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POPRZEDNIE WYDANIA:

wiat biznesu rządzi się 
swoimi – często brutal-
nymi prawami. Wielu 
następstw nie sposób 

przewidzieć w żadnej – nawet 
krótkiej perspektywie. Obecny 
stan epidemii doprowadzi mnó-
stwo przedsiębiorstw do upad-
ku. Widmo zwolnień oraz ban-
kructw staje się z każdym dniem 
coraz bardziej wyraziste. W jaki 
sposób przetrwać? Metoda jest 
jedna – wzajemne wsparcie.

Przedsiębiorcy powinni być 
wspierani przez państwo, ale 
także powinni nieść sobie 
wzajemną pomoc. Dopingu-
jemy działania wielu przed-
siębiorców, którzy wycią-
gają pomocną dłoń do tych 
najbardziej potrzebujących. 
Aktualne wydanie Expres-
su Biznesu skupia się na 

najistotniejszych problemach pomorskich firm oraz gestach 
przedsiębiorstw, które przyłączyły się do walki z epidemią. 
W najnowszym wydaniu nie zabraknie również gospodarczych 
prognoz oraz opinii ekspertów. Zdaję sobie sprawę, że pomimo 
szalejącego wirusa świat się nie zatrzymuje, dlatego nie mo-
gliśmy zapomnieć o aktualnościach z lokalnych samorządów 
oraz rynku nieruchomości. Nie zabraknie także ciekawostek ze 
świata motoryzacji oraz lifestylu.

Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich społecznym egzami-
nem z odpowiedzialności. Wierzę, że zdamy go pomyślnie.

Ś



ExprEss BiznEsu, 
nr 85 | MArZEC 2020

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. 792 060 155

redakcja@expressy.pl,  
www.expressbiznesu.pl

rEdaktor 
naczElny

Piotr Ruszewski

ZESPÓŁ: 
Rafał Korbut, 
Anna Walk,

Mateusz Marciniak,
Anna Kłos

Krzysztof Szczepanik

REDAKCJA

REKLAMA: 
Rafał Laskowski 

(dyrektor handlowy),
r.laskowski@expressy.pl, 

tel. 791 980 155

Zdzisława Mochnacz 
(manager)

z.mochnacz@expressy.pl, 
tel. 792 060 155

sEkrEtarz 
dS. AdMiniStRAcyjnych:

Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155

m.chmielewska@expressy.pl

WydAWcA: 
NORDAPRESS P.P.H.U., 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, 
tel. 792 060 155

MarkEtinG / rEklaMa / pr

PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW:

B ą d ź 
n a  B i e ż ą c o

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu



W TYM NUMERZE

23

20

40

19

BiZneS 
10 W poszukiwaniu siły do działania
16 Gospodarcze skutki epidemii
20 Genialność stała się nie do zniesienia
24 Jak zmienia się branża sprzedaży w Polsce?
 
GoSPodaRKa
30 Wsparcie na starcie
32 Gdyński OPEC na posterunku

SaMoRZadY
40 Stawiam na przemysł lekki oraz usługi
46 Związek Gmin Pomorskich mocuje się z gospodarką odpadami
50 Wejherowo troszczy się o historyczne dziedzictwo
 

Ściana WScHodnia
58 Na Kaukaz marsz

nieRUcHoMoŚci
60 Zielona strona centrum Gdańska
62 Inwestycja w nieruchomości o potencjale turystycznym
 
LiFeSTYLe
66 Firma w czasach koronawirusa
71 #WszystkoBędzieDobrze
72 Gwiazdy angażują się w walkę z pandemią
 
MoToRYZacJa
74 Wielka rola małej floty
77 Ford Kuga. Odpowiedź na erę elektromobilności



Z
m

ia
n

y
 p

er
so

n
a

ln
e w

 r
eg

io
n

ie

PIOtR tOmAsZEWskI,
Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Stanowisko Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objął Piotr Tomaszewski. Absolwent studiów 
w zakresie handlu zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego swoją przygodę z bankowością rozpoczął w 1992 roku 
w strukturach Banku Ochrony Środowiska. Od 1999 roku związał się z BZ WBK (później Santander Bank Polska), 
gdzie pełnił funkcje dyrektorskie. Nowy Prezes BFK w roku 2017 objął stanowisko dyrektora Santander Biura 
Maklerskiego. Zaledwie dwa lata później dołączył do Rady Izby Domów Maklerskich.

Trajan SzaludzińSki,
Członek Rady Nadzorczej Spółki Energa SA

Zarząd Spółki Energa SA poinformował o złożeniu przez Ministra Aktywów Państwowych oświadczenia o powo-
łaniu do Rady Nadzorczej Spółki Trajana Szaludzińskiego. Ekspert od prawa podatkowego jest m.in. absolwentem 
Wydziału Prawa oraz zdobywcą prestiżowego tytułu Master of Business Administration na studiach podyplo-
mowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański i Business Centre Club oraz RSM Erasmus Uniwersity jako 
instytucją walidującą. W latach 2017-2019 był prezesem Zarządu w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki Siarkopol SA.

ANDRZEj tEsAREWIcZ,
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku

Płk. Andrzej Tesarewicz objął stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Kariera nowego 
dyrektora rozpoczęła się w roku 1993 na stanowisku młodszego wychowawcy w ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich. 
W kolejnych latach Andrzej Tesarewicz był związany z ową jednostką pełniąc obowiązki kierownika działu ochrony, 
zastępcy dyrektora oraz kierownika. Dyrektor Generalny – Jacek Kitliński podczas uroczystej odprawy zwrócił 
uwagę na bogate doświadczenie penitencjarne nowego zarządcy gdańskiego okręgu.

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

Nowi prezesi 
i dyrektorzy. Kim są?



entrum usług wspólnych – dnV gl poszerza ofertą usługową. gdyń-
ska marka poza wprowadzeniem dodatkowych usług zamierza także 
powiększyć swój zespół. W konsekwencji  zatrudnienie w obszarach 

hr, finansów, it oraz zarządzania nieruchomościami może znaleźć blisko 
100 osób. aktualnie centrum dnV gl zatrudnia 450 pracowników. nowi 
specjaliści mają być odpowiedzialni za tworzenie nowego – jednolitego  
modelu dostarczania usług dla pracowników dnV gl.

W Hotelu Scandic od-
była się międzynarodo-
wa konferencja „Select 

USA” organizowana 
przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą Pomorza 
oraz Ambasadę Ame-
rykańską. Uczestnicy mogli wysłuchać kilku 

interesujących prelekcji związanych z inwesty-
cjami oraz prowadzeniem biznesu za „Wielką 
Wodą”. Po części prelekcyjnej przyszedł czas 

na panel dyskusyjny moderowany przez Mi-
chała Baumerta. W inspirującej dyskusji udział 

wzięli : Adam Krzemiński, Janusz Borowiec, 
Dawid Dziewulski, Tomasz Jurkiewicz.

AmERIcAN 
DREAm

Oficjalnie – Trójmiasto będzie gospodarzem XI edycji 
konferencji ABSL Summit. Event organizowany 
przez zaawansowane pod względem innowacyjności 
globalne marki zgromadzi renomowanych prelegen-
tów z wszelkich zakątków świata. Goście specjalni 

zaprezentują swoje wizje 
przyszłości w gospodarce 
opartej o koncepcję zrów-
noważonego rozwoju oraz 
związane z owym segmentem 
– konsekwencje biznesowe. 
Wydarzenie odbędzie się 
w dniach 4-5 czerwca w Am-
ber Expo w Gdańsku.

tRójmIAstO 
gOsPODARZEm

Biznes

Usług 
nie ma końca

C



podczas mojej pierwszej rozmowy z markiem Wikierą zastanawialiśmy się 
nad priorytetami związanymi z drogą oraz celem. okazało się, że droga 

na biznesowy szczyt ma wiele wspólnego z przebiegnięciem czterech ultramaratonów. 
trójmiejski przedsiębiorca oraz trener mentalny otworzył mi oczy na rolę osób, 

które motywują do pokonywania granic. ich wsparcie często decyduje o pokonaniu 
kolejnej bariery, nawet jeśli ta zdaje się zupełnie nieosiągalna. 

W poszukiWaniu 
siły do działania

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe
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aglądając na LinkedIn odnoszę 
wrażenie, że na jednego przed-
siębiorcę przypada trzech trene-

rów mentalnych. Skąd ten urodzaj?

Spójrz na to z trochę innej strony. Sta-
tystyki pokazują, że 1% korzystających 
z LinkedIn publikuje treści, 9% komentuje 
i lajkuje, zaś 90% tylko je konsumuje.
W tej aktywnej grupie, jest wielu men-
torów, trenerów mentalnych, coachów, 
stąd może to wrażenie. Dodatkowo sytu-
acja w której się znajdujemy wielu z nich, 
dotychczas pracujących tylko w offline, 
zmusiła do przeniesienia się do online.

Wróćmy do czasu w którym stawiałeś 
swoje pierwsze kroki w biznesie. Czy gdy-
byś wówczas miał u boku profesjonalne 
wsparcie mentalne zaszedłbyś dalej?

Zdecydowanie. Od początku mojej dzia-
łalności biznesowej, wokół mnie zawsze 
było  kilka osób z wiedzy i doświadcze-
nia których korzystałem. Jednak nie 
miało to formy zorganizowanej. Według 
mnie każda osoba prowadząca biznes, 
i na każdym etapie jego rozwoju, powin-
na współpracować z mentorem, trene-
rem mentalnym. I ta współpraca powin-
na być systematyczna.
Dzisiaj, prowadzenie firmy wymaga 
znacznie więcej zaangażowania i nowo-
czesnego podejścia do rozwoju. O jej suk-
cesie stanowi nie tylko zdobyte doświad-
czenie, posiadane zdolności czy zgrany 
zespół, ale też odpowiednia motywacja 
do działania.
 
Pamiętam naszą rozmowę o ultramara-
tonach i przychodzi mi do głowy takie 
porównanie. Trener mentalny to ktoś, kto 
układa Ci w głowie mapkę trasy, przeka-
zuje wskazówki jak pokonać najbardziej 
wymagające odcinki i… wierzy w Ciebie, 
gdy przychodzi moment zwątpienia.

Trener mentalny to ktoś, kto towarzyszy 
Ci w procesie zmiany. Ktoś kto przy po-
mocy zestawu narządzi, z zakresu psy-
chologii, socjologii, neuronauki i innych, 

pomoże Ci wyznaczyć cel, odnaleźć siłę 
do działania, lepiej zarządzać sobą, swo-
im umysłem i emocjami. I tak jak powie-
działeś, ktoś kto wierzy w Ciebie i jest 
w momentach słabości. 
Chciałbym podkreślić, to Ty tworzysz 
mapkę swojej trasy, a trener Ci towarzyszy 
i wspiera.
 
Zajrzałem do Twojego portfolio i zostałem 
lekko zbombardowany słowami z przed-
rostkiem „ultra”. Ultratrener mentalny, 
ultramaratończyk… Czy wszystko co w ży-
ciu robisz jest „ultra”?

Dobre pytanie… Dla mnie „ultra” równa się 
ekstremalnie. Lubię ekstremalne wyzwa-
nia. A jeszcze bardziej lubię je pokonywać. 
W życiu, sporcie, biznesie.
Opowiem Ci anegdotę: 20 lat temu, w klu-
bie No.5 w Sopocie, zobaczyłem najpięk-
niejszą kobietę na świecie... byłem ocza-
rowany a jeszcze bardziej onieśmielony. 
Żeby do Niej podejść, musiałem użyć po-
wszechnie stosowanych „antyonieśmie-
laczy”. Kiedy zadziałały, rozpocząłem roz-

mowę: - Tak powinna wyglądać moja żona!
Po dwóch tygodniach mieszkaliśmy razem. 
Po miesiącu się oświadczyłem. A po pół 
roku byliśmy małżeństwem. To chyba było 
ekstremalne!

Motywujesz i uczysz determinacji ludzi ze 
świata biznesu. Ludzi, umówmy się – czę-
sto skomplikowanych. Zastanawiam się 
czy w takich relacjach motywacja opusz-
cza Ciebie samego?

Ludzie biznesu nie są bardziej skompliko-
wani, niż inni ludzie. Ale skoro jesteśmy 
przy biznesie, pozwól, że w odpowiedzi 
przeczytam ci słowa mojego kolegi Maćka 
Martowicza, coacha i przedsiębiorcy:
„Jestem zwolennikiem tezy, że Ludzie nie 
mają problemów biznesowych, mają pro-
blemy osobiste, które odbijają się w ich 
działalności biznesowej, w pracy, w firmie. 
Z drugiej strony Ludzie nie mają tylko suk-
cesu biznesowego, mają osobiste sukcesy, 
które przekładają się na ich działalność 
biznesową i sukcesy w pracy. Większość 
przedsiębiorców jeśli ich firma nie zarabia 
lub nie posuwa się naprzód ani nie rośnie 
próbuje rozwiązać to poprzez zmianę takty-
ki działania, nową strategią, zmianę zespołu 
pracowników. Wydają więcej na reklamę, 
marketing, kombinują z produktem, szuka-
ją konsultantów. Uważają, że wystarczy, że 
zajmą się stroną biznesową, naprawią ją, ale 
całkowicie ignorują swoją stronę osobistą. 
Jeśli ktoś ma problem ze swoim biznesem, 
pracą powinien przyjrzeć się najpierw swo-
im osobistym problemom w swoim życiu.
Dlaczego często nie angażujemy się biznes 
wystarczająco dobrze? Ponieważ mamy 
kłopoty osobiste. Jeśli ktoś nie jest zaanga-
żowany w biznes, ten brak zaangażowania 
często (nie zawsze) pojawia się w innych 
obszarach jego życia. Nie dbamy o współ-
małżonka, partnera, nie dbamy o zdrowe 
odżywianie się lub swoją kondycję fizycz-
ną. Jeśli nie dbasz o dom, prawdopodob-
nie masz bałagan. Jeśli masz brudny dom, 
prawdopodobnie masz brudny umysł. Jeśli 
masz niezdrowe ciało, prawdopodobnie 
masz niezdrowe interesy.”
Ja także podlegam tym procesom.

Z
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Czy z osobami, które mają wszczepioną 
jakąś pasję jest łatwiej współpracować? 
Skuteczniej można do nich trafić?

Zdecydowanie tak. Najbardziej lubię 
pracować z osobami, które uprawiają 
sport. Nie tylko dlatego, że sport jest mi 
bardzo bliski, ale też dlatego, że sport 
może być fundamentem.
David Goggins powiedział kiedyś: „Ludzie 
nie rozumieją, że kiedy ćwiczę do biegu, to 
nie ćwiczę do biegu tylko szykuję się do ży-
cia! I jeśli wszystko się rozpadnie, to ja nie 
rozpadnę się na kawałki.”
Sport uczy planowania, systematycz-
ności, pokory, radzenia sobie z trudno-
ściami, pozwala zwiększyć świadomość 
ciała i panowanie nad nim w sytuacjach 
stresowych, wiary we własne siły, kon-
centracji, kreatywności i dystansu do 
siebie oraz otoczenia.
Długo można by wymieniać.
A co najważniejsze, lekcje wyciągnięte ze 
sportu w sposób nieświadomy implemen-
tujemy do innych obszarów naszego życia.
 
Wspominasz też, że pomagasz im osią-
gać zamierzone cele w życiu osobistym. 

Rozumiem, że na problemy małżeńskie 
również znajdziesz radę? 

Zamiast udzielania rad przede wszyst-
kim słucham. Czasem podzielę się moim 
doświadczeniem. Pomagam się dogadać. 
W gonitwie dnia codziennego zapomina-
my o naszych bliskich – żonach, mężach, 
partnerach, dzieciach, rodzicach. Gdy-
bym Cię zapytał, kiedy ostatni raz roz-
mawiałeś z Twoim kochanym Ktosiem? 
Ale tak naprawdę, z serducha. Czy wiesz 
czego ostatnio się bał? Z czego cieszył? 
O czym marzy?
Codzienne wypowiadamy od 11 do 14 ty-
sięcy słów. Iloma z tych słów dopinamy 
skrzydeł naszym bliskim? Kiedy ostatnio 
powiedziałeś: Kocham Cię? Jestem z Cie-
bie dumny.
A przecież to „tylko słowa”.
 
Jesteś facetem, który wiele w życiu osią-
gnął zarówno w biznesie, jak i w życiu 
osobistym. Myślę sobie – po jakie licho to 
wszystko? Przecież mógłbyś usiąść przed 
telewizorem i zrobić sobie cykl nieprzy-
muszonej kwarantanny.

Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Mam 
dopiero 51 lat i masę rzeczy do zrobienia.
 
Skoro o kwarantannie… Jak sobie z nią 
radzisz?

Dobrze. Nie mam wpływu na sytuacje 
w której się znajduję, nie podoba mi się, 
ale nie mogę jej zmienić. Jedyne co mo-
głem zmienić to moje nastawienie.
I tu wspiera mnie mój superwizor, Beata 
Kapcewicz. Zachęcam Was do przeczytania 
Jej Ebooka „25 strategii na trudne czasy.”
Mój dzień niewiele się zmienił. Wstaję 
wcześnie rano, tak jak wstawałem, medy-
tuję, pracuję, intensywnie się uczę, ćwi-
czę. Zmieniło się otoczenie.
 
Ale biegać za bardzo nie wypada. Poczu-
łeś odcięcie tlenu?

Nie. Zdecydowanie nie. Dla mnie to zno-
wu kwestia nastawienia. Po dwóch latach 
intensywnych przygotowań do ekstremal-
nego triathlonu Harda Suka, postanowi-
łem, że 2020 rok będzie dla mnie spokoj-
niejszy. Odpuściłem starty w zawodach 
i intensywne treningi. Planowałem wrócić 
na siłownię i wzmocnić partie mięśniowe, 
które zaniedbywałem trenując triathlon. 
Ale jakoś ciężko było mi się zmobilizować. 
Niespodziewanie „dostałem w prezencie” 
czas, w którym jedyną możliwą aktywno-
ścią u mnie w domu są ćwiczenia siłowe. 
 
Czy trenerzy mentalni mogą stanowić an-
tidotum na zainfekowane przedsiębior-
stwa?

Przed nami dużo pracy. Ale także przed 
mentorami, coachami, psychologami, 
psychiatrami. Naszą rola jest towarzy-
szyć i wspierać przedsiębiorców, ma-
nagerów, liderów i pracowników w tym 
trudnym czasie.
 
Na koniec proszę Cię o prognozę. Jakie 
będą najbliższe miesiące dla gospodarki?

Z mojej perspektywy, jako przedsiębiorcy 
zatrudniającego ponad 900 osób, trudne. 
Staję przed wyzwaniem z którym do tej 
pory się nie mierzyłem.
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Być fotoreporterem Agencji KFP było i jest 
marzeniem każdego - i to nie tylko począt-
kującego fotoreportera z Trójmiasta czy 
Pomorza. Legitymacja Agencji KFP otwie-
ra wiele drzwi, nierzadko niedostępnych 
dla innych, jest gwarancją pełnego pro-
fesjonalizmu fotoreporterów pracujących 
dla Agencji, gwarancją świetnej jakości 
fotografii sygnowanych tą marką. Maciek 
często powtarzał - „Nie robimy „fot”, nie 
„focimy” i tym podobne. Nie znosił takich 
określeń i potrafił upomnieć nawet fotore-
portera z wieloletnią praktyką. „My foto-
grafujemy, robimy zdjęcia - dobre zdjęcia”.

Maciek był człowiekiem  niezwykle em-
patycznym, wrażliwym na piękno i potra-
fiącym docenić zaangażowanie i wysiłek 
włożony przez fotoreportera w wykonanie 
„zlecenia” czy przyniesiony przez niego 
„temat własny”. Przez te kilkanaście lat 
współpracy z nim wiele się nauczyłem 
i to nie tylko w samej kwestii fotorepor-
terskiego rzemiosła, ale także, a raczej 
przede wszystkim, wielkiej pokory. Jak 
wielkiej w tym „fachu” potrzeba fotorepor-
terowi, Maciek tej pokory był doskonałym 
przykładem.
Zawsze z ogromną dumą noszę legityma-
cję Agencji Kosycarz Foto Press. Pamię-
tam, jak przeżywałem, kiedy w serwisie 
pojawiły się pierwsze moje zdjęcia i kiedy 
rok później ich ilość przekroczyła tysiąc, 
a dzisiaj... jest ich już prawie 25 tysięcy.
Dziękuję Bogu, że spotkałem Maćka, za te 
wszystkie chwile z Nim, te w redakcji, i te 
w biegu – na zleceniach; za jego życzliwość, 
zaufanie, za stworzenie WIELKIEGO DZIE-
ŁA jakim jest serwis fotograficzny Agencji 
Kosycarz Foto Press z jego wspaniałym 
ZESPOŁEM. A w ostatniej dekadzie także 
wspaniałego i doskonale przyjmowanego 
– nie tylko przez mieszkańców Trójmiasta 

i Pomorza  – dzieła wydawniczego – albu-
mów w cyklu „Fot. Kosycarz NIEZWYKŁE 
ZWYKŁE ZDJĘCIA” – jedynej tego rodzaju 
i niepowtarzalnej fotoreporterskiej histo-
rii Gdańska, Sopotu, Gdyni (i nie tylko), 
opowiedzianej zdjęciami Maćka i jego taty 
Zbigniewa.

Przyszło nam żegnać Maćka w szczegól-
nym okresie - świata sparaliżowanego dra-
matem rozprzestrzeniającej się epidemii, 
która nie pozwala nam fizycznie towarzy-
szyć Przyjacielowi w jego ostatniej ziem-
skiej drodze. A jednak będziemy przy nim 
z pewnością wszyscy, każdy na swój spo-
sób: w cichej modlitwie, łzie spływającej, 
zamyśleniu, wspomnieniach. 
Do zobaczenia Maćku!

„kochani, Maciek odszedł 
robić zdjęcia Panu Bogu”
Tej treści wpis pojawił 26 marca rano, jako pierwsza aktualna infor-
macja na stronie Agencji Kosycarz Foto Press. Godzinę wcześniej, 
otrzymałem tej samej treści esemesa. Choć wielu z nas wiedziało, że 
Maciek w szpitalu walczy o życie, wiadomość – jak  to często w takich 
przypadkach bywa – spadła na nas nagle. Wierzyliśmy wszyscy, że 
wyjdzie z tej walki zwycięsko, wszyscy Maćkowi tego życzyliśmy, 
wielu z nas modliło się o to każdego dnia tej walki… Stało się inaczej, 
inne widać plany wobec Maćka miał Pan Bóg... 

tEkst: Andrzej J. Gojke
zdjĘCia: Andrzej J. Gojke / KFP
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Autoklawy szwajcarskiej marki Enbio Gro-
up to nowoczesne, szybkie oraz przenośne 
urządzenia służące sterylizacji narzędzi 
medycznych oraz maseczek wielorazowe-
go użytku. Niewielkie rozmiary urządzeń 
sprawiają, iż sprawdzą się one doskonale 
w miejscach ograniczonej przestrzeni, 
a w razie potrzeby mogą zostać błyska-
wicznie przetransportowane do innych 
– potrzebujących placówek medycznych. 
Zaawansowane autoklawy cechują się naj-
szybszymi cyklami sterylizacyjnymi z któ-
rych najkrótszy trwa zaledwie 7 minut. 
Mobilny sprzęt pozwoli znacznie uspraw-
nić proces niezbędnej sterylizacji.
Dzięki ścisłej współpracy Loży Gdańskiej 
BCC z Departamentem Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, autoklawy zostają bezpośrednio 
przekazywane do następujących placówek 
medycznych na Pomorzu: 

Copernicus Podmiot leczniczy • 
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. • 
Szpital Specjalistyczny   • 
w Prabutach Sp. z o.o. 
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja • 

Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny • 
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza  
w Gdańsku 
Centrum Zdrowia Psychicznego  • 
w Słupsku 
Powiatowe Centrum Zdrowia  • 
w Kartuzach. 
UCK • 

Niezbędny w walce z epidemią, wyso-
kospecjalistyczny sterylizator Enbio S, 
produkowany także w Polsce – w Dębo-
górzu, zostanie przekazany do polskich 
oraz europejskich szpitali w ilości 100 
sztuk, w ramach ogólnoeuropejskiej akcji 
wsparcia. Grupa jest ponadto w kontak-
cie z koordynatorem szpitali zakaźnych 
w Polsce dedykowanych walce z korona-
wirusem, reagując na bieżąco na sygnały 
i zapotrzebowanie w kraju, jak i ze szpita-
lami we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii, 
gdzie w najbliższym czasie wysłane zo-
staną autoklawy. 

Warto podkreślić, że to nie jedyne przed-
siębiorstwo, które niesie pomoc w dobie 

epidemii. Jakiś czas temu w walkę z koro-
nawirusem włączyła się firma członkow-
ska Loży Gdańskiej BCC -  Drutex, która 
w ramach zainicjowanej akcji „Jesteśmy 
razem. Pomagamy” przekazała na rzecz 
szpitali milion złotych.

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 niesie ze sobą poważne zagrożenia dla całego 
społeczeństwa. Na akcję niesienia pomocy Loży Gdańskiej Business Centre 
Club odpowiedziała firma Enbio, która dostarczy 20 autoklawów na rzecz 
pomorskich szpitali alarmujących o krytycznym stanie dotyczącym środków 
ochrony osobistej. Okazuje się, że podobnych gestów jest więcej...

kolejne firmy wspierają 
pomorskie szpitale 

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe
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epidemiczny front z Vuhan odciska piętno na globalnej gospodarce. 
konsekwencje rozprzestrzeniającego się wirusa mogą być 
nieodwracalne za sprawą faktu, iż chiny stanowią kluczowe 
ogniwo w paśmie światowych łańcuchów produkcji przemysłowej. 
sytuacja spowodowana epidemią wciąż pozostaje dynamiczna, 
dlatego trudno oszacować jej skutki. istnieje kilka możliwych scenariuszy. 
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tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe

skutki 
epidemii
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Globalny stan rzeczy

estabilizacja globalnej gospodarki 
nie jest efektem rosnącej śmiertel-

ności. Jej paraliż stanowi konsekwencję społecz-
nej niepewności, która udziela się poszczególnym 
sektorom rynkowym. Duże znaczenie dla trwają-
cej regresji ma wirusowe źródło w postaci prowin-
cji Vuhan. Chiny odpowiadają dziś za 14% global-
nego eksportu, a jego poziom spadł w okresie od 
stycznia do lutego o 17.2%. Głównym czynnikiem 
takiego stanu rzeczy są środki zapobiegawcze, 
które stanowią fundamentalną barierę handlową. 
Nie bez znaczenia pozostaje także kondycja gieł-
dy. O ile spadek na Wall Street był w pierwszej 
fazie epidemii spory, o tyle od otwarcia z 10 mar-
ca sytuacja pozostaje stabilna (w tym dniu indeks 
wzrósł o 2.5%). Maklerzy przewidzieli następstwa 
wywołane wystąpieniem COVID-19 i już w połowie 
lutego zaczęli czynić kroki mające na celu uchro-
nienie giełdy przed drastycznymi spadkami. 

W polskiej spraWie

Kondycja globalnej gospodarki odciśnie także 
ślad na polskich strukturach rynkowych.  Któ-
re sektory mogą się spodziewać długotrwałego 
marazmu? Na pierwszej linii frontu znajdują się 
przedsiębiorstwa bazujące na niskiej rentow-
ności, czyli znaczny procent firm zasilających 
sektor turystyczny. Mięsem armatnim stanu 
epidemii jest branża gastronomiczna, a mówiąc 
ściślej – puby oraz bary, które nie mają możliwo-
ści udostępniania swych usług w sposób zdalny 
w przeciwieństwie do restauracji. Problem eko-
nomiczny dotyczący gałęzi turystycznej jest brze-
mienny w skutkach z racji newralgicznego okresu 
na kartkach kalendarza. Jesteśmy zaledwie na 
kilka tygodni przed otwarciem nowego sezonu 
turystycznego, którego ciągłość zapewnia byt 
1/3 przedsiębiorstw z owego sektora. Znaczący 
procent dotyczy także transportu i komunikacji – 
branż ściśle związanych z przemysłem turystycz-
nym. Jak obliczyli statystycy z Polskiego Stowa-
rzyszenia Przewoźników Autokarowych – ruch 
transportu spadł o 97%. Choć kluczowe łańcuchy 
transportowe wciąż utrzymują się przy życiu, to 
pogłębiająca się recesja (zwłaszcza w państwach 
zachodnich) wiąże się ze znaczącym spadkiem 
popytu. W tej sytuacji spadek cen paliwa okazuje 
się marnym pocieszeniem. 

mAcIEj WItuckI,
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Dzisiaj trudno mówić o konkretach – jak głęboka będzie recesja i kiedy zaczniemy 
z niej wychodzić. Ale wiadomo, że przed nami trudne czasy, dlatego już teraz przed-
siębiorcy potrzebują wsparcia, zwłaszcza utrzymania płynności – inaczej czeka nas 
fala bankructw. Konfederacja Lewiatan przygotowała listę postulatów do rządu, bo 
wiemy czego potrzebują upadające branże – turystyka, lotnictwo, transport i logi-
styka – firmy duże i małe. I okazało się, że rząd z nich nie skorzystał. Cała pomoc tak 
zwanego pakietu antykryzysowego została oszacowana na 212 miliardów złotych – to 
tylko pozornie dużo. Z tej kwoty około 30% to środki na pomoc „do ręki”, inne kraje UE 
wykazały się nieporównywalnie większą hojnością. Koronawirus może zostać z nami 
jeszcze co najmniej 2-3 miesiące, ale gospodarkę zainfekuje na dużo dłużej.

D
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Damy raDę?

Tarcza Antykryzysowa to rządowy projekt, który ma stano-
wić główne zasieki przed rozprzestrzeniająca się nie mniej od 
wirusa – recesją. Najistotniejsze założenia projektu dotyczą 
zwolnienia ze składek ZUS w okresie 3 miesięcy, świadczeń 
dla zatrudnionych na umowę o dzieło, umowę – zlecenia oraz 
samozatrudnionych, dofinansowań zatrudnienia, uelastycz-
nienia czasu pracy oraz korzystnych alternatyw kredytowych 
dla firm. Wartość pakietu pomocnego oscyluje w granicach 
212 miliardów złotych. Czy owa wartość znajdzie odzwier-
ciedlenie w pomocy polskim przedsiębiorcom? Zdanie są 
podzielone. Sztab Kryzysowy zrzeszający przedstawicieli po-
morskich pracodawców podchodzi do powyższych rozwiązań 
z umiarkowanym optymizmem. W oficjalnym oświadczeniu 
możemy wyczytać, iż pakiet pomocny nie uwzględnia wielu 
postulatów zgłaszanych przez organizacje pracodawców. Czy 
oferowane rozwiązania okażą się wystarczające? Wszystko 
zależy od długości trwania obecnego stanu. Prognozy krót-
kofalowe nie napawają optymizmem, a obecna gra toczy się 
o jesienne wskaźniki gospodarcze.

zBigniew CanowieCki, 
Prezydent Pracodawców Pomorza

Jako organizacja „Pracodawcy Pomorza” od lutego przekazujemy naszym członkom informacje o za-
sadach postępowania w okresie epidemii, uruchomiliśmy pomoc prawną w sprawach gospodarczych 
i prawa pracy, opracowaliśmy i zgłosiliśmy swoje uwagi do ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa. Dzisiaj praktycznie nie ma firmy, która nie 
odczuwa negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na wyniki ekonomiczno-produkcyjne. Spodzie-
wamy się dalszego zaostrzenia tego stanu rzeczy, utraty płynności finansowej przedsiębiorstw, ko-
nieczności zwolnień pracowników, a może nawet ogłoszenia upadłości. Szybka pomoc państwa jest 
niezbędna. Żyjemy nadzieją, że uda nam się szybko zdusić epidemię i przetrzymamy ten trudny czas.

BarBara STanuCh,
Dyrektor Biura Starogardzkiego Klubu Biznesu

Gospodarcze następstwa stanu epidemii uderzą najbardziej w mikro oraz małe przedsiębior-
stwa – zwłaszcza w pierwszej kolejności te związane z branżą turystyczną, gastronomiczną oraz 
usługową. Sytuacja jest dynamiczna. Konsekwencje obecnego stanu będą również odczuwalne dla 
średnich i dużych przedsiębiorstw. Wraz z przedstawicielami samorządów oraz innymi instytucjami 
włączyliśmy się do prac związanych z pakietem kryzysowym, aby skutki epidemii były jak najmniej 
odczuwalne dla firm.
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Pomorski Fundusz Rozwoju zadecydo-
wał o wyborze trzech instytucji finan-
sowych, którym udzielono 10-letniej 
linii finansowej na łączną wysokość 
29 milionów złotych. Pomorski Fun-
dusz Pożyczkowy będzie zarządzać 
największą pulą środków. Pozostałe 
instytucje to Towarzystwo Inwesty-

cji Społeczno-Ekonomicznych oraz 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości. 
Pożyczka o charakterze ogólnorozwo-
jowym to najnowsza propozycja PFR. 
Dzięki niej mikro oraz małe przedsię-
biorstwa mogą zyskać nawet milion 
złotych na remont pomieszczeń, za-
kup towaru, czy nowych maszyn.

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy wspiera 
przedsiębiorców

Jarosław Kała Wiceprezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Aneta Grzębska Prezes Zarządu, 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Sławomir Koprowski Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Pan Jacek Madej Członek Zarządu, Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości, Robert Grabowski Główny Menedżer Funduszy Pożyczkowych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości

aneTa grzĘBSka, 
Prezes Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego

Pozyskane środki umożliwią wsparcie pomorskich 
przedsiębiorców w formie Pożyczek Ogólnorozwo-
jowych na warunkach rynkowych. Nabór wniosków 
o Pożyczkę Ogólnorozwojową rozpoczynamy 
już w kwietniu. Pożyczki przeznaczone będą na 
przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w wo-
jewództwie pomorskim i finansowanie wydatków 
o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i obro-
towym. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką mogą 
ubiegać się pomorscy przedsiębiorcy to aż 1 mln zł. 
Szczegóły oferty niebawem pojawią się na stronie 
internetowej Funduszu www.pfp.gda.pl

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCie: Rafał Laskowski

Prezes Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego – Aneta Grzębska 
w imieniu organizacji podpisała umowę z Pomorskim Funduszem 
Rozwoju na udzielenie 10-letniej pożyczki w ramach środków 
Województwa Pomorskiego na kwotę 16 milionów złotych. Parafo-
wanie umowy odbyło się w obecności Wiesława Byczkowskiego – 
Wicemarszałka Województwa Pomorskiego.
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gdy przedstawiłem się profesorowi maciejowi Świeszewskiemu 
postanowiłem zapytać o sytuację meteorologiczną. musiałem 
przełamać pierwsze lody i prawdę mówiąc nie pamiętam, 
aby twórca jakkolwiek odniósł się do aury. artysta zaczął od 
razu opowiadać o sztuce i to w taki sposób, jakby malował 
obraz. Wypowiedzi wykładowcy asp na początku zdawały się 
być chaotyczne. z czasem zacząłem rozumieć, że ich emocjo-
nalność ma drugie dno i pozostaje w pełni zgodna z logiką.

GenialnoŚć 
stała się 
nie do zniesienia

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: Rafał Laskowski
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kres pańskiej młodości 
przypadł na specyficzny 
czas społeczno-histo-

ryczny. Czy wydarzenia, które miały miej-
sce na północy kraju odcisnęły piętno na 
postrzeganiu świata, a może sztuki? 

Każdy okres ma swój specyficzny czas. Ży-
łem w niezwykłych czasach przewartościo-
wań. W czasach, w których powoli odcho-
dziła niszczona i deprecjonowana dawna 
elita wraz z jej kulturą oraz osiągnięciami. 
Miałem to szczęście, że jako młody czło-
wiek spotykałem na swojej drodze wspa-
niałych nauczycieli, którzy przekazywali 
mi wraz z rodzicami wartości zakodowane 
od dawnych lat. O dziwo w obecnych cza-
sach spotykam całe rzesze hunwejbinów, 
którzy to bez żadnych zahamowani niszczą 
wszystko. Właściwie to nie boję się powie-
dzieć z całą odpowiedzialnością, że dykta-
tura mas nabrała siły niespotykanej w swej 
agresji promowania własnych wartości. 

Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy wspo-
minał Pan o swoim pobycie na Kubie. 
W jakich okolicznościach Pan tam trafił?

Mój ojciec prowadził w Hawanie firmę spedycyjną  -był między-
narodowym spedytorem, stąd znalazłem się tam z całym moim 
rodzeństwem. Klimat Hawany i jej kolory oraz wielokulturowość 
wywarły na mnie piorunujące wrażenie w porównaniu z ówcze-
sną szarzyzną Polski. Tamten świat wyrafinowanej architektury, 
niezwykłych ludzi i wszechobecnego piękna pozostawił w mojej 
duszy niezwykle głębokie piętno. Pewnie było to jedno z ważniej-
szych doznań w całym życiu. Jednakże nigdy potem nie odważyłem 
się powrócić do tej - poniekąd krainy mojego dzieciństwa, która 
wydawała mi się rajem. 

Poznał Pan również kulturę amerykańską, która wówczas, po-
wiedzmy, że „nikomu się nie kłaniała” wyznaczając przy tym glo-
balny trend. W jaki sposób Pan interpretował sztukę zza wielkiej 
wody? Czy wpłynęła ona na pańskie późniejsze dokonania?

Wyjazd do Nowego Jorku w połowie lat 70. był czymś wręcz niesa-
mowitym. Muzea, sztuka, rozmach i cały ten zgiełk… Dla mnie przy-
bysza zza żelaznej kurtyny było to wprost szokujące. Początkowo 
zachłysnąłem się tamtejszym światem sztuki. Ale szybko zrozumia-
łem, że moje korzenie oraz mentalność są osadzone zupełnie gdzie 
indziej. Inaczej zacząłem spoglądać na naszą tradycję oraz kulturę. 
W gruncie rzeczy dzięki podróżom głębiej zrozumiałem oryginal-
ność polskiej sztuki. Jeszcze bardziej doceniłem wówczas Witka-

cego, czy Bruno Schulza. Niejednokrotnie pustka dzieł zza oceanu 
była dla mnie nie do zaakceptowania. Fascynacja ceną wobec nie-
jednokrotnie poziomu cepeliady była odrzucająca. Z drugiej strony 
obcowałem z Baconem, Picassem i Pollockiem. Pamiętam jak na 
żywo miałem okazję zobaczyć olbrzymią pracę Jamesa Rosenquista 
w słynnej galerii Leo Castelli. Miałem wtedy dwadzieścia kilka lat. 
Takie doświadczenie zapada w pamięci na długo. Co ciekawe ostat-
nim razem kiedy byłem w Nowym Jorku tę samą pracę zobaczyłem 
w nowojorskim MoMA wraz z synem. Historia zatoczyła koło. 

Uważa Pan, że niedostatecznie potrafimy dbać o rodzimą kulturę 
oraz sztukę. Dlaczego pozostajemy w tej kwestii hermetyczni? Dla-
czego nie potrafimy siebie docenić? Gdy o tym rozmawiamy wy-
brzmiewa mi w głowie pewna strofa… 
„W genealogii tej określił 
Oryginalny naród się by, 
Gdyby się uczył własnej treści, 
Zamiast przymierzać cudze gęby…”

Mówiąc szyderczo jesteśmy narodem alchemików. Z „g” robimy 
złoto a ze złota „g”… Niestety brak wiedzy i poszanowania, słu-
żalczość a wręcz bałwochwalstwo wobec sztuki Zachodu wprawia 
mnie nieraz w poczucie dyskomfortu i zażenowania. Kiedy patrzę 
na sztukę Wyspiańskiego, Wróblewskiego czy Linkego to zdaję 
sobie sprawę jak wielkimi byli artystami. Polacy muszą sami być 
dumni z własnej kultury. To tutaj powstało wiele dzieł niepowta-
rzalnych. Przychodzi mi na myśl Malczewski, twórca niedoceniany. 
Dorobek, który po sobie pozostawił jest powalający. 

No właśnie. Jest Pan miłośnikiem malarstwa m.in. Jacka Malczew-
skiego oraz Witkacego. Za co najbardziej ceni Pan ich twórczość?

Malczewski był artystą na wskroś europejskim, światowym. Jego 
obrazy związane z naszą tradycją są arcydziełami ducha europej-
skiego. Cenię go za odwagę bycia sobą i odwagę tworzenia tego co 
jest ponadregionalne, a zarazem duchowo wyrastające z naszego 
podłoża. Natomiast Witkacy to awangarda w najlepszym wydaniu. 
Twórca światowy, który według mnie dopiero czeka na globalne 
odkrycie i oddanie należytego miejsca w historii sztuki. Człowiek 
wszechstronny. Dramaturg, filozof i artysta jednocześnie. Ostatnio 
miałem wielką przyjemność uczestniczyć w obchodach 35-lecia 
teatru jego imienia, który działa w Zakopanem. Witkacy według 
mnie zasługuje na wybudowanie mu centrum dokumentacji twór-
czości na miarę wspaniałej krakowskiej Cricoteki. 

Skoro o Witkacym - „Od genialności do trywialności jest tylko je-
den krok”? 

Dzisiaj trywialność zastąpiła genialność. Ta druga stała się nie do 
zniesienia. Zazwyczaj wzbudza wrogość i agresję. Proszę zobaczyć 
tylko o kim kręci się dzisiaj w Polsce filmy biograficzne… 

O
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Obecnie jest Pan związany ze środo-
wiskiem akademickim. Jakie ma Pan 
przemyślenia na temat współczesnych - 
młodych artystów? W jaki sposób okre-
śli Pan ich podejście do sztuki? 

Wykształciłem spore grono wybitnych 
artystów. Z tego jestem dumny. Przy po-
mocy Hestii i jej prezesa Piotra Śliwic-
kiego udało mi się zrealizować pomysł 
konkursu na stypendium artystyczne do 
Nowego Jorku – w ten sposób chciałem 
spłacić dług wdzięczności wobec losu, 
który dał mi niepowtarzalną możliwość 
przebywania tam, gdy byłem młodym 
studentem. Wspólnie ze studentami 
zrealizowaliśmy szereg działań spo-
łecznych. Świetnym przykładem jest 
Klinika Hematologii Dziecięcej, której 
wnętrza malowaliśmy specjalnie dla 
najmłodszych pacjentów. Inny przykład 
to wnętrza Gdyńskiego Centrum Filmo-
wego. Kiedy studiowałem starałem się 
realizować swoją wizję i wartości. Nigdy 
nie patrzyłem na mody. To jest zabójcza 
droga, kiedy student zamiast budować 
własne ja, powiela inne dusze. Zawsze 
zachęcałem studentów do ekspresji 
własnej osobowości zamiast ślepe-
go naśladownictwa cudzych wzorów, 
pamiętając o przesłaniu Junga, który 
twierdzi że największym oszustem jest 
ten, który podaje cudze wartości du-
chowe za swoje. 

Wspomniał Pan o działaniach społecz-
nych. Odnoszę wrażenie, że inicjatywy 
społeczne są również ważne we wspiera-
niu współczesnej sztuki.

To prawda. I w tym miejscu warto wspo-
mnieć o Panu Mariuszu Grzędzie, który 

wspiera wiele cennych inicjatyw związanych ze sztu-
ką. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio konsultował 
ze mną twórczość studentów ASP w celu udzielenia 
finansowego wsparcia tym najzdolniejszym. Cieszę 
się, że istnieją jeszcze przedsiębiorcy, którzy wspiera-
ją rodzimą sztukę.

Pańska kariera trwa wiele lat. Pańskim zdaniem – jaki 
jest Pana największy sukces?

Że tyle lat przetrwałem na mojej ASP! To już ponad 
cztery dekady. 

Nie może zabraknąć tego pytania ze względu na na-
szych czytelników. Czy inwestycja w sztukę jest inwe-
stycją efektywną?

Zdecydowanie. To inwestycja w jedną z najważniej-
szych tkanek społeczeństwa. Trzeba tylko inwestować 
z głową. Inwestorzy powinni pamiętać także, żeby in-
westować w sztukę artystów… żyjących. Ci potrzebują 
wsparcia finansowego. Warto poszukiwać i odkrywać 
nowych artystów. 

Jakie korzyści niesie tego rodzaju inwestycja?

Inwestycja w sztukę to takie samo ryzyko jak gra na 
giełdzie. Można zarobić wielkie pieniądze, ale równie 
dobrze można przeinwestować… Ufajmy doradcom, 
ale wszystko z umiarem. Koniec końców jeżeli inwe-
stuje się w coś naprawdę wartościowego to na końcu 
zawsze wyjdzie się na swoje. Wysoka cena i wysoka 
jakość nie zawsze idą ze sobą w parze. Jeszcze kilka-
naście lat temu pastele Witkacego szły za naprawdę 
marne pieniądze. Obecnie są to już niekiedy setki ty-
sięcy złotych. Prawdziwe fortuny. To pokazuje, że trze-
ba głębiej zrozumieć prawdziwe wartości w sztuce. 
Odcedzać geniuszy od fałszywych proroków, których 
ceny dzięki pewnym mechanizmom osiągają absur-
dalne wysokości. Kierujmy się więc smakiem. Proszę 
o tym nie zapominać i inwestować w polską sztukę, 
rzecz jasna. 

Rozmawiamy w czasie w którym epidemia zbiera coraz 
szersze żniwo. W jaki sposób rozprzestrzeniający się 
wirus może wpłynąć na sztukę?

Epidemia paradoksalnie może nas uspokoi. Wreszcie 
może część ludzi zrozumie, że światy ducha, sztuki są 
niezastąpione. Za sprawą sztuki nasze życie nabiera 
innego sensu. Warto czasem zamiast do galerii han-
dlowej wstąpić do galerii sztuki. 

Na zakończenie chciałbym zapytać o pańskie marze-
nia. Które z nich jest dla Pana najważniejsze?

Moim marzeniem jest, aby powstało w Gdańsku mu-
zeum sztuki współczesnej, które pokazywałoby sze-
rokie spektrum historii sztuki właściwej dla Wybrzeża. 
Obawiam się, że obecnie przygotowywany oddział bę-
dzie pokazywał nieco okrojoną jej wersję. Zbyt wąską. 
Ale zobaczymy w listopadzie. Poczekajmy. Czekam 
też, żeby w Gdańsku powstał w końcu pomnik Daniela 
Chodowieckiego. Jednego z najwybitniejszych gdańsz-
czan - uosobienia Europejczyka. 
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Na uwagę zasługuje przede wszystkim 
wsparcie trójmiejskich przedsięwzięć spo-
łeczno-kulturalnych. Prezes Biura Usłu-
gowego „Mario” był inicjatorem procesu 
finansowania obrazu z wizerunkiem Św. 
Wojciecha, który wyszedł spod pędzla ce-
nionego malarza – Krzysztofa Izdebskiego. 
Dzieło będące apoteozą wspomnianego 
Świętego zawisło na ścianie Bazyliki Ma-
riackiej. W minionym roku Mariusz Grzęda 
sfinansował kolejne dzieło – tym razem 
był to portret tragicznie zmarłego Pawła 
Adamowicza. Autorką dzieła przedstawia-
jącego Prezydenta  na tle ulicy Długiej jest 
Anna Wypych. Obraz, którego idea nawią-
zuje do ostatnich słów Pawła Adamowicza 
o szczodrości i dzieleniu się dobrem wzbo-
gacił zbiory Muzeum Gdańska.

nieustające pasmo sukcesów
Jeśli ktoś może uznać początek nowej dekady za pasmo sukcesów, to tym kimś jest 
z pewnością Mariusz Grzęda. Biznesowa oraz społeczna działalność trójmiejskiego 
przedsiębiorcy została doceniona na różnych płaszczyznach.

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: metraiły prasowe

Docenieniem inicjatyw kulturalnych Mariusza Grzędy 
jest przyznana z początkiem roku nagroda specjalna 
„Negotium Pro Cultura”, która trafiła do rąk gdańskie-
go biznesmena podczas tegorocznej Gali Evening Pra-
codawców Pomorza. Nagroda stanowi uhonorowanie 
zasług związanych z aktywnością i zaangażowaniem 
we wspieraniu kultury oraz sztuki. Skuteczność w dzia-
łalności społecznej pokrywa się z efektywnością na 
tle biznesowym. Mariusz Grzęda na początku marca 
został laureatem prestiżowego certyfikatu „Solidna 
Firma 2019”, który jest potwierdzeniem stabilnej sytu-
acji finansowej firmy, realizacji założeń CRS, wysokich 
standardów załogi i zarządu przedsiębiorstwa, a także 
przynależności do grona cenionych firm.
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Jaki był pierwszy produkt, który sprze-
dałeś?

Pomidor.

Gramy w pomidora?

...a nawet pomidory. Mój tata zajmo-
wał się uprawą pomidorów. Pewnego 
dnia, gdy nie miał mnie z kim zostawić 
w domu, zabrał mnie na giełdę owo-
cowo-warzywną. Wtedy pierwszy raz 
sprzedałem kilka pomidorów. To było 30 
lat temu. Byłem wtedy gówniarzem.

Ale dobrze to zapamiętałeś. Dlaczego?

Wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę 
o co chodzi w handlu. W sytuacji w któ-
rej w której chciałem czym prędzej wró-
cić do domu i pograć z kumplami w piłkę 
musiałem szybciej sprzedać produkt. 
Zacząłem stosować różne techniki per-
swazji, aby być skuteczniejszym. Z per-
spektywy czasu uważam, że to cenna 
lekcja dotycząca istoty komunikacji 
w handlu. 
Chcesz powiedzieć, że komunikacja 
odgrywa istotną rolę w sprzedaży...wa-
rzyw? 

Owszem, bo wówczas nauczyłem się 
tego, że w niektórych przypadkach wy-
starczy jedno zdanie, aby klient zamiast 
kilograma warzyw kupił ich dziesięcio-

krotność. To również kwestia wyczucia 
o którym w środowisku handlowym 
wciąż mówi się zbyt mało.

Handlowcy sprzed 20 lat cechowali się 
hochsztaplerstwem i cwaniactwem, a ich 
jedyną techniką była tak zwana kombi-
natoryka. Nie uważasz, że współcześni 
handlowcy muszą dźwigać to brzemię? 

Jasne, że dźwigamy, ale sami sobie na to 
zasłużyliśmy. Trochę już w tym systemie 
funkcjonuję i nie zamierzam uciekać od 
odpowiedzialności, ale z drugiej strony 
muszę pozostać uczciwy i fakt jest taki, 
że w Polsce nikt nigdy nie uczył sprze-
daży. Mówimy o specyficznym okresie 
w którym dostęp do wielu produktów 
był ograniczony. Umiejętności sprzeda-
żowe nie były potrzebne. Rola handlow-
ca ograniczała się do bycia dostarczy-
cielem, a tak naprawdę handel zaczyna 
być ciekawy, gdy następuje przesyt. To-
waru jest więcej niż potencjalnych od-
biorców.

Więc w jaki sposób zmienił się obraz 
handlowca na przestrzeni lat?

Jeszcze kilkanaście lat temu w sprze-
daży mógł funkcjonować każdy. Można 
było przyjść z ulicy i sprzedawać ubez-
pieczenia. Doświadczenie, kompetencje 
i umiejętności nie miały dużego znacze-
nia. Dziś obraz handlowca się sprofesjo-

nie – marcin grela nie zagrał ze mną w „pomidora”, choć na 32. piętrze olivia star zmierzył 
się z trudnymi zagadnieniami, w których zastosowanie owocu było zupełnie uzasadnione. 
twórca „sales angels” opowiedział o swoich początkach w handlu oraz o tym w jaki sposób 
widzi przyszłość  największej społeczności ludzi sprzedaży w polsce.

Jak zmienia się branża 
sprzedaży w polsce?

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe
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nalizował. Potrzebujemy na rynku ludzi, 
którzy w sprzedaży są świetni i rozumieją 
na czym polega jest współczesny me-
chanizm.

Odnoszę wrażenie, że wielu współcze-
snych ludzi sprzedaży ma wybujałe 
ego…

To prawda. Warto mieć świadomość, że 
handlowiec jest tylko i aż jednym z ele-
mentów układanki. Niestety wielu han-
dlowców przecenia swoje umiejętności.

Parafrazując – nie ma handlowców nie-
zastąpionych?

W większości przypadków nie, choć jak 
zwykle zdarzają się wyjątki. To zazwy-
czaj osoby, które bazują na ogromnej 
wiedzy oraz lojalności klientów. Takie 
zjawiska występują wyłącznie w sytuacji 
w której mamy do czynienia z produktem 
zaawansowanym.

Wspomniałeś o tym, że w naszych re-
aliach nikt nie uczył sprzedaży. Skąd Ty 
czerpałeś wiedzę na jej temat?

Gdy zacząłem zauważać, że nasz ry-
nek staje się nasycony i sprzedaż tak 
naprawdę kręci się sama, rozpocząłem 
poszukiwanie inspiracji. Większość 
z nich czerpałem z rynku Stanów Zjed-
noczonych. Za oceanem syndrom kultu 
sprzedaży funkcjonuje z powodzeniem 
od ponad 100 lat.

Rozumiem, że te wzorce znajdują od-
zwierciedlenie w sposobie kreowania Sa-
les Angels. Gdy uczestniczyłem pierwszy 
raz w prelekcji zauważyłem, że w pew-
nych momentach wykład przeobraża się 
w formę monodramu. Mamy scenę, a na 
niej kogoś kto przekazuje dynamicznie 
wiedzę  merytoryczną rozbudzając przy 
tym emocje widowni. 

I to jest właśnie przewaga biznesu nad 
innymi gałęziami gospodarki. Spójrz na 
urzędników – to w dużej mierze osoby, 
które mają problem z organizacją i prze-
kazem. W biznesie, gdy zarządzamy gru-
pą kilkuset przedstawicieli handlowych 

musimy działać błyskawicznie i efektyw-
nie. W procesach sprzedażowych jest to 
szczególnie ważne, bo od skuteczności 
w działaniach uzależniony jest Twój do-
chód. Dlatego uważam, że w przyszłości 
to przedsiębiorcy będą rządzić światem. 
Oni także są handlowcami, ponieważ 
muszą sprzedać swoją wizję.

Jakimi kryteriami kierujesz się przy wy-
borze prelegentów?

Bazuję na dwóch głównych kryteriach. 
Pierwsza rzecz to merytoryka.  Zapra-
szam ludzi, którzy wiedzą o co chodzi 
w sprzedaży, a nie tych, którzy przeczy-
tali szereg książek. Oczywiście to war-
tościowe, ale wiedza z lektur nigdy nie 
zastąpi praktycznego doświadczenia 
oraz indywidualnych obserwacji. Drugim 
kryterium jest sposób w jaki dana osoba 
podchodzi do sprzedaży. Tu istotne jest 
nasze hasło - „Sprzedawanie to pomaga-
nie”. Chcę, żeby ta myśl była bliska oso-
bom, które zapraszam. Ludzie, którzy 
oczekują korzyści wyłącznie dla siebie 
nie są brani przeze mnie pod uwagę.

Twierdzisz, że społeczność Sales Angels to 
ludzie pasji. Co to dla Ciebie oznacza?

Że to co robimy jest faktyczne, wyzbyte 
truizmów. Ceny biletów są bardzo niskie, 
tak naprawdę to koszt jednego jest po-
równywalny z wieczornym wyjściem na 
piwo. Uważam, że dzisiejszy rynek wy-
maga ewolucji. Chciałbym, żeby ludzie 

związani ze sprzedażą zrozumieli, że nie 
stanowią dla siebie konkurencji. Naszą 
konkurencję jako społeczności są nowe 
technologie, algorytmy, sztuczna inteli-
gencja… My jako pasjonaci chcemy dzie-
lić się czymś więcej niż maszyny, dać od 
siebie coś ekstra. W innym wypadku ten 
zawód może przestać istnieć.

Jestem ciekaw jak odbierasz członków 
trójmiejskiej społeczności Sales Angels.

Na gdańskie spotkania przychodzą 
osoby przedsiębiorcze, które oczeku-
ją konkretu – ciekawej wiedzy podanej 
w krótkim czasie. Z pewnością są to 
ludzie ambitni, którzy chcą poszerzać 
swoje kompetencje. Dla mnie dość za-
skakujące jest to, że wśród trójmiejskich 
uczestników jest spore grono przedsię-
biorców z dużymi sukcesami. To tylko 
potwierdza, że biznes uczy pokory, zaś 
sukces jest możliwy wyłącznie poprzez 
nieustanny rozwój.

Rozmawiamy na 32 piętrze Olivia Star. 
Myślę, że warto odpowiedzieć na pyta-
nie, czy da się wyżej? 

Hm… Podczas Wielkiego Finału Sales 
Angels wielu uczestników gratulowało 
mi ogromnego sukcesu. Dla mnie to tak 
naprawdę 3-4% tego co możemy wspól-
nie osiągnąć. Obecnie liczymy około 
5000 członków. Rynek jest ogromny, 
marzy mi się 100 000 i uważam, że to 
marzenie jest bardzo realne.
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Zgodnie z planem jeszcze w tym 
roku ma ruszyć proces moder-
nizacji peronów Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Leszczynkach oraz 
Grabówku. W roku 2021 plano-

wany jest remont stacji SKM 
w Orłowie, a także obu przy-

stanków stoczniowych – w Gdyni 
i Gdańsku. Realizacja projektu 

modernizacji może dotyczyć 
również stacji SKM Przymorze, o ile znajdą się na to 

odpowiednie środki. Jakich zmian możemy się spodzie-
wać? Projekty nad którymi trwają prace dotyczą przede 

wszystkim budowy nowych peronów, wiat oraz szyn na 
wysokości przystanków SKM. Zamontowane zostaną 

również windy oraz elementy małej architektury.

Trasa Kaszubska łącząca Gdynię z drogą krajową 
nr 6 zmieni swój krajobraz. W końcowej fazie 
realizacji projektu budowy wzdłuż niej zostanie 
nasadzonych blisko 1.5 tysiąca drzew oraz ponad 

18 tysięcy krzewów. Celem 
projektu związanego 
z szatą zieleni jest przede 
wszystkim zrekompenso-
wanie strat związanych 
z wcześniejszą wycinką. 
Dodatkowo w owym 
obszarze pojawią się 
dedykowane miejscowej 
florze gatunki traw oraz 
pnączy. 

łaściciel polskich linii oceanicznych zapowiedział wymianę 
użytkowanych statków na jednostki nowocześniejsze. aktual-
nie plo posiada dwa statki oraz zarządza jednym, który nale-

ży do innego armatora. o zamiarze zmodernizowania floty zakomu-
nikowała kancelaria premiera rady ministrów. niestety – szczegóły 
związane z projektem modernizacji są objęte ustawową tajemnicą. 

TraSa kaSzuBSka 
I cZAR ZIElENI

nadChodzi kolej 
mODERNIZAcjI

G
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kwidzyński park przemysłowo technologiczny sp. z o.o.   
z siedzibą w miejscowości górki koło kwidzyna w partnerstwie  
z Fundacją kolory życia z tczewa oraz powiślańską lokalną grupą 
działania z kwidzyna złożył Wniosek o dofinansowanie realizacji  
projektu w ramach działania 05.07. nowe mikroprzedsiębiorstwa   
regionalnego programu operacyjnego Województwa    
pomorskiego  na lata 2014-2020. 

zostań 
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tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe
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1. POWIaTU KWIDZyŃSKIEGO: 
Gardeja- gmina wiejska• 
Kwidzyn- gmina wiejska • 
Prabuty- gmina miejsko- wiejska • 
Ryjewo- gmina wiejska • 
Sadlinki- gmina wiejska • 

2. POWIaTU TCZEWSKIEGO: 
Gniew- gmina miejsko- wiejska • 
Morzeszczyn- gmina wiejska • 
Pelplin- gmina miejsko- wiejska • 
Subkowy- gmina wiejska • 

ETaPy I FOrmyWSParCIa: 
Diagnoza doradcy zawodowego • 
Ocena złożonego wniosku   • 
wraz z biznesplanem
Wsparcie szkoleniowe indywidualne • 
i grupowe przed założeniem dział. 
realizowane w oparciu o analizę  
umiejętności, doświadczenia, predys-
pozycji i cechy danego Urzędu Pracy 
Wsparcie dotacyjne stawka   • 
jednostkowa- 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe finansowe-  • 
do 12 m- cy w kwocie max. 2 600 zł 

GrUPa PrEFErOWaNa:
osoby w wieku 50 lat i więcej • kobiety • 
osoby z niepełnosprawnością (OzN) • 
osoby długotrwale bezrobotne osoby • 
o niskich kwalifikacjach (NK) Wskaza-
na grupa stanowić będzie 60% UP  
tj. min. 54 osób.
Pozostała grupy osób to bezrobotni • 
mężczyźni w wieku 30- 49 lat-20%  
tj. max.18 osób. 

Dopuszcza się udział 
w projekcie osób: 

zatrudnionych na umowach krótko-• 
terminowych, u. cywilnoprawnych, 
z miesięcznym wynagrodzeniem nie 
przekraczającym 120% min. wyna-
grodzenia, w odniesieniu do m-ca 
poprzedzającego dzień przystąpienia 
do projektu 
osoby ubogie pracujące zgodnie • 
z Regulaminem
odchodzące z rolnictwa i ich rodziny • 
imigranci • 
reemigranci. • 

Planowany okres realizacji projektu: czer-
wiec 2020 – czerwiec 2023r.
Wartość projektu: 5 144 964,30 zł
Założono, że 10 nowoutworzonych firm 
będzie działało ponad 30 m-cy. Celem 
projektu jest zwiększona trwałość nowo-
utworzonych mikroprzedsiębiorstw.
Projekt będzie kontynuacją wcześniej-
szych działań prowadzonych przez Kwi-
dzyński Park Przemysłowo – Technolo-
giczny Sp. z o.o. gdzie m.in. w ramach 
projektu „Powiślański Inkubator Przed-
siębiorców” realizowanego na terenie 
powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego 
w latach 2016-2018 powstało 38 nowych 
mikroprzedsiębiorstw.

rojekt ukierunkowany jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo-
utworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany w postaci kompleksowego 
wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 
Projekt skierowany jest do 90 osób (54 kobiet oraz 36 mężczyzn) po 30 roku 

życia, pozostających bez pracy, które otworzą działalność gospodarczą dzięki wsparciu 
finansowemu na założenie i prowadzenie działalności i zamieszkujące na terenie: 

p
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„Świat oszalał” – to chyba najczęściej powtarzane słowa w ostat-
nich tygodniach. przyzwyczajenia większości z nas, ludzi przełomu 
XX i XXi wieku, dostęp do niezliczonych dóbr i poczucie bezpie-
czeństwa zostały zachwiane w skali dotychczas niespotykanej. 

Gdyński opeC 
na posterunku

tEkst: Rafał Korbut
zdjĘCia: materiały prasowe

a całym świecie ludzie jednoczą się w walce z wi-
rusem SARS-CoV-2, a przedsiębiorstwa odpowie-
dzialne społecznie podejmują kroki zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się choroby oraz działania, aby 

w czasie ewentualnej kwarantanny lub choroby pracowników fir-
my, funkcjonowanie jednostek świadczących usługi na rzecz osób 
prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, instytucji, 
szpitali czy zakładów przemysłowych nie zostało przerwane.
Koronawirus jest dużym wyzwaniem także dla Okręgowego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej z Gdyni, które zaopatruje w ciepło 
mieszkańców: Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz części gminy Kosako-
wo. Ciepłownictwo w Polsce jest sektorem gospodarki o kluczo-
wym znaczeniu dla pokrycia potrzeb grzewczych społeczeństwa, 
a także zapewnienia ciepłej wody użytkowej, dlatego istotne jest, 
aby firmy takie jak OPEC funkcjonowały bez zakłóceń. 

MiejSki SySTeM CiePłowniCzy: gDYNIA, RumIA, kOsAkOWO

Gdyński OPEC dostarcza ciepło odbiorcom w miastach: Gdynia, 
Rumia oraz w gminie Kosakowo poprzez miejski system ciepłow-
niczy. Źródło ciepła dla msc stanowi funkcjonująca na terenie 
Gdyni elektrociepłownia gdyńska wchodząca w skład PGE EC. 
Dwie magistrale oraz rurociągi przesyłowe i rozdzielcze tworzą 
sieć wodną, którą dostarczane jest ciepło w wodzie gorącej – od 

źródła do odbiorców – głównie w celach grzewczych (c.o.) i do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). 
Dyspozytorem sieci ciepłowniczej OPEC jest dział Dyspozycji 
i Optymalizacji Eksploatacji, który nadzoruje, koordynuje, kon-
troluje ruch i eksploatację systemów ciepłowniczych na terenie 
działania spółki oraz zabezpiecza działania w warunkach kry-
zysowych. Dyspozycja stanowi centrum sterowania miejskimi 
sieciami ciepłowniczymi poprzez stały nadzór nad sterowaniem 
i działaniami eksploatacyjnymi w systemach oraz monitoring 
pracy sieci i stacji wymiennikowych.

CiePło dla wejherowa

Na terenie Wejherowa OPEC dostarcza ciepło, które pochodzi 
z własnych źródeł –  ciepłowni węglowej i elektrociepłowni ga-
zowej. Ciepłownia węglowa w połączeniu z blokiem kogeneracji 
sprawia, iż w przypadku wysokiego zapotrzebowania, czy też 
stanów awaryjnych posiada wystarczający zapas mocy z pozo-
stałych jednostek. Gwarantuje zatem bezpieczeństwo energe-
tyczne odbiorcom ciepła OPEC. 
System ciepłowniczy pracuje nieprzerwanie przez całą dobę, 
dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie osobowego nadzoru 
nad jego funkcjonowaniem, dyspozycję służb eksploatacyjnych 
i 24-godzinną gotowość pogotowia ciepłowniczego.

n



GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

 33    

walka z PandeMią 
= BezPieCzeńSTwo doSTaw CiePła

działania zewnętrzne skierowane 
zostały przede wszystkim na utrzyma-
nie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw 
ciepła oraz w celu zapewnienia zasobów 
ludzkich w sytuacji reagowania na zda-
rzenia nagłe: 

zabezpieczenie zaplecza ekip do • 
zastępowania
ograniczenie ilości pracowników • 
służb eksploatacyjnych na zmianach 
- do niezbędnego minimum
wygaszanie prowadzonych inwesty-• 
cji i remontów przez działy wyko-
nawcze - do niezbędnego minimum
wprowadzenie pracy służb wy-• 
konawczych i eksploatacyjnych 
w trybie rotacyjnym
nadzór i specjaliści (tam, gdzie to • 
możliwe) oddelegowani do pracy 
zdalnej 
rezygnacja z odczytów wspólnych • 
układów pomiarowych i poinformo-
wanie klientów o rozliczeniu zużycia 
energii cieplnej za miesiąc marzec 
na podstawie prognozy zużycia 
z marca 2019 roku, tam gdzie to 
możliwe wykorzystywane są zdalne 
odczyty radiowe
ze względu na dobro klientów i nie-• 
zakłócone funkcjonowanie przedsię-
biorstwa zdecydowano o zamknięciu 
siedziby oraz wejść do wszystkich 
obiektów OPEC  dla osób z zewnątrz; 
stosowne informacje zostały 
zamieszczone na stronie interneto-
wej i facebooku oraz w terenowych 
jednostkach organizacyjnych
zrezygnowano ze spotkań ze-• 
wnętrznych, anulowano delegacje 
i szkolenia
wprowadzono rozbudowaną komu-• 
nikację telefoniczną, elektroniczną 
i poprzez platformę e-bok; wszelka 
korespondencja papierowa poprzez 
okienko w kancelarii podawczej, 
umożliwienie telekonferencji po-
przez zastosowanie odpowiednich 
narzędzi teleinformatycznych
ważne informacje i komunikaty • 
zamieszczane na bieżąco na stronie 
internetowej i na facebook-u

działania wewnĘTrzne  

przeprowadzono szeroko zakrojoną • 
wśród pracowników profilaktyczną 
kampanię informacyjną, za pomocą 
poczty mailowej, strony intranetowej 
i komunikatów wywieszanych na 
tablicach ogłoszeń; informacje są na 
bieżąco przypominane i uaktualniane
wprowadzono elektroniczne wersje • 
dokumentów wewnętrznych – wnioski 
urlopowe, oświadczenia o ryczałtach, 
papier firmowy
wprowadzono pracę rotacyjną, • 
pracę zdalną i dyżury telefoniczne, co 
w firmie, która zatrudnia pół tysiąca 
pracowników jest dużym wyzwaniem 
logistycznym i informatycznym
statystyka  kadrowa na dzień 2 kwietnia:•    
- liczba pracowników – 502 osoby
- obecni w pracy – 118 osób
- praca zdalna – 94 osoby 
- dyżury telefoniczne – 132 osoby 
- zasiłek opiekuńczy – 11 osób
ustalono, że w 1 pomieszczeniu pod-• 
czas pracy w biurze może przebywać 
tylko 1 osoba
zrezygnowano z bezpośrednich spo-• 
tkań wewnętrznych oraz rekrutacji
przekazano pracownikom szczegółowe • 
informacje i formularze odnośnie moż-
liwości skorzystania z zasiłku opiekuń-
czego przez rodziców wychowujących 
dzieci poniżej 8-go roku życia
zwiększono zużycie środków dezynfe-• 
kujących i wzmożono rygory higieniczne 
-  regularnej dezynfekcji codziennej pod-
dawane są powierzchnie dotykowe, m.in. 
klamki, poręcze, armatura; pracownicy 
otrzymują jednorazowe rękawiczki 
zakupiono płyny do dezynfekcji rąk • 
i udostępniono je we wszystkich toale-
tach oraz pomieszczeniach gospodar-
czych (środki te są reglamentowane, 
zużyte pojemniki podlegają zwrotom)
regularne powiadomienia  sms służb • 
BHP OPEC na telefony służbowe 
i udostępnione numery telefonów 
prywatnych o zachowaniu ostrożno-
ści i pozostawaniu w domu, jeżeli nie 
ma konieczności osobistego udania 
się do pracy
informacje BHP OPEC o warunkach • 
korzystania z pakietów medycznych 
i konsultacji ze specjalistami.

januSz różalSki, 
prezes zarządu gdyńskiego OPEC

Podstawowym zadaniem naszego przedsię-
biorstwa jest bezpieczna i niezawodna dosta-
wa ciepła do mieszkańców, dlatego w obliczu 
obecnej pandemii podejmujemy niezbędne 
kroki, aby zachować ciągłość pracy, świad-
czyć usługi oraz terminowo realizować zo-
bowiązania umowne oraz publiczno-prawne. 
Poza licznymi działaniami profilaktycznymi 
wprowadziliśmy uregulowania wewnętrzne 
dotyczące organizacji pracy w naszym przed-
siębiorstwie. Szczególne wyzwanie stoi przed 
pracownikami eksploatacji, których zadaniem 
jest zapewnienie nieustannego świadczenia 
usług w zakresie produkcji i dostawy ciepła 
do odbiorców. Na szczęście pracownicy OPEC 
mają dużą świadomość tego, że pracują w fir-
mie, która przede wszystkim spełnia swoją 
misję służby na rzecz mieszkańców miast, na 
terenie których działamy.
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Gdańskie Rady Dzielnic 
przeznaczą swoje środki na 

walkę z koronawirusem. Choć 
nie wszystkie rady dzielnic 

zdecydowały się na taki ruch 
i nie chodzi również o rezy-

gnację z całego tegorocznego 
budżetu, który przysługuje 
określonym jednostkom, to łączna suma zebranych 

środków może być wysoka. Niewykorzystane pieniądze 
w kwotach od 5 do 30 tysięcy złotych zostaną prze-

znaczone na zakup sprzętu medycznego lub środków 
ochrony osobistej dla personelu medycznego. Przezna-
czenie środków dzielnicowych na walkę z epidemią jest 
inicjatywą oddolną radnych dzielnic Oruni oraz Osowej. 

Resort Rozwoju poinformował w swym komu-
nikacie, że terminy dotyczące upublicznienia 
projektów aktów planowania przestrzennego 
mogą zostać wydłużone. Warto podkreślić, 
że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

określa wyłącznie 
minimalny okres -21 dni. 
W praktyce oznacza to, 
że wskazanie dolne-
go ograniczenia leży 
w kompetencjach wój-
tów, burmistrzów oraz 
prezydentów miast.

odSieCz gdańSkiCh 
DZIElNIc

omimo stanu zagrożenia epidemicznego i spowodowanych nim częściowymi 
zaburzeniami we funkcjonowaniu urzędów samorządowych w ostatnich tygo-
dniach odnotowano rosnącą popularność programów „mój prąd” oraz „czyste 

powietrze”. z informacji narodowego funduszu wynika, że wnioski o dotacje wciąż 
wpływają do nFoŚigW oraz funduszy wojewódzkich. z opublikowanego raportu 
wynika, że liczba wniosków dostarczanych wniosków w ostatnich tygodniach spa-
dła zaledwie o 10%. druga tura naboru potrwa do 18 grudnia 2020 roku.

SaMorządowy 
Poślizg

Sam
orząd
p

na przekór 
epidemii
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Wczoraj w Lubelskim Centrum Konferen-
cyjnym odbyła się finałowa Gala Progra-
mu „Gmina otwarta na inwestycje”, która 
była jednym z elementów VII Ogólnopol-
skiej Konferencji Samorządu i Oświaty – 
„Edukacja przyszłości”.
Zaszczytny tytuł postanowiono przyznać 
tylko 30 samorządom z całego kraju. W tym 
jakże niewielkim gronie znalazły się Cedry 
Wielkie. Tytuł przyznany został za wzorco-
wą współpracę z operatorem, zajmującym 
się budową sieci światłowodowej w ramach 
programu „Polska Cyfrowa”.

– Nagrodę traktuję jako jedną z form 
promocji naszej gminy. Kolejny raz po-
kazaliśmy, że nasza gmina ma potencjał 
inwestycyjny i dokładamy wszelkich 
możliwych starań, aby kolejne podmio-
ty znalazły miejsce dla swoich firm wła-
śnie u nas. Mam nadzieję, że w pewnym 
stopniu może się przyczynić do tego bu-
dowana sieć światłowodowa – zauważa 
Janusz Goliński.
Podstawowym zadaniem programu 
„Gmina otwarta na inwestycje” jest ści-
sła współpraca władz samorządowych 

i operatorów telekomunikacyjnych reali-
zujących budowę sieci światłowodowej 
w ramach programu „Polska Cyfrowa”.
„Eliminacja barier inwestycyjnych przy-
czyni się do przyspieszenia cyfrowego 
rozwoju Polski i umożliwienia lokalnej 
społeczności korzystania z dostępu do 
Internetu o wysokiej przepustowości 
oraz najnowocześniejszych rozwiązań 
zwiększających konkurencyjność pol-
skiego społeczeństwa na tle innych 
światowych gospodarek” – czytamy 
w założeniach programu.

Cedry wielkie 
w wąskim, 
ale zaszczytnym 
gronie
Gmina Cedry Wielkie została uhonorowana tytułem 
„Gminy otwartej na inwestycje”. Nagrodę odebrał
w Lublinie wójt Janusz Goliński.
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stawiam 
na przemysł 
lekki 
oraz usłuGi

słyszysz „malbork”, myślisz – zamek, a od historycznego obiektu już krótka droga do 
biznesu w wymiarze turystycznym. W przypadku gminy malbork kwestia historycznych 
murów pozostaje daleko w tle. Wójt marcin kwiatkowski zdecydowanie woli opowiadać 
o zmianach infrastrukturalnych, inwestycjach edukacyjnych oraz potencjale gospodarczym. 
aspekt murów również został poruszony, choć mowa o tych, które znamy z blokowisk.

jazd do Malborka nie był dziś łatwy i dynamiczny. Co rusz – prace 
budowlane. Rozumiem, że dla Gminy Malbork to woda na młyn?

 Owszem, inwestycje realizowane przez Gminę Malbork w dużej 
mierze dotyczą dróg oraz oświetlenia. Ale zarówno ostatnie mie-

siące, jak i te najbliższe zdominowały aspekty edukacyjne. Tu mam na myśli 
modernizację oraz rozbudowę dwóch szkół – Szkoły Podstawowej w Gminie 
Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej.

W
tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCie: Rafał Laskowski
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„Rozbudowa” - brzmi poważnie…

Bo to bardzo poważny projekt. Jego po-
czątek przypadł na rok 2015. Wówczas 
rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia 
związanego z rozbudową Szkoły Pod-
stawowej w Gminie Malbork. Koncep-
cja zakładała budowę nowoczesnej sali 
gimnastycznej oraz dodatkowych gabi-
netów lekcyjnych, które zostały wypo-
sażone w nowoczesne rozwiązania. Mam 
tu na myśli sanitariaty oraz wyposażenie 
oboczne w postaci tablic interaktywnych. 
Dużą rolę w tej drugiej kwestii odegrała 
rada rodziców, która wsparła inwestycję.
 
Co z placówką edukacyjną w Nowej Wsi 
Malborskiej?
 
O ile projekt Szkoły Podstawowej w Mal-
borku szczęśliwie zbiegł się z reformą 
edukacji, o tyle zmiany zachodzące w No-
wej Wsi Malborskiej były w dużej mierze 
sprowokowane stworzeniem nowych 
szczebli edukacyjnych. W związku z re-
formą musieliśmy zagospodarować dwie 
dodatkowe klasy. Realizację rozbudo-
wy zaczęliśmy w ubiegłym roku. Projekt 
zakłada budowę czterech dodatkowych 
gabinetów lekcyjnych oraz moderniza-
cję istniejących już sal lekcyjnych wraz 
z pomieszczeniami administracyjnymi 
i gospodarczymi. Od września uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Mal-
borskiej zaczną zajęcia w zmodernizowa-
nym obiekcie. 
 
Ale Wasze działania nie są wyłącznie 
efektem wspomnianej reformy…
 
To prawda. Istotnym powodem jest także 
dynamiczny rozwój Nowej Wsi Malbor-
skiej. Obecnie owa miejscowość liczy po-
nad 1300 mieszkańców, a liczba ta stale 
rośnie. Poprawa kwestii demograficz-
nych jest zasługą kilku wypadkowych. 
Ważną przyczyną jest bliska odległość od 
Malborka i obszary przeznaczone do za-
gospodarowania poprzez budowę domów 
jednorodzinnych. Modernizacja oraz roz-
budowa szkoły powinna sprostać wyzwa-
niom demograficznym.

Obszar Gminy Malbork jest świetnym 
miejscem do osiedlenia się na stałe nie 
tylko ze względu na znakomite położe-
nie, ale również ze względu na potencjał 
biznesowy. Dlaczego Pana zdaniem inwe-
storzy powinni wziąć pod uwagę tereny 
należące do Gminy Malbork?

Zacznijmy od początku… Mamy do dys-
pozycji około 140 ha. Część terenów ob-
jętych jest miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Część z nich 
to obszary dedykowane zabudowie jed-
norodzinnej oraz usługom. Nieco ponad 
100 ha to tereny zurbanizowane, które nie 
są objęte formą planu zagospodarowa-
nia. To duży obszar, który chcemy mądrze 
zagospodarować.
 

Co w tym przypadku oznacza „mądre go-
spodarowanie”?
 
Między innymi to, że wykluczam sprze-
daż gruntów pod prowadzenie inwestycji 
uciążliwych. Mieliśmy już kilka takich 
propozycji, ale nie brałem ich pod uwa-
gę. Wszelkie biogazownie, spalarnie nie-
czystości itp. Tego typu oferty odpadają. 
Staram się mieć na uwadze dobro miesz-
kańców naszej gminy. Stawiam na prze-
mysł lekki oraz usługi. To idealne tereny 
pod tego rodzaju inwestycje.
 
Dlaczego?
 
Przede wszystkim ze względu na położe-
nie Gminy Malbork. Tereny inwestycyjne 
znajdują się zaledwie kilkaset metrów od 
granicy miasta. Są zlokalizowane przy 
drodze krajowej nr 55, która łączy bardzo 
ważne pomorskie ośrodki przemysłowe 
– Nowy Dwór Gdański oraz Kwidzyn. Nie 
zapominajmy, że owa droga łączy się 
z trasą S7, którą możemy mknąć do stoli-
cy. Ponadto część terenów jest ulokowa-
na przy torach kolejowych, a to otwiera 
nowe możliwości związane z transpor-
tem. Jesteśmy w osiadaniu terenów zlo-
kalizowanych w pobliżu torów kolejowych 
gdzie jest możliwość budowy bocznicy, 
jeśli miałoby to pomóc w gospodarczym 
rozwoju gminy.

Wspomniał Pan, że liczy się dla Pana do-
bro mieszkańców gminy. Czy oznacza to, 
że ich zdanie jest dla Was ważne?
 
Wychowałem się na malborskim bloko-
wisku. Od małego wiem jak ważna jest 
komunikacja, dlatego drzwi mojego ga-
binetu są otwarte dla mieszkańców prak-
tycznie przez cały czas. Oczywiście mam 
wyznaczone dni na spotkania z miesz-
kańcami gminy, ale prawdę mówiąc nie 
przypominam sobie, abym komukolwiek 
odmówił rozmowy.

WykluCzam 
sprzedaż GruntóW 
pod proWadzenie 

inWestyCji uCiążli-
WyCh. mieliŚmy już 

kilka takiCh 
propozyCji, ale nie 

brałem iCh pod 
uWaGę. Wszelkie 

bioGazoWnie, 
spalarnie nieCzy-

stoŚCi itp. teGo typu 
oferty odpadają. 
staram się mieć 

na uWadze dobro 
mieszkańCóW naszej 

Gminy. staWiam na 
przemysł lekki oraz 

usłuGi. to idealne 
tereny pod teGo 

rodzaju inWestyCje.



 42    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Zasadą jest, że pracodawca ma obowiązek 
przeciwdziałać mobbingowi. Wśród kil-
kudziesięciu uczestników spotkania tylko 
jeden przedsiębiorca wskazywał, że w za-
kładzie jest stworzona procedura antymob-
bingowa, a to właśnie ta procedura chroni 
pracodawcę najbardziej przed oskarżenia-
mi o mobbing. Dr Ewa Podgórska-Rakiel 
podkreślała przywołując orzecznictwo, 
że pracodawca może uwolnić się od od-
powiedzialności jeśli w postępowaniu 
mającym za przedmiot odpowiedzialność 
pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże, 
że podjął realne działania mające na celu 
przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając 
je z obiektywnego punktu widzenia da się 
potwierdzić ich potencjalną skuteczność. 
Oczywiście odpowiedzialny pracodawca 
powinien unikać prewencyjnie zachowań 
mobbingowych czyli np. nieuzasadnionej 
krytyki pracownika, straszenia zwolnienia 
z pracy, zobowiązywać do pracy w urągają-
cych warunkach, a także rozpowszechniać 
złośliwe plotki. Przy czym mobberem może 
być pracodawca osobiście ale też współ-
pracownicy więc procedura antymobbin-
gowa jak najbardziej wskazana. 

Samozatrudnienie aby nie zostało za-
kwalifikowane jako stosunek pracy nie 
może być podporządkowane. Podstawo-
wy błąd, który może być bardzo kosz-
towny to po kilku latach umowy o pracę 
rozwiązywanie tej umowy w celu samoza-
trudnienia tej samej osoby na tym samym 
stanowisku w tym samym miejscu. Wie-
lokrotnie też samozatrudnieni podpisują 
listy obecności i mają zagwarantowany 
płatny urlop. Ekspertka przywołała wie-
le orzeczeń Sądu Najwyższego, które nie 

pozostawiają złudzeń – pozorne samoza-
trudnienie będzie w przypadku kontroli 
ZUS lub PIP uznawane za umowę o pracę, 
a wówczas składki jak za pracownika zo-
staną naliczone wstecz. Może więc lepiej 
dokonać wcześniej audytu umów samo-
zatrudnienia i wypunktować zagrożenia.
Poważnie należy także podchodzić do 
przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę 
na czas nieokreślony, ponieważ nie moż-
na jej zmienić w sądzie. Tu obowiązuje za-
sada przyczyny konkretnej i prawdziwej.

Biznes w aromacie kawy
Przedsiębiorcy z Lęborka mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu  
z ekspertem prawa pracy. Na zaproszenie Pracodawców Pomorza  
dr Ewa Podgórska-Rakiel prowadząca działalność doradczo-szkoleniową 
omówiła w kontekście szeroko pojętego „compliance” problematykę  
mobbingu, kształtowania wynagrodzeń, konsekwencji zastępowania 
umów o pracę samozatrudnieniem oraz najczęściej wskazywane  
w orzecznictwie przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy  
o pracę na czas nieokreślony.    

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe
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Teren inwestycyjny o powierzchni 
13.6ha  położony jest w granicach 
administracyjnych miasta Nowy 
Staw, w powiecie malborskim. Te-
ren posiada bardzo dobrą w odle-
głości ok. 15 km od Malborka, 12 
km od Nowego Dworu Gdańskiego,  
20 km od Tczewa, 35 km od Elblą-
ga i 48 km od Gdańska. Najbliższe 
połączenia transportowe drogowe 
to: DK 55 stanowiąca dowiązanie 
do S7 i DK 22, którą można bezpo-
średnio dojechać do autostrady A1. 
Teren inwestycyjny nie jest objęty 
miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Przeprowa-
dzono badania geologiczne terenu 
wskazujące na dobrą nośność grun-
tów, nie występuje ryzyko załamań 
i osunięć terenu. Teren jest uzbro-
jony w media, istnieje możliwość 
przyłączenia gazu, wody, energii 
elektrycznej. Walory geologiczne, 
infrastrukturalne i lokacyjne spra-
wiają, że tytułowy obszar cechuje 
się znakomitymi parametrami in-
westycyjnymi.

Stegna i modernizacja
Modernizacja dróg gminnych oraz budowa ścieżki rowerowej – to kluczowe projekty Gmi-
ny Stegna, których realizacja została zaplanowana na rok 2020. 

Obecnie realizowane są prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty prowadzo-
ne są na ul. Dmowskiego, ul. Północnej i ul. Ogrodowej w Stegnie oraz przebudowa drogi 
gminnej w Książęcych Żuławach. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wykonanie 
nowej nawierzchni typu pieszo-jezdnej oraz budowę odwodnienia jezdni sieci kanalizacji 
deszczowej. Wartość łączna inwestycji wynosi 2 264 956,2 PLN.  Drugim zaplanowanym 
zadaniem jest realizacja kolejnej fazy projektu budowy ścieżek rowerowych, który jest 
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz środków z budżetu gminy. Inwestycja dotyczy projektu „Pomor-
skie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”

inwestycyjny potencjał 
nowego Stawu
Jednym z kryteriów budowy cukrowni w Nowym Stawie, która odbyła się 
w drugiej połowie XIX wieku było korzystne usytuowanie gruntów. 
Historyczną cukrownię ostatecznie zdemontowano w 2011 roku. 
Mimo, że od zakończenia prac rozbiórkowych minęło wiele lat, obszar 
po cukrowni wciąż cechuje się dużym potencjałem biznesowym.
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Żuławski Ośrodek Kultury to pierwszy – oficjal-
nie otwarty w wyzwolonym kraju Dom Kultury. 
Jego historyczne otwarcie miało miejsce w 1950 
roku. Obecnie organizatorem Żuławskiego 
Ośrodka Kultury jest samorząd Gminy Nowy 
Dwór Gdański. Na co dzień ośrodek współpra-
cuje z wszystkimi instytucjami na terenie gmi-

ny. Misją ŻOK-u jest jest pobudzanie i kształ-
towanie aktywności społeczno-kulturalnej na 
Żuławach, poprzez kreowanie, inspirowanie 
i wspieranie działań twórczych oraz integrowa-
nie różnych środowisk, w sposób otwarty i do-
stępny dla wszystkich grup społecznych. Nowa 
kadencja Dyrektora potrwa do 2025 roku.

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowany Port Jachtowy 
w Krynicy Morskiej. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istnie-
jącego hangaru i budynku klubowego oraz budowę w jego miejsce 
budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym dla 
żeglarzy, a także budynku magazynowego wraz z układem obsługi 
komunikacyjnej i placami, w tym placem postojowym jachtów (plac 
do zimowania łodzi), zakup żurawia i wózka widłowego oraz budowę 

pomostów pływających przy trzecim pirsie. W projekcie zaplanowa-
ny został także monitoring terenu, działania promocyjne. Obecnie 
trwa opracowanie procedury przetargowej, tak aby jak najszybciej 
wyłonić wykonawcę i móc po sezonie letnim rozpocząć pierwszy 
etap prac. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na wzrost atrakcyj-
ności turystycznej Krynicy Morskiej, poszerzy ofertę turystyki wod-
nej, która szczególnie dynamicznie rozwija się na Mierzei.

krynica Morska 
poszerza ofertę 
turystyczną
Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o dofinansowaniu złożonego przez Urząd Miasta Krynica 
Morska projektu pod nazwą „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” stanowiący 
element przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej”. Projekt zostanie dofinansowany kwotą 6 772 065.76zł na rozbudowę Portu Jachtowego. 
Stanowi to 85% wartości inwestycji.

Nowy Dwór Gdański 
w trosce o kulturę

Jacek Michalski – Burmistrz Nowego Dworu 
Gdańskiego powierzył stanowisko Dyrektora Żu-
ławskiego Ośrodka Kultury Monice Jastrzębskiej-
Opitz. W oficjalnej uroczystości obsadzenia tego 
ważnego stanowiska wzięli udział współpracow-
nicy Pani Moniki, którzy wraz z nią tworzą jedną 
z najważniejszych instytucji kulturalnych.
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związek Gmin 
pomorskich 
moCuje się 
z Gospodarką 
odpadami

W marcu br. w sali niebo polskie urzędu marszałkowskiego  
Województwa pomorskiego odbyła się konferencja pt. „ zmia-
ny w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi 
- pierwsze doświadczenia” zorganizowana przez związek gmin 
pomorskich. dla samorządów to cuchnący problem – nie tylko  
w sensie dosłownym. zmiany w prawodawstwie zapoczątkowane 
we wrześniu 2019 i pogłębione nowelizacją przepisów  od stycznia 
2020 przyprawiają wójtów i urzędników gminnych o większy   
ból głowy niż koronawirus. 

tEkst: Anna Kłos
zdjĘCia: Anna Kłos

Od lewej w I rzędzie: Błażej Konkol – przewodniczący Związku Gmin Pomorskich, wójt Gminy Trąbki Wielkie, Andrzej Chruścicki – wójt Gminy Kolbudy-
,Andrzej Pollak – wiceprzewodniczący Zw. Gmin Pomorskich, wójt Gminy Nowa Karczma
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naSTĘPnie zoSTali wywołani do TaBliCy 
PrzedSTawiCiele SłużB adMiniSTarCyjnyCh 

zajMująCyCh SiĘ odPadową kweSTią

Nowelizacje uchwał rad gmin z zakresu gospodarki odpadami • 
komunalnymi z perspektywy nadzoru Wojewody Pomorskiego 
zaprezentowała Ewa Kuczyńska, dyrektor Wydziału Prawnego 
i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uspokajała, że 
generalnie rzecz biorąc, instytucja ta obserwuje orzecznictwo, 
które się zmienia, więc reaguje tylko na błędy i przekroczenia 
oczywiste, będące istotnym naruszeniem prawa. Do urzę-
du trafiają uchwały rad gmin zawierające błędne zapisy, np. 
brakuje w nich wypełnienia w całości delegacji ustawowych 
albo brakuje precyzyjnych zapisów dotyczących np. odbioru 
bioodpadów, błędem jest też niedookreślenie trybu i sposobu 
zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpa-
dów, nieprecyzyjne określanie terminów odbioru , bo określe-
nie dwa razy w miesiącu to nie to samo, co raz na dwa tygo-
dnie. Jedna z rad gmin nakazała kompostowanie, ale według 
ustawy jest to uprawnienie, a nie obowiązek, który rada gminy 
może nałożyć na mieszkańca. Odnotowano też wprowadzenie 
do gminnego regulaminu pojęcia odpady biodegradowalne, 
co może doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych, bo 
w przepisach jest mowa o bioodpadach. Wątpliwości budzi też 
zdefiniowanie budynków mieszkalnych.

Nowelizacje uchwał rad gmin z zakresu gospodarki odpadami • 
komunalnymi z perspektywy nadzoru Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej (RIO) w Gdańsku omówiła prezes Luiza Budner 
Iwanicka. Instytucja ta zajmuje się nadzorem nad uchwałami 
gminnymi dotyczącymi wyboru metody ustalania opłat, staw-
kami opłat, terminem, częstotliwością i trybem uiszczania 
opłat, wzorem deklaracji, różnicowaniem stawek i wprowadza-
niem ulg oraz zwolnień.  Wad dotyczących zwolnień jest zdecy-
dowanie najwięcej. Dotyczą one np. stawek dla nieruchomości 
niezamieszkanych. Zdarzały się też nieprecyzyjne określenia 
stawek na podstawie zużycia wody dla tych, którzy nie mają 
liczników wody. Nieprawidłowości występują też w uchwałach 
dotyczących opłat od użytkowników domków letniskowych. 
W takich przypadkach opłaty wnoszą właściciele nieruchomo-
ści. Ustawa pozwala na zwalnianie z opłat z tytułu komposto-
wania odpadów, ale dotyczy ona tylko właścicieli domków jed-
norodzinnych, a nie mieszkań. Jeśli chodzi o zwolnienia z tytułu 
uprawnień wynikających z karty dużej rodziny, to przysługują 

one nie tylko posiadaczom kart, ale wszystkim, którzy spełnia-
ją warunki do otrzymania karty dużej rodziny.
Postępowania administracyjne dotyczące opłat za gospoda-• 
rowanie odpadami komunalnymi z perspektywy samorządo-
wych kolegiów odwoławczych (SKO), przedstawił Krzysztof 
Posański, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Gdańsku, przedstawiciel Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Słupsku. Poinformował, że choć  rocz-
nie Kolegium rozpatruje ok. 6000 spraw, wśród nich z zakresu 
odpadów jest niewiele.
Zupełnie inaczej wygląda sprawozdawczość odpadowa z per-• 
spektywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego. Jej problemy omówił z-ca dyr Departamentu Środowi-
ska i Rolnictwa UMWP Tadeusz Styn. Stworzył je bezwzględny 
nakaz dla przedsiębiorców, wytwarzających inne odpady niż 
komunalne, rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (BDO). 
Wnioski zablokowały pracę odpowiedniej komórki Urzę-
du Marszałkowskiego, pocztowcy dostarczali je workami. 
W grudniu przyjęto około 20 000 wniosków. W ciągu 30 dni 
(zgodnie z przepisami), nie da się tego zweryfikować, wprowa-
dzić do systemu, zarejestrować. Zakończenie planowane jest 
na koniec lipca br. 
Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach z perspekty-• 
wy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdań-
sku – to temat który przedstawiła Marta Szczupakowska, 
Główny Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (WIOŚ) w Słupsku:

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat: 
„Bezpieczeństwo ekologiczne – gospodarka odpadami komunalnymi” 
z udziałem przedstawicieli ww. instytucji oraz przedstawicieli gmin.

ozterki włodarzy i ich podwładnych jeszcze podsycił  mecenas Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski 
& Partners w Poznaniu, który omówił zakres i cel nowelizacji ustawy -  Z przepisami jest dużo gorzej niż moglibyśmy się 
spodziewać - stwierdził.  Istnieją ogromne rozbieżności w interpretowaniu przepisów. Dostrzec je można w orzeczeniach 
RIO – regionalnych izb obrachunkowych W dodatku prokuratorzy zajmują się uchwałami rad gmin dotyczącymi odpadów, 
mimo że przeszły one pozytywnie kontrolę urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych. Prokuratorzy 

przyjmują dwie koncepcje dalszego postępowania. Łagodniejsi wzywają gminy do zmiany przepisów, ostrzejsi wnoszą od razu skargi do 
sądu administracyjnego. Obywatele też mają zagwozdkę.  Rozbieżne są  stawki za odbiór odpadów w poszczególnych gminach. Jeśli ktoś 
ma z przodu ceny cyfrę 2, to może być zadowolony, bywają cyfry 5, a nawet 6. 

W I rzędzie przedstawiciele służb administracyjnych zajmujących się 
kwestiami zagospodarowania odpadów

R
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ruszyła kolejna edycja gdańskiego 
programu „lokal na start za złotów-
kę”. realizatorem projektu mającego 
na celu wsparcie osób rozpoczynają-
cych prowadzenie własnej działal-
ności gospodarczej są gdańskie 
nieruchomości. W ramach programu 
stawka najmu jednego metra kwa-
dratowego powierzchni w pierwszym 
roku prowadzenia własnej działalno-
ści wyniesie symboliczną złotówkę. 
dzięki idei tytułowego programu oso-
by rozpoczynające karierę biznesową 
będą mogły wynająć lokal od miasta 
na prewencyjnych warunkach.

W teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta gala z udziałem aleksandry 
dulkiewicz – prezydent miasta gdańsk, podczas której wręczono 
nagrody 47. edycji „splendor gedanensis”. laureatami prestiżowych 
nagród w dziedzinie kultury za rok 2019 zostali alina ratkowska, 
katarzyna józefowicz oraz chris niedenthal. tytuł mecenasa kultury za 
działalność w minionym roku otrzymała Firma ziaja ltd, która wspiera-
ła projekty kulturalne realizowane w gdańskim teatrze Wybrzeże.

niebawem minie rok od rozpoczęcia prac związanych z re-
montem kapitalnym domu zdrojowego w brzeźnie. ponad 
100-letni obiekt powstał na potrzeby turystów, zaś po rewita-
lizacji będzie mieścił centrum edukacji ekologicznej – nad-
morską filię hevelianum. na obecnym etapie prac specjaliści 
konserwują cegły oraz drewniane elementy szachulcowe ścian 
zewnętrznych. trwa również montaż odnowionych werand. 
przedsięwzięcie jest w całości finansowane z budżetu gdań-
ska. koszt kompleksowej inwestycji to 23 miliony złotych.

W blasku 
gdańskich 
splendorów

groszowa 
inwestycja 
W działalnoŚć

renesans domu 
zdrojowego
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może się okazać, że niebawem mieszkańcy małego kacka 
nie poznają terenu przy ulicy spokojnej. Wszystko za 
sprawą zagospodarowania środków z budżetu obywa-
telskiego, które zostaną przeznaczone na metamorfozę 
wspomnianego obszaru, który zostanie przeznaczony pod 
budowę parku rodzinnego, który w założeniu ma stanowić 
rodzinną strefę relaksu. zarząd dróg i zieleni wyłonił już 
wykonawcę prac budowlanych, które ruszą tuż po parafo-
waniu umowy. Warto dodać, że zagospodarowanie terenu 
po opuszczonych ogródkach działkowych jest inicjatywą 
Wiesława karpisiaka oraz jego małżonki.

gdynia zdominowała debiutancką edycję konkursu 
„innowacyjny samorząd” otrzymując aż cztery laury. 
gdyńskie innowacje zostały docenione na tle całego 

kraju. miasto morza zostało wyróżnione za działa-
nia związane z gdyńskimi ogrodami deszczowymi. 

pozostałe wyróżnienia dotyczyły projektów utrecht, 
creating automotive renewal i europejskiego tygodnia 

zrównoważonego transportu oraz urbanlab gdynia. 
Wyróżnienia odebrała obecna na gali wiceprezydent 

gdyni ds. gospodarki – katarzyna gruszecka-spychała.

za cztery lata żadne z mieszkań komunalnych w gdyni nie 
będzie ogrzewane piecem na paliwa stałe. miasto rozpo-
częło realizację programu likwidacji owej formy ogrzewania 
w gminnych budynkach mieszkalnych na lata 2020-2023. 
W praktyce oznacza to, że mieszkania zostaną wyposa-
żone w indywidualne, bądź grupowe ogrzewanie gazowe. 
W przypadkach w których mamy do czynienia z obiektem 
w którym sieć miejska jest już obecna – dane lokale zosta-
ną do niej podłączone. koszt programu został oszaco-
wany na 16 milionów złotych, a jego realizacja zmniejszy 
emisję szkodliwych pyłów o ponad 30 ton.

doceniono 
gdyńskie 

innowacje

BUdowa parkU – 
czas start!

kres żyWota 
kopciUchów
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kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków 
otrzyma dofinansowanie na sfinansowanie prac konserwatorskich – 
taką decyzję podjęli wejherowscy radni na ostatniej sesji. 

tEkst: Rafał Korbut
zdjĘCia: Wejherowo.pl

weJherowo troszczy 
się o historyCzne 
dziedziCtWo
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otację w wysokości prawie 204 
tys. zł otrzymała wspólnota miesz-
kaniowa przy ul. 12 Marca 250. 

Remont elewacji frontowej poprawi wizerunek 
tego budynku w centrum miasta.  
Wejherowskie zabytki już od 13 lat mogą liczyć 
na pomoc miasta w przeprowadzeniu remon-
tów. Od 2007 r. Wejherowo przekazało na  do-
finansowanie remontów i  prac konserwator-
sko-restauracyjnych w zabytkach ponad 5 mln 
zł. Do tej pory prace wykonano w około 70 bu-
dynkach (wspólnot mieszaniowych, budynkach 
prywatnych i obiektach sakralnych).
Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, renowacja zabytków nie tylko po-
prawia ich stan techniczny i pozwala je zacho-
wać dla przyszłych pokoleń, ale także popra-
wia estetykę obiektu, co wpływa pozytywnie 
na wizerunek naszego miasta.  
- Każdego roku przeznaczamy niemałą pulę 
pieniędzy na ten cel - mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. – To również 
dzięki temu pięknieją w Wejherowie elewacje 
starych kościołów, zabytkowe ołtarze i stylowe 
kamienice. Dziękuję wszystkim właścicielom 
za dbałość o swoje budynki.

D
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powiat weJherowski  
dba o zabytki

od ponad dekady samorząd powiatu   
Wejherowskiego przeznacza znaczne środki  
finansowe na rewitalizację obiektów zabytkowych 
w celu ratowania dziedzictwa kulturowego ziemi 
Wejherowskiej. W tym czasie powiat przekazał na 
ten cel łącznie blisko 2,5 mln zł dofinansowania.

tEkst: Ewa Wajs
zdjĘCia: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

KOŚCIóŁ PW. ŚW. WAWRZyńCA W LUZINIE

WNęTRZE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA W GóRZE
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o raz czternasty Zarząd Po-
wiatu Wejherowskiego ogło-
sił konkurs na dofinansowa-

nie prac z zakresu ochrony i opieki nad 
zabytkami. Do podziału jest, podobnie jak 
w zeszłym roku, 240 tys. zł. Wnioski moż-
na składać do 17 kwietnia br. 
– W 2007 r. Rada Powiatu Wejherowskie-
go określiła zasady udzielania dotacji na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy obiekcie wpisanym do rejestru za-

bytków – wyjaśnia Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Ich celem było zacho-
wanie historycznego, artystycznego i kul-
turowego dziedzictwa oraz poprawa sta-
nu zabytków Ziemi Wejherowskiej. 
Konkurs na dotacje ogłaszany jest co roku. 
Uprawnionymi do ubiegania się o pozy-
skanie środków finansowych jest każdy 
podmiot będący właścicielem, a także 
podmiot, który do zabytku posiada tytuł 
prawny wynikający z użytkowania wieczy-
stego, ograniczonego prawa rzeczowego, 

trwałego zarządu lub stosunku zobowiąza-
niowego. Wsparcie finansowe może być 
udzielone pod warunkiem, że obiekt wpi-
sany jest do rejestru zabytków, znajduje 
się na obszarze powiatu, dostępny jest 
publicznie oraz posiada istotne znacze-
nie historyczne, artystyczne i kulturalne 
dla mieszkańców powiatu. Warto dodać, 
że dotacja może pokryć do 80 procent 
ogółu nakładów poniesionych przez wła-
ściciela lub użytkownika wieczystego 
obiektu zabytkowego. 

P
KOŚCIóŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CIEKOCINIE
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– W ciągu trzynastu lat wsparliśmy 71 razy odnowę zabytków 
przeznaczając na ten cel blisko 2,5 mln zł –  zaznacza Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Wśród dofinansowanych w ostatnim czasie zadań związa-
nych z  renowacją zabytkowych kościołów wymienić można  
m.in. przeprowadzenie prac konserwatorskich przy witrażach 
w prezbiterium kościoła filialnego w Ciekocinie, wykonanie 
drugiego etapu robót w zakresie rekonstrukcji wnętrza wie-
ży w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, 
prace związane z wymianą okien witrażowych w kościele pw. 
św. Wawrzyńca w Luzinie, przeprowadzenie prac konserwa-
torskich późnobarokowego ołtarza bocznego w kościele pw. 
św. Anny w Wejherowie czy wykonanie prac konserwatorskich 
przy konfesjonale rokokowym z 2 poł. XVIII w kościele pw. św. 
Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie.
– Zabytkowe obiekty sakralne znajdujące się na terenie nasze-
go powiatu są dowodem naszej długiej i bogatej historii oraz 
dziedzictwa kulturowego, dlatego trzeba o nie szczególnie 
dbać, by zachować je dla następnych pokoleń – podkreśla Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Na liście dofinansowanych obiektów zabytkowych znajdują się 
także m.in. kościoły w Górze, Brzeźnie Lęborskim, Łęczycach, 
Redzie oraz Świetlinie.

OŁTARZ BOCZNy W KOŚCIELE PW. ŚW. ANNy W WEJHEROWIE

EMPORA Z PROSPEKTEM ORGANOWyM I DREWNIANyM BALKONEM BOCZNyM 
W KOŚCIELE PW. ŚW. APOSTOŁóW PIOTRA I PAWŁA W BRZEŹNIE LęBORSKIM
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co prawda data odsłonięcia pomnika 
Władysława bartoszewskiego w sopo-
cie została wyznaczona – niestety wciąż 
brakuje środków na wykończenie jego 
budowy. członkowie stowarzyszenia „Warto 
być przyzwoitym” na czele z prezesem 
– krzysztofem kolarzem zadecydowa-
li o uruchomieniu aukcji internetowych 
z których dochód zostanie przeznaczony 
na dokończenie realizacji budowy. aby 
przedsięwzięcie mogło się ziścić potrzebna 
jest kwota 30 tysięcy złotych.

pomimo epidemicznych problemów z wolna ruszają przygo-
towania do sezonu turystycznego. W ich ramach prezydent 
sopotu – jacek karnowski ogłosił przetarg na dzierżawę 
mobilnych punktów gastronomicznych w formie pojazdów 
skonstruowanych na bazie rowerów. zgodnie z projektem 
planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono pięć 
stref w granicach których można prowadzić tego rodzaju dzia-
łalność. przedsiębiorcy będą mogli prowadzić tam działalność 
w terminie 1 maja – 30 września. miesięczna (wejściowa) staw-
ka czynszu wynosi 2500zł oraz miesięczny podatek Vat.

gastro 
na kółkach? 
czemu nie!

sopocka część plaży w pobliżu molo została zmie-
niona w niewielki plac budowy. bynajmniej nie chodzi 
tu o modernizację historycznej konstrukcji. mowa 
o pracach mających na celu utrzymanie systemu 
ochrony brzegu morskiego przed erozją morską 
w gdyńskim orłowie. gmina miasta sopotu wespół 
z urzędem morskim w gdyni podjęły współpracą, 
której celem jest stworzenie dodatkowych zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych od strony morza. W wy-
niku realizowanych prac zostaną również zlikwido-
wane miejsca rozkładu oraz zagniwania roślinności 
morskich w rejonie sopockiego mola.

sopocki piasek 
na ratUnek 
klifowi

Walka o pomnik 
Bartoszewskiego
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armenia jest małym krajem położonym w okolicach gór południowego 
kaukazu. mieszka tu nie więcej jak 2 miliony ludzi. ostatnio to modny 
kierunek nie tylko peregrynacji turystycznej. to także szansa polskiego 
biznesu na sprzedaż materiałów budowlanych, mebli. i choć obecnie 
raczej myślimy o zwalczaniu koronawirusu, co nie sprzyja jakimkolwiek 
wyjazdom, to przecież czas pandemii kiedyś się skończy.  

na kaukaz 
marsz

tEkst: Krzysztof Szczepanik (www.europamaxima.eu)
zdjĘCie: materiały prasowe
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Armenię otaczają Rosja, Iran, Turcja. Tak zresztą było przez całe 
dzieje. Potężni sąsiedzi dzielili Armenię między siebie, a jego 
rdzennych mieszkańców ciemiężyli. Nie znaczy to bynajmniej, że 
nie miewali Ormianie w swej historii żadnych triumfów. Na przy-
kład w I wieku p.n.e. za panowania Tigranesa Wielkiego, Armenia 
stanowiła zagrożenie nawet dla Rzymu. Ormianie zawsze zdumie-
wali swą wolą przetrwania. Chociaż na swej drodze napotykali 
niebywałe przeszkody, bardzo często odnosili sukcesy w różnych 
dziedzinach. Sami mówią o sobie: „Nie odegraliśmy zbyt wielkiej 
roli w dziejach świata, lecz byliśmy wszędzie”. 
Kraj od upadku bloku komunistycznego boryka się z problemem: 
po czyjej stanąć stronie? Zachód, czy może ścisła współpraca z Fe-
deracją Rosyjską? Drugą opcję Republika Armenii wybrała teore-
tycznie w roku 1994, kiedy wstąpiła w strukturę, utworzoną przez 
państwa byłego ZSRR, czyli Wspólnotę Niepodległych Państw 
(WNP). Na czele organizacji stoi Rosja. Armenia jest zdominowana 
przez kulturę rosyjską. W strukturze populacji wyraźnie widzimy 
jednak, że procent żyjących tu Rosjan jest znikomy - poniżej 1 pro-
centa mieszkańców. Mimo tego w powszechnym użyciu jest język 
rosyjski. Szyldy umocowane na sklepach czy kawiarniach w więk-
szości przypadków są zdublowane językowo (ormiański oraz rosyj-
ski). Głównym źródłem informacji, z którego czerpią swoją wiedzę 
o otaczającym świece mieszkańcy, są rosyjskie media. 
Geograficznie Armenia to styk wielu cywilizacji. Skutkowało to wie-
loma konfliktami i wojnami. Kaukaz Południowy to korytarz łączący 
Europę i Azję. To obecnie strefa rywalizacji między Rosją (wcześniej 
Związkiem Radzieckim), a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europej-
ską. Za regionalne mocarstwa uważa się także Turcję oraz Iran. 
Armeńczycy uważają, że ich całość terytorialną (wraz ze zdoby-
tym na początku lat dziewięćdziesiątych, kosztem Azerbejdża-
ny,  Karabachem) pomoże obronić tylko Rosja. Z drugiej strony, 
dla mieszkańców kraju o wiele atrakcyjniejszy wydaje się model 
życia prezentowany przez Unię Europejską. Z jednej strony su-
rowce energetyczne dostarcza tylko Rosja, ale z drugiej strony 
najważniejszym partnerem handlowym (per capita) są kraje Unii 

Europejskiej.  Z jednej strony Armenia otrzymuje po preferencyj-
nych cenach militarny sprzęt z Rosji, ale z drugiej strony taki sam 
sprzęt zakupuje w Rosji także wrogi Azerbejdżan. 
Każda z tych sprzeczności oznacza potrzebę wyboru: czy być 
z bogatym i atrakcyjnym Zachodem czy też z biedną, ale znaną 
od zarania wieków Rosją. Armenia przystąpiła do Partnerstwa 
Wschodniego, potem miała podpisać umowę stowarzyszeniową 
z Unią Europejską. Wystarczyło jednak „tupnięcie nogą” ze stro-
ny prezydenta Rosji, „zaproszenie” prezydenta Armenii na Kreml, 
by z Moskwy wyjeżdżał zdecydowany zwolennik, organizowanej 
przez Rosję Unii Euroazjatyckiej. 
W teorii za orientacją pro europejską są także armeńskie elity, ale 
jednocześnie robią one interesy dzięki panującej w kraju korupcji 
oraz „zielonemu światłu” dla struktur oligarchicznych. Wyrzecze-
nie się tego na rzecz europejskiej przejrzystości byłoby wielce 
kłopotliwe. A największe interesy robi się z Rosją i w Rosji. Biedni 
zaś mieszkańcy Armenii może by i szukali pracy na bogatym Za-
chodzie, ale o wiele jest to prostsze (ze względu na np. znajomość 
j. rosyjskiego) w niedalekiej Rosji.  
Kwiecień 2018 roku stał się kolejnym przełomowym momentem 
w historii politycznej Armenii. W związku z wyborem na stanowisko 
premiera dotychczasowego prezydenta, Serż Sarkisjana wybuchły 
zamieszki. Przywódcą protestów był opozycyjny parlamentarzysta, 
zwolennik kursu prozachodniego, Nikola Paszynian. Sarkisjan wy-
straszony rozwojem sytuacji podał się do dymisji. 
Wydarzeniom w Armenii ze spokojem przyglądano się w Moskwie. 
Bo choć Sarkisjan był protegowanym Rosji to zdawano sobie w Mo-
skwie sprawę, że Armenia i tak nie może się wyzwolić z rosyjskich 
wpływów. A sam Paszynian, mimo głoszonych wcześniej proeuro-
pejskich poglądów, uznał oficjalnie, że nadal głównym sojusznikiem 
Armenii jest Rosja. Wynika to z olbrzymiego uzależnienia Armenii 
od Rosji. Przychylność Moskwy jest kluczowa dla zachowania ko-
rzystnego dla Armenii status quo. W armeńskim Giumri stacjonuje 
rosyjska baza wojskowa, firmy rosyjskie kontrolują kluczowe aktywa 
gospodarcze, w tym sektor energetyczny oraz sieć kolejową.
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Jakimi walorami odznacza się tytułowe osiedle? To przede wszyst-
kim połączenie tradycyjnej estetyki z nowoczesnym wzornictwem 
oraz funkcjonalnością.  W ramach realizowanej inwestycji powstaną 
trzy rodzaje zabudowy. Pierwszy to kameralne – miejskie wille uloko-
wane wzdłuż ulicy Legnickiej. Stylowe elewacje i charakterystyczny 
kształt budynków nawiązywać będą do przedwojennej architektury 
tej części miasta. Z tą tradycyjną zabudową będą współgrały czte-
rokondygnacyjne pierzejowe kamienice z wykuszami i dwuspado-
wym skośnym dachem od strony ulicy Powstańców Warszawskich. 
W centralnej części osiedla zostaną zlokalizowane budynki o współ-
czesnej formie, posiadające od pięciu do ośmiu kondygnacji, z pła-
skimi dachami zwieńczonymi tarasami. 

Do najważniejszych zalet inwestycji zaliczamy  dogodną lokaliza-
cję, dostępność bogatej infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej 
oraz bliskość terenów zielonych. Położenie osiedla spełni także 
oczekiwania osób ceniących sobie spokój i aktywny wypoczynek 
w otoczeniu przyrody. Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z aż 
czterech parków: własnego parku ze spacerowymi alejkami, który 
powstanie w północnej części osiedla, pobliskiego Parku Generała 
Józefa Bema i położonych w niedalekiej okolicy Parku Śródmieście 
oraz Parku Kultury i Wypoczynku Grodzisko. Dodatkowo na terenie 
osiedla powstanie wielopoziomowy plac miejski ze zróżnicowaną 
roślinnością i ciekawymi elementami małej architektury. Realizacja 
inwestycji rozpocznie się jeszcze w I kwartale 2020 roku.

osiedle perspektyWa.

Zielona strona 
centrum Gdańska
Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelo-
pera w Polsce, wprowadza na rynek 120 mieszkań i 4 lokale usługowe 
w ramach I etapu nowej inwestycji. Osiedle Perspektywa będzie poło-
żone u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w gdańskim 
Śródmieściu. Inwestycję wyróżnia atrakcyjna lokalizacja w pobliżu 
Starego Miasta, efektowne części wspólne, sąsiedztwo czterech par-
ków oraz bliskość pełnej infrastruktury usługowej i kulturalnej.



Coraz bliżej finaliza-
cji umowy sprzedaży 

nieruchomości w 
gdańskiej Oliwie. 

Mowa o XIX-wiecznym 
zespole dworsko-par-

kowym Ludolfino, który 
znajduje się przy ulicy 
Czyżewskiego. Nieru-

chomość rozciągająca 
się na przestrzeni 15 

tysięcy metrów kwadratowych jest warta około 5mln 
złotych. Zgodnie z umową z roku 2017 nowy nabywca 

nie będzie mógł budować nowych budynków. Ma on 
również zakaz rozbudowy obiektów już istniejących.

„Centrala” - to oficjalna nazwa nowego komplek-
su biurowego w Gdańsku, na który składają się 
biurowce C200 oraz C300. Projekt jest elemen-
tem procesu rewitalizacji przestrzeni postocz-
niowych, a tym samym – ukłonem w stronę dzie-

dzictwa historycznego owego 
obszaru. Wybrana nazwa 
nawiązuje do idei zespołu 
obiektów, który łączy biznes 
z tętniącym życiem centrum 
Gdańska. Projekt w sposób 
znakomity oddaje historycz-
nego ducha miejsca wpisując 
się w nowoczesne trendy 
architektoniczne. 

znieruChoMiała 
INWEstYcjA

edług danych jll w 2019 roku deweloperzy działający na 6 największych 
rynkach w kraju  sprzedali łącznie 66,5 tys. mieszkań. W trójmieście sprzeda-
nych zostało ponad 8 200 lokali, za co w większości (w ok. 55%) odpowiadają 
firmy zrzeszone w polskim związku Firm deweloperskich. pzFd to ogólnopol-

ska organizacja branżowa skupiająca w całej polsce ponad 200 firm deweloperskich. 
oddział trójmiejski związku powstał w 2017 r. z inicjatywy firm działających na terenie 
województwa pomorskiego i obecnie zrzesza on ponad 20 podmiotów.

„cENtRAlA 
naS oCali” ?

N
ieruchom

ości
W

Współ-
budowniczowie 

trójmiasta
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otwarcie sezonu turystycznego zbliża się wielkimi krokami. to dobry moment do zasta-
nowienia się nad potencjałem nieruchomości komercyjnych, które z upływem czasu mogą 

stać się korzystną formą inwestycyjną. W jakich obszarach kraju szukać nieruchomości 
o charakterze turystycznym? czy tego rodzaju inwestycje są obarczone dużym ryzykiem? 

i wreszcie - jakie korzyści niesie ze sobą zakup takiej nieruchomości? 

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe

inWestyCja 
W nieruChomoŚCi 
o potencJale 
turystycznym
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Jakie korzyści niesie zakup nieruchomości 
położonej w paśmie turystycznym i prze-
znaczonej pod wynajem? Z ekonomicznego 
punktu widzenia kluczowym argumentem 
pozostaje niski poziom ryzyka w kontek-
ście zmian cen nieruchomości, słowem – na 
próżno oczekiwać radykalnych uskoków 
w porównaniu do ogólnych trendów ryn-
ku nieruchomości. Skoro o niskim ryzyku 
mowa – tego typu inwestycja jest także 
rodzajem zabezpieczenia majątku, a co za 
tym idzie – ryzyko związane z utratą całe-
go kapitału w zasadzie nie istnieje. Istotną 
zaletą jest możliwość uzyskania przychodu 
pasywnego, który w czasach obecnej nie-
stabilności rynkowej może stanowić bardzo 
ważne źródło dochodu. Decydując się na 
ulokowanie środków finansowych w nieru-
chomość o potencjale turystycznym warto 
skupić się na rzetelnych i konsekwentnych 
działaniach. Taka strategia przynosi wy-
mierną oraz długofalową korzyść.

A zatem… skoro znamy już powody dla któ-
rych warto przemyśleć tego rodzaju inwe-
stycje – wypada zastanowić się nad wska-
zaniem regionu, który wykazuje potencjał 
turystyczny. Bynajmniej dylemat ten nie po-
winien ograniczać się do wyboru pomiędzy 
pasmem nadbrzeżnym i górskim. Wypad-
kowych wskazujących na potencjał tury-
styczny jest znacznie więcej. Zmienne dia-
gnostyczne, które uwzględniono w raporcie 
GUS dotyczą m.in. liczby ludności, gęstości 
szlaków turystycznych, infrastruktury oraz 
jej rodzaju, szaty przyrodniczej, obiektów 
kultury, lokali gastronomicznych, punktów 
informacji turystycznej, aury charaktery-
stycznej dla danego obszaru, ilości pomni-
ków przyrody, położenia geograficznego 
oraz wód powierzchniowych. Biorąc pod 

uwagę powyższe kryteria pierwszą piątkę 
województw z największym potencjałem tu-
rystycznym stanowią następujące :

Małopolskie• 
Śląskie• 
Dolnośląskie• 
Pomorskie• 
Lubuskie• 

Najniższy potencjał turystyczny w ostatnich 
latach wykazywały województwa – Lubelskie 
oraz Podlaskie.
W tym miejscu warto zastanowić się nad 
wątkiem gospodarstw agroturystycznych. 
Badania statystyczne potwierdzają, że naj-
większy skok w ich liczbie miał miejsce 
na przełomie wieków. W 1998 roku liczba 
gospodarstw agroturystycznych w Polsce 
3959, zaś w roku 2000 liczba ta wynosiła 
5800. Dziś ich liczba nieznacznie przekra-
cza 10 000 w skali kraju. Najwięcej z nich 
jest ulokowanych w Małopolsce oraz na 
Pomorzu. Dlaczego gospodarstwa agrotury-
styczne cieszą się tak dużym zainteresowa-
niem pośród społeczeństwa? Powodów jest 
mnóstwo – te socjologiczne skupiają się nad 
postępującym konsumpcjonizmem, który 
prowokuje w mieszkańcach miast powrót do 
sielskości polskiej wsi. Ważnym czynnikiem, 
choć tym razem biznesowym jest charaktery-
styka nowoczesnych gospodarstw, która ce-
chuje się wykorzystaniem wielofunkcyjności 
wsi w przypadku podaży. Jeśli chodzi o popyt 
– pozostaje on niezmienny od dziesiątek lat 
i jest nim pierwotny – wysoki poziom potrzeb 
turystycznych. Przykładem nowoczesnej 
agroturystyki jest gospodarstwo oferujące 
kompleksowy pakiet pobytowy związany 
z rolnictwem oraz hodowlą zwierząt.

Grunt, obiekt kompleksowy czy ruiny prze-
znaczone do remontu? To kolejny dylemat 
z którym musi się zmierzyć ewentualny in-
westor. W przypadku wyboru działki spra-
wa wydaje się być prosta. Pod uwagę należy 
wziąć kryteria takie jak lokalizacja, prze-
znaczenie gruntu, aktualne sąsiedztwo, po-
wierzchnia oraz cena związana z potencjal-
nym czasem zwrotu inwestycji. Pozostałe 
kwestie mają charakter subiektywny i są 
w dużej mierze uwarunkowane zasobno-
ścią portfela, strategią inwestycyjną oraz… 
biznesowym pomysłem. Duże znaczenie 

ANNA kRól,
CKK Architekci Biuro Projektowe

Od wielu lat obserwujemy silnie rozwijającą 
się potrzebę poznawania świata za pomocą 
własnych doświadczeń. Ludzie masowo od-
krywają pasję i przyjemność z podróżowania. 
Inwestują w emocje i jakość spędzanego 
czasu, często coraz chętniej w miejsce 
wcześniejszej tendencji do odkładania 
wszystkich środków na zakup domu lub 
mieszkania. Teraz wszyscy bardziej chcą 
„żyć” niż „mieć. Ten trend dotyczy zwłaszcza 
pokolenia które właśnie dorosło, dojrzało 
i zaczęło dysponować własnymi środkami 
finansowymi. Ta sytuacja znajduje swoją 
odpowiedź m.in. w nowych markach hoteli 
sieciowych - hotelach „life stylowych”.

w przypadku rodzaju prowadzonej inwesty-
cji ma również zmiana pokoleniowa inwe-
storów. Ci współcześni są zdeterminowani 
do tworzenia nowoczesnych obiektów ho-
telowych, które stanowią kompleks wypo-
czynkowy i rekreacyjny. Nie brakuje w nich 
infrastruktury sportowej, ekskluzywnych 
usług w postaci SPA, czy mnogości sal kon-
ferencyjnych oraz restauracji.



oskonale wiemy, że temat Covid-
19 będzie poruszany w mediach 
non stop  przez najbliższe mie-
siące. To, że wirus z Wuhan tak 

zmieni świat spodziewał się wcześniej jedynie Dean 
Koontz – autor „Oczu ciemności”. W Polsce najpierw był 
pomruk zadowolenia, zaraz po decyzji, że zamykamy 
szkoły  i pracujemy w domach – co przyjęto jako fajne 
wakacje. Nie minął tydzień i wszyscy są pełni czarnych 
myśli – zwłaszcza Ci bez etatów i z branż objętych re-
strykcjami. Bo widać, że ta sytuacja uderzy wszyst-
kich po kieszeni. Pierwsi rozpłakali się aktorzy, artyści 
i celebryci.  Nie tylko z Hollywood, ale także ci made 
in Poland. Skarżyli się, że nie będą mogli kupować no-
wego porsche co pół roku, albo prężyć się na plaży na 
Bali bo im opalenizna zblednie w czasie kwarantanny. 
Teraz dołączyli do nich inni. Także tacy, którzy mieli 
zarobki na styk między podażą a popytem. I tu już żar-
tów nie ma. Brak pracy to brak zarobku. Oszczędności 
topnieją z dnia na dzień, a pracodawcy zapewne aby 
ratować swoje firmy wcześniej czy później rozpoczną 
zwolnienia. Niewiele pomogą różne rządowe „tarcze 
antykryzysowe” co już teraz dostrzegają organizacje 
przedsiębiorców. No bo np. przesunięty ZUS i tak trzeba 
będzie zapłacić. Gdy nie ma z czego, bo nie ma przycho-
dów - to obojętne będzie czy to w kwietniu czy czerwcu. 
Mimo wsparcia i 212 miliardów złotych z budżetu - bieda 
i spowolnienie dotknie praktycznie całą gospodarkę. 
Utrudnienia w logistyce mogą spowodować podwyż-
ki, choć tu sytuację na razie  ratuje spadek cen paliwa 
i spowolnienie konsumpcji. Już teraz niektóre ceny sko-
czyły do nieba - co próbuje śledzić i załagodzić Urząd 
Kontroli Konkurencji i Konsumentów. Z bardzo średnim 
skutkiem. Spekulanci nie przestraszyli się grożącego 
palcem premiera Morawieckiego, bo nigdy się tak nie 
zarabia jak w czasie gospodarczego zamieszania. Na 
żelu antybakteryjnym czy lekarstwie. A ludźmi targa-
ją emocje. Przestraszone koronawirusem szwadrony 
zakupowe wymiatały z półek sklepowych wszystkie 
towary, które miały datę przydatności powyżej miesią-
ca. Najszybciej znikał papier toaletowy co wskazuje żal 
za czasami gdy regularnie kupowało się prasę i zapasy 
rolek nie były tak niezbędne do życia. Zgromadzony 
w mieszkaniach nad Wisłą makaron i ryż wystarczyłby 

przeciętnej rodzinie Włochów czy Japończyków na rok 
jedzenia non stop od wczesnego śniadania do późnej 
kolacji. Ale gdy inni kupują – to i ja kupuję, więc napę-
dzani facebookiem i przez znajomych tłoczyliśmy się 
w sklepach ciesząc wirusy. 
To nie jest tak, że koronawirus zniknie w maju czy 
grudniu. Nawet powyżej 27 stopni, lub poniżej 20 może 
zakażać – choć jest mniej aktywny. Na wynalezienie 
i wprowadzenie na rynek szczepionki potrzeba 12-18 
tygodni. Być może wcześniej trafią do obrotu skutecz-
niejsze lekarstwa, ale prace nad zbadaniem samego 
wężowego wirusa i przyczyn jego błyskawicznego 
mnożenia się wśród ludzi wciąż trwają. Co oznacza, że 
wcześniej czy później będziemy musieli wyjść ze swo-
ich bunkrów i próbować wrócić do normalnego życia. 
Do pracy i szkoły. Do autobusu i teatru. Przechorować, 
albo przejść bezobjawowo. Uodpornić się. Według na-
ukowców Covid-19 nie należy do najbardziej zabójczych. 
Sama epidemia także nie jest niczym nowym. To jest 
trzeci taki przypadek w ciągu ostatnich kilkunastu lat. 
Np. w SARS, czyli tzw. ptasiej grypie, śmiertelność była 
rzędu 10 proc., a w MERS sięgała nawet 35%. Tyle, że 
objęły one znacznie mniejszą populację, a zakażenie 
nie szerzyło się tak szybko. Dlatego takie znaczenie 
ma spowolnienie przemieszczania się koronawirusa 
i izolacja. Dlatego tak bardzo trzeba przed nim chronić 
osoby starsze – w największej grupie ryzyka. Jak bar-
dzo zagraża on ludziom w pewnym wieku najbardziej 
przekonali się Włosi – najstarsze demograficznie spo-
łeczeństwo Europy. Tam w ciągu doby umierało nawet 
blisko 500 osób. To właśnie relacje z południa Starego 
Kontynentu i rosnące liczby zbliżające się do Polski ze 
wszystkich stron Europy najbardziej wystraszyły Po-
laków. No i świadomość, że nasza służba zdrowia nie 
jest najlepiej zorganizowana i wyposażona, choć serca 
i zaangażowania nie sposób jej odmówić. Ta sytuacja to 
najtrudniejszy test dla całego państwa. Rządu. Samo-
rządu. Firmy. Rodziny i przyjaciół. A nawet nieznanych 
dotąd sąsiadów. Jak wypadnie? To pokażą najbliższe 
miesiące. Oby nie lata. 

SławoMir 
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Prezenter i dziennikarz  
od 25 latzwiązany z TVP,  
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Codziennie w telewizyjnych serwisach podaję nową, wyższą liczbę zakażonych 
koronawirusem. Już w ubiegłym miesiącu w felietonie dla Expressu Biznessu 
ostrzegałem przed zwykłą grypą, która co roku w Polsce zabija około 100 osób 
– a tu zrobiło się jeszcze mniej przyjemnie

ZOSTAŃ W DOMU 
czyli Wojna z Wirusem

D



Za nami oficjalne otwarcie koktajl 
baru Jungla. Nowy obiekt na mapie 

Trójmiasta zachwycił zaproszo-
nych gości swym egzotycznym 

klimatem. O wyjątkowości miejsca 
świadczy intrygujący wystrój, który 
opiewa w bogatą szatę roślin egzo-
tycznych oraz inspirujących źródeł 

światła w postaci neonów oraz sty-
lowych lampionów. W trakcie oficjalnego otwarcia goście 

mogli degustować dania oraz przekąski kuchni orientalnej 
autorstwa Jordana Bacha. O  warstwę artystyczną wieczo-

ru zadbał zespół z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Celem II edycji Balu Równych Szans, który 
odbył się w Teatrze Szekspirowskim była 
zbiórka środków na wyposażenie oraz utrzy-
manie nowego ośrodka edukacyjno-rehabi-

litacyjnego Fundacji 
Wspierania Rozwoju 
„Ja też” w Gdańsku. 
Część aukcyjną 
poprowadził Mateusz 
Kusznierewicz, zaś 
gwiazdą wieczoru 
była Anna Karwan. 
Finalnie zebrano 72 
tysiące złotych.

WElcOmE 
To The 

juNglE

iosna tuż za pasem. Światowi projektanci przygotowują się 
do nadchodzącego sezonu w sposób szczególny. Wyjątko-
wym wyzwaniem jest dla nich określenie trendów w męskim 

wariancie. eksperci ze świata mody podkreślają, że w najbliższych mie-
siącach wyznacznikiem stylu będzie biel oraz odcienie neonowe. Wśród 
garderoby prym będą wieść kamizelki znane z dawnych festiwalów 
muzycznych, disco detale, a także dodatki nawiązujące do piór. 

Bal równyCh SzanS

Lifestyle
W

moda
 w męskim 

stylu
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Firma w czasach 
koronaWirusa

pandemia koronawirusa dotyka 
wszystkie branże, tworząc dla firm 
nowe wyzwania i uwypuklając 
dotychczas istniejące problemy. 
czy czas kryzysu może stać się 
szansą na wypracowanie nowych 
rozwiązań, które nie tylko pomogą 
przetrwać ciężki czas, ale także 
zapewnią firmie konkurencyjną 
pozycję, gdy kryzys minie? 
Fundacja hospicyjna radzi, 
jak podejść do tego strategicznie.

undacja Hospicyjna, organizacja, która jest eks-
pertem od trudnych tematów, z biznesem i firmami 
działa od lat — także wspierając je w rozwiązywaniu 
pojawiających się problemów społecznych. Z myślą 

o przedsiębiorcach przygotowywane są szkolenia, warsztaty, 
udostępniane są informacje, które mogą wspierać pracowników 
w trudnych momentach życiowych, m.in. choroby onkologicznej, 
żałoby, w towarzyszeniu bliskiej osobie w odchodzeniu, w opiece 
nad osobami bliskimi w domach. Dzięki temu pracownikom ła-
twiej jest im odnaleźć się w kryzysie i uzyskać niezbędną pomoc, 
a pracodawcy rzadziej tracą cennych członków zespołu.

ftEkst: Dagna Kurdwanowska
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kryzyS, Czyli Co?

Sytuacji kryzysowych w biznesie nie brakuje. Jedne pojawiają się 
nagle — czy ktoś miał szansę przewidzieć wybuch pandemii koro-
nawirusa? Raczej nie. Na inne można się przygotować. Oto kilka 
przykładów. Wiedząc, że wzrasta zachorowalność na choroby onko-
logiczne, można zawczasu zadbać z działem HR o stworzenie ścieżki 
dla pracowników walczących z chorobą oraz przekazać im niezbęd-
ne informacje na temat wsparcia psychologicznego czy działań w 
ramach projektów takich jak Akademia Walki z Rakiem (jej gdański 
oddział prowadzi Fundacja Hospicyjna). Podobne ścieżki i pakiety 
można przygotować dla osób, których bliscy ciężko chorują, dla osób 
w żałobie, opiekunów dzieci przewlekle chorych i pozostałych czy 
opiekunów rodzinnych, czyli osób, które decydują się na opiekę nad 
ciężko chorym członkiem rodziny w domu. — To normalne, ludzkie 
problemy. Mają one jednak wpływ na to, jak funkcjonujemy, także 
zawodowo—przychodzimy do pracy zmęczeni, często niewyspani. 
Idą za tym lęki, że nie dajemy z siebie wszystkiego, że może ktoś nas 
zaraz zwolni. A pewnie wystarczyłoby, żeby pracownik mógł z kimś 
w firmie porozmawiać o swojej sytuacji i uzgodnić, że przez jakiś 
czas będzie pracował zdalnie, krócej lub przychodził do pracy na 
późniejszą godzinę, żeby trochę wypocząć—tłumaczy dr Anna Jano-
wicz, prezeska Fundacji Hospicyjnej. — Większość rozwiązań w fir-
mach już istnieje. Potrzebna jest raczej zmiana nawyków. Pandemia 
koronawirusa pokazuje, że kiedy firmy są zmuszone do niestandar-
dowego działania, znajdują sposoby, by sobie z tym poradzić. Warto 
pomyśleć o tym nie jako o jednorazowym działaniu, ale długofalowej 
strategii — dodaje Anna Janowicz. 

jak PrzygoTowane Są PolSkie FirMy?

Jednym z najpoważniejszych problemów długofalowych, przed który-
mi stają polskie firmy, jest starzenie się społeczeństwa oraz system 
opieki, który nie jest przygotowany, by wesprzeć rodziny opiekujące 
się starszymi bliskimi. Dlaczego biznes powinien się tym zaintereso-
wać? Ponieważ coraz więcej pracowników staje przed dylematem: 
praca czy przyjęcie roli opiekuna rodzinnego. — Skala problemu jest 
coraz większa. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch lat od-
chodziło z pracy 600 osób. Dziennie. Większość w wieku, kiedy mają 
już duże doświadczenie zawodowe i są ekspertami, a więc cennymi 
pracownikami — mówi Anna Janowicz. Dlatego Fundacja, która od 
wielu lat wspiera opiekunów rodzinnych w opiece nad bliskimi, stwo-
rzyła teraz projekt budowy innowacyjnego Centrum Opieki Wytchnie-
niowej. Centrum powstaje w Gdańsku, ale dzięki części badawczej 
i edukacyjnej obejmie wsparciem opiekunów i firmy w całej Polsce. 
— Warto podjąć działania, by ułatwić im łączenie pracy z opieką, gdy 
tego chcą. By dać im okazję do wytchnienia, którego potrzebuje każ-
dy z nas. Mamy gotowe przykłady dobrych praktyk, którymi dzielimy 
się w ramach warsztatów i wspólnych projektów, realizowanych także 
on-line i w formie webinarów. Zapraszamy wszystkie firmy do współ-
pracy — bez względu na to, czy potrzebują szkoleń, czy chciałyby za-
angażować się w budowę Centrum — zachęca Anna Janowicz.

#znajdźSwójPowód

Po co wspierać w tych działaniach Fundację Hospicyjną? Powodów 
jest wiele — najważniejszy jest jednak taki, że Fundacja w trudnym 
momencie może wesprzeć także ciebie: pracodawcę, pracownika, 
rodzica chorego dziecka, opiekuna rodzinnego. W ramach tego 
wsparcia oferuje szkolenia, warsztaty, materiały edukacyjne, po-
moc medyczną, socjalną i psychologiczną. Nie uda się tego zreali-
zować bez pomocy innych osób. A pomóc można na różne sposoby.  
Najważniejszym z nich jest przekazanie 1% — można to zrobić do 
końca kwietnia 2020 roku, wpisując w rozliczenie PIT KRS 0000 
201 002. Przez cały rok można także zostać Partnerem Fundacji, 
przekazać darowiznę pieniężną lub rzeczową, zorganizować wo-
lontariat na rzecz Fundacji. Rozwiązaniem, z którego chętnie ko-
rzystają firmy, jest również tzw. payroll giving, czyli przekazywanie 
przez pracowników regularnej darowizny w postaci stałej kwoty 
lub „końcówki” pensji.  

Więcej informacji na fundacjahospicyjna.pl
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roszcząc się o dobro najbliższych, 
ciężko pracując i walcząc o ich przy-
szłość - nie rozważamy nawet sce-
nariusza, w którym braknie nam sił, 

opadnie nasza motywacja, lub przestaniemy 
niedomagać z przyczyn od nas niezależnych. Czy 
to takie nieprawdopodobne? Jeśli to my chcemy 
i mamy być wsparciem najbliższych – zróbmy 
wszystko co możliwe, aby zawsze móc sprostać 
codziennym wyzwaniom.
 
Z takiej potrzeby powstał Nowy Jantar – Ośrodek 
Medycyny Naturalnej. Nowy Jantar to nieustannie 
zmieniające się miejsce, żyjące fenomenem pro-
stoty prozdrowotnego działania diet. Diet polegają-
cych na sprawdzonych postach leczniczych. Dzięki 
niezwykle oddanej swojej pracy i temu miejscu 
kadrze i zespołowi fachowców – to właśnie w tym 
miejscu uczymy się jak szanować nasze bezcenne 
zdrowie i jak je ratować, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ośrodek 
medyCyny 
naturalnej
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W dobie pędu informacji, mnogości zadań i obowiązków jakie 
spoczywają na barkach każdego z nas zapominamy o najważniejszym 
– o dbaniu o własne samopoczucie, o swój komfort i bezcenne zdrowie. 

tEkst: Zdzisława Mochnacz
zdjĘCia: materiały prasowe

t
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korzyśCi PłynąCe z ChoćBy 
3-dniowego PoByTu 
W NOWYm jANtARZE 
Są zauważalne i Trwałe:

Nabranie lub wzmocnienie odporności.• 
Witalizacja organizmu.• 
Poprawa kondycji cery.• 
Efekt odchudzający.  • 
Wprowadzenie do regulacji   
gospodarki hormonalnej.
Możliwość przygotowania   • 
organizmu do wyzbycia się wielu   
przewlekłych dolegliwości. 
Dzięki zajęciom relaksacyjnym  
oraz bliskości lasu i morza –  
wyciszenie i odpuszczenie stresu.
Zdobycie cennej wiedzy i wskazówek • 
jak budować odporność i przeciwdziałać 
chorobom w życiu codziennym.

/nowy jantar
www.nowyjantar.pl
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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.

rzed nami wielka i ważna gala. Za moment na sce-
nie publiczność powita wielu znanych polityków 
oraz ważnych wojskowych. Moim zadaniem będzie  
przedstawienie gości z imienia, nazwiska i funkcji 
oraz krótki opis każdego z nich.

Ostatni raz naczytujemy scenariusz i nagle… naszym oczom uka-
zuje się następujące zdanie :

„A teraz zapraszam na scenę pana porucznika Marcina Kowalski”.
(imię i nazwisko zmieniłem, sens jednak pozostaje bez zmian)

    • Czy to błąd? - pytam organizatora.
    • Nie, nasz gość nie życzy sobie, aby jego nazwisko odmieniać.
    • Ale to nazwisko jest jak najbardziej odmienne…
    • Jednak on prosi, aby tego nie robić!

Trochę się zjeżyłem, gdyż ktoś wymaga ode mnie, abym stał na  
scenie i kaleczył język polski.
Staram się zatem wytłumaczyć, że wszelkie nazwiska, które moż-
na, należy odmieniać. 
Nie pomaga.
Nie chcę nikogo pouczać, jednak z czystej życzliwości informuję, 
że to błąd.
 

Kochani, co pomyślelibyście o człowieku, który w sklepie, dajmy na 
to spożywczym, powiedziałby:
• Poproszę dziesięć jajko, pół kilo ser oraz butelkę czerwonego wino. 
Pomyślelibyście, że facet nie zna języka polskiego. Przy braku od-
miany nazwisk wrażenie jest podobne.
A problem ten przede wszystkim jest widoczny w pismach oficjal-
nych. Nie wiedzieć czemu, chcąc zapewne brzmieć poważnie, po-
pełniamy błąd gramatyczny. 
Prowadząc wręczenia nagród czy dyplomów, naoglądałem się wie-
le takich przypadków.
Poza tym, że jest to niepoprawne, to jeszcze zazwyczaj brzmi zwy-
czajnie śmiesznie.

Cytując prof. Miodka:
Genialny matematyk i świetny aforysta Hugo Steinhaus powiedział 
takim, którzy nie życzyli sobie odmieniania ich nazwiska:  „Pan jest 
właścicielem swojego nazwiska tylko w mianowniku liczby poje-
dynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi gramatyka!”.

Szanowni! Nazwiska w języku polskim NALEŻY odmieniać.

Był to tekst Tomasza Podsiadłego, 
za nic w świecie Tomasza Podsiadły :)

POPrOSZę DZieSięć jAjkO, 
Pół kilO Ser OrAZ 

butelkę czerWonego Wino…

Jest kwadrans do eleganckiego wydarzenia, o którego poprowadzenie zostałem poproszony. 
W powietrzu czuć napiętą i nerwową atmosferę.

Wraz z organizatorem i z kierownikiem sceny raz jeszcze omawiamy  przebieg wieczoru.

P
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odkąd pamiętam, zawsze stara-
łem się mieć zaplanowaną podróż, 
w kuchennej szafce czekały na 
swoją kolej bilety lotnicze. te ostat-
nie zostały anulowane.
maleńki mikrob zatrzymał mnie 
w domu na chwilę, zatrzymał mnie 
ale nie moje marzenia, nie moją cie-
kawość świata i ludzi.
dziś, zamawiam włoską pizzę, 
otwieram hiszpańskie wino, które 
przyleciało ze mną w walizce, się-
gam do zasobów elektronicznej pa-
mięci i wspominam miejsca, które 
kocham najbardziej.
a najbardziej, o ironio losu, kocham 
wielkie jeziora włoskiej lombardii, ma-
lownicze miasteczka nad gardą, rezy-
dencje wzniesione na brzegach como.

strome schody, kręte uliczki i kute 
balkony zatopione w zieleni roślin, 
pieczołowicie uprawianych w cera-
micznych, starych donicach.
tęsknię za poziomkowymi lodami 
z palermo, za ryżowymi kulami ar-
rancini z plaży w mondello beach. 
słyszę dźwięki zorby w greckiej ta-

wernie przy karafce retsiny i grillo-
wanej z fetą jagnięcinie. przypomi-
nam sobie nuty morskich organów 
z zadarze, francuskiego brzmienia 
akordeonu w paryżu.
czekam już bardzo niecierpliwie na 
moją piękną maderę, na wędkarską 
wyprawę pod klif cabo girao, na 
truskawkowe marakuje i ananaso-
banany w smoczej skórce.
to nagle zatrzymanie rozpędzone-
go życia, skłania mnie do jeszcze 
większej wdzięczności za wolność 
i możliwości, które mam, do głę-
bokich refleksji o prawdzie życia. 
tej najprostszej, w której zaczynało 

brakować miejsca na dobro, miłość, 
rozmowy, spacer z rodziną.
za krótką chwilę, gdy samoloty znów 
wzbiją się w powietrze, zaczniemy 
pakować walizki. niech te pierwsze 
podróże będą bardziej świadome, 
radosne, spontaniczne, przebu-
dzone. niech będą piękne, jedyne. 
niech towarzyszą nam w nich nasi 
bliscy, dobre książki, lokalne smaki.

Pamiętajcie! 
#wszystkobedziedobrze 
#jeszczebedzieprzepieknie.

#wszystko
bedziedobrze

WItOlD gulcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Kiedy byłem...kiedy byłem małym chłopcem, moja mama wklejała zdjęcia do al-
bumów i czasem po nie sięgała. Dziś pamięć mojego smartfona pęka w szwach a ja 
do moich cyfrowych wspomnień prawie nie sięgam. Prawie, bo teraz jest inaczej.
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Jako pierwsi przybyli z odsieczą piłkarze, 
którzy postanowili przekazać środki finan-
sowe na wsparcie walki z pandemią. Akcję 
pośród rodzimych gwiazd futbolu zapocząt-
kował Jakub Błaszczykowski. W ślad za nim 
poszedł najlepszy polski piłkarz – Robert Le-
wandowski wraz z żoną Anną. Kwarantanna 
jest najbardziej uciążliwa dla osób młodych. 
Na szczęście z receptą przychodzą gwiazdy 
portalu YouTube, które ochoczo angażują 
się w popularna akcję #StayAtHome. W boju 
z niewidzialnym wrogiem uczestniczą rów-
nież przedstawiciele najważniejszych fun-
dacji. W działania zaangażowały się m.in. 
Anna Dymna oraz Ewa Błaszczyk.

Problem śmiercionośnej pandemii do-
skonale rozumieją osoby ze świata ga-
stronomii. Pomimo trudnego czasu dla 
restauracji wielu z nich zaangażowało 
się w projekty mające na celu wspie-
ranie lokalnych placówek medycznych. 
Przykładów takiej formy pomocy nie 
brakuje w Trójmieście. Paco Perez – je-
den z najlepszych kucharzy świata prze-
kazał środki finansowe na zapewnienie 
żywności personelowi oliwskiego 7 
szpitala wojskowego. W dostarczanie 
posiłków zaangażowały się również re-
stauracje The Dumplings oraz Natka Bi-
stro z Olivia Business Centre.

W walkę z epidemią włączyły się także 
światowe gwiazdy. Bill Gates wraz z żoną 
Melindą przeznaczyli aż 100 milionów 
dolarów na usprawnienie prac nad szcze-
pionką, która może zwalczyć wirusa. Po-
moc niosą również przedstawiciele świa-
ta mody –  marka Giorgio Armani wpłaciła 
milion euro dla Włochów dziesiątkowa-
nych przez pandemię, a Donatella Ver-
sace – 222 tysiące dolarów. Hojnością 
wykazała się także Rihanna – popularna 
piosenkarka przeznaczyła aż 5 milionów 
dolarów. Fundusze trafią do lokalnych 
banków żywności oraz przyspieszą testy 
w krajach takich jak Malawi i Haiti. 

gwiazdy angażują się 
w walkę z pandemią

Walka z epidemią wkracza w decydującą fazę. Coraz 
więcej osób pozostaje w domach, aby zapobiec roz-
przestrzenianiu się koronawirusa. W wielu szpitalach 
wciąż brakuje wystarczającej ilości profesjonalnych 
urządzeń medycznych oraz środków higienicznych. 
Na przeciw tym problemom wychodzą gwiazdy oraz 
celebryci, którzy przekazują fundusze na walkę  
z niewidzialnym wrogiem.



Bugatti dotychczas 
kojarzyło nam się z bez-

kompromisowością, która 
polegała na dostarczaniu 

coraz to atrakcyjniej-
szych hipersamochodów. 

Strategia marki uległa 
w ostatnich tygodniach 

znaczącej zmianie, a naj-
lepszym dowodem jest 

zamiar wprowadzenia do 
seryjnej produkcji SUV-a z napędem hybrydowym. Szef 

ekskluzywnej marki – Stephan Winkelmann zapowiedział, 
że twórcy są gotowi na więcej, co oznacza, że konsorcjum 

może podążyć śladami producentów takich jak Bentley, 
Lamborghini, czy Rolls-Royce. 

Początek maja może być prawdziwą gratką 
dla miłośników motoryzacji. Wszystko za 
sprawą firmy British Automotive Gdańsk, 
która z planuje w tym czasie otworzyć nowy 
salon przy ulicy  Grunwaldzkiej. Popularny 

dealer zapowiedział, 
iż zastanawia się nad 
wdrożeniem do sprze-
daży elitarnych po-
jazdów Aston Martin. 
Trójmiejski przedsta-
wiciel otrzymał po-
zwolenie na sprzedaż 
i serwis luksusowych 
pojazdów. 

BugaTTi 
i koMProMiSowość

przedaż, instalacja oraz zarządzanie elektrycznymi ładowarkami 
aut – to spektrum współpracy podjętej przez greenWay polska oraz 
mazda motor poland. Wysokiej klasy urządzenia greenWay będą 

dostarczane klientom mazdy, którzy zdecydują się na zakup elektrycz-
nych modeli. urządzenia będące elementem biznesowej oferty „green-
Way opero” pojawią się również w placówkach sieci dealerskiej. 

AstON mARtIN 
w TrójMieśCie?

M
otoryzacja

s

elektryczna 
współpraca 

Mazdy
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Lada moment ruszy sezon letni, a wraz z nim z zimowej drzemki obudzi się większość przedsiębiorstw 
skupionych wokół sektora turystycznego. Firmy działające w owym obszarze gospodarczym coraz
 poważniej traktują aspekt logistyki oraz transportu, który przy odpowiednim zarządzaniu może się okazać 
dodatkowym źródłem dochodów. Fundamentem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw związanych 
z branżą turystyczną jest wykreowanie floty aut. W jaki sposób zabrać się za jej organizację?

Wielka rola 
małej floty

tEkst: Mateusz Marciniak
zdjĘCia: materiały prasowe
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ObrendOwana rOzpacz na kOłach

eszcze kilka lat stworzenie pokaźnej floty aut było domeną 
przedsiębiorców inwestujących w dziesiątki, a nawet setki po-
jazdów. Mali przedsiębiorcy zatrudniający od kilku do kilkuna-
stu osób byli wówczas skazani na pożarcie. O rozbieżnościach 
w procesie kreowania grup pojazdów świadczy dobrze nam zna-
ny obraz w którym na wyposażeniu mniejszych firm znajdowały 

się wiekowe warianty na wzór Fiata Uno,  Toyoty Yaris, czy też Peuge-
ota 206. Kryteria budowy niewielkiej floty aut były jasne i ograniczały 
się do aspektów ekonomicznych, słowem – miało być szybko i tanio. 
Każdy z nas doskonale pamięta widok do potęgi obrendowanego miej-
skiego auta z lat 90’, który poza pełnieniem roli mobilnej reklamy jawił 
się jako zbiór ognisk korozyjnych na kołach. Taki widok niekoniecznie 
musi być skutkiem węża w kieszeni przedsiębiorcy prowadzącego 
motel, czy też restauracje. Podstawową konsekwencją takiego stanu 
rzeczy był brak perspektyw rynkowych i uboga gama ofert producen-
tów.  W 2017 roku wskaźniki gospodarcze związane z sektorem małych 
przedsiębiorstw zaczęły szybować konsekwentnie ku górze. Korzyst-
ny front gospodarczy splótł się z rozwojem branży turystycznej, która 
wyraźnie odżyła po Mistrzostwach Europy w 2012 roku. W tej sytuacji 
gracze z nieco mniejszych sektorów zaczęli stawać w korzystniejszej 
sytuacji negocjacyjnej, co nie umknęło uwadze salonów oraz podmio-
tów pośredniczących w tworzeniu floty pojazdów. Efekt? Stworzenie 
elastycznych ofert, które sprostają wymaganiom potencjalnych firm. 
A wymagania te – jak ukazują rynkowe raporty są dość specyficzne za 
sprawą przywiązania małych przedsiębiorców do tradycyjnych form 
finansowania, które dotąd opierały się na niewielkim kredycie banko-
wym. W owej sytuacji do głosu doszły popularne dziś formy leasingu 
oraz wynajmu długoterminowego. 

Leasing i wynajem długOterminOwy

Drzewiej, aby skorzystać z oferty wynajmu długoterminowego nale-
żało się pochwalić rozbudowaną flotą aut. Obecnie jest zgoła inaczej, 
bo zazwyczaj w celu zawiązania współpracy wystarczy inwestycja 
w jeden pojazd. Klient, który podejmie decyzję o wynajmie samocho-
du podpisuje umowę z firmą leasingującą, której prawną podstawę 
stanowi leasing operacyjny. Z podatkowego punktu widzenia jest to 
ogromny zysk dla małej, a nawet średniej firmy. Głównie z tej przyczy-
ny, że raty leasingowe opłacane przez przedsiębiorstwo są jego kosz-
tem uzyskania przychodu, a zatem – zmniejszają podstawę opodatko-
wania. To bardzo ważne atuty fiskalne o czym warto pamiętać zanim 
zdecydujemy się na budowę floty od fundamentów. Czy przedsiębiorcy 
mogą liczyć na korzyści pozaekonomiczne? Owszem. Naczelnym wa-
lorem jest w tym przypadku fakt, że zarządzanie oraz obsługa mikro-
floty spada na barki podmiotu zewnętrznego. W praktyce oznacza to, 
iż na głowie przedsiębiorcy pozostaje wyłącznie rozliczenie kosztów 
paliwa oraz eksploatacji pojazdu/ów. Istotnym ogniwem takiej formy 

zarządzanie jest także kontrolowanie budżetu, ale ten aspekt u ma-
łych przedsiębiorców jest w większości przypadków wypracowany 
do perfekcji.  Nieco bardziej ambitni przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z opcji Full Service Leasing. Zakładając, że mamy do czynienia z firmą 
doinwestowaną i perspektywiczną w znaczeniu długofalowym, ten 
wybór może stanowić maksymalne ograniczenie kosztów utrzymania 
niewielkiej floty, a także kompleksowość i co tu dużo mówić – wygodę 
w kwestii jej zarządzania. Alternatywna metoda dla wybranych zakła-
da leasing nowego auta, koszty jego serwisowania, ubezpieczenie, 
koszty paliwowe, a nawet – obecność pojazdu zastępczego. W tym 
miejscu warto dodać, że korzystając z owej alternatywy oszczędza-
my nie tylko pod kątem finansowym, ale również ze względu na cenny 
czas, który możemy spożytkować na rozwój marki w pozostałych ob-
szarach. Oszczędności generowane z powyższej formy leasingowania 
sięgają w niektórych przypadkach nawet do 30%.

J

Paweł koTlewSki,
Kierownik Działu Sprzedaży 
Flotowej Euro-Car

Ważnym aspektem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 
jest optymalnie dopasowana flota samochodowa do ro-
dzaju wykonywanej działalności. Budowanie floty warto 
rozpocząć od dobrze znanego narzędzia jakim jest TCO 
(Total Cost of Ownership) czyli całkowitych kosztów 
użytkowania. Na tym etapie warto skorzystać z pomocy 
specjalisty, który pomoże nam zebrać odpowiednie dane 
oraz udostępni pojazd do testów.  Na rynku znajdziemy 
ciekawe propozycję zarówno w gamie samochodów oso-
bowych jak i dostawczych. Jeśli miałbym polecić auto 
dla początkującego przedsiębiorcy to zwróciłbym uwagę 
na rodzinę Fordów Tourneo i Transit, w których możemy 
znaleźć m.in. modele Courier oraz Connect - pojazdy te 
charakteryzują się wysokim standardem wykończenia 
wnętrza, świetnymi właściwościami jezdnymi, a jedno-
cześnie wyjątkowo dużą przestrzenią wewnątrz.
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ważna rOLa segmentu a

Oderwijmy się od aspektów prawnych i ekonomicznych, aby sku-
pić swoje siły na kwestiach technicznych. Które auta sprawdzą się 
w przypadku niewielkich przedsiębiorstw z branży turystycznej? 
Oczywiście będą to pojazdy stanowiące segment A, który w ostatnich 
latach zaskakuje mnogością propozycji dostosowanych do oczekiwań 
odbiorców. Zanim jednak opowiemy o konkretnych modelach i ich wa-
riantach, warto uświadomić sobie w jaki sposób funkcjonuje sektor 
turystyczny. 

rOdzaje przedsiębiOrstw 
sektOra turystycznegO :

Hotelarstwo• 
Gastronomia• 
Transport turystyczny• 
Usługi sportowo-rekreacyjne• 
Sanatoria i uzdrowiska• 
Informacja i promocja• 

I nie trudno się domyślić, że rdzeniem sektora turystycznego w rodzi-
mych realiach pozostaje gastronomia wespół z hotelarstwem, czyli 
najprostszy i najskuteczniejszy związek naczyń połączonych, który 
stawia na auta ekonomiczne, dynamiczne i bezawaryjne. Co na to pro-
ducenci? Statystki dowodzą, że najczęstszym wyborem pośród ma-
łych przedsiębiorców sektora turystycznego w minionym roku była 
nowa Toyota Aygo, która jak wynika z raportu Instytutu Badań Ryn-
ku Motoryzacyjnego posiada 30% udziału rynkowego w segmencie 
A. Pozostałe miejsca podium uzupełnia krewniactwo zza zachodniej 
granicy – Skoda Citgo oraz Volkswagen UP!. Kolejne miejsca zajmu-
ją KIA Picanto oraz – i tu zaskoczenie, - Fiat 500. Wybory te świadczą 
w dużej mierze o tym, że dla przy tworzeniu floty aut z segmentu A, li-
czącej kilka pojazdów ważnym aspektem jest także walor estetyczny, 
który przekłada się na zwiększenie atrakcyjności firmy w oczach jej 
klientów. Biorąc pod uwagę sektor turystyczny nie wolno nam również 
zapominać o autach dostawczych, które z roku na rok odgrywają co-
raz ważniejszą rolę w małych i średnich przedsiębiorstwach.

MarCin wĘSiora,
Dyrektor Zarządzający 
– Makurat Auto Miras

Budowanie nawet niewielkiej floty należy rozpocząć 
od odpowiedniego doboru samochodów. Należy 
wziąć pod uwagę trzy kryteria samochodu. Po 
pierwsze funkcjonalność: do jakich celów będą 
służyły samochody, jakie mają spełniać zadania. 
Po drugie finanse: ile chcemy wydać na firmowe 
samochody, jaką formę finansowania inwestycji 
przyjmiemy. Czy to będzie leasing, kredyt bankowy 
czy może własne środki. I trzecie kryterium to 
eksploatacja. Jakie koszty będą generowały pojazdy. 
Tu należy uwzględnić przede wszystkim ranking 
niezawodności i usterkowość.
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Pod maską wersji Titanium znajdziemy 
benzynową jednostkę 1.5 EcoBoost 150 
KM. Auto zostało wyposażone ponadto 
w system BLIS, kamery ułatwiające par-
kowanie z przodu oraz z tyłu, podgrzewa-
ne – skrajne fotele tylnej kanapy, a także 
elektrycznie sterowaną klapą bagażnika, 
którą możemy podnosić i opuszczać bez-
dotykowo. Jakie zmiany zaszły w wariancie 
Titanium względem poprzedniego mode-
lu? Nowa Kuga jest o 44 mm szersza, 89 
mm dłuższa, a rozstaw osi zyskał 20 mm. 
W praktyce oznacza to, że nowy SUV zy-
skał na wszechstronności i stał się bar-
dziej przyjazny dla rodziny. Zmianie uległa 
również waga całkowita pojazdu. Najnow-
sza propozycja Forda jest lżejsza o 90kg 
za sprawą zastosowania nowej platformy. 
Auto zyskało dzięki temu na dynamice za-
chowując wysoki poziom bezpieczeństwa.

A skoro mowa o bezpieczeństwie – zwięk-
szenie jego poziomu oraz poprawa komfor-
tu jest konsekwencją zastosowania inno-
wacyjnych systemów. Wśród nich są m.in. 
asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempo-
mat, adaptacyjne reflektory z czujnikiem 

wykrywającym nadjeżdżające pojazdy oraz 
„wycinaniem” wiązki światła. Ciekawym 
rozwiązaniem jest również zastosowa-
nie systemu Active Park Assist 2. Dzięki 
mechanizmowi samochód sam wykona 
manewr parkowania równoległego oraz 
prostopadłego, a także wyjedzie z miejsca 
parkingowego, sterując przyspieszeniem , 
hamowaniem oraz zmianą biegów (w przy-
padku wersji z automatyczną skrzynią). Ab-
solutną nowością jest również zastosowa-
nie wirtualnego kokpitu Head-Up Display. 
Jest to wyświetlacz o przekątnej 12.3 cala, 
na którym widnieją zegary oraz informacje 
o wszystkich systemach pracujących na 
pokładzie auta. 

Ford Kuga występuje w sześciu odmianach 
stylistycznych – Trend, Titanium, Titanium 
X, St-Line, St-Line X oraz Vignale. Dostęp-
ne są cztery warianty silnikowe – klasyczne 
benzynowe EcoBoost oraz wysokoprężne 

EcoBlue, wspierane systemem miękkiej 
hybrydy mHEV,  pełny napęd hybrydowy 
HEV, a także hybryda typu Plug-In PHEV. 
Bez względu na rodzaj napędu kierowca 
znajdzie w samochodzie coś, czego wcze-
śniej w Kudze nie było – funkcję wyboru try-
bu jazdy Normal, Sport, Eco oraz Slippery 
(śnieg i lód), a także Deep Snow/Sand (głę-
boki śnieg lub piasek).

ford kuga. 
Odpowiedź na 
erę elektromobliności

W salonie Ford Store Euro-Car Gdynia pojawił się pierwszy egzemplarz 
nowego Forda Kuga. Pojazd w wersji Titanium jest kolejną odpowiedzią 
producenta na nadchodzącą erę elektromobilności. Jakimi atutami 
odznacza się trzecie generacja popularnego auta?



1 . emoCjonalna 
Garderoba

rosnąca liczba wypadków z udziałem rowerzy-
stów wymusza na producentach przygotowanie  
akcesoriów służących podwyższeniu poziomu 
bezpieczeństwa. jedną z propozycji Forda jest 
prototypowa kurtka wyposażona w wyświetlacz 
led, który mógłby prezentować różne formacje 
– m.in. emotikony. dużych rozmiarów wyświe-
tlacz w zamyśle konstruktorów popularnego 
koncernu może również informować kierow-
ców o hamowaniu, czy zamiarze wykonania 
zmiany kierunku jazdy. czy produkt wejdzie do 
masowej sprzedaży? o tym przekonamy się 
w najbliższych miesiącach.

2. od smartfona 
po Golarkę

Xiaomi to marka, która rozpoczynała rynkowy 
podbój od produkcji budżetowych smartfonów. 
z upływem lat chiński producent stał się poten-
tatem branży elektronicznej. Firma postanowiła 
wprowadzić na rynek innowacyjną golarkę 
– mijia electric shaver. urządzenie zostało wy-
posażone w 5 ostrzy, które dopasowują się do 
kształtu twarzy użytkownika. zaletą najnowszej 
propozycji azjatyckiego producenta jest także 
funkcja masowania skóry twarzy oraz opcja 
podgalania. koszt nowego modelu golarki nie 
powinien przekroczyć 500zł.

3. Czajnik 
przyszłoŚCi

czy innowacyjność może dotyczyć tak pro-
zaicznych urządzeń jak czajnik? okazuje się, 
że może, a najlepszym tego dowodem jest 
najnowszy produkt marki mito. innowacyjne 
urządzenie pozwala na podgrzanie cieczy znaj-
dującej się bezpośrednio w dowolnym naczy-
niu – kubku, misce, a nawet pojemniku. dzięki 
mechanizmom zastosowanym w czajniku przy-
szłości użytkownik może podgrzać dowolną 
ilość płynu w sposób skuteczny i błyskawiczny.

Gadżetomania
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