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esień zapukała do 
drzwi. Słoneczna, ruda, 
pachnąca lasem i grzy-
bami. Tak, tak wiem, 
nie zawsze mamy czas 

na zwolnienie tempa i spacer 
po lesie. Zachęcam do chwili 
wypoczynku i relaksu na ło-
nie natury zanim pojawi się 
dżdżysta pogoda. Jednocze-
śnie zapraszam do lektury 
najnowszego wydania maga-
zynu biznesowego Pomorza.
Najnowsze wydanie Expressu 
Biznesu proponuję zacząć od 
wywiadu głównego, w którym 
właściciel Starbud-u przed-
stawia zalety energetycznej 
niezależności. Jak ważna jest 
konsekwencja działania, aby 
osiągnąć sukces mówi Mariusz 
Gustowski, właściciel Usług 
Ogólnobudowlanych Woj-Mar. 
Zapraszam do zapoznania się 
z podsumowaniem III Forum 

Wizja Rozwoju w Gdyni i wynikami Malborskiego Mistrza Biznesu. 
Żyjemy w dobie pandemii, w której przedsiębiorcy działają, wspie-
rają się, analizują i rozwiązują bieżące problemy, m.in. Pracodawcy 
Pomorza, Regionalna Izba Rzemieślnicza, Fundacja Inicjowania Roz-
woju opisują jak to robią. W tematyce gospodarczej prezes RËNKu 
Sławomir Niecko mówi o otwarciu nowej hali, która jest niezbędna 
do dalszej działalności Pomorskiego Centrum Rolno-Spożywczego.
Porozmawialiśmy również z Wójtem Gminy Starogard Gdański, 
Magdaleną Forc-Cherek o niezaprzeczalnej kwestii, że ludzie są 
najważniejsi. Oczywiście jak zawsze jest dawka nowości z ryn-
ku nieruchomościowego i relacje z ciekawych spotkań bizneso-
wych. Numer zamykają materiały motoryzacyjne i nowości z ryn-
ku technologicznego.
Zapraszam serdecznie. 

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu

POPRZEDNIE WYDANIA:

J



ExprEss BiznEsu, 

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

redakcja@expressy.pl,  
www.expressbiznesu.pl

rEdaktor 
naczElny

Piotr Ruszewski

ZESPÓŁ: 
Rafał Korbut, 

Anna Kłos
Krzysztof Szczepanik

REDAKCJA

REKLAMA: 
Rafał Laskowski 

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

tel. 791 980 155

Zdzisława Mochnacz 
(manager)

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

sEkrEtarz 
dS. AdMiniStRAcyjnych:

Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155

m.chmielewska@expressy.pl

MarkEtinG / rEklaMa / pr

PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW:

B ą d ź 
n a  B i e ż ą c o

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu

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

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



W  TYM NUMERZE

60

42

13

88

BiZneS
8 Fotowoltaika-energetyczna niezależność
13 Na sukces pracujemy cały czas
16 III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni
30 Gala malborski mistrz biznesu 
32 Nowy rok akademicki-czas start

GoSPodaRKa
45 Rënk. Otwarcie nowej hali
48 Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny

SaMoRZąd  
56 Nowe midibusy wyjechały na ulice w Gdyni
60 Najważniejsi są ludzie
64 21. Edycja konkursu o nagrodę pomorską Gryf Gospodarczy 
rozpoczęta

nieRUcHoMoŚci
70 Stan deweloperski, czy „pod klucz” ?
73 Osiedle Beauforta

LiFeSTYLe
76 Wyspa Spichrzów z budowlanym Oskarem
79 Tell Your Story
81 Sopotorium w sercu Sopotu

MoToRYZacJa
84 Jesień dobrą oponą się toczy
87 Elektryczne SUV-y





ompleks apartamentowo-hotelowy Grano na Wyspie Spichrzów 
zwycięzcą w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Zespół 
budynków dewelopera Dekpol został wyróżniony w kategorii „Budowa 

XXI wieku - obiekty mieszkalne”. Gala, na której ogłoszone zostały wyniki 
odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Narodowy Bank Polski 
wprowadził do obiegu 

srebrną monetę kolek-
cjonerską z serii „Wiel-
cy polscy ekonomiści”. 

Na monecie o nominale 
10 złotych znajduje się 
wizerunek Stanisława 

Grabskiego.
Na awersie monety umieszczono stylizowany wize-

runek wykresu słupkowego utworzonego z orna-
mentu roślinnego (osie) oraz kłosów zboża (słupki), 

a także tytuł najważniejszego dzieła Stanisława 
Grabskiego: „Ekonomia społeczna”.

SREbRNA 10

Rozwój morskich farm wiatro-
wych to strategiczny kierunek 
rozwoju polskiej energetyki. Dzięki 
współpracy samorządu wojewódz-
twa pomorskiego, pracodawców 
i przedsiębiorców oraz sektora na-
ukowego nasz region może stać się 
polskim liderem w tej dziedzinie. 
Ma w tym pomóc Pomorska Plat-
forma Rozwoju Morskiej Energetyki 
Wiatrowej na Bałtyku.

Z WIAtREm DlA bIZNESu 
I gOSPODARkI

Biznes

Pomorska
firma

K
najlepsza
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Większość z nas chciałaby 
uniezależnić się od ciągle 

rosnących cen energii. 
Od prądu, który wyko-
rzystujemy do zasilania 

naszych odbiorników tj. 
oświetlenia, urządzeń elek-
tronicznych i elektrycznych 
oraz urządzeń grzewczych. 

Gazu wykorzystywanego 
w kuchni i do ogrzewania. 

Węgla, którym w okre-
sie zimowym nie tylko się 
ogrzewamy ale i w dużym 

stopniu sami siebie i na-
szych sąsiadów po prostu 
zatruwamy. Czy mamy tę 

możliwość? Tak.

FotowoltaiKa 
– energetyczna 

niezależność

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Starbud
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irma Starbud – Energia Odnawialna z siedzibą 
w Starogardzie Gdańskim powstała w 2011 roku. 

- Od początku nastawieni byliśmy na budowę do-
mów energooszcządnych z wykorzystaniem źródła z OZE – wyjaśnia 
Rafał Kosianowicz, właściciel Starbud-u. - Najbardziej opłacalnymi 
w tym czasie były przydomowe elektrownie wiatrowe. Po jakimś 
czasie zaczęły pojawiać się coraz tańsze panele fotowoltaiczne.

Ciepło przede wszystkim

Najwięcej energii wykorzystujemy do przygotowania ciepłej wody 
i ogrzania budynku. W przypadku budynków już wybudowanych 
będzie to niezmiernie trudne. Przede wszystkim wiąże się to z mo-
dernizacją całego obiektu - jak wymiana okien, docieplenie elewacji 
oraz docieplenie dachu. W przypadku nowo budowanego budynku 
cel jest jak najbardziej osiągalny. 

- Szacuje się, że koszt budowy budynku energooszczędnego 
w stosunku do tradycyjnego jest o 10-15 % wyższy – wyjaśnia Ra-
fał Kosianowicz. - Ale jakie z tego mamy później korzyści? Przede 
wszystkim dużo niższe zapotrzebowanie na energię cieplną. Już na 
początku możemy zrezygnować z przyłącza gazowego (odchodzi 
nam koszt projektu jak i koszt samego wykonania). Poza tym rezy-
gnacja z wewnętrznej instalacji gazowej, pieca gazowego i komina 

spalinowego. W przypadku większych budynków możemy zamienić 
to na pompę ciepła. W mniejszych na bezpośrednie źródło ciepła 
takie jak elektryczne ogrzewanie podłogowe i ścienne lub na pro-
mienniki ciepła, których koszt wykonania jest kilkukrotnie niższy 
od rozwiązań tradycyjnych.

UCieC przed podwyżkami

Cena energii elektrycznej rośnie i będzie rosła. Tak jak cena węgla, 
gazu i ropy. Zauważmy, że większość elektrowni w Polsce jest wę-
glowych i gazowych. A zatem cena prądu jest uzależniona właśnie 
od ceny tych surowców.

Obecnie najpopularniejszym generatorem prądu jest elektrownia 
fotowoltaiczna. Najważniejszą cechą tego typu urządzenia jest 
wyliczenie dość precyzyjnie, jaką ilość energii otrzymamy w ciągu 
całego roku.  Jednak energia słoneczna nie jest źródłem przysto-
sowanym do zasilania odbiorów w sposób ciągły w czasie trwania 
doby. Dzięki ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii nadwyżkę 
z nadprodukcji oddajemy do zakładu energetycznego. W przypad-
ku instalacji do 10 kWp w nocy lub w okresie jesienno zimowym 
80% oddanej energii do sieci możemy pobrać na własne potrzeby. 
Z instalacji od 10 do 50 kWp - jest to już 70%. Co istotne cena insta-
lacji z roku na rok jest coraz niższa. Czy będzie nadal spadać? 

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Starbud

F
Od lewej Rober Kaizer dział sprzedaży, Jakub Mokwa dyrektor generalny firmy Starbud.
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- Być może, ale wydaje mi się, że produ-
cenci paneli będą szli w innym kierunku 
– prognozuje właściciel Starbud-u. - A mia-
nowicie poprawienia efektywności modu-
łów tak, aby zmniejszyć ich wymiary przy 
zachowaniu tej samej mocy. 

innowaCyjna teChnologia

Już teraz producenci prześcigają się w no-
winkach technicznych np. pokrycie szkła  
grafenem, żeby nie trzymał się na nich 

żaden brud. Czyszczenie paneli dwa razy 
w roku może być uciążliwe i generować 
dodatkowe (małe, ale jednak) koszta, któ-
re eliminuje nowa technologia. Inną coraz 
bardziej popularną technologią są panele, 
w których z obu stron jest szkło. Panele są 
mniej podatne na warunki atmosferyczne 
(dłuższa gwarancja na uzysk nawet po 30 
latach muszą mieć 81% wydajności, jaką 
miały w dniu założenia) oraz lepiej się 
ochładzają (wysoka temperatura panela 
zmniejsza jego sprawność). 

panel fotowoltaiCzny – Co to 
jest i jak działa?

Panel fotowoltaiczny składa się z ogniw kry-
stalicznych, połączonych w sposób szerego-
wy: (+) jednego podłączony jest do (-) kolejne-
go. Ogniwa te generują energię elektryczną 
dzięki wytrącaniu z atomów elektronów 
przy pomocy  cząstek światła, czyli fotonów. 
Zbudowane są z warstw krzemu lub innych 
półprzewodników z dodaniem takich mate-
riałów, jak np. fosfor, generują w ten sposób 
pole elektryczne. Metalowe elektrody o na-
zwie busbar zbierają elektrony, które prze-
syłane są przewodami i w ten sposób tworzą 
energię elektryczną.

Na naszym rynku najpopularniejsze są 
dwa rodzaje ogniw: polikrystaliczne oraz 
monokrystaliczne. Panele polikrystaliczne 
- ze względu na proces produkcji - są tań-
sze od monokrystalicznych. Mają jednak 
mniejszą wydajność z 1 m2 oraz prezentują 
się gorzej wizualnie. Jednak jeśli do dys-
pozycji mamy dużą powierzchnię do wyko-
rzystania i jeśli nie zależy nam na bardzo 
wysokiej estetyce, wybór tego panela jest 
najlepszy ze względów ekonomicznych.

Jeśli zaś chodzi o panele monokrystaliczne, 
ich niewątpliwą wadą jest cena, a co za tym 
idzie, dłuższy czas zwrotu całej inwestycji. 
Zaletą jest to, że kiedy mamy ograniczoną 
powierzchnię, możemy zwiększyć moc całej 
instalacji od 5 do 20 %. Drugą jest to, że np. 
całe czarne często wyglądają ładniej niż 
pokrycie dachu, na którym są położone.
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W przypadku obu rodzajów paneli naj-
lepsi producenci gwarantują, że spadek 
mocy po 30 latach pracy nie będzie wyż-
szy niż 20 %. Ich wadą jest natomiast to, 
że duży wpływ na działanie instalacji ma 
zacienienie. W przypadku zacienienia jed-
nego ogniwa paneli cały ciąg pozostałych 
paneli będzie pracował tak, jak najsłab-
sze ogniwo.

Pozostałe rodzaje paneli to te należące 
do grupy z technologi cienkowarstwo-
wej i tzw. III generacji. Pierwsze z nich 
to panele o małej wydajności (potrzebna 
jest przynajmniej dwukrotnie większa po-
wierzchnia od poli- i monokrystalicznych, 
aby uzyskać tę samą moc), lecz mają dużą 
zaletę w przypadku miejsc zacienionych. 
Można je stosować np. na fasady elewacji. 
Absorbują promienie światła bezpośred-
niego, ale też odbitego i rozproszone-
go. Należą do nich ogniwa CIGS, ogniwa 
z krzemu amorficznego oraz ogniwa z tel-
lurku kadmu.

Panele III generacji to ogniwa barwniko-
we oraz przede wszystkim Perowskity, 
których metodę produkcji opracowała na-
sza polska naukowiec Olga Malinkiewicz. 
Możliwości ich wykorzystania są nie-
mal nieograniczone. Można nimi pokryć 
urządzenia elektroniczne, które same się 
będą ładować. Pokryć można cokolwiek: 

samochód, dom, ubrania. Ale to wciąż jest 
jeszcze technologia przyszłości...

starbUd – przyszłość 
w zasięgU ręki

Jeśli chodzi o obecne najnowsze technolo-
gie, to oferuje je firma Starbud. Wyprzedza 
na tym polu konkurencyjne firmy instala-
torskie w Europie, oferując panele poli 
- i monokrystaliczne pokryte grafenem – 
w zeszłym roku uznane zostały na targach 
Enex w Kielcach za najlepsze dostępne na 
polskim rynku.

- Oprócz montażu posiadamy także sklep in-
ternetowy starbudshop.pl, w którym można 

kupić cały osprzęt, aby wybudować swoją 
elektrownię – mówi Rafał Kosianowicz. - Dla 
montażystów stale z nami współpracujący-
mi ceny są ustalane indywidualnie. Spro-
wadzając panele, a mamy ich 10 rodzajów 
dokładnie sprawdzamy, czy na pewno ich 
właściwości nie pokrywają się z innymi, któ-
re już mamy. W tej chwili najbardziej popular-
ne wśród instalacji domowych to Seraphim 
Eclips. Dla przemysłu Znshine z grafenem 
i zamkniętym krzemem z obu stron szkłem.

Co nas wyróżnia na tle innych firm? To, że 
nie dzielimy paneli tylko na poli - i mono, ale 
potrafimy dobrać panel dla danego klienta 
pod względem estetyki, funkcjonalności, 
wydajności oraz ceny. 
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Pandemia i co dalej? To główny temat, który przewijał się przez obrady  
Forum 14 września, czyli pierwszego dnia.

Sesję plenarną, wprowadzającą w  zagad-
nienie przyszłości polskiej gospodarki 
w dobie koronawirusa, prowadził  prof. 
Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk. 
- Podstawowa refleksja jest umiarkowa-
nie optymistyczna – stwierdził -  mimo nie-
szczęścia, które spotyka cały świat, to ja-
koś dajemy sobie radę. 

Od respiratora Polska została już odłączo-
na - to była tarcza antykryzysowa, fundusz 
inwestycji lokalnych i bon turystyczny. 
Teraz jest czas na sterydy - mówiła Olga 
Semeniuk, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju. - Tymi sterydami jest 
np. pakiet mieszkaniowy. Odbudowa pol-
skiej gospodarki poprzez popyt na budow-
nictwo to jest ogromny segment w kraju 
i duże środki finansowe. Okazało się też, że 
dzięki sektorowi małych i średnich przed-
siębiorstw, gospodarka mogła się bardzo 
szybko przebranżowić, albo dostosować 
linię produkcyjną do tego, aby wesprzeć 
państwo w działaniach. To pokazało nam, 
w jakiej kondycji jest sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw, ale przede wszyst-
kim okazało się, że tempo eksportu było 
mniej spowolnione niż tempo importu. 

Sporo miejsca w programie zarezerwowano 
dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Szczególnie interesujący okazał się panel 
zatytułowany: Wyzwania dla tradycyjnego 
kanału dystrybucji w kontekście rozwoju 
sieci handlowych zmieniających się zwy-
czajów zakupowych Polaków.
Andrzej Gantner – dyr generalny Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystrybucji stwier-
dził, że w czasach ograniczeń związanych 
z koronawirusem, cały łańcuch produkcji 
żywności – od rolnika poprzez przetwór-
ców, rozprowadzanie żywności, placówki 
handlowe, aż do konsumenta, wytrzymał 
i nie odnotował większych zakłóceń w ca-
łej Polsce. Nie było też zaburzeń w handlu 
międzynarodowym. I to wszystko przy za-
chowaniu reżimów sanitarnych.

Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Se-
nackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
zgodził się z tą opinią i dodał, że nastąpiło 
to mimo zachowania wolnych dla handlu 
niedziel.. Ubolewał jednak, nad wadą na-
szego handlu zagranicznego, mianowicie, 
że eksportujemy nasze najlepsze produk-
ty żywnościowe a importujemy dużo gor-
sze asortymenty,

Sławomir Niecko- prezes Pomorskie-
go Centrum Rolno-Spożywczego RENK 
zwrócił uwagę na zjawisko odchodzenia 
klientów od importowanych z zagranicy 
produktów żywnościowych. To przede 
wszystkim stało się źródłem prosperity 
takich centrów hurtowych jak RENK.  O ile 
w poprzednich latach przeciętny klient 
nie interesował się ani składem produk-
tu ani krajem pochodzenia, obchodziła 
go jedynie cena, to ostatnio trend ten się 
załamał. Klienci zaczęli uciekać od za-
granicznych placówek wielkopowierzch-
niowych. W Polsce po roku 2010 było ok. 
3 tys. lokalnych targowisk. Niektórzy 
samorządowcy zaczęli je zamykać, co 
spotkało się z takimi protestami społecz-
nymi, że pootwierano je od nowa. Wiele 
dobrego w kwestii zwiększanie popular-

ności rodzimych towarów (nie tylko bran-
ży spożywczej), zrobiły działania Fundacji 
„Teraz Polska”. Wyróżnione tym godłem 
przedsiębiorstwa i instytucje dumnie się 
nim chwaliły, uważając, że dodaje im nie 
tylko prestiżu, ale i zysków. Wracając do 
produkcji spożywczej należy zaznaczyć, 
że klienci coraz chętniej kupują produkty 
polskie, w tym  regionalne, nie tyle z po-
budek patriotycznych, co z powodu ich 
jakości, czyli faktu, iż jest krótka droga 
od producenta do konsumenta, produkt 
jest świeży, oparty na indywidualnej, re-
gionalnej recepturze. Aby ten trend jesz-
cze wzmocnić i dodatkowo podnieść zyski 
wytwórców, należałoby ich przekonać do 
łączenia się w kooperatywy, które potrafi-
łyby wypromować produkt i wyrobić jego 
markę. Tu pozytywnym przykładem jest 
„Kaszubska truskawka”.

W Welconomy Forum in Toruń brało udział 
około 500 osób. Obrady drugiego dnia były 
transmitowane online.

Organizatorem toruńskiego Welconomy 
Forum jest od lat Stowarzyszenie Integra-
cja i Współpraca stworzone przez Jacka 
Janiszewskiego. 

Welconomy Forum in Toruń
tEkSt: Anna Kłos
ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Uczciwość, terminowość 
i jakość – to najważniejsze 
zasady, jakie przyświecają 
Mariuszowi Gustowskiemu, 
właścicielowi firmy Usługi 
Ogólnobudowlane Woj-Mar, 
od początku działalności, czyli 
ponad 20 lat. 

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: WOJ-MAR Na suKces 

pracujemy 
cały czas

Firma Usługi Ogólnobudowlane Woj-Mar Mariusz Gustowski 
rozpoczęła działalność w styczniu 1999 roku. Od samego po-
czątku do dziś działa w branży budowlanej. Świadczy usługi 
kompleksowo, w pełnym zakresie prac – od projektu po osta-
teczne wykończenie. Firma zajmuje się też wykonywaniem 
praca konserwatorskich w zabytkowych obiektach, jak ko-
ścioły, ratusze, szkoły, budynki użyteczności publicznej, itp. 

zaCzęło się skromnie

- Od zawsze zajmowałem się zawodowo „budowlanką” - 
opowiada Mariusz Gustowski, założyciel i właściciel fir-
my. - Najpierw pracowałem w prywatnej firmie, gdzie tak 
naprawdę uczyłem się tego fachu. Miałem wówczas 26 
lat, dużo niespożytej energii, którą postanowiłem wyko-
rzystać. Najpierw zaczęły się prywatne zlecenia po pra-
cy, a gdy tych zleceń było coraz więcej, podjąłem decy-
zję o założeniu własnej firmy. Chciałem zacząć pracować 
na własny rachunek. Długo się nad tym zastanawiałem 
i przygotowywałem, by w końcu zacząć to robić. 
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Na początku było ich dwóch: Mariusz Gu-
stowski i Bogusław Nastały. Początkowo 
wykonywali prace dla odbiorców pry-
watnych, zwykle były to jakieś mniejsze 
roboty, w dużej mierze wykończeniowe 
w mieszkaniach i domach (malowanie, ta-
petowanie, kafelkowanie, itp.). 

najpierw inwestyCje

Firma dostaje coraz więcej zleceń i pomału 
zaczęła się rozrastać. Przez pierwsze lata 
działalności właściciel przedsiębiorstwa 
wszystkie zarobione pieniądze inwestował 
w sprzęt. 
- Ważny był np. zakup rusztowań, dzięki 
czemu mogliśmy zacząć prace związane 
z odnową elewacji – wyjaśnia Mariusz Gu-
stowski. - I to okazały się bardzo dobrze za-
inwestowane pieniądze, ponieważ niewiele 

później masowo rozpoczęły się termomo-
dernizacje obiektów. Mając odpowiedni 
sprzęt mogliśmy się podejmować takich 
prac. W tamtych latach najważniejsze było 
rozwijanie firmy i sięganie po coraz więk-
sze i bardziej wymagające zlecenia. 

UCzniowie i praCowniCy

Następnym krokiem w kierunku rozwoju 
było zdanie przez właściciela egzaminu 
mistrzowskiego oraz zdobycie uprawnień 
pedagogicznych. Dzięki temu Mariusz 
Gustowski mógł zacząć szkolić uczniów. 
I zaczęło się zwiększanie zatrudnie-
nia – uczniowie, którzy odbyli praktykę 
w zakłądzie, sprawdzili się i zdobyli od-
powiednie umiejętności oraz chcieli się 
zatrudnić w firmie Woj-Mar, znajdowali 
tu stałe zajęcie. Dziś firma zatrudnia 
około 30 pracowników.

zamówienia pUbliCzne

Początkowo klientami firmy były przede 
wszystkim osoby prywatne. W miarę star-
towania w przetargach i zdobywania kolej-
nych zleceń to się zmieniło. Teraz głównym 
odbiorcą usług firmy Woj-Mar są samorzą-
dy, urzędy oraz rozmaite instytucje. Firma 
realizuje głównie zamówienia publiczne. 
- Budujemy obiekty od podstaw: od projektu 
po najdrobniejsze wykończenie – wyjaśnia 
właściciel. - Jako przykładowe realizacje 
mogę wymienić budynek Szkoły Rzemio-
sła w Wejherowie, wcześniej była „Samo-
chodówka”, szkoła mundurowa w Redzie, 
przedszkole przy SP nr 8 w Wejherowie. 
Obecnie pracujemy nad przywróceniem 
historycznego zarysu budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, rozbudowuje-
my Fabrykę Kultury (Miejski Dom Kultury) 
w Redzie, będziemy budować Kamienicę 
Kultury przy WCK w Wejherowie, a ostat-
nio wygraliśmy przetarg w Ośrodku Spor-
towym w Cetniewie na wyburzenie dwóch 
pawilonów i budowę hotelu wraz z salą 
konferencyjną.

po pierwsze UCzCiwość

Utrzymanie się na rynku w obecnych cza-
sach nie jest łatwe, przede wszystkim na 
dużą konkurencję. Ponadto trzeba nadą-
żać za nowymi technologiami, sprzętem, 
nowatorskimi rozwiązaniami. Jaki zatem 
jest przepis na sukces? 

Od lewej Mariusz Gustowski i Ryszard Pionk, obecny 
prezes wejherowskiego Cechu Rzemiosł
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- Uczciwość – mówi krótko Mariusz Gu-
stowski. - I to zarówno w stosunku do od-
biorców, jak i do pracowników. To właśnie 
ludzie są najważniejsi w prowadzeniu biz-
nesu, to oni tworzą trzon firmy. A jak uda-
je nam się wygrywać przetargi? Składa-
jąc ofertę najpierw badamy rynek. Trzeba 
pamiętać, że nadal o wygraniu przetargu 
decyduje cena, znaczenie ma też długość 
gwarancji. My dziś dajemy nawet 8 lat 
gwarancji na nasze prace. Nie na wszyst-
kich przetargach się zarabia. Niektóre 
przetargi były takie, że ledwo udało nam 
się „wyjść na zero”, ale trzeba było się do 
nich zgłaszać, aby firma wciąż działała, 
żeby nie było przestojów. 

nagrody i wyróżnienia

Nie każde zlecenie jest łatwe do zreali-
zowania, czasem firma spotyka nieprze-
widziane trudności, z którymi musi sobie 
poradzić i to w terminie. Jako jedno z naj-
trudniejszych wyzwań Mariusz Gustwoski 
wspomina przebudowę Dworku Drzewia-
rza w Gościcinie. Kondygnacje naziemne 
musiały pozostać nienaruszone, a same 
fundamenty trzeba było wymienić i jed-
nocześnie pogłębić piwnicę. Woj-Mar 
sprostał także temu zadaniu.
Dworek Drzewiarza to nie jedyny obiekt 

zabytkowy, modernizowany przez firmę. 
Inne prace, wykonywane pod nadzorem 
konserwatora zabytków, to np. wymiana 
pokrycia dachu klasztoru w Wejherowie, 
remont wieży ratusza miejskiego, mo-
dernizacja budynku Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie przy ul. 12 Marca. Za te 
dwie ostatnie inwestycje firma otrzy-
mała prestiżowe nagrody w 2009 i 2014 
roku -  za najlepiej zrealizowaną inwesty-
cję w Polsce. Właściciel podkreśla, że 
wizytówką firmy jest praktycznie każde 
dobrze wykonane zlecenie, a na sukces 
zespół pracuje cały czas.

Czas na tUrystykę

Woj-Mar to firma rodzinna. Oprócz pod-
stawowej – budowlanej – działalności, 
właściciele postanowili zainwestować 
także w turystykę. Żona pana Mariusza 
wraz z synową i córką prowadzi w Roze-
wiu ośrodek turystyczny „Turkusowy Klif”. 
Jest tam 10 domków. Ośrodek prosperuje 
znakomicie, z roku na rok coraz lepiej. Ma 
swoich stałych klientów, którzy wracają tu 
co roku, a wciąż przybywa nowych osób, 
które są zainteresowane przyjechaniem tu 
na odpoczynek.

Od lewej Mariusz Gustowski, właściciel firmy Woj-Mar i Brunon Gajewski, wieloletni Starszy oraz honorowy prezes 
Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie
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Za nami III Forum Wizja Rozwoju – największa na Pomorzu konferencja 
gospodarcza, która miała miejsce w budynkach Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Łącznie odbyło się aż 81 paneli dyskusyjnych w ra-
mach kilkunastu bloków tematycznych, ujmujących szerokie spektrum 
zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.  

tEkSt: Forum Wizja Rozwoju
ZDJĘCIA:  Nadia Łanowska/Renata Dąbrowska

iii FoRuM 
wiZJa RoZwoJu 

W gDynI
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Forum Wizja Rozwoju to jedna z najwięk-
szych konferencji gospodarczych w kraju, 
podczas której eksperci różnych dziedzin 
ze środowiska akademickiego, przedsta-
wiciele biznesu oraz politycy wspólnie 
biorą udział w debatach poruszających 
szerokie spektrum zagadnień kluczowych 
dla rozwoju rodzimej gospodarki. W prze-
ciągu dwóch dni zrealizowane zostało 
osiem sesji, w których skład weszły takie 
bloki tematyczne jak: Morska Energetyka 
Wiatrowa; Gospodarka Narodowa; Media; 
Gospodarka Narodowa; Technologia Inno-
wacyjna; Ekonomia i Rynek Pracy; Finan-
se; Inwestycje; Edukacja, Badania i Roz-
wój dla Gospodarki; Gospodarka Morska; 
Współpraca Gospodarcza; Pakt dla Przed-
siębiorców; Forum Partnerów; Srebrna Go-
spodarka; Wyzwania. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Premier Mateusz 
Morawiecki, którego wystąpienie stanowi-
ło uroczyste otwarcie konferencji.

- Nasz okręt flagowy Europy Centralnej stoi 
dziś przed wielkimi wyzwaniami, ale także 
wielkimi szansami i możliwościami. – mó-
wił Premier Mateusz Morawiecki w czasie 
swojego wystąpienia w sali plenarnej Aka-
demii Marynarki Wojennej - Pierwsze mie-
siące udowodniły, że umiemy radzić sobie 
z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykre-
sie pokazującym, jak państwa radzą sobie 
z ochroną zdrowia obywateli oraz ratowa-
niem miejsc pracy, Polska była w prawym 
górnym rogu – najlepszym miejscu, w któ-
rym mogła. Jesteśmy stawiani za wzór, ze 
względu na to, jak do tej pory poradziliśmy 
sobie z problemami gospodarczymi.

- Forum Wizja Rozwoju jest największym go-
spodarczym wydarzeniem w Polsce północ-
nej podczas którego praktycy, naukowcy, 
przedsiębiorcy, finansiści, dziennikarze, wi-
zjonerzy, a także krytycy przez dwa dni roz-
mawiają o wizji rozwoju polskiej gospodar-
ki. Oceniają dotychczasowy stan w różnych 
sektorach i wskazują najnowocześniejsze 
rozwiązania które przyczynią się do osią-
gnięcia światowego poziomu produktów 
wytwarzanych przez Polskie przedsiębior-
stwa. – mówił Andrzej Michalak, Prezes 
Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju.

Wzorem poprzednich edycji podczas Fo-
rum nie zabrakło debat najbardziej istot-
nych dla polskiej gospodarki, w których 
udział wzięli przedstawiciele czołowych 
Spółek Skarbu Państwa. Tradycyjnie duże 
zainteresowanie budziło wystąpienie pre-
zesa Orlenu, Daniela Obajtka. 

- PKN ORLEN jest firmą, która od wielu lat 
jest obecna na międzynarodowych konku-
rencyjnych rynkach i jest przygotowana 
na zmiany. Z sukcesem prowadzimy inwe-
stycje i posiadamy duże doświadczenie 
w procesach akwizycyjnych. - mówił Da-
niel Obajtek, Prezes Zarządu PKN OR-
LEN – Bezpieczeństwa energetycznego 
kraju nie możemy opierać wyłącznie na 
jednym segmencie działalności, będziemy 
skuteczniejsi jeśli zdywersyfikujemy przy-
chody i w ten sposób uodpornimy się na 
wahania otoczenia. Prowadzone przez nas 
fuzje są gwarancją bezpieczeństwa i za-
pewnią rozwój w kolejnych dekadach.  

Wsparcie merytoryczne w wielu panelach 
dyskusyjnych zapewniła również kadra 
ekspertów Lotosu.

- Grupa LOTOS czuje się odpowiedzialna za 
to, co czeka nasz kraj w przyszłości. Dzia-
łalność i rozwój naszego koncernu bezpo-
średnio przekłada się na rozwój polskiej 
gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. - mówił Paweł Jan Majewski, Prezes 
Zarządu Grupy LOTOS. - Obecnie Polska 
stoi w obliczu transformacji energetycznej, 
widzimy, jak zmienia się sektor paliwowo-
energetyczny. Przejęcie Grupy LOTOS przez 
PKN Orlen pozwoli stworzyć dużego gracza 
konkurencyjnego w regionie, który dołączy 
do światowej czołówki. 
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Ważną rolę w programie konferencji, jak 
w latach poprzednich odegrały tematy do-
tyczące polityki senioralnej.

– Wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy od-
dzielny blok tematyczny, ujmujący szeroko 
pojętą problematykę polityki senioralnej 
– srebrną gospodarkę. Współczesny senior 
coraz bardziej odbiega od powszechnie 
utartego stereotypu osoby biernej, słabej 
czy zależnej. Dziś większość osób starszych 
aktywnie angażuje się w sprawy społeczno-
ści lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, 
celuje w dalszy rozwój. – mówiła Małgorza-
ta Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Roz-
woju. Stwarza to szereg nowych zagrożeń, 
dlatego w tegorocznej edycji forum poru-
szaliśmy tematy dotyczące bezpieczeństwa 
osób starszych w przestrzeni społecznej. 
Mam nadzieję, że wnioski z dyskusji znajdą 
odzwierciedlenie zarówno w działaniach 
władz lokalnych, jak i państwowych.

Na panelach często pojawiał się też temat 
koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę 
i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci 
z największych polskich firm wymieniali się 
doświadczeniami i dobrymi praktykami.

- Najbardziej kluczowa w moim przekonaniu 
jest konsekwencja w działaniu i wykorzysty-
waniu możliwości wsparcia, które już dziś są 
dostępne. Przyszłość związana z pandemią 
jest bardzo trudno przewidywalna. To, jak 
będzie wyglądała druga połowa tego roku 
oraz następne lata, jest obarczone ogromną 
niepewnością. Z tego powodu elastyczność 
i konsekwencja są najważniejszymi cecha-
mi dla polskiej gospodarki. – mówił Włodzi-
mierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

- Epidemia była największym wyzwaniem, 
z jakim mierzyliśmy się w ostatnim czasie. 
Mówię zarówno o tym, co działo się na świe-
cie, jak i kontekście makroekonomicznym. 
Już w lutym wdrożyliśmy rozwiązania, dzię-
ki którym utrzymaliśmy ciągłość produk-
cji. Można powiedzieć, że zrealizowaliśmy 
plany dla pierwszego półrocza założone 
jeszcze przed epidemią. Jesteśmy bardzo 
dumni z tego, że te założenia ekonomiczne 
- i nie tylko - zrealizowaliśmy. – podsumo-
wał Marcin Chludziński, Prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła 
uroczysta Gala w Teatrze Muzycznym im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni, podczas 
której odbyło się wręczenie Nagród Go-
spodarczych w VII kategoriach dla firm 
najbardziej zasłużonych w kreowaniu pol-
skiego rynku. Organizatorzy Forum przy-
znali również nagrodę specjalną, której 
laureatem został Kordian Kulaszewicz - 
Prezes, współzałożyciel i fundator Funda-
cji Adaptacja , członek rady  konsultacyj-
nej ds. Seniorów i niepełnosprawnych przy 
MRPiPS, sekretarz Społecznej Rady ds. 
zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny 
Dzielnicy Chylonia

Kolejnym uroczystym momentem było 
zakończenie Hackatonu – maratonu pro-
gramowania, który w tym roku stawiał 
sobie za cel opracowanie innowacyjne-
go projektu, mającego na celu poprawę 
komfortu życia mieszkańców aglomeracji 
miejskich. W rywalizacji wzięło udział 10 
drużyn. Zwycięski zespół otrzymał na-
grodę w wysokości 10 tysięcy złotych. 
Mecenatem wydarzenia był państwowy 
instytut badawczy NASK. 

Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszą-
cym konferencji Forum Wizja Rozwoju 
było Pomorskie Forum Kół Gospodyń 
Wiejskich. Eksperci wzięli udział w dysku-
sjach poruszających zagadnienia mające 
związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń 
Wiejskich w przestrzeni publicznej. 

We wtorek odbyła się prezentacja kół 
i wręczenie nagród dla Kół najbardziej 
zaangażowanych w rozwój pomorskich 
rejonów wiejskich.

Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Premier Mateusz Morawiecki.  Part-
nerem Generalnym wydarzenia był PKN 
ORLEN. Partnerami Strategicznymi byli: 
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Gru-
pa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.. 
Partnerem Głównym  był Totalizator Spor-
towy Sp. z o.o. oraz Fundacja KGHM Polska 
Miedź, a Partnerami plus – Węglokoks S.A. 
i PKO Bank Polski. Partnerami wydarzenia 
były także: Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Sto-
rage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR portal PPK, 
PGNiG, PGZ Stocznia Wojenna, SAP Polska 
oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Partnerami merytorycznymi wydarze-
nia są: Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej – pani Marlena Maląg, Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo 
Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Akty-
wów Państwowych, Ministerstwo Klimatu 
oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.
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laureatów iii edycji nagrody gospodarczej forum wi-
zja rozwoju ogłoszono w poniedziałek wieczorem pod-
czas uroczystej gali w teatrze muzycznym w gdyni.

Do honorowej Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwo-
ju nominowano w tym roku 53 polskie przedsiębiorstwa. 
Do ostatniego etapu weszło 21 podmiotów z największą licz-
bą wskazań, spośród których kapituła wytypowała zwycięz-
ców w siedmiu kategoriach.

W kategorii - społeczna odpowiedzialność biznesu – nagroda 
dla firm lub przedsiębiorców najbardziej zaangażowanych 
w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną.

Farm Frites Poland S.A.I. 
OTCF S.A.II. 
Danfoss Poland.III. 

W kategorii - badania, rozwój i transfer nowoczesnych techno-
logii – nagroda dla jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, 
które wdrażają innowację produktową lub technologiczną

Control SolutionsI. 
LfC Sp. z o.o.II. 
Pronar Sp. z o.o.III. 

W kategorii - ekomobilność – nagroda dla firm wdrażających 
niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania w transporcie 

GreenWay Polska Sp. z o.o., I. 
Solaris Bus&Coach S.A, II. 
Newag S.A.III. 

W kategorii - e-gospodarka – nagroda dla firm wdrażających 
lub rozwijających technologie informatyczne

Elastic Cloud Solutions,I. 
Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K.II. 
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.III. 

W kategorii - start-up – nagroda dla firm, które po raz pierw-
szy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku i istnieją nie 
dłużej niż dwa lata 

Pelixar S.A. I. 
Mindhand Sp. z o.o.II. 
 Just Join IT Sp. z o.o.III. 

W kategorii - innowacyjność – nagroda dla firm mogących 
pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiąza-
niem i są obecne na rynku dłużej niż dwa lata 

PIRXON S.A. I. 
Profarm Sp. z o.o Seco/Warwick S.A.II. 

W kategorii - zarządzanie – dla zarządu lub osób zarządzają-
cych, dla których wynik finansowy nie jest jedynym prioryte-
tem w prowadzonej firmie 

Base Group Sp. z o.o.,I. 
ZWAE - Zakład Wytwórczy Aparatów Elek-II. 

trycznych Sp. z o.o.
Elektrotermia Sp. z o.o. Sp.k.III. 
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W badaniu udział wzięło 430 uczestników 
studiów i programów rozwojowych realizo-
wanych przez GFKM i SWPS. Blisko połowa 
(48,8 proc.) z nich zajmuje stanowiska kie-
rownicze lub wyższe, a druga połowa (51,2 
proc.) pracuje na stanowiskach specjali-
stycznych lub innych. Połowa badanych 
pracuje w firmach dużych, zatrudniających 
powyżej 249 osób. Pozostali w organiza-
cjach, w których liczba pracowników nie 
przekracza 249 osób.

Czy zdalnie znaCzy efektywnie? 

Aż 78 proc. uczestników badania stwierdzi-
ło, że w odpowiedzi na zagrożenie korona-
wirusem ich firmy przeszły częściowo lub 
całkowicie w tryb pracy zdalnej. Okazuje 
się jednak, że tylko 41 proc. respondentów 
miało możliwość wykonywania pracy w ta-
kiej formie przed pandemią. 

Wyniki badania wskazują, że 36,5 proc. 
osób uważa, że przeciętny pracownik 
w domu pracuje mniej niż w biurze.

czy zDalnIe ZNacZy 
eFeKtywNie? 

ocena zależy od 
„puNKtu siedZeNia”

Rosnąca liczba 
potwierdzonych zakażeń 
koronawirusem sprawia, 
że w wielu firmach coraz 

bardziej realny staje się 
scenariusz kontynuowania 

pracy zdalnej po letnim 
okresie urlopowym. 
Jak model działania 

w rozporoszonych, zdalnych 
zespołach sprawdzał się 

w pierwszych miesiącach 
pandemii sprawdziły 
w badaniu Gdańska 

Fundacja Kształcenia 
Menedżerów (GFKM) 

i Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej (SWPS). Wnioski 

wskazują na konieczność 
stałego podnoszenia 

kompetencji kadry 
menedżerskiej, również 

w erze Covid-19.

tEkSt: GFKM
ZDJĘCIA: Pixabay.com
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Podobna część badanych (35,4 proc.) 
stwierdza, że jest dokładnie na odwrót 
i pracownicy działający w trybie home of-
fice są efektywniejsi niż wtedy, gdy praco-
wali w siedzibie firmy. 28,14 proc. respon-
dentów utrzymuje, że między pracą w domu 
i w biurze nie ma różnicy.

– Prawie dwukrotny wzrost odsetka pracują-
cych w trybie home office świadczy o tym, że 
firmy szybko i elastycznie firmy przystosowa-
ły się do nowych warunków i że wiele z nich 
szybko nadrobiło technologiczne zaległo-
ści. Jednak ocena efektywności „zdalnych 
pracowników” nie jest już tak jednoznaczna 
i w dużej mierze zależy od zajmowanego sta-
nowiska – komentuje Dominik Pieczewski 
z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Mene-
dżerów, współautor badania.

W badaniu GFKM i SWPS specjaliści czę-
ściej niż kierownicy wskazywali, że pra-
cownik w domu pracuje więcej niż w biurze 
(odpowiednio 40 proc. i 30 proc.). Blisko 42 
proc. respondentów zajmujących kierow-
nicze stanowiska krytycznie oceniło efek-
tywność pracy zdalnej przeciętnego pra-
cownika. Podobnego zdania było już tylko 
31,4 proc. badanych specjalistów. 

kompetenCje 
i jeszCze raz kompetenCje

Jednym z czynników, które wpływają na 
rozdźwięk w ocenie efektywności pracy 
zdalnej między menedżerami a specjalista-
mi, mogą być niedostatki kompetencyjne, 
zwłaszcza w tej pierwszej grupie. Te z kolei 
powodują błędy w zarządzaniu i komunika-
cji w zdalnych zespołach. 

Przejście do pracy w zdalnych zespołach 
często ujawnia problemy z zarządzaniem – 
zarówno tymi zespołami, jak i projektami. 
Organizowanie pracy własnej i zespołu, sta-
wianie celów i kontrola zadań, komunikacja 
z pracownikami, umiejętność motywowania 
w trybie zdalnym to przykładowe kompe-
tencje, których niedostatek odczuwa wiele 
osób na kierowniczych stanowiska. 

– Pandemia nie może być wymówką przed 
doskonaleniem „warsztatu” menedżera 
i powodować odkładania szkoleń czy stu-
diów MBA na czasy „po”, bo nie wiemy, czy 
taki czas w ogóle nadejdzie. Nie zapomi-
najmy, że bez względu na bieżącą sytu-
ację epidemiologiczną, żyjemy w czasach 
szybkich i głębokich zmian, głównie tech-
nologicznych, w epoce VUCA, która wymu-
sza ciągłą naukę – podkreśla dr Tomasz 
Harackiewicz, Członek Zarządu i Dyrek-
tor Programu MBA Gdańskiej Fundacji 
Kształcenia Menedżerów.

Doświadczone firmy kształcące menedże-
rów, takie jak GFKM czy SWPS, przystoso-
wały się do nowych, „koronawirusowych” 
warunków, i gwarantują nie tylko ciągłość 
edukacji, ale też dostosowanie programów 
do aktualnych potrzeb.

– Przeszliśmy sprawnie na zdalny tryb na-
uczania, zarówno w programach MBA, jak 
też w innych szkoleniach otwartych i dedy-
kowanych konkretnym firmom. Każda z form 
nauczania ma swoje zalety i wady, i dlatego 
należy wykorzystywać je elastycznie sto-
sownie do potrzeb klientów. Najważniejsze 
jest to, że w obliczu możliwych ograniczeń 
kontaktów społecznych jesteśmy gotowi do 
prowadzenia działalności edukacyjnej w róż-
nych formułach. Jednocześnie w związku ze 
zmianami w trybie pracy firm, wprowadzili-
śmy nowe szkolenia zawiązane z rozwojem 
kompetencji niezbędnych do zdalnego za-
rządzania zespołami. Również wszystkie na-
sze programy MBA i szkolenia menedżerskie 
wzbogacamy o wątki związane z rozwojem 
tych kompetencji – podsumowuje dr Tomasz 
Harackiewicz z GFKM

gdańska fundacja kształcenia mene-
dżerów (gfkm) jest firmą szkolenio-
wo-doradczą specjalizującą się w szko-
leniach i projektach rozwojowych dla 
kadry kierowniczej oraz personelu 
średnich i dużych firm polskich i mię-
dzynarodowych. Jest jedną z najwięk-
szych i najbardziej doświadczonych 
firm szkoleniowych w Polsce. Jako jed-
na z pierwszych wprowadziła na polski 
rynek program Master of Business Ad-
ministration – obecnie oferuje je w ośmiu 
miastach: Gdańsku, Warszawie, Bia-
łymstoku, Katowicach, Szczecinie, Kiel-
cach, Zielonej Górze i Płocku, w ramach 
21 grup (największa liczba w Polsce). 
Prowadzi pełne spektrum programów, 
w tym: Executive MBA oraz MBA profi-
lowane (dla sektorów: energetycznego, 
hotelarskiego, hotelowego, kolejowego, 
lotniczego i służby zdrowia), szkolenia 
firmowe, szkolenia otwarte, studia po-
dyplomowe, programy coachingowe 
i projekty doradcze, zapewniając klien-
tom wyjątkową synergię jakości i war-
tości praktycznej. 
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Aby nie musieli oni uczyć się na błędach, 
jak funkcjonować w nienormalnych warun-
kach, informowała uczestników spotkania 
Katarzyna Kowalczyk-Jankowska, radczyni 
prawna z Kancelarii MGS Law.  Najpierw 
jednak prezes Pracodawców Pomorza To-
masz Limon omówił cele, zadania, charakter 
i historię tej organizacji, najliczniejszej i naj-
dłuższej stażem formy zrzeszenia pomor-
skich pracodawców. Położył nacisk przede 
wszystkim na różnorodne formy wspierania 
jej członków w sprawach zarówno wiel-
kiej jak drobniejszej wagi. Aktualnie jest to 
jak radzić sobie w działalności biznesowej 

w czasach wielu ograniczeń i zmieniającej 
się rzeczywistości prawnej.
Kompendium wiedzy na ten temat przeka-
zała Katarzyna Kowalczyk-Jankowska. Naj-
ważniejszą sprawą w ostatnich miesiącach 
były aktualnie dostępne dofinansowania dla 
przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej, w tym dofinansowania do wyna-
grodzeń pracowniczych. Pracodawcy Pomo-
rza od początku trwania epidemii walczyli, 
poprzez dostępne sobie kanały nacisku na 
władze centralne, aby tzw. tarcza antykry-
zysowa była jak najefektywniejsza, a także 
prowadzili i prowadzą rozmaite akcje infor-
macyjne w celu uświadomienia swym człon-

kom z czego mogą skorzystać, co im ułatwi 
przetrwanie w trudnych czasach.
Katarzyna Kowalczyk-Jankowska skupiła się 
na zagadnieniach prawnych, czyli: wykony-
wanie zobowiązań umownych przez przed-
siębiorców w czasie pandemii, zwolnienia 
pracownicze w dobie koronawirusa, prawa 
i obowiązki pracowników w czasie pande-
mii, organizacja pracy w czasie pandemii, 
oraz jak przygotować się na drugi lockdown. 
Omówiła też sprawę umów już przez praco-
dawców zawartych i przyszłych. Te pierwsze 
radziła dokładnie przejrzeć i wprowadzić 
dodatkowe klauzule, szczególnie dotyczą-
ce kar umownych, odsetek, odszkodowań. 
Konieczne jest zwrócenie uwagi na dział zo-
bowiązania pracownicze, w tym skutki nie-
wykonania zobowiązań umownych.

W kategorii umowy z kontrahentami uwagi 
wymagają paragrafy dotyczące możliwości 
odstąpienia od nich, kary umowne, w tym 
klauzula tzw. siły wyższej, czyli czy moż-
na ponosić odpowiedzialność za jej (siły 
wyższej) skutki. Mówczyni odczarowała 
też mający złą sławę wniosek o upadłość. 
Uświadomiła, że jeśli już firma znalazła się 
w tragicznej sytuacji (o co w dzisiejszych 
czasach nietrudno), zgłoszenie takiego 
wniosku w odpowiednim czasie zapewnia 
ochronę osobistą za zobowiązania spółki.

Temat ten okazał się strzałem 
w dziesiątkę, sądząc z frekwencji 
podczas seminarium z 3 września 
w Kwidzyńskim Parku Przemysło-
wo-Technologicznym. Trudno się 
dziwić, wszak epidemia korona-
wirusa, z którą zdążyliśmy się 
trochę oswoić i wszystko wskazu-
je na to, że nieprędko nas opuści, 
stworzyła zupełnie nową sytuację 
dla przedsiębiorców, zarówno 
tych wielkich jak małych i mikro.

PRACODAWCA
W doBie paNdeMii
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Zamrożenie gospodarki doprowadziło do 
zapaści niezliczonych sektorów polskiego 
biznesu. Wirus pozostaje wielkim wyzwa-
niem dla polskiej służby zdrowia. System 
edukacji, nieposiadający sprawdzonych 
narzędzi i doświadczenia w obszarze nauki 
zdalnej, stał się przestrzenią dla nieudol-
nych eksperymentów na nauczycielach, 
uczniach, rodzicach. Nic ma przesłanek 
wskazujących na rychłe wyjście z tego glo-
balnie rozpisanego kryzysu.

Bieżące badania wykazały, że blisko poło-
wa codziennie generowanych w internecie 
wiadomości to fałszywe informacje. Jak 
w dobie pandemii radzić sobie w takiej 
rzeczywistości? Olbrzymią rolę w zarzą-
dzaniu kryzysem o tej skali i spontanicz-
ności przebiegu jest właściwa, meryto-
ryczna polityka informacyjna. Szczególnie 
ważne jest synergiczne, interdyscyplinar-
ne podejście do tego problemu, najlepiej 
w postaci regularnych publicznych debat 
z udziałem specjalistów. 

Taką rolę spełniła debata pn. „Koronawirus 
oczami ekspertów”, przygotowana przez 
Pracodawców Pomorza i Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego w prze-
strzeni Olivia Star na terenie gdańskiego 
kompleksu biurowego Olivia Business Cen-
tre. Spotkanie, transmitowane w sieci za 
pośrednictwem „Dziennika Bałtyckiego”, 

przy udziale ograniczonej w liczbie publicz-
ności, zgromadziło dziesięciu ekspertów na 
co dzień związanych z tematyką pandemii. 
Debatę moderował Zbigniew Canowiecki, 
Prezydent Pracodawców Pomorza.
W rozmowie wzięli udział: Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Agnieszka 
Kapała-Sokalska, Wojewódzki Państwowy 
Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak, 
Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku 
Mariusz Pokrzywnicki, Dyrektor Wydzia-
łu Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Jerzy 
Karpiński, Konsultant Wojewódzki Chorób 
Zakaźnych Prof. dr hab. Tomasz Smiatacz, 
Prezes Szpitali Pomorskich Jolanta Sobie-
rańska-Grenda, Wiceprezes ds. medycz-
nych Copernicus Krzysztof Wójcikiewicz, 
Partner w MGS LAW Kancelarii Radców 
Prawnych Michał Sznycer, Psycholog śro-
dowiskowy z Uniwersytetu Gdańskiego 
Prof. dr hab. Tomasz Besta i Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku, Nadin-
spektor Andrzej Łapiński.

Podsumowanie wniosków płynących z wypo-
wiedzi specjalistów przybrała formę „Apelu 
do społeczeństwa”, który na zakończenie 
debaty sygnowali nazwiskiem wszyscy pre-
legenci. Dziesięciopunktowy apel to swo-
isty poradnik w kwestii reżimu sanitarnego 
i powiązanych z nim interakcji społecznych, 
zarówno tych, które realizujemy zarówno 
na niwie prywatnej, jak i zawodowej. Pełny 
zapis debaty, jak i treść apelu, dostępne są 
na oficjalnej stronie Pracodawców Pomorza 
i stronie Facebook organizacji. 

Pojawienie się koronawirusa, na-
stępujący po nim stan zagrożenia 
epidemicznego wprowadzony 
w Polsce 14 marca tego roku, 
a także wszystko to, co nastąpiło 
w kolejnych miesiącach, wyge-
nerowało skrajne obciążanie 
tych wszystkich obszarów życia, 
które nie od dawna borykały się 
z wieloma deficytami. 

KoRoNawiRus 
oczami ekspertów
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iNteRNet 
oF thiNgs 
w biznesie

eszcze do niedawna wizja urządzeń efektyw-
nie współpracujących ze sobą na zasadzie 
wzajemnej komunikacji była odległa. Zarówno 
w pracy z urządzeniami codziennego użytku, 

jak i rozwiązaniami stosowanymi w biznesie, człowiek był 
kluczowym elementem pośredniczącym pomiędzy maszyną 
a maszyną. Z biegiem czasu jednak to podejście zaczęło się 
zmieniać. A to za sprawą IoT – rozwiązania, które wprowadziło 
możliwość komunikacji pomiędzy urządzeniami bez koniecz-
ności bezpośredniego angażowania zasobów ludzkich!

JJak zwiększyć wydajność 
twojej firmy? Czym jest Internet 
of Things i dlaczego jest 
rozwiązaniem przyszłości?

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: LPN Plant
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internet rzeCzy 

Czym zatem jest Internet of Things (IoT), 
czyli Internet Rzeczy? To pojęcie, które 
obejmuje wszelkiego rodzaju urządzenia, 
które mają łączność z szeroko pojętym 
Internetem, tudzież odizolowaną siecią 
lokalną (intranetem). Poprzez sieć takie 
urządzenia mogą się komunikować między 
sobą. Najczęściej celem takich urządzeń 
jest zbieranie danych z czujników lub zdal-
ne sterowanie elementami. 

Rzeczy, które korzystają z urządzeń IoT, 
często nazywa się „smart”, ponieważ na 
podstawie zebranych danych lub akcji 
użytkownika (np. przełączenie w cen-
trum sterowania na stronie interneto-
wej) umożliwiają sterowanie otoczeniem. 
Zastosowań takich urządzeń jest bardzo 
dużo - usprawniają one codzienne życie 
użytkownikom (smart home) oraz spra-
wiają, że praca staje się łatwiejsza (a na-
wet wykonuje się sama – to tzw. automaty-
zacja przemysłowa).

To właśnie dostęp do sieci pozwala na 
automatyzację pracy praktycznie wszyst-
kich sektorów biznesu, od rolnictwa po 
przemysł ciężki. Wiele procesów można 
kontrolować zdalnie, za pomocą zwykłego 
komputera osobistego lub smartfona. 

jak to działa?

Najczęściej dane z odległych czujników IoT 
są agregowane przez router, który komuni-
kuje się z internetem. Dane te są wysyłane 
do tak zwanej chmury (czyli „kontenera”) 
gdzie są przechowywane. Często do chmu-
ry IoT są podłączone serwisy, dzięki którym 
użytkownik może monitorować dane z czuj-
ników lub ustawić akcje automatyczne (np. 
regulacja mocy świecenia lamp w zależno-
ści od aktualnego nasłonecznienia). Insta-
lacje IoT mogą mieć różny poziom skompli-
kowania w zależności od potrzeb. Niektóre 
urządzenia tylko nadają zebrane dane, in-
nymi można sterować zdalnie, a te najbar-
dziej zaawansowane są programowane tak, 
aby same podejmowały akcję.

istotne Czynniki 

Najważniejszą rzeczą z technicznego punk-
tu widzenia jest medium, które jest wyko-
rzystywane do wymiany informacji - najczę-
ściej odbywa się to drogą bezprzewodową. 
W zależności od otoczenia, w którym sieć 
IoT pracuje, różne technologie sprawdzą się 
lepiej lub gorzej.

Czynnikami które trzeba rozważyć to: od-
ległość na której urządzenia się komuni-
kują; ilość wysyłanych danych oraz pręd-
kość przesyłu; kierunkowość (czy dane 
urządzenie ma być w stanie wysyłać i/lub 
odbierać wiadomości); wykorzystywane 
pasma częstotliwości (niektóre pasma są 

dostępne dla wszystkich za darmo, np. 
Wi-Fi, Bluetooth czy GPS, natomiast inne 
są płatne, jak GSM czy LTE, a jeszcze inne 
pasma są zarezerwowane tylko dla użytku 
przez wojsko i  służby specjalne); wsparcie 
hardware'u (ilość modułów obsługujących 
dane technologie oraz ich integracja z mi-
krokontrolerami). 

aUtomatyzaCja – ale po Co?

Dlaczego warto zainteresować się automa-
tyzacją procesów w twojej firmie? Innowa-
cje w pierwszej chwili mogą wydawać się 
zbędne. Ale w szerszej perspektywie przy-
noszą zysk, komfort oraz nowe możliwości 
działań. Czasem wystarczy przecież bardzo 
niewiele, aby usprawnić działanie skompli-
kowanych i czasochłonnych procesów.  Od-
powiednio przedstawione potrzeby firmy 
mogą w prosty sposób zostać przemiano-
wane na mierzalne i proste rozwiązania.

Poprzez automatyzację najważniejszych 
procesów przy użyciu zaawansowanych 
technologicznie czujników i narzędzi po-
miarowych, jesteś w stanie osiągnąć 
większą wydajność, korzystając z mniej-
szej ilości zasobów. Dzięki tego typu roz-
wiązaniom bardzo szybko odczuwa się 
wyraźny wzrost efektywności na każdym 
szczeblu działalności przedsiębiorstwa. 

kim jesteśmy, jak możemy pomóC?

LPN Plant Sp. z o.o. jest firmą z Gdańska, 
która od wielu lat zajmuje się wdrażaniem 
rozwiązań z zakresu przemysłowego In-
ternetu Rzeczy. Dostarcza sprzęt i opro-
gramowanie, które pozwala firmom lepiej 
analizować dane, zautomatyzować proce-
sy i znacząco podnieść efektywność ich 
pracy. Opracowany system pozwala uzy-
skać podgląd najważniejszych informacji 
związanych z funkcjonowaniem biznesu 
z dowolnego miejsca na świecie! Wszyst-
kie informacje dostępne są w przejrzystej 
i przystępnej formie z poziomu autorskie-
go dashboardu. 
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- Korzystając z najnowszych technologii 
dostępnych na rynku dostarczamy naszym 
klientom kompletne rozwiązania, które są 
w pełni gotowe do pracy już po wyjęciu 
z pudełka – wyjaśnia Paweł Król, dyrektor 
finansowy spółki LPN Plant. - Zapewniamy 
pełną funkcjonalność infrastruktury IoT 
z zastosowaniem zaawansowanych tech-
nologicznie czujników pomiarowych. Bez-
pieczeństwo tej infrastruktury jest dla nas 
bardzo ważne, dlatego dokładamy wszel-
kich starań, aby zapewnić stabilne i bez-
pieczne połączenie.

brama do nowoCzesnośCi

LPN Plant Sp. z o.o. Oferuje szereg pro-
duktów, które umożliwiają wejście w świat 
nowoczesnego przemysłu. Jednym z pod-
stawowych jest lpnGate. 

lpnGate - to wielozadaniowa platforma, 
pracująca jako stacja bazowa (ang. gate-
way) dla urządzeń komunikujących się bez-
przewodowo z wykorzystaniem technologii 
LoRa, czyli systemu komunikacji dalekiego 
zasięgu o małej mocy. lpnGate umożliwia 
odbiór i bezpieczne przechowywanie pa-
kietów danych z różnego rodzaju czujników 
typu IoT (np. system pomiarowy lpnMiner) 
lub też przesłanie ich do różnorodnych 
usług internetowych w chmurze z wykorzy-
staniem powszechnych torów komunikacji, 
jak GSM lub Ethernet. 

lpnGate oparty jest na technologii militar-
nej oraz został wykonany przy zachowaniu 
najwyższych standardów dla urządzeń kla-
sy przemysłowej, dlatego z powodzeniem 
znajduje zastosowanie w wielu różnorod-
nych systemach. Dodatkowo, dzięki zasto-
sowaniu komponentów najwyższej jakości, 
jest w stanie obsługiwać kilkaset urządzeń 
(węzłów), a jego zasięg bezprzewodowy 
osiąga kilka kilometrów.

Do głównych zastosowań lpnGate'a można 
zaliczyć:odbiór danych z sieci czujników 
bezprzewodowych (np. temperatury, zu-
życia wody, energii elektrycznej); analiza 
i wizualizacja danych (np. w ramach zarzą-
dzania procesami produkcyjnymi, nierucho-
mościami); nadzór i zarządzanie infrastruk-
turą sieciową; sieciowy nośnik danych; 
punkt dostępowy sieci GSM lub Wi-Fi.

lpnGate wykorzystuje system wielostopnio-
wych zabezpieczeń, w tym oprogramowa-
nie Dasharo, dlatego z powodzeniem należy 
go do zaliczyć do najbardziej bezpiecznych 
urządzeń na rynku.

inteligentne oświetlenie

Kolejne innowacyjne rozwiązanie, opracowa-
ne przez spółkę LPN Plant, to lpnLight. Jest 
to system inteligentnego zarządzania i ste-
rowania oświetleniem w sposób bezprze-
wodowy. Obsługa systemu realizowana jest 
z wykorzystaniem funkcjonalnego i intuicyj-
nego panelu zarządzającego. Zastosowanie 
lpnLight pozwala na płynne planowanie 
konkretnych scenariuszy działania insta-
lacji oświetleniowej, co w efekcie pozwala 
zredukować koszty operacyjne. Dodatkowo, 
system umożliwia zmianę stanu wybranych 
opraw w dowolnym momencie i w czasie 
rzeczywistym, co pozwala na błyskawiczną 
reakcję na zdarzenie wyjątkowe.

Więcej informacji o tych oraz innych pro-
duktach dostępne jest na stronie interneto-
wej lpnplant.io/products.
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O rynku pracy można rozmawiać w wielu aspektach, dlatego za-
mierzamy to zrobić w kilku odsłonach. Może na początek zapre-
zentuje Pan naszym Czytelnikom swoją firmę - AB UNI-SERVIS. 
- Rynkiem pracy zajmujemy się od 2004. Świadczymy usługi 
rekrutacji, doradztwa personalnego, jesteśmy Agencją Pracy 
Tymczasowej. Nasze usługi świadczymy przede wszystkim w wo-
jewództwie pomorskim, mamy też klientów z województw ościen-
nych a nawet z południa Polski. 
Rekrutujemy i zatrudniamy nie tylko polskich pracowników, pozy-
skujemy i zatrudniamy też pracowników z Ukrainy i Białorusi.
Nie ograniczamy się jedynie do usług pośrednictwa pracy czy 
APT. Oferujemy także obsługę kadrowo-płacową, obsługę BHP 
w tym  cały zakres szkoleń BHP.  
Wniosek - nasz klient otrzymuje od nas pełną obsługę, począwszy 
od fachowego doradztwa w każdym aspekcie związanym z zatrud-
nieniem pracownika i otrzymuje to wsparcie w trakcie współpracy. 
Przez lata mamy wypracowane i sprawdzone metody współpracy, 
które są pozytywnie oceniane przez wszystkie organa kontroli. 
Również nasi klienci bardzo cenią sobie współpracę z naszą fir-
mą. Mamy klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat. 
Nasza firma zatrudnia  pracowników tymczasowych zarówno do 

prac prostych jak i na stanowiska specjalistyczne. Cechuje nas 
profesjonalizm, zaangażowanie i indywidualne podejście do każ-
dego klienta. W naszej codziennej pracy kładziemy nacisk na 
podmiotowe traktowanie pracowników, właściwe formy zawie-
rania umów oraz przestrzeganie przepisów Prawa Pracy i Prawa 
Handlowego. Niezwykle ważne są dla nas dobre - oparte na wza-
jemnym zaufaniu - relacje z przedsiębiorcami oraz transparentne 
i uczciwe zasady współpracy. 
Przez te lata znaleźliśmy lub daliśmy pracę tysiącom osób.  
Myślę, że to tyle o nas w telegraficznym skrócie…. 

Dziękuję za prezentację AB UNI-SERVIS. W kolejnym wydaniu 
naszego magazynu chciałbym porozmawiać o obecnej sytuacji na 
rynku pracy. Podzieli się Pan swoimi spostrzeżeniami z naszymi 
Czytelnikami? 

Oczywiście, zapraszam.

Ciąg dalszy – w kolejnym wydaniu Expressu Biznesu. 

ageNcJa pRacy 
z doświadczeniem 
I zaufanIem

O rynku pracy w Polsce z Mirosławem 
Stosik, właścicielem agencji pracy AB 
UNI-SERVIS, rozmawia Rafał Korbut. 
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tEkSt: Anna Kłos
ZDJĘCIA: materiały prasowe

Gala malborski 
MistRZ BiZNesu 2019

yło to spowodowane troską 
o zdrowie wszystkich uczest-
ników gali tego wydarzenia 

w związku ze systematycznym wzrostem 
zakażeń SARS-CoV-2 wykrywanych w na-
szym regionie. 

 Na tę uroczystość Pan Stanisław Orłow-
ski napisał wiersz, który odczytano pod-
czas gali. 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz 
Biznesu w kategorii Debiut Roku 2019 zo-
stała firma: „Zielone Balkony.PL - Robert 
Przybylski

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz Biz-
nesu w kategorii Mecenat Roku 2019 zosta-
ła firma: Floret Sp. z o.o. 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz 
Biznesu w kategorii Inwestor Roku 2019 
została firma: „KAMENA -DEKOR” Kami-
la Magiera 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz Biz-
nesu w kategorii Sukcesja Roku 2019 zo-
stała firma: A.S.O. Harasimowicz S.C. Bog-
dan Harasimowicz, Paweł Harasimowicz. 
Przekazano podziękowanie przekazujące-
mu firmę Panu Bogdanowi Harasimowiczo-
wi. Pan Bogdan otrzymał także statuetkę 
Malborskiego Mistrza Biznesu oraz grafikę 
zamku malborskiego jako wyraz podzięko-
wania za 30 letnią działalność. 

11 września 2020 r 
wyjątkowo w Urzędzie 
Miasta Malborka 
podczas Gali Malborski 
Mistrz Biznesu 
2019 zakończył się 
najważniejszy konkurs 
gospodarczy w roku 
o nagrodę Burmistrza 
Miasta Malborka, tym 
razem tylko z udziałem 
jego uczestników. 

B
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Laureatem Konkursu Malborski Mistrz 
Biznesu w kategorii Fachowiec Roku 2019 
została: Anna Sokół, USŁUGI KRAWIEC-
KIE Firma Usługowa „ANIA”. To właśnie 
ten laureat zdobył najwięcej głosów od-
danych w głosowaniu SMS. 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz Biz-
nesu w kategorii Firma Roku 2019 zostało: 

Przedsiębiorstwo – Budowlano-Remonto-
we „Przyszłość” Piotr Wysocki. Przedsię-
biorstwo, w tym roku obchodziło jubileusz 
40 – lecia funkcjonowania na rynku.

Władze Miasta Malborka oraz Rada Go-
spodarcza przy Burmistrzu Miasta Mal-
borka podziękowały Powiatowemu Cen-
trum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku oraz 
wszystkim jednostkom medycznym za 
szczególne poświęcenie w walce z korona-
wirusem (COVID-19) oraz przekazały sym-
boliczną przyłbicę. 

Podziękowania od Władz Miasta Malborka 
oraz Rady Gospodarczej zostały przeka-
zane Dyrektorowi i pracownikom Powiato-
wego Urzędu Pracy w Malborku za szcze-
gólne wsparcie malborskich firm w dobie 
COVID -19 oraz wręczono tarczę rycerską 
- jako symbol tarczy antykryzysowej.

Jarosław Filipczak Przewodniczący Rady 
Gospodarczej przedstawił etap zaawan-
sowania budowy miniatury zamku w Mal-
borku oraz podał termin „majówki” w przy-
szłym roku, jako czas okazania miniatury 
mieszkańcom Malborka oraz turystom. Bu-
dowa miniatury została sfinansowana ze 
środków przedsiębiorców w większości 
członków Rady Gospodarczej. 

Prowadzenie gali powierzyliśmy panu Pio-
trowi Piesikowi z Radia Malbork. 

PATRONAT MEDiALNy KONKuRSu 
MMB 2019 OBJęłO:

Radio Malbork • 
Ekspress Biznesu• 
Dziennik Bałtycki • 
Portal na Plus • 
Gazeta Malborka • 
Gazeta Obywatelska• 
Codzienna Gazeta Internetowa 82-200.pl • 

Stoją od lewej: Jarosław Filipczak- przewodniczący Rady Gospodarczej,  Piotr Wysocki P.B.R. „Przyszłość”, Kamila Magiera Kamena-Dekor, Patrycja Kozłowska – przewodniczą-
ca Kapituły Konkursu, Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka

Paweł Chodyniak Prezes Zarządu Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
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Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, 
także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być 

realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. 
Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje 

dotyczące organizacji kształcenia. Przygotowaliśmy jednak zalecenia i wskazówki, które 
mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur. Należy pamiętać, 

że bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników 
administracyjnych musi pozostać absolutnym priorytetem.

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: pixabay.com

Nowy RoK 
aKadeMicKi – czas 

start.Tylko jak?
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kształCenie staCjonarne 
Czy zdalne?

Sposób, w jaki szkoły wyższe zorganizu-
ją kształcenie w nowym roku akademic-
kim, zależy w całości od władz uczelni. To 
władze uczelni mają najlepsze rozezna-
nie  w zakresie możliwości zorganizowa-
nia kształcenia zdalnego, a także wiedzę 
o specyfice kierunków, na których kształ-
cenie  musi odbywać się w formie tradycyj-
nej. Niezależnie od wybranej formy, należy 
pamiętać o aktualnych wymogach sani-
tarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji 
w danym mieści i regionie – tak, aby nowy 
rok akademicki był dla wszystkich maksy-
malnie bezpieczny. 

model mieszany

Zalecanym sposobem organizacji kształ-
cenia jest model mieszany, w którym duża 
część zajęć wykładowych, konwersato-
ryjnych i seminaryjnych, a także niektóre 
zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odby-
wają się z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia 
odbywają się natomiast w formie stacjo-
narnej. Pandemia koronawirusa wymaga 

od nas zachowania szczególnych zasad 
bezpieczeństwa. Dlatego w sytuacji, kiedy 
uczelnia będzie realizowała zajęcia w for-
mie bezpośredniej, należy pamiętać o ta-
kiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko 
zarażenia. np. poprzez zmniejszenie liczeb-
ności grup, a także takie zmiany w planie 
zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną 
kumulację zbyt dużej liczby osób. 

inaUgUraCja rokU akademiCkiego

Planując inaugurację roku akademickiego, 
trzeba pamiętać o aktualnej sytuacji epi-
demiologicznej w regionie – w tym obowią-
zujących strefach: żółtych i czerwonych. 
Nie ulega wątpliwości, że najlepiej byłoby 
znacząco ograniczyć liczbę osób, które 
będą brały udział w uroczystości. Można 
tę ważną dla społeczności akademickiej 
uroczystość zorganizować w formie hybry-
dowej. W trybie stacjonarnym, w zmniej-
szonym składzie i z zachowaniem reguł 
sanitarnych mogą się odbyć uroczyste 
posiedzenia uczelnianych senatów. W po-
siedzeniu stacjonarnym powinni wziąć 
udział przedstawiciele organów uczelni 
oraz immatrykulowanych studentów (za 
ich zgodą). Przy czym liczba uczestników 
posiedzenia powinna być ograniczona 
w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo uczestnikom. Studenci, doktoranci, 
pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście 
powinni, w miarę możliwości technicznych, 
mieć możliwość uczestniczenia w inaugu-
racji on-line.



 34    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

zajęCia laboratoryjne i kliniCzne

Organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach 
medycznych powinna być realizowana zgodnie z opracowanymi 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceniami dotyczącymi 
zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i kli-
nicznych na studiach. Dotyczą one w szczególności zasad, których 
wdrożenie ograniczy ryzyko zakażenia koronawirusem podczas pro-
wadzenia zajęć. Wśród wymogów, jakie powinny być spełnione dla 
zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów, 
znalazły się m.in.: możliwość uczestnictwa w zajęciach tylko osób 
zdrowych posiadających zakryte usta i nos, zakaz przynoszenia na 
zajęcia zbędnych rzeczy (w tym telefonów komórkowych), koniecz-
ność korzystania tylko ze swoich przyborów (np. stetoskopów) i ko-
nieczność dezynfekcji przedmiotów wspólnych.

praktyki zawodowe

Decyzję o formie prowadzenia praktyk zawodowych podejmują 
również władze uczelni. Robią to jednak w porozumieniu z praco-
dawcami, mając na względzie aktualną sytuację epidemiologicz-
ną. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zajęć on-line powinna być 
uzależniona od specyfiki kierunku studiów i praktyk. Nie wszystkie 
praktyki zawodowe mogą być prowadzone w sposób zdalny. W tej 
sytuacji uczelnia może zaproponować inny sposób realizacji efek-
tów uczenia się (np. zajęcia symulowane prowadzone przez kadrę 
akademicką albo projekty praktyczne realizowane przez studentów 
pod nadzorem nauczycieli akademickich) lub przeprowadzenie tych 
praktyk w późniejszym terminie. Wprowadzone rozwiązania doty-
czące praktyk zawodowych nie mogą jednak negatywnie wpływać 
na sytuację studentów. Niedopuszczalne jest wymaganie od stu-
dentów opłaty za powtarzanie praktyk lub wprowadzanie innych 
konsekwencji, np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki. 
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domy stUdenCkie

Sposób funkcjonowania domów stu-
denckich powinien być dostosowany do 
sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczel-
nia oraz do sytuacji epidemiologicznej 
regionu. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
i zminimalizować możliwość zarażenia 
studentów, a także pracowników domów 
studenckich, należy m.in.: 

ograniczyć kontakt między osobami  ■
korzystającymi z domów studenckich, 

w miarę możliwości zakwaterować  ■
studentów w osobnych pokojach z dostę-
pem do węzła sanitarnego, 

ograniczyć liczbę osób korzysta- ■
jących ze wspólnych obszarów w danym 
czasie, 

wprowadzić zakaz przebywania  ■
w domach studenckich osób z zewnątrz, 

zapewnić środki do dezynfekcji (re- ■
komendujemy także zapewnienie możli-
wości zakupu maseczek ochronnych na 
terenie obiektu), 

zapewnić sprzęt i środki do codzien- ■
nych prac porządkowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – wind, poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, 
powierzchni płaskich, w tym blatów w po-
mieszczeniach kuchennych), 

wyznaczyć pomieszczenie, w któ- ■
rym będzie można odizolować osobę 
w przypadku stwierdzenia objawów cho-
robowych, 

zapewnić pracownikom domów  ■
studenckich dostęp do środków ochrony 
indywidualnej (maseczki ochronne, ręka-
wice jednorazowe) i preparatów do dezyn-
fekcji rąk.

Życie pokaże czy i jak będą stosowane 
przez władze uczelni wszystkie zalecane 
rekomendacje. Jedno jest pewne koronawi-
rus i związane z nim ograniczenia sprawiły, 
że nowy rok akademicki będzie wyglądał 
zupełnie inaczej niż zwykle.

( źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/orga-
nizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akade-
mickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni)
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sZtaB KRyZysowy 
Pomorskich 

Przedsiębiorców

Poprawa sytuacji 
pomorskich 
przedsiębiorców, 
analizowanie bieżących 
problemów i rozwiązywanie 
ich oraz podejmowanie 
interwencji u władz 
centralnych i lokalnych 
– to główne działania 
podejmowane przez Sztab 
Kryzysowy Pomorskich 
Przedsiębiorców. 

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: KFP
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Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębior-
ców został powołany 16 marca br. ze wzglę-
du na zaistniałą sytuację związaną z pande-
mią COVID-19 i jej skutkami gospodarczymi. 
Sztab spotyka się na regularnych spotka-
niach w formule online, pracując wspólnie 
na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorców 
w naszym województwie, m.in. poprzez 
wskazywanie i analizowanie bieżących pro-
blemów, apelowanie do władz centralnych 
i lokalnych o podejmowanie działań, propo-
nowanie konkretnych rozwiązań, przekazy-
wanie przedsiębiorcom aktualnych informa-
cji dotyczących dostępnych instrumentów 
wsparcia, czy podejmowanie interwencji. 

W spotkaniach Sztabu uczestniczą przed-
stawiciele następujących 12 organizacji:
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw
- Loża Gdańska Business Centre Club
- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN
- Pracodawcy Pomorza
- Gdański Klub Biznesu
- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
- Kaszubski Związek Pracodawców
- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pra-
codawców
- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług
- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomo-
rza Środkowego 
- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
„Dobra Robota”.

Dotychczas Sztab odbył 32 videokonfe-
rencje, w którym udział wzięli: parlamen-
tarzyści z województwa pomorskiego, 
Wiceminister Rozwoju, Rzecznik Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, Wojewoda Po-
morski i jego przedstawiciele, Marszałek 
Województwa Pomorskiego oraz przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego, repre-
zentanci władz samorządowych, Prezes 
Polskiego Funduszu Rozwoju, Pomorski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sani-
tarny, przedstawiciele Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pra-
cy, ponadto przedstawiciele ZUS Oddział 
Gdańsk, reprezentanci funduszy pożycz-
kowych i innych instytucji oraz przedsię-
biorcy różnych branż. 

W dn. 25 września br. w Dworze Artusa, 
z inicjatywy Sztabu Kryzysowego Pomor-
skich Przedsiębiorców, odbyła się uroczy-
stość podsumowania dotychczasowych 
działań Sztabu i wręczenia partnerom 
współpracującym ze Sztabem dyplomów 
z podziękowaniami za dotychczasową 
pracę na rzecz pomorskich przedsiębior-
ców w okresie pandemii. Sztab kontynuuje 
swoje działania, planując kolejne inicjaty-
wy i spotkania online.
 - W Sztabie reprezentowane są bardzo 
różne przedsiębiorstwa – od dużych biz-
nesów po małe i mikro przedsiębiorstwa, 
firmy rzemieślnicze, rodzinne, czy pod-
mioty ekonomii społecznej. Negatywne 
skutki pandemii – choć w różnej mierze 
– dotknęły wszystkich z nich – mówi Mał-
gorzata Wokacz-Zaborowska, Dyrektor 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, ko-
ordynatorka Sztabu. - Ta różnorodność re-
prezentowanych podmiotów jest niewąt-
pliwie ogromną siłą Sztabu i potencjałem 
do naszych dalszych wspólnych działań, 
ponieważ potrafimy szukać tego co nas 
łączy. Takiej formuły współpracy nie było 
jeszcze w naszym województwie i zamie-
rzamy dalej wspólnie działać z nadzieją, 
że już wkrótce – nie w warunkach kryzysu, 
ale dużych możliwości rozwoju naszych 
firm i całego Pomorza. Sztab jest inicja-
tywą oddolną i otwartą - zapraszamy inne 
pomorskie organizacje pracodawców do 
wspólnych działań na rzecz regionu.
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W Lęborku odbyło się prawdziwe święto 
współpracy międzysektorowej biznesu, 
organizacji pozarządowych oraz sektora 
publicznego. Lokalne Forum Międzysek-
torowe to jedno z wydarzeń projektu Fun-
dacji Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” 
(FIR) realizowanego w partnerstwie z Re-
gionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego   w ramach projektu „Pomor-
ski system przedsiębiorczości społecznej. 
Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie pomorskim na lata 2019-
2022” finansowanego ze środków EFS. 

Frekwencja, z zachowaniem pełnych środ-
ków ostrożności, dopisała znakomicie. 
Spotkanie otworzyła zdalnie p. Agnieszka 
Kapała-Sokalska – członkini Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego wraz z p. Witoldem 
Namyślakiem – burmistrzem Miasta Lębor-
ka. Gości z ramienia organizatorów przywita-
ła Monika Hinc – prezeska „Up  Foundation” 
z Natalią Siuda-Piotrowską – koordynatorką 
działań tej fundacji. 

Tego dnia spotkało się wiele fantastycznych 
ludzi z różnych instytucji, którzy z otwartością 
przyszli posłuchać i porozmawiać na temat 
społecznej odpowiedzialności, w tych trud-
nych „covidowych” czasach. Świetny meryto-
rycznie panel dot. empatii i ryzyka, poprowa-
dzony przez Ewę Sowińską - partnerkę ESO 
Audit i zastępczynię Prezesa Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów pozwolił nam zagłębić 
się w temat pracy na wartościach.  Paneliści, 
Dorota Markiewicz-Kubik- dyrektorka ds. HR 
i Zaangażowania Społecznego Farm Frites 
Poland, głównego partnera tego wydarze-
nia, Agnieszka Mróz – specjalistka Service 
Design, właścicielka firmy Service Sandbox  
i Piotr Haczyk – zastępca prezesa Zakładu 
Wytwórczego Aparatów Elektrycznych roz-
mawiali m.in.  o tym jak duże znaczenie ma 
właśnie empatia w czasach kryzysu, jak czę-
sto jest „spychana na bok” gdy tak naprawdę 
uważność, szczerość, prawdziwość i otwar-
tość na zmiany liczą się wtedy najbardziej. 

Dziś dla biznesu społecznie odpowiedzial-
nego jednym z największych wyzwań jest 
budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród 

pracowników i dobra komunikacja oparte 
na opisywaniu prawdziwie otaczającej nas 
rzeczywistości – mówili dalej paneliści.

„Dlatego też  takie spotkania na mapie działań 
społecznej odpowiedzialności organizacji są 
bardzo ważne i  niekoniecznie możliwe tylko 
w dużych korporacjach. Do tego chcemy prze-
konywać małych i średnich przedsiębiorców. 
Empatia i wrażliwość nabierają znaczenia we 
współczesnym świecie i aktualnie stają się 
uniwersalnymi wartościami również w świe-
cie biznesu i małego i dużego. Up Foundation 
powstała właśnie po to, by sieciować i łączyć 
biznes, organizacje pozarządowe i sektor pu-
bliczny, by wspierać w rozwiązywaniu proble-
mów społecznych” – dodaje – Monika Hinc – 
prezeska FIR, organizatorka tego spotkania.

Czy w pandemii biznes może 
być społecznie odpowiedzialny? 
Czy w kryzysie możliwa jest 
współpraca międzysektorowa 
przedsiębiorców z organizacjami 
pozarządowymi i sektorem 
publicznym? Na te pytania 
zgromadzeni uczestnicy 
i goście starali się odpowiedzieć 
podczas 5 LOKALNEGO FORuM 
MięDZySEKTOROWEGO 
W LęBORKu pt.: “Ryzyko i empatia 
w niepewnych czasach”. 

RyZyKo i eMpatia
 w niepewnych czasach.

tEkSt: Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju 
ZDJĘCIA: Up Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju 

FuNDACJA iNiCJOWANiA ROZWOJu uP FOuNDATiON od 9 lat włącza zagadnie-
nia społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i współpracy 
międzysektorowej w działania biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych na 
terenie województwa pomorskiego oraz w Polsce. Sieciuje i łączy różne organi-
zacje do wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lo-
kalnych społeczności. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu CSR (spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu). Więcej na www.forumrozwoju.org.pl

i
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Pierwszą część obrad  poprowadził nowy rektor PG prof. Krzysztof 
Wilde. Przypomniał, że Politechnika Gdańska to jedna z dziesięciu 
polskich uczelni ze statusem uczelni badawczej. Otrzymała go jesienią 
2019 r., jako najwyżej sklasyfikowana uczelnia techniczna. Oznacza to 
nowe możliwości rozwoju dla naukowców PG, a także szeroką promocję 
ich projektów badawczych w Polsce i na świecie. Nasza uczelnia 
znalazła się w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” (IDUB), W konkursie MNiSW zajęła 2. miejsce, ustępując 
miejsca jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu.. Uzyskanie tego 
statusu to nie tylko zaszczyt i wyróżnienie, ale też dodatkowe środki 
finansowe, które będą przeznaczone na rozwój nauki i nowych 
obszarów badawczych. W przypadku PG będzie to ok. 210 mln zł, 
które w przeciągu siedmiu lat (2020-2026 r.) uczelnia zagospodaruje 
głównie w ramach rozwoju nowo utworzonych Centrów Badawczych 
Są to: Centrum Bio Tech Med, Centrum Eko Tech, Centrum Materiałów 
Przyszłości, Centrum Technologii Cyfrowych
Nowe Centra Badawcze łączą umiejętności i doświadczenia 
naukowców z różnych wydziałów, które przełożą się na nowoczesne, 
innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, 
technologii pro-ekologicznych, technologii cyfrowych oraz 
przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu 
w przemyśle i medycynie.
Wobec tego współpraca nauki z biznesem nabrała jeszcze większego 
znaczenia. Konwent wychodzi naprzeciw tym potrzebom. 
Jest to już druga kadencja tej organizacji.  Przewodniczącym Konwentu 
ponownie został dr Zbigniew Canowiecki
 Jego wybór został powitany rzęsistymi oklaskami. Najpierw jednak 
złożył on sprawozdanie z działalności Konwentu w poprzedniej 
kadencji. Konwent podejmował m.in. inicjatywy w zakresie działań 
związanych z: promowaniem nowoczesnych technologii (techniki 

kosmiczne), zagospodarowaniem Dolnej Wisły, przyszłości 
gdańskich terenów postoczniowych, tzw. Młodego Miasta, w których 
to działaniach brali udział także przedstawiciele administracji 
państwowej i władz samorządowych, 
Tematy te będą kontynuowane, ale pojawią się też nowe: 
kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną (przy ew. współpracy 
z Uniwersytetem Gdańskim), usprawnienie przepływu informacji 
o wynikach badań naukowych do przedsiębiorstw, sporządzenie mapy 
kompetencji naukowych jako ułatwienie dla partnerów gospodarczych, 
ułatwianie pozyskiwania stopni doktorskich dla współpracujących 
z naukowcami partnerów gospodarczych, walka o interes gospodarki 
morskiej w tym sektora stoczniowego, współpraca w tworzeniu 
Metropolii Zatoki Gdańskiej. 
.Podczas piątkowych obrad rektor PG Krzysztof Wilde poinformował 
też o działaniach  zmierzających do połączenia trzech uczelni: 
Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.  
 Zostało już podpisane porozumienie w sprawie utworzenia takiego 
związku. Senat Politechniki Gdańskiej zaakceptował to porozumienie 
podczas wrześniowego posiedzenia. W piątek, 11 września, Wojciech 
Murdzek – minister nauki i szkolnictwa wyższego, poinformował rektora 
Politechniki Gdańskiej, że wniosek o utworzenie w Gdańsku związku 
uczelni, został pozytywnie rozpatrzona przez ministerstwo i zostanie 
wpisany do rejestru. Tak więc, można powiedzieć, że 11 września 
2020 roku, powstał Związek Uczelni Pomorskich im. Daniela Gabriela 
Fahrenheita. Uczelnie będą mogły przez dwa lata przyglądać się 
swym instytucjom, by wyciągnąć wnioski co do dalszego zacieśnienia 
współpracy. Związek ma przygotować podwaliny pod ewentualną 
współpracę w przyszłości - już ze zmianami strukturalnymi. Jednak 
uczelnie będą  miały cały czas charakter autonomiczny. Związek ten 
będzie otwarty dla pozostałych pomorskich szkół wyższych.

Konwent Gospodarczy, zawiązany na Poli-
technice Gdańskiej, jest platformą współ-
pracy środowiska naukowego i gospodar-
czego. W jego skład wchodzi kilkudziesięciu 
przedstawicieli pomorskich firm i instytucji  
inauguracyjne posiedzenie Konwentu odby-
ło się 11 września na Dziedzińcu Fahrenheita 
w Gmachu Głównym PG. Podczas posie-
dzenia wręczone zostały nominacje człon-
kowskie i został wybrany przewodniczący, 
którym ponownie został dr Zbigniew Cano-
wiecki – prezydent Pracodawców Pomorza.

Rośnie znaczenie współpracy
NauKi Z BiZNeseM

tEkSt: Anna Kłos
ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Podczas uroczystej gali wręczone zostały także nagrody specjalne 
„Rzeczpospolita” TSL Award, które trafiły do firm z branży logi-
stycznej oraz jej otoczenia biznesowego, które w ostatnim czasie 
wyróżniły się na polskim rynku. Port Gdańsk otrzymał nagrodę 
specjalną „Orła Rzeczpospolitej” za wpływ na rozwój polskiej go-
spodarki, obsługę połowy polskiej wymiany zagranicznej drogą 
morską i wzrost przeładunków. 
-„Orzeł Rzeczpospolitej” jest dla Nas ogromnym wyróżnieniem. 
Chcielibyśmy aby operatorzy działający na terenie naszego portu 
wiedzieli, że to także ich zasługa. Są to firmy, które możemy nazwać 
championami trudnych czasów, bo oni waśnie w tych trudnych 
czasach nie zwalniają tempa. My także jako port nie zwalniamy tempa, 
zarówno naszych inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury 
hydrotechnicznej, ale także infrastruktury drogowej i kolejowej 
znajdującej się na naszym terenie. Wszystko to robimy z myślą o rozwoju 
portu, co ma bezpośredni wpływ na rozwój naszych kontrahentów. 
W branży mamy te same wyzwania i problemy, infrastruktura musi 
powstać, a wraz z nią siatka połączeń. Jestem przekonany, że gestorzy 
ładunków będą wiedzieli jak to wykorzystać. My jesteśmy tego, jako 
port najlepszym przykładem. W 2016 roku Port Gdańsk przeładował 
36 mln ton, a po trzech latach osiągnęliśmy już wynik 52 mln ton. 
Inwestycje w porty naprawdę się opłacają – mówi łukasz Greinke – 
prezes Portu Gdańsk.

Port Gdańsk z nagrodą 
„Orła Rzeczpospolitej”

W Warszawie odbyło się II Spotkanie Liderów Branży TSL zorganizowane 
przez dziennik „Rzeczpospolita”. W trakcie tegorocznej edycji omawiano 
aktualne wyzwania branży logistycznej oraz perspektyw jej rozwoju.



W rejonie Zatoki Gdań-
skiej, w miejscu przekopu 

Mierzei Wiślanej, trwają 
prace przy budowie 
falochronów. Do ich 

wzmocnienia posłużą 
kamienie z polskich 

kopalń oraz Skandynawii. 
Rozpoczęły się też prace 

przy budowie mostów 
zapewniających ciągłość 

ruchu na Mierzei.

Grupa Lotos wprowadza do przerobu nowe ga-
tunki ropy naftowej, by zwiększać korzyści biz-
nesowe, a jednocześnie zapewniać bezpieczną 
i bezawaryjną pracę swoich instalacji. Do zdoby-
cia wiedzy o nowych rodzajach ropy niezbędna 

jest dokładna analiza 
różnych parametrów 
surowca. Grupa Lotos 
właśnie wzbogaciła 
się o nowy sprzęt, 
który ułatwi to zada-
nie. Jego wartość to 
100 tys. euro.

rzedstawiciele GAZ-SYSTEM, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzę-
du Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy 
przy postawieniu terminalu regazyfikacyjnego FSRU w Porcie Gdańsk. 

Budowa pływającego terminalu umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Euro-
py, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

LOTOS BADA ROPĘ FALOCHRONY NA MIERZEI

G
ospodarka

p

Pływający 
terminal 

FSRU
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Rozmowa z prezesem Pomorskiego Centrum 
Rolno-Spożywczego RËNK Sławomirem Niecko

RËNK. 
otwarcie 

nowej hali
tEkSt: Anna Kłos
ZDJĘCIA: Wiesław Malicki



 46    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

W najbliższym czasie otwiera Pan kolejny 
pawilon handlowy, co jednocześnie ozna-
cza  kontynuację procesu integrowania 
z RËNKiEM kupców, którzy w ub. roku 
przeszli tu z giełdy towarowo-hurtowej 
w Chwaszczynie. Jak przebiegały etapy 
tego procesu?

Kupcy zostali zmuszeni do szukania sobie 
nowego miejsca handlu, ponieważ ówcze-
sny właściciel sprzedał teren targowiska 
deweloperowi. W bardzo krótkim czasie 
napłynęło do nas mnóstwo wniosków 
o przydzielenie miejsc handlowych na na-
szym terenie. Odpowiedziałem wszystkim 
chętnym, że zrobię wszystko, aby im dzia-
łalność w nowym miejscu ułatwić. Na po-
czątku nie było to łatwe...

Dlaczego?

Od trzech lat, czyli od początku mej kaden-
cji na stanowisku prezesa, RËNK rozwijał 
się w sposób zrównoważony, co oznaczało, 
że podaż wolnych powierzchni była dosto-
sowana do powoli rosnącego zapotrzebo-
wania na nie. Z ostrożności biznesowej, 
ale również na bazie wieloletnich praktyk, 
nowe powierzchnie były budowane na pod-
stawie zawieranych długoterminowych 
umów. W związku z tym, nie miałem miej-
sca w żadnej z hal. Mimo, iż Spółka doku-
piła nowe tereny od miasta Gdańska i pry-
watnego właściciela, były one jednak nie 
uzbrojone, co również nie ułatwiało zadania. 
Rozwiazaniem była inwentaryzacja obec-
nie użytkowanych terenów i jeszcze lepsze 
ich zagospodarowanie. Ostatecznie miejsc 
na placach  udało się wygospodarować 
tyle, by Kupcy na początek przenieśli się 
razem z częścia swoich dotychczasowych 

obiektów, prowizorycznymi zadaszonymi 
stoiskami, „kioskami”, itd. Kupcy musieli 
ograniczyć swoje potrzeby co do wielkości 
wynajmowanej powierzchni, tak by inni też 
mieli szansę się przenieść. Sam natomiast 
ostro zabrałem się za nową inwestycję...

Jak ostro?

Ci nowi, przenoszący się producenci i han-
dlowcy z Chwaszczyna zaczęli u nas han-
del w październiku 2019 roku, w grudniu 
wybrany wykonawca rozpoczął budowę 
nowego pawilonu o powierzchni 3.000m2, 
w końcu czerwca 2020 roku zaczęliśmy 
odbiory inwestycji, a od 27 lipca br. zaczęli 
się wprowadzać najemcy. Uroczyste prze-
kazanie im hali zaplanowałem na 26 wrze-
śnia tego roku. Tradycyjną wstęgę prze-
tniemy w pawilonie jednego z Najemców,  
który jest największą powierzchnia w tym 
obiekcie handlowo – magazynowa.
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Domyślam się, że RËNK ma potencjał, aby 
się dalej rozwijać...

Ogromny. Jesteśmy – wśród 28 rynków hur-
towych w Polsce - na czołowym miejscu 
pod względem wielkości po Broniszczach 
(k.Warszawy) i mamy duże możliwości dal-
szego rozwoju. Mamy rezerwy terenowe 
do zagospodarowania, nie tylko pomorskie 
dobrze rozwinięte rolnictwo i sadownic-
two– w tym sporo niewielkich wytwórców, 
na której to grupie specjalnie zależy na-
szemu rządowi i duży zasób potencjalnych 
klientów, czyli konsumentów, którzy już na-
uczyli się doceniać zalety polskich produk-
tów żywnościowych. Najbliższe zadanie to  
szybko przeprowadzić utwardzenie wolnych 
placów i zamontować tam sezonowe wiaty, 
oraz urządzić miejsca na sprzedaż z samo-
chodów, z myślą o rolnikach i sadownikach, 
którzy będą chcieli sprzedawać swe produk-
ty od zaraz, z pominięciem pośredników.

Na jakie jeszcze potrzeby waszych najem-
ców jesteście uczuleni?

Uważam, że potrzebny byłby budynek łączą-
cy pewne czynności biurowe z funkcją hote-
larską. Mamy sporo klientów z odległych 
terenów, chociażby producentów z Mazow-
sza, np. z Grójca, czy Starej  Warki (nieda-
leko Warszawy), którzy od 20 lat przywoża 
owoce ze swych sadów. Oni mają nieraz po-
trzebę nocowania w pobliżu RËNKU. Myślę, 
że na tę inwestycję można przeznaczyć te 3 
tysiące  m2, wykupione od miasta Gdańska. 
Na razie jesteśmy na etapie koncepcji.

To chyba nie wszystkie rezerwy terenowe?

Rezerwa terenowa przy RËNKU wynosi 
obecnie 3 ha. Podczas mojej trzyletniej 
działalności powierzchnia naszego centrum 
zwiększyła się o ok. 20%. To jeszcze nie 
wszystko. Postuluję o rozebranie wału ziem-
nego, odgraniczającego nas od terenu dziel-
nicy Osowa. Jest on zupełnie niepotrzebny. 
To dałoby nam dodatkowe 5 tysięcy m2. 

Domyślam się, że skoro potrzebna i możli-
wa jest taka działalność inwestycyjna, ro-
sną też dochody RËNKU...

W ciągu ostatnich trzech lat wzrosły 
o 30%. Już na dziś mamy zrealizowany 

w całości zaplanowany roczny plan docho-
dów, a przed nami jeszcze bardzo ożywio-
na handlowo jesień.

Nawet epidemia koronawirusa Was nie 
złamała?

Na jej początku, czyli na wiosnę, załamała 
się giełda kwiatowa, bo wiadomo: wszyscy 
zamknięci w domach, zakaz organizowania 
uroczystości , w tym wesel, komunii, uro-
czystych zakończeń roku szkolnego itp.

Czy staraliście się jakoś wspomóc tę  branżę?

Oczywiście. Od razu na trzy miesiące obni-
żyliśmy tym najemcom opłaty czynszowe 
o 50%. To pozwoliło im przerwać i odbić od 
dna, natomiast wszystkie pozostałe bran-
że wręcz przeżywały rozkwit i tak jest do 
dziś. Wszystkie procedury antywirusowe 
są przestrzegane i to pozwoliło wszystkim, 
czyli zarówno sprzedającym i kupującym, 
jak też pracownikom RËNKu, uniknąć za-
każenia. Cieszę się, że nasz handel, oferu-
jący przede wszystkim towary polskie, re-
gionalne, od mniejszych producentów, tak 
dobrze się rozwija.
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Na czym polega, widoczne już przy pierw-
szym spojrzeniu, łączenie tradycji po jun-
kierskiego stylu dworsko-folwarcznego 
z nowoczesnością?

Teren na którym zlokalizowany jest Kwi-
dzyński Park Przemysłowo Technologiczny 
posiada już swoją bogatą historię w związ-
ku z tym całość zlokalizowana jest na tere-
nie objętym ochroną przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się zabytkowy dwór 
murowany z XVI-XVII w., który w latach 
2003-2005 odbudowany i zaadaptowa-
ny został na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Fundacji „Misericordia”.

W Górkach obecnie siedzibę swoją posia-
da również Towarzystwo Rozwoju Powiatu 
Kwidzyńskiego, Powiślańska Regionalna 
Agencja Poszanowania Energii oraz wiele 
firm także z zakresu nowych technologii 
na terenie obiektu KPPT.

W ramach budowy nowoczesnego oblicza 
społeczeństwa, dostrzeżono  potrzebę łą-
czenia tradycji z potrzebami nowoczesnych 
rozwiązań. Połączono zatem krajobrazo-
wo tereny zabytkowe o niskiej zabudowie, 
charakterystycznymi dla miejscowej trady-
cji z wymogami i potrzebami rozwiązań XXI 
wieku. Architektura ta łączy zatem odrębne 
epoki w jedną całość w czym niebagatelny 
udział ma także krajobraz. Styl, zastosowa-
ne materiały a także układ obiektów łączy 
zatem dziedzictwo historii tych terenów ale 
także potrzeb lokalnej społeczności i nowo-
czesnych rozwiązań technicznych. Wpływa 
to zatem na budowanie pozytywnych sy-
nergii społecznych i architektonicznych . 

W jaki sposób władze Parku starają się do-
pasować profil jego działalności do specyfi-
ki i atutów regionu?

- Na terenie Kwidzyna znajduje się wiele 
firm w tym duża ilość podmiotów produk-
cyjnych. Z uwagi na to Kwidzyn traktowany 
jest jako miasto przemysłowe. Od wielu lat 
istnieje tu Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
w której mieszczą się najważniejsze ośrodki 
przemysłowe w mieście, eksportujące swo-
je wyroby do klientów z Polski i Europy. 

KwidZyńsKi paRK 
Przemysłowo-

technoloGiczny
tEkSt: Anna Kłos
ZDJĘCIE: Marcin Kurkus

Rozmowa z prezesem KPP-T 
Marcinem Dudą
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Na całym terenie miasta istnieje wiele 
ośrodków przemysłowych. Najważniejsze 
przedsiębiorstwa działające w Kwidzynie to:

amerykański koncern przemysłu  ■
papierniczego International Paper Kwi-
dzyn Sp.z o.o.

znaczący, amerykański producent  ■
w branży elektronicznej Jabil Circuit 
Poland Sp. z o.o.

polski lider branży injection  ■
moulding, europejski zakład przetwa-
rzania tworzyw sztucznych Fabryka 
Plastików Kwidzyn Sp. z o.o.

producent wyrobów drewnianych  ■
PPH Tor-Pal

usługi konstrukcyjno-montażowe  ■
KBR Poland

ośrodek produkcji podzespołów  ■
elektronicznych Lacroix Electronics

ośrodek przemysłu  ■
elektronicznego Plati Polska

środek produkcji opakowań  ■
styropianowych Knauf Pack

ośrodek produkcji wyrobów  ■
z tworzyw sztucznych B.M. Polska

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa  ■
Owocowo-Warzywnego Kwidzyn

ośrodek przemysłu naftowego  ■
Modex

ośrodek produkcji napojów i win  ■
Mix S.A.

Z tych też powodów istnienie Parku Techno-
logicznego jest ze wszech miar uzasadnione  
i potrzebne. KPPT koncentruje się na działa-
niach zmierzających do dalszego rozwoju już 
posiadanego potencjału. W związku z powyż-
szym KPPT podpisało umowy o współpracy 
np.. z Politechniką Gdańską czy Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie 
przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim.

Ponadto KPPT aktywnie wspiera rozwój ist-
niejących firm często będących kooperan-
tami największych zakładów  w Kwidzynie 
poprzez udostępnianie pomieszczeń biuro-
wych , sal konferencyjnych czy przestrzeni 
produkcyjnej potocznie nazywanej Prototy-
pownią. Dla nowo powstających firm Kwi-
dzyński Park Przemysłowo Technologicz-
ny oferuje Inkubator Przedsiębiorczości 
z preferencyjnymi stawkami najmu a także 
przestrzeń technologiczną oraz zachęca do 

uczestnictwa w projektach dedykowanych 
tworzeniu nowych działalności poprzez 
wzaktywne formy wsparcia w postaci dota-
cji i finansowego wsparcia pomostowego.

Na jakie problemy, związane z koronawi-
rusem, natknęły się przedsiębiorstwa „za-
kotwiczone” w Waszym Parku i jak starają 
sobie z nimi poradzić?

- Koronawirus w wielu firmach drastycz-
nie ograniczył popyt na produkty i usługi, 
co mocno odbiło się na ich dochodach. 
W związku z powyższym wiele firm ogra-
nicza koszty przede wszystkim poprzez 
ograniczanie zatrudnienia oraz płace. Naj-
bardziej narażone są firmy, w których spe-
cyfika przewiduje częste kontakty z klien-
tami. Na terenie KPPT jest niewiele takich 
sytuacji a funkcjonujące tu firmy w dużej 
mierze korzystały już z pracy na odle-
głość przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii komunikacji. Niemniej jednak 
ograniczenie kontaktów bezpośrednich 
zmniejszyło obroty w związku z tym firmy 
korzystały z programów wsparcia oferowa-
nych przez Państwo Polskie. Firmy ponad-
to wstrzymały plany rozwojowe w oczeki-
waniu na dalszy przebieg wprowadzanych 
ograniczeń związanych z pandemią.

Jak wyglądają najbliższe plany funkcjo-
nowania i rozwoju Waszej placówki , 
z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia epi-
demiologicznego?

W okresie trwałości projektu misją KPPT 
było tworzenie sprzyjających warunków 
do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 
o innowacyjnym charakterze działalności 
poprzez zapewnianie im wsparcia infra-
strukturalnego, marketingowego, kadro-
wego oraz finansowego, a także oferowanie 
innych usług dodanych. KPPT to jednocze-
śnie inkubator przedsiębiorczości z bo-
gatą ofertą instytucji otoczenia biznesu, 
centrum szkoleniowo–ekspozycyjne oraz 
kompleksowo uzbrojone tereny inwesty-
cyjne. Po okresie trwałości projektu tj. od 
21 lipca 2021 roku KPPT uzyska swobodę 
w zakresie decydowania o wykorzystaniu 
zasobów infrastruktury, wyborze klientów 
i kontrahentów oraz sposobie zarządzania 
majątkiem Spółki.

Z uwagi na obostrzenia dotyczące trwało-
ści pektu wynajem obecnie jest znikomy 
i może dotyczyć wyłącznie sektora MŚP, 
a ponadto występują duże ograniczenia 
co do przeznaczenia powierzchni, co wy-
klucza wielu potencjalnych najemców. Po 
okresie trwałości zaistnieje możliwość ko-
mercyjnego wynajmu sal konferencyjnych 
nie tylko dla MŚP oraz działań ściśle zwią-
zanych z ich działalnością gospodarczą. 
Oferta Spółki rozszerzona zostanie dla 
kolejnych grup klientów. Nie wyklucza się 
zmiany przeznaczenia części powierzchni 
w zależności od zmieniającej się koniunk-
tury i potrzeb najemców.
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Projekt ten jest połączony z inwestycją 
Gminy Miasta Krynica Morska pn. „Pętla 
Żuławska – rozbudowa portu jachtowego 
w Krynicy Morskiej” i obie te inwestycje 
stanowią element przedsięwzięcia stra-
tegicznego pn. „Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Za-
toki Gdańskiej”.
Projekt dotyczący portu rybackiego za-
kłada  rozbudowy istniejącego już pirsu 
oraz wydłużenia nabrzeża wraz z zabez-
pieczeniem skarpy. Pirs Pasażerski, który 
obecnie ma długość ok. 100 m, zostanie 
wydłużony o 65,5 m. Szerokość wejścia 
do portu wyniesie 38 m, dzięki czemu na-
stąpi zmniejszeniem falowania wewnątrz 
portu. Przy przedłużonym pirsie cumować 
będą mogły statki pasażerskie białej floty 
i jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni. Na 

odcinku od narożnika nasady istniejącego 
pirsu w stronę ulicy Gdańskiej wydłużone 
będzie nabrzeże postojowe o długości 50,0 
m, które pełnić będzie funkcję postojową. 
Dalej, w stronę ulicy Gdańskiej wykonane 
będzie umocnienie brzegu wschodniego 
i brzegu północnego. Ponadto, w miej-
scu obecnego ciągu pieszo-jezdnego na 
odcinku 194 m wykonana zostanie nowa 
utwardzona nawierzchnia. Bezpośrednio 
za zjazdem z ulicy Gdańskiej znajdować 
się będzie parking. Całkowita wartość 
projektu to ponad 13,2 mln zł, w tym do-
finansowanie unijne ponad 11 mln. Projekt 
realizowany będzie do końca 2022 roku.
Realizowana w Krynicy Morskiej rozbudo-
wa portu to nie jedyna inwestycja, związa-
na z turystyką wodną, jaka jest realizowana 
z RPO dzięki wsparciu ze środków unijnych. 

Dotychczas na terenie województwa po-
morskiego podpisane zostały 53 umowy 
na łączną kwotę ponad 351 mln zł, z czego 
środki unijne to ponad 217 mln zł. Chodzi 
tu np. o rozwój Pomorskich Szlaków Kaja-
kowych, w ramach, którego powstają przy-
stanie dla wodniaków i udostępniane są 
kilometry szlaków kajakowych. Powstają 
również trasy rowerowe np. R-10 i R-9. Roz-
wijana jest także oferta turystyki wodnej 
w ramach Pętli Żuławskiej.

To był radosny dzień, zarówno dla 
burmistrza Krynicy Krzysztofa 
Swata jak mieszkańców, (którzy 
w większości żyją z turystów). 
Umowa na dofinansowanie, 
w wysokości ponad 11 mln zł 
ze środków Unii Europejskiej, 
dla projektu „Krynica Morska – 
rozbudowa pirsu pasażerskiego 
w morskim porcie rybackim”, 
została podpisana. Dokument 
podpisali marszałkowie 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk i Wiesław 
Byczkowski oraz Barbara Olczyk, 
zastępca dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni Dzięki temu 
przy nabrzeżu będą mogły 
w przyszłości cumować m.in. 
statki białej floty. Powstanie 
też parking dla gości. Cała 
inwestycja będzie gotowa do 
końca 2022 r.

Są pieniądze 
na rozbudowę portu 
w Krynicy tEkSt: Anna Kłos

ZDJĘCIA: Krynica Morska TV



Wszystkie samo-
rządy pomorskie-
go - 123 gminy i 16 
powiatów - złożyły 

wnioski i otrzymały 
dotacje z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Łączna 
kwota rządowego 

wsparcia wyniosła 
385 400 719 złotych 

(337 976 997 zł dla gmin i 47 423 722 zł dla powiatów). 
Trwa przekazywanie funduszy na konta samorządów. 

Do 22 listopada br., 
w salach Ratusza Głów-
nego Miasta w Gdańsku 
prezentowana jest wy-
stawa czasowa o historii 
Wolnego Miasta w 100-
lecie jego powołania. 
W salach wystawowych 
prezentowanych jest 
ponad 250 eksponatów 
opowiadających historię 
państwa-miasta w sied-
miu wątkach

FuNDuSZ INWESTYCJI 
LOkALNYCH

arki kieszonkowe powstaną jako realizacja zwycięskiego projektu wy-
branego przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 
W sumie powstaną w dziewięciu lokalizacjach. Aktualnie miasto szuka 

wykonawców na zaprojektowanie i wykonanie czterech parków kieszonkowych.

WOLNE MIASTO GDAŃSk

Sam
orząd
p

Kieszonkowe 
parki

 zieleni
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W niewielkim gronie finalistów znalazła się właśnie gmina Cedry 
Wielkie, a nagrodę za wybudowanie hali w Cedrach Wielkich ode-
brał wójt Janusz Goliński.

- To nasz wspólny sukces, z którego oczywiście bardzo się cieszę. 
Budowa tak dużego obiektu na żuławskim, trudnym terenie to nie 
lada wyzwanie. Nam to się udało, sprostaliśmy wyzwaniu. Jest to 
zasługa wszystkich osób, zaangażowanych w realizację tego pro-
jektu. Mam tu na myśli przede wszystkim zespół projektantów, jaki 
i wykonawców. Dzięki dobrej współpracy udało się zrealizować in-
westycję, która została zauważona i doceniona na arenie ogólno-
polskiej – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że to m.in. mieszkańcy poszczególnych miast, 
miasteczek i wsi – w formie głosowania – zdecydowali komu 
przyznane zostaną najważniejsze laury. Swój głos miała również 
kapituła konkursu.

-Naszych planów nie pokrzyżowała nawet pandemia koronawirusa, 
o czym świadczy ilość zgłoszonych obiektów. Myślę, że jest to chwi-
la uznania dla inwestorów, wykonawców i projektantów. Ich współ-
praca jest zazwyczaj krótka, ale ciężka i owiana wieloma godzinami 
kłótni oraz dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami dla inwestycji. 
Potem jest tylko podpisanie protokołu odbiorczego. Nasz konkurs 
ma docenić wkład wszystkich podmiotów zaangażowanych w re-
alizację inwestycji – mówił podczas gali finałowej Roman Pikuła, 
komisarz konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku”.

Dodajmy, że nagrodę przyznano także wykonawcy inwestycji i firmie, 
która zajmowała się przygotowaniem projektu budowy naszej hali.
Warto jeszcze zauważyć, że do konkursu zgłoszono 460 obiektów 
z całej Polski, ale do finału zakwalifikowało się tylko 76 z nich, 
które później podzielono na poszczególne kategorie.

Cedry Wielkie - inwestycja 
w finale konkursu

Dla samorządu gminy Cedry Wielkie to kolejny 
powód do dumy i radości. Niedawno w Warszawie 
odbyła się finałowa gala ogólnopolskiego konkursu 
„Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku”. 
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Polska Filharmonia Kameralna Sopot zadedykowała koncert sopoc-
kiemu Schronisku dla bezdomnych zwierząt. W programie koncertu 
usłyszeć można było  m.in. fragmenty „Obrazków z wystawy” Mode-
sta Musorgskiego, „Wiosnę” z Czterech Pór Roku Antonio Vivaldiego, 
utwory Claude’a Debussy’ego, energetyczne Divertimento D-dur KV 
136 Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz „Walca” z Jeziora łabędzie-
go Piotra Czajkowskiego.

KONCERTOWO 
DLA Sopotkowa

Po raz drugi można było spotkać się na rynku, by na wielkim 
pikniku zachęcić wszystkich do ekologicznego stylu życia. 
Na terenie targowym znalazła się m.in. strefa warsztatów, 
targ zero waste, były proekologiczne wykłady i dyskusje, 
sprzedaż rękodzieła i ekologicznych produktów. Mieszkańcy 
Sopot mięli również możliwość oddania głosu na projekty 
Budżetu Obywatelskiego.

Budżet 
OBywatelski 
Z EKOPIKNIKIEM 
W TLE

Podczas dorocznego Koncertu dla 
Mieszkańców rozstrzygnięty został 
konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta 
Sopotu „Sopockie Serce”. Nagroda od 
wielu lat przyznawana jest organizacji 
pozarządowej, która osiągnęła szcze-
gólne sukcesy lub w sposób wyjątkowy 
zaangażowała się w działania na rzecz 
sopockiej społeczności i miasta Sopotu. 
W tym roku „Sopockie Serce” trafiło do 
Związku Harcerstwa Polskiego, Chorą-
giew Gdańska, Hufiec Sopot.

„sOpOckie 
serce” DLA 
HARCERZY



 54    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Dworzec Podmiejski w Gdyni zostanie odrestau-
rowany za 62 mln. Dodatkowo powstanie również 
centrum monitoringu oraz zarządzania informacją 
pasażerską. Szybka Kolej Miejska przekazuje, że 
odnowienie stacji Gdynia Główna SKM powinna 
zakończyć się wiosną 2023 roku. To już trze-
cia procedura przetargowa, która tym razem 
zakończyła się sukcesem i wyborem wykonawcy 
projektu. Zadanie będzie realizowane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza że wyko-
nawca ma 14 miesięcy na projekt przebudowy 
budynku dworca ze stworzeniem nowoczesnego 
centrum dowodzenia, w którym będzie można 
sterować monitoringiem i systemem informacji 
pasażerskiej.

dwOrzec w Gdyni 
NA NOWO

Nowy teren rekreacyjny jest już zapro-
jektowany i plany dotyczące inwestycji 
zaprezentowane zostały prezydentowi 
miasta Wojciechowi Szczurkowi. Na 
zlecenie Grupy Vectra projekt doszedł do 
skutku. Nowe miejsce ma cieszyć miesz-
kańców już w przyszłym roku. Kosztować 
będzie ponad milion złotych. 
Prezes Vectry, Tomasz Żurański, podkreślił 
jak bardzo bliskie jest Orłowo firmie. To 
właśnie tam znajduje się siedziba Vectry. 
Był to główny argument sfinalizowania tej 
inwestycji. 

W OrłOwie 
JESZCZE 
PIęKNIEJ

W tym roku Port Gdynia obchodzi swoje 98. urodziny. To już 
tradycja, że jeśli Port ma urodziny to prezenty dostaje lokalna 
społeczność. W tym roku niespodzianką były dwa nowe 
stanowiska w Centrum Nauki EXPERYMENT oraz wystawa 
obrazów Stefana Szmaja w Muzeum Miasta Gdyni. 
Gdynia jest miastem niezwykłym. Wyrosła z marzeń o do-
stępie Polski do morza, ale także z marzeń o dobrobycie 
i lepszym życiu. Port, aby funkcjonować potrzebuje nowo-
czesnego oraz dobrze zorganizowanego miasta i doskonale 
to rozumie. U nas taka bliska współpraca działa i sprawdza 
się od lat. Dlatego teraz, w 98. urodziny, chciałbym ży-
czyć Portowi Gdynia, aby wciąż się rozwijał, bo jest dumą 
naszego miasta. Życzę mu wspaniałych inwestycji i dalszych 
sukcesów. Tylko razem możemy sprawić, żeby Gdynia była 
wymarzonym miejscem do życia na ziemi - mówi Wojciech 
Szczurek, prezydent miasta.

URODZINOWE PREZENTY 
pOrtu Gdynia
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Biskupia Górka bliżej natury. To 
właśnie tam odbyły się warsztaty 
i wykłady poświęcone pszczołom. 
Stowarzyszenie WAGA zorgani-
zowało sąsiedzkie spotkanie pod 
hasłem „Biskupia bliżej natury”, 
podczas którego bohaterkami były 
pszczoły. Uczestnicy uczyli się bu-
dować hotele dla pszczół i zakładać 
miododajne ogrody, nie zabrakło 
także wydarzeń dla dzieci, a Marta 
Kistowska poprowadziła wykład 
o owadach. Pamiętajmy bez pszczół 
nie ma życia.W Warszawie podpisana została umowa pożyczki udzielonej przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla 
Portu Czystej Energii na budowę zakładu termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych w Gdańsku. Podpisana umowa całkowi-
cie finalizuje proces pozyskania środków na realizację instalacji i jest 
drugim, po bezzwrotnej dotacji z UE, źródłem finansowania budowy. 
- Dobrze, że projekty, takie jak budowa instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych mają wsparcie instytucji 
rządowych zajmujących się ochroną środowiska. Jest to potwier-
dzenie ogromu korzyści, jakie środowisko oraz mieszkanki i miesz-
kańcy Gdańska i gmin sąsiednich odniosą w niedalekiej przyszłości 
z eksploatacji nowoczesnej gdańskiej spalarni - mówi Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska

Podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Mia-
sto 2020 - Energia zmian wyłoniono laureatów 7. 
edycji konkursu Eco-Miasto. Gdańsk nagrodzono za 
szczególne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego 
transportu z naciskiem na zaawansowaną politykę 
rowerową, systematyczny rozwój komunikacji miej-
skiej i działania na rzecz pieszych.

NOWA spalarnia 
ODPADóW

Biskupia 
Górka 
I PSZCZOŁY

GDAńSK – ecO 
MiastO
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tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

nowe MidiBusy 
wyjechały 

na ulIce gDynI

idibusy zostały wpro-
wadzone do ruchu w po-
niedziałek, 10 sierpnia. 

Nowe autobusy zastąpią starsze pojazdy 
na liniach midibusowych: 102, 145, 153, 
203, 204 i 252. Są zasilane olejem napędo-
wym, ale spełniają najbardziej rygorystycz-
ną obecnie normę emisji spalin – EURO 6d.

Midibusy są niskopodłogowe i posiada-
ją uchylną rampę ułatwiającą wjazd do 
środka osobom na wózkach inwalidzkich. 
Oprócz rozbudowanej informacji pasażer-
skiej (białych zewnętrznych wyświetlaczy 
kierunkowych, z szeroką tablicą tylną 
i dwóch ekranów LCD we wnętrzu – 17-
calowego pośrodku i tzw. elektronicznych 

koralików z przebiegiem trasy), zapowiedzi 
głosowych i monitoringu, pojazdy wyposa-
żono także w pewne nowości techniczne 
zwiększające bezpieczeństwo eksploata-
cji i przewozu pasażerów: system detekcji 
pożaru w przedziale silnikowym, światła 
przednie i tylne w technologii LED oraz 
system kontroli pasa ruchu.

8 fabrycznie nowych midibusów marki Solaris wyjechało na 
ulice Gdyni. Pojazdy zostały zakupione przez prywatnego 
operatora, świadczącego już od 24 lat usługi w gdyńskiej 
komunikacji miejskiej – firmę P.A. Gryf z Żukowa.

M
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- Są to autobusy mniejsze od standardowych 
i mają nieco inne podzespoły – wyjaśnia Ma-
rian Kotecki, właściciel firmy „Gryf”, która 
nabyła autobusy. - Bardzo niewiele firm pro-
dukuje takie 9-metrowe autobusy, w więk-
szości produkowane są te większe. Sposób 
eksploatacji i serwis tych mniejszych z pew-
nością będzie się nieco różnił, ale damy sobie 
z tym radę. Firma Solaris istnieje na rynku od 
lat, pojazdy tej marki sprawdzają się, więc je-
stem pewien, że te nowe zdadzą egzamin na 
gdyńskich drogach.

Na razie nie wiadomo, czy to jednorazowy 
zakup, czy w przyszłości będą zakupione 
podobne pojazdy na inne linie. 

- Całość kształtuje rynek – jeśli się wygra 
przetarg na daną linię, to pod to kupuje się 
nowy autobus – tłumaczy prezes Kotecki. 
- W dużej mierze zależy to też od włodarzy, 
jakie mają plany, jakie są ograniczenia i jakie 
perspektywy rozwoju komunikacji. Niestety 
komunikacja lokalna nie jest dofinansowy-
wana we właściwy sposób, a w czasie pande-
mii doszły kolejne problemy. Ludzie w dużej 
mierze przenieśli się z zakupami do sklepów, 
wiele spraw w urzędach załatwiają on-line. 
A przez to mniej się przemieszczają. Myślę, że 
przewozy pasażerów we wrześniu wrócą do 
najwyżej 70 proc. natężenia, jakie było przed 
pandemią. Przyznam, że liczę na wsparcie ze 
strony samorządu województwa pomorskie-
go. Marszałek Mieczysław Struk zawsze do 
komunikacji zbiorowej podchodził z dużym 
sercem, mam nadzieję, że znajdziemy w nim 
oparcie w przyszłych miesiącach, aby tę ko-
munikację utrzymać w takim zakresie, aby 
funkcjonowała w miarę prawidłowo. Przypo-
mnę, że my – jako PKS Gdańsk i Przewozy Au-
tobusowe „Gryf” - w normalny dzień musimy 
wypuścić na trasy aż 270 autobusów!

Nowe pojazdy reprezentują dwa modele 
autobusów – o różnej długości i pojemności 
pasażerskiej:

- Solaris Urbino 8,9LE (6 szt.) – zabierające 
59 pasażerów, w tym 27 na miejscach sie-
dzących i 32 na stojąco;

- Solaris Urbino 10,5 (2 szt.) – zabierające 77 
pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzą-
cych i 50 na stojąco.

Obydwa większe midibusy będzie można 
spotkać na linii 153.

Zakup autobusów – w kwocie 6,5 mln zł net-
to – nie obciąża budżetu Gdyni, jest własną 
inwestycją operatora, który wygrał prze-
targ na obsługę pakietu sześciu linii midi-
busowych do końca 2026 r.

Wprowadzane do eksploatacji midibusy są 
pierwszymi fabrycznie nowymi pojazdami 
z tego segmentu pojemności pasażerskiej 
w całej dotychczasowej historii gdyńskiej 
komunikacji miejskiej – do tej pory do ob-
sługi wewnątrzosiedlowych ulic o gorszych 
parametrach ruchowych niż trasy ogólno-
miejskie, nabywano tabor używany.

Co ciekawe, ze względu na iście górski cha-
rakter niektórych gdyńskich tras (linie: 102, 
204 i 252), operator wybrał ten sam model 
autobusu, jaki jest obecnie wprowadzany 
do komunikacji miejskiej w Zakopanem – 
idealny do obsługi wąskich i krętych tras 
oraz uliczek osiedlowych.

Warto także podkreślić, że linie midibuso-
we zostały wytypowane jako przewidzia-
ne do elektryfikacji od 2027 r. – planuje 
się wówczas wprowadzenie do ich obsługi 
elektrobusów.

- W najbliższych latach zmieniać się będzie 
system komunikacji miejskiej w naszym mie-
ście – mówi Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. - Bardzo zależy nam na tym, aby dziel-
nice, które do tej pory nie posiadały oferty 
komunikacyjnej (często z powodu wąskich 
czy stromych uliczek) zostały skomuniko-
wane. Często w tych dzielnicach mieszkają 
starsi ludzie, którzy w praktyce byli odcięci 
od komunikacji miejskiej. Taki mniejszy tabor 
pozwala dojechać w takie miejsca i budować 
nową ofertę. Jestem przekonany, że w przy-
szłości tę ofertę będziemy rozwijać, bo takie 
są oczekiwania mieszkańców. Chcemy, aby 
Gdynia była bardzo równomiernie pokryta 
siecią komunikacji miejskiej, bo to jest je-
den z kluczy do tego, by mieszkańcy zamiast 
swoich samochodów wybierali komunikację 
miejską jako środek przemieszczania się. 
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To prawdziwy skok w no-
woczesność – tak można 
powiedzieć o przepro-
wadzce szkoły w Pogórzu 
(gm. Kosakowo) do cał-
kowicie nowego budynku. 
Przed uczniami i nauczy-
cielami otworzył się kolej-
ny rozdział edukacji. 

nowy rok
z Nową sZKołą

Uroczystość otwarcia nowe-
go budynku szkoły miała 
miejsce w ten samo dzień, 
w który rozpoczął się nowy 
rok szkolny – czyli 1 wrze-

śnia. Na to wyjątkowe wydarzenie, które na 
stałe zapisze się w historii lokalnej społecz-
ności, zaproszono reprezentacje uczniów 
tej placówki, dyrekcję i grono pedagogicz-
ne, a także wielu gości: przedstawicieli 
kosakowskiego samorządu, samorządów 
ościennych gmin, kuratorium oświaty, wy-
konawcy inwestycji i wielu innych. Każdy 
z obecnych podkreślał bardzo innowacyjny 
charakter nowej szkoły w Pogórzu.

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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– To prawdziwy przeskok jakościowy, który 
dokonał się za sprawą zakończenia budowy 
obiektu i przeprowadzki szkoły do nowego 
budynku – podkreślił Marcin Majek, wójt 
gminy Kosakowo. – Inwestycja był ogromny-
,m wyzwaniem, ale po dwóch latach starań, 
prac projektowych i budowlanych, udało 
się! Nowa szkoła na Pogórzu ma teraz sie-
dzibę w nowoczesnym i doskonale wyposa-
żonym budynku przy ul. Szkolnej 15.
Wójt gminy przypomniał podczas oficjal-
nego otwarcia szkoły, że o budowie nowej 

siedziby placówki mówiło się od lat. Budy-
nek, gdzie do tej pory funkcjonowała szkoła, 
już od dawna przestał wystarczyć. Przede 
wszystkim była za mały, uczniowie zwyczaj-
nie się w nim nie mieścili, dlatego niektóre 
klasy miały zajęcia „trochę na wygnaniu” 
(jak to określił wójt Majek), w Kosakowie. Te-
raz wszyscy uczniowie będą mogli już uczyć 
się w odpowiednich warunkach, w Pogórzu. 
– Wielokrotnie, spotykając się z różnymi 
samorządowcami, słyszałem od nich takie 
stwierdzenie: „zazdrościmy wam tej szkoły 
w Pogórzu” - dodał Marcin Majek. - I nie cho-
dzi tu o to, że mamy teraz nowy budynek. 
Ale o to, w jaki sposób ta szkoła potrafi 
integrować młodzież i rodziców, jak wyso-
kie wyniki w nauce osiągają jej uczniowie, 
a przede wszystkim, jak mocno wszyscy są 
zaangażowani w życie szkoły. 
– Dzisiejszy dzień, gdy oficjalnie otwierany 
jest nowy budynek szkoły, jest chyba naj-
ważniejszym w moim życiu – powiedział Ra-
fał Juszczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu. - Chyba nawet ważniejszy, niż 
ten w 2014 roku, gdy zostawałem dyrekto-
rem. 6 lat temu nie sądziłem, że taki dzień 
nastąpi, że spotkamy się w nowym budynku 
w Pogórzu. Ale od początku była spora gru-
pa osób, która o to walczyła – i, jak widać, to 
się udało! Marzenie się ziściło – bo ten nowy 
budynek to naprawdę spełnienie marzeń. 
Pogórze i Suchy Dwór to dwie miejscowo-
ści, które patrzyły i czekały, aż ten obiekt 
powstanie. Ale pamiętajmy, że szkoła to 

przede wszystkim ludzie, relacje, to ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice i pracownicy. I to 
przez wiele osób, przez te relacje, ta szkoła 
przez te wszystkie lata była budowana. Na-
sze wspaniałe tradycje, nasze osiągnięcia 
znalazły teraz godne miejsce. I zawsze po-
zostanie to miejsce otwarte – co od zawsze 
jest domeną tej szkoły. 
W placówce jest 20 nowych sal lekcyj-
nych, ogromna biblioteka z czytelnią, do-
datkowo dwie sale „pod chmurką” prze-
znaczone do zajęć. Wszystkie sale zostały 
nowocześnie wyposażone, w budynku 
znalazł o też wszystko, co jest niezbędne 
do komfortowej nauki. 
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najważniejsi 
są ludZie

Wywiad z Magdaleną Forc-Cherek, 
Wójt Gminy Starogard Gdański

tEkSt: Gmina Starogard Gdański
ZDJĘCIA: Gmina Starogard Gdański

Jesienią mijają dwa lata od objęcia przez Magdalenę Forc-
Cherek stanowiska Wójta Gminy Starogard Gdański. Efekty 
widać gołym okiem. Gmina zmieniła się w wielki plac budo-
wy. Jak ocenia Pani mijające dwa lata?

To czas wytężonej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Sta-
rogard Gdański oraz stopniowej i konsekwentnej poprawy 
ich warunków życia. Gmina to konkretni ludzie, ich problemy 
i troski. Jako Wójt staram się im pomagać, dlatego realizujemy 
i planujemy wielomilionowe inwestycje. Tylko w ciągu ostat-
nich dwóch lat pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządo-
wych 5 mln zł. W tym roku otrzymaliśmy kolejne 3 mln z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3,2 mln zł z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wyzwaniem dla wielu samorządów jest 
zapewnienie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami. Projek-
tujemy nowe, gminne przedszkole, które zapewni opiekę 150 
uczniom. Jego budowa ruszy na wiosnę.

Ciężką pracę widać w rankingach i zestawieniach, gdzie 
Państwa Gmina sukcesywnie pnie się w górę.

Jednym z najtrudniejszych zadań jest utrzymanie stabil-
nej sytuacji budżetowej. Nasze starania docenili eksperci 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy przygo-
towują ranking finansowy samorządów. W zestawieniu za 
ubiegły rok przebadali 2,8 tys. samorządów. My zajęliśmy 
w nim czwarte miejsce.

To robi wrażenie.

Największą zapłatą za pracę jest wdzięczność mieszkań-
ców. Zakończyliśmy cykl zebrań wiejskich. Podczas wie-
lu z nich podchodzili do mnie ich uczestnicy, dziękując za 
różne, wydawałoby się błahe, rzeczy. Gdzieś utwardziliśmy 
drogę, gdzie indziej pojawił się próg zwalniający, albo ocze-
kiwany znak drogowy. 

Jednoczesna realizacja tylu zadań jest z pewnością  wyma-
gająca i odpowiedzialna. Jak radzi sobie Pani ze stresem, na 
który jest Pani narażona?

Staram się prowadzić zdrowy styl życia i wypoczywać aktyw-
nie chodząc czy jeżdżąc na rowerze. To bardzo ważna część 
mojego życia. Nasza Gmina stwarza idealne warunki do upra-
wiania sportu i rekreacji. Pośród lasów wytyczonych zostało 
wiele szlaków pieszo-rowerowych o różnych stopniach trud-
ności. Na bardziej wymagających czeka szlak MTB. Amatorzy 
sportów wodnych z pewnością docenią specjalnie uporząd-
kowaną i oznakowaną trasę doliną Wierzycy. Na całym szlaku 
wybudowaliśmy 8 obiektów kajakowych – przenoski przysta-
nie i wiaty do odpoczynku. W dużym skrócie - każdy znajdzie 
u nas coś dla siebie.
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Wiele tych szlaków wiedzie przez Las 
Szpęgawski. To tam każdego roku pod ko-
niec września organizowane są obchody 
niemieckiej zbrodni w Lesie Szpęgawskim. 
Od dwóch lat Gmina współorganizuje uro-
czystości z większym zaangażowaniem.

To sprawa elementarnej sprawiedliwości. 
Między wrześniem 1939 roku a styczniem 
1940 r. w Lesie Szpęgawskim k. Starogar-
du Gd. zginęło kilka tysięcy osób. Głównie 
spośród pomorskiej inteligencji. Liczbę 
ofiar szacuje się na 5-7 tys. osób. Naszym 
obowiązkiem była budowa monumentu, 
który opowiada tragiczną historię tego 
miejsca. Na betonowych ściętych pniach 
drzew pojawiły się imiona i nazwiska 
prawie 2,5 tys. zidentyfikowanych ofiar. 
Po 80. latach pomordowani przestali być 
anonimowi i odzyskali godność. 

Jak Gmina Starogard Gdański radzi sobie 
z Covid-19?

Od początku ogłoszenia pandemii dokła-
damy starań, aby zadbać o mieszkańców. 
Urzędnicy w ramach wolontariatu przy-
gotowali dla seniorów powyżej 65 roku 
życia specjalne pakiety, składające się 
z maseczek oraz instrukcji postępowania. 
Takie paczki rozwożone były przez stra-
żaków ochotników. Nasze Koła Gospodyń 
Wiejskich społecznie szyły maseczki, za-
kupiliśmy na rzecz szpitala powiatowego 
nowoczesny sprzęt medyczny.

A co z instytucjami publicznymi?

W naszych szkołach i przedszkolach 
wprowadziliśmy restrykcyjne zasady po-
stępowania. Dezynfekcja rąk, dystans 
społeczny, czy mierzenie temperatury – to 
wszystko wraz z zachowaniem zdrowego 

rozsądku ma zminimalizować ryzyko zara-
żenia. Wszystko wskazuje, że niestety, ale 
musimy przywyknąć do Covid-19, bo szyb-
ko nas nie opuści, dlatego apeluję o stoso-
wanie się do zasad bezpieczeństwa.

Jakie widzi Pan największe wyzwania 
i zagrożenia dla spraw Gminy i jej oby-
wateli?

Najpoważniejszym wyzwaniem jest pro-
blem, który narasta od lat - zwiększanie 
obowiązków nakładanych na gminy przez 
państwo, bez zabezpieczenia środków 
na ich realizację. Ponad połowę budżetu 
przeznaczamy na edukację i opiekę spo-
łeczną. To blokuje środki, które mogłyby 
być skutecznie wykorzystane na zadania 
własne i spowalnia realizację inwestycji 
oraz innych zamierzeń.

Dziękuję za rozmowę.
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Park Cedron to oaza 
zieleni w centrum Wej-
herowa, z altaną, fontan-
ną, leżakami parkowymi 
i placem zabaw. Powstał 
pomiędzy ulicami Wałową 
i 12 Marca w Wejhero-
wie, nad rzeką Cedron. 
Modernizacja tego terenu 
realizowana była w ra-
mach unijnego projektu 
„Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”.

paRK cedRoN 
otwarty dla 
mieszkańców

W Parku Cedron każdy znajdzie coś dla siebie. Można tu spo-
kojnie odpocząć, poczytać książkę lub po prostu poleżeć na 
leżaku czy na trawie. Jest to miejsce dla całych rodzin, a na 
nudę nie mogą narzekać również najmłodsi wejherowanie. 
Wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody i zarazem 
w samym centrum miasta. 

REWITALIZACJA ŚRóDMIEŚCIA

- Wejherowo zyskało kolejną strefę odpoczynku i zabawy, będzie 
to z pewnością miejsce, w którym złapiemy chwile wytchnienia 
w codziennym pędzie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 
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Centralną część parku stanowi ażurowa altana ozdobiona pnącza-
mi oraz fontanna. Ciekawostką jest układ nawierzchni znajdującej 
się przy fontannie, którą ułożono w kształcie herbu miasta. W po-
bliżu znajduje się również plac zabaw dla dzieci i w pełni zauto-
matyzowana toaleta publiczna. W parku pojawiły się także ławki 
parkowe, w tym ławki ze stolikami i ławki bujane oraz betonowe 
leżaki parkowe. Znajdują się tu także elementy małej architektu-
ry m.in. oświetlenie, kosze na śmieci. Teren będzie monitorowany. 
Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 mln zł, z czego ponad 1 mln 
zł to środki Unii Europejskiej. Wykonawcą robót była firma Hydro-
Mag z siedzibą w Garczu, gmina Chmielno.

- Jest to kolejne zrewitalizowane miejsce w Wejherowie, na które 
miasto zdobyło unijne dofinansowanie – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Takie małe enklawy zieleni 
w centrum miast, na terenach zurbanizowanych, przyczyniają się 
do poprawy mikroklimatu, poprawiają wygląd otoczenia i stanowią 
naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami. 

W różnych częściach parku nawierzchnie ścieżek parkowych oraz 
stref ochronnych wykonane zostały z odmiennych materiałów: 
kamień naturalny, kostka betonowa, żywica, nawierzchnia żwiro-
wo-piaskowa. 

Na terenie parku dosadzono 32 szt. drzew, posadzono ponad 260 
szt. krzewów (w tym krzewy kwitnące), a także wykonano rabaty 
traw ozdobnych i kwiatów oraz roślin jednorocznych. 

- Cieszę się, że powstało kolejne potrzebne i atrakcyjne miejsce 
dla wejherowian. Dziękuję w imieniu mieszkańców - mówi radny 
ze Śródmieścia Wojciech Kozłowski, który zabiegał o powstanie 
Parku Cedron - Ważne, że w Wejherowie powstają tereny publiczne 
o wysokiej jakości dostępne dla wszystkich. To kolejny etap zmian 
w okolicach ulicy Wałowej w ramach Programu Rewitalizacji rozpo-
czętego modernizacją tej ulicy ponad 10 lat temu. 

PROjEkt uNIjNY

Modernizacja tego terenu realizowana jest w ramach unijnego 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Program rewi-
talizacyjny to jeden z trudniejszych programów unijnych. Uczest-
niczy w nim zaledwie kilkanaście miast na obszarze OMGGS. 

Przedmiot zamówienia jest finansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przed-
sięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 
8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT. 

kRZYSZtOF 
HILDEBRANDT
prezydent Wejherowa 

Tworząc to miejsce w centrum miasta od-
powiedzieliśmy na potrzeby mieszkańców. 
Zależało nam na tym, aby działań rewita-
lizacyjnych  nie ograniczać wyłącznie do 
porządkowania terenów estetyzacji, ale 
do tworzenia nowych, ogólnodostępnych 
przestrzeni. Dzięki temu wejherowianie 
zyskało kolejny wielofunkcyjny park. 
Chcemy, aby takich terenów, zrealizowa-
nych w ramach rewitalizacji,  było więcej. 
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21. edycja konkursu 
o naGrodę Pomorską 
gRyF gospodaRcZy 

rozPoczęta!

Wychodząc naprzeciw postulatom środo-
wisk gospodarczych, zdecydowano w tym 
roku o przesunięciu terminu konkursu na 
miesiące jesienne. Za szczególnie ważne 
w obecnych trudnych czasach uznano za-
chowanie ciągłości konkursu i promocję 
postaw biznesowych. Jest to też wyraz 
szacunku dla wartości, które przyświe-
cają konkursowi od samego początku, 
zwłaszcza takich jak odpowiedzialność  
i wytrwałość w dążeniu do celu. Swo-
je miejsce wśród kategorii konkurso-
wych znajdą zarówno przedsiębiorstwa 
o ugruntowanej pozycji w naszym regio-
nie, jak i młodsze firmy. 

 W ciągu minionych 20 lat finalistami na-
grody zostało kilkaset najlepszych przed-
siębiorstw, które w sposób szczególny 
wywarły wpływ na pomorską gospodarkę. 
Finaliści konkursu byli wielokrotnie no-
minowani do innych prestiżowych nagród 
gospodarczych, takich jak Nagroda Go-
spodarcza Prezydenta RP, czy Nagroda 
Polskiej Rady Biznesu.

Partnerem merytorycznym konkursu jest 
PwC, jedna z wiodących na świecie firm 
doradczych, która będzie także przygoto-
wywać rekomendacje dla komisji konkur-
sowej. Organizacja konkursu jest możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu mBanku SA – 
głównego sponsora, a także Olivii Business 
Centre – partnera strategicznego.

Zgłoszenia przyjmowane są w wersji elek-
tronicznej do 19 października 2020 r. Do 
konkursu mogą przystąpić przedsiębior-
stwa, które mają zarejestrowaną siedzibę 
na terenie województwa pomorskiego. 
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz 
materiały do pobrania (regulamin, formu-
larze) dostępne są na stronie internetowej 
Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 
http://www.gryfgospodarczy.pl

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o Nagrodę 
Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”. Jest to jedna 
z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przy-
znawana wspólnie przez organizacje samorządu 
gospodarczego i marszałka województwa pomor-
skiego. Organizatorem konkursu nieprzerwanie od 
2000 roku jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości. 
Konkurs odbywa się pod patronatem marszałka 
województwa pomorskiego. 
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kAtEgORIE kONkuRSOWE

Lider innowacji – nagradzane będą firmy • 
wprowadzające na rynek innowacyjne usłu-
gi i produkty, przyczyniające się do rozwoju 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Lider eksportu – kategoria skierowana • 
do przedsiębiorstw, które prowadzą i kon-
sekwentnie rozszerzają działalność eks-
portową, a pod uwagę brane będą nie tyl-
ko wielkość eksportu, a przede wszystkim 
konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.

Lider inwestycji – skierowana do przed-• 
siębiorstw, których działalność inwestycyj-
na wyróżnia odwaga podejmowanych decy-
zji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na 
rozwój gospodarczy otoczenia.

Lider odpowiedzialności społecznej – • 
skierowana do przedsiębiorstw, które są 

zaangażowane m.in. w działalność na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej, wspiera-
ją i wdrażają działania na rzecz ochrony 
środowiska, zwłaszcza takie, które mają 
pozytywny wpływ na otoczenie firmy  
i współpracują w obszarze CSR z organiza-
cjami pozarządowymi.

Pomorski start-up skiero-• 
wana jest do młodych firm, któ-
re funkcjonują nie dłużej niż 5 lat  
i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, 
stabilnym źródłem finansowania, społecz-
ną i biznesową wartością start-upa.

 Lider kształcenia zawodowego – skie-• 
rowana jest do pracodawców, którzy an-
gażują się i aktywnie wspierają kształ-
cenie zawodowe uczniów podejmując 
współpracę ze szkołami zawodowymi  
z województwa pomorskiego.

Lider przedsiębiorczości młodzieżo-• 
wej – skierowana jest do osób lub pod-
miotów, które organizują oraz wspierają 
przedsiębiorczość młodzieżowa, w środo-
wiskach akademickich, szkolnych. Nagra-
dzane będą takie działania, które sprzy-
jają rozwojowi kompetencji młodzieży  
w zakresie przedsiębiorczości, poprzez na-
ukę, zabawę lub bezpośrednie działanie.

 Gmina przyjazna przedsiębiorcom – • 
skierowana do samorządów lokalnych na 
terenie województwa pomorskiego, które 
konsekwentnie i systematycznie prowa-
dzą działania na rzecz rozwoju i wspierania 
przedsiębiorczości na swoim obszarze. 

Media i instytucje patronujące konkursowi 
przyznają dodatkowo jednemu z uczestni-
ków konkursu Gryfa Medialnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Był to już drugi tego rodzaju wniosek 
złożony przez Stiepanowa. Na pierwsze 
pismo przekazane władzom lokalnym 
w kwietniu tego roku, odpowiedziała ne-
gatywnie przewodnicząca Dumy Obwodo-
wej, Marina Orgejewa. Napisała ona, że by 
składać takie wnioski trzeba je uzasadnić 
także pod kątem następstw finansowych 
takich decyzji. 
W swoim ostatnim apelu Stiepanow napi-
sał, że działania byłego przewodniczącego 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Michaiła 
Kalinina, którego imieniem nazwano miasto 
w 1946 r., zostały uznane za przestępcze. 

W szczególności represje dokonywane na 
podstawie dekretów Kalinina zostały bez-
warunkowo potępione i uznane za nielegal-
ne i przestępcze w deklaracji Rady Najwyż-
szej ZSRR z 11 listopada 1989 r.
 „Tak więc w Federacji Rosyjskiej działania 
Kalinina są oficjalnie uznawane za prze-
stępcze, stąd też miasto Kaliningrad nosi 
imię osoby, której czyny są przestępcze, co 
niewątpliwie wpływa negatywnie na wize-
runek wszystkich obywateli Rosji” - pisze 
Stiepanow w swoim wystąpieniu.
Powrót do miasta nazwy Koenigsberg 
Stiepanow uzasadnia jego dużą popular-
nością „dawniej i dziś” oraz braku w tej 
nazwie negatywnych konotacji.
 „To Koenigsberg, a nie Kaliningrad, jest 
miejscem urodzin Kanta. To Koenigsberg, 
a nie Kaliningrad, zaatakowały wojska 
rosyjskie w 1758 i 1945 roku. To Koenigs-
berg, a nie Kaliningrad, legalnie stał się 
częścią Imperium Rosyjskiego i ZSRR ”- 
zauważa Stiepanow.
Według niego zmiana nazwy miasta bę-
dzie kosztować 12,6 mln rubli, które zosta-
ną przeznaczone na wymianę pieczęci, for-

mularzy i znaków. Źródłem finansowania 
będą fundusze obywateli i osób prawnych, 
które „pielęgnują pamięć o ojcach i dziad-
kach, którzy pokonali faszyzm i którzy nie 
chcą widzieć na mapie Rosji nazwisk osób, 
których działania są oficjalnie uznawane 
za przestępcze” - zapewnia Stiepanow.
Przypomnijmy, że początkowo władze so-
wieckie planowały zmienić nazwę Koenigs-
berg na Bałtijsk, ale potem podjęto decyzję 
polityczną, aby nazwać go imieniem akurat 
zmarłego, wysokiego rangą urzędnika ra-
dzieckiego. Nazwa Bałtijsk zaś „przypadła” 
nieodległemu od Kaliningradu portowi, 
dawnej niemieckiej Pilawie.
Stiepanow jest znany ze swoich inicja-
tyw przeciwko reżimowi stalinowskiemu. 
W szczególności starał się doprowadzić 
do wszczęcia postępowania karnego prze-
ciwko samemu Józefowi Stalinowi. Zapro-
ponował też wzniesienie pomnika ofiar 
stalinizmu. Zwrócił się również o zmianę 
nazwy ulicy Kalinina w Moskwie. 
Czyżbyśmy więc mieli podróżować do Ko-
enigsberga, a nie do Kaliningradu? Pożyje-
my zobaczymy…

tEkSt: Krzysztof Szczepanik
ZDJĘCIE: Krzysztof Szczepanik

Powrót 
KoeNigsBeRga?

Jeden z mieszkańców Kaliningradu, nota bene emerytowa-
ny prokurator, Igor Stiepanow, wystosował apel do Kalinin-
gradzkiej Dumy Obwodowej o zmianę nazwy Kaliningradu 
na Koenigsberg. Sprawa stała się głośna gdyż Stiepanow 
poprosił o upublicznienie jego wniosku na łamach najpopu-
larniejszego w obwodzie portalu, newkaliningrad.ru.
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„Główny wpływ na przyspieszenie inflacji 
w regionie miały takie czynniki jak wzrost 
kosztów produkcji, osłabienie rubla, a tak-
że wzrost popytu ludności na niektóre 
produkty i usługi nieżywnościowe” - podał 
Bank Centralny.
Roczny wzrost cen żywności w sierpniu 
wyniósł 5,6% . W największym stopniu 
przyspieszyły dynamiki cen owoców i wa-
rzyw. Ceny pomidorów wzrosły ze wzglę-
du na niższe plony przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych, a także wzrost 
kosztów energii elektrycznej dla lokalnych 
szklarni w związku ze wzrostem taryf. Doj-
rzewanie warzyw polowych w regionie 
później niż w ubiegłym roku oraz wzrost 
cen u dostawców białoruskich spowodo-
wały przyspieszenie rocznej dynamiki cen 
marchwi, spowolnienie tempa spadku cen 
ziemniaków - podał Bank Centralny.
Inflacja sektora niespożywczego w sierp-
niu 2020 r. Wzrosła do 4,9% z 4,4% w lip-
cu. Przyspieszenie wzrostu cen wiąże się 
z ożywieniem popytu po zniesieniu reżimu 

samoizolacji na rynku motoryzacyjnym, 
w szczególności na używane samochody 
zagraniczne.
W związku z deprecjacją rubla wzrosła 
roczna dynamika cen obuwia importowa-
nego. Również ze względu na wzrost świa-
towych cen złota wzrosła dynamika cen 
złotej biżuterii.

Roczna inflacja w sektorze usług przy-
spieszyła w sierpniu do 3,2%, po 2,3% 
w lipcu. Pod wpływem dużego popytu ze 
strony turystów rosyjskich, którzy maso-
wo zaczęli przyjeżdżać do Obwodu, wzro-
sły ceny noclegów w hotelach.

kalininGrad 

– iNFlacJa RośNie

W sierpniu 2020 roku roczna 
inflacja w obwodzie kalinin-
gradzkim wzrosła z 4 do 
4,8%. To więcej niż w całej 
Rosji, gdzie ten wskaźnik 
sięga 3,6%. Poinformowała 
o tym służba prasowa Banku 
Centralnego Rosji.

tEkSt: Krzysztof Szczepanik
ZDJĘCIE: pixabay.com
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Dotychczasową 
rotundę trzeba było 

rozebrać, ponieważ sta-
ła się zbyt ciasna dla 

rosnących w niej drzew 
- przede wszystkim 

dla sędziwego, ponad 
180-letniego dakty-
lowca, który przebił 

szklany dach w dotychczasowym budynku. Rotunda 
palmiarni w gdańskiej Oliwie jest już niemal całko-
wicie oszklona. Trwa montaż ostatnich elementów, 

a inwestycja powinna zakończyć się jesienią.

POP in - Diner & Bar to nowe miejsce w centrum 
Gdyni, gdzie serwuje się klasyczną kuchnię ame-
rykańską. Wnętrze restauracji zostało zaprojekto-
wane przez pracownię Sikora Wnętrza, a w środ-

ku spotkać 
można niezwykłe 
połączenie sztuki 
i kulinarnej prze-
strzeni. Zabawa 
sztuką byłą głów-
nym założeniem 
tego projektu, 
a inspiracjami były 
m.in. amerykański 
Pop-art i mozaiki 
z Central Parku.

ROtuNDA 
W PARku OlIWSkIm

eszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zostanie otwarty Premium Student 
Depot w Gdańsku. Na studentów czekają komfortowo wyposażone pokoje, nowoczesne 
strefy wypoczynku i do cichej pracy, a także przestrzeń gamingowa i siłownia. Prze-
strzenie wspólne zaprojektował MIXD.

POP-ARt I kulINARIA

N
ieruchom

ości
J

Dla studentów
dobre miejsce
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stan deweloPerski, 
cZy „pod KlucZ”?
Jakie mieszkania cieszą się większym 

powodzeniem – w stanie surowym (do całkowitego 
samodzielnego wykończenia), czy już gotowe 

do zamieszkania? Czy deweloperzy proponują 
klientom wykończenie mieszkań? 

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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bydwa rozwiązania mają swoje zalety, jak 
i pewne wady. Odebranie mieszkania w sta-
nie deweloperskim daje praktycznie nieogra-
niczone możliwości aranżacji - wykańczając 
można wybrać najdrobniejsze detale, kolo-

rystykę i wszystkie elementy ozdobne. Ale z drugiej strony 
zazwyczaj znacznie przedłuża to czas o nawet kilka miesięcy 
od momentu odbioru kluczy do wprowadzenia się. Statystyki 
wskazują ponadto, że koszty wykończenia i umeblowania naj-
częściej są wyższe, niż początkowo jest to zakładane. Różnice 
sięgają nawet 30-40 proc. planowanego budżetu. 

Wybór wariantu „pod klucz” nieco ogranicza możliwość aran-
żacji, chociaż nie całkowicie. Deweloperzy umożliwiają bowiem 
klientom indywidualny wybór materiałów, kolorystyki czy wy-
posażenia. Jest to o tyle wygodne, że odbierając klucze można 
natychmiast wprowadzić się do nowego mieszkania. .
Wykańczanie mieszkań „pod klucz” staje się coraz popular-
niejsze. Wprawdzie nie wszyscy deweloperzy oferują takie 
usługi, w firmach, które wykańczanie mieszkań mają w ofercie 
jednoznacznie stwierdzają, że zainteresowanie klientów stale 

rośnie. Czy jest to ekonomicznie opłacalne? Nie da się udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od tego, jak 
kupujący chce urządzić własne mieszkanie. Z jednej strony de-
weloperzy, którzy oferują usługi wykończeniowe lub współpra-
cują z podwykonawcami, często mogą zaoferować niższe ceny. 
Z drugiej – wiele osób chce urządzić mieszkanie w sposób bar-
dzo indywidualny i jest przekonanych, że wynajmując „własną” 
ekipę będą mieć większy wpływ na ostateczny wygląd. 

O
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W niektórych inwestycjach liczba lokali 
wykańczanych pod klucz przekracza 20 
proc. Opcję tę wybierają osoby, które wie-
dzą, jak dużo czasu i energii trzeba poświę-
cić dla wybrania wszystkich materiałów, 
dopilnowania wykonawców, skoordynowa-
nia dostaw. A wybierając wykończenie pod 
klucz nierzadko dostają wsparcie architek-
ta, który pomaga w dokonaniu wyborów 
i przygotowuje projekty, a także opiekę 
inżyniera, który martwi się o dostępność 

materiałów i poprawność wykonania prac. 
Istotne jest również to, że decydując się na 
wykończenie pod klucz nie trzeba samemu 
szukać wykonawców ani ich nadzorować. 
Ponadto najczęściej na wykonane prace 
udzielana jest gwarancja. 

Niektórzy deweloperzy w ogóle nie oferu-
ją możliwości kupna mieszkania wykoń-
czonego, ale na etapie budowy umożli-
wiają klientom korektę ustawienia ścian 

działowych, położenia przyłączy, zmianę 
lokalizacji gniazdek elektrycznych, itp. 
Kupujący ma więc duży wpływ na to, jak 
jego mieszkanie będzie wyglądać, uła-
twia to także późniejsze wykończenie. 
Która zatem opcja jest korzystniejsza? To 
zależy m.in. od oczekiwań klienta, zasob-
ności jego portfela, ale także od czasu, 
jakim dysponuje.
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Nowa oferta zostanie wprowadzona 
8 sierpnia w Dniu Otwartym inwesty-
cji. Podczas wydarzenia będzie moż-
na skorzystać ze specjalnej promocji, 
w ramach której kupujący mieszkanie 
otrzymają rower elektryczny. Osiedle 
Beauforta wyróżnia bogate zaplecze re-
kreacyjne i sportowe, atrakcyjne części 
wspólne oraz rozwiązania proekologicz-
ne, m.in. ogrody deszczowe. Atutem jest 
także bliskość plaż oraz rozbudowująca 
się infrastruktura drogowo-kolejowa. 
Termin przekazania nowych budynków 
zaplanowano na III kwartał 2022 roku. 
W nowej ofercie Euro Styl wprowadza do 
sprzedaży mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe 
o metrażach od 35 do 78 mkw. Ceny lokali 
kształtować się będą od 250,4 do 509,5 
tys. zł. We wszystkich budynkach zapro-
jektowano podziemne hale garażowe, 
w których łącznie znajdzie się 107 miejsc 
parkingowych, a także 62 komórki loka-
torskie i 59 pomieszczeń na jednoślady. 

Osiedle Beauforta jest idealnym miej-
scem do życia dla osób ceniących aktyw-
ność i rekreację na świeżym powietrzu.

Z myślą o nich powstaje bogata infra-
struktura sportowa, w tym m.in. oświe-
tlone boisko wielofunkcyjne, stół do 
ping-ponga, zewnętrzna siłownia, cross-
fit, pająk linowy, ścianka wspinaczkowa 
i skate park. Najmłodsi będą mogli ko-
rzystać z szeregu bezpiecznych atrakcji, 
takich jak plac zabaw, tyrolka, dziecięcy 
domek, zielony labirynt. Także najbliższa 
okolica osiedla oferuje wiele przyjem-
nych sposobów spędzania wolnego cza-
su. Do plaży w gdyńskich Babich Dołach 
czy na Oksywiu można dojechać autem 
w 10, a rowerem w 20 minut. Na wielbi-
cieli kite- i windsurfigu czeka oddalona 
o kwadrans jazdy samochodem Rewa, 
a na spragnionych świeżej ryby z kutra – 
malownicze Mechelinki.

Osiedle Beauforta będzie również miej-
scem atrakcyjnym pod względem wizual-

nym, a przy tym przyjaznym środowisku. 
Na terenie inwestycji powstają ogrody 
deszczowe, wkomponowane w przestrzeń 
pomiędzy budynkami. Porastające je 
drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne 
będą służyć retencji, a przenikając się 
z dekoracyjną zielenią, stworzą spójną 
i estetyczną całość. Specjalnie zapro-
jektowany zbiornik retencyjny na wody 
deszczowe będzie miał formę otoczonego 
piękną roślinnością oczka wodnego ze 
strefą relaksu. 

– Zaaranżowane w przemyślany sposób 
części wspólne Osiedla Beauforta sprzy-
jać będą sąsiedzkiej integracji. Między 
budynkami powstaną tereny zielone 
ze spacerowymi alejkami, a w zielniku 
mieszkańcy będą mogli sadzić własne 
zioła i rośliny – mówi Bartosz Podgórczyk, 
dyrektor marketingu w Euro Stylu.

Osiedla Beauforta
Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development, największego 
dewelopera mieszkaniowego w Polsce, uruchamia sprzedaż 
121 mieszkań w czterech 2-piętrowych budynkach w ramach 
ostatniego etapu Osiedla Beauforta w Pogórzu k. Gdyni. 



ajbardziej lubiłem taką re-
klamę. Starszy pan taranuje 
na stacji benzynowej  Jeepa 
prowadzonego przez młodego 
i bezczelnego - mówiąc z non-

szalancją „Trzeba mieć pieniądze i fantazję synku!” 
Albo inną. Boguś Linda w kasynie przytula modelki 
i rozbija bank tłumacząc „Życie to nie film – każdego 
czeka emerytura!”. Zbigniew Zamachowski z Kingą 
Rusin zapewniali, że tych pieniędzy nie można stra-
cić. Bogdan mówił Bankowy. Gwiazdy serialu Złoto-
polscy stawiały na Pocztylion. A Mariusz Szczygieł 
wysiadał z helikoptera na dachu wieżowca i chwa-
lił OFE Polsat. Wszyscy obiecywali Polakom złote 
góry. Przeniesienie części funduszy z siermiężnego 
ZUS-u do OFE czyli Otwartych Funduszy Emerytal-
nych miało sprawić, że regularnie odkładający swoje 
składki rodak miał na emeryturze wygrzewać kości 
pod palmami na rajskiej wyspie, popijając drinka 
z parasolką.  Naprawa systemu emerytalnego była 
jedną z czterech wielkich reform rządu Jerzego Buz-
ka obok służby zdrowia, szkolnictwa i liczby woje-
wództw. W maju 1999 roku pierwsze fundusze z ZUS 
trafiły do OFE i zaczęło się bombardowanie reklama-
mi. I tymi rządowymi i prywatnymi. Walka toczyła się 
o 315 miliardów złotych, które Polacy mieli na eme-
rytalnych kontach. Prawie 400 tysięcy akwizytorów 
ruszyło do bitwy.  Dzięki temu i  10-cio procentowym 
opłatom za konta Towarzystwa Emerytalne zarabiały 
nawet 2 miliardy złotych. I to niezależnie od efektu 
swoich działań. Dopiero w 2004 zmniejszono opłatę 
do 7 procent, a obecnie wynosi 1,75. To pewnie i tak 
zbyt dużo zważywszy na efekty ich działań. Oczywi-
ście globalnie pieniądze trafiły na rynek. Rozruszały 
giełdę i inwestycje. Ale przyszły emeryt wiele nie wy-
ciułał. Dziś - 20 lat po reformie – OFE zostaną zlikwi-
dowane, a wypracowany kapitał może trafić do PPK 
czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ekspert BCC Dorota Dula, z którą miałem okazję roz-
mawiać, z nadzieją patrzy na zmiany. Nie dlatego, że 
nagle stanie się cud. Cuda skończyły się wraz z re-

klamami. Ale analizy prowadzone przez panią Dorotę 
i jej kolegów w największej polskiej grupie brokerskiej 
Mentor S.A. pokazują, że jest szansa na zmiany. Nowe 
przepisy są na pewno wyzwaniem dla pracodawcy, 
któremu po raz kolejny rosną koszty pracy. Pracownik 
natomiast skorzysta i z bonusowej opłaty wejściowej, 
i z comiesięcznych dopłat od państwa i pracodawcy.  
Żeby nie było za fajnie - to wejście do PPK oznacza 
też jednorazową 15 procentową opłatę przekształce-
niową. PiS, tak jak 6 lat wcześniej w przypadku OFE 
jej konkurent polityczny Platforma Obywatelska, nie 
powstrzymał się od skoku na emerycką kasę, co za-
pewne jeszcze bardziej nadwyręży zaufanie Polaków 
do systemu. Widać to zresztą po pierwszych wynikach 
PPK. Nie mogło być inaczej skoro zabrakło reklam 
i fachowego doradztwa. Wyliczeń kto zyska – kto 
straci. W społeczeństwie, w którym szkoła zmusza 
do wykucia zasad rozmnażania stułbi, a nie zapewnia 
podstawowej wiedzy ekonomicznej – wybór czy odrzu-
cenie PPK to  wróżenie z fusów. Te beztroskie wróże-
nio-decyzje zapadają w czasie gdy system emerytalny 
dogorywa. Wg. GUS na 36 milionów Polaków –  tylko 
16 pracuje. A nawet 12 - Jeśli weźmiemy do tego pod 
uwagę blisko 700 tysięczną armię urzędników oraz 
zatrudnionych w państwowych, gminnych i miejskich 
instytucjach, służbach mundurowych, instytutach, 
fundacjach czy biurach politycznych… 

Nic dziwnego zatem, że w tej chwili przeciętna eme-
rytura wynosi 2300 złotych. Jest wprawdzie jeden 
górnik z 61-letnim stażem pracy ( czyli 2 krotnie 
wyższym niż przeciętny obywatel ), który co miesiąc 
odbiera 23 tysiące złotych. Reszta będzie się mu-
siała zadowolić groszami i doraźnymi zastrzykami 
w postaci „13”. Zaproponowany przez rząd w 2021 
r wskaźnik waloryzacji nie przekracza 4 procent . 
A cóż to jest przy dzisiejszej inflacji..…I choć pienią-
dze nie są podobno najważniejsze - to bez prywatnej 
kasy na koncie, nieruchomości na wynajem, dodat-
kowych ubezpieczeń czy szczodrych dzieci - ciężko 
będzie zaśpiewać  jak w Kabarecie Starszych Panów:  
„Wesołe jest życie staruszka, ho-ho!”
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Prezenter i dziennikarz  
od 25 latzwiązany z TVP,  

specjalista ds.mediów
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Po sukcesie poprzed-
niej edycji programu 

„Polskie Skarby 
Kulinarne”, MAKRO 

Polska ponownie 
zaprasza do odkry-

wania tradycji kuchni 
polskiej. Kaszub-
ska zupa, kaczka 

w jabłkach, golonka 
po pomorsku, sernik 

z ziemiankami – to 
tylko kilka potraw z oferty, przygotowanej dla gości 

przemierzających Szlak Kulinarny Trójmiasta i Pomorza. 

Położony w klima-
tycznej starej ka-
mienicy, nieopodal 
Katedry Mariackiej 
lokal Hola Tapas 
kryje w sobie fuzję 
Meksyku i Hiszpani 
zarówno w menu 
jak i w designie 
miejsca.

III kulINARNE SZlAkI 
TRóJMIASTA I POMORZA

ół wieku temu powstało Muzeum Gdańska. Jego główna siedziba 
znajdująca się w Ratuszu Głównego Miasta otwarta została 2 kwiet-
nia 1970 r. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Dworze Artusa 

podczas której odsłonięto replikę jelenia nad Ławą św. Rejnolda wykonaną 
przez Stanisława Wyrostka na zlecenie Bractw Ław Gdańskiego Dworu 
Artusa w Lubece.

HISZPANIA I MEkSYk 
W GDAŃSku

Lifestyle
p

Muzeum
 Gdańska 
ma 50 lat
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Kładka Św. Ducha – bo taką nazwę jej 
nadano - została co prawda udostępniona 
do użytku już na początku sierpnia, ale 
oficjalne, uroczyste otwarcie miało miej-
sce na początku września. 
Kładka ma 57 metrów długości i 4,5 metra 
szerokości, przeznaczona do ruchu piesze-
go, otwiera się poprzez obrót przęsła na 
wyspie centralnej i jest dostosowana dla 
osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja 
powstała w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Projekt zabudowy północ-
nej części Wyspy Spichrzów zrealizowali 
wspólnie miasto Gdańsk i spółka Granaria.
Co ważne, otwarcie kładki zakończyło do-
piero pierwszy etap projektu – cały przewi-
duje zagospodarowanie północnego cypla 

Wyspy Spichrzów. Na razie powstał ze-
spół budynków hotelowych o powierzchni 
ponad 14 tys. mkw. oraz budynek usłu-
gowo-mieszkalny o powierzchni ponad 
9 tys. m kw. Część usługowa obejmuje 
30 lokali oraz 129 lokali typu aparthotel 
i apartamentów mieszkalnych. W drugim 
etapie ma powstać galeria miejska o po-
wierzchni ok. 7 tys. m kw. 
Przypomnijmy, że o zagospodarowaniu 
Wyspy Spichrzów mówiło się już od ok. 
ćwierć wieku, ale wszystko tak napraw-
dę zaczęło się 31 marca 2015 r. Właśnie 
wtedy podpisana została umowa part-
nerstwa publiczno-prywatnego między 
konsorcjum firm Immobel i Multibud oraz 
miastem Gdańsk

- Ten projekt nie zostałby zrealizowany, 
gdyby nie determinacja jednego czło-
wieka: Pawła Adamowicza – podkreślił 
podczas oficjalnego otwarcia kładki Alan 
Aleksandrowicz, zastępca prezydenta 
Gdańska ds. inwestycji. - To właśnie ś.p. 
Prezydent Adamowicz przez wszystkie 
swoje kadencje dla Gdańska sukcesyw-
nie podejmował próby zagospodarowania 
północnej części Wyspy Spichrzów.
Jeszcze pięć lat temu Wyspa Spichrzów 
wyglądała zupełnie inaczej. Znajdowa-
ły się tu powojenne ruiny. Dziś ten teren 
trudno rozpoznać – zachwyca nowocze-
snością i wyjątkową architekturą.

Wyjątkowa, obrotowa 
kładka, łączącą Długie 
Pobrzeże z Wyspą Spi-
chrzów, została oficjal-
nie otwarta. Inwestycja 
została niedawno 
uhonorowana prestiżo-
wą, międzynarodową 
nagrodą – tzw. „budow-
lanym Oskarem”. 

Wyspa Spichrzów
 z budowlanym Oskarem

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Pamiętajmy, że to dopiero początek. Przez 
najbliższe 3 lata jeszcze sporo ma się tu 
zmienić. Zaplanowano budowę układu 
drogowego wraz z infrastrukturą tech-
niczną, łącznie z przebudowaniem ul. 
Chmielnej i połączeniem jej z Podwalem 
Przedmiejskim (ten etap jest już na ukoń-
czeniu), modernizację Mostu Stągiewne-
go wraz z przywróceniem mu pierwotnej 
możliwości zwodzenia, budowę mariny 
oraz modernizację Długiego Pobrzeża. 
Praca projektantów i wykonawców zo-
stała doceniona. Została nagrodzona 
w prestiżowym, międzynarodowym kon-
kursie MIPIM Awards, nazywanym „bu-
dowlanym Oskarem”. 

MIPIM to organizowany od 1991 roku ogól-
noświatowy konkurs w branży nieruchomo-
ści, które oceniane są przez międzynaro-
dowe jury w 11 kategoriach (12. to nagrody 
specjalne). Do tegorocznego konkursu zgło-
szonych zostało 228 inwestycji z 45 krajów, 
spośród których jury MIPIM wybrało 44 fi-
nalistów (po 4 w każdej z 11 kategorii).

Wręczenie nagród miało miejsce 15 wrze-
śnia w Paryżu. Granaria znalazła się w gro-
nie 4 finalistów, rywalizowała w kategorii 
„Urban project” (projekty miejskie). Rywa-
lami gdańskiej inwestycji były realizacje 
z z Paryża, Brukseli i Moskwy: Tivoli Green 
City w Brukseli, przebudowa nabrzeży rze-
ki Moskwy w stolicy Rosji i projekt La Cité 
Fertile, zrealizowany na obrzeżach Paryża. 
Do tej pory jedynie dwa obiekty z Polski 
zdobyły tę wyjątkową nagrodę - warszawski 
biurowiec Metropolitan oraz Warsaw Spire. 
Dodajmy, że w tym roku to nie jedyna polska 
inwestycja, która została doceniona w kon-
kursie. Nagroda w kategorii „mixed-use” 
została przyznana projektowi Monopolis - 
rewitalizacja dawnych zakładów Monopolu 
Wódczanego z 1902 roku w Łodzi. 
Gdańska inwestycja - I etap projektu Grana-
ria (zrealizowany przez konsorcjum Multi-
bud&Immobel) - jest zatem jedną z zaledwie 
czterech w historii z naszego kraju, mogącą 
się poszczycić branżowym „Oskarem”. 
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Przygotowali wyjątkowe zajęcia, których 
celem jest zaszczepianie wśród dzieci 
pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie 
pozytywnych postaw. Przede wszystkim 
czerpanie radości z aktywności sportowej 
i rozwoju osobistego dzieci, ale również: 
bezpieczeństwo na wodzie,  dbanie o śro-
dowisko, odpowiedzialne przywództwo, 
współdziałanie, działania dla innych. 

Fundacje zaoferowała zajęcia praktyczne 
oraz teoretyczne . Przygotowano ciekawy 
program zajęć na wodzie. Uczestnicy pły-
wali na katamaranach pod czujnym okiem 

sterników. Dodatkowym elementem były 
zajęcia uzupełniające na lądzie w formie 
spotkań moderowanych, warsztatów oraz 
sprawnościowe w formie gier i zabaw te-
renowych, itp. Zajęcia odbywały się przez 
cały okres wakacyjny. Projekt miał na celu 
skupienie uwagi na dzieciach, które tak-
że odczuły negatywne skutki pandemii. 
-”Nasz pomysł miał na celu zapewnienie 
dzieciom chwil beztroski i sposobu na zdro-
wy aktywny wypoczynek potrzebny szcze-
gólnie w aktualnej trudnej rzeczywistości”- 
mówi pomysłodawczyni i Prezes Fundacji 
Anna Cichowska.

Fundacja MY SPACE LOVE STORY wraz z Sponsorem PKN ORLEN  
wyszli naprzeciw pandemii z projektem MAŁEJ AKADEMII ŻAGLI 
dla dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka.

Projekt ŻAGLE
tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: My Space Love Story
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tell Your
 Story

Do Sopotu powróciły spotkania 
Lady Business Club, tym razem 
40 kobiet biznesu z całej Polski 
spotkało się w pięknych wnę-
trzach Hotelu Radisson Blue.

Swoje historie w ramach cyklu Tell Your 
Story opowiedziały 3 wyjątkowe kobiety 
Aldona Talaga Działocha - właścicielka 
Consallex, Ostrowa Wielkopolskiego, Re-
nata Gabarkiewicz - właścicielka Silcare 
z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Alek-
sandra Bobkowska, właścicielka sklepu 
Piękny Dom z Pomorza.

Do podzielenia się swoimi historiami i do-
świadczeniami zaprosiłyśmy wspaniałe 
kobiety biznesu, właścicielki firm, które 
z pewnością wiedzą kim są i czego pra-
gną od życia i gdzie zmierza ich biznes. 
To kobiety świadome własnych talentów, 
kompetencji, ale także słabości i wy-
zwań, z którymi się zmierzają. Różnią je 
historie biznesu, ale łączy radość z bycia 
w miejscu, w którym aktualnie są. Prowa-

dzą biznesy o jakich marzyły i z których 
czerpią satysfakcję. Ale oprócz biznesu 
znajdują także czas na swoje pasje, za-
interesowania i działalność społeczną - 
mówi Emilia Bartosiewicz - Brożyna - pre-
zes Lady Business Club Business Women 
Foundation. Kolejne spotkania zaplano-
wane są w Toruniu i w Warszawie.

Zapraszamy www.ladybusiness.pl

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: Lady Business Club
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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.

wiRus, KTóRY uPodobAł 
SobIE kuLturę I roZrYwkę.

am nadzieję, że mimo zadziwia-
jącego czasu, zastaję Państwa 
w dobrym zdrowiu i optymi-
stycznych humorach. Zdaję so-

bie sprawę, że o optymizm czasem trudno, jednak 
wiemy wszyscy, iż (cytując Witkacego) „bez tego 
nic z tego”. Zatem zachęcam do patrzenia w przy-
szłość z nadzieją. 

A jak już przy Witkacowskiej grotesce jesteśmy, 
to chciałbym się z Wami podzielić przemyśleniami 
i spostrzeżeniami odnośnie wirusa, który, jak widać, 
upodobał sobie szczególnie kulturę i rozrywkę. 

Powszechnie wiadomo, że wszędzie jest niebez-
piecznie. Zadziwia jednak fakt, iż ten niewidzialny 
wróg jest na tyle sprytny i inteligentny, że od-
puszcza nam w zatłoczonych pociągach czy auto-
busach, o plażach nie wspominając, nie zaczepia 
nikogo w ciasnych samolotach, ale rzuca się na 
nas, kiedy tylko wejdziemy do instytucji kultury. 
Na szczęście potrafimy się przed nim bronić i dla-
tego teatry rozsadzają nas co drugie miejsce, nie 
zapełniając w ten sposób widowni czasami nawet 

w połowie. Zimno mi się zrobiło, kiedy jakiś czas 
temu zajrzałem na widownię Opery Bałtyckiej. 
W pierwszej chwili pomyślałem, że mają remont. 
Otóż połowa foteli została wymontowana, w to 
miejsce wstawiono podesty. Okazało się jednak, 
iż to fortel, aby zmylić wirusa. Na podestach 
w pierwszej części widowni zasiądzie orkiestra, 
w odpowiednich odległościach od siebie, dla bez-
pieczeństwa, rzecz jasna. Muzycy, tuż po wyjściu 
z tłocznego tramwaju lub pociągu, bo jakoś do 
pracy trzeba się dostać, zachowają dystans spo-
łeczny i – kiedy zaczną grać pierwsze dzięki uwer-
tury – paskudny wirus, jak wiadomo aktywujący 
nie pod wpływem kultury wyższej, nie zaatakuje. 
Natomiast soliści oraz tancerze za nimi, na scenie, 
jeśli w ogóle bedą widoczni zza muzyków, oczarują 
widza magią teatru. Będzie bezpiecznie!

I straszno, i śmieszno. 

Zdaję sobie sprawę z zagrożenia epidemiologicz-
nego, ale też widzę absurdy. Te nie pomagają 
branży artystycznej czy rozrywkowej wyjść z im-
pasu. A nie zapominajmy, że ta gałąź gospodarki 

jest dość spora i jak każda inna oddziałuje na inne 
strefy gospodarczo biznesowe. Trzymanie rozryw-
ki, eventów, wystaw, spektakli w ciągłym „lock-
downie” nie jest bezpieczne.

Jestem natomiast pod wielkim wrażeniem dyrek-
torów instytucji kultury, którzy mimo takich a nie 
innych wytycznych, często kompletnie nieracjo-
nalnych, mimo zmniejszonego finansowania cho-
ciażby z wpływów z biletów, prowadzą działalność 
artystyczną. Chwała Wam za to! Część z nich decy-
duje się na przeniesienie spektakli w plener. W tym 
sezonie w trójmieście jak grzyby po deszczu wy-
rosły performance i spektakle pod gołym niebem. 
Począwszy od wielkich wydarzeń skończywszy 
na kameralnych, dzielnicowych, organizowanych 
przez grupy amatorskie i półamatorskie.

A jak już tyle było o Operze Bałtyckiej, to na ko-
niec jeszcze dodam, że gratuluję udanej premiery 
„Wehikułu czasu” Francesco Bottigliero oraz przy-
pomnę Państwu, iż Opera w tym roku świętuje 70-
lecie swojego istnienia.

M



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 81    

W Sopotorium Medical Resort wierzymy, 
że sekret zdrowia tkwi w równowadze cia-
ła i ducha. Do jego osiągnięcia podchodzi-
my w sposób holistyczny. Wykorzystujemy 
cenne walory sopockiej solanki, zachę-
camy do aktywności ruchowej, a także 
zmieniamy nawyki żywieniowe na lepsze. 
Sopot to jeden z popularniejszych kuror-
tów uzdrowiskowych w Polsce. Przyciąga 
przede wszystkim unikalną w skali świa-
towej solanką – bromkową, jodkową i boro-
wą. Wypływając samoczynnie z głębokości 
800 metrów ze Zdroju św. Wojciecha znaj-

duje ona szerokie zastosowanie w lecz-
nictwie. Wykonywane na jej bazie kąpiele 
i inhalacje wykorzystywane przy przewle-
kłych dysfunkcjach dróg oddechowych, 
problemach zwyrodnieniowych i stanach 
wymagających zwiększenia odporności. 
Pozytywny wpływ na zdrowie Gości ma też 
nadmorski klimat – słońce dostarczające 
witaminę D, wiatr niosący aerozol bogaty 
w jod oraz okoliczne lasy iglaste wydziela-
jące olejki eteryczne.

W Sopotorium Beauty & Spa oferujemy 
zabiegi kosmetyczne, które realizują kon-
cepcję holistycznej pielęgnacji. Nasza 
filozofia piękna pozwala nam zapropono-
wać zabiegi dostosowane do potrzeb oraz 
stylu życia, również w formie Day Spa.

Dobroczynny wpływ zbilansowanej diety na 
ogólny stan zdrowia znany był już ludziom 
5 tysięcy lat temu. W Sopotorium udowad-
niamy, że zdrowa dieta może iść w parze 
z doskonałym smakiem. Kierując się tą za-
sadą, w naszej restauracji serwujemy dania 
przygotowywane ze świeżych produktów, 
zawierających niezbędne witaminy i mine-
rały pochodzące z naturalnych źródeł.
Z myślą o Gościach Sopotorium stwo-
rzyliśmy szyte na miarę oferty specjalne. 
Zachęcamy do zaplanowania udanego po-
bytu w komfortowych warunkach w hotelu 
w Sopocie, z bogatym zapleczem kuracyj-
nym resortu Spa i ekskluzywnego sanato-
rium i w atrakcyjnych cenach.

Sopotorium

Sopot to nie tylko popularny kurort nadmorski, ale i cieszące się uzna-
niem miasto o charakterze uzdrowiskowym. Urlopowiczów i kuracju-
szy do Trójmiasta przyciągają naturalne wody mineralne, wyjątkowe 
walory przyrodnicze, bogata oferta wydarzeń kulturalnych i doskonałe 
warunki do uprawiania sportów.

w sercu Sopotu
tEkSt: Sopotorium Medical Resort
ZDJĘCIA: Sopotorium Medical Resort
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Galeon 
Owners Club

Posiadanie jachtu jest świadomym wyborem pewnego 
stylu życia, w którym decydujemy się na aktywne i nieba-
nalne spędzanie naszego cennego, wolnego czasu. Chcąc 
promować tę postawę po raz kolejny zaprosiliśmy wła-
ścicieli jachtów motorowych Galeon do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji wydarzenia Galeon Owners Club 2020. 
 
Z samego rana odbyliśmy wspólny rejs po Morzu Bałtyckim 
i gdańskiej Motławie. Całość zwieńczył wieczorny poczę-
stunek przy muzyce na żywo w Beach Barze White Marlin 
oraz jazdy testowe przygotowane przez Partnera wydarze-
nia Lamborghini Warszawa i Bentley Warszawa! 

Emocji nie brakowało! 

tEkSt: Galeon Club
ZDJĘCIA: Adam Budryło, Michał Grzyb
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W przeciągu pół roku 
w Gdańsku będzie 

ponad 200 ogólno-
dostępnych stacji 

ładowania. Wynika 
to z zapisów ustawy 
o elektromobilności 

i paliwach alternatyw-
nych. Plan przygo-
towano w oparciu 

o takie kryteria jak: gęstość zaludnienia, odległość stacji 
transformatorowych zapewniających zasilanie punk-

tów ładowania, dostęp do gruntów w dyspozycji Gminy, 
lokalizacji wymuszającej naturalną rotację pojazdów 

- aby zapobiec sytuacji blokowania infrastruktury oraz 
lokalizacji już funkcjonujących punktów ładowania.

Od początku września bolid Alfa Romeo 
Racing Orlen wyruszył w czteromiesięczne 
tournee po Polsce. Odwiedzi łącznie dzie-
więć miast w siedmiu województwach. Bolid 
eksponowany jest w specjalnym, szklanym 

kontenerze, 
w Gdańsku będzie 
go można oglądać 
przez blisko dwa 
tygodnie. Od 3 
do 16 listopada 
bolid zaparkuje na 
stacji paliw Orlen 
w Gdańsku przy al. 
Grunwaldzkiej 258.

PONAD 200 ELEkTRYkóW

uwagi na wyjątkową sytuację w tym roku zdecydowano się na zorga-
nizowanie Pomorskiej Miss Scania 2020 w formie online. To konkurs, 
na który fani marki czekają cały rok.  Pomorska Miss Scania od prawie 

dwudziestu lat przyciąga fanów i pasjonatów ciężkich pojazdów użytko-
wych marki Scania, odwiedzających gdański oddział firmy. W tym czasie 
konkurs znacznie się rozwinął. Rośnie liczba zgłoszeń pojazdów, wystaw-
ców oraz gości odwiedzających wydarzenie.

bOlID AlFA ROmEO 
W GDAŃSku

M
otoryzacja

Z

Pomorska
Miss Scania
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Już niedługo nadejdzie pora na zmianę opon na zimowe. Nie należy 
tego bagatelizować, ponieważ od jakości opon w dużej mierze zależy 
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów podróżujących autem. 

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: pixabay.com

Jesien dobrą 
oponą się toczy
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a razie jeszcze pogoda 
nie zmusza nas do zmia-
ny opon, ale już niedługo 
nadejdzie ochłodzenie, 
a w niektórych regionach 

kraju pojawić się mogą pierwsze, przelot-
ne opady śniegu i śniegu z deszczem. 
Jeszcze kilkanaście lat temu stosowanie 
opon uniwersalnych (wielosezonowych) 
było standardem. Dziś coraz mniej kie-
rowców decyduje się na takie wyjście. 
Dlaczego? Przede wszystkim przez lata 
zmieniła się technologia i stosowane 
materiały, przez co opony dedykowane 
na konkretny sezon i konkretne warunki 
mają znacznie lepsze parametry. 

Opony zimowe posiadają mieszankę 
gumową, która osiąga optymalne pa-
rametry w momencie, gdy opony letnie 
zaczynają drastycznie tracić swoje wła-
ściwości trakcyjne - w temperaturach 
poniżej 7 stopni Celsjusza. Natomiast 
opony całoroczne są produkowane z my-
ślą o połączeniu zalet zimówek i opon 
letnich. Tyle, że takie opony są po pro-
stu kompromisem. W trudniejszych wa-
runkach sprawdzają się dużo gorzej, niż 
opony dedykowane na sezon. Podczas 
letnich upałów okazują się za miękkie 
i ulegają znacznie szybszemu zużyciu, 
zimą podczas mrozu twardnieją i wyka-
zują się gorszą przyczepnością. 

N
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Wielokrotnie przeprowadzane rozmaite 
testy pokazują, że opony całoroczne ra-
dzą sobie dobrze tylko w pewnych, okre-
ślonych warunkach. Na opony całoroczne 
mogą zdecydować się kierowcy, którzy 

jeżdżą po ulicach w dużym mieście, gdzie 
śnieg nie zalega na drogach, preferują 
bardzo spokojny styl jazdy oraz nie prze-
jeżdżają rocznie więcej, niż kilka tys. km. 
Ale jak już przyjdzie wyjechać za miasto, 

gdzie na drogach leży śnieg albo marzną-
ce błoto – zaczynają się problemy. Dlatego 
eksperci zdecydowanie polecają wybór 
opon sezonowych: letnich i zimowych 
(w zależności od pory roku|). 
Należy pamiętać, że dobre opony zimowe 
to nie tylko bezpieczeństwo, ale też kom-
fort i redukcja hałasu. Ponadto mają też 
wpływ na spalanie, a zatem jeżdżenie sa-
mochodem staje się nieco tańsze. 
Warto dodać, że spore znaczenie ma też 
to, do jakiego samochodu dobieramy opo-
ny. Przeprowadzone testy wykazały, że 
o ile opony wielosezonowe nie najgorzej 
sobie radziły, gdy były założone na nie-
wielkich i lekkich autach, to w przypadku 
cięższych i większych samochodów, które 
mają szersze opony, różnice między „zi-
mówkami” a uniwersalnymi były bardzo 
duże. A zatem mając większe auto o szer-
szym ogumieniu należy bezwzględnie 
zdecydować się na opony sezonowe.
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Niemiecka firma BMW zaprezentowała w Chi-
nach dwa nowe, przyszłoroczne modele spa-
linowe: sedana M3 i coupe M4, a także SUV
-a z napędem elektrycznym iX3. 
Własnego SUV-a na baterie zaprezentował 
także koncern Nissan Motor. Nowa Ariya może 
się pochwalić zasięgiem do 610 km na pojedyn-
czym ładowaniu. Spółka planuje wprowadzić 
do sprzedaży w chinach dziewięć nowych ze-
lektryfikowanych modeli do 2025 r.
Natomiast amerykański Ford Motor zadebiuto-
wał na targach pokazem w pełni elektrycznego 
SUV-a Mustang Mach-E. 

Elektryczne sUV-y

Targi Auto China 2020 to pierw-
sza tak duża impreza branżowa 
od wybuchu pandemii COVID-19. 
Właśnie tam Ford, Nissan i BMW 
zaprezentowały nowe elektryczne 
modele SUV-ów przeznaczonych 
na rynek chiński. 

tEkSt: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: shutterstock.com
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To było wyjątkowe rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. I to nie z powodu trwającej wciąż 
pandemii koronawirusa (choć to również 
pozostaje nie bez znaczenia), ale przede 
wszystkim dlatego, że w tym roku urucho-
miono pilotażowy projekt klasy patronackiej 
- Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit. 

tEkSt: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Makurat Auto Miras

Zakończyły się letnie wakacje, uczniowie powrócili do szkół. 1 wrze-
śnia oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny – także w Zespole Szkół 
Technicznych im. Floriana Ceynowy przy ul. Mściwoja w Kartuzach. 
W tym roku ten dzień był bardzo szczególny zarówno dla uczniów tej 
placówki, jak i rady pedagogicznej. Między innymi ze względu na pan-
demię wirusa Covid-19 (co wymusiło zastosowanie specjalnych środ-
ków, gwarantujących bezpieczeństwo sanitarne), ale przede wszyst-
kim z powodu uruchomienia pilotażowego projektu klasy patronackiej 
Akademia Makurat Auto Miras & Glasurit.
Współtwórcy klasy patronackiej Makurat Auto Miras oraz właści-
ciel marki Glasurit (Grupa BASF) to partnerzy biznesowi od kilku lat. 
BASF jako wiodącą firma z branży chemicznej dostarcza do lakierni 
Centrum Napraw Powypadkowych VGP w Pępowie, materiały lakier-
nicze oraz produkty okołolakiernicze Rodim.
- Przez wiele lat projekt klasy był poruszany, jednak dopiero w ubie-
głym roku zaczęły się przygotowania i realizacja nastąpiła właśnie 1 
września – wyjaśnia Mirosław Makurat, prezes firmy Auto Miras. - Pa-
tronatem zostali objęci uczniowie klasy blacharsko - lakierniczej w ZST 
Kartuzy, którzy praktyki zawodowe będą realizować w siedzibie firmy 
Makurat Auto Miras w Pępowie pod okiem najlepszych specjalistów.
Podczas 3-letniego okresu nauczania uczniów klasy patronackiej 

objęto szczególnymi warunkami. Prestiż, reklama oraz wyselekcjono-
wane dodatki mają na celu zachęcić młodych fanów motoryzacji do 
realizowania się w tym zawodzie.
Co zatem zapewnia klasa patronacka, aby szkoła i nauka zawodu była 
dla młodych ludzi przyjemnością, a nie trudnym obowiązkiem? Korzy-
ści jest sporo, a wśród nich można wymienić: szkolenia techniczne; 
wyjazdy do fabryk motoryzacyjnych (zarówno w kraju, jak i za granicą, 
np. do Niemiec); premię za dobre wyniki w nauce; dofinansowanie cza-
su wolnego (np. kino czy basen); dedykowaną salę dydaktyczną (oraz 
materiały marki Glasurit); kurs spawalniczy (na zakończenie klasy 3); 
certyfikat międzynarodowej marki Glasurit (na zakończenie klasy 3); 
udział w imprezach firmowych; udział w materiałach reklamowych 
(filmy, sesje fotograficzne). 
Makurat Auto Miras od wielu lat szkoli z sukcesem młodzież nauki za-
wodu, za co firma otrzymała w 2018 r. oraz 2019 r. nagrodę „Gryf Go-
spodarczy” w kategorii Lider Kształcenia Zawodowego. Projekt Klasy 
Patronackiej to uwiecznienie wielu lat ciężkiej pracy i nauki. Warto do-
dać, że wielu podopiecznych Makurat Auto Miars zostaje w szeregach 
firmy – i często stają się najlepszymi specjalistami w branży.
Więcej informacji na temat Akademii (a także działalności firmy) moż-
na znaleźć na stronie Facebook Makurat Auto Miras.

MakUrat
aUto Miras 
otworzył klasę 
patronacką
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do ZaMKu BeZ KlucZa

Może inteligentny zamek do drzwi, który otworzymy 
smartfonem?
Brightlock to nie jedyny zamek inteligentny na rynku, ale 
gadżet ten jest o tyle unikalny, że otwieranie odbywa się 
nie tyle za pomocą samego smartfonu, co światła, które 
generuje flesz w telefonie. Brightlock zaprojektowany jest 
głównie na potrzeby przedsiębiorstw i dużych korporacji – 
w pakiecie znajduje się i sprzęt, i oprogramowanie, i także 
usługa w chmurze. Zamek ten pozwala na pozbycie się 
w zasadzie wszystkich kluczy, a także usprawnia procesy 
zarządzania dostępem do pomieszczeń, generuje niskie 
koszta i zapewnia lepszą kontrolę nad danym budyn-
kiem. Aby otworzyć jakieś drzwi, wystarczy skierować 
telefon na zamek – LiFi zajmie się resztą

Gadżetomania
3

1

idealNy duet

Rozgrywki sportowe czy kino akcji zasługują nie tylko na 
świetnej jakości obraz, lecz także rzeczywisty dźwięk, 
który pozwoli przenieść się w centrum akcji. W tym roku, 
dzięki funkcji Q-Symphony, możemy doświadczyć pełnej 
synergii obrazu i brzmienia, która jest efektem połączenia 
dźwięków płynących z telewizora i soundbara. Jednym 
z zestawów, który stworzy tak idealnie dopasowany duet, 
będzie telewizor QLED Q80T z soundbarem Q60T.

2

MasecZKa
apple

Została stworzo-
na przez ten sam 
zespół projektan-
tów, który odpowiadają za design iPhone’ów 
i innych urządzeń firmy z Cupertino. W jednym 
opakowaniu znajduje się pięć maseczek 
Apple. Każda z nich wykonana jest z trzech 
warstw materiału. Testy pokazały, że blokuje 
ona wydychane powietrze. Maseczka Apple 
może być prana do pięciu razy. Ponadto 
gadżet można zakupić w różnych rozmiarach. 
Ta maska pozwala na ułatwienie komunikacji 
z osobami z ubytkiem słuchu i powstała we 
współpracy z Uniwersytetem Gallaudet.
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