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esteśmy na półmetku 
wakacji. Choć słońce 
świeci tak samo, jed-
nak lato tego roku jest 
inne. Obostrzenia zwią-

zane z koronawirusem nadal 
obowiązują. Życzę Państwu 
spokoju i wypoczynku, jedno-
cześnie zapraszam do lektury 
najnowszego wydania maga-
zynu biznesowego Pomorza.
 Lekturę nowego Expressu 
Biznesu proponuję zacząć od 
wywiadu z prezesem portu 
Gdańsk – portu, który znalazł 
się w Top20-tce portów euro-
pejskich. Równie interesujące 
rozmowy to wywiad z preze-
sem Totalizatora Sportowego, 
który mówi o rekordowych wy-
nikach  oraz prezesem Forum 
Wizja Rozwoju, zapowiadają-
cego III Konferencję w Gdyni. 
Sezon urlopowy trwa więc 
może warto popływać nie tyl-

ko nad morzem? Podpowiadamy gdzie można zacumować tego 
lata. Prezentujemy również receptę na stres i odprężenie – to flo-
ating. W tematyce gospodarczej prezes WFOŚiGO, Marcin Osow-
ski, mówi o symbiozie energetyki i ekologii.
Porozmawialiśmy również z burmistrzem miasta Chojnic - Arseniu-
szem Finsterem. Co jeszcze można znaleźć w Expressie Biznesu? 
Przeczytajcie o Gminie Puck i jej rezerwatach przyrody. Dajcie 
się ponieść szlakiem dworów i pałaców Kaszub Północnych. Na 
koniec dawka nowości z rynku nieruchomościowego i relacje cie-
kawych wydarzeń towarzyskich. Numer zamykają materiały mo-
toryzacyjne, a w nich wywiad z twórcami polskiego Monte Carlo 
oraz prezentacja lidera napraw powypadkowych. I jeszcze ciut 
nowości technologicznych w naszej gadżetomanii.
Zapraszam serdecznie. Życzę spokojnego i słonecznego lata!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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 raportu przygotowanego przez Związek Liderów Usług Biznesowy-
ch(ABSL) wynika, że Trójmiasto jest liderem rosnącej specjalizacji 
sektora usług dla biznesu w Polsce. Chociaż nadal najpopularniejsze 

są Warszawa, Wrocław i Kraków, to z perspektywy inwestorów najatrakcyj-
niejszą lokalizacją w kraju jest jednak Trójmiasto. 

Echo Investment wy-
emitowało obligacje na 

łączną kwotę 100 mln 
zł. Czteroletnie obliga-

cje kuponowe zostały 
objęte przez Fundusz 

Inwestycyjny PKO 
Parasolowy – FIO. Spół-

ka ma w posiadaniu, 
w budowie i przygotowaniu projekty mieszkaniowe, 
biurowe oraz handlowe, których łączna powierzch-

nia wyniesie blisko 1,6 mln mkw.

100 mln zł 
W OblIgAcjAch

LPP, właściciel Reserved, Mohito, House, Sinsay 
i Cropp, jako pierwsza polska firma przystąpiła do 
międzynarodowej inicjatywy Porozumienia Zero Di-
scharge of Hazardous Chemicals. Głównym celem 

tego projektu jest ogranicze-
nie na szeroką skalę nega-
tywnego wypływu branży 
odzieżowej na środowisko 
naturalne. Firma LPP, po raz 
kolejny podjęła działania 
w kierunku zrównoważonego 
rozwoju w ramach zapisów 
strategii „For People For Our 
Planet” na lata 2020-2025. 

W tROscE 
o środowisko

Biznes

Trójmiasto
przyjazne 

Z
inwestorom
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Jak największy port w Polsce awansował 
do 20-tki portów europejskich, co zmieniło 

się w podejściu zarządzania, a także 
o najważniejszych zrealizowanych i planowanych 

inwestycjach, mówi Prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA, Łukasz Greinke.

PORT GDAŃSK 
W TOP 20
PORTÓW 

EUROPEJSKICH

C ztery lata kadencji na stanowisku prezesa Portu Gdańsk 
za Panem. Jako Gospodarz zarządzający terenami nale-
żącymi do portu uporządkował już Pan tę przestrzeń?

Kiedy 4 lata temu rozpoczynałem pracę w porcie, wiele terenów było 
w bardzo złym stanie. Znajdowały się tam obiekty kubaturowe, nie posia-
dające żadnego gospodarczego przeznaczenia, nadające się jedynie do 
rozbiórki. Stan wielu nabrzeży nie pozwalał na ich eksploatację. Zaczę-
liśmy tę przestrzeń porządkować: utwardzać place i budować coraz no-
wocześniejszą infrastrukturę, by móc przyciągnąć nowe firmy, ale także 
umożliwić obecnym operatorom osiąganie coraz lepszych wyników. Obec-
nie na terenie portu prowadzonych jest kilkadziesiąt inwestycji, o różnym 
zakresie i poziomie zaawansowania. Są to zarówno projekty realizowane 
z naszych środków, z dofinansowaniem unijnym, ale są to także inwesty-
cje Urzędu Morskiego, PKP PLK czy operatorów działających na naszym 
terenie. Jednymi z ważniejszych obecnie prowadzonych inwestycji na te-
renie portu jest przebudowa blisko 5 km nabrzeży, pogłębienie toru wod-
nego w Porcie Wewnętrznym i rozbudowa układu drogowo-kolejowego 
w Porcie Zewnętrznym. Inwestycje drogowo-kolejowe poprawią zarówno 
dostęp drogowy do portu, jak i standard techniczny dróg. W ramach tej 
inwestycji powstanie lub zostanie przebudowanych 7,2 km dróg, 10 km 
nowych torów i 7 obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów i przepustów 
osłonowych. Łączna wartość tych inwestycji to 720 mln zł. 

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Port Gdańsk
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Podkreśla Pan, że przestaliście jako Zarząd Portu być urzędem, a zo-
staliście Spółką Prawa Handlowego z prawdziwego zdarzenia. Zmia-
na podejścia w zarządzaniu przyniosła taki dobry efekt?

Dziś wiemy, kto jest dla nas najważniejszy. W naszym przypadku są 
to podmioty działające na terenie portu i korzystające z naszej in-
frastruktury. Inwestycje w nabrzeża, place, układ drogowo-kolejo-
wy realizujemy z myślą o aktualnych i przyszłych klientach, tak aby 
realizowane przez nich procesy przeładunków były jak najbardziej 
wydajne. Dzięki zmianie podejścia w zarządzaniu, weszliśmy na zu-
pełnie inny poziom relacji z kontrahentami i osiągamy doskonałe 
wyniki finansowe. Mamy środki i pieniądze, które cały czas prze-
znaczamy na polepszanie infrastruktury naszego portu. Dynamicz-
nie reagujemy także na zmiany w shippingu, aby móc konkurować 
z największymi portami na świecie. Nie jesteśmy podmiotem, który 
wypłaca dywidendę. Zarobione pieniądze inwestujemy w infra-
strukturę, a ona napędza gospodarkę. Wartość 52 mln ton towarów 
przeładowanych w 2019 roku to około 240-250 mld zł. Z tego 20 
mld zł trafiło do budżetu państwa w postaci podatków i ceł.

Najważniejsze planowane inwestycje to: pogłębienie toru wodnego 
w Porcie Wewnętrznym i przebudowa układu drogowo-kolejowego 
w Porcie Zewnętrznym? 

Z pewnością są to nasze kluczowe inwestycje. Jest to między inny-
mi przebudowa nabrzeży stanowiących obudowę wewnętrzną toru 
wodnego i prace czerpalne w wewnętrznym torze wodnym, w tym 
rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Na-
brzeża Mew, rozbudowa Nabrzeża Zbożowego, Nabrzeża Wisłoujście 

i Dworzec Drzewny. W ramach tej inwestycji w porcie wewnętrznym, 
przebudowujemy blisko pięć kilometrów nabrzeży, pogłębiamy tor 
wodny na odcinku do wyspy Ostrów, czyli do Stoczni Remontowej, 
do 12 metrów, i dalej już w Kanale Kaszubskim, do 10,8 m.

Kolejną bardzo ważną inwestycją jest rozbudowa i modernizacja sie-
ci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Chodzi tu o budowę 
nowych dróg i układów torowych wyprowadzanych ze stacji Port 
Północy do bram poszczególnych terminali. W przypadku najwięk-
szego z nich, czyli terminalu DCT, będą to dwie dedykowane linie. 
Oprócz tego powstanie droga, która wyprowadzi bezkolizyjne ruch 
z terminala i dalej na południe Polski. Co istotne, budujemy zupełnie 
nowy układ drogowy, który spowoduje, że miejsca do tej pory koli-
zyjne staną się miejscami bezkolizyjnymi. Dwie dedykowane jezd-
nie w układzie 2 plus 2 do terminala kontenerowego spowodują, że 
wyprowadzenie kontenerów będzie jednym z prostszych w Europie. 
Jedynym miejscem od wyjazdu z terminala, w którym trzeba zwolnić 
będą bramki na autostradzie. Cała Polska i jej południowi sąsiedzi, 
są już dla nas w zasięgu ręki praktycznie bez żadnych ograniczeń 
drogowych, a to bardzo duża wartość dodana dla naszego portu.

Co zmieniło się natomiast w podejściu do strony handlowej?

Często porównuję nasz port do wielkiego centrum handlowego, 
z tą różnicą, że jest to centrum bez dachu, a jego powierzchnia to 
prawie 700 hektarów. To bardzo obrazowe porównanie oddaje isto-
tę naszej działalności. Obecnie na naszych terenach mamy ponad 
200 aktywnych umów z ponad setką naszych klientów, z czego po-
nad 20 podmiotów realizuje swoje przeładunki w relacji morskiej. 
Ten link pomiędzy morzem, a lądem z punktu widzenia portu jest 
kluczowym parametrem świadczącym o opłacalności danego biz-
nesu. Przede wszystkim wiemy dziś jak istotne są relacje z naszy-
mi kontrahentami, a także jak ważne jest ich utrzymywanie często 
przez lata. Model biznesowy portu, bardzo różni się o innych modeli 
znanych mi z praktyki wielu firm. Działalność portowa jest konce-
sjonowana, umowy są zawierane z kontrahentami często na 30 lat, 
a tereny przez nich dzierżawione to nawet kilkadziesiąt hektarów. 
Wymaga to nie tylko ogromnych nakładów inwestycyjnych obydwu 
stron, ale także i może przede wszystkim wzajemnego zaufania. 
Dlatego właśnie tak ważne są nasze wzajemne relacje. Wiedza 
na temat modelu biznesowego kontrahenta i aktywne włączenie 
się w proces, to dziś podstawa naszego biznesowego know-how. 
Pierwsze spotkanie dla naszych kontrahentów zorganizowaliśmy 
w 2017 roku. Te spotkania na stałe wpisały się w nasze biznesowe 
DNA. To był przełom we wzajemnych relacjach. Szukaliśmy syner-
gii, a idea „We are Port Gdańsk” zaczęła się wtedy urzeczywistniać. 
Obecnie prowadzimy intensywne prace nad systemem zaawanso-
wanej analityki w ramach departamentu handlowego. Naszym ce-
lem jest, by móc skutecznie planować i błyskawicznie reagować na 
aktualną sytuację na rynku. W ciągu ostatnich 4 lat skomercjalizo-
waliśmy ponad 33 hektary dodatkowej powierzchni i nadal przed 
nami kolejne kilkadziesiąt hektarów, które chcemy udostępnić 
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kolejnym zainteresowanym podmiotom. 
Są to tereny dedykowane głównie pod 
projekty magazynowo-logistyczne, ale też 
produkcyjne. Od 2016 do 2019 roku prze-
ładunki w Porcie Gdańsk zwiększyły się 
o 40%. To niesamowity wynik, z którego 
jesteśmy dumni. Wyniki, które osiągamy 
pomimo spadku przeładunków spowodo-
wanych w dużej mierze światową pande-
mią i kryzysem gospodarczym pozwalają 
nam ze spokojem patrzeć w przyszłość. 
Port w Gdańsku broni się lepiej niż jego 
europejscy konkurenci. Nadal znajdujemy 
się na 4 pozycji na Bałtyku. Ponadto w tym 
półroczu wyprzedziliśmy port w Dunkierce 
i Genui i tym samym awansowaliśmy do 
pierwszej 20-tki portów europejskich. 

Budowa Portu Centralnego to przede 
wszystkim?

Port Centralny jest przedsięwzięciem ob-
liczonym na lata. Jest to dziś projekt sza-
cowany na kilka miliardów złotych. Klu-
czowe w tym projekcie będzie pozyskanie 
inwestora, w tym przypadku rozumianego 
jako operatora terenów portowych. Już nie-
długo ogłosimy ogólnoświatowe „spraw-
dzam”, które da nam odpowiedz na to, któ-
re podmioty, zdecydują się zainwestować 
i operować w Porcie Gdańsk.  Do końca 
roku planujemy ogłosić konkurs mający 
na celu wybór dzierżawców lub dzierżawcy 
w celu optymalnego wykorzystania poten-
cjału ekonomicznego Portu Gdańsk, w tym 
terenów objętych koncepcją Portu Central-
nego przygotowaną przez Zarząd Morskie-
go Portu Gdańsk S.A. To oczywiście bardzo 
skomplikowane zadanie. Musimy bowiem 
pogodzić interes potencjalnych operato-
rów z infrastrukturą dostępową od strony 
lądu, za którą odpowiedzialny jest port, ale 
również z infrastrukturą hydrotechniczną, 
za którą odpowiada już Urząd Morski. 

Naszym zadaniem jest przygotowanie in-
westorów i inwestycji w taki sposób, aby 
na szczeblu rządowym nie było żadnych 
wątpliwości, czy warto przeznaczyć środ-
ki na budowę infrastruktury hydrotech-
nicznej, która jest konieczna do powsta-
nia terminali.

Panie Prezesie, kiedy Wisła stanie się w peł-
ni żeglowna?

To jest pytanie, na które nie mamy jeszcze 
gotowej odpowiedzi, ale z pewnością chcie-
libyśmy, aby ten projekt udało się zrealizo-
wać. Obszar oddziaływania, którego dotyczy 
studium wykonalności, obejmuje Wisłę na 
odcinku od Gdańska do Warszawy, od War-
szawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) 
oraz odcinek od Wisły do Zalewu Wiślane-
go (do Elbląga). To oznacza, że programem 
objęte są tereny takich województw jak po-
morskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-
pomorskie, mazowieckie oraz fragmenty 
województwa lubelskiego i podlaskiego. To 
ogromne przedsięwzięcie obejmujące swym 
zakresem kilka województw. Rewitalizacja 
Wisły ma na celu nie tylko przywrócenie 
efektywnej żeglugi, ale przede wszystkim 
zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego, poprawę możliwości rozwoju 
rolnictwa czy sektora turystycznego. Reali-
zacja projektu ma także ogromne znaczenie 
dla całego regionu między innymi jest to 
zwiększenie przepustowości dróg lokal-
nych poprzez przejęcie części ruchu zarów-
no towarowego jak i pasażerskiego przez 
odcinek wodny śródlądowy, zwiększenie 

wartości inwestycji w regionach w związku 
z modernizacją szlaku komunikacyjnego 
ułatwiającego przewóz towarów i osób, 
zwiększenie mobilności pracowników w re-
gionie, co może zmniejszyć poziom bezrobo-
cia. Obecnie zakończyliśmy ostatni III etap 
prac nad Studium, w którym dokonaliśmy 
wyboru najkorzystniejszego wariantu reali-
zacji tego przedsięwzięcia.

W tym roku wszystkie porty rejonu Morza 
Bałtyckiego odczuwają skutki pandemii ko-
ronawirusa. Jak wypada największy polski 
port - Gdańsk po I półroczu przeładunków 
i jaka jest perspektywa na II półrocze?

Przez cały czas pandemii pozostajemy 
portem w pełni operacyjnym, co oznacza, 
że nieprzerwanie, zapewniamy przepływ 
towarów do naszego kraju. To w przeważa-
jącej mierze także zasługa naszych opera-
torów działających na terenie portu. Jed-
nocześnie zarówno pandemia wywołana 
wirusem COVID-19, a w jego konsekwencji 
światowy kryzys, miały wpływ na więk-
szość przeładunków w porcie. W I półroczu 
2020 roku obsłużyliśmy 23,2 mln ton, co 
oznacza spadek o 15% w porównaniu z ana-
logicznym okresem w 2019 roku. 
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Porównując sześć miesięcy 2020 roku z rokiem ubiegłym, wzro-
sły nam przeładunki Zboża (+188,8%), Innych masowych (+10%) 
oraz Rudy (+1127%), w pozostałych grupach ładunkowych odno-
towaliśmy spadek rdr: Paliwa (-33,4%), Węgiel (-23,7%), Drobnica 
(-3,6%) kontenery (-4,1%) ro-ro (-40,1%) oraz Drewno (-98,1%). Od 
początku roku obserwujemy w naszym porcie wyższe miesięczne 
przeładunki Zbóż. Jest to grupa ładunkowa, która odnotowuje po 
I półroczu największe wzrosty rdr. po sześciu miesiącach wynik na 
poziomie 609 250 ton tj. o 188,8% więcej niż w analogicznym okre-
sie roku 2019. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że od początku 
roku zauważamy także zwiększony przeładunek bananów, których 
przeładowano w okresie I-VI 2020 roku, więcej niż w całym roku 
2019, uzyskując wynik na poziomie 89,9 tys. ton.

Co z pewnością nas cieszy to fakt, że nadal zajmujemy drugie 
miejsce w morskim rankingu kontenerowym na Bałtyku i tym sa-
mym utrzymujemy 4 pozycję wśród wszystkich portów bałtyckich. 
Pomimo spadku wolumenu w I i II kwartale widzimy potencjał do 
odbicia w drugiej połowie roku. Rola transportu morskiego jako 
głównego nośnika handlu międzynarodowego sprawia, że kry-
zys w branży morskiej będzie najprawdopodobniej krótkotrwały, 
a statki handlowe w najbliższej perspektywie czasowej zaczną 
uzupełniać luki podażowe.
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Nie od dziś branża morsko – logistyczna współpracuje ze startupami. 
Jak Port Gdańsk angażuję się w tego typu projekty?

Młode spółki technologiczne są z pewnością obszarem, któremu 
nie tylko się przyglądamy, ale aktywnie pozyskujemy interesujące 
rozwiązania. W Porcie Gdańsk od 4 lat aktywnie współpracujemy ze 
startupami w ramach dwóch programów akceleracyjnych Poland 
Prize i Scale Up, które są dofinansowywane przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie są to projekty o różnorodnym 
zastosowaniu w porcie min. jest to automatyczny system pomiaru, 
monitorowania i prezentacji danych dotyczących poziomu wód mor-
skich w Porcie Gdańsk, drony podwodne NIX do zadań inspekcyjnych, 
Lotniczy System Monitoringu do wsparcia zadań bezpieczeństwa in-
frastruktury krytycznej, a także weryfikacji zdarzeń mających wpływ 
na sprawność działania i bezpieczeństwo portu morskiego, ale także 
projekt oparty na rozwiązaniach rozszerzonej rzeczywistości 3D dla 
wybranych projektów realizowanych przez Port Gdańsk. 

Plany, założenia, cele na najbliższy rok, na najbliższą dekadę?

Jesteśmy największym polskim portem i jednym z największych 
w basenie Morza Bałtyckiego. Chcemy i możemy konkurować 
z największymi portami Europy. Dzięki konsekwentnie realizowa-
nej strategii i inwestycjom stajemy się portem nowoczesnym z bez-
pieczną i sprawną infrastrukturą, otwartym podejściem do bizne-
su, ale także portem korzystającym z nowoczesnych technologii. 
To wszystko pozwala mi z dużą pewnością patrzeć w przyszłość 
i planować nowe przedsięwzięcia. Te najważniejsze to przede 
wszystkim kwestia związana z rozbudową i budową nowych termi-
nali głębokowodnych oraz doprowadzenie infrastruktury dostę-
powej do tych już istniejących oraz nowoprojektowanych. Ponad-
to naszym celem jest doprowadzenie wszystkich terenów portu 
do stanu deweloperskiego tzn. takiego umożliwiającego szybkie 
wejście z inwestycją potencjalnego partnera. Taki teren musi zo-
stać uporządkowany, uzbrojony we wszystkie niezbędne media, 
to teren, do którego zapewniony został także odpowiedni dojazd. 
W planach jest także przebudowa nabrzeży Basenu Górniczego.
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O tegorocznej edycji FORUM 
WIZJA ROZWOJU mówi prezes, 
Andrzej Michalak.
Trzecia edycja największego wy-
darzenia gospodarczego północ-
nej Polski odbędzie się w termi-
nie 24-25 sierpnia. Tradycyjnie 
na miejsce konferencji obrana 
została siedziba Akademii Ma-
rynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni. Organi-
zatorzy zaplanowali kilkadziesiąt 
paneli poruszających szerokie 
spektrum zagadnień kluczo-
wych z punktu widzenia rozwoju 
rodzimej gospodarki. W związku 
z sytuacją spowodowaną sta-
nem epidemii nie zabraknie rów-
nież dyskusji na temat znaczenia 
polskiego kapitału w sytuacjach 
kryzysowych.TEksT: Zdzisława Mochnacz

zdJĘCiA:  Nadia Łanowska/Renata Dąbrowska

FORUM WIZJA ROZWOJU 
W GDYNI

Jak narodził się pomysł na organizację konferencji Fo-
rum Wizja Rozwoju?

Największe konferencje gospodarcze odbywały się na 
południu Polski m.in. w Krynicy, Katowicach i od kil-
ku lat w Jasionce. Brakowało na mapie Polski miejsca 
w północnej Polsce, gdzie eksperci w najważniejszych 
obszarach gospodarki mogliby rozmawiać nad stanem 
obecnym oraz przyszłością rozwoju. Stąd pomysł żeby 
takim miejscem stała się Gdynia, określana jako Polskie 
miasto powstałe z marzeń.   

Jaka idea przyświeca temu wydarzeniu?

Forum Wizja Rozwoju jest największym gospodarczym 
wydarzeniem w Polsce północnej, podczas którego prak-
tycy, naukowcy, przedsiębiorcy, finansiści, dziennikarze, 
wizjonerzy, a także krytycy przez dwa dni rozmawiają 
o wizji rozwoju polskiej gospodarki. Oceniają dotychcza-
sowy stan w różnych sektorach i wskazują najnowocze-
śniejsze rozwiązania, które przyczynią się do osiągnięcia 
światowego poziomu produktów wytwarzanych przez 
Polskie przedsiębiorstwa. 



 16    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Do czego nawiązuje nazwa Forum Wizja 
Rozwoju?

Forum Wizja Rozwoju nawiązuje do histo-
rycznych działań, które Polacy podejmo-
wali na przestrzeni dziejów kreując wizjo-
nerskie rozwiązania przyczyniające się do 
potęgi Rzeczypospolitej. Z czasów II RP 
nawiązuje do budowy od podstaw polskie-
go miasta portowego Gdyni, ale także np. 
do Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Co poczytują Państwo jako swój największy 
sukces w kontekście minionych dwóch edycji?

Cieszymy się, że gospodarcze Forum Wizja 
Rozwoju w Gdyni wpisało się w kalendarz 
ważnych wydarzeń, podczas których naj-
większe autorytety rozmawiają o możliwo-
ściach i szansach, ale przede wszystkim 
wizji innowacyjnego rozwoju w bardzo 
różnych obszarach polskiej gospodarki. 

Tematyka dyskusji podczas Forum do-
tyczy najważniejszych zadań stojących 
przed polską gospodarką i te zadania są 
skutecznie realizowane w sposób przyno-
szący sukcesy zarówno przedsiębiorcom, 
jak i polskiej gospodarce oraz wszystkim 
Polkom i Polakom.  

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Najbardziej dumni jako organizatorzy je-
steśmy z tego, że eksperci oraz uczestnicy 
Forum Wizja Rozwoju podkreślają wysoki 
poziom merytoryczny dyskusji w poszcze-
gólnych panelach. Cieszymy się również 
z dużej obecności gości, a także polskich 
mediów, które są bardzo potrzebne żeby-
śmy mogli wspólnie kreować rozwój pol-
skich produktów, usług, przedsiębiorstw 
i całej polskiej gospodarki. 

Czy forum posiada siłę sprawczą?

Chcielibyśmy żeby podczas Forum zapa-
dały strategiczne decyzje dotyczące in-
westycji w polskiej gospodarce. Podczas 
poprzednich edycji zapadały ważne decy-
zje, jak np. podpisanie porozumienia przez 
przedsiębiorstwa z branży energetycznej, 
a także przedstawicielami nauki o rozpo-
częciu prac nad Polskim e-Vanem. Kolejne 
innowacyjne i duże projekty, które będą 
realizowane w Polsce były i będą omawia-
ne podczas kolejnych edycji Forum. 

Zdumiewa niezwykle szerokie spektrum 
tematów poruszanych w przeciągu zale-
dwie dwóch dni. Proszę powiedzieć, kto 

odpowiedzialny jest za tworzenie listy  
bloków tematycznych? Jakie są kryteria 
doboru prelegentów? Skąd czerpią Pań-
stwo inspirację?

Tematy omawiane podczas Forum Wizja 
Rozwoju dotyczą aktualnych wyzwań sto-
jących przed Polską gospodarką. Agenda 
przygotowywana jest przez organizato-
rów oraz podczas wielu spotkań i dysku-
sji ekspertów zajmujących się różnymi 
branżami. Wykorzystywana jest wiedza 
komentatorów gospodarczych. Istotne 
jest, aby podczas dwóch dni Forum oma-
wiane były kierunki rozwoju w różnych ob-
szarach, ale w ujęciu kompleksowym tzn. 
od projektu do kontroli zrealizowanego 
przedsięwzięcia. To jest istotne w osią-
gnięciu efektywnych dyskusji podczas 
paneli oraz spotkań w kuluarach.  

Jaki kierunek, Pana zdaniem, powinna 
obrać polska gospodarka?

Najważniejsze dla polskiej gospodarki jest 
doprowadzenie do sytuacji, kiedy realizo-
wane będą strategiczne inwestycje dla 
Polski z wykorzystaniem w dużym stopniu 
polskich zasobów w tym polskiego ka-
pitału. Uniezależnienie Polski od dostaw 
z zagranicy surowców, półfabrykatów 
i wyrobów gotowych do realizacji inwesty-
cji zarówno tych najważniejszych jak i lo-
kalnych sprawi, że gospodarka będzie bar-
dziej odporna na konkurencję z zewnętrz 
także w sytuacjach kryzysowych.
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Przed jakim największym wyzwaniem stoi 
obecnie rodzima gospodarka?

Polska gospodarka obecnie skutecznie 
radzi sobie z pandemią, a najważniejszym 
wyzwaniem jest zachowanie miejsc pracy. 
Bardzo szybkie wprowadzenie wsparcia 
dla przedsiębiorców w postaci kolejnych 
tarcz antykryzysowych sprawiło że wyniki 
w przemyśle rok do roku są bardzo dobre, 
prognozy na rok 2021 to wzrostu PKB o 4%. 
To sprawia, że patrzymy z dużym optymi-
zmem na polską gospodarkę.  

Jak dużą wagę dla forum, z racji położenia 
geograficznego, ma gospodarka morska?

Tematyka gospodarki morskiej podczas Fo-
rum Wizja Rozwoju ma szczególne znaczenie. 
Polskie porty morskie i stocznie generują 
miliardy złotych przychodu do budżetu. Go-
spodarka morska to gałąź gospodarki, która  
odgrywa kluczowe znaczenie dla funkcjo-
nowania przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizując przewozy towarów, produkcję 
jednostek, obsługę podczas produkcji i wy-
konywanie usług. Eksperci podczas Forum 
prezentują silne strony gospodarki morskiej 
w Polsce i omawiają wizję rozwoju z zastoso-
waniem nowoczesnych technologii, ale także 
inwestycje w rozbudowę przestrzeni i infra-
strukturę portów morskich i stoczni. 

Jakie szanse daje MEW dla rozwoju gospo-
darczego regionu i Polski?

Inwestycja w Morską Energetykę Wiatrową 
to zmiana rynku energetycznego w Polsce. 
Realizacja zobowiązań związanych z pro-
dukcją energii z odnawialnych źródeł przy-
czyni się do zwiększenia niezależności ener-
getycznej Polski. 

Niektóre tematy jak polityka senioralna poja-
wiają się na forum po raz wtóry. Czy w tym 
kontekście możemy mówić, że forum ma już 
swoje specjalizacje?

Forum Wizja Rozwoju jest miejscem gdzie 
omawiane są wszystkie najważniejsze obsza-
ry związane z polską gospodarką. Seniorzy są 
wyjątkowi dla polskiej gospodarki ponieważ 
wnoszą zarówno ogromną wiedzę i doświad-
czenie w pracy, stanowią również dużą grupą 
klientów. Stąd ważne miejsce na Forum jest 
przygotowane właśnie dla seniorów. 

Czy w tegorocznej edycji zostanie przyzna-
na nagroda gospodarcza? Czy wiadomo już 
w jakich kategoriach?

Podczas każdej edycji Forum Wizja Rozwo-
ju, pierwszego dnia wieczorem, odbywa się 
uroczysta gala gospodarcza, podczas której 
przyznawane są nagrody gospodarcze w 7 
kategoriach. Tegoroczna gala odbędzie się 
24 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
nadzór sprawuje Kapituła, która spośród 
nominowanych przedsiębiorstw przez in-
stytucje, organizacje, urzędy, związki pra-
codawców ustala te z największą liczbą 
wskazań i nominuje zwycięzcę. Wyniki są 
ogłaszane podczas gali. Przyznawana jest 
również specjalna nagroda gospodarcza 
przez organizatorów.  

Proszę powiedzieć czym jest Hackathon? Dla-
czego  organizowany jest w ramach forum?

Hackathon to wydarzenie związane z Fo-
rum Wizja Rozwoju bardzo mocno. Informa-
tycy przez 24 godziny pracują nad przygo-
towaniem propozycji rozwiązania tematu, 
który powinien mieć możliwość praktycz-
nego zastosowania w gospodarce lub w ży-
ciu codziennym. Efekty prac prezentowane 
przez poszczególne zespoły w poprzednich 
latach były bardzo interesujące z praktycz-
nego punktu widzenia i wzbudziły zaintere-
sowanie na tyle, że rozmowy o ich wdroże-
niu były kontynuowane po Forum. 

Jakie korzyści dla uczestników niesie udział 
w konferencji?

Uczestnicy Forum Wizja Rozwoju będą 
mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać 
ekspertów w najważniejszych obszarach 
polskiej gospodarki. Wartością forum jest 
możliwość rozmowy z ekspertami po skoń-
czonych panelach.

Kto stanowi grupę docelową? Kogo forum za-
chęca do wzięcia w niej udziału? Kiedy i dokąd?

Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędzie się 
24- 25 sierpnia. Skierowane jest do wszyst-
kich, którzy zajmują się zawodowo lub inte-
resują polską gospodarką. Bardzo szeroka 
tematyka w panelach zachęca do przyjaz-
du i uczestniczenia w forum wszystkich 
bez względu na wiek, wykształcenie czy 
dotychczasowe zainteresowania. Wstęp na 
Forum Wizja Rozwoju w Gdyni jest bezpłat-
ny na wszystkie panele z udziałem modera-
torów i ekspertów.
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ReKORDOWe WynIKI 
Dla WSzYSTKICH

Jak osiąga się sukces 
wyniku finansowego, 
nowatorskiej cyfryzacji oraz 
wprowadzenia nowości 
produktowych, a także 
kluczowej działalności 
CSR, mówi Prezes Zarządu 
Totalizatora Sportowego, 
Olgierd Cieślik.

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Totalizator Sportowy
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PRZeDe WSZySTKIM 
WSłUchUJeMy SIę 

W POTRZeby nASZych 
KlIenTóW I PRAcUJeMy 

nAD UlePSZenIeM 
PłynnOścI 

I POSZeRZenIeM 
OFeROWAnych 

USłUG, SPRAWnOścIą 
I ReSPOnSyWnOścIą 

STROny lOTTO.Pl cZy 
WITRyny KASynA 

InTeRneTOWeGO ORAZ 
nASZych APlIKAcJI 

MObIlnych.

Zacznijmy od gratulacji! W końcu jest 
czego gratulować, bo z roku na rok wynik 
finansowy Totalizatora Sportowego jest 
coraz lepszy. Jakie cechy lub umiejętności  
pozwalają Panu, jako Prezesowi Zarzą-
du, osiągać tak dobre wyniki?

Jestem zwolennikiem tezy, że suma do-
świadczeń składa się na aktualny po-
tencjał danej osoby. Wszystko, czym 
zajmowałem się w swojej wcześniejszej 
działalności, ukształtowało mnie i obec-
nie procentuje w codziennej pracy i przy 
podejmowaniu decyzji. Totalizator Spor-
towy to złożony biznes, który różni się np. 
od podmiotów rynku kapitałowego. Nie 
emitujemy akcji czy obligacji, lecz wciąż 
mamy przecież do czynienia z interesariu-
szami – naszymi graczami, beneficjentami 
wspieranych projektów, wreszcie Skar-
bem Państwa. Podjąłem to wyzwanie – kie-
rowanie tak dużą i szanowaną organizacją. 
Efektem jest zarówno bezkolizyjne prze-
prowadzenie Spółki przez transformację 
technologiczną, jak i osiągnięte rekordowe 
wyniki finansowe za ubiegły rok.  Chciał-
bym jednak podkreślić, że nie może być 
mowy o sukcesie firmy bez zaangażowa-
nia wszystkich jej pracowników. Tworzymy 
zgrany zespół, który gra do jednej bramki. 
Sukces to nasze wspólne dzieło.

Cyfryzacja Totalizatora Sportowego 
umożliwiła udostępnienie nowych kana-
łów dystrybucji i wprowadzenie nowych 
produktów dedykowanych tylko do in-
ternetu. To najważniejsze kroki wejścia 
w okres przemysłu 4.0?

Wierzę, że to dopiero początek pozytyw-
nych przemian, ale rzeczywiście nasze 
działania z końca 2018 r. były rewolucją dla 
spółki. Z perspektywy czasu widzimy, jak 
bardzo zasadne były podjęte kroki i jak du-
żym sukcesem się okazały. Wprowadziliśmy 
znane większości Polakom tradycyjne gry 
LOTTO do kanału online, uruchomiliśmy też 
pierwsze i jedyne legalne kasyno interneto-
we w Polsce oraz sieć salonów gier na auto-

matach poza kasynami. Nie zapomnieliśmy 
także o wprowadzeniu innowacji w naszych 
punktach sprzedaży LOTTO – dzięki wdro-
żeniu płatności kartą, ale także możliwo-
ści wypłaty wygranych na kartę płatniczą, 
staliśmy się jednym z pionierów zarówno na 
światowym rynku loteryjnym, jak i w całej 
branży detalicznej. Wszystko to wymagało 
od nas nowych rozwiązań informatycznych, 
kompetencji, analizy wielu danych, zbudo-
wania sieci bezpieczeństwa dla nowych 
procesów. Korzystaliśmy z najnowszych 
rozwiązań technologicznych, a stawiając 
na cyfryzację i mobilność – otworzyliśmy 
się na rzesze klientów, którzy do tej pory nie 
korzystali z naszych usług. Mieliśmy dobre 
wyczucie czasu i doskonałą intuicję przy 
wdrażaniu rozwiązań charakterystycznych 
dla przemysłu 4.0. 

Spółka uruchomiła w 2018 r. jedyne le-
galne kasyno internetowe w Polsce. Jak 
dzisiaj plasują się wyniki działalności na 
rynku e-commerce? 

Uruchomienie tego produktu, jak również 
innych w obszarze e-commerce, przynio-
sło Spółce rekordowe przychody Od 2019 
r. zbieramy owoce tych śmiałych decyzji, 
bowiem miniony rok był pod kątem sprze-
daży najlepszym w historii Totalizatora 
Sportowego. W 2019 r. obrót we wszyst-

kich obszarach działalności spółki wraz 
z dopłatami wyniósł blisko 11 mld złotych, 
podczas gdy w 2018 r. było to ponad 6 mld 
zł. Doświadczyliśmy skokowego wzrostu 
wyników i wciąż mamy nadzieję, że mimo 
okresu niższej sprzedaży spowodowanego 
koronawirusem, także w tym roku będzie 
mogli mówić o świetnych wynikach. 

Co nowego pojawi się jeszcze w ofercie To-
talizatora Sportowego w 2020 r.?

Przede wszystkim wsłuchujemy się w po-
trzeby naszych Klientów i pracujemy nad 
ulepszeniem płynności i poszerzeniem 
oferowanych usług, sprawnością i respon-
sywnością strony lotto.pl czy witryny ka-
syna internetowego oraz naszych aplikacji 
mobilnych. W kanale detalicznym, w naszej 
sieci punktów sprzedaży LOTTO i Salo-
nach gier na automatach, skupiamy się na 
doskonaleniu obsługi klientów, a z uwagi 
na obecną sytuację, również na gwaranto-
waniu komfortu i bezpieczeństwa graczom 
i pracownikom. To dla nas aktualne priory-
tety, ale mogę zdradzić, że przyglądamy 
się kolejnym innowacyjnym rozwiązaniom, 
o których może być głośno. 

W ostatnim czasie społeczna odpowiedzial-
ność nabrała dodatkowego znaczenia. Na 
samym początku Spółka przekazała ponad 
4 mln złotych i 90 samochodów w formie 
darowizny na walkę z koronawirusem. 
Obecnie jest to jeszcze wyższa suma. Czy 
CSR to tylko ważny element rozwoju 
przedsiębiorstwa, czy coś więcej?

W Totalizatorze Sportowym CSR to tak 
naprawdę kluczowy element modelu 
biznesowego. Na całym świecie Loterie 
spełniają ważną rolę społeczną. Jesteśmy 
dużym przedsiębiorstwem generującym 
olbrzymie kwoty do krajowego budżetu, 
gdyż jako jedyna spółka w Polsce jeste-
śmy zobligowani do przekazywania ich 
części w formie dopłat na rzecz konkret-
nych funduszy ministerialnych wspierają-
cych m.in. polski sport i kulturę narodową. 
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Działalność prospołeczna to nasza dome-
na od chwili powstania. Obecna sytuacja 
epidemiologiczna sprawiła, że wykorzy-
staliśmy funkcjonujące w spółce kana-
ły, by dalej nieść pomoc. Wspomniane 4 
mln zł oraz 90 aut przekazaliśmy przez 
Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej 
najbardziej potrzebującym szpitalom. 
Później zdecydowaliśmy, że nasze wspar-
cie powinno pójść dalej i postanowiliśmy 
przekazywać 10 procent ze sprzedaży 
produktów LOTTO online na walkę z koro-
nawirusem i jego skutkami. Do tej pory ta 
kwota wynosi już ponad 9 mln zł i stale ro-
śnie. To wsparcie przychodzi Totalizatoro-
wi Sportowemu naturalnie, bo wpisuje się 
w jego misję społeczną i wartości, którym 
hołdujemy w naszej spółce. 

Totalizator Sportowy w ub.r. odprowadził 
do budżetu państwa ponad 1 mld zł podat-
ku od gier. Prawie 1,05 mld zł w postaci 

dopłat na fundusze celowe i ok 300 mln zł 
z tytułu innych podatków i dywidendy. Te 
kwoty robią wrażenie! Proszę powiedzieć  
coś więcej o funduszach celowych, dzięki 
którym każdego roku setki milionów zło-
tych wspierają sport i kulturę.

Jak już wspomniałem, odprowadzanie 
dopłat na fundusze celowe czyni z Tota-
lizatora Sportowego firmę unikalną, bo 
żaden inny podmiot na polskim rynku nie 
ma takiego obowiązku. Aktualnie odpro-
wadzamy dopłaty na cztery fundusze, 
z czego dwa największe to Fundusz Roz-
woju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Pro-
mocji Kultury. Warto przy tej okazji przy-
pomnieć, że każda złotówka wydana na 
gry liczbowe LOTTO to 19 gr właśnie dla 
polskiego sportu i kultury narodowej. To 
właśnie te drobne kwoty w ciągu roku ro-
sną do potężnej sumy idącej w setki milio-
nów złotych, które później przekazujemy 

na wsparcie sportu i kultury. To właśnie 
dlatego przy każdej okazji podkreślam, że 
gracze LOTTO są największymi mecena-
sami tych dwóch dziedzin życia społecz-
nego. Dodatkowo odprowadzamy podatki 
do budżetu państwa, więc tak naprawdę 
te pieniądze również wracają do wspól-
nego nam wszystkim „koszyka”. Widzimy, 
że ten wypracowany model biznesowy 
sprawdza się, i że nasze działania przy-
noszą korzyść całemu polskiemu spo-
łeczeństwu. Cieszy mnie to jako Polaka 
i jako osobę zarządzającą tak kluczową 
dla nas wszystkich spółką. 

Panie Prezesie, z serii krótkich pytań: 

Ulubiony sport? I dlaczego koszykówka?

Koszykówka to wyjątkowo dynamiczna 
i widowiskowa dyscyplina, szczególnie 
jej nowa odmiana 3x3, która zadebiutuje 
w 2021 roku na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio. Ten sport po prostu dobrze się 
ogląda, a jeszcze lepiej uprawia. 

Pana szczęśliwe liczby na dziś to…

65 – taki jubileusz będzie obchodził Tota-
lizator Sportowy w przyszłym roku.

 ObecnA SyTUAcJA 
ePIDeMIOlOGIcZnA 

SPRAWIłA, że 
WyKORZySTAlIśMy 

FUnKcJOnUJące 
W SPółce KAnAły, by 
DAleJ nIeść POMOc. 

WSPOMnIAne 4 
Mln Zł ORAZ 90 AUT 

PRZeKAZAlIśMy PRZeZ 
FUnDAcJę lOTTO IM. 

hAlIny KOnOPAcKIeJ 
nAJbARDZIeJ 

POTRZebUJącyM 
SZPITAlOM. 
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O nieustającej magii Porsche oraz o tym co najważniejsze 
w pracy marketingowca, mówi Marketing Manager Porsche 
Centrum Sopot, Karolina Łukaszewska-Kempa.

INDYWIDUalIzM
W POłącZenIU
Z RZEMIOSŁEM

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Adam Burdyło/Alina Bobrowska
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Podkreśla Pani indywidualność i charak-
ter Porsche Centrum Sopot. Jest Pani in-
dywidualistką z charakterem? 

Stanowisko managera marketingu i PR 
zobowiązuje do bycia indywidualistką 
z charakterem. To praca, która wymaga 
ode mnie konkretnego podejścia, własne-
go zdania, często intuicji. Budując wizeru-
nek marki trzeba wiedzieć jak umiejętnie 

to zrobić, dopasowując się do linii całej 
korporacji, jednocześnie chcę zachować 
swoją indywidualność. Pomimo tego, że 
marketing wydaje się dość łatwą dziedzi-
ną, niejednokrotnie trzeba wykazać się 
charakterem, szczególnie będąc kobie-
tą w branży przesyconej testosteronem. 
Staram się dawać z siebie 100%, ale nie 
mnie oceniać jak bardzo sprawdzam się 
tu gdzie jestem.

Kreuje i nadzoruje Pani strategiami mar-
ketingowymi Porsche Centrum Sopot. 
Najciekawsze, zrealizowane, zawodowe 
wyzwanie to?

Przez lata realizowanych kampanii, akcji, 
eventów naprawdę trudno wskazać jed-
ną najciekawszą aktywność. Prawda jest 
taka, że marka którą reprezentuje sama 
w sobie jest tak intrygująca, iż każde za-
danie, które przede mną stoi, traktuje jak 
wyzwanie. Co ciekawe od tylu lat nadal 
nie jestem tym znudzona. To chyba najle-
piej świadczy o mojej pracy, to że każdy 
dzień może być, i jest dla mnie wyzwa-
niem, nawet jeśli mamy wrażenie, że zna-
my już wszystko od podszewki. 

Filozofia Porsche stawia na: indywidual-
ność, rzemiosło, pasję szczegółu i trady-
cję. Na co Pani stawia w życiu i w pracy?

Ja stawiam przede wszystkim na siebie. 
Sama jestem swoją marką, pracuje na swo-
je nazwisko. Wiem, że za swoje działania 
odpowiadam nie tylko przed moim przeło-
żonym w pracy, ale też za każdym razem 
przed sobą w głębi duszy, więc jestem dla 
siebie najlepszym krytykiem. Zawsze moja 
własna opinia o sobie samej była najbar-
dziej uczciwa i realnie oceniałam swoje 
szanse w świecie. Takie podejście pozwala 
mi stawać się lepszą każdego dnia. Nie mó-
wię tutaj oczywiście tylko o pracy. Prywat-
nie również mam takie podejście. Stałe do-
skonalenie siebie – nazwałabym to właśnie 
rzemiosłem, przekłada się też na moje pry-
watne życie, gdzie staram się być najlepszą 
wersją matki, żony, córki, przyjaciela, etc.
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Dzisiejszy świat w sporej części przeniósł 
się do internetu. Odnajduje się Pani lepiej 
w realu czy w sieci?

Mimo aktualnej popularności internetu 
i bombardowania nas wręcz tym światem, 
ja pozostaje wierna tradycjom. Jestem 
tradycjonalistką i cenię bardzo kontakty 
w realu.  Oczywiście mediom społeczno-
ściowym nie można odmówić praktyczno-
ści. Jest wiele osób, z którymi nie byłabym 
w stanie utrzymać kontaktu, a dzięki so-
cial mediom wiem gdzie żyją, jak żyją i co 
porabiają. To znaczne ułatwienie, niemniej 
jednak jeśli mowa o bliższych relacjach, 
zdecydowanie jestem tym starszym poko-
leniem, które na podwórku grało w klasy, 
skakało w gumę i bawiło się w podchody.

Porsche to styl życia. Magia, która działa 
na wielu z nas. Kto w latach 20-tych XXI 
wieku, jest klientem tej wyjątkowej marki?

I tu Panią zaskoczę, bo nie wskaże kon-
kretnego modelu klienta. Na przestrzeni 
lat nasz klient znacznie ewaluował, ale też 
grupa docelowa znacznie się rozszerzyła. 
Oczywiście stało się to za sprawą coraz 
bogatszej oferty produktowej naszej mar-
ki. Niemniej jednak to nie jedyna zasługa. 
Aktualny trend sprzedaży ratalnej prak-
tycznie wszystkich produktów dostępnych 
na rynku, bardzo przybliżył możliwość po-
siadania naszych modeli wszystkim tym, 
którzy nawet o tym nie śnili. Wielokrotnie 
spotykamy się z zaskoczeniem klientów, 
kiedy uświadamiają sobie, że ceny ratalne 

Porsche są porównywalne do innych ma-
rek – bardziej popularnych i dostępnych. 
I wtedy decyzja jest często przesądzona. 
Dlatego też naszymi klientami są zarówno 
młodzi ludzie, którzy kupują auto marzeń 
za pierwsze zarobione pieniądze, ale też 
starsi, którzy spełniają wieloletnie pra-
gnienia. Coraz częściej naszymi klientkami 
są również Panie, które doskonale wiedzą 
co dobre, a nam jest niezmiernie miło go-
ścić Je w naszym salonie.

Na urlop w tym roku klasykiem 911, oczy-
wiście czerwonym? 

Tylko czerwonym, innego koloru nawet nie 
biorę pod uwagę.
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Cudze chwalicie, swojego nie znacie – to przysłowie dosko-
nale pasuje do trendów żeglarskich w Polsce. Tegoroczne 

wakacje są jednak inne niż zawsze. Sezon wakacyjny w pełni. 
I choć nie wybierzemy już tak łatwo wybrzeża Grecji, Chorwa-
cji, czy Balearów, nie zapominajmy jak wiele do zaoferowania 

mają nasze akweny. Jest w czym wybierać.

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Materiały Prasowe

GDZIe PłyWAć? 
MOŻE NIE TYLKO 

MORzE.



 28    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Kaszuby:

Jedna z najciekawszych krain na północy Polski, której atutem są 
przede wszystkim rozległe lasy i piękne jeziora. Szczególnie atrak-
cyjne jest tak zwane „Morze Kaszubskie”, czyli kompleks jezior 
Wdzydzkich. Cały akwen objęty jest obszarem Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego, który ze względu na bliskie sąsiedztwo z jeziora-
mi słynie z roślinności wodnej i torfowej. Kaszuby to miejsce, gdzie 
bez problemu znajdziemy przytulną przystań i spokojny kąt, a tak-
że zasmakujemy regionalnej kuchni. Bez problemu wynajmiemy 
również żaglowy czarter. 

Szczególnie polecamy uwadze:
-Marina Wdzydzki Kąt – jezioro Wdzydze
-Przystań u Grzegorza – jezioro Jelenie
-Małe Swory - jezioro Charzykowskie
-Przystań Półwysep Lipa – jezioro Wdzydze
-Przystań Gołuń – jezioro Wdzydze

PółwyseP Helski:

Półwysep Helski to co prawda mekka surferów, ale znajdziemy tu 
również miejsce na jachty. Bliskość otwartego morza, przepiękna 
natura i nadmorski klimat – to tylko niektóre atuty tego miejsca. 
Popularną formą spędzania czasu na Helu są wycieczki rowerowe, 
które pod koniec sezonu stają się świetnym urozmaiceniem dla ak-
tywnych na wodzie. Co prawda, przystani nie ma tu aż tyle, co na 
Mazurach, ale są równie klimatyczne, a ze względu na przepiękną, 
nadmorską okolicę cieszą się dużym powodzeniem, w trakcie jaki 
i po sezonie turystycznym. 

Oto wybrane przystanie na Półwyspie Helskim:
-Przystań i Port w Kuźnicy 
-Port Jachtowy w Jastarni
- Port na Helu
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Mazury:

Mazury to legendarna kraina wielkich jezior (jest ich ponad 2 600!). 
Znajdziemy tu zarówno spokojne, klimatyczne przystanie, jak 
i przyciągające, rozrywkowe miejsca z nowoczesną infrastrukturą. 
Liczne sieci jezior decydują o tym, że Mazury to najpopularniejsze 
miejsce dla żeglarzy. Podczas wakacyjnego sezonu jest tu dość 
tłoczno (w szczytowych momentach, mazurskie jeziora odwiedza 
nawet 50 000 osób jednocześnie), dlatego też warto decydować się 
na terminy rozpoczynające, lub kończące sezon. Kraina Wielkich 
Jezior Mazurskich rozciąga się na powierzchni ponad 2800 km2 
między Węgorzewem na północy a Piszem na południu. Znajduje 
się tu ponad 20 połączonych ze sobą jezior i główne ośrodki żeglar-
skie: Giżycko i Mikołajki, ale i inne:
-Marina Lester Club w Rydzewie
-Port Łabędzi Ostrów – Piękna Góra k. Giżycka nad jeziorem Kisajno
-Ekomarina w Giżycku nad jeziorem Niegocin
-Marina Nawigator nad Jeziorem Mikołajskim i Tałty
-Rybaczówka, Bogaczewo, k. Giżycka
-Evelyn – Bogaczewo, k. Giżycka

Zalew wiślany:

Zalew Wiślany to rozległy akwen, który jest doskonałą odskocznią 
od wód śródlądowych. Zatoka Morza Bałtyckiego przez wiele lat, ze 
względu na niewielką głębokość basenu, powstawanie stromych fal, 
a także bliskość bezkonkurencyjnego Morza Bałtyckiego nie była 
popularna wśród żeglarzy. Jednak, w ostatnich latach, powstało tu 
wiele nowych przystani wodnych, zaś spora część została odreno-
mowana. Ze względu na różnorodność atrakcji, Zalew Wiślany to 
doskonałe miejsce do wypoczynku także z dziećmi. Atutów jest całe 
mnóstwo: dzikie plaże, w pobliżu historyczny Frombork, muzeum Za-
lewu Wiślanego, a przede wszystkim typowo morska fauna i flora. 
Mało kto wie, że Zalew Wiślany to także jeden z ważniejszych obsza-
rów rozrodczych śledzia w południowych wodach Bałtyku. 

A oto polecane porty w Zalewie Wiślanym:
-Kąty Rybackie
-Nowa Pasłęka
-Port Tolkmicko
-Port Frombork
-Port Jachtowy w Krynicy Morskiej
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FIVE SENSES float • spa! Wyjątkowe miejsce na mapie Trójmiasta! Zlokalizowane w samym 
sercu prestiżowego osiedla Garnizon we Wrzeszczu. To przestrzeń stworzona dla osób 

ceniących komfort i profesjonalizm oraz poszukujących SPA na najwyższym poziome! Tutaj 
znajdziesz dla siebie czas i odprężenie! Zrelaksuj się podczas floatingu, masaży i zabiegów 

pielęgnacyjnych z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków. Jako jedyni w Gdańsku 
połączyliśmy zabiegi floatingu z masażem. Po prostu, wiemy co to idealne połączenie: sesja 

floatingu z masażem relaksacyjnym zapewni komfort odpoczynku, o jakim marzysz!

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Emi Karpowicz / Javix Float System

FlOATInG – daj SIę 
uNIEść!  

ROZPUść 
EMOCJE!
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Ponad 28 proc. Polaków doświadcza stresu 
w pracy kilka razy w tygodniu, a co czwarty 
codziennie. Ten wynik badania „Workforce 
View in Europe 2019 r.”, przeprowadzone-
go przez firmę ADP, stawia nas na szarym 
końcu skali dobrego samopoczucia pra-
cowników. Od średniej europejskiej Polska 
odbiega o osiem punktów procentowych. 
Za nami plasują się tylko Niemcy. Najle-
piej w rankingu wypada Holandia. Eksperci 
alarmują, że ponad połowa nieobecności 
pracowników może być spowodowana nad-
miernym stresem. Zestresowany pracownik 

to nieefektywny pracownik. Dobrym pomy-
słem w walce ze stresem jest efektywny 
relaks i pełne odprężenie. Jak go osiągnąć 
i czy jest on w ogóle możliwy?

Floating z angielskiego lewitacja, oznacza 
unoszenie się na powierzchni wody nasyco-
nej solą Epsom. Sam floating to dosyć nowa 
nazwa. W latach 50-tych pierwszy raz stwo-
rzono zbiornik do deprywacji sensorycznej 
(odcięcia się od bodźców), nazywając go 
zbiornikiem izolacyjnym. Kapsuła do floatin-
gu wypełniona jest wodą (wysokość wody 
– ok 30 cm) z wysoko stężonym roztworem 
soli. Temperatura wody i powietrza jest taka 
jak temperatura ciała, więc po zanurzeniu 
się, mamy wrażenie, jakbyśmy lewitowali. 
W zamkniętym środowisku jakie stwarza 
kabina zmniejszają się bodźce zewnętrzne 
działające na ciało i umysł. W krótkim czasie 
rozpuszcza się stres i codzienny pośpiech. 
W spokoju nieważkości zdają się rozmywać 
granice ciała. Kiedy unosisz się na wodzie nie 
ma grawitacji, nie ma hałasu, nie ma codzien-
nych bodźców...jest tylko głęboki relaks.

Jedna sesja floatingu to równowartość 
czterech godzin głębokiego snu. Już po 
pierwszej sesji poczujesz pozytywną różnicę. 
Każda kolejna przyniesie permanentny 
stan pozytywnego nastawienia do życia. 
To innowacyjna metoda relaksacji, która 
odpręża ciało i umysł.

Nasz zespół tworzą doświadczeni terapeu-
ci i pasjonaci swojej pracy. Propagatorzy 
efektywnego i profesjonalnego relaksu. 
Opinie naszych klientów są dla nas szcze-
gólną nagrodą. Dziękujemy za dobre słowa. 

„Fajne uczucie, coś nowego. Faktycznie od-
płynęłam i nie wiem kiedy i już było po sesji. 
Planuję to powtarzać” p. Kasia

„Super relaks , miła i profesjonalna obsługa” 
p. Krzysztof 

„Cudowna atmosfera, pełen profesjonalizm. 
Zabieg rewelacyjny, polecam każdemu, 
na pewno z chęcią skorzystam ponownie” 
p. Paulina

„Regeneracja w sporcie to element trenin-
gu. Floating to jeden z elementów odno-
wy biologicznej, który bardzo pomaga mi 
rozluźnić i zregenerować ciało po ciężkich 
treningach i zawodach. Po jednej sesji w ka-
binie do floatingu czuje, że mógłbym zrobić 
kolejny trening!”
Piotr Myszka- mistrz świata w windsurfingu

PATryk sidor,
Terapeuta spa, współwłaściciel FIVE 
SENSES float spa.

Czynny terapeuta i mentor zespołu. Już w trakcie 
studiów rozpoczął pracę jako terapeuta spa na 
promach Stena Line. Dalsze doświadczenie zbierał 
już w Hotelu Hilton.

kArol nowiński,
Terapeuta spa, współwłaściciel FIVE 
SENSES float spa.

Swoje doświadczenie w branży spa i wellness zdoby-
wał w renomowanych obiektach takich jak Głęboczek 
Vine Resort & SPA czy Hotel Hilton Gdańsk. Propaga-
tor floatingu jako formy relaksu i regeneracji. 

Daj się unieść.
Spróbuj floatingu.

Odetnij się od bodźców! 

Czego doświadczysz?
Redukcji stresu! Regeneracji 

organizmu! Odprężenia! 
Relaksu fizycznego i psychicznego!
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TEksT: Anna Kłos
zdJĘCiA: materiały prasowe

jESTEśMY gŁOSEM 
śRODOWISK 

GOSPODARcZych

eszcze nigdy pracodawcy, w tym 
przedsiębiorcy z różnych branż, sku-
pieni w związkach, organizacjach 

i stowarzyszeniach, nie byli tak solidarni 
i bezkompromisowi w walce o wspólne cele. 
Jest to skutek epidemii korona-wirusowej. 
Biznes walczy nie tylko o własne życie, ale 
i o gospodarczą przyszłość Polski.

Kiedy Pracodawcy Pomorza po raz pierw-
szy zwrócili uwagę na zagrożenie korona-
wirusem?

Już wtedy, gdy w Polsce pierwsze infor-
macje z Chin traktowało się lekceważą-
co, podeszliśmy do nich z niepokojem. Co 
prawda Chiny od Polski daleko, ale nie dla 
przedstawicieli biznesu, którzy prowa-

dzą interesy w różnych częściach świata. 
Na początku marca br., kiedy pojawiły się 
sygnały o zagrożeniu we Włoszech, wysła-
liśmy do naszych członków, opracowany 
przez nas instruktaż, dotyczący zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się zakażeń, któ-
re jak się obawialiśmy, muszą pojawić się 
też w Polsce.

Jeszcze nigdy pracodawcy, w tym przedsiębiorcy 
z różnych branż, skupieni w związkach, organizacjach 
i stowarzyszeniach, nie byli tak solidarni i bezkompromisowi 
w walce o wspólne cele. Jest to skutek epidemii korona-
wirusowej. Biznes walczy nie tylko o własne życie, ale 
i o gospodarczą przyszłość Polski.

J
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I na tym poprzestaliście?

Przeciwnie, działania były coraz intensyw-
niejsze i angażujące też inne gremia. Tak-
że w I połowie marca został uruchomiony 
sztab kryzysowy pomorskich przedsiębior-
ców. W jego składzie znaleźli się przed-
stawiciele najaktywniejszych pomorskich 
organizacji i stowarzyszeń gospodarczych, 
czyli prócz Pracodawców Pomorza: Pomor-
ska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Loża Gdańska Business 
Centre Club, Pomorski Związek Pracodaw-
ców LEWIATAN, Gdański Klub Biznesu, Re-
gionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ka-
szubski Związek Pracodawców, Regionalna 
Izba Przedsiębiorców NORDA, Starogardz-
ki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 
Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 
Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomo-
rza Środkowego Dotąd odbyło się ponad 27 
posiedzeń tego sztabu.

Jakie podjęto działania?

Wyszliśmy od diagnozy stanu środowiska 
gospodarczego w sytuacji kryzysowej, 
która wystąpiła i sprecyzowania najważ-
niejszych potrzeb. Następnie te uwagi 
i postulaty przekazywano do wszelkich 
instytucji, które mogły podjąć różnorodne 
środki zaradcze, aby nie dopuścić do po-
głębiania się zapaści gospodarczej. Były 
to różnorodne instytucje samorządowe, 
wojewódzkie i rządowe.

Jakie to uwagi?

Dotychczasowe, kolejno przyjęte uchwały 
Tarczy Antykryzysowej, są przykładem biu-
rokratyzacji i braku czytelności. Zawierają 
regulacje, które nie służą gospodarce, a do-
datkowo wprowadzają wokół tych aktów 
zamieszanie i złe emocje. Co szczególnie 
istotne, sposób konstruowania Tarczy An-
tykryzysowej jest dramatycznie skompli-
kowany, co powoduje spowolnienie procesu 
ustawodawczego i odwracanie uwagi opinii 
publicznej od kwestii naprawdę pilnych 
i istotnych.

Przykładowo?

W naszej opinii nie jest właściwym umiesz-
czanie w Tarczy Antykryzysowej 1 i 2 oraz 

Tarczy 3, zapisów dotyczących m.in.: Rady 
Dialogu Społecznego, wyborów prezydenc-
kich, sposobu powoływania Prezesa UKE, 
rezerw strategicznych, prawa o prokura-
turze, przepisów o Instytucie Solidarności 
i Męstwa im. Witolda Pileckiego, prawa 
o szkolnictwie wyższym i nauce, Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz i wielu innych. 

Jakie postulaty zostały przekazane najwyż-
szym władzom państwowym?

W sposób zbiorczy skierowała je do pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego Konfederacja LEWIATAN, z którą 
współpracujemy w tej kwestii od marca br. 
W piśmie są zawarte następujące postula-
ty: zawieszenie zakazu handlu w niedzielę, 
przekazanie do swobodnego dysponowania 
przez przedsiębiorcę środków zablokowa-
nych na kontach VAT, odstąpienie od pobie-
rania zaliczek uproszczonych w podatkach 
dochodowych, zawieszenie poboru tzw. 
podatku minimalnego z tytułu własności 
środka trwałego, skrócenie terminu wyda-
wania interpretacji indywidualnych prawa 
podatkowego, ograniczenie obowiązków 
administracyjnych, które nie są niezbędne, 
wprowadzenie możliwości zaliczenia do 
kosztów uzyskania przychodów zaliczek 
i zadatków utraconych w związku z CO-
VID-19, wprowadzenie formy elektronicznej 
(dokumentowej) w sytuacji, w której prze-
pisy ustaw lub zapisy umów zastrzegają 
formę pisemną pod rygorem nieważności. 
Szczegółowe rozwinięcie tych zagadnień 
zamieszczone jest na stronie internetowej 
Pracodawców Pomorza.

Czy podjęliście też działania mające na bie-
żąco ułatwić przedsiębiorcom, szczególnie 
z pionu małych i średnich przedsiębiorstw, 
przetrwanie kryzysowej sytuacji?

Działań tych było bardzo dużo. Od marca 
br. działa, bezpłatna dla naszych członków, 
infolinia porad prawnych, konsultacji HR 
i mediacji. Fachowego wsparcia udziela 
nam rzecznik małych i średnich przed-
siębiorstw Adam Abramowicz poprzez 
swój oddział w Gdańsku, którym kieruje 
Agnieszka Majewska. Systematycznie od-
bywają się webinaria, czyli spotkania w sie-
ci internetowej, dotyczące najważniejszych 
bieżących problemów biznesu. Uczestni-
czą w nich też przedstawiciele Powiato-
wych Urzędów Pracy, ZUS, PFR. Powstałe 
w kwietniu studio TV-BIZtalk nagrało już 16 
programów dotyczących spraw bieżących 
nurtujących przedsiębiorców.

Czy w akcje pomocowe włączył się też duży 
biznes?

Jak najbardziej, i to w znaczący finansowo 
sposób. Akcja „Jesteśmy razem- pomaga-
my”, zainicjowana przez prezesa Drute-
x-u Leszka Gierszewskiego, przy współ-
udziale marszałka Mieczysława Struka, 
rozeszła się w Polsce i dała w efekcie 40 
mln złotych.Z inicjatywy Macieja Grabskie-
go – prezesa Olivia Business Centre- został 
postawiony pierwszy pawilon badań prze-
siewowych przy Szpitalu św. Wojciecha na 
gdańskiej Zaspie oraz w Szpitalu Uniwersy-
teckim, gdzie przeprowadzane są badania 
personelu i pacjentów tych szpitali. Wspar-
cia finansowego służbie zdrowia na walkę 
z koronawirusem udzieliło wiele firm, prócz 
już wymienionych; LPP, Ziaja, OBC, CEMET 
i inne. Członkowie PP wzięli udział a w ak-
cji: „Posiłek za wysiłek”, w ramach której 
sfinansowali restauracjom tzw. wkład do 
kotła, czyli produkty, które oni wykorzy-
stali przygotowując poczęstunki dla służby 
zdrowia.

Czy zarząd PP pamiętał o swych struktu-
rach terenowych?

Oczywiście. Co tydzień odbywają się spo-
tkania w sieci członków zarządu z szefami 
struktur powiatowych, jesteśmy bardzo wy-
czuleni na płynące od nich sygnały.

Te WSZySTKIe 
ReGUlAcJe POWInny 
MIeć SWOJe ODRębne 

ROZWIąZAnIA 
W Innych STOSOWnych 

AKTAch PRAWnych, 
UchWAlAnych 

W OPARcIU O PRZyJęTą 
leGISlATURę 
PO SZeROKIch 

KOnSUlTAcJAch 
SPOłecZnych.
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„Gdzie szum Prutu, Czere-
moszu Hucułom przygrywa, 
a wesoła kołomyja do tańca 
porywa...- ta wesoła przy-
śpiewka to już przeszłość, 
bo na terenach dorzecza 
Dniestru w końcu czerwca 
tego roku rozszalała się 
powódź jakiej nie było od 
półwiecza.

POMORScy PRZeDSIębIORcy 
POMAGAJą  

POWODzIaNOM z UKRaINY

J ak ubolewa Lew Zacharczy-
szyn - konsul generalny Ukrainy 
w Gdańsku:
-  Żywioł spowodował ogromne 
straty w infrastrukturze. W 349 

miejscowościach w obwodach: Iwano-
Frankowskim, Czerniewickim, Lwowskim, 
Tarnopolskim zalanych zostało ponad14 
tys. domów,18 obiektów społecznych, po-
nad 7 tys. piwnic, ponad 22 tys. zagród, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 653 
km dróg i 265 mostów.

TEksT: Anna Kłos
zdJĘCiA: materiały prasowe

Od lewej Grzegorz Pellowski, konsul Ukrainy Lew Zacharczyszyn, prezes Pracodawców Pomorza Tomasz Limon, 
prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki

Grzegorz Pallowski osobiście kierował sztaplarką układając zgromadzone dobra
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Rząd Ukrainy zwrócił się do międzynarodowych partnerów o wspar-
cie w tych szalenie trudnych chwilach.  Taką też prośbę skierował 
do władz Pracodawców Pomorza konsul Zacharczyszyn, który od lat 
współpracuje z tą organizacja. Apel ten spotkał się ze zrozumieniem 
i i gorącym wsparciem. Prezes  PP Tomasz Limon, działając w ramach 
zorganizowanego już w marcu br. sztabu kryzysowego pomorskich 
przedsiębiorców, zwerbował do współudziału inne organizacje i sto-
warzyszenia gospodarcze, jak : Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, Kaszubski Związek Pracodawców (Żu-
kowo), Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, Regionalna Izba 
Przedsiębiorców NORDA (Wejherowo), Starogardzki Klub Biznesu. 

Łącznie udało się zebrać - w postaci darów rzeczowych (niezależnie 
od darowizn finansowych) około 6 ton produktów. Jest to trwała 
żywność, np. mąka, płatki zbożowe, makarony, konserwy puszko-
we, środki czystości, detergenty i środki dezynfekujące. 
Wszystkie te produkty zostały zmagazynowane na terenie  znanej 
gdańskiej marki piekarniczej i cukierniczej PELLOWSKI. Właściciel 
firmy – Grzegorz Pellowski, członek zarządu Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej mówi: 
Wiele lat temu my wyczekiwaliśmy na pomoc i ona na szczęście do 
nas docierała. Teraz jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, więc musimy 
pomagać osobom, będącym w potrzebie. Zorganizowanie produktów, 
mających złagodzić skutki klęski na Ukrainie, jest naszą powinnością, 
szczególnie że w mojej firmie pracuje 40 osób z Ukrainy. Obecnie za-
łatwiane są formalności związane z transportem na Ukrainę. Zgodnie 
z wymaganiami służb granicznych strony ukraińskiej, musimy wynająć 
dwie ciężarówki , które przewiozą po 3 tony produktów. Pomoc huma-

nitarna powinna dotrzeć do potrzebujących w przyszłym tygodniu. 
Dystrybucją na miejscu będzie zajmowała się lwowska Caritas.

Wynikami akcji jest też usatysfakcjonowany prezes Pracodawców 
Pomorza Tomasz Limon:
Nasza organizacja podjęła natychmiastowe działania po tym, gdy 
zwrócił się do nas o pomoc konsul Ukrainy. To jest chwalebne, że 
w czasie epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, którzy sami mogą 
mieć trudności, decydują się pomagać. Udzielenie pomocy powodzia-
nom było jednocześnie odruchem serca i sprawdzianem organizacyj-
nym. Wśród firm, które dostarczyły produkty, są, prócz zakładu pie-
karskiego PELLOWSKI, ZIAJA, HYDROMECHANIKA i inne.

Podczas podsumowania akcji, głos zabrał też konsul Ukrainy w Gdań-
sku Lew Zacharczyszyn: 
- Chciałbym podziękować przede wszystkim panu Tomaszowi Limono-
wi - prezesowi Pracodawców Pomorza, bo on pierwszy wziął na siebie 
koordynację tej akcji. Chciałbym też podziękować przedstawicielom 
pomorskich organizacji przedsiębiorców, którzy okazali szczodrość. 
Biznes w tych czasach nie jest w łatwej sytuacji, my to wiemy i rozu-
miemy. Tym więcej cenimy pomoc, okazaną w trudnych czasach.
Na tym sprawa się nie kończy, ponieważ obecnie trwają szeroko 
zakrojone działania związane z eliminacją skutków klęski żywioło-
wej, przedmiotami największej potrzeby pozostaje m.in. sprzęt ra-
towniczy, pompy silnikowe, namioty. W tej sprawie w najbliższych 
dniach odbędzie się spotkanie u marszałka Mieczysława Struka 
z udziałem konsula Zacharczyszyna i przedstawicieli pomorskich 
służb ratowniczych.  

Tradycja zobowiązuje. Mającą przedwojenne korzenie firmą kieruje Grzegorz Pellowski, który z szacunkiem gromadzi dawne jej urząd
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Ten imponujący 
statek zbudowano 
w Korei Południo-
wej. HMM Gdansk 

jest czwartym 
statkiem z serii 

siedmiu kontene-
rowców o ładowno-

ści niemal 24 000 
TEU. Płynie obecnie 
z Dalekiego Wscho-

du, przez Kanał 
Sueski, do Europy. 

Dzięki programowi „Moja Woda” właściciele 
domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 
5 000 zł dofinansowania na przydomowe mi-
kroinstalacje zbierające i magazynujące wodę 

opadową i roztopową. 
Nabór wniosków 
w województwie 
pomorskim prowadzi 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

rzekop Mierzei Wiślanej postępuje zgodnie z harmonogramem - za-
pewnił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk. Urząd Morski w Gdyni informował niedawno, że w toku są 

przetargi na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską - umocnienie brzegów rzeki Elbląg, a także na pogłębiarkę, która będzie 
dedykowana utrzymaniu nowej drogi wodnej, a prawdopodobnie również wykona 
część prac przy trzecim etapie budowy, tj. pogłębianiu toru na Zalewie Wiślanym.

wodA moJA, 
TwoJA, nAszA!

nAJwiĘkszy 
konTEnErowiEC  świATA

G
ospodarka

P

Przekop 
na Wiśle 

trwa!
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eneRGeTyKA I eKOlOGIA 
TO DWIE STRONY 
JEDNEGO MEDalU

Czuje się Pan bardziej rzecznikiem spo-
łecznych potrzeb środowiskowych czy 
kreatorem rzeczywistości?

Głównym celem naszej działalności jest 
z pewnością człowiek i komfort jego by-
towania. Cel ten nie jest jednak do osią-
gnięcia, jeśli zapomni się, że człowiek to 
część środowiska i bez niego po prostu 
nie istnieje.

Wobec tego po drodze jest Panu z naj-
nowszymi programami realizowanymi 
przez Fundusz, czyli Czyste Powietrze 
i Moja Woda?

Zdecydowanie. Bez tych elementów nie 
ma życia. Cieszę się, że akurat te dwa pro-
gramy teraz funkcjonują i  to w naborze 
ciągłym. W dodatku w nowej, odbiurokra-
tyzowanej formie. 

To znaczy?

Rząd, podobnie jak w programie 500+, 
postawił na zaufanie do społeczeństwa 
i uprościł wiele formalności, dzięki którym 
nasi klienci nie muszą tłumaczyć się z wielu 
rzeczy w procesie aplikowania do progra-
mów. Oczywiste, że znajdą się pojedyncze 
przypadki, które będą wykorzystywać te 
uproszczenia, ale przeważająca większość 
dodatkowe fundusze dobrze wykorzystuje. 
Podobnie jest i będzie z naszymi środowi-
skowymi programami.

Jak się czuje człowiek wielkiego 
biznesu – były wiceprezes 
zarządu Portu Gdańsk - 
w branży ochrony środowiska? 
Nie najgorzej, bo współczesna 
ekologia to coś w rodzaju 
inżynierii środowiska, nie 
tylko użalanie się nad każdym 
kwiatkiem, gąsienicą czy 
omułkiem. Jego zadaniem jest, 
by wspomnianym żyjątkom 
stworzyć jak najlepsze warunki 
bytowania, człowiekowi również. 
Z prezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, Marcinem 
Osowskim, rozmawia Anna Kłos.
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Proszę dokładniej...

Niedawno rozpoczęty program Moja Woda 
cieszy się wielką popularnością. Jego ce-
lem jest ochrona zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji  oraz wykorzystywa-
nie zgromadzonej wody opadowej i rozto-
powej na terenie posesji przy budynkach 
jednorodzinnych. Chodzi o refundację 
zbiorników i instalacji zbierających wodę 
deszczową o pojemności minimum 2m3, 
Dofinansowanie udzielane będzie w for-
mie dotacji, do 80% kosztów kwalifiko-
wanych instalacji maksymalnie 5 000 zł 
na jedno przedsięwzięcie.

Jak Pan sądzi, dlaczego społeczeństwo tak 
szybko i chętnie  „kupiło' ten program?

Bo wpisuje się idealnie w jego potrzeby i tra-
dycje. Od wieków na wsiach zbierano i wyko-
rzystywano deszczówkę. Od zawsze istniały 
przydomowe ogródki, które przecież trzeba 
było podlewać i pielęgnować. Jeśli ktoś chce 
w tym pomóc, to czemu nie skorzystać?

A kto może skorzystać?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub 
współwłaścicielami  nieruchomości, na 
której znajduje się jednorodzinny budy-
nek mieszkalny, z uwzględnieniem domów 
nowo budowanych z kompletnym syste-
mem orynnowania dachu.

Czy społeczeństwo równie chętnie korzysta 
z innych programów proekologicznych?

Polska jest bardzo dobrym przykładem 
bezpośredniego zaangażowania ludzi 
w produkcję energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych. W całym kraju dzięki 
promocji fotowoltaiki zainstalowana moc 
wzrosła w ciągu roku o 176%. Z łącznej 
zainstalowanej mocy fotowoltaicznej wy-
noszącej 2 GW prosumenci wytwarzają aż 
1,2 GW. Jest to również efekt uruchomienia 
w 2019 r. programu „Mój Prąd” z budżetem 
1 mld zł na wsparcie rozwoju farm słonecz-
nych w Polsce.

Jak wynika z faktów i danych staty-
stycznych, województwo pomorskie jest 

w sposób naturalny predestynowane do 
rozwoju ekologicznych form pozyskiwa-
nia energii?

Oczywiście. Posiadamy naturalne świetne 
warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, 
duże obszary rolne dostarczające masę 
odpadów zielonych, nawet elektrownie 
wodne na Raduni, a ponieważ zalesienie 
województwa wynosi ok. 36%, także moty-
wację, aby te „zielone płuca” chronić.

Nie mamy także żadnej dużej elektrowni 
węglowej, co nie do końca jest zaletą, po-
nieważ musimy większość energii elek-
trycznej importować...

Ale przyszłościowo możemy stać się ener-
getycznie samowystarczalni. Eksperci 
są zdania, że wodór jest ropą przyszłości 
– pierwiastek ten będzie miał szerokie za-
stosowanie w transporcie drogowym i kole-
jowym, być może w dalszej kolejności także 
w lotniczym, przemyśle oraz w energetyce 
jako sposób na magazynowanie energii. 
W ten sposób zostanie zneutralizowana 
główna wada naszych odnawialnych za-
sobów energii, czyli tego, że wiatraki dają 

prąd tylko wtedy, gdy wieje wiatr, a panele 
słoneczne wtedy, kiedy świeci słońce. Do-
datkowo, jako że efektem spalania wodoru 
jest woda, pasuje on zatem do założeń poli-
tyki klimatycznej Unii Europejskiej. 

Czy na naszym terenie będzie można 
produkować wodór?

 W Gdańsku największym producentem 
jest Grupa Lotos. Wodór może być również 
produkowany przez panele fotowoltaiczne, 
zatem w niedalekiej przyszłości niemal na 
każdej posesji będzie znajdował się nie-
wielki elektrolizer do produkcji wodoru, 
dzięki temu jego „tankowanie” będzie jesz-
cze powszechniejsze niż oleju napędowego. 
Takie technologie już istnieją i co ważne po-
wstały na Pomorzu. 

Czy perspektywy te należy rozpatrywać 
w kategorii bliżej nieokreślonej przyszłości?

Raczej bliskiej. Już tworzy się w Minister-
stwie Klimatu założenia do strategii wodo-
rowej Polski do roku 2030. Jesienią trafią 
one do konsultacji społecznych.
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Słowo „RËNK” w języku kaszubskim 
oznacza rynek, co pokazuje jak wielką 
wagę od samego początku przywiązywa-
ły władze spółki do regionalnego otocze-
nia rynku hurtowego.
Spółka została zawiązana 31 maja 1995 
roku. W pierwszych latach jej istnienia 
Zarząd koncentrował się na promocji 
przedsięwzięcia oraz budowaniu kon-
sensusu wobec realizowanego projektu 
wśród decydentów lokalnych, regional-
nych i krajowych. Przełomem był rok 1998, 
kiedy to spółka zawarła umowę z Między-
narodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju 
o udzieleniu jej pożyczki w wysokości 28 
milionów DEM na budowę infrastruktu-
ry rynku hurtowego. Jednocześnie bank 
zawarł umowę z Rządem RP o udzieleniu 
gwarancji dla tej pożyczki. 
Od tego momentu sprawy potoczyły się 
bardzo szybko: najpierw miało miejsce 
wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę rynku hurtowego, a kilka miesię-
cy później uroczyste oddanie do użytku 
pierwszego z obiektów - hali kwiatowej. 
Całość inwestycji została oddana do użyt-
ku 11 września 1999 roku, był to dzień ofi-
cjalnego otwarcia rynku hurtowego. 
- Początki były trudne i nie udawało się osią-
gać zamierzonych, satysfakcjonujących re-
zultatów – mówi Sławomir Niecko, Prezes 
Zarządu PHCR-S RËNK. - Ówczesny zarząd 
stworzył więc koncepcję budowy Centrum 
Sprzedaży Warzyw i Owoców. Nowa dzia-
łalność też nie przyniosła spodziewanych 
efektów i akcjonariusze dokonali zmiany 
zarządu. Nowy Zarząd dokonał głębokiej 
restrukturyzacji operacyjnej, kadrowej, 
majątkowej i finansowej. 
Podstawowym działaniem nowego Zarzą-

du było odbudowanie zaufania do spółki, 
a polegało ono na ustaleniu korzystnych 
i trwałych warunków wynajmu powierzch-
ni, tak by prowadzący biznes mieli wielo-
letnie perspektywy funkcjonowania na 
tym rynku. Przeprowadzono wielką akcję 
promocyjną by wynająć puste powierzch-
nie, które były przygotowywane zgodnie 
z oczekiwaniami przyszłych najemców. 
- Taka polityka spowodowała, że niektórzy 
najemcy powrócili na rynek hurtowy – za-
uważa Prezes Sławomir Niecko. - Podjęto 
działania mające na celu zaistnienie rynku 
hurtowego na zewnątrz, rozpoczęto współ-
pracę z Pomorską Izbą Rolniczą oraz Po-
morskim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go, włączono RËNK do programu szkoleń 
specjalistów z krajów aspirujących do bycia 
członkami Unii Europejskiej.
Od 2006 roku sytuacja Spółki ulegała po-
prawie, czego najlepszym dowodem było 
wybudowanie nowej hali kwiatowej (zo-
stała otwarta przez Ministra Rolnictwa 15 
maja 2009 roku). Spółka zaczęła przyno-

sić dochody na sprzedaży, jednocześnie na 
jej terenie skoncentrowany został handel 
kwiatami północnej Polski. Najwięksi hur-
townicy z sąsiedniej giełdy w Gdyni zde-
cydowali, że przenoszą swoją działalność 
do RËNK-u. W 2013 roku ostatecznie za-
kończył się problem długu spółki, bowiem 
dokonano jego konwersji na akcje. RËNK 
stał się podmiotem z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa. Od tego czasu 
Spotka rozwija się w sposób stabilny, każ-
dego roku osiągając wyższe przychody. 
- Jako rynek hurtowy stanęliśmy na wy-
sokości zadania i większość handlowców 
przyjęliśmy na naszym terenie, tak by 
mogli tu kontynuować swoją działalność 
gospodarczą – podsumowuje prezes Sła-
womir Niecko. - Rozpoczęliśmy budowę 
kolejnego (już piątego) pawilonu han-
dlowego. Nie poprzestajemy na tym, bo-
wiem przygotowujemy inwestycję budowy 
dwóch kolejnych pawilonów handlowych. 
Mamy też inne plany inwestycyjne na naj-
bliższe lata.

RËnK ma już 
ćwierć wieku

Pomorskie Hurtowe Centrum 
Rolno-Spożywcze S.A. - pod taką 
nazwą 25 lat temu spółka zosta-
ła zarejestrowana w Sądzie Re-
jonowym w Gdańsku. Od tej pory 
działa nieprzerwanie do dziś. 
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Powstanie Warszawskie było największą operacją militarną zor-
ganizowaną przez Armię Krajową, wymierzoną przeciwko oku-
pantowi. Akcja, w której w zaledwie 2 miesiące zginęło ok. ok. 16 
tys. żołnierzy, 20 tys. osób zaginęło, a 15 tys. wzięto do niewoli, 
uznawana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnow-
szej historii Polski.
Punktualnie o godz. 17.00 zabrzmiały  syreny symbolizujące godzi-
nę „W” , która była początkiem Powstania Warszawskiego.
Kwiaty pod pomnikiem „100-lecia odzyskania niepodległości” 

złożyli wójt Janusz Goliński, Emilia Cyman, wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Cedry Wielkie , ks. Dziekan Janusz Mathea oraz dy-
rektorzy szkół oraz radni.
 – Trzeba pamiętać o wydarzeniach, które miały wpływ na naszą 
historię, ale i o zdarzeniach, które głęboko wryły się w pamięć 
Polaków. Powstanie Warszawskie takim właśnie było, ponieważ 
w ciągu tych dwóch miesięcy – jak powiedział generał Anders – to 
miasto zostało zamordowane. Takimi uroczystościami uczymy też 
patriotyzmu młode pokolenia – mówi Janusz Goliński.
Z kolei w hali widowiskowo-sportowej odbył się recital Tomasza 
Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”. Ci, którzy odwiedzili naszą 
halę, na pewno nie żałowali wieczoru spędzonego w klimacie szla-
gierów kina przedwojennego.

Pamiętamy o bohaterach
Powstania warszawskiego

Cała Polska pamięta o bohaterskim zrywie w Warszawie. 
1 sierpnia również w Cedrach Wielkich uczciliśmy pamięć 
poległych w 1944 roku w Powstaniu Warszawskim.
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Samorząd Województwa 
Pomorskiego przeznaczył 150 

tys. zł na granty dla NGO-
sów, które działają na rzecz 

aktywizacji i integracji cudzo-
ziemców w regionie. To jedno 

z wyzwań wpisanych w strate-
gię rozwoju Pomorza do roku 
2030. Konkurs grantowy dla 
pomorskich NGO-sów został 

ogłoszony po raz trzeci. W tym 
roku przeznaczono na ten cel 
150 tys. zł, a od początku trwania projektu 450 tys. zł. 

Termin składania ofert mija 21 sierpnia 2020 r.

Samorząd województwa jest organizatorem przewozów 
kolejowych na terenie Pomorza. Pasażerowie zgłaszają, 
a samorząd województwa reaguje. Od początku sierp-
nia będzie więcej pociągów na linii Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej. 
Uruchomione zo-
staną dodatkowe 
pociągi z Gdańska 
do Gdyni i Koście-
rzyny. Dzięki temu 
w szynobusach 
będzie można za-
chować niezbędny 
dystans społeczny.

gRANtY DlA 
ORgANIZAcjI 
PozArządowyCh

statniego dnia lipca jednostki miejskie, w tym Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odebrały wybudowaną obrotową 
kładkę. Łączy ona Główne Miasto z Wyspą Spichrzów i jest inwestycją re-

alizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszt budowy przeprawy 
to około 10 mln złotych.

wiĘCEJ PoCiągów

Sam
orząd
O

Most obrotowy 
na Wyspę 

Spichrzów
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O mocnych i słabych 
stronach Chojnic, pozycji 
miasta w województwie, 
najważniejszych 
inwestycjach 
i perspektywach dalszego 
rozwoju rozmawiamy 
z Arseniuszem Finsterem, 
burmistrzem miasta.

TEksT: Rafa Korbut
zdJĘCiA: Materiały prasowe
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J ak ocenia Pan rozwój Chojnic 
na tle innych podobnych miast 
Pomorza?

- Dokonuję tej oceny z perspektywy 22 lat 
mojej pracy i służby dla Chojnic. Zawsze 
porównywałem Chojnice do innych po-
morskich miast, jak Kwidzyn, Wejherowo 
czy trochę bardziej oddalony Szczecinek. 
W okresie 22 lat udało nam się dogonić 
te miasta, przede wszystkim dzięki pozy-
skanym środkom unijnym. Chojnice w tej 
perspektywie unijnej, w której jesteśmy 
obecnie, pozyskały aż 209 mln zł! Te środki 
finansowe wsparły wiele miejskich inwe-
stycji, które udało nam się zrealizować. 
Przez ponad 20 lat zrealizowaliśmy wie-
le inwestycji, które całkowicie odmieniły 
Chojnice. Zarówno komunikacyjnie, jak 
i wizerunkowo. Świadczy o tym m.in. szereg 
nagród, które otrzymaliśmy. Jak choćby na-
groda Polskiego Związku Urbanistów, przy-
znana nam w 2006 roku, za najlepiej zrewi-
talizowaną przestrzeń publiczną w Polsce 
(chodzi o Stary Rynek). Mamy kilka nagród 
„Modernizacja Roku”. Dużym sukcesem 
jest budowa pierwszej w województwie (po 
Trójmieście) południowej obwodnicy mia-
sta oraz park wodny (Sopot był następny). 
I takich zdarzeń, które pchnęły Chojnice 
w stronę „dobrego rozwoju” - nie tylko wize-
runkowego, ale też takiego, który poprawia 
jakość życia naszych mieszkańców – było 
znacznie więcej. 

Jakie są mocne i słabe strony Chojnic?

- Nasza specyfika polega na tym, że je-
steśmy oddaleni od dużych miast. Leżymy 
– można powiedzieć – na peryferiach wo-
jewództwa i dlatego to my sami musimy 
stworzyć odpowiednie warunki do życia 
w tym mieście. I jest to jednocześnie nasza 
słaba, jak i mocna strona. W pierścieniu 
30 km mamy miasta mniejsze od Chojnic 
i dla nich jesteśmy takim lokalnym cen-
trum usług, handlu i kultury. Mieszkańcom 
tych mniejszych miast zawsze jest bliżej 
do Chojnic, niż np. do Trójmiasta. A zatem 
z jednej strony mamy problem, że jesteśmy 
w strefie peryferyjnej, z drugiej tę nasza 
peryferyjność możemy i musimy wykorzy-
stywać w rozwoju lokalnym. I przez te lata 

zbudowaliśmy pewne sfery życia społecz-
nego, które przyciągają do Chojnic. 

Kolejna mocna strona miasta to jego oto-
czenie. Mamy wiele pięknych miejsc, jak: 
park narodowy, Bory Tucholskie, Jezioro 
Charzykowskie, itd. Oferujemy też świetne 
warunki do uprawiania żeglarstwa, wy-
budowaliśmy port jachtowy, mamy jeden 
z najstarszych klubów żeglarskich w kraju.  
Ponadto mamy ścieżki rowerowe, wypoży-
czalnie sprzętu sportowego, rozbudowaną 
infrastrukturę turystyczną. 

Bardzo ważne jest to, że wokół nas jest 
silna gmina Chojnice, która liczy obecnie 
niemal 20 tys. mieszkańców. A zatem ra-
zem chojniczan jest aż 60 tys. To duża siła 
która powoduje, że rozwój jest samodzielny 
(oczywiście przy wsparciu środków unij-
nych, regionalnych i rządowych). Dzięki 
temu ilość inwestycji realizowanych w mie-
ście jest bardzo duża. Jako przykład mogę 
podać nasz budżet, który wynosi 240 mln 
zł. I z tego aż 80 mln zł jest przeznaczone 
właśnie na inwestycje! 

Jeśli gmina Chojnice jest dla was tak ważna, 
to czy współpraca z samorządem gminnym 
układa się dobrze?

- Wójt gminy pełni to stanowisko już od 
ponad 30 lat, a to oznacza, że mam part-
nera jeszcze bardziej doświadczonego 
od siebie. Współdziałamy w wielu ob-
szarach i wielu aspektach, począwszy do 
budowy zakładu gospodarki odpadami 
Nowy Dwór, poprzez budowę oczyszczalni 
ścieków w Chojnicach, aż po strefę eko-
nomiczną, która dobrze funkcjonuje. I ta 
współpraca jest dla mnie bardzo ważna 
i bardzo istotna. Uważam, że taka gmina 
przyległa do miasta nie musi „wysysać 
wszystkich soków” z miasta – ja szukam 
raczej synergii. Niektórzy uważają, że 
takie gminy wokół miast powinny być 
zlikwidowane i wchłonięte przez miasta. 
Ja się z tym nie zgadzam i uważam, że 
to niewykonalne. Jesteśmy więc niejako 
„skazani” na współpracę i ja tę współpra-
cę oceniam bardzo dobrze. I to w każdej 
dziedzinie, sportu, kultury, ale przede 
wszystkim w sferze inwestycyjnej. 

Jak ocenia Pan współpracę z wojewódz-
twem pomorskim (zarówno z marszałkiem, 
jak i z wojewodą)?

- Gdy wracaliśmy do województwa pomor-
skiego to zdania wielu osób były podzielo-
ne: czy przyłączyć się do Gdańska, czy po-
zostać przy Bydgoszczy. Ja byłem wówczas 
zdania, żeby był to kierunek na Gdańsk: 
przyłączając się do Pomorza stalibyśmy się 
południowym biegunem rozwoju tego wo-
jewództwa. A w województwie bydgoskim 
zawsze był konflikt pomiędzy Bydgoszczą 
a Toruniem, na czym cierpiały inne miasta. 
Czas pokazał, że stanie się częścią Pomo-
rza było dobrą decyzją.  

A zatem współpracę z samorządem woje-
wództwa oceniam celująco. M.in. dzięki de-
cyzjom marszałka i sejmiku dziś Chojnice 
są podziwiane za to, że w ciągu dwóch de-
kad potrafiły się tak diametralnie zmienić. 

Jeśli natomiast chodzi o wojewodę to wia-
domo, że zmienia się on tak, jak zmienia się 
układ sił politycznych. Ale muszę powie-
dzieć, że współpracę z wojewodą Dariuszem 
Drelichem także oceniam bardzo dobrze. Je-
steśmy na różnych biegunach politycznych, 
ale współpracujemy i wojewoda w wielu 
sprawach pomaga naszemu miastu. Nie ma 
żadnego problemu, jeśli chodzi o komunika-
cję z wojewodą, a w warstwie merytorycznej 
też potrafimy dojść do porozumienia. 

Jakie branże przemysłowo-usługowe domi-
nują w Chojnicach?

- Są to branże: przetwórcza (jako przykład 
warto podać dwie duże firmy, jedna zaj-

MARSZAłeK ZARębSKI 
DAł MI SKRZyDłA, 

MARSZAłeK 
KOZłOWSKI nAUcZył 

MnIe lATAć, 
A MARSZAłeK STRUK 
POZWAlA MI lATAć 

JeSZcZe WyżeJ.
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mująca się przetwórstwem ryb, druga to 
zakłady mięsne), meblowa, metalowo-kon-
strukcyjna i budowlana. Ponadto mamy na 
swoim terenie firmy z branży „okołohotelo-
wej” (produkujące np. meble hotelowe, ma-
terace, itp.). Tych firm jest naprawdę sporo 
i problemów z bezrobociem w naszym mie-
ście nie ma. A przypomnę, że kiedyś bezro-
bocie sięgało nawet 18 proc.! 

Jakie kluczowe inwestycje są obecnie reali-
zowane?

- Właśnie realizujemy największy w woje-
wództwie program poprawy bilansu wód 
opadowych i roztopowych. To ogromne za-
danie o wartości ok. 90 mln zł. Budujemy 
zbiorniki retencyjne (aby nie zrzucać wody 
deszczowej do Jeziora Charzykowskiego) 
oraz kanalizację deszczową. Będziemy re-
tencjonować 90 tys. metrów sześć. wód 
deszczowych w mieście! Druga ważna 
inwestycja to węzeł integracyjny, który 
ma poprawić komunikację z Trójmiastem. 
W jednym, miejscu powstaje dworzec au-
tobusowy, dworzec kolejowy, program 
„miejski rower”, taksówki oraz inne środki 
komunikacji. Cały ten system z przejściem 
podziemnym łączymy z układem ścieżek 
rowerowych w mieście. Trzecia bardzo duża 
inwestycja to rewitalizacja dzielnicy dwor-
cowej i przemysłowej. Odrestaurowujemy 
tu 27 zabytkowych kamienic, budujemy 
świetlicę socjoterapeutyczną, odnawiamy 
wzgórze ewangelickie i budujemy kilka lo-
kalnych dróg. Oprócz tego wciąż inwestuje-
my w drogi osiedlowe i budujemy specjalną 
drogę łączącą miasto ze szpitalem. 

Komunikacja pomiędzy dużymi ośrodkami 
miejskimi to jeden z najważniejszych aspek-
tów, jeśli chodzi o rozwój regionu i rynek 
pracy. Jak zatem ocenia Pan skomunikowa-
nie Chojnic z Trójmiastem?

- Rynek pracy Metropolii Trójmiejskiej jest 
niedostępny dla chojniczan, którzy nie 
chcą się stąd wyprowadzać. Jest tak głów-
nie dlatego, że pociągiem do Trójmiasta je-
dzie się aż 2,5 do 3 godzin! Jeżeli sytuacja 
zmieni się na tyle, że dojazd z Chojnic do 
Trójmiasta będzie zajmował niewiele po-
nad godzinę, to jestem przekonany, że te 

rynki dla nas się otworzą. Kiedy to nastą-
pi? Zaczęliśmy od budowy węzła integra-
cyjnego, następnym krokiem będą sprawy 
związane z torowiskami i związanymi z tym 
kwestiami przepustowości i prędkości. Ale 
na to nie mamy już wpływu. Dziś niestety 
wciąż do Trójmiasta bardziej opłaca się 
dojechać samochodem, nawet przeciska-
jąc się w korkach przez Starogard Gdański 
czy Kościerzynę. 

Jakie widzi Pan zagrożenia dla samorządu 
w Polsce?

- Chciałbym, aby rząd zwiększał udział sa-
morządów w dochodach skarbu państwa. 
Mam tu na myśli głównie wpływy z podat-
ku CIT i PIT. Co prawda jest rządowa tarcza 
dla samorządów, my dostaliśmy ok. 9,7 mln 
zł. Ale to premia za wysokie inwestowanie, 
a patrząc miesiąc po miesiącu my nie re-
alizujemy założonego PIT-u. To oznacza, że 
mamy niższe dochody w budżecie miasta. 
Aby się rozwijać, musimy mieć więcej pie-
niędzy, niż tylko dochody własne, które są 
na stałym poziomie. W naszym budżecie 
dochody z PIT-u wynoszą aż 35 mln zł. Je-
śli zmniejszą się one o 10 mln zł, to tarczę 
wchłoniemy w ten sposób, że zniweluje 
spadek, ale nie spowoduje rozwoju. Podob-
nie wygląda sprawa z oświatą – kilkana-
ście lat temu środki z subwencji oświato-
wej starczały na pensje nauczycieli, a my 
z naszego budżetu finansowaliśmy rozwój 

bazy oświatowej i utrzymywaliśmy obiek-
ty. Teraz do wynagrodzeń dla nauczycieli 
musimy dopłacać ogromne kwoty. A sub-
w2encja oświatowa powinna być na takim 
poziomie, aby wystarczyła na inne cele 
i żebyśmy my nie musieli zabierać z innych 
sfer życia tych pieniędzy. 

W jakim kierunku zatem uformowałby Pan 
ustrój samorządów? Co powinno się zmienić?

- Pieniądze, które są w budżecie państwa, 
powinny być dzielone mniej centralnie, 
a bardziej lokalnie. 

Na koniec naszej rozmowy proszę powie-
dzieć, jak Chojnice radzą sobie z pandemią 
koronawirusa?

- Mieliśmy do tej pory pięć przypadków za-
chorowań i mamy pięciu ozdrowieńców. Na 
razie nie mamy żadnych przypadków tury-
stycznych. I mam nadzieję, że tak będzie 
do końca. My – jako samorząd miejski – roz-
dawaliśmy maseczki, środki dezynfekcyj-
ne, umarzaliśmy podatki przedsiębiorcom 
i osobom fizycznym. I na razie się otrząsnę-
liśmy: wszystkie firmy pracują, sytuację 
trzymamy w ryzach i mam nadzieję, że uda 
nam się to kontrolować do końca pande-
mii. I tak, jak wiele innych osób z całego 
świata czekam na szczepionkę, bo chyba 
to jedyny sposób, aby ostatecznie sobie 
poradzić z tym wirusem.
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Kampanii „Kraków nieodkryty” towarzyszy 
akcja #zwiedzajKrakow. Przyszedł czas na za-
prezentowanie w Sopocie, tego co w Krakowie 
najlepsze. Aby zachęcić mieszkańców kurortu do 
odwiedzenia pięknej stolicy Małopolski w sierpnio-
wy weekend na skwerze Kuracyjnym można było 
zobaczyć Lajkonika, skosztować tradycyjnych ob-
warzanków, wziąć udział w licznych konkursach, 
a także zobaczyć ciekawe spektakle i posłuchać 
krakowskiej muzyki.

KraKów
W SOPOCIE

1 sierpnia jak co roku, pod pomnikiem Ar-
mii Krajowej i Sanitariuszki Inki w Sopocie, 
uroczyście obchodzono kolejną rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 76 
lat temu na rozkaz Komendanta Głów-
nego AK gen. Tadeusza Bora-Komorow-
skiego w Warszawie wybuchło powstanie. 
Przez 63 dni powstańcy prowadzili z woj-
skami niemieckimi heroiczną i osamotnio-
ną walkę, której celem była niepodległa 
Polska, wyzwolona spod niemieckiej 
okupacji i wolna od dominacji sowieckiej.

POMNIK 
SaniTariuSzKi 
inKi

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sopot Classic powstał 
w 2011 roku z inicjatywy Dyrektora Artystycznego Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot Wojciecha Rajskiego oraz 
władz Miasta Sopotu. Każdego roku Sopot Classic gości 
znakomitych artystów z Polski i zagranicy, których interpre-
tacje najdoskonalszych dzieł muzyki od Baroku po XXI wiek 
wypełniają koncertowe programy. W tym roku na deskach 
Opery Leśnej wystąpiły takie gwiazdy: w wieczorze cze-
skim-Helena Vondráčková, koncert muzyki polskiej uświetnił 
Henryk Mikołaj Górecki, a galę operową –Rolando Villazon. 
Festiwal wspiera i pobudza twórczość młodych kompozy-
torów. Imprezą towarzyszącą jest Konkurs kompozytorski 
im. Krzysztofa Pendereckiego, który odbywa się w cyklu 
dwuletnim i jest integralną częścią Festiwalu.

SopoT CLASSIC
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Firma z Pomorskiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego Gdynia 
stworzyła innowacyjne nakładki na 
klamki, które dzięki ograniczeniu 
kontaktu dłoni z uchwytem pozwa-
lają skutecznie walczyć z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa. 
W przeciwieństwie do podobnych 
rozwiązań drukowanych w 3D, 
wykorzystana technologia wtrysku 
jest trwalsza, tańsza i pozwala na 
szybsze wytwarzanie w dużym na-
kładzie. Seryjna produkcja nakładek 
ruszyła 1 sierpnia.Trwa wielka oświetleniowa rewolucja gdyńskich ulic. W ramach umo-

wy z Energą Oświetlenie Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2020 roku 
ponad 5,5 tysiąca latarni zyskało energooszczędne oprawy LED. 
Jest jaśniej, oszczędniej i bezpieczniej. Kolejnym punktem umowy 
jest doświetlenie 100 przejść dla pieszych w różnych dzielnicach 
Gdyni. Zgodnie z rekomendacjami miejskich urzędników właśnie 
rozpoczęto przygotowanie oświetleniowych projektów dla 36 wybra-
nych lokalizacji, które zostaną doświetlone w pierwszej kolejności.

Gdynianie jako pierwsi w Polsce mogą skorzystać 
z miejskiego wsparcia przy zakupie własnego roweru 
towarowego! To więcej niż zwykły rower. Idealny do 
miasta, innowacyjne rozwiązanie, które pokazuje 
mieszkańcom nowy środek transportu. Można już 
składać wnioski. Dotacje sięgają pięciu tysięcy zło-
tych. Promujemy w ten sposób innowacyjny środek 
transportu, którym można ekologicznie przewieźć 
dzieci, paczki, większe zakupy czy psa.

OśWIETLENIOWA 
rewolucja

nie 
za KLAMKę

WIęCEJ NIż 
rower
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Zakończył się remont budynku przy ulicy Floriańskiej 3, który był jednym 
z zadań realizowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska rewitalizacji No-
wego Portu. Wyremontowany lokal będzie przeznaczony na działania 
społeczne realizowane przez Fundację Społecznie Bezpieczni, która 
jest jednym z partnerów rewitalizacji Nowego Portu, wyłonionym w kon-
kursie organizowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

NOWA PRZESTRZEń 
na działania 
społeczne

Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem LOT 
z początkiem czerwca wznowił loty z Gdańska. Na początku 
tylko krajowe - dziś wszystkie linie oferują już połączenia 
krajowe i zagraniczne z Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 
Dobrym wynikiem może pochwalić się Port Lotniczy Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy - 154 tys. pasażerów wybrało się z niego 
w podróż w lipcu. To optymistyczna prognoza na przy-
szłość. Oczywiście ruch lotniczy odradza się systematycznie. 
Latajmy - ale z głową. Na lotniskach obowiązują obostrzenia 
w związku z epidemią koronawirusa. Każdy kraj ma ponadto 
swoje regulacje - należy się z nimi zapoznać przed wylotem.

loTniSKo 
W GDAńSKU WRACA 
DO NORMALNOśCI

To już kolejna produkcja filmowa, która 
powstaje na Biskupiej Górce z udziałem 
jej mieszkańców, za sprawą Stowa-
rzyszenia Waga. Wcześniej udało się 
zrealizować dokumenty „Kobieta bez 
przestrzeni” i „Założę czerwone spodnie”. 
Teraz „Opowieść wigilijna” Charlesa 
Dickensa doczeka się lokalnej adaptacji. 
„Ebenezer z BG” to historia o tym, jak 
wyglądałoby życie tytułowego bohatera 
i jakim byłby człowiekiem, gdyby miesz-
kał... na Biskupiej Górce. W głównej 
roli zobaczymy Krzysztofa Balińskiego. 
Producentem filmu jest Stowarzyszenie 
Waga - premiera jeszcze w tym roku.

BiSKupia 
GórKa 
W FILMIE
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Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek oraz 
Komendant Gminny Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kosakowie Michał Kulig 
odebrali w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji promesę na 
sfinansowanie zakupu wozu strażackiego 
w ramach akcji #BitwaOWozy. 

Przypomnijmy, iż ogłoszony przez MSWiA 
konkurs miał na celu promowanie głosowa-
nia podczas II tury wyborów na Prezyden-
ta RP. Nagrodą za najwyższą frekwencję 
miał być średni wóz ratowniczo-gaśniczy 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej o warto-
ści około 800 tysięcy złotych.

Gmina Kosakowo znalazła się w zacnym 
gronie 49 gmin liczących do 20 tysięcy 
mieszkańców, do których trafią pojazdy 
pożarnicze. Szansę, by wygrać miały gmi-
ny, które uzyskały najwyższą frekwencję 
wyborczą. Pod uwagę były brane jedynie 
głosy mieszkańców gmin, w przeciwień-
stwie do I tury, gdzie uwzględnione były 
również głosy turystów.

Należy wspomnieć, iż gmina Kosakowo 
uzyskała rekordowy wynik – 78,12 pro-
cent frekwencji podczas głosowania w II 
turze wyborów na Prezydenta RP.

– Wspólnie składamy podziękowania dla 
wszystkich mieszkańców gminy Kosa-
kowo za pełną mobilizację w wyborach 
na Prezydenta Polski. Dzięki Państwu 
uzyskaliśmy najlepszy wynik frekwen-
cji w granicach dawnego województwa 
gdańskiego. Wierzę, że ten samochód bę-
dzie służył przez najbliższe lata na rzecz 
naszej społeczności. Brawo dla gminy 
Kosakowo – powiedział Wójt Gminy Kosa-
kowo, Marcin Majek.

Promesa dla gminy Kosakowo na sfinansowanie zakupu wozu strażac-
kiego w ramach akcji #BitwaOWozy została odebrana przez wójta gminy 
oraz komendanta OSP.

TEksT: Rafał Korbut
zdJĘCiA: UG Kosakowo

wóz strażacki 
za wysoką frekwencję



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 55    

Niespełna trzy miesiące zajęła drogowcom budowa 
drugiego, a zarazem ostatniego etapu ulicy Ko-
ściuszki w miejscowości Pogórze (gm. Kosakowo).

TEksT: Rafał Korbut
zdJĘCiA: UG Kosakowo

Nowa ulica
kościuszki 

w Pogórzu

Ulica jest już gotowa, a uroczystego otwarcia okazałej inwesty-
cji dokonali samorządowcy z gminy Kosakowo. Ulica Kościuszki 
płynnie łączy przejazd od ulicy Derdowskiego do ulicy płk. Dąbka, 
w trakcie prac wykonane zostały także odcinki ulicy Czarnieckie-
go, co pozwala mieszkańcom Pogórza na komfortową komunikację 
w sercu najbardziej dynamicznie rozwijającej się części tej miej-
scowości i całej gminy. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
około 6 milionów złotych, niemal połowa środków (3 mln złotych) 
pochodzi z rządowego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

– Projekt ulicy Kościuszki w Pogórzu został „uszyty na miarę” po-
trzeb mieszkańców – podkreślił Marcin Majek, Wójt Gminy Kosa-
kowo, podczas uroczystości otwarcia. – Braliśmy pod uwagę dy-
namiczny rozwój tej części naszej gminy, gęstniejącą zabudowę 
oraz przyrost liczby samochodów. Ulica jest bardzo komfortowa 
i bezpieczna, posiada odwodnienie i jest estetycznie oświetlona. 
Ciąg dla pieszych i rowerzystów uzupełniają jej użytkowe walory. 
Główną zaletą nowej ulicy Kościuszki jest możliwość płynnego 
przejazdu wewnątrz osiedla, od ulicy Derdowskiego, aż do ulicy 
płk. Dąbka.

Warto wspomnieć, iż podczas realizacji inwestycji, drogowcy 
wykonali brakujący odcinek ulicy Czarnieckiego, który krzyżuje 
się z ulicą Kościuszki, co znacznie zwiększa płynność ruchu we-
wnątrz osiedla.

– Otwierając inwestycję chcę podziękować Wojewodzie Pomor-
skiemu za udzielone wsparcie finansowe w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych – mówił Wójt Marcin Majek. – Otrzymaliśmy 
dotację w kwocie ponad 3 milionów złotych, dzięki czemu ulica 
Kościuszki oraz odcinki skrzyżowań mogą dziś cieszyć oko zarów-
no kierowców jak też niezmotoryzowanych. Podziękowania kieru-
ję także do spółki PEWIK, a także do inwestorów mieszkaniowych 
z przedsiębiorstw Eurostyl, Orlex, Dekpol oraz Ekolan. Współpra-
cę na każdym etapie realizacji budowy mogę ocenić na bardzo 
udaną. Jednocześnie, gratuluję drogowcom z Przedsiębiorstwa 
Kruszywo dobrze wykonanej pracy.

Uroczystego przecięcia wstęgi przy ulicy Kościuszki dokonał 
Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo, Adam Pałasz, sołtys Po-
górza oraz Andrzej Klemenski, kierownik Referatu Inwestycji 
UG Kosakowo.

Od dziś mieszkańcy Pogórza zyskali bardzo potrzebne lokalne 
połączenie wewnątrz osiedla. To zaś odciąża ruch na głównych 
odcinkach dróg ulicami Derdowskiego i płk. Dąbka.



 56    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

GMINa PUCK I JEJ 
ReZeRWATy PRZyRODy

„B

Czas wyciszania pandemii prowokuje do kontaktu z przyrodą. Naturalne plenery dają okazję 
do przeżywania piękna w jego eko enklawach. Zdrowa perspektywa wakacyjnych spacerów…  

eka”, faunistyczny rezerwat przyrody - błota 
ujścia rzeki Redy, na południe od Osłonina. 
Położony na dnie Pradoliny Kaszubskiej w Nad-
morskim Parku Krajobrazowym, przy brzegu 
Zatoki Puckiej. Chroni jedno z największych po-
wierzchniowo w Polsce stanowisk roślinności 

halofilnej, czyli słonolubnej. Jest ostoją ptaków, m.in. rzadko spo-
tykanego biegusa zmiennego, należącego do fauny tundrowej. 

„Bielawskie Błota”, rezerwat przyrody torfowiskowy na zachód od 
mieroszyna, w granicach gminy Puck położony jest jedynie jego 
wschodni fragment. Obejmuje większą część obszaru Bielawskich 
Błot. Chroni torfowisko wysokie – typu bałtyckiego z charaktery-
styczną roślinnością, stanowiące ostoję ptactwa wodno-błotnego. 
Występuje tu między innymi woskownica europejska – krzew ro-
snący w Polsce tylko w kilku miejscach w pasie przymorskim oraz 
malina moroszka – relikt glacjalny, nielicznie występujący głównie 
w strefie borealno-arktycznej. 

Puszcza darzlubska. obszar Chronionego krajobrazu Puszczy 
darzlubskiej obejmuje część Wysoczyzny Żarnowieckiej i Sandru 
Piaśnickiego wraz z polodowcową rynną Jeziora Dobrego, prawie 
w całości porośnięty lasami. Stanowi pozostałość dawnej puszczy. 
Duże powierzchnie zajmują lasy liściaste, charakterystycznym ga-
tunkiem jest buk. W okolicy Piaśnicy przeważa sosna. Obszar źró-
dliskowy  rzek: Piaśnicy, Gizdepki i Czarnej Wody, dwa rezerwaty 

TEksT: JPD/OKSiT
zdJĘCiE: Arch./OKSiT
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przyrody: “Źródliska Czarnej Wody” i “Darzlubskie Buki”. Tuż poza 
granicami gminy Puck, okolice Czech, głazowisko i dwa głazy po-
mnikowe: Boża Stopka i Diabelski Kamień.
W okolicach wsi Świecino w 1462 roku Polacy stoczyli zwycięską 
bitwę z Krzyżakami. W lasach pod Piaśnicą znajdują się groby 
mieszkańców Pomorza, zamordowanych przez Niemców jesienią 
i zimą 1939 roku, a wśród nich bł. Alicji Kotowskiej. Dla upamięt-
nienia tej tragedii dziejowej postawiono Pomnik Ofiar Piaśnicy. 

mechowo. grota mechowska, osobliwość geologiczna na całym 
Niżu Europejskim  z czasu ostatniego zlodowacenia. Charaktery-
styczne wejście pomiędzy powyginanymi piaskowcowymi słupami. 
Występujące  w jaskini nacieki to drobne jasno  zabarwione formy 
stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineral-
nymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający pra-
wie 61 m w głąb skarpy. Ta część groty jest niedostępna.

Połchowskie skałki. Atrakcja turystyczna, na południe od Połcho-
wa, za wsią przy drodze z Mrzezina do Redy. Są to skałki zlepień-
cowo-piaskowcowe z ostatniego zlodowacenia, odsłonięte we 
wschodniej skarpie drogi, na skraju lasu. Znajdują się na trasie 
niebieskiego szlaku turystycznego. Połchowo to wieś rolnicza na 
południowym krańcu Kępy Puckiej. Zachowanych wiele ceglanych 
domów pomorskich.

zakole zatoki Puckiej k/ gnieżdżewa, „kaczy winkel” – nadmor-
ski punkt widokowy, miejsce okresowego, wiosną i jesienią,  gro-
madzenia się ptaków wodnych u ujścia Płutnicy. 

Rekreacja w przestrzeni ekologicznie czystej przyrody jest zachę-
tą do aktywnej turystyki, do zainteresowania się fenomenem przy-
rodniczym i kulturowym. 

zapraszamy do naszej zawsze gościnnej gminy…  (JPd)

Urząd gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck 
tel.58 673 20 96
fax: 58 673 27 37
e-mail: ugpuck@onet.pl
www.gmina.puck.pl

ośrodek kultury, sportu 
i Turystyki w gminie Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
tel./fax: 58 673 16 55 
e-mail: oksit@oksit.puck.pl
www.oksitpuck.pl 
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Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wickiego, Gmina Zblewo otrzymała dofinansowanie inwestycji 
pn. „Budowa gminnego przedszkola w Zblewie wraz z miejscami 
parkingowymi i infrastrukturą towarzyszącą – etap I”. Wójt Artur 
Herold bardzo o to zabiegał. I udało się!
Na początku lipca zarządzenie podpisane przez Premiera wręczył 
Wójtowi Gminy Zblewo - Piotr Karczewski, doradca Prezydenta RP. 
„Bardzo się cieszę, iż ta inwestycja – tak ważna dla lokalnej spo-
łeczności – będzie realizowana, bo jest nie tylko potrzebna, ale 
także mocno wpisuje się w politykę prospołeczną państwa. Gmina 
Zblewo, będąc blisko Mieszkańców i ich spraw, bardzo angażuje 
się w realizację tej prospołecznej postawy. Doceniam to i jestem 
szczęśliwy, iż udało się pozyskać dofinansowanie budowy przed-
szkola z rezerwy Premiera. Bardzo mocno wsparł nasze wspólne 
starania o to pan minister Piotr Müller, rzecznik rządu, któremu za 
to bardzo dziękuję” – powiedział Piotr Karczewski.
Wójt Artur Herold nie kryje wdzięczności i radości, bo – jak podkre-
śla - budowa przedszkola w Zblewie to teraz najważniejsza inwestycja 

w naszej gminie. „To inwestycja w nasze dzieci, w ich rozwój, równe 
szanse w edukacji, w rozwijanie ich zdolności, nabywanie nowych 
umiejętności i zapewnienie im godnych warunków do tego… Mógł-
bym tak długo wyliczać. Dlatego jestem tak zdeterminowany, aby 
zbudować nowe przedszkole w Zblewie. Jestem naprawdę szczęśli-
wy, że udało się pozyskać kolejne środki, które pozwolą na realizację 
tej inwestycji. Z całego serca dziękuję Premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu, panu ministrowi Piotrowi Müller i panu Piotrowi Karczew-
skiemu, na którego możemy zawsze liczyć, za zrozumienie naszych 
starań i wsparcie ich. Jestem także głęboko wdzięczny Kancelarii 
Prezydenta RP i Wojewodzie Pomorskiemu panu Dariuszowi Dreli-
chowi za okazaną przychylność. To dla naszej społeczności napraw-
dę ważne…” – mówi wójt i deklaruje, iż zamierza rozpocząć budowę 
przedszkola jak najszybciej. Według wstępnych założeń, prace mogą 
rozpocząć się już nawet na początku września br. Gmina Zblewo bar-
dzo sprawnie – bo już 17 lipca - ogłosiła przetarg na I etap budowy 
przedszkola. Planowany termin otwarcia ofert to 4 sierpnia, a termin 
wykonania zadania (etap I) ma zakończyć się do 30 listopada br. 

Gmina Zblewo – jako 
jedna z nielicznych 
w kraju – otrzymała 
ostatnio środki 
z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa. Na 
co przeznaczone są 
te pieniądze?

TEksT: Gmina Zblewo
zdJĘCiA: Gmina Zblewo

gmina zblewo: 
„Mamy powody do radości!”
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Wejherowo to siedem-
nastowieczna perła na 
mapie północnej Polski 
nazywana duchową 
stolicą Kaszub, bowiem 
skrywa wiele sakralnych 
obiektów o niepowta-
rzalnym klimacie.

Sercem miasta jest zabytkowa starówka z pomnikiem Jakuba Wejhera, jego założyciela i ra-
tuszem oraz fontanną z postacią św. Franciszka. 

Na uwagę zasługuje neogotycki 
Pałac Keyserlingków i Przeben-
dowskich, w którym obecnie 
mieści się Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej ze zbiorami kaszub-
skich zabytków piśmienniczych 
i muzycznych. 

WeJheROWO  
- Tu waRTO pRZYjEchać
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Wejherowo to również doskonałe miejsce wypoczyn-
ku dla całej rodziny. W Parku Miejskim znajduje się 
amfiteatr, nowoczesne place zabaw dla dzieci, kawia-
renka, letnia scena, wypożyczalnia rowerów wodnych, 
siłownia fitness i ścieżki Nordic Walking. Dodatkową 
atrakcją jest podświetlona wieczorem fontanna. 

Jednym z najważ-
niejszych obiek-
tów w mieście jest 
XVII-wieczna Kal-
waria Wejherow-
ska z 25. kaplica-
mi usytuowanymi 
na wzgórzach mo-
renowych. Warto 
również poznać 
architekturę oraz 
wnętrze Kościo-
ła pw. Św. Trójcy 
w y b u d o w a n e g o 

w roku założenia miasta oraz Kościoła Klasztornego pw. Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych na Duszy i Ciele i Św. Anny, należącego do o. 
Franciszkanów z cudownym obrazem Matki Bożej Wejherowskiej ko-
ronowanym przez Jana Pawła II.

Spacerując ulicami Wejherowa można na-
trafić na kolumny z rzeźbami popularnej 
na Kaszubach wyliczanki, zwanej nutami 
kaszubskimi. 

Kaszubska melodia prowadzi Szlakiem 
Nut Kaszubskich umożliwiając zwiedze-
nie miasta i poznanie jego historii i trady-
cji. Nowa atrakcja, uzupełnia ofertę tury-
styczną miasta, ale jest także projektem 
skierowanym do mieszkańców Wejhero-
wa przypominającym o jego regionalnej 
tradycji. 
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SzlaK DWORÓW 
I paŁaców KASZUb 
PółnOcnych

Na mapie naszego regionu wciąż jest wiele nieodkrytych miejsc, które kuszą 
nie tylko widokami, ale też często bogatą historią czy ciekawymi zabytkami. 
Taką atrakcją turystyczną, wciąż mało znaną, jest Szlak Dworów i Pałaców 
Kaszub Północnych, który liczy kilkadziesiąt obiektów. 

TEksT: Rafał Korbut
zdJĘCiA: UM Wejherowo

wejherowo
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Wycieczka tym szlakiem będzie niezapomnianą przygodą, połączo-
ną z historią pomorskich rodów. Część obiektów na szlaku została 
odrestaurowana i pełni różne funkcje, m.in. hotelową i restauracyj-
ną, niektóre zaś są obiektami kultury. Wiele z nich udostępniono do 
zwiedzania, lecz nie wszystkie. Warto jednak, nawet jeśli nie będzie 
można wejść do środka, zapoznać się z ciekawą architekturą oraz 
otoczeniem parkowo-ogrodowym, bo każdy z tych zabytków jest 
wyjątkowy. Wszystkie też kryją w sobie wspaniałą historię Kaszub 
Północnych oraz położone są na malowniczych terenach.
Najciekawsze i najlepiej zachowane, a także dostępne dla tury-
stów to: pałace w Ciekocinku, Godętowie, Jackowie, Kłaninie, Re-
kowie Górnym, Sasinie, Wejherowie, Zwartowie, dwory w: Bycho-
wie, Borkowie Lęborskim, Gościęcinie, Lisewie, Prusewie, Rumi, 
Salinie oraz zamki w Krokowej i Rzucewie. Obiekty te współpra-
cują ze sobą w ramach unijnego projektu Dwory Południowego 

Bałtyku, któremu przyświeca hasło: Oldplaces, new life – czyli 
stare miejsca, nowe życie. 
Szlakiem podróżować można na różne sposoby: autem, motocyklem, 
bądź rowerem. Wyprawa jednośladem i chęć przejechania całego 
szlaku wiąże się z trzydniową wędrówką. Cała trasa liczy bowiem 
ponad 200 km i przebiega przez dwa powiaty: wejherowski i pucki. 
Warto wcześniej, korzystając z dostępnych opracowań doty-
czących szlaku, ułożyć sobie plan zwiedzania na miarę swoich 
możliwości czasowych oraz zgodnie z zainteresowaniem. Opisy 
obiektów ze szlaku znajdziemy na stornach: kaszubypolnocne.pl, 
pomorskie.travel, czy traseo.pl. Dodatkową, nową atrakcją jest 
usytuowany na bazie tych dwudziestu zabytków szlak geocachin-
gowy – dla poszukiwaczy skarbów. 
Tak spędzony czas na pewno przyniesie wiele emocji, a poznane 
historie na zawsze pozostaną z nami.

Borkowo lęborskie

Bychowo
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TEksT: Krzysztof Szczepanik
zdJĘCiE: Tomasz Otocki

lAUDA 
– SIENKIEWICzOWSKIM 

SzlaKIEM
Obecne wakacje mają być czasem wyjazdów 
niezbyt dalekich, najlepiej własnym samocho-
dem. Jednym z preferowanych kierunków, dla 
naszych turystów, mają być kraje nadbałtyckie. 

Do tej pory Polacy w tym regionie odwie-
dzali głównie Wilno, Troki, Druskienniki. 
Warto jednak zabawić w tym regionie 
dłużej. O urokach Wilna czy Rygi,  a nawet 
dalekiego Tallina można znaleźć mnóstwo 
opisów. Teraz czas na ziemie mniej zna-
ne, ale jakże obecne w polskiej historii. 
To Lauda, kraina położona raptem około 
400 kilometrów od Gdańska. Zarazem 
kojarzy nam się jednoznacznie z sienkie-
wiczowskim „Potopem”. To tam buszował 
Kmicic, tam poskramiał go Wołodyjowski. 
Tam też knowali przeciw Rzeczypospolitej 
Radziwiłłowie. Dzisiaj historyczna Lauda 

to część litewskiej Żmudzi. Jest to obszar 
pomiędzy Kiejdanami, Poniewieżem i Ro-
sieniami. 
Tuż za Kownem (jadąc autostradą w kie-
runku do Kłajpedy i letniej stolicy kraju 
czyli Połągi), zjeżdżamy w kierunku na Po-
niewież (Via Baltica) i Rygę. Stoi tu wielki, 
drewniany monument, upamiętniający, 
stąd pochodzącego, Czesława Miłosza. 
Około roku 1920 pomiędzy Kownem, Jano-
wem (Jonava), Kiejdanami i Poniewieżem 
(Panewezys) Polacy stanowili ponad 55% 
mieszkańców. W laudańskich parafiach: 
Kiejdany, Wędziagoła, Łopie, Sokrule, Pa-

cunele i Wodokty Polacy stanowili nawet 
80 - 90% mieszkańców.
Nazwę swoją Lauda wzięła zaś od płynącej 
tutaj rzeczki. Na Laudzie mieszkała prak-
tycznie sama szlachta. Ta najbiedniejsza, 
zaściankowa. Do dnia dzisiejszego wielu 
tutejszych mieszkańców szczyci się swoim 
szlacheckim i polskim zarazem, pocho-
dzeniem. Jednocześnie, w odróżnieniu od 
Wileńszczyzny, na Laudzie nigdy nie było 
przenikania się języka polskiego z gwa-
rami białoruskimi. Tutejszy polski nie ma 
więc naleciałości rosyjsko języcznych.  
Na Laudzie jest wiele innych miejsc zwią-
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zanych z późniejszymi dziejami Polaków 
i Litwinów. Na cmentarzu w Kisinie zacho-
wał się grób Antoniego Giełguda, jednego 
z przywódców powstania listopadowego 
na Litwie. W Podbrzeziu działa muzeum po-
wstania styczniowego, które na ziemiach 
litewskich miało o wiele gwałtowniejszy 
przebieg niźli na Mazowszu czy kielec-
czyźnie. W Jodańcach i Nowotrzebach nad 
Niewiażą swoją młodość spędzał Melchior 
Wańkowicz. Ten sam region (Szetejnie, 
Świętobrość, Opitołoki), to miłoszowska 
Dolina Issy czyli Niewiaży właśnie. Do 
dworu w Burbiszkach często natomiast 
przyjeżdżał latem Kornel Makuszyński.  
Laudańska wieś Bobty, w roku 1919 oświad-
czyła litewskiej Tarybie, czyli sejmowi, że 
chcą by ich miejscowość została przyłączo-
na do Polski. Za karę spacyfikował ich karny 
oddział szaulisów, czyli litewskich bojów-
karzy. Przed wojną była tu jednak polska 
szkoła początkowa. Natomiast na starym 
cmentarzyku, wokół drewnianego kościoła 
pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, 
widoczne są, opisane po polsku, nagrobki.  
Jadąc Via Balticą, dwanaście kilometrów 
za Kiejdanami, w kierunku na Poniewież, po 
lewej stronie, tuż obok drogi, widzimy kępę 
drzew. To stary cmentarzyk. Po prawej 
dziewiętnastowieczny, drewniany, dworek. 
To pozostałości wsi Urniaże. Nazwa po-
chodzi od dawnych, tutejszych właścicieli 
ziemskich, Bolesława i Władysława Urnia-
żów. Dalej w kierunku na Datnów, stoją 
jeszcze resztki zabudowań gospodarczych 
Wilhelma Jankowskiego. Do 1939 roku mie-
ściła się tu biblioteka polska. Są też pozo-
stałości po szlacheckiej osadzie Dauksze, 
należącej onegdaj do Daukszewiczów. Tuż 
obok pozostałości Roszcz, Rynkiewiczów, 
Dowmontów, Misztowtów, Kiepowiczów. 
Nieco dalej wieże kościelne ukazują lau-
dańskie miasteczko, Datnów. 
W tutejszym kościele litewski proboszcz, 
pod koniec lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, zlikwidował chorągwie li-
turgiczne (wszystkie opisane po polsku), 
gdyż rzekomo "były stare i zniszczone". 
Po polsku modlitwy są tu odprawiane tyl-
ko raz w roku, w ostatnią niedzielę maja. 
Wtedy na mszę przybywają, z całej oko-
licy, wszyscy umiejący mówić po polsku. 
Natomiast język polski, także i tutaj, do-
minuje na napisach nagrobnych, nawet 
wielu współczesnych mogił. 

dATnów - doTnUvA 

Prawa miejskie nadał tej miejscowości 
w 1637 roku król Władysław IV. Znaczenie 
Datnowa wzrosło, gdy powstał w nim klasz-
tor bernardynów. Sprowadzili ich tutaj Wła-
dysław i Konstancja Brzostowcy. Najpierw 
zbudowano drewnianą kaplicę. Potem 
(w 1701 roku) fundatorzy zwrócili się z proś-
bą do biskupa, aby zezwolił na przybycie do 
miasteczka wileńskich bernardynów. Brzo-
stowcy oddali im część swoich włości pod 
budowę klasztoru. Zobowiązali się również 
do dobrowolnych opłat na rzecz zakonników, 
dopóki nie postawią klasztoru. Przez cztery 
lata mieli oni otrzymywać niemal 2,5 tys. 
złotych rocznie. Ta umowa została jednak 
zmieniona po śmierci hojnych fundatorów, 
gdy dziedzicem został ich syn Józef. Młody 
Brzostowski oddał bernardynom 3 włóki 
i 4 morgi ziemi, wypłacił za jednym razem 
10 tys. złotych i więcej nie interesował się 
przyszłością zakonników. Drewniany klasz-
tor i kościół powstał przy wsparciu innych 
rodzin. Po kilkudziesięciu latach rozpoczęto 
budowę kościoła murowanego Zakończono 
ją w roku 1790. To piękna budowla w stylu 
barokowym wykonana z kamienia polnego 
i cegły oraz z biało tynkowanymi wieżami, 
kontrastującymi z dolną częścią fasady. Do 
kościoła przylegają zabudowania klasztor-
ne, w których obecnie mają siedzibę Bracia 
Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej. 
Ciekawe jest nie tylko wyposażenie kościo-
ła (przeniesiono do niego 5 starych ołtarzy, 
pochodzących jeszcze z drewnianego ko-
ściółka), ale także osoby, które opiekowały 
się nim. Jedną z takich postaci był ksiądz 

Antoni Dauksza, gwardian konwentu ber-
nardynów w Datnowie, a jednocześnie były 
żołnierz cesarza Napoleona i przywódca 
powstania z 1831 roku na tym terenie. Za 
swoje czyny wojenne ks. Dauksza został 
skazany na 4 miesiące rekolekcji w zakonie 
karmelitów, stracił też stanowisko przeło-
żonego bernardynów.
Te powstańcze tradycje podtrzymywał 
ksiądz Fortunat Prokopowicz, gwardian 
w 1863 roku. Słynął on z ukrywania stycz-
niowych powstańców, a jednocześnie 
z traktowania na dystans rosyjskich urzęd-
ników, którzy próbowali dociec, kto może 
przebywać za klasztornym murem. Za brak 
współpracy z gubernatorem Rosjanie zli-
kwidowali klasztor, a jego bohaterski gwar-
dian trafił na zesłanie do guberni tomskiej, 
w której zmarł w 1870 roku.
Dziś bernardyński klasztor jest chętnie 
odwiedzany przez turystów. Mogą oni obej-
rzeć zakonne cele i zwiedzić stojący obok 
kościół. Warto zajrzeć do podziemi kościo-
ła. Jest tu między innymi grób zmarłego 
w 1820 roku Waleriana Kierbedzia, ojca 
Stanisława Kierbedzia, znanego inżyniera 
i konstruktora stalowych mostów. Sta-
nisław Kierbedź urodził się w 1810 roku, 
w nieodległym Wysokim Dworze. Uczył się 
w Poniewieżu, Wilnie i Petersburgu, potem 
również we Francji i w Anglii. Był konstruk-
torem stalowego mostu na Newie (kiero-
wał również jego budową), zbudował także 
most kratowy na Wiśle, nazwany przed II 
wojną światową jego imieniem.
Na tablicach w podziemiach przeczytamy 
także inne polskie nazwiska – spoczywa 
tu między innymi Józef Syruć, prezes Izby 
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Cywilnej Wileńskiej (zmarł w 1841 r.), a na 
przykościelnym cmentarzu pochowano ks. 
Franciszka Zawkiewicza, z zakonu pijarów, 
jak również ks. Hipolita Barona, zmarłego 
w 1912 r.

krAkinowo - krEkEnAvA 

Miasteczko słynie z odpustów. 15 sierpnia 
w czasie uroczystości Wniebowzięcia NMP 
gromadzą się tu setki pielgrzymów z całej 
Litwy. W miejscowym kościele z 1901 roku 
znajduje się obraz Matki Bożej, uznawa-
ny przez wiernych za cudowny. Zgodnie 
z legendą, wizerunek Madonny przywiózł 
z Krakowa pewien pobożny rycerz i poda-
rował misjonarzowi głoszącemu Ewange-
lię nad brzegami Niewiaży. 
Na starym cmentarzu, przy wjeździe od 
Poniewieża, zobaczymy mnóstwo polskich 
napisów nagrobnych. Cmentarne wrota 
wykonane są z kamieni. Pomysłodawcą 
tego przedsięwzięcia był tutejszy rze-
mieślnik, Jonas Zileviciuis (Jan Żylewicz).
Na przedmieściu miasteczka rozciąga się 
cmentarz żydowski. Napisy na resztkach 
mogił są mocno zatarte, jedynie napis na 
ogrodzeniu informuje: „tu był cmentarz ży-
dowski”. Na jego terenie ustawiono również 
granitowy pomnik, na którym napisano: 
„Skostniały kamień może być bardziej wy-
mowny aniżeli księga”. Na pobliskim cmen-
tarzu znajdują się mogiły dwóch księży 
– krakinowskiego proboszcza, ks. Kunigasa 

Boleslovasa Baronasa (zmarłego w 1941 
roku) i drugiego proboszcza, ks. Franciszka 
Żukowskiego (zmarł w roku 1901).

wiłkomiErz – UkmErgė

Najstarszym zabytkiem tego miasta są 
pozostałości grodziska, broniącego w XIII 
wieku całej okolicy przed wypadami, z nie-
dalekich ziem łotewskich, kawalerów mie-
czowych. Pozostałości grodziska znajdują 
się u zbiegu rzek Świętej (Šventoji) i Wiłko-
mierki (Ukmergėlė). W 1387 roku, po chrzcie 
Litwy, Władysław Jagiełło założył w Wiłko-
mierzu jedną z pierwszych parafii na Litwie. 
Miasto zachowało swój historyczny układ 
ulic. Jego piękną panoramę można obej-
rzeć ze szczytu dawnej wieży strażackiej. 
Warto też wstąpić do neoklasycystycznego 
kościoła św. św. Piotra i Pawła z cennym 
wyposażeniem ołtarzy i ozdobnymi konfe-
sjonałami. W popijarskim kościele Świętej 
Trójcy (obecnie Marianów), zachowały się 
charakterystyczne dla stylu bizantyjskiego 
zdobienia ołtarza. 

siEsiki - siEsikAi 

Zachował się tu renesansowy XVI – wiecz-
ny zamek. Od siedemnastego wieku była 
to rezydencja rodu Dowgiałłów. Stoi tu 
też zabytkowy kościół ufundowany przez 
pierwszych właścicieli majątku − książąt 
Dowmuntów - Siesickich. 

Miejscowość jednak bardziej znana jest 
z jedynej na Litwie hodowli żubrów. Dzia-
ła ona dziesięć kilometrów od Via Baltiki, 
w Parku Regionalnym Krekenava (Kreke-
navos regioninis parkas).  Zwierzęta z tej 
hodowli otrzymują imiona zaczynające się 
na sylabę „Gi”. Obecnie mieszka tu około 
dwudziestu żubrów w zagrodzie pokazowej 
oraz ponad czterdzieści na wolności. 

kiEJdAny –  kçdAiniAi

To trzydziestotysięczne miasto leży nad 
rzeką Niewiażą (Nevçžis), niecałe sześć-
dziesiąt kilometrów na północ od Kowna. 
Jedzie się tu bardzo wygodnie, Via Balticą 
w kierunku na Poniewież. Miasto od XVI 
do XIX wieku było jedną z głównych sie-
dzib Radziwiłłów. Jego opis znajdujemy 
na łamach sienkiewiczowskiego „Potopu”. 
Pierwsze informacje o Kiejdanach pocho-
dzą z czternastego wieku. Prawa miejskie 
otrzymały one w roku 1590. W czasie re-
formacji, korzystając z opieki kalwińskich 
Radziwiłłów, osiedlali się tu masowo pro-
testanci z zachodniej Europy. W Kiejda-
nach działało nawet gimnazjum kalwiń-
skie. Była też drukarnia, gdzie wydawano 
książki w języku litewskim.
Najważniejsze zabytki Kiejdan stoją przy 
Wielkim Rynku. Jest tu miedzy innymi za-
bytkowy XVII-wieczny ratusz (Didžioji gatve 
1) –  jeden z trzech zachowanych na Litwie 
(pozostałe w Wilnie i Kownie). 
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Stoi tu również XVII – wieczny tak zwany 
dom burmistrza. Bo mieszkał tu onegdaj 
włodarz Kiejdan, Szkot Jerzy Anderson. Tuż 
obok pysznią się swoimi klasycystycznymi 
kształtami tak zwane domy rektorskie - 
mieszkali w nich kierownicy miejscowego 
gimnazjum- oraz stare kamienice cechowe. 
Naprzeciw ratusza stoi pomnik Janusza 
Radziwiłła (1612–1655) – tego opisanego 
w „Potopie”. W okresie inwazji szwedzkiej 
na Rzeczypospolitą, jedyny ratunek dla 
Litwy Radziwiłł widział w zerwaniu unii 
z Polską i stworzeniu księstwa litewskie-
go, rządzonego przez Radziwiłłów pod 
protekcją Szwecji. Dla wielu Polaków to 
dowód zdrady stanu, a dla wielu Litwinów 
to wyraz umiłowania ojczyzny – Litwy. 
Po drugiej stronie Niewiaży wznosi się go-
tycki kościół świętego Jerzego z połowy XV 
wieku. W roku 1862 w świątyni tej odbył się 
ślub Apolonii Dylewskiej z Zygmuntem Sie-
rakowskim, później jednym z przywódców 
powstania styczniowego na Litwie. 
W renesansowym zborze kalwińskim, 
ufundowanym przez Krzysztofa Radziwiłła 
(1585–1640) można obejrzeć sześć sarko-
fagów, w których spoczywa kilka pokoleń 
książąt z rodziny Radziwiłłów. To między 
innymi bohater wojen inflanckich Krzysz-
tof Radziwiłł „Piorun” (1547 – 1603), jego 
wnuk Janusz Radziwiłł (ten z „Potopu”) 
oraz zmarli we wczesnym dzieciństwie 
trzej bracia i siostra Janusza. 
W drewnianym, barokowym, kościele kar-
melitów pod wezwaniem świętego Józefa, 
zachowały się XVIII-wieczne ołtarze i ob-
razy. W murowanym zaś budynku dawnego 
klasztoru obecnie mieści się ciekawe Mu-
zeum Krajoznawcze. W dziale historycz-
nym zgromadzono zbiory przedstawiające 
historię miasta i rodu Radziwiłłów. Jest tu 
między innymi komplet mebli wykonanych 
z poroży, sprowadzony z pałacu Zabiełłów 
w pobliskich Opitołokach. Meble kupiono 

na wystawie światowej w Paryżu, w1900 
roku. Na uwagę zasługuje również kolek-
cja drewnianych krzyży wykonanych przez 
artystę ludowego Vincasa Svirskisa. 
Warto też zajrzeć do odrestaurowanego 
budynku gimnazjum zbudowanego przez 
Janusza Radziwiłła, z pięknie zagospodaro-
wanym dziedzińcem wewnętrznym, przypo-
minającym wileński alumnat. 
Od czasów Potopu na tym samym miejscu 
stoi w Kiejdanach zbór luterański. Dzisiaj 
ta część miasta nazywana jest Januszewo, 
od imienia Radziwiłła. W zborze pochowa-
ny został miedzy innymi inżynier wojskowy 
i lekarz osobisty Janusza Radziwiłła, Adam 
Freytag z Torunia. 
W Kiejdanach można obejrzeć też meczet, 
wzniesiony w drugiej połowie XIX wie-
ku tuż koło dworca kolejowego. Budowlę 
ufundował, po przejściu na islam, rosyjski 
generał Todleben, uczestnik wypraw prze-
ciw Turkom. 
Region Kiejdan to także rodzinne strony 
Czesława Miłosza. Poeta przyszedł na 

świat w dworku swoich dziadków ze strony 
matki w Szetejniach (Šeteniai). Sam dwór 
nie zachował się. W nowym budynku, wznie-
sionym w dawnym obejściu, w miejscu daw-
nego spichrza, mieści się obecnie Centrum 
Kultury im. Czesława Miłosza. Z jego okien 
widać park dworski z alejami lipowymi 
i dolinę rzeki Niewiaży, której Miłosz nadał 
literacką nazwę Dolina Issy. W kościele pa-
rafialnym we wsi Świętobrość (Šventybra-
stis), w 1909 roku, wzięli ślub rodzice poety, 
Aleksander Miłosz i Weronika z Kunatów. 
Tutaj też Czesław Miłosz został ochrzczony. 
Na przykościelnym cmentarzu znajdują się 
groby pradziada poety, Szymona Syrucia, 
oraz dziadka, Zygmunta Kunata. W pobliżu 
kościoła znajduje się też mogiła powstań-
ców z 1863 roku. 

TAUrogi – TAUrAgE

Jedna z kluczowych miejscowości na sien-
kiewiczowskim szlaku „Potopu”. Dojeżdża 
się tu najlepiej autostradą z Kowna w kie-
runku na Kłajpedę, potem odbijamy w dro-
gę na Taurogi. Obecnie to tylko prowincjo-
nalne litewskie miasto, z trzydziestoma 
tysiącami mieszkańców. W początkach  
XVI wieku wieś Taurogi była własnością 
Bartosza, fundatora pierwszej szkoły na 
Żmudzi. Potem przez dwieście lat miasto 
było własnością Radziwiłłów. Od 1795 roku 
Taurogi znalazły się w zaborze rosyjskim. 
21 czerwca 1807 właśnie w Taurogach ce-
sarz Aleksander I podpisał zawieszenie 
broni poprzedzające pokój tylżycki. Od 1919 
roku miasto należy do Litwy. Najważniejsze 
tutejsze zabytki to: zamek Radziwiłłów, ko-
ściół ewangelicki Martynasa Mažvydasa 
oraz kościół katolicki św. Trójcy. 





Rewitalizowany obec-
nie budynek Dyrekcji 

na terenie Stoczni 
Cesarskiej to obiekt 
z niebywałą historią 

i wyjątkowym cha-
rakterem. Najbardziej 
nietypowa przestrzeń 

biurowa w Trójmieście 
za chwilę zostanie 
oddana do użytku.

Dobiegają końca prace przy największej inwesty-
cji mieszkaniowej Gdańska. Lawendowe Wzgórza 
przez Grupę Deweloperską Robyg budowane były 

od 2009 roku. Po 
11 latach to impo-
nujące miasteczko 
tętni życiem. 
Mieszka tu ponad 
6100 gdańszczan.

bIuROWIEc 
inny niż wszysTkiE

e wstępnych danych opublikowanych przez GUS za 2019 r. wynika, że na jednego 
obywatela przypada w naszym kraju 28,7 mkw. To o 2 metry więcej niż przed 5 laty, 
a o ponad 4 metry więcej niż 10 lat temu. Jednak na tle europejskich statystyk jest to 
wciąż słaby wynik. Jak podaje HRE Investments, analizując ostatnie dostępne dane 

z różnych krajów Europy, największy metraż przypada na mieszkańca Danii i jest to 60,9 mkw.

nAJwiĘkszE osiEdlE 
w gdAńskU 

N
ieruchom

ości
Z

Mamy coraz
więcej m2
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ZAKUP MIeSZKAnIA 
Z RynKU WTóRneGO
 – Na cO ZwRócIć uwagę?

Zakup mieszkania to wyjątkowo stresujący etap w życiu 
każdego człowieka. Zwłaszcza jeśli jest to nasze pierwsze 
własnościowe lokum. Zgodnie z badaniami statystycznymi 

większość młodych osób decyduje się na zakup miesz-
kania z rynku wtórnego. Najczęściej są to niewielkie po-

wierzchnie bloków pamiętających minioną epokę. 
aletą owego wyboru są 
niskie koszta, wadą z ko-
lei mnóstwo niebezpie-
czeństw, które czyhają na 

potencjalnego nabywcę niemal na każdym 
kroku. Na jakie aspekty warto zwrócić 
szczegółową uwagę podczas wyboru? 

gArść sTATysTyk

W roku 2015 przeprowadzono badanie na 
zlecenie marki TNS Polska. Z raportu wy-
nika, iż nieco ponad 50% ankietowanych 
osób podczas wyboru domu, bądź miesz-
kania bierze pod uwagę oferty pochodzące 
wyłącznie z rynku pierwotnego. Blisko 12% 
osób biorących udział w badaniu zadekla-
rowało, że interesuje ich przede wszystkim 
rynek wtórny. Nie sposób nie domyślić się, 
że były to przede wszystkim osoby na tzw. 
dorobku. Skąd owa niechęć w stosunku do 
używanych mieszkań? Eksperci podkreśla-
ją, iż częstym powodem rezygnacji jest zły 
stan techniczny obiektów. Ważnym czynni-
kiem jest także brak swobody urządzania 
wnętrza. Jak się okazuje nie są to jedyne 
przyczyny tego rodzaju wyborów…

Z
TEksT: Mateusz Marciniak
zdJĘCiA: materiały prasowe
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ZAsADA OgRANIcZONEgO ZAufANIA

Warto podkreślić, iż zakup mieszkania bez względu na formę ryn-
ku z jakiego pochodzi jest dużą inwestycją. Podczas wyboru należy 
dokonać skrupulatnej kalkulacji i kierować się zasadą ograniczo-
nego zaufania. W ciekawy sposób pisze o tym na łamach portalu 
direct.money.pl ekspertka – Aleksandra Zabiełło :
„…zakup nieruchomości to poważna decyzja i nie należy podejmo-
wać jej pochopnie. Bez względu na to, czy inwestujesz w mieszka-
nie nowe, czy używane, kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. 
To w twoim interesie leży, aby sprawdzić wszystkie dokumenty 
i ustalić, jaki jest stan techniczny lokalu oraz budynku. Jeżeli 
przerażają cię formalności związane z kupnem mieszkania, sko-
rzystaj z porady profesjonalistów. Za usługi pośrednika będziesz 
musiał dodatkowo zapłacić, ale zyskasz pomoc na każdym etapie 
dokonywania transakcji…”
Na ostateczny wybór składa się wiele czynników.  Do najważniejszych 
zaliczamy przede wszystkim lokalizację, stan techniczny obiektu, 
stan wnętrza oraz aspekty związane z przepisami prawnymi. 

niE wszysTko złoTo Co siĘ świECi…

Biorąc pod uwagę aspekt lokalizacji warto przede wszystkim sku-
pić się na komunikacji miejskiej – bliskości przystanków oraz rodzaju 
układu dróg. W dalszej perspektywie duże znaczenie ma również bli-
skie położenie sklepów, przychodni lekarskich, aptek, czy placówek 
edukacyjnych. W celu określenia lokalizacji obiektu oraz ewentual-
nych zmian warto zajrzeć do upublicznionych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. To właśnie w nich uwzględnione są rodzaje 
przyszłych inwestycji ze zbliżonymi terminami ich przeprowadzania. 
Kolejnym ważnym aspektem wyboru mieszkania jest określenie sta-
nu technicznego budynku. Rok budowy to nie jest jedyne kryterium 
na którym należy się skupić. Ważna wiedza dotyczy także historii 
przeprowadzanych prac remontowych oraz ich rodzaju. W następnej 
kolejności warto ocenić również stan klatki schodowej i windy. Po-
dobnie jest z oceną wnętrza mieszkania, dlatego zaleca się, by oglę-
dziny były dokonywane za dnia. W ten sposób mamy większą szansę 
na znalezienie mankamentów takich jak wilgoć, czy nieefektywne 
ogrzewanie. Do równie istotnych aspektów należy zaliczyć stan in-
stalacji kanalizacyjnej, kondycję drzwi, ścian , okien oraz podłóg. 
Ostatnim etapem wyboru mieszkania z rynku wtórnego jest spraw-
dzenie dokumentacji. Najważniejszym dokumentem w tym przypad-
ku jest oczywiście księga wieczysta nieruchomości, którą można 
sprawdzić online, bądź na podstawie wniosku skierowanego do toż-
samego sądu. Z księgi wieczystej dowiemy się m.in. kto jest właści-
cielem nieruchomości oraz jakie wady ukryte może posiadać obiekt. 
Cenną informację stanowi także poziom potencjalnego zadłużenia. 
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Dekpol Deweloper podpisał umowę współpracy 
z Mateuszem Kusznierewiczem. Jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich żeglarzy został Ambasadorem 
inwestycji Sol Marina realizowanej w Gdańsku 
Sobieszewie. Sportowca i Spółkę połączyły wspólne 
wartości. W ramach kampanii „Odkryj nowe możliwości” 
chcą pokazać Polakom jak wykorzystać potencjał nowej 
rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19 do 
przewartościowania i poprawy jakości swojego życia. 
Zawarta dziś umowa obejmuje również wspólne plany 
biznesowe. Firma Yacht Master by Mateusz Kusznierewicz 
zajmie się organizacją szkoleń, eventów i regat na terenie 
inwestycji oraz opieką i serwisem jachtów zacumowanych 
w Sol Marina.

- Wartości, które reprezentuje Mateusz Kusznierewicz są 
wpisane w DNA naszej firmy i inwestycji Sol Marina. Są to 
pasja, zaangażowanie, konsekwencja i ciężka praca, dzięki 
którym można zrealizować nawet najbardziej ambitne 
cele – powiedział Sebastian Barandziak, Prezes Zarządu 
Dekpol Deweloper.
– Są ludzie, w przypadku których słowo „mistrz” można 
odmienić przez wszystkie przypadki. Nie inaczej jest 
w przypadku Mateusza Kusznierewicza. Wyróżnia go 
wyjątkowa charyzma i wybitne osiągnięcia, nie tylko 
w świecie sportu, ale i w biznesie. Dlatego nie mieliśmy 
wątpliwości, że to właśnie Mateusz Kusznierewicz powinien 
zostać twarzą naszej inwestycji. Realizujemy ją z myślą 
o osobach, które tak jak on mają pasję i marzenia, które 
chcą i potrafią je zrealizować – dodał Dariusz Radtke, 
Dyrektor Marketingu Grupy Dekpol.
Sol Marina to jedyna taka marina budowana obecnie nad 
Zatoką Gdańską. W ofercie są dostępne ekskluzywne 
apartamenty z prywatnymi miejscami do cumowania 
jachtu lub łodzi motorowodnej. Do dyspozycji mieszkańców 
będą też wyjątkowe udogodnienia, m.in. basen, sauny - 
sucha i mokra, sala fitness, restauracja, sala zabaw dla 
dzieci oraz sala bankietowa i przede wszystkim własny 
kapitanat oraz w pełni wyposażone nabrzeże. 
- Większość czasu żegluję za granicą. Mam więc świetny 
pogląd na to, jak wygląda infrastruktura żeglarska 
w Polsce, a jak na świecie. W mojej ocenie w tym zakresie nie 
dogoniliśmy jeszcze Zachodu. Na szczęście infrastruktura 
cały czas prężnie się rozwija. Najlepszym dowodem na 
to jest Sol Marina – pierwsza tego typu prywatna marina 
na polskim wybrzeżu. Gdybym miał kiedyś wybudować 
swoją własną marinę byłaby do niej podobna. Dlatego 
zdecydowałem się na współpracę z Dekpol Deweloper 
i pełnienie roli Ambasadora tego wyjątkowego projektu – 
powiedział  Mateusz Kusznierewicz. 
Współpraca Mateusza Kusznierewicza z Dekpol Deweloper 
obejmuje również realizację wspólnych wydarzeń, w tym 
pikników i regat żeglarskich. Sportowiec i Spółka wspólnie 
zrealizują też kampanię „Odkryj nowe możliwości”. Jej 
celem jest pokazanie jak pozytywnie spojrzeć na zmiany 
wynikające z globalnej pandemii COVID-19 i wykorzystać 
ich potencjał do przewartościowania i poprawy jakości 
swojego życia. - Work-life balance, żeglarski styl życia, 
nieznane zakątki Zatoki Gdańskiej, to tylko niektóre 
z tematów, które poruszymy w ramach kampanii – 
zapowiedział Dariusz Radtke.

ŁącZą NaS waRTOścI: 
Mateusz Kusznierewicz 
AMBASADOREM INWESTyCJI SOL MARINA
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- Osiedle Gardenia to unikatowa inwestycja w tej części Gdyni. Po-
wstaje na poogrodniczym terenie, dlatego też miejsce to wyróżniać 
się będzie dużą ilością i różnorodnością zieleni – w części zachowa-
nej, a w części nowo nasadzonej - wszystko starannie zaprojektowa-
ne. W ofercie znajdują się aż 24 mieszkania z ogrodami o powierzchni 
nawet do 183 mkw. W połączeniu z lokalizacją – bliskością centrum 
i doskonałym skomunikowaniem, stwarza to wyjątkową możliwość 
zamieszkania w zielonym otoczeniu, mogąc jednocześnie swobodnie 
korzystać z uroków miejskiego życia – mówi Krzysztof Daroszewski, 
dyrektor trójmiejskiego oddziału Archicom Polska.

wyższy sTAndArd zAmiEszkAniA

Na inwestycję składają się trzy 3-piętrowe budynki, każdy z pod-
ziemną halą garażową. W ofercie Osiedla Gardenia znajdują się 102 
mieszkania (od 2 do 4 pokoi) o zróżnicowanych metrażach – od 28 
mkw. do ponad 99 mkw. Na wewnętrznym terenie osiedla znajdzie 
się jeden duży plac zabaw dla dzieci, który zapewni im bezpieczne 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ponadto w ramach inwe-
stycji, w jej zielonym otoczeniu powstaną siłownia zewnętrzna i 2 
miejsca rekreacji, a także 5 parkingów rowerowych.
Inwestycję charakteryzuje nowoczesna architektura, duże prze-
szklenia oraz eleganckie i  przestronne części wspólne. We wszyst-
kich mieszkaniach położonych na piętrach zaprojektowano balkony, 
a do lokali na parterze przynależeć będą prywatne ogródki. Do dys-
pozycji przyszłych mieszkańców będą też komórki lokatorskie. 

ogród w miEśCiE

Gardenia to wyjątkowo „zielone” osiedle, dla którego inspiracją 
jest natura i historia tego miejsca. W ramach koncepcji i projekto-
wania inwestycji zadbano o zachowanie roślinności z  tego tere-
nu i wkomponowanie jej w nową zabudowę – istniejąca ogrodowa 
zieleń (żywopłoty, świerk i drzewa owocowe) uzupełniona zostanie 
o nowe drzewa liściaste i iglaste, a także kwiaty i ozdobne trawy. 
Starodrzewie stanowią m.in. orzech włoski, grusza, wiśnia, wierz-
ba płacząca, świerk, tuja szmaragd czy dwa rodzaje sosny. Są też 
krzewy: śliwa wiśniowa, tawuła japońska, forsycja pośrednia czy 
irga pozioma. Istniejącą zieleń uzupełniono o  kilkadziesiąt drzew, 
w większości liściastych, m.in. jesion wyniosły, trzy rodzaje klonu 
(jawor, zwyczajny i czerwony) czy jarząb pospolity, a także kilka 
świerków. Uzupełnienia z nowych roślin dodadzą otoczeniu koloru 
– kwiatowej bieli i fioletu. Będą tu m.in. bluszcz, dichondra, trawy 
niealergizujące czy lawenda pachnąca.

DZIElNIcA REWItAlIZAcjI

Osiedle Gardenia powstaje przy ul. Opata Hackiego 16 w Gdyni Chy-
loni – dzielnicy, o której mówi się często „miasto w mieście” ze wzglę-
du na jej miejską kompleksowość i  samowystarczalność. Od kilku 
lat rejon ten przechodzi wielowymiarową rewitalizację. W grudniu 
2019 roku zakończył się trwający dwa lata, szeroko zakrojony pro-
jekt obejmujący osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego. W miejscu 
piaszczystego terenu między blokami powstała wyłożona dwukolo-
rowymi płytami aleja – na której końcach znajdują się miejskie place. 
Na każdym czeka gra miejska oraz elementy małej architektury, za-
projektowane specjalnie dla tej części Chyloni: wygodne siedziska, 
leżaki, hamak czy zacieniacz. Pomiędzy tymi przestrzeniami są pla-
ce zabaw, duże trawniki z nowo nasadzoną zielenią oraz wyremon-
towane chodniki. Zamontowano też liczne stojaki rowerowe i ławki, 
a cały teren jest po zmroku efektownie oświetlony.

Osiedle Gardenia 
– ZAMIESZKAJ W ZIELONyM OGRODZIE

Archicom realizuje kolejną inwestycję w Gdyni 
Chyloni – Osiedle Gardenia. Bogatą zielenią, 
z różnymi gatunkami drzew, krzewów, kwiatów i traw 
ozdobnych, nawiązywać będzie do ogrodnictwa, które 
kiedyś tutaj funkcjonowało. Przyszli mieszkańcy 
poczują się tutaj jak we własnym ogrodzie. W ramach 
inwestycji powstaną 3 kameralne budynki oferujące 
łącznie 102 mieszkania, a tereny zielone i rekreacyjne 
łącznie zajmą powierzchnię ponad 2,6 tys. mkw.



eszcze kilka lat temu w Polsce wy-
dawało się, że nigdy nie powsta-
nie tu jakakolwiek autostrada. 
Ani stadion. Tymczasem długość 
dróg szybkiego ruchu osiągnęła 

4011 km ( w tym 1675 km autostrad i 2336 km dróg 
ekspresowych ). Od ubiegłorocznego stycznia odda-
no blisko 300 km nowych dróg ( w tym krajowych). 
Wszystko nowe i piękne. Gorzej gdy przekonamy się, 
że po tych nowych i szybkich drogach jeżdżą coraz 
starsze samochody. Statystycznie i realnie. W 2019 
r. Polacy zarejestrowali ponad milion używanych aut 
sprowadzonych z zagranicy. Milion w 365 dni!  To re-
kord. Średni wiek sprowadzanego auta wyniósł 11 lat 
i 11 miesięcy. Odpicowane w prywatnych warsztatach 
wyjeżdżają na drogi by zmierzyć się z tymi, które wy-
jechały prosto z salonów.

W ten sposób na polskich drogach spotykają się dwa 
światy. Z jednej ci, którzy dzięki 500 plus czy podwyż-
kom najniższych płac zyskali dostęp do świata mo-
toryzacji. Z drugiej nadjeżdżają bogacze i lizingowcy 
w nowych limuzynach. W autach jednych i drugich są 
skóry, klimatyzacja, składane lusterka i inne znamio-
na luksusu. Bo Polacy nie chcą już najtańszych aut- 
golasów. Chcą komfortu i fun’u za kierownicą.

Większość gruchotów do Polski przyjechała z Nie-
miec. Również wśród marek i modeli dominują auta 
zza naszej zachodniej granicy – wynika z danych Insty-
tutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Najczę-
ściej przywożono do Polski pojazdy wyprodukowane 
w 2008 r. (86 536 egzemplarzy). Wśród nich 35 ty-
sięcy audi A4 i 31 tysięcy golfów – czyli aut uwielbia-
nych przez młodych wożących kumpli po dyskotekach 
w sobotnie wieczory. Na kolejnych stopniach podium 
są  astra, bmw3, passat i audi A3. W czołówce znala-
zły się jeszcze auta marki Ford, Audi, Renault, BMW, 
Peugeot, Citroen, Mercedes i Toyota. Ale były też ta-
kie ciekawostki jak 8 pojazdów sprowadzonych nad 
Wisłę z Chin, trzy z Kazachstanu, a po jednym z Algie-
rii czy Afganistanu.

Mimo zalewu staroci pomorscy dealerzy trzymają się 
nieźle. Wystarczy popatrzeć, na nowy salon sprze-
daży BMG Goworowski przy Łużyckiej w Gdyni. 3 
tysiące metrów powierzchni wystawowo-biurowej. 4 
poziomy – w tym najwyższy z tarasem na Zatokę. Na 2 
poziomach wyeksponowano na razie 50 aut. A miej-

sca jest na dwa razy tyle. Luksus i elegancja utrzy-
mana w czerni Mercedesa. Największy i najnowocze-
śniejszy salon tej firmy w Polsce. Najlepszy tenisista 
wśród samochodowych dealerów na Pomorzu Bog-
dan Goworowski jest pewny, że inwestycja się opłaci. 
Jak sam mówi – Polacy chcą luksusu i coraz bardziej 
prestiżowych aut w garażu, bo Fiatami, Oplami czy 
Fordami już się najeździli.

Inni też inwestują. Swoje obiekty w Gdańsku buduje 
i modernizuje Grupa Zdunek. Na początku maja ub. 
roku otworzyli salon Citroena przy Grunwaldzkiej, 
a w maju odnowione BMW na Miałkim Szlaku. Przy 
tej ulicy – gdańskim zagłębiu motoryzacji – wkrótce 
klientów zaproszą Renault i Dacia. A przecież są tam 
też salony braci Pusz czyli Motor Centrum z Oplem 
i Mitsubishi. Do tego Mercedes i Mazda Goworow-
skiego czy Ford Jerzego Jankowskiego. Podobny tłok 
na Kartuskiej czy Lubowidzkiej. Po przejęciu dealera 
Forda w Bydgoszczy teraz także na trójmiejski rynek 
tej marki wkroczył Aleksander  Plichta utrudniając 
życie BIG Autohandel w Gdańsku i Euro Car w Gdy-
ni. W swojej talii ma jeszcze Volkswagena, SEAT-a, 
Skodę oraz Audi i jego auta ledwo już się mieszczą na 
gigantycznej działce przy obwodnicy. Na deser zosta-
wiamy sobie przyjaciela naszej gazety – Toyotę Roma-
na Waldera z Chwaszczyna, gdzie niezawodne „japoń-
czyki” sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Te przykłady 
pokazują jak wielki robi się ścisk w tej branży. Dotąd 
rynek był ustabilizowany, ale z powodu ogromnej kon-
kurencji wszyscy jechali na minimalnej marży. Teraz 
doszedł koronawirus. W marcu i kwietniu aut prak-
tycznie nie sprzedawano. I choć nikt tego głośno nie 
mówi - wiadomo, że rynek jest coraz trudniejszy, a naj-
słabsi wypadną z gry połknięci przez większych. Sy-
tuację ratują firmowe leasingi, choć i tu przepisy się 
zmieniły na gorsze. Z ponad 500 tysięcy nowych aut 
kupowanych dotąd rocznie przez klientów - co 5 jest 
leasingowany, coraz częściej auta są długoterminowo 
wypożyczane. Wcześniej rynek napędzały też zakupy 
flotowe. W kraju w którym rząd ma 2142 limuzyny, czyli 
jest ich o 782 więcej niż karetek pogotowia na zakupy 
centralne i instytucjonalne zawsze można było liczyć. 
Ale i w tej kwestii coraz gorzej. Nawet ci co mają – na 
wszelki wypadek oszczędzają. Inni – wobec niepewnej 
przyszłości – boją się kupić nowe auto. Dlatego lawe-
ciarze śpią spokojnie. A na ulicach mamy coraz więcej 
gruchotów, których spaliny i stan techniczny zabijają 
ludzi częściej niż Covid.  
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Epidemia koronawi-
rusa trwa. Muzeum 

Narodowe w Gdańsku 
przygotowało ma-

seczki z nadrukiem 
fragmentów z „Sądu 

Ostatecznego” Hansa 
Memlinga. Te wyjąt-

kowe, artystyczne 
maseczki możemy 

zakupić w sklepach 
muzealnych oraz online. Pamiętaj nadal w miejscach 

publicznych należy zasłaniać usta i nos!

Atrakcje, które czekają na gości do 16.08 
można by wymieniać bez końca: 650 stoisk, 
koncerty, widowiska, strefa relaksu i gastro-
nomii i wiele in. Tutaj jest gwarnie, kolorowo, 

smacznie i wyjątkowo. 
Słynny Jarmark św. 
Dominika to współ-
czesność i tradycja, to 
rękodzieło i wyjątko-
we starocie, to letnie 
wielobarwne dni i letnie 
wieczory z domieszką 
wyjątkowych smaków 
i dobrej muzyki.

PiĘknE 
mAsECzki

iejsca przyjazne zwierzakom to już norma. Co raz częściej może-
my wybrać się na spacer i zasiąść na przysłowiową kawę razem 
ze swoim czworonożnym przyjacielem. W Trójmieście jest co raz 

więcej takich miejsc. Pamiętajmy o dobrym wychowaniu naszego zwierza-
ka i odpowiednim zachowaniu w restauracji. To co, dobrego odpoczynku 
i integracji na mieście! 

JArmArk św. dominikA 
760 odsłonA!

Lifestyle
M

Na kawę 
ze swoim 
pupilem
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Do dyskusji na ten temat zaprosiły Was 
Patrycja Brendler i Anna Kunicka w swoim 
kolejnym wydarzeniu z Cyklu: Na Skrzy-
dłach Marzeń, które odbyło się 23 lipca 
w O4 Flow w Olivia Bussines Centre.
Gościem specjalnym wydarzenia była Mo-
nika Babicka – aktorka Teatru Miejskiego 
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Lau-
reatka wielu nagród teatralnych, w tym 
za role: Johanny Luisy Heiberg w „Z życia 
glist” Enquista i Candy Starr w „Locie nad 
kukułczym gniazdem” Marii Timofiejewnej 
w spektaklu „Biesy”, Wolność w spektaklu 
„Joanna szalona; Królowa”, Antosia w „Cho-
rym z urojenia” oraz Mała Rozbójniczka 
w „Królowej Śniegu”, Eleanor w „Rock’n’rol-
lu” Toma Stopparda; Ofelii w „Hamlecie”.
Aktorka opowiedziała o swojej drodze za-
wodowej, sztuce teatralnej, uduchowieniu 

ale także o swojej drugiej wielkiej pasji, 
dbaniu o ciało. Realizuje ją prowadząc wła-
sny gabinet kosmetyczny, w którym poma-
ga kobietom odzyskać blask i witalność 
- poprzez właściwą, naturalną pielęgnację 
i odpowiednio dobrane kosmetyki.
Jako dyplomowany kosmetolog i absol-
wentka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu 
urzeczywistnia swoje marzenia i we wła-
snym Salonie Urody Piękna Ty - Monika 
Babicka, w szczególny i indywidualny spo-
sób zajmuje się swoimi klientkami, dobie-
rając zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne dla 
swoich pacjentek. Żyjąc w przekonaniu, że 
harmonia miedzy duszą a ciałem jest dro-
gą do naturalnego piękna, edukuje z duży-
mi sukcesami kolejne kobiety do tego aby 
potrafiły korzystać z wiedzy, którą im daje 
z pięknymi rezultatami dla siebie.

Ideą spotkań Na skrzydłach marzeń jest 
stworzenie przestrzeni motywacyjnej 
i inspiracyjnej dla kobiet. Z równą przy-
jemnością wśród uczestniczek powitamy 
właścicielki biznesu i nauczycielki, stu-
dentki i emerytki, introwertyczki i eks-
trawertyczki, dziewczyny pasjonujące się 
technologią i artystki. Chcemy abyście 
poczuły się u nas dobrze, żebyście wza-
jemnie się inspirowały, wspierały albo po 
prostu umówiły się na kawę i porozmawia-
ły. Zaprosimy również gości, którzy będą 
Was wspierać i prowadzić do najlepszego, 
świadomie kreowanego przez Was życia! 

Harmonia to ład i porządek, to również równowaga i umiejętność 
łączenia różnych elementów w taki sposób, żeby tworzyły jedną 
całość i wzajemnie się uzupełniały. A zatem jak połączyć sprawy 
duchowe z dbaniem o ciało? Jak zadbać o dobre emocje, żeby stano-
wiły podstawę silnej relacji z samą sobą?

Piękna Ty.
na skrzydłach marzeń.

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Tomasz Zientek
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śniadania mistrzyń PskB
powróciły z hiszpańskim przytupem

Buen día – z takim oto hiszpań-
skim powitaniem, po spowodo-
wanej pandemią koronawirusa 
przerwie, wróciły Śniadania 
Mistrzyń, organizowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Kobiet 
Biznesu we współpracy z Gale-
rią Klif. Gościem 12. 

Już w tej serii wydarzenia była Lila Po-
szumska, współzałożycielka i  właści-
cielka Centrum Języka Hiszpańskiego La 
Mancha, podróżniczka i współautorka 
książki „Toros Bravos Sueltos, czyli podró-
że pewnego małżeństwa”.
Gdyby chcieć podsumować jednym zda-
niem życie bohaterki wydarzenia, należa-
łoby powiedzieć „toros bravos sueltos”, 
czyli w wolnym tłumaczeniu „narowiste 
byki puszczone luzem”. Pasja, przygoda 
czerpanie z intuicji i branie życia za rogi to 
najlepsze określenia drogi zarówno tej za-
wodowej, jak  i  życiowej Lili, która pokazała 
uczestniczkom spotkania, jak przypadki, 
które stanęły na jej drodze, zamieniała 
w okazję, a te pozwoliły jej odkryć nowe 
miejsca na świecie oraz… własne zasoby. 
„Niczego w życiu nie należy się bać, na-
leży to tylko zrozumieć” mawiała Maria 
Curie- Skłodowska, czego Lila jest mode-
lowym przykładem. W trakcie spotkania 
rozkochała zgromadzone panie zarówno 
w  podróżach i Hiszpanii, jak i w słuchaniu 
samej siebie. 

– Dla nas to bardzo ważne, by inspirować, 
wspierać i wznosić kobiece biznesy na 
mistrzowski poziom. Cieszy nas ogrom-
nie, iż nasza aktywność zawsze spotyka 
się z tak dużym odzewem. Cieszy nas też 
to, że w zabieganym kobiecym świecie, 
możemy dać członkiniom i sympatyczkom 
naszego stowarzyszenia chwilę na zatrzy-
manie i zadbanie o własne wnętrze – przy 
„akompaniamencie” ferii smaków, barw 
i  zapachów – mówi Marzena Grochowska, 
wiceprezeska zarządu Polskiego Stowa-
rzyszenia Kobiet Biznesu.
Organizatorki Śniadań Mistrzyń podkre-
ślają, że każda kobieta ma „mistrzowski 
gen”. Niektóre już osiągnęły mistrzostwo 
w wybranej dziedzinie, niektóre są na po-
czątku własnej drogi do mistrzostwa, nie-
które chciałyby ten uśpiony jeszcze gen 
obudzić. Bez względu na to, do której gru-
py się zaliczyją, mogą sobie wzajemnie po-
móc. Śniadanie Mistrzyń to nie tylko okazja 

do wysłuchania interesującej prezentacji. 
To również czas na dyskusję z gościem, wy-
mianę doświadczeń, dzielenie się inspira-
cjami i  nawiązywanie nowych kontaktów. 
Partnerem cyklu jest Galeria Klif. 

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Joanna Oleszek Photography
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Artysta podczas wernisażu wspomniał, 
że jego życiowa droga zaczęła się od ro-
dzinnych wapienników na wsi nad Wartą 
na pograniczu Jury Krakowsko-Często-
chowskiej i Wielkopolski. Był zatem naj-
pierw przedsiębiorcą, a artystą w mar-
twym sezonie, kiedy piece wapiennicze 
nie działały. Dopiero gdy zdobył pienią-
dze, mógł poświecić się sztuce. Nie jest 
jednak samoukiem ale absolwentem 
ASP w Krakowie (w kategorii malarstwo) 
i w Katowicach (grafika). 

Rodzaj uprawianego przez niego malar-
stwa sztalugowego zwany jest nadre-
alizmem polskim. Niczym mitologiczny 
Atlas czerpie siłę z dotknięcia ziemi, 
a jest nią wiejskość stron rodzinnych, 
która go fascynuje i nad którą ubolewa, 
że odchodzi w przeszłość. Zachwyca go 
też świat przyrody, który zna od dziecka 
jako myśliwy i „podglądacz”. Ulubionym 
obiektem na jego obrazach są konie. Ten 
świat, z jednej strony realistyczny, za-
mieszkują jednak postacie fantastyczne, 
zarówno te wzięte z ludowych legend jak 
z mitologii, oraz symbole abstrakcyjnych 
pojęć.  Zmysłowość ludzi i przyrody grani-
czy ze scenami rodem z Apokalipsy Jego 
malarstwo jest jednocześnie symbolicz-
ne i naturalistyczne, z nutą baśni i poezji 
rodem z Leśmiana.
Znajdziemy na jego płótnach filozoficzne 
rozważania o życiu – jak na obrazie „Ka-
zanie”, które wygłasza z namaszczeniem 
siedzący  przy stole zażywny wiejski pro-
boszcz , a słuchają: zachwycony, pogrą-
żony w ekstazie Anioł ze skrzydłami, oraz 

czarniawy, z dyskretnymi różkami  i scep-
tycznym obliczem Diabeł. Oba te stwory  
mają pod stołem nogi skute łańcuchem.
Sąsiadem Daniela Pieluchy przez miedzę 
był przez szereg lat Jerzy Duda -Gracz. 
Łączyła ich wspólnota sztuki i życio-
wych poglądów. Wielką tragedia stała się 
choroba a potem śmierć Dudy- Gracza. 
Dopiero po kilku latach Daniel Pielucha 
był w stanie zmierzyć się z tematem po-
żegnanie. „Ostatnia Wieczerza” symbo-
licznie nawiązuje do  ostatniego wieczoru  
nad Wartą, kiedy przyjaciel już wiedział, 
że odchodzi. Już stoi obok stołu Śmierć 
z kosą – jak z obrazów Jacka Malczew-
skiego, czyli pod pustacią pięknej kobie-
ty. Przy stole siedzą przyjaciele i znajomi 
artysty – zajęci swymi sprawami, widzimy 
akty trzech pięknych kobiet, ale wszyst-
ko to już nie obchodzi przenoszącego się 
w inną rzeczywistość artysty.
Warto obejrzeć tę bardzo ciekawą i orygi-
nalną wystawę, póki Jeszce jest w Przy-
widzu w Zielonej Bramie pastwa Krzyża-
nowskich.

W Zielonej Bramie Anioł 

Jak co roku w lipcu, życie kultu-
ralno-towarzyskie przeniosło się 
z gdańskich salonów sztuki na 
wieś. Wernisaż malarstwa Daniela 
Pieluchy odbył się co prawda 
przy Długim Targu w Glaza Expo 
Design, ale to była tylko „zajawka” 
fascynującej wystawy, która od 
początku lipca gości w Zielonej 
Bramie w Przywidzu, w pałacu, 
który kupili i odrestaurowali Piotr 
i Joanna Krzyżanowscy. 

i Diabeł skuci łańcuchemTEksT: Anna Kłos
zdJĘCiA: Wiesław Malicki
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W lipcowe popołudnie przybyli Goście do 
Hotelu Kozi Gród**** w Pomlewie na Ka-
szubach, tylko 30 min od Gdańska. mięli 
okazję spróbować potraw, które Grill Ma-
ster Koziego Grodu przygotował bezpo-

średnio na ich oczach podczas BBQ Par-
ty. Na ruszcie znalazły się m.in burgery 
z dziczyzny, ciabatty ze stekiem z jelenia, 
koreczki z chorizo z dzika, serowe tortil-
le w wersji vege. Nie zabrakło również 
przysmaków degustacyjnych - czyli zna-
ne i lubiane - „Wyroby Koziego”, takie jak 
tradycyjny pasztet z dziczyzny, konserwa 
z dzika i jelenia, szynka z jelenia wędzona 
na zimno, domowe nalewki i oleje sma-
kowe. Na Gości czekały również idealnie 
dobrane do dań piwa regionalne od
Końskiej Grzywy, wyśmienite wina od 
Partner Center i sery dojrzewające od fir-
my Spolmek oraz regionalne kozie sery od 
Wiejski Koszyk. Popołudnie umiliła muzy-

ka na żywo w wykonaniu Eweliny POBLO 
Pobłockiej, gra w ruletkę i zdjęcia w stylu 
Country, mozliwość ukręcenia zdrowego 
koktajlu z Blender Bike a całość dopeł-
niła zabawa wizytówkowa z atrakcyjnymi 
nagrodami. Wydarzenie poprowadziła 
Paulina Marwińska, właścicielka agencji 
kreatywnej Maarwin.

W gdańskim Garnizonie miało miejsce ofi-
cjalne otwarcie pracowni projektowej IDE-
ALNE WNĘTRZA. Ta galeria to jedno z naj-
piękniejszych miejsc na mapie Trójmiasta. 
Pełne designu, blichtru inspiracji. Jest to 
butik premium, zajmujący się sprzedażą 
materiałów, mebli, oświetlenia i dodatków 
do wnętrz, które zostały dobrane autor-
sko przez właścicielkę i architekt wnętrz-

Mgr inż. Dagmarę Iwańską. To właśnie ona 
była gospodarzem tego wieczoru. Podczas 
otwarcia przybyli goście mieli okazję obej-
rzeć wspaniale urządzone biura, zasięgnąć 
opinii ekspertów, skosztować przygotowa-
nych pyszności , jak i wygrać wspaniałe 
nagrody od partnerów. Wydarzenie popro-
wadziła Paulina Marwińska właścicielka 
agencji Maarwin. 

Idealne 
Wnętrza

Popołudniowe BBQ Party

zdJĘCiA: Sławek Dorochowicz

zdJĘCiA: Dominik Sadowski
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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.

idziemy do TeATRU
….. nAreszcie!

ierwsze teatry zaczęły zapra-
szać widzów do siebie po długiej 
przerwie.

Podekscytowani zakładamy eleganckie toalety 
i z entuzjazmem udajemy się na przedstawienie. 
Ale cóż to za przygoda nas czeka….

Na wstępie zostaniemy poproszeni o podanie 
danych teleadresowych. Oczywistym jest, że 
nie wszystkim się ta procedura spodoba. Byłem 
świadkiem przykrej sceny przy wejściu na widow-
nię jednej z instytucji kultury. Pani zaparła się, że 
nie będzie współpracowac z obsługą. Cóż… musimy 
raczej odpuścić, jeśli chcemy uczestniczyć w kon-
sumpcji kultury znowu na żywo. Teatry nie zbierają 
danych ze wględu na swoje zachcianki, ale dla do-
bra nas wszystkich! Wszelkie informacje o uczest-
nikach zostaną usunięte po 14 dniach od daty 
wydarzenia. Uczestniczenie w kulturze to również 
odpowiedzialność – bądźmy więc odpowiedzialni 
wspólnie.  I nie męczmy biednych Pań bileterek, 
one tylko wykonują swoją pracę. 

Kolejna sprawa to dezynfekcja rąk, ale z tym na 
szczęści nikt raczej nie ma problemu. Na widow-
nie będziemy wpuszczani w odstępach, wydłuży to 
oczywiście czas wejścia oraz opuszczenia sali po 
spektaklu. Miejmy cierpliwość. No i zakrycie nosa 
i ust. Musimy o tym pamięć, mając ze sobą ma-
seczkę, przyłbicę lub kawałek materiału. Niektóre 
teatry będą też oferowały możliwość zakupu ma-
seczki – dla zapominalskich.

Wszystko po to, by umożliwić publiczności uczest-
niczenie w wydarzeniu!  Za to na widowni rozsią-
dziemy się  wygodnie, beż sąsiadów łokieć w ło-
kieć, gdyż teatry (przynajmniej na dzień, kiedy 
piszę ten tekst) mają obowiązek pozostawić co 
drugie miejsce puste. Czy jest to zasadne czy nie, 
Państwu pozostawiam ocenę. 

Stwarza to jednak inny problem. Natury ekono-
micznej. W zwyczajnych warunkach sztuka jest, 
aby spektakl teatralny zbilansował się w 100% 
z biletów. Jest to możliwe, ale zazwyczaj przy ma-
łoobsadowych przedstawieniach dramatycznych. 

W dużych ośrodkach, zwłaszcza teatrach muzycz-
nych (do nich także zaliczam operę) jest to raczej 
niemożliwe. Przy założeniu, że organizator może 
zapełnić tylko 50% pojemności sali, deficyt jest 
nieunikniony. Pytanie brzmi: na jak długo teatry 
będą w stanie w ten sposób funkcjonować?...

Wiem, że dzisiaj wizyta w teatrze nastręcza wielu 
problemów i nie jest tak komfortowa jak dawniej. 
Jednak ruszajmy, moi mili, do świątyń sztuki, arty-
ści na nas czekają. Czekają ze swoją twórczością, 
ze swoją pasją. Czekają też na powrót do normal-
nego zarobkowania, pomóżmy im.

Na sezon wakacyjny swoją ofertę teatralną przy-
szykowali między innymi: Teatr Miejski w Gdyni, 
Teatr Muzyczny, Konsulat Kultury, Teatr Wybrzeże. 
A w połowie sierpnia powraca do grania Opera Bał-
tycka w Gdańsku.

Polecam zajrzeć na strony internetowe 
z repertuarem.

P
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Stowarzyszenia Valores Veri, które zajmuje się upowszechnieniem 
wiedzy dotyczącej posiadania własności ze szczególnym podkre-
śleniem znaczenia metali szlachetnych zorganizowało spotkanie 
w pięknych wnętrzach Hotelu Quadrill w Gdyni Orłowie  z Piotrem 
S. Wajdą. Mieszkając od 1990 roku poza granicami Polski, zdobywał 
zawodowe doświadczenie w Niemczech, Szwajcarii i Liechtenste-
inie. Wywodzący się z rynku niemieckiego finansista, manager mię-
dzynarodowych struktur oraz szkoleniowiec i trener biznesu. Inwe-
stor, założyciel oraz udziałowiec wielu spółek zagranicznych. Jest 
twórcą wielu produktów finansowych i handlowych oferowanych na 
świecie. Jego rozwiązania dystrybuowane są obecnie w ponad 90 
krajach, ciesząc się zaufaniem klientów ze 166 państw.

Na spotkaniu poruszane były tematy związane ze zmianami i pro-
cesami oraz patologiami rynków systemy finansowo- monetarnego. 
Omówiono także konsekwencje i możliwe rozwiązania dla budowa-
nia bezpieczeństwa finansowego obywateli. 

Metale szlachetne, zwłaszcza złoto są uważane za „Bezpieczną 
przystań” w niespokojnych czasach. I spoglądając na ostatnie kil-
ka tysięcy lat – nie bez powodu. Popyt na złoto jest cały czas odpo-
wiednio wysoki. 

Złoto zajmuje szczególną pozycję wśród metali szlachetnych, ponie-
waż służy wszystkim bankom centralnym jako rezerwa walutowa. 
Nie dotyczy to białych metali. Ich zapotrzebowanie wynika przede 
wszystkim z potrzeb gospodarki. Srebro, platyna i pallad to ważne 
surowce i kluczowe elementy wielu technologii w naszym środowi-
sku. Rozwój cen czterech metali szlachetnych jest zatem całkowicie 
niezależny od siebie. A to otwiera atrakcyjne możliwości dla posia-
dania wszystkich metali szlachetnych.

Niewiele aktywów rzeczywistych ma tę elastyczność, podzielność 
i płynność. Metale szlachetne nie wymagają pielęgnacji, konserwa-
cji ani zarządzania. Mają nieodłączną wartość i należy je tylko chro-
nić, poprzez bezpieczne przechowywanie. 

Gospodarzem spotkania była Ewa Lamża certyfikowany ekspert do 
spraw metali szlachetnych Valores Veri. 

złoto – Twoja 
„Bezpieczna 
przystań”
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Lexus LC w wydaniu 500 jest jednym 
z ostatnich, dostępnych na europejskim 
rynku, samochodów z dużym, 5-litrowym, 
wolnossącym silnikiem V8. jednostka ta 
generuje 464 konie mechaniczne i gwaran-
tuje wyśmienite osiągi. Od 0 do 100 km/h 
Lexus LC Convertible przyspiesza w 4.6 se-
kundy, a maksymalnie osiąga 270 km/h.

W stosunku do modelu Coupe, wersja 
otwarta ma zmienioną konstrukcję, aby 
zapewnić odpowiednią sztywność nad-
wozia. Miękki, materiałowy, czterowar-
stwowy dach rozkłada się w 15 sekund, 
a proces jego chowania trwa o sekundę 
dłużej. Czynność tę można wykonywać 
również w czasie jazdy z prędkością do 50 
km/h. Panel sterowania dachem, znajduje 
się w centralnej konsoli i ukryty jest pod 
ozdobną klapką.

Inżynierowie odpowiedzialni za ten projekt, 
dużą wagę przyłożyli nie tylko do stylistyki, 
która ma spójna z modelem o zamkniętym 
nadwoziu, ale także dźwięku. W modelu LC 

Convertible mocne brzmienie silnika V8 
zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem 
prędkości obrotowej, zyskując mocniejsze 
i bardziej wyraziste brzmienie, równolegle 
z naciskiem na pedał przyspieszenia przez 
kierowcę i sekwencjami zmian biegów za 
pomocą 10-biegowej skrzyni automatycz-
nej. Ten efekt potęguje również brzmienie 
układu wydechowego.

Klimat(yzacja) 
w wydaniu cabrio
LC Convertible ma system sterowania kli-
matyzacją podczas jazdy z otwartym da-
chem, który za pomocą czujnika automa-
tycznie wykrywa, czy jest on opuszczony 
czy zamknięty i odpowiednio dostosowuje 
jej wydajność. Gdy dach jest otwarty, pod 
uwagę do obliczenia właściwych parame-
trów ustawień klimatyzacji i przepływu 
powietrza są brane takie czynniki, jak ilość 
światła słonecznego, zewnętrzna tempera-
tura oraz prędkość samochodu.
Wbudowane w zagłówki, regulowane nawie-
wy ciepłego powietrza kierują je na szyję. 

Zaprojektowano je tak, by były odpowiednie 
dla osób o różnym wzroście. Włączają się 
automatycznie, ale można też użyć stero-
wania ręcznego z trójstopniowym zakresem 
regulacji temperatury. Inteligentny Climate 
Concierge Lexusa został dostosowany do 
użytku w kabriolecie, koordynując sterowa-
nie automatyczną klimatyzacją, podgrze-
waniem siedzeń i szyi oraz ogrzewaną kie-
rownicą. Rozpoznaje nawet, gdy siedzenie 
pasażera nie jest zajęte, wyłączając ogrze-
wanie w celu zaoszczędzania energii.
Bazowa cena Lexus’a LC Convertible wyno-
si 632 000 zł. Obecnie dostępna jest tylko 
wersja LC500 i na razie nie ma konkretnych 
informacji czy dołączy do niej także hybry-
dowa odmiana LC500h.

Najnowszy kabriolet Lexusa

Do salonu Lexus Trójmiasto 
w Gdańsku, z dwudniową wizytą, 
przyjechał najnowszy w marce 
model – ekskluzywny kabriolet 
LC Convertible. Był to pierw-
szy, oficjalny pokaz tego modelu 
w polskim salonie. Bazujący na 
modelu Coupe, piękny sportowy 
samochód, ma miękki składany 
dach i kabinę typu 2+2. Bazowa 
cena Lexusa z otwartym nadwo-
ziem wynosi 632 000 zł. 

TEksT: Lexus
zdJĘCiA: Lexus
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Cztery lata temu 
zakończyła się pro-

dukcja tego kulto-
wego modelu. Został 

on jednak na nowo 
zaprezentowany 

w odmienionej wersji. 
Kultowa terenówka – 

nowy Land Rover De-
fender powraca i jest 
wyposażony w opony 
Goodyear. Brytyjska marka po raz kolejny zaufała ame-

rykańskiemu partnerowi i wybrała jego ogumienie. 

W tym roku zamiast w wakacyjnej aurze 
zamiast w marcu,  łącznie 4856KM ruszyło 
po kaszubskich trasach. 10 niesamowicie 
silnych maszyn z gamy Mercedes AMG 
wystartowało na trasy. Dealer BMG Gowo-

rowski zaprosił 
na jazdy swoich 
klientów. Cieka-
wostka: wartość 
wszystkich mo-
deli samochodów  
uczestniczących 
w 180 km trasie, 
przekroczyła 6 
mln PLN.

lAnd rovEr 
DEfENDER POWRAcA

rupa Zdunek przekazała dwa samochody o napędzie elektrycznym Re-
nault ZEO R135, które trafiły do Referatu Ekologicznego Straży Miej-
skiej w Gdańsku.. Pojazdy o maksymalnym zasięgu 390 km na jednym 

ładowaniu będą służyć mundurowym z Sekcji Kontroli Odpadów. Kluczyki 
do samochodów wręczyli strażnikom prezydent Gdańska Aleksandra Dul-
kiewicz  i jej zastępca Piotr Borawski. 

AMg
PERfORMANcE tOuR

M
otoryzacja

G

elektryczne 
samochody 

dla strażników
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Na wakacje
autem i z rowerem

Wakacje to czas, w którym często przesiadamy 
się z czterech na dwa kółka. Jak zatem najlepiej 
przetransportować rower (lub kilka rowerów) autem?

TEksT: Rafał Korbut
zdJĘCiA: mate riały prasowe
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ybierając się z rodzi-
ną na urlop nierzad-
ko chcemy zabrać ze 
sobą rowery. Jeśli pla-
nujemy takie wakacje 

(samochodowo – rowerowe) trzeba wcze-
śniej zadbać o to, aby dwukołowce w spo-
sób bezpieczny i wygodny zamontować. 
Możliwości jest kilka – od przewiezienia 
wewnątrz auta, poprzez różnego rodza-
ju uchwyty i bagażniki, aż po przyczepę. 
Przed wybraniem danego rozwiązania 
warto zastanowić się, jak często będzie-
my z niego korzystać i ile rowerów będzie-
my przewozić. 

w bagażniKu – tanio,
ale niewygodnie
Najtańszym rozwiązaniem jest włożenie 
roweru do bagażnika. Z tym, że w takim 
przypadku musimy posiadać samochód 
z otwieraną klapą z tyłu, trzeba wtedy 
też położyć tylne siedzenia, a co za tym 
idzie samochodem będą mogły podró-
żować tylko dwie osoby. Poza tym przy 
autach typu hatchback może się okazać 
konieczne zdjęcie przedniego koła rowe-
ru. Takie rozwiązanie może się w ogóle nie 
sprawdzić w mniejszych samochodach, 
do których rower zwyczajnie się nie zmie-
ści. Nie jest to również dobre rozwiązanie 
przy przewozie więcej niż jednego roweru 
i konieczności zabrania ze sobą większej 
ilości bagaży. Jeśli jednak ktoś wybie-
rze tę opcję - istnieją na rynku specjalne 
uchwyty właśnie do przewozu rowerów, 
które montuje się wewnątrz bagażnika. 

W
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rowery – na dach
Drugie – zdecydowanie lepsze - rozwiązanie to bagażnik dachowy 
lub uchwyty do rowerów, mocowane do uniwersalnego bagażni-
ka dachowego. Zaletami takiego takiego rozwiązania są: możli-
wość przewiezienia kilku rowerów bez konieczności zdejmowania 
przednich kół z nich i  pozostawienie pełnej przestrzeni bagażowej 
w samochodzie. Nie zmniejszamy też w ten sposób widoczności 
z żadnej strony samochodu. Wadami są: dość uciążliwe podnosze-
nie roweru, by umocować je na dachu auta, spore opory powietrza 
podczas jazdy, ograniczenie prędkości podróży i większe zużycie 
paliwa oraz fakt, że rowery po dłuższym przejeździe będą „ozdo-
bione” owadami. Trzeba też zwracać uwagę przy przejeżdżaniu pod 
bardzo niskimi mostami czy wiaduktami oraz gdy gałęzie drzew 
zwieszają się nisko nad jezdnią. 

uchwyty na Klapę lub haK
Kolejne rozwiązania to bagażnik mocowany na tylną klapę. Zalety 
to mniejsze opory powietrza, niż w przypadku przewożenia rowerów 
na dachu, wady to ograniczenie widoczności do tyłu i zablokowanie 
dostępu do bagażnika oraz często zasłonięcie tylnych świateł. 
Właściciele samochodów wyposażonych w hak mają jeszcze jedną 
możliwość do wyboru. Bagażnik rowerowy na hak ma sporo zalet: 

wygodny i szybki montaż bagażnika oraz rowerów, niektóre odchy-
lane modele dają możliwość otworzenia bagażnika, mniejsze opory 
powietrza niż w przypadku przewożenia rowerów na dachu. Zazwy-
czaj nie ma też problemu z zasłanianiem świateł w samochodzie, 
bo takie bagażniki mają swoje światła. Wadą jest ograniczenie 
widoczności do tyłu, trzeba też pamiętać, że takie bagażniki nie 
należą do najtańszych. 

dedyKowana przyczepa
Ostatnią możliwością przewozu roweru jest przyczepa samocho-
dowa. Na rynku dostępne są nawet specjalne, przeznaczone wła-
śnie do przewożenia rowerów. Jak każde z poprzednich rozwiązań, 
tak i to ma swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą jest możliwość 
przewiezienia kilku rowerów naraz, łatwego ich umieszczenia 
i dostępu. Do dyspozycji pozostaje nam wówczas cała przestrzeń 
bagażowa w samochodzie oraz możliwość założenia dodatkowego 
bagażnika na dach, co przy wyjeździe na dłuższy czas i koniecz-
ności zabrania większej ilości bagażu może mieć duże znaczenie. 
Poza tym w przypadku przyczepy krytej rowery są chronione przed 
warunkami atmosferycznymi. Wady – to mniejsza zwrotność samo-
chodu z przyczepą, problemy z zaparkowaniem na miejscach par-
kingowych standardowych wymiarów i ograniczona widoczność. 
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Prezes Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego Automobilklub 
Orski Anna Orska -Majewicz i Dyrektor Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski Grand Prix Sopot-Gdynia, Lesław Orski, mówią 
o tym jak nad morzem organizuje się samochodowe wyścigi górskie 
najwyższej rangi.

sOPOT – POLSKIE 
MONTE CARLO

TEksT: Zdzisława Mochnacz
zdJĘCiA: Automobilklub

Wyścigi "górali" po raz 23! Choć w tym sezonie wiele wyścigów zostało 
odwołane, Wy działacie nieustannie!

lO: Nie wyobrażam sobie, aby przerwać rozpoczęty epizod w 1997 
roku. Gdyby nie organizacja rajdów i wyścigu  w Sopocie pewnie 
bym sam startował do chwili obecnej. Zawodnicy przyzwyczaili się 

już do specyficznej niebezpiecznej trasy w Sopocie, a nie do końca 
górska charakterystyka wyścigu górskiego ma swój podstawowy 
plus - PROMOCJA DYSCYPLINY dla zwykłych zmotoryzowanych. Inne 
rundy Mistrzostw odbywają się w autentycznych górach, ale z dala 
od miejscowości, a u nas znany kurort, morze, plaże i ekstremalne 
dyscyplina sportu motoryzacyjnego z samochodami o mocy ponad 
1000 Koni Mechanicznych!!!! Jak komunikujemy powszechnie SO-
POT – POLSKIE MONTE CARLO.
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Rajdowy opis to minimum znaków i maksimum informacji. Jak jest 
podczas przygotowywania zawodów Grand Prix Sopot?

AO: Oczywiście dużo pracy organizacyjnej. Niezwykle trudny jest 
obecny rok. Będziemy pierwszym w tym roku organizatorem 1 
i 2 rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, i chociaż 
dzięki wielkiej determinacji i komunikowaniu, że wyścig przepro-
wadzimy do końca, nie wiemy co nas czeka. Fantazja Polaków, 
którzy obecnie zachowują się tak jakby KTOŚ kontaktem wyłą-
czył w Polsce pandemię, może zaowocować ponownymi restryk-
cjami sanitarnymi.

Monte Carlo ma swoje coroczne wyścigi formuły 1. Sopot ma Grand 
Prix dzięki stowarzyszeniu automobilklub orski. Skąd pomysł na wyści-
gi najwyższej rangi w naszym pięknym kurorcie?

lO: Ponad 25 lat sam startowałem we wszystkich dyscyplinach 
sportu samochodowego. Byłem również Mistrzem Polski w Wy-
ścigach Górskich. Po powstaniu Automobilklubu, w 1996 roku, 
promowałem organizację najwyższej rangą imprezy w Polsce na 
Pomorzu. I tak w 1996 roku po przekonaniu ówczesnych decyden-
tów w Polskim Związku Motorowym z goszczącym u nas ówcze-
snym Przewodniczącym Komisji Wyścigów Górskich- nie żyjącym 
już krakowianinem Leszkiem Sędzimirem, władze PZM postano-
wiły przydzielić nam organizację Mistrzostw Polski w Wyścigach 
Górskich nad polskim morzem. Organizujemy Grand Prix Sopot-
Gdynia nie przerwanie do tego roku. Trzeba nieskromnie pochwa-
lić się, że dzięki naszym sponsorom i przychylności władz Gdyni 
i Sopotu droga z Sopotu do Gdyni, będąca trasą wyścigu, uzyskała 
nową, równą nawierzchnię. W niebezpiecznych miejscach zostały 
zamontowane bariery energochłonne ratujące kierowców i pasa-
żerów w wypadkach, które zdarzają się na tym krótkim odcinku 
niebezpiecznej drogi. Trasa biegnie przez trójmiejskie lasy i ma 
wiele bardzo ostrych zakrętów.

Co jest największym wyróżnikiem tych zawodów?

AO: Z pewnością to, że jest to bardziej rajdowy niż wyścigowy 
odcinek drogi, stosunkowo krótki jednak bardzo niebezpiecz-
ny, niewybaczający nawet minimalnego błędu. Zawodnik musi 
być niezwykle skoncentrowany, a o zwycięstwie często decydu-
ją ułamki sekundy. W związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa 
zawodników inspektorzy bezpieczeństwa wprowadzili nam dwie 
tzw. szykany, czyli wyznaczone trzema rzędami ustawionych na 
drodze barier spowolnienie prędkości. Ale i tak czas przejazdu 
ponad 3 km. trasy wyścigu to niewiele ponad 1 min 26 sek. Przy 
przeciętnej prędkości ponad 120 km/h. Ubiegłoroczny zwycięzca 
ponad 1000 KM Mitsubishi Lancer Evo 10 Szymon Łukaszczyk 
z Zakopanego miejscami miał prędkość 230 km/h. 

Proszę zaprosić na sierpniowe zawody wszystkich tych, którzy chcą 
doświadczyć emocji o zapachu spalin i poczuć rajdową prędkość naj-
bliżej jak się da.

lO: Oczywiście wszystkich zmotoryzowanych zapraszamy do bez-
piecznego kibicowania. Wierzymy, że nie będzie trzeba usuwać 
z trasy wyścigu osoby, które nie będą przestrzegały zasad sani-
tarnych. Warto też zobaczyć jak wyglądają z bliska samochody 
biorące udział w sporcie, mówiąc najkrócej jak są „wypieszczone” 
i warto ze względu na nasze bezpieczeństwo przynajmniej w pew-
nej mierze przenieść to na nasze pojazdy. ZAPRASZAMY
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Pomimo gospodarczego spowolnienia Grupa Makurat 
prężnie rozwija swój motoryzacyjny biznes. Gdański 
autoryzowany serwis samochodowy niedawno dopo-
sażył swoje hale warsztatowe, a na terenie blacharni 
w Pępowie koło Gdańska powstało jedyne w północnej 
Polsce, certyfikowane Centrum Napraw Powypadko-
wych Volkswagen Group Polska. Wkrótce do oddziału 
gdańskiego dołączy też nowa stacja kontroli pojazdów.

GruPa MakuraT 
Lider napraw powypadkowych

TEksT: Rafał Korbut
zdJĘCiA: materiały prasowe
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irma Makurat to przede 
wszystkim doskonale 
znana, nie tylko osobom 
związanym z branżą mo-
toryzacyjną, duża i no-
wocześnie wyposażona 

placówka w Pępowie, gdzie prowadzone 
są najwyższej jakości naprawy blachar-
sko-lakiernicze oraz usługi serwisowe. 
Jednak ostatnie lata to czas intensywnego 
rozwoju. Otwarto nowy oddział Makurat 
Auto Miras w Gdańsku oraz wyodrębnio-
no zupełnie osobną działalność w Pępo-
wie - Makurat Auto. To jednak nie koniec 
zmian. W zeszłym roku zapadła decyzja 
o przystąpieniu do programu Centrum Na-
praw Powypadkowych Volkswagen Group 
Polska, jedynego takiego centrum w pół-
nocnej Polsce. Dzisiaj Makurat Auto Miras 
posiada już certyfikat i uprawnienia do au-
toryzowanych napraw samochodów marek 
Volkswagen, Seat i Škoda.
- Zwykliśmy mówić „Twój Volkswagen po-
zostanie Volkswagenem”. Po naprawie, 
wykonanej w naszym centrum, pojazd 
nie straci na wartości ze względu na naj-
wyższą jakość i przestrzeganie wysokich 
standardów, a także używanie oryginal-
nych części zamiennych – wyjaśnia Miro-
sław Makurat, właściciel firmy. - Jesteśmy 
w okresie transformacji. Z zakładu Auto 

Miras, przekształcamy się w certyfikowa-
ny, dostosowany do wygórowanych wymo-
gów obiekt.  Przechodzimy przez kolejne 
etapy autoryzacji, ale już dziś można ko-
rzystać z naszych usług. Status Centrum 
Napraw Powypadkowych dla naszego od-
działu w Pępowie uzyskaliśmy już w 2019 
roku – podkreśla. 

autoryzowany SerwiS 
w Sercu gdaŃSKa
Gdański oddział działa od lipca ubiegłe-
go roku i przeszedł przez żmudny proces 
autoryzacji dla marek Volkswagen, Seat 
oraz Škoda. Warto zaznaczyć, że serwis 
działa identycznie jak ten u autoryzowa-
nego dealera. Obsługa klienta, przyjęcie 
do serwisu, a następnie naprawa gwaran-
cyjna lub pogwarancyjna czy zakup orygi-
nalnych części zamiennych, odbywają się 
zgodnie z standardami VGP. Obiekt przy 
ulicy Zawodników 2, w centrum Gdańska, 
to idealna lokalizacja na pozostawienie 
samochodu w serwisie i załatwienie spraw 
bieżących na mieście.
- Pomimo pandemii, postanowiliśmy nie 
zwalniać tempa i zatrudniliśmy doświadczo-
ny, profesjonalny zespół, który przeszedł już 
ścieżkę szkolenia w Volkswagen Group Pol-
ska - podkreśla Mirosław Makurat.

nie tylKo naprawy
W świeżo zmodernizowanym budynku Ma-
kurat Auto Miras mieści się także salon 
sprzedaży samochodów Makurat Auto.  
W jego ofercie znajdują się  auta z polskiej 
sieci dealerskiej, jak również importowa-

ne samochody z pewną i udokumentowa-
ną historią. To już drugi w województwie 
pomorskim oddział sprzedaży pojazdów. 
Z szerokiej gamy aut można skorzystać 
także w Pępowie, przy ul. Gdańskiej 62.

uSŁugi dla najwięKSzych 
Flot
Poza osobami z branży, niewielu klien-
tów ma świadomość jak zaawansowanym 
technologicznie miejscem jest Centrum 
Napraw Powypadkowych VGP w Pępowie. 
Jego siłą jest najwyższej jakości technika 
i jakość napraw oraz wieloletnie doświad-
czenie jednej z największych blacharni na 
Pomorzu, będącej w stanie realizować na-
wet 500 zleceń miesięczne. 
- Doświadczenie, wysoka jakość, technolo-
gia i zaplecze w postaci aż 150 aut zastęp-
czych sprawia, że  jesteśmy idealnym usłu-
godawcą dla właścicieli dużych flot i pod 
tym względem, zdecydowanie wyróżniamy 
się na tle konkurencyjnych firm - tłumaczy 
Mirosław Makurat.
Jako Centrum Napraw Powypadkowych 
VGP, Grupa Makurat zapewnia swoim 
klientom także całodobową usługę holo-
wania, oryginalne części zamiennie oraz 
naprawy stuprocentowo zgodne z proce-
durami producenta, łącznie z naprawą alu-
miniowych elementów nadwozi. Na terenie 
zakładu Auto Miras w Pępowie znajduje się 
16 specjalistycznych stanowisk blachar-
skich oraz 3 komory lakiernicze. Dodatko-
wo na miejscu dostępna jest pełna gama 
urządzeń takich firm jak: Rupes, Tecopoint 
JRT, Blowtherm, UsiItalia czy Lutro.
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eduKacja przySzŁych 
miStrzÓw
W tym roku Grupa Makurat, we współ-
pracy ze swoim wieloletnim partnerem 
biznesowym Glasurit,  marce premium 
grupy BASF, uruchomiła specjalny projekt 
szkoleniowy „Akademia Makurat Auto Mi-
ras & Glasurit”. W ramach akademii stwo-
rzono klasę, która ma objąć patronatem 
30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
w Kartuzach. Powstał już film zachęcają-
cy do nauki powyższych zawodów, są też 
pierwsi zadeklarowani uczniowie, którzy 
chcą  przystąpić  do nauki od września 
2020 roku. Pomimo pandemii firma stara 
się dotrzeć do młodzieży przez działania 
na Facebooku, a także uruchamiając po-
danie na praktyki w formie elektronicznej. 
- Od kilku lat jesteśmy bardzo zaangażo-
wani w praktyczną naukę zawodu. Obec-
nie szkolimy 39 uczniów w zawodach 
mechanik samochodowy, blacharz samo-
chodowy oraz lakiernik samochodowy. 
Nasze działania są doceniane za co otrzy-
maliśmy już liczne, prestiżowe nagrody, 
m. in. Gryfa Gospodarczego w kategorii 

„Lider Kształcenia Zawodowego” w 2018 
oraz 2019 r. w konkursie odbywającym się 
pod patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego - wyjaśnia Tadeusz Jakubiak, 
koordynator ds. edukacji. 

gwarancja bezpiecznej 
obSŁugi
We wszystkich dziedzinach, w jakich dzia-
ła Makurat Auto Miras, okres obostrzeń 
związanych z COVID-19 był czasem nor-
malnej pracy z zachowaniem najwyższych 
środków ostrożności. 

- Przez cały ten czas pracowaliśmy i sprze-
dawaliśmy również samochody przez in-
ternet. Oferowaliśmy auta w portalu Oto-
moto, kontaktowaliśmy się klientami za 
pośrednictwem Facebooka oraz przygo-
towując wideoprezentacje aut na kanale 
YouTube. Świadczyliśmy również usługi 
w systemie door-to-door, udostępniając 
zdezynfekowane auta do jazd testowych - 
wyjaśnia Jarosław Komuda, dyrektor dzia-
łu sprzedaży pojazdów. 
W przypadku Centrum Napraw Powypad-
kowych wystarczyło wprowadzić harmono-
gram dostarczania samochodów na indy-
widualnie ustaloną godzinę. W ten sposób 
poczekalnia była zawsze pusta, a wiele aut 
dostarczano z pominięciem bezpośred-
niego kontaktu, prosto pod drzwi klienta. 
Obecnie Grupa Makurat działa na pełnych 
obrotach, lecz z zachowaniem wszelkich 
niezbędnych środków ostrożności. 
- W ofercie pozostała usługa door-to-door, 
ponieważ ułatwia życie klientom. Okaza-
ło się, że wielu z nich od dawna pragnęło 
takich właśnie udogodnień, dlatego teraz 
w każdej chwili mogą z nich skorzystać. 
Dzięki temu możliwe jest świadczenie 
wszelkiego rodzaju pomocy, wykonywanie 
przeglądów i napraw z pominięciem bez-
pośredniego kontaktu z obsługą - podsu-
mowuje Jarosław Komuda.



UlTRAleKKI I  UlTRAWyDAJny

Dziś od przenośnego komputera wymaga się naprawdę sporo: 
musi być wydajny, dysponować dobrym wyświetlaczem wyso-
kiej rozdzielczości, zapewniać kilugodzinną pracę bez podłą-
czania zasilacza i do tego niewiele ważyć. Ciekawa propozycję 
dla wymagających klientów ma LG, który oferuje całą gamę 
Ultrabooków. Warto zwrócić uwagę na najnowszy model z 17-
calowym wyświetlaczem, wyposażonym w szybki dysk SSD 
o pojemności 512GB, procesor Intel i7 10 generacji, a ważący 
jedynie 1350 gramów. Wewnątrz znajduje się wydajny akumu-
lator o pojemności aż 80 Wh, zapewniający długą pracę poza biurem, w dowolnym miejscu nawet do 17 godzin. 
Na uwagę zasługuje też obudowa ze stopu karbonowo-magnezowegom która jest lekka i bardzo wytrzymała. 

Gadżetomania
1

2

3

ZeRWIJ Z PRZeSZłOścIą

Któż z nas nie zna tablic ze zrywanymi kartkami, które są jednym z podstawowych narzędzi przy prowadzeniu 
szkoleń, prezentacji czy konferencji? Ale już nie są, ale były – pomału przechodzą do lamusa na rzecz nowo-
czesnych, interaktywnych urządzeń. Jednym z przykładów takiej „nowoczesnej tablicy” jest Samsung Flip. 
Najważniejsze cechy tego urządzenia to sterowanie i komunikacja przez dotyk i możliwość podłączenia wielu 
urządzeń za pomocą różnego rodzaju komunikacji. Co ciekawe, na urządzeniu mogą pisać nawet cztery osoby 
jednocześnie, wykorzystując do pisania... dowolny przedmiot! Na tablicy interaktywnej Samsung Flip można 
rysować, kolorować, projektować i wyświetlać treści z innych urządzeń. Tablica umożliwia otwieranie różnych 
formatów dokumentów (z pakietu Office, prezentacje w Power Point czy PDF).Oczywiście urządzenie zostało 
wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają poufność zapisanych na nim danych. 

cIeSZ SIę DźWIęKIeM.. . WSZęDZIe

Lato, wakacje – to czas wyjazdów i wypoczynku. Często chcielibyśmy zabrać ze sobą 
ulubioną muzykę. I nie jest to skomplikowane, wystarczy przecież wgrać utwory do 
pamięci smartfona, tabletu czy laptopa. Potem wystarczy tylko odtworzyć i cieszyć się 

dźwiękiem. No właśnie, i tu pojawia się problem. Bo jak tu cieszyć się dźwiękiem, który 
brzmi „płasko”, z małego głośniczka naszego urządzenia nie wydobywają się praktycznie 
żadne niskie ani wysokie tony? Rozwiązaniem są mobilne głośniki z wbudowanym akumu-
latorem i wzmacniaczem. Takie rozwiązanie oferuje m.in. Huawei. Sound X to system au-

dio, który nie tylko usłyszysz, ale również poczujesz. Częstotliwość podwójnego subwoofera 
sięga 40 Hz, a skok membrany wynosi do 20 mm. Podłączenie do smartfona jest oczywiście 

bezprzewodowe, wystarczy jedno dotknięcie. 
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