przypadku aut o określonym przebiegu, jak i tych, które przed 

chwilą zjechały z linii produkcyjnej. Duże znaczenie w obu przypadkach ma 
dbałość o lakier, który ze względu na warunki atmosferyczne oraz urazy 

mechaniczne ulega szybszemu procesowi płowienia. Stosowanie odpowied-
nich preparatów pozwala wydłużyć jego żywotność oraz poprawić wygląd 

pojazdu. Nie bez znaczenia pozostają również zabiegi związane z wnętrzem 
auta. Jako osoba zajmująca się od 12 lat profesjonalnymi zabiegami kosme-

tycznymi w motoryzacji zauważyłem, że ten trend zyskuje na sile. Rośnie 
świadomość użytkowników pojazdów, którzy licznie i regularnie odwiedzają 

samochodowe SPA. To pozwala uzyskać wyższe środku w późniejszym 
procesie sprzedażowym oraz cieszyć się pięknym i zadbanym autem.

gamy kosztów 
i  Palety korzyści

Dlaczego warto korzystać z regularnych zabiegów kosme-
tycznych? Korzyści wynikających z cyklicznych wizyt w sa-
mochodowym SPA jest mnóstwo. Do najważniejszych zali-
czamy zapobieganie płowieniu warstwy lakierowej. Pozwala 
to na zachowanie żywych kolorów, co ma ogromne znaczenie 
w ewentualnym procesie transakcyjnym. Ważną zaletą jest 
również wydłużenie żywotności danych podzespołów, któ-
re wpływają na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania 
pojazdu. Na koniec zasadnicze pytanie – ile kosztują kom-
pleksowe zabiegi odświeżające samochód? Widełki ceno-
we są wyjątkowo szerokie. Proste zabiegi zaczynają się od 
200-300zł, natomiast kompleksowe od 800-1000zł. W opinii 
ekspertów auto powinno być poddawane tego rodzaju profe-
sjonalnym usługom przynajmniej raz na pół roku.
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Harley-Davidson to bezsprzeczna ikona świa-
ta motocykli. Kultowa wśród jednośladów 
marka podąża z duchem czasu i tropem pro-
ducentów aut prezentuje napęd elektryczny. 
W gdańskim salonie Harley-Davidson zade-
biutował model LiveWire – jednoślad napę-
dzany elektrycznym silnikiem H-D Revelation. 
Kluczową zaletą owej jednostki jest błyska-
wiczna dostępność momentu obrotowego oraz 
dynamiczny przyrost mocy. Nie bez znaczenia 
pozostaje innowacyjna technologia „Twist-
and-go”, która umożliwia natychmiastowe 
przyspieszenie po obróceniu manetki, bez ko-
nieczności stosowania sprzęgła oraz zmiany 

biegów. Tego typu parametry odznaczają się 
na osiągach, które w przypadku rewolucyj-
nego modelu stanowią jeden z głównych wa-
lorów. W konsekwencji maszyna przyspiesza 
do 97km/h w czasie 3.5s. Zasięg elektrycznej 
jednostki oscyluje w granicach 160km. Dosko-
nałe właściwości jezdne są efektem systemu 
wpływającego na obniżenie środka ciężkości. 
Motocykl może pracować w siedmiu trybach. 
Ich elektroniczna obsługa podwyższa bezpie-
czeństwo oraz komfort użytkowania. Cennik 
wariantu LiveWire zaczyna się od 146 420zł. 
Jednoślad można oglądać w salonie Harley-
Davidson Gdańsk przy Miałkim Szlaku.

Geneza subkultury „harleyizmu” roi się od symboli związanych ze Stanami Zjednoczonymi. 
Siłą pasjonatów skupionych wokół amerykańskiej perły motoryzacyjnej jest ich konserwatyzm 
oraz bezkompromisowość. Okazuje się, że hołdowanie tradycji może zostać przełamane 
za sprawą elektrycznej rewolucji, która dotknęła amerykańskiego producenta. 
Wiatr zmian dotarł aż do Gdańska.

rewolucja 
na dwóch kółkach

TEksT: Mateusz Marciniak
ZDjĘCia: materiały prasowe
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Inspiracja gamą modeli SUV zapewnia wyż-
szą pozycję kierowcy oraz zwiększa pewność 
za kierownicą i umożliwia uzyskanie najwięk-
szej w klasie pojemności bagażnika – 456 li-
trów. Z ciekawostek technologicznych Forda 
Puma można wyposażyć między innymi: 

• Adaptacyjny tempomat (ACC) z systemem 
wyłączania silnika na postoju (Stop & Go), 
system rozpoznawania znaków ogranicze-
nia prędkości (SSR) i system utrzymania 
pojazdu na środku pasa ruchu (LCA), które 
ułatwiają jazdę autostradową oraz poru-
szanie się w korku,

• Nowy system wczesnego ostrzegania, 
który informuje kierowcę o niebezpieczeń-
stwie na drodze przed pojazdem zanim 
znajdzie się ono w zasięgu wzroku lub polu 
działania czujników samochodu.

Ponadto Ford Puma to pierwszy model 
w tym segmencie, który oferuje system 
bezdotykowej obsługi pokrywy bagaż-
nika oraz funkcję masażu lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa – obydwa rozwiąza-
nia dostępne bez dopłat w luksusowej 
wersji Titanium X.
Zmienne tryby jazdy umożliwiają kie-
rowcy dostosowanie pracy samochodu 
do warunków drogowych, pogodowych 
i terenowych na każde żądanie. Może on 
wybierać spośród trybów Normal, Eco, 
Sport, Droga nieutwardzona i Śliska 
nawierzchnia, zobrazowanych grafiką 
dostosowaną do jego specyfiki, prezen-
towaną na wyświetlaczu. 

Puma to bez wątpienia znak rozpoczęcia 
nowej ery zelektryfikowanych modeli 
Forda w Europie- dodaje Krzysztof Szczę-
snowicz, Specjalista ds. Marketingu. 

Zróżnicowane pod względem charakteru 
wersje Pumy, jak usportowiona ST-Line, 
czy stylowa Titanium, a także dwie znaj-
dujące się na szczycie listy wyposażenia: 
Titanium X i luksusowa ST-Line V, wpisują 
się w indywidualne preferencje klientów.
Wersja Puma ST-Line V, oparta na spor-
towej ST-Line, wyróżnia się satynowaną 
aluminiową górną osłoną chłodnicy, wraz 

z ramką, dolną osłoną w kolorze hebano-
wym, dolną partią tylnego zderzaka w ko-
lorze nadwozia i dużym tylnym spoilerem. 
Standardowa specyfikacja obejmuje re-
flektory diodowe, skórzane fotele Windsor, 
skórzaną kierownicę Manacor, wysokiej 
klasy system audio B&O PLAY i system do-
stępu bezkluczykowego Ford KeyFree.
Nadwozie Pumy Titanium X zwraca 
uwagę luksusowymi, 18-calowymi, 10-
ramiennymi felgami w wariancie perło-
wo-szarym oraz czernią fortepianową 
w wykończeniach kilku detali, a także 
chromowanymi akcentami kraty wlotu 
powietrza o strukturze plastra miodu i na 
osłonach lamp przeciwmgłowych. Takie 
same zabiegi zmieniły tylne listwy progo-
we, podczas gdy tylny element dyfuzora 
i dolna osłona silnika mają szare, meta-
liczne akcenty. Podgrzewane lusterka 
boczne w kolorze nadwozia mają wbudo-
wane kierunkowskazy i lampy oświetlają-
ce nawierzchnię, gdy drzwi są otwarte.

zelektryfikowany 
model forda 
Ford Puma to nowy rozdział pod kątem projektowym Forda. 
Puma to bez wątpienia znak rozpoczęcia nowej ery 
zelektryfikowanych modeli Forda w Europie.





Gadżetomania

1 . śWietlne doładoWanie
nowoczesny design, funkcjonalność oraz możliwość stosowania kilku trybów oświetlenia. to zalety, które sprawdzą 
się świetnie praktycznie w każdym pomieszczeniu. jeśli dodamy do tego podstawę, która skrywa w sobie funkcję 
bezprzewodowej ładowarki do smartfonów, możemy mówić o urządzeniu wielozadaniowym poprawiającym komfort 
codziennego funkcjonowania. lampa Wcl 100 została wyposażona w cztery tryby oświetlenia – począwszy od 
barwy ciepłej i skończywszy na strumieniach zimnych. regulowany kąt oświetlenia, dodatkowe złącze usb oraz 
wbudowany włącznik czasowy to dodatkowe walory urządzenia, które bezsprzecznie warto mieć na swoim biurku.

2. szoruj, ale inteligentnie
oral-b – genius X to szczoteczka rewolucyjna, bo uzbrojona w funkcje  z zakresu sztucznej inteligencji. si zadba 
o dokładne umycie zębów za sprawą zastosowania specjalnych czujników. najnowszy gadżet marki oral-b posiada 
ponadto wbudowany system bluetooth, który łączy się z dedykowaną aplikacją w smartfonie . dzięki wspomnianym 
czujnikom oraz personalizacji, szczoteczka informuje użytkownika o obszarach w jamie ustnej, które należy popra-
wić. przetworzone wiadomości są praktyczną gamą wskazówek, która pozwoli zadbać o jamę ustną w sposób 
bardziej efektywny.

3. z gadżetem ci do tWarzy
regularne stosowanie masażera do twarzy przyczynia się do spowolnienia procesów starzenia oraz niwelowania 
widocznych zmarszczek. zarówno kosmetolodzy, jak i lekarze medycyny estetycznej coraz częściej rekomendują ten 
gadżet w postaci metody na mniej inwazyjne odmładzanie skóry. urządzeniem polecanym przez specjalistów jest 
masażer Foreo iris, który za sprawą pulsacyjnych drgań rewelacyjnie działa na okolice oczu minimalizując występo-
wanie cieni, obrzęków oraz opuchlizny.  dwa tryby działania umożliwiają zwiększenie poziomu ujędrniania skóry oraz 
wspomaganie absorpcji składników aktywnych z kremów.
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