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tym numerze po-
stawiliśmy sobie 

za punkt honoru 
wyjść naprzeciw ocze-

kiwaniom naszych Czytelników, 
którzy są ludźmi sukcesu. 
W związku z tym większość 
przygotowanych przez nas ma-
teriałów dotyczy tego wszystkie-
go, co dzieje się w trójmiejskim 
świecie biznesu. Wierzymy głę-
boko, że świadomość sukcesów, 
jakie odnoszą inni, jest dla Was 
najlepszym motorem działania i 
inspiracją do nowych osiągnięć.
Dlatego też prezentujemy m.in. 
Finał Regionalnego Programu 
Gospodarczo-Konsumenckiego 
Solidna Firma, który nagradza 
ambitnych i śmiałych, przyzna-
jąc im certyfi katy, a co za tym 
idzie promując ich markę w śro-
dowisku biznesowym. 
Przedstawiamy również stan in-
westycji, które powinny zostać 
sfi nalizowane przed Euro 2012. 
Kluczowe są oczywiście projek-
ty infrastruktury komunikacyjnej 
– lotniska i drogi. W obliczu du-
żego wzrostu ruchu pasażerskie-
go, istotne stało się zwiększenie 
przepustowości najważniejszego 
w naszym rejonie lotniska. W 
styczniu została podpisana umo-
wa na wykonanie nowej drogi 
kołowania na lotnisku w Gdań-
sku. Uzupełnieniem tego tematu 
jest niezwykle ciekawy wywiad 
z Włodzimierzem Machczyń-
skim, prezesem Zarządu Portu 
Lotniczego im. Lecha Wałęsy. 
Postanowiliśmy również spraw-
dzić jak wyglądają postępy przy 
budowie autostrady A1, wyniki 
naszych obserwacji przedstawia-
my w tym numerze.

Drodzy Czytelnicy!

Dla panów przygotowaliśmy 
test nowego Audi A5 Sportback. 
Paniom prezentujemy ciekawą 
propozycję spędzania wolnego 
czasu, połączoną z potężną rege-
neracją sił, których kobiety suk-
cesu potrzebują, jak same dobrze 
wiedzą, sporo.
Poza tym nasi Czytelnicy mają 
do dyspozycji rady Katarzyny 
Olejniczak, trenera i doradcy 
biznesowego, która tym razem 
udziela cennych wskazówek 
na to, jak zaplanować sobie rok 
pod kątem realizacji określonych 
celów. Przedstawiamy również 
nowe trendy w marketingu, jakie 
zaprezentowane zostały przez 
trójmiejską agencję Yellow Gro-
up na styczniowym spotkaniu z 
przedstawicielami największych 
fi rm, które działają w naszym 
regionie. 
Mamy nadzieję, że magazyn co-
raz bardziej wpisuje się w trój-
miejski klimat biznesowy i wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom 
jego przedstawicieli. Życzę więc 
przyjemnej i owocnej lektury.

Piotr Ruszewski
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Ofiarom Grudnia ‘70

Gdańsk, Gdynia. W 39. rocznicę Wy-
darzeń Grudniowych w 1970 r., miesz-
kańcy Trójmiasta oddali hołd i modlili 
się wspólnie za grudniowe ofiary. Pa-
mięci tamtych dni poświęcone były 
uroczystości pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców przy placu Solidarności 
w Gdańsku oraz pod pomnikiem Ofiar 
Grudnia 1970 przy alei Solidarności w 
Gdyni. 
W czasie Wydarzeń Grudniowych 
na Wybrzeżu zginęło 44 robotników. 
Najwięcej, 18 osób, zostało zamordo-
wanych w Gdyni. Rankiem 17 grud-
nia 1970 r., gdy gdyńscy stoczniowcy 
szli do pracy, przy stacji SKM Gdynia 
Stocznia zostali ostrzelani przez woj-
sko. Doszło do masakry. Najmłodszy z 
poległych miał 15 lat, najstarszy 34. 

Zasłużony kulturze

Gdańsk. Medal „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” wręczył minister Kazimierz 
Plocke Danielowi Czapiewskiemu – po-
mysłodawcy Centrum Edukacji Promo-

cji Regionu w Szymbarku i organizo-
wanych cyklicznych imprez: Majówki 
Pomorskich Przedsiębiorców, Świato-
wego Zjazdu Sybiraków czy Zlotu Mi-
kołajów. Daniel Czapiewski jest rów-
nież pomysłodawcą ręcznego wycięcia 
najdłuższej deski świata, która znalazła 
się w księdze Rekordów Guinnessa i 
domu  postawionego do góry nogami, 
które można oglądać w CEPR w Szym-
barku. Medal przyznany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wręczono Danielowi Czapiewskiemu 
podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego.

Kolos w porcie

Gdańsk. Do Głębokowodnego Termi-
nalu Kontenerowego w Porcie Gdańsk, 
w ostatnich dniach ubiegłego roku, 
zawinął największy na świecie statek 
kontenerowy Santa Carolina. Kolos 
przywiózł na swoich pokładach ponad 
700 kontenerów i podobną ilość zabrał 
z Gdańska.
Należący do armatora Maersk statek, 
przycumował do terminalu DCT  tylko 
na kilkanaście godzin, by po zakończe-
niu operacji przeładunkowych w dniu 
następnym wyruszyć w rejs powrotny 
do Bremerhaven. W ubiegłym roku na 
terminalu DCT przeładowano ponad 
150.000 TEU, co oznacza 70 procen-
towy wzrost w stosunku do roku ubie-
głego. Żaden z polskich terminali kon-

tenerowych nie może poszczycić się 
podobną dynamiką wzrostu. Pierwszy 
bezpośredni serwis oceaniczny z Szan-
ghaju do
 Gdańska, to przełom na skalę Bałtyku. 
- To nie marynistyczna ciekawostka, 
ale wydarzenie o wielkim znaczeniu 
dla Polski - podkreśla prezes DCT Bo-
ris Wenzel, - Wydarzenie, zmieniające 
status gdańskiego portu i jego rolę w 
żegludze kontenerowej na Bałtyku.

Bezpieczeństwo żeglugi

Gdynia. Projekt pod nazwą „Prze-
budowa Kanału Portowego w Porcie 
Gdynia” zaprezentowano podczas 
konferencji informacyjnej w siedzibie 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
Przedsięwzięcie to jest niezwykle istot-
ne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
żeglugi w gdyńskim porcie, jak i dla za-
chowania jego silnej pozycji w regionie 
Bałtyku. 
Całkowita wartość projektu wynosi po-
nad 95 mln zł. Jest on również współ-
finansowany przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności - w kwo-
cie prawie 54 mln zł. Różnicę pomiędzy 
kwotą dofinansowania a wartością cał-
kowitą projektu pokryje w całości, jako 
wkład własny, beneficjent – Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. Prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek pogratulował 
Zarządowi Spółki konsekwentnego 

kalejdoskop
wydarzeń
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działania na rzecz pozyskania funduszy 
europejskich dla rozwoju portu.

Biznesowy szampan

Gdańsk. Noworoczne spotkanie po-
morskich przedsiębiorców, przy trady-
cyjnej lampce szampana, odbyło się w 
gdańskim Dworze Artusa. Wzięło w 
nim udział ponad trzystu biznesmenów 
– właścicieli i szefów firm, polityków z 
marszałkiem Janem Kozłowskim, a tak-
że przedstawiciele świata kultury i sztu-
ki z całego Pomorza. Uczestnicy gratu-
lowali sobie ubiegłorocznych i życzyli 
kolejnych sukcesów i pomyślności w 
Nowym Roku. Gości przywitał Jan Za-
rębski – przewodniczący Gdańskiego 
Związku Pracodawców, który był orga-
nizatorem spotkania. Głos zabrali tak-
że pomorski marszałek Jan Kozłowski 
oraz prezes Gdańskiego Klubu Biznesu 
Józef Jasiniecki.

Sportowcy Pomorza...

Rozstrzygnięto 58 plebiscyt Dzienni-
ka Bałtyckiego, Radia Gdańsk i Tele-

wizji Gdańsk na Najpopularniejszego 
Sportowca Pomorza oraz ogłoszono 
werdykt kapituły w konkursie na Naj-
lepszego Sportowca Pomorza 2009. W 
złotej dziesiątce znaleźli się: Anna Ro-
gowska, Adam Korol, Kamila Chudzik, 
Joanna Mitrosz, Marta Hlavaty, Piotr 
Licznerski, Przemysław Miarczynski, 
Jarosław Godek, Radosław Glonek i 
Karolina Szwed. 

...i Gdyni

W Gdyni sportowcem roku została Mo-
nika Głowińska (Vistal Łączpol Gdy-
nia), drużyną roku – koszykarki LO-
TOS-u, a sportową osobowością roku 
Tamica Catchings (LOTOS). 
W kategorii masters - Antoni Cichoń-
czuk (WKS Flota Gdynia) oraz Stani-
sław Wielebski (WKS FLOTA Gdynia 
Pływacka Grupa Masters). Trenerem 
Roku został - Maciej Stachura (RC 
ARKA Gdynia). 
 
Człowiek Roku 

Gdańsk. Tytuł Człowieka Roku „Tygo-
dnika Solidarność” otrzymał abp. Sła-
woj Leszek Głódź. Metropolita Gdański 
został uhonorowany za ,,obronę dzie-
dzictwa Solidarności i moralne wspar-
cie Związku w bieżącej działalności”. 
Wyróżnienie wręczono 11 stycz-
nia podczas pierwszego w 2010 
roku posiedzenia Komisji Krajowej 
NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku. 
- Wypowiadane od lat słowa otuchy dla 
Solidarności przez księdza arcybiskupa 
- powiedział Jerzy Kłosiński, redaktor 
naczelny ,,Tygodnia Solidarność”, - 
mają wielki wpływ na postawę naszego 
społeczeństwa. Tytułem tym chcemy 
uhonorować pasterza, który głosi za-
głuszaną dziś  często prawdę.

Nagroda 
im. Żeromskiego

Warszawa. Stowarzyszenie Dziennika-
rzy Polskich przyznało gdyniance - Ma-
rzenie Burczyckiej-Woźniak Nagrodę 
im. Stefana Żeromskiego za publikacje 
o tematyce społecznej. Dziennikarka, na 
co dzień zastępca redaktora naczelnego 
pisma katolickiego „Pielgrzym”, otrzy-
mała nagrodę za audycje „Przesyłka” 
w Teatrze Polskiego Radia Programu 
Pierwszego, będące adaptacją książki 
„Prawda i prawo”. 
Marzena Burczycka-Woźniak od kilku 
lat towarzyszy, szukającym prawdy o 
śmierci syna rodzicom, młodego gdyń-
skiego marynarza Karola Kiżewskiego, 
tragicznie zmarłego osiem lat temu na 
statku. Ta historia stała się tematem 
książki i nagrodzonych audycji. 

Najlepsza jakość

Gdynia. Ponad 96 procent Gdynian jest 
zadowolonych z jakości życia w swym 
mieście – wynika z badań przeprowa-
dzonych na zlecenie „Gazety Wybor-
czej”. Na pytanie - „Czy Gdynia to 
dobre miejsce do życia?”, jedynie 3,4 
procenta ankietowanych udzieliła nega-
tywnej odpowiedzi. 
Gdynianie również w największym 
stopniu ufają swojemu prezydentowi. 
Ponad 85 procent odpowiedzi to: zde-
cydowanie i raczej ufam. Jest to też naj-
wyższy wynik ze wszystkich badanych 
miast. Gdańszczanie zaufanie do swo-
jego prezydenta mają dużo mniejsze. 
Jednakże równie dużo mieszkańców co 
w Gdyni (blisko 90 procent) uważa, że 
Gdańsk to dobre miejsce do życia. Na 
tle kraju plasuje to gród nad Motławą w 
pierwszej dziesiątce. 
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certyfikaty  przyznane
SOLIDNA FIRMA 
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certyfikaty  przyznane
SOLIDNA FIRMA 

Fot. Andrzej J. Gojke
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Główną ideą tej - zapoczątkowanej 
przed 8. laty (w 2002) roku - inicjatywy 
jest weryfi kacja i certyfi kacja przedsię-
biorstw oraz promocja i wsparcie budo-
wania pozytywnego wizerunku solid-
nych polskich przedsiębiorców.
Gości powitał Piotr Kossakowski, se-
kretarz kapituły programu. Byli wśród 
nich m. in. Jan Kozłowski -  marszałek 
województwa pomorskiego, Michał 
Owczarczak - wicewojewoda pomorski, 
Andrzej Bojanowski -  zastępca prezy-
denta Gdańska i Paweł Orłowski - wi-
ceprezydent Sopotu.  Dokonali oni uro-
czystego aktu wręczenia Certyfi katów 
Solidna Firma. 
Jak bardzo ważne dla prawidłowego roz-
woju gospodarczego regionów, a więc 
również całego kraju, są przedsiębior-
stwa rzetelnie prowadzące działalność 
gospodarczą i terminowo realizujące 
swoje zobowiązania doskonale wykazał 
kryzys, którego jedną z przyczyn była 
również pogoń za zyskiem. Wielki sza-
cunek należy się więc tegorocznym lau-
reatom programu Solidna Firma, którzy 
w tym trudnym czasie udowadniają, że 
rzetelność jest trwałą podstawą rozwoju. 
Każda z fi rm, ubiegających się o uzy-
skanie certyfi katu Solidności, przecho-
dzi wnikliwą, 3-etapową weryfi kację. 
Sprawdzana jest przede wszystkim ter-
minowość rozliczeń z ostatnich 24 mie-
sięcy, zarówno z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i Urzędem Skarbowym, 

jak i kontrahentami, pracownikami i 
współpracownikami. Poza weryfi kacją, 
prowadzoną przez Kolegia Regionalne 
- czyli społeczne grona ekspertów go-
spodarczych działające w każdym woje-
wództwie, każdy z kandydatów podda-
wany jest niezwykle skutecznej weryfi -
kacji publicznej, gdyż listy kandydatów 
publikowane są m. in. w internecie, na 
plakatach  a także w specjalnym do-
datku do Pulsu Biznesu i Magazynie 
Solidna Firma. W razie przesłania do 
sekretariatu udokumentowanych zarzu-
tów dotyczących solidności kandydata 
lub laureata, wszczynana jest procedura 
wyjaśniająca i jeśli zarzuty się potwier-
dzą może ona skutkować skreśleniem 
kandydata z listy. 
Część fi rm została wyróżniona po raz 
kolejny, część otrzymała certyfi katy po 
raz pierwszy.
- Certyfi kat Solidna Firma otrzymaliśmy 
po raz pierwszy – mówi Mirosław Rze-
czycki, dyrektor ds. Eksportu i Marke-
tingu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy 
DĄB z Gdyni. Wcześnie otrzymywali-
śmy wiele wyróżnień oraz certyfi katów. 
m. in. „Rzetelna fi rma”, „Gepard Bizne-
su”, 6 złotych medali na Międzynarodo-
wych Targach Mebli w Poznaniu. Żad-
nej z nich nie traktujemy jako nagrody 
za jednorazowe osiągnięcia, ale jako 
potwierdzenie pozycji fi rmy na rynku 
krajowym i międzynarodowym.
Po raz piąty w gronie nagrodzonych fi rm 

znalazła się inna gdyńska fi rma - VBW 
Engineering Sp. z o.o. Zasłużyła tym sa-
mym na uhonorowanie Złotym Certyfi -
katem Solidna Firma, który zostanie jej 
wręczony. 
Certyfi katy Solidna Firma otrzymały 
fi rmy: DSV Sp. z o.o. S.K.A. - Gdynia, 
ENERGA Elektrownie Słupsk sp. z o.o. 
- Słupsk, Fines sp. z o.o. - Sopot, Firma 
Usługowo-Handlowa „LEMAR”  W.& 
M. Hartuna sp.j. - Skarszewy, Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej sp. z o.o. - Gdańsk, Kantor Polski 
S.A. - Gdańsk, KPTW „Natura Tour” 
Sp.z o.o. - Gdańsk, Marken Systemy 
Antywirusowe – Gdynia, Meblarska 
Spółdzielnia Pracy „DĄB” - Gdynia, 
PBE Enbud Słupsk sp. z o.o. - Słupsk,  
Pronet-Color sp. z o.o. - Gdynia, Scania 
Production Słupsk S.A. - Słupsk, „Spo-
łem” Powszechna Spółdzielnia Spożyw-
ców - Elbląg, TMC Sp. z o.o. - Gdańsk, 
Trec Nutrition sp. z o.o. - Gdynia, VBW 
Engineering sp. z o.o. - Gdynia, Zakład 
Usług Torowych „REM-TOR” Antoni 
Słaba - Gdańsk. Po wręczeniu certyfi ka-
tów laureatom, marszałek Jan Kozłow-
ski przekazał  przedstawicielom fi rm z 
województwa pomorskiego list gratula-
cyjny. Po zakończeniu części ofi cjalnej 
uroczystości gości zaproszono na po-
częstunek, podczas którego prowadzo-
no rozmowy dotyczące nie tylko kwestii 
gospodarczych.

Andrzej J. Gojke

Finał Regionalny 
Programu Gospo-
darczo - Konsu-
menckiego So-
lidna Firma wo-
jewództw pomor-
skiego i warmiń-
sko - mazurskiego 
odbył się 21 stycz-
nia 2010 roku w 
Sali Okrągłej Urzę-
du Marszałkow-
skiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.  

Certyfi kat dla Trec Nutrition z Gdyni odebrał Paweł Łada - Business Deve-
lopment Manager
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Ze strony Portu Lotniczego umowy 
podpisał Włodzimierz Machczyński, a 
fi rmę SKANSKA S.A. reprezentowali 
Piotr Sarnowski – wiceprezes Zarządu 
i Krzysztof Pietras – dyrektor Oddzia-
łu w Gdańsku. Obecni byli także Jan 
Zarębski – przewodniczący Zarządu 
gdańskiego lotniska oraz pomorski 
marszałek Jan Kozłowski i prezydenci 
Gdańska i Sopotu – Paweł Adamowicz 
i Jacek Karnowski.
Podpisanie umowy z fi rmą SKANSKA 
S.A. równoznaczne jest z ofi cjalnym 
rozpoczęciem, wartej niemal 45 mln 
złotych, inwestycji. Po ukończonej w 
zeszłym tygodniu przebudowie systemu 
energetycznego lotniska, droga kołowa-
nia jest kolejnym elementem procesu 
inwestycyjnego w latach 2009 – 2015. 
Chociaż przewidziany umową termin 
wykonania inwestycji wynosi 22. mie-

Zdążą przed EURO 2012
Umowy na wyko-
nanie nowej drogi 
kołowania, rów-
noległej do drogi 
startowej w Porcie 
Lotniczym Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy, 
podpisali 11 stycz-
na w hotelu Mer-
cure w Gdańsku 
przedstawiciele 
Portu Lotniczego 
im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku oraz 
fi rmy SKANSKA 
S.A., która prze-
targ wygrała.

siące wykonawca złożył deklarację, że 
realizacja skrócona zostanie do 16 mie-
sięcy.
- Jak się nie wyrobicie, to będzie zsyłka 
na Sybir – zażartował, zwracając się w 
kierunku Włodzimierza Machczyńskie-
go, prezydent Paweł Adamowicz. 
Gdański włodarz dodał bardzo poważ-
nie, że nie było miło słuchać niedaw-
no w Kijowie prezydenta UEFA Mi-

chel Platini, który „wycierał sobie usta 
Gdańskiem”.
Natomiast marszałek Jan Kozłowski 
stwierdził, że podpisanie umowy poło-
ży wg niego kres spekulacjom, że nie 
Gdańsk nie zdąży z przygotowaniem 
lotniska przed Euro 2012.
Droga kołowania wraz z nowym termi-
nalem pasażerskim oraz dwoma płytami 
postojowymi należy do strategicznych 

Podpisanie umów na budowę nowej drogi kołowania, od lewej: Jacek Karnowski, Jan Zarębski, Paweł Adamowicz, Piotr Sarnowski, Włodzimierz Machczyński, Jan Kozłowski i Krzysztof Pietras
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podpisał Włodzimierz Machczyński, a Zpodpisał Włodzimierz Machczyński, a 
fi rmę SKANSKA S.A. reprezentowali Zfi rmę SKANSKA S.A. reprezentowali 
Piotr Sarnowski – wiceprezes Zarządu ZPiotr Sarnowski – wiceprezes Zarządu 
i Krzysztof Pietras – dyrektor Oddzia-Zi Krzysztof Pietras – dyrektor Oddzia-
łu w Gdańsku. Obecni byli także Jan Złu w Gdańsku. Obecni byli także Jan 
Zarębski – przewodniczący Zarządu ZZarębski – przewodniczący Zarządu 
gdańskiego lotniska oraz pomorski Zgdańskiego lotniska oraz pomorski 
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Zdążą przed EURO 2012

elementów infrastruktury podnoszącej 
przepustowość Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy. „Jest to niezwykle 
ważne zarówno w obliczu prognozowa-
nego wzrostu ruchu pasażerskiego, jak i 
organizacji w Gdańsku Mistrzostw Euro 
2012. Rozpoczęcie kolejnej, tak ważnej 
inwestycji wprowadza długookresowy 
proces inwestycyjny w decydującą fazę 
realizacji” – powiedział Prezes Zarządu 

Portu Lotniczego Gdańsk, Włodzimierz 
Machczyński.
Nowa droga kołowania wraz z ośmio-
ma, w tym sześcioma nowymi, łącz-
nikami z pasem startowym umożliwi 
zwiększenie przepustowości operacyj-
nej Portu Lotniczego Gdańsk z 12 do 30 
operacji lotniczych/h. Drogę kołowania, 
o nawierzchni asfaltowej, zaprojekto-
wano o szerokości pasa 23,0 m z obu-

stronnymi umocnionymi opaskami (po-
boczami) po 7,5 m i długości 2.599 m. 
Droga zostanie usytuowana równolegle 
do drogi startowej. Odległość osiowa 
od pasa startowego wyniesie 182,5 m 
na północ od istniejącej drogi startowej. 
Powierzchnia drogi kołowania wraz z 
drogami zejścia oraz umocnionymi po-
boczami wyniesie – 126.502 m2. 

Andrzej J. Gojke

Podpisanie umów na budowę nowej drogi kołowania, od lewej: Jacek Karnowski, Jan Zarębski, Paweł Adamowicz, Piotr Sarnowski, Włodzimierz Machczyński, Jan Kozłowski i Krzysztof Pietras
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Na początku stycznia 
podpisane zostały umo-
wy na budowę nowej 
drogi kołowania, ale nie 
są to jedyne inwesty-
cje, które do 2012 roku 
mają być na gdańskim 
lotnisku zrealizowane. 
Proszę powiedzieć co 
jeszcze?

W zasadzie rok 2012 to w pewnym 
sensie wymuszona data zakończenia 
inwestycji w związku z EURO. W na-
szych planach, jeszcze przed decyzją 
o przyznaniu nam EURO, w ramach 
normalnego rozwoju portu lotniczego, 
założyliśmy cały program inwesty-
cyjny, który do tego czasu powinni-
śmy zrealizować. Obecnie wydolność 
lotniska, to znaczy ilość samolotów, 
która możemy przyjąć i odprawić w 
przeciągu godziny, jest określona na 
poziomie 12. operacji w ciągu godzi-
ny. Ponieważ w godzinach szczytu 
lotniczego jest ona niewystarczająca, 
przyszedł moment, by ten stan zmie-
nić. Żeby zwiększyć przepustowość 
lotniczą, trzeba wybudować nową 
drogę kołowania. Umowę na reali-
zację tej inwestycji podpisaliśmy na 
początku stycznia. Zwiększy to prze-
pustowość lotniska do ok. 30 operacji 
na godzinę, czyli co 2 minuty może 
odbywać się start czy lądowanie. Jed-

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Czas na inwestycje
Z Włodzimierzem 
Machczyńskim – pre-
zesem Zarządu Portu 
Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w Gdańsku 
rozmawia Andrzej 
Gojke

nak trzeba będzie obsłużyć większą o 
150  procent liczbę pasażerów, więc 
konieczna jest budowa nowego ter-
minala. Samolot po wylądowaniu stoi 
na lotnisku ok. 40 minut, więc przy 
30. samolotach oczywiście potrzebne 
będą miejsca postojowe. Wśród por-
tów regionalnych mamy wprawdzie 
najwięcej płaszczyzn postojowych, 
ale docelowo będzie ich 42. Do tego 
wszystkiego dochodzą inwestycje 
związane z prawidłową gospodar-

ką wodami opadowymi, częścią ze-
wnętrzną dojazdową, parkingami.

Reasumując - w jakiej 
liczbie pasażerów może 
zamknąć się przepusto-
wość Portu Lotniczego 
im. Lecha Wałęsy? 

Według szacunków lotnisko po zre-
alizowaniu wszystkich inwestycji bę-
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Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Czas na inwestycje

dzie w stanie łącznie obsłużyć nawet 
10 milionów pasażerów rocznie. Ja 
osobiście uważam, że rynek ten ogra-
niczy się do 5-6 milionów.

Jak zamierzacie sfinan-
sować te wszystkie in-
westycje?

Jesteśmy Spółką z o.o. i podlegamy 
wszystkim rygorom takiej działal-
ności. Tu nie ma sytuacji takiej, że 
mamy to robić jakkolwiek. Musimy 
to robić z zyskiem. W związku z tym 
ewentualne dotacje państwa czy sa-
morządów, nie są przyznawane na 
zasadzie dajemy wam do wydania. 
Wszystko musi wynikać z rachunku 
ekonomicznego. Nasze inwestycje 
chcemy sfinansować z trzech źródeł 
– funduszy unijnych, kredytu oraz 
środków własnych i podwyższenia 
kapitału przez wspólników. Jestem, 
przekonany, że sprawę finansowania 
inwestycji zamkniemy w najbliższym 
czasie i będziemy mogli podpisywać 
umowy na realizację pozostałych in-
westycji.

A przemijający już kry-
zys? Dotknął on prze-
cież przewoźników z 
tanich linii. Czy lotnisko 
odczuło tego skutki? 
Podobno zajmowaliście 
się nawet sprzedażą 
choinek?

Uważam, - być może nieskromnie – 
że Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, 
to firma prowadzona bardzo dobrze i 
ma wyniki. Jestem tu już kilkanaście 
lat i zatrudnienie jest na tym samym 
poziomie, pomimo że ruch wzrósł 
w tym czasie ośmiokrotnie. Przyby-

ły zupełnie nowe, nieprowadzone 
wcześniej działalności. Stworzyliśmy 
zespół ludzi bardzo odpowiedzial-
nych, którzy wykonując pracę mają 
do osiągnięcia pewien cel. Był taki 
okres, że szukaliśmy różnych przy-
chodów. Także dlatego, żeby każdy 
w tej firmie wiedział, że jest kryzys i 
musimy się zjednoczyć by się przed 
nim bronić. To się dobrze sprawdziło, 
nawet w przypadku wspomnianych 
choinek. Kryzys nie był na szczęście 
tak duży jak ten po 11 września. Z 
prognoz wynikało, że ruch zmniejszy 
się o ok. 6 procent, a skończyło się na 
2-procentowym spadku w porówna-
niu z rokiem ubiegłym. Zresztą cała 
Polska wyszła z tego obronną ręką. 
Oczywiście trzeba było zmniejszyć 
całą masę wydatków m. in. nie było 
w tym roku podwyżek. I tu załoga po-
deszła do sytuacji ze zrozumieniem i 
pokazała, że można na nią liczyć.

 Zawsze bardzo po-
zytywnie mówi pan o 
swojej załodze. Co jest 
jej największym atu-
tem?Młody wiek? Wy-
kształcenie?

Na pewno jedno i drugie. Pracuje tu 
wielu młodych ludzi, wykształco-
nych, dobrych fachowców w swoich 
dziedzinach. Jednak nie tylko praca 
wiąże ludzi z zakładem, ale np. sport. 
Jest sala gimnastyczna wyposażona 
we wszystkie potrzebne urządzenia, 
sauna dla pracowników. Mamy sekcje 
piłkarską, która osiąga znakomite wy-
niki. Mamy tu zresztą różnych spor-
towców, nawet mistrzów wschodnich 
sztuk walki. Jest sekcja wędkarska, 
która organizuje zawody. A najważ-
niejsze, że niezależnie od tego czy 

ktoś jest w firmie kierowcą czy inży-
nierem - wszyscy pracują, by mieć tę 
odrobinę satysfakcji z wykonywanej 
pracy i o tym trzeba pamiętać. Dla 
mnie moim kolegą jest ten kto potrafi 
być moim kolegą.

A budowa lotniska Gdy-
nia – Kosakowo? 
Na ten temat zawsze 
się pan bardzo powścią-
gliwie wypowiadał. Jak 
pan to obecnie widzi?

Uważam, że nie stać Polski dzisiaj na 
zniszczenie, zlikwidowanie czy nawet 
zaniechanie jakiejkolwiek infrastruk-
tury lotniskowej. Utrzymanie takich 
terenów, to dla wszystkich samorzą-
dów konieczność. To się na pewno 
rozwinie. 
Przecież „za chwilę” te samoloty nie 
będą miały gdzie lądować. Inicjatywę 
Gdyni i Kosakowa o uruchomieniu 
lotniska na terenie Bazy Lotniczej 
Marynarki Wojennej w Babich Do-
łach uważałem za zupełnie naturalną. 
Byłem przekonany, że tak być musi. 
Dzisiaj widmo likwidacji wisi na 
przykład nad lotniskiem w Pruszczu. I 
co z tego wyniknie? Załóżmy, że ruch 
wzrośnie. Gdzie ja przyjmę te małe 
samoloty? Uważałem, że Gdynia 
powinna przejąć lotnisko w Babich 
Dołach. 
Jestem przekonany, że ta infrastruk-
tura, mechanicy, obsługa są w stanie 
zarobić przysłowiowe parę złotych 
na samolocie. Tyle tylko, że wszystko 
powinno się budować sukcesywnie. Z 
planów budowy lotniska cywilnego w 
Babich Dołach wynika wyraźnie, że – 
co by nie mówić - ma to być lotnisko 
konkurencyjne. 
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Łącznie reprezentuje około 2 500 
fi rm sektora MSP, zatrudniających 
blisko 21 tysięcy pracowników. 
Miarą jej aktywności jest udział 
członków Izby w wielu imprezach 
promocyjnych, szkoleniowych 
oraz konkursach, a także dążenie 
do podnoszenia jakości usług i 
produkcji. Od wielu lat, szczegól-
nie dużo uwagi Izba poświęca uła-
twianiu przedsiębiorcom dostępu 
do wiedzy w zakresie kierowania 
fi rmą; realizuje zadania skierowa-
ne na tworzenie nowych miejsc 
pracy oraz prowadzi szkolenia, 
które przygotowują małe i średnie 
fi rmy do wymogów UE. Ogromna 
waga przywiązywana jest do pod-
niesienia konkurencyjności pol-
skich MSP na rynkach międzyna-
rodowych. 
Od 2008 roku Izba jest organem 
prowadzącym Pomorskie Szkoły 
Rzemiosł (Gdańsk, ulica Sobie-
skiego). Obecnie wiedzę zdobywa 
w niej 461 uczniów. Dynamiczna 
współpraca szkół z przedsiębior-
cami, pozwoliła rozszerzyć dzia-
łalność edukacyjną w tym roku 

Izba zapewnia skuteczne i fachowe opracowanie doku-
mentacji systemowej, przy pomocy doświadczonych tre-
nerów posiadających bogate doświadczenie. 

- Wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz bezpie-
czeństwem żywności i zarządzania środowiskowego. 
- Szkolenia audytor wewnętrzny, pełnomocnik sys-
temu zarządzania jakością oraz audytor wewnętrzny 
systemu bezpieczeństwa żywności haccp. 
- Audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością 
oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
- Doradztwo w zakresie weryfi kacji dokumentacji sys-
temu zarządzania jakością przed audytem.

szkolnym o nowe kierunki. Rów-
nolegle prowadzone są szkolenia 
dla dorosłych: przekwalifi kowują-
ce oraz dokształcające. 
Pomorska Izba Rzemieślnicza 
MSP, w kwietniu 2009 roku, roz-
poczęła realizację projektu „Flexi-
curity a dialog społeczny”. Projekt 
jest odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie przedsiębiorców, którzy 
zainteresowani są elastycznymi 
formami zatrudniania pracowni-
ków. W czerwcu ubiegłego roku w 
Gdańsku, została zorganizowana 
konferencja poświęcona temu te-
matowi, a w drugiej połowie roku 
4 seminaria - warsztaty. 
W ramach Parlamentu Hanzeatyc-
kiego Izba przystąpiła do realiza-
cji 2 projektów: Dual Vocational 

Training i projektu Quick. Celem 
pierwszego z nich jest wypraco-
wanie i transfer modelu dualnych 
studiów licencjackich łączących 

w sobie studia i naukę zawodu w 
innych miastach nadbałtyckich. W 
projekcie biorą udział m.in. szkoły 
wyższe z Hamburga, Buxtehude, 
Gdańska, Wilna, Pori i Tallina. Od 
2010 roku ma nastąpić między-
narodowa wymiana studentów, 
połączona z odbyciem stażu w 
zagranicznym przedsiębiorstwie. 
Projekt Quick odnosi się do 4 pro-
blemów państw nadbałtyckich: 
współpracy z uniwersytetami oraz 
placówkami badawczymi; nie-
wielkiego stopnia wykorzystania 
przez MSP potencjału innowacyj-
nego; niedostatecznej aktywności 
małych i średnich przedsiębiorstw 
na arenie międzynarodowej oraz 
niewystarczająco wykorzystanego 
potencjału wzrostowego i promo-
wania innowacji. 
Izba jest partnerem w trzech pro-
jektach złożonych do Urzędu Mar-
szałkowskiego. Pierwszy powstał 
wspólnie ze Specjalną Pomorską 
Strefą Ekonomiczną (przeciwdzia-
łanie negatywnym konsekwen-
cjom zmniejszenia zatrudnienia w 
przemyśle stoczniowym);  drugi 
w partnerstwie z Regionem Gdań-
skim NSZZ Solidarność oraz z 
Combidata Poland Sp. z o.o. (pod-
niesienie i dostosowanie kwalifi -
kacji i umiejętności 300 osób pra-
cujących w restrukturyzowanych 
fi rmach, kooperujących z sekto-
rem stoczniowym). Trzeci projekt 
powstał w partnerstwie z Urzędem 
Miasta Sopot (poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie ak-
tywności zawodowej w regionie). 
Pomorska Izba Rzemieślnicza 
MSP podpisała z Agencją Rozwo-
ju Pomorza umowę na prowadze-
nie sieci punktów informacyjnych 
funduszy europejskich „Pomorskie 
w Unii”, a jednocześnie uczest-
niczy w projektach systemowych 
Powiatowych Urzędów Pracy oraz 
Miejskich Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej. Projekty te pozwalają na 
aktywizację osób bezrobotnych. 
Szkolenia współfi nansowane są ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

Dariusz Gobis
Dyrektor Pomorskiej Izby

Rzemieślniczej w Gdańsku

Pomorska Izba Rze-
mieślnicza Małych i 
Średnich Przedsię-
biorstw jest orga-
nizacją samorządu 
gospodarczego, 
zrzeszającą 25 orga-
nizacji cechowych 
oraz 4 spółdzielnie 
rzemieślnicze.

„Dużo uwagi 
Izba poświę-
ca ułatwianiu 
przedsiębior-
com dostępu 
do wiedzy w 
zakresie kiero-
wania fi rmą.”

ŁŁącznie reprezentuje około 2 500 ŁŁącznie reprezentuje około 2 500 
fi rm sektora MSP, zatrudniających Łfi rm sektora MSP, zatrudniających 
blisko 21 tysięcy pracowników. Łblisko 21 tysięcy pracowników. 
Miarą jej aktywności jest udział ŁMiarą jej aktywności jest udział 
członków Izby w wielu imprezach Łczłonków Izby w wielu imprezach 
promocyjnych, szkoleniowych Łpromocyjnych, szkoleniowych 
oraz konkursach, a także dążenie Łoraz konkursach, a także dążenie 
do podnoszenia jakości usług i Łdo podnoszenia jakości usług i 
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Obiekt pomieści pięć sal projekcyj-
nych, które jednorazowo dadzą miejsca 
850 widzom. Będzie też wyposażony 
w nowoczesną aparaturę gwarantującą 
najwyższą jakość w każdej dziedzinie. 
Dzięki dogodnemu położeniu rumskie-
go centrum handlowego, kino przejmie 
widzów z Rumi, Redy, Wejherowa oraz 
Półwyspu Helskiego, którzy obecnie 
korzystają z gdyńskiego multipleksu w 
Centrum Rozrywki Gemini (przejętego 
ostatnio przez Multikino S.A.).
- Multipleks w Galerii Rumia wypo-
sażony zostanie w najnowocześniejszy 
sprzęt – mówi Mariusz Kryński – dy-
rektor regionalny Multikino S.A., m. in. 
projektory cyfrowe i wysokiej jakości 
system dźwiękowy, komfortowe sale 
kinowe oraz doskonały serwis. 
Kino zlokalizowane będzie na ostat-
niej kondygnacji centrum handlowe-
go, gdzie znajdzie się 5 sal kinowych 
z łączną liczbą ponad 850 miejsc. Po-
niżej poziomu sal kinowych znajdzie 
się przestronne foyer z kawiarnią Ca-

vablanca oraz barami, które dostępne 
będą bezpośrednio z pasażu galerii. 
Wszystko ma być gotowe do końca bie-
żącego roku.
- Na dobudowanie kondygnacji z sala-
mi kinowymi potrzebujemy do 4 mie-
sięcy – mówi Vincent Polimeni – prezes 
Zarządu Polimeni International. - Do 
realizacji inwestycji przystąpimy jak 
tylko  gotowy i zatwierdzony będzie 
projekt. Jak już wiemy kolejne 2-3 mie-
siące potrzebne będą na wyposażenie 
multipleksu w aparaturę, więc otworzy 
on podwoje dla publiczności jeszcze 
tym roku.
Tak jak pozostałe kina sieci, również 
Multikino w Rumi proponować będzie 
widzom najnowszy, światowy reper-
tuar. Jednak będzie również  multime-
dialnym centrum kultury - miejscem w 
którym odbywać się będzie wiele cie-
kawych wydarzeń, począwszy od ma-
ratonów fi lmowych poprzez transmisje 
wielkich wydarzeń sportowych po kon-
certy, kabarety i inne wydarzenia arty-

styczne. Multipleks zaoferuje również 
doskonałą bazę organizatorom wszel-
kich szkoleń, seminariów czy konferen-
cji - przestronne i wygodne sale, duże 
ekrany oraz sprzęt konferencyjny naj-
nowszej generacji. 
Nie  obawiamy się, że Multikino w 
Rumi zabierze klientów gdyńskiego 
multipleksu. - stwierdził Mariusz Kryń-
ski - W Gdyni mamy ok. miliona wi-
dzów rocznie i nawet jeżeli część z nich 
korzystać będzie z Multikina w Rumi, 
szybko zastąpią ich nowi. 
W fi rmie Polimeni International, która 
jest właścicielem rumskiego Centrum 
Handlowego nikt nie ma wątpliwo-
ści, że powstanie Multikina znacznie 
zwiększy ruch w Galerii Rumia.
- Multikino z pewnością podniesie 
atrakcyjność naszego Centrum Handlo-
wego i zwiększy znacznie ilość klien-
tów, którzy będą je codziennie odwie-
dzać – mówi Michael Polimeni, prezes 
Polimeni International ds. rozwoju. 

Andrzej J. Gojke

Pierwsze Multikino w powiecie wejherowskim powstanie jeszcze w 
tym roku w Galerii Rumia. Multipleks dobudowany zostanie na naj-
wyższej kondygnacji Centrum Handlowego. 

MULTIKINO
W RUMI

OObiekt pomieści pięć sal projekcyj-OObiekt pomieści pięć sal projekcyj-
nych, które jednorazowo dadzą miejsca Onych, które jednorazowo dadzą miejsca 
850 widzom. Będzie też wyposażony O850 widzom. Będzie też wyposażony 
w nowoczesną aparaturę gwarantującą Ow nowoczesną aparaturę gwarantującą 
najwyższą jakość w każdej dziedzinie. Onajwyższą jakość w każdej dziedzinie. 
Dzięki dogodnemu położeniu rumskie-ODzięki dogodnemu położeniu rumskie-
go centrum handlowego, kino przejmie Ogo centrum handlowego, kino przejmie 
widzów z Rumi, Redy, Wejherowa oraz Owidzów z Rumi, Redy, Wejherowa oraz 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



17

Noworoczna 
uczta melomana

Nie pierwsza to inicjatywa w Sopo-
cie, której pomysłodawczynią jest 
ta znakomita artystka. W sierpniu 
2009 roku odbyła się, zakończona 
sukcesem, Letnia Akademia Śpie-
wu, a sama Gala  stać ma się rów-
nież początkiem cyklu koncertów, 
które Bożena Harasimowicz pra-
gnie zaproponować mieszkańcom 
Perły Bałtyku i przyjeżdżającym tu 
turystom. To co zaproponowano w 
Nowym Roku budzi nadzieje. Pro-
gram Gali był taki, jakiego ocze-
kuje zwykle przy takich okazjach 
publiczność, a wykonanie było na 
bardzo wysokim poziomie. Przebo-
jowe fragmenty z operetek Kalmana 

i Lehara, słynne musicale, genialna 
muzyka Johanna Straussa, zarówno 
syna jak i ojca oraz arcydzieła mu-
zyki operowej, jak na przykład Aria 
z klejnotami z Fausta Gounoda, czy 
niezwykły duet kwiatowy z opery 
Lacme Delibes’a.  Wszystko do-
brane ze smakiem i podane we wła-
ściwej, choć czasem zaskakującej 
kolejności. Bożena Harasimowicz, 
która podczas koncertu pokazała 
wszelkie wokalne walory swojego 
talentu, zaprosiła do współpracy 
mezzosopranistkę Agatę Savę, te-
nora Tomasza Krzysicę i lwowską 
orkiestrę Yupiter Symphony, która 
zagrała pod batutą dyrygenta i klar-

necisty w jednej osobie – Wojciecha 
Mrozka. Koncert, a właściwie dwa 
koncerty spotkały się z bardzo du-
żym zainteresowaniem publiczno-
ści, a ich przyjęcie było bardzo go-
rące. Owacje na stojąco, bisy, m.in 
zaskakujące i entuzjastycznie przyj-
mowane wykonanie pieśni Hej So-
koły, stworzyły w sumie atmosferę 
niezwykłą i... pojawiły się pytania – 
co za rok? Mam nadzieje, że za rok 
będzie równie dobrze, a może i le-
piej, bo pomysły już są więc należy 
rezerwować czas i życzyć Bożenie 
Harasimowicz powodzenia w reali-
zacji kolejnych zamierzeń.

Konrad Mielnik

w Sheratonie

Nowe miejsce, nowa sala i miejmy nadzieję nowa tradycja. 
Wszystko było tak jak być powinno, a chodzi o Wielką Galę Nowo-
roczną, którą w Sali Columbus Hotelu Sheraton w Sopocie, przy 
współpracy Agencji AVIP, zorganizowała Impressio Art Manage-
ment Bożeny Harasimowicz.

Bożena Harasimowicz (w środku), Tomasz Krzesica i Agata Sawa podbili serca Trójmiejskiej publiczności
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Najwyższe podatki 
płaci się w Trójmieście

Najwyższe podatki 
lokalne płacą w wo-
jewództwie pomor-
skim mieszkańcy 
Trójmiasta oraz mia-
sta Wejherowo.

Każda osoba posiadająca dom, 
działkę, zakład produkcyjny, 
sklep, garaż, psa, handlująca na 
targowisku itd. musi liczyć się z 
koniecznością uiszczania podatku. 
Daniny te (podatki i opłaty lokal-
ne) w całości trafi ają do budżetu 
gminy, a więc inaczej aniżeli do-

chody, które zabiera nam fi skus. 
Z podatków płaconych na rzecz 
skarbu państwa samorządy otrzy-
mują tylko ich część - ok. 35% z 
PIT oraz ok. 7% z CIT.
Stawki na terenie województwa 
pomorskiego są mocno zróżni-
cowane. Za 1 metr kwadratowy KNajwyższe podatki KNajwyższe podatki 

lokalne płacą w wo-Klokalne płacą w wo-
jewództwie pomor-Kjewództwie pomor-

Trójmiasta oraz mia-KTrójmiasta oraz mia-

Każda osoba posiadająca dom, KKażda osoba posiadająca dom, 
działkę, zakład produkcyjny, Kdziałkę, zakład produkcyjny, 
sklep, garaż, psa, handlująca na Ksklep, garaż, psa, handlująca na 
targowisku itd. musi liczyć się z Ktargowisku itd. musi liczyć się z 
koniecznością uiszczania podatku. Kkoniecznością uiszczania podatku. 
Daniny te (podatki i opłaty lokal-KDaniny te (podatki i opłaty lokal-
ne) w całości trafi ają do budżetu Kne) w całości trafi ają do budżetu 
gminy, a więc inaczej aniżeli do-Kgminy, a więc inaczej aniżeli do-
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Najwyższe podatki 
płaci się w Trójmieście

powierzchni użytkowej naszego 
domu mieszkalnego, zapłacimy od 
0,30 zł w Czarnej Wodzie do 0,65 
zł w Gdańsku, Sopocie, Helu czy 
Wejherowie. Ta ostatnia kwota jest 
maksymalną na 2010 rok, ustaloną 
corocznie przez Ministra Finan-
sów. Jej górny pułap obowiązuje 
w 22 pomorskich gminach.
Działki, na których stoją nasze 
domy też podlegają opodatkowa-
niu. Na terenie 5 gmin (m.in. So-
potu i Wejherowa) zastosowano 
maksymalną opłatę 0,39 zł za 1 
metr kwadratowy gruntu. Najniż-
szą stawką zostali obarczeni miesz-
kańcy gminy Smętowo Graniczne 
(zaledwie 0,10 zł za 1 m kw.).
Inaczej nalicza się podatek od po-
wierzchni garażu. O ile mieści się 
on na przykład w części piwnicz-
nej domu, wówczas wliczamy jego 
powierzchnię do użytkowej domu 
(stawka maksymalna 0,65 zł). Jeśli 
natomiast znajduje się w odrębnym 
pomieszczeniu na naszej działce to 
zapłacimy nawet 6,88 zł od 1 me-
tra kw. powierzchni. Takie właśnie 
- najwyższe dopuszczalne - stawki 
obowiązują m.in. na terenie gmin 
Gdańsk, Gdynia, Sierakowice, 
Hel. Najniższą opłatę w Pomor-
skiem za garaż wolnostojący sto-
suje gmina Żukowo (1,10 zł).
Najwięcej pieniędzy zabierze nam 
gminny fiskus z tytułu powierzch-
ni użytkowej budynków związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Maksymalną staw-
kę na 2010 rok (20,51 zł od 1 m 
kw.) zastosowano m.in. w mieście 
Wejherowo, Sopocie, Gdańsku i 

Gdyni. Tymczasem w Smołdzinie 
prowadzący biznes zapłacą tylko 
12,00 zł.
Najwyższe dopuszczalne stawki 
na 2010 rok od gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (0,77 zł od 1 m kw. 
powierzchni) zastosowało aż 30 
pomorskich samorządów. 
Generalnie najwyższe obciążenia 
nakłada na swoich mieszkańców 
Sopot - 6913 zł rocznie. Zbliżone 
podatki obowiązują w miastach 
Wejherowo, Gdańsk, Gdynia, a 
także w gminach Ostaszewo i Kę-
pice.
Za podstawę wyliczenia podatku 
przyjęliśmy 180 m kw. budynku 
mieszkalnego, 18 m kw. garażu 
wolnostojącego na działce oraz 
1000 m kw. gruntów (działka), a 
ponadto 250 m kw. budynku za-
jętego na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej oraz 1500 m kw. 
gruntów związanych z działalno-
ścią gospodarczą.
Dochody z podatków stanowią 
główne źródło zasilania budżetu w 
ramach dochodów własnych gmin. 
Wśród podatków lokalnych należ-
nych gminie wyróżnić można: po-
datek od nieruchomości, podatek 
od środków transportowych oraz 
podatek od posiadania psów, a tak-
że podatek rolny, podatek leśny, 
podatek dochodowy od osób fi-
zycznych opłacany w formie karty 
podatkowej, podatek od spadków 
i darowizn, podatek od czynności 
cywilnoprawnych.

Ryszard Wenta

Wysokość podatków lokalnych 
na 2010 rok, podana w złotych
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Dla wielu klientów Audi, jednym z głów-
nych czynników decydujących o zakupie 
jest stylistyka, często nawet najważniej-
szym – i tak samo będzie w przypadku 
A5 Sportback. Według prognoz, jego 
przyszli nabywcy są trochę młodsi, niż 
osoby kupujące A4 Limousine i Avant. 
Mają wysoki standard życia, lubią sport, 
istotny jest dla nich prestiż i styl życia 
odróżniający ich od innych. Często pro-
wadzą własne fi rmy lub pracują w zawo-
dach wymagających kreatywności. Inte-

resują się nowymi technologiami i cenią 
nowe, inteligentne koncepcje.
W przypadku jednostek napędowych 
Audi stawia konsekwentnie na innowa-
cyjne technologie. Na początku sprze-
daży nowe Audi A5 Sportback może być 
wyposażone w jeden z czterech silników 
TDI i trzech FSI, a kolejne trzy agre-
gaty pojawią się do połowy 2010 roku. 
Wszystkie jednostki potwierdzają, że 
efektywność i dynamika nie muszą się 
wzajemnie wykluczać. 

Na normalnej drodze, silniki TDI fi rmy 
Audi już od chwili ich debiutu - 20 lat 
temu - znajdują się na czele wszystkich 
technologii efektywności. Pod względem 
relacji mocy do zużycia paliwa, żaden 
inny system napędu nie jest w stanie po-
konać turbodoładowanego silnika Diesla 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
2.0 TDI w Audi A5 Sportback ustanawia 
nowe wzorce. Czterocylindrowa jednost-
ka zużywa średnio tylko 5,2 litra paliwa 
na 100 km, co odpowiada emisji CO2  

DDla wielu klientów Audi, jednym z głów-DDla wielu klientów Audi, jednym z głów-
nych czynników decydujących o zakupie Dnych czynników decydujących o zakupie 
jest stylistyka, często nawet najważniej-Djest stylistyka, często nawet najważniej-
szym – i tak samo będzie w przypadku Dszym – i tak samo będzie w przypadku 
A5 Sportback. Według prognoz, jego DA5 Sportback. Według prognoz, jego 
przyszli nabywcy są trochę młodsi, niż Dprzyszli nabywcy są trochę młodsi, niż 
osoby kupujące A4 Limousine i Avant. Dosoby kupujące A4 Limousine i Avant. 
Mają wysoki standard życia, lubią sport, DMają wysoki standard życia, lubią sport, 

Nowy stylAudi A5 Sportback To, co najlepsze 
z trzech motory-
zacyjnych świa-
tów: Nowe Audi 
A5 Sportback, 
trzeci model w 
rodzinie A5, jest 
eleganckie jak 
coupé, komfor-
towe jak limuzy-
na i praktyczne 
jak kombi. 

137 gramów na 1 km. Stanowi ona moc-
ne źródło napędu – z pojemności skoko-
wej 1.968 cm3 wydobywa pełne 125 kW 
mocy i 350 Nm momentu obrotowego. 
Dzięki temu Audi A5 Sportback przy-
spiesza w 8,7 sekundy od zera do 100 
km/h i dalej do maksymalnej prędkości 
228 km/h.
Audi A5 Sportback chroni swoich pasa-
żerów za pomocą najnowocześniejszej 
techniki. Podczas zderzenia czołowego 
uruchamiane są pełnowymiarowe po-

duszki bezpieczeństwa. Dzięki długiemu 
rozstawowi osi A5 Sportback ma prze-
stronne wnętrze, w którym pasażerowie 
na wszystkich siedzeniach będą mieli 
dużo miejsca. Pod względem długości 
i szerokości na wysokości ramion A5 
Sportback znacznie przewyższa A5 Co-
upé – będąc tylko o kilka milimetrów 
mniejsze, niż A4 Limousine. 
Bagażnik jest kolejną mocną stroną Audi 
A5 Sportback. Duża pokrywa z elek-
trycznie odblokowywanym zamkiem 

otwiera dostęp do obszernego bagażnika 
z płaskimi ścianami, wyłożonego wyso-
kiej jakości materiałami w kolorze wnę-
trza. Szerokość w najwęższym miejscu 
wynosi dokładnie jeden metr, krawędź 
obramowana listwą ze stali nierdzewnej 
jest nisko umieszczona. W podstawo-
wym układzie bagażnik ma 480 litrów 
pojemności. Po złożeniu oparć kanapy, 
co można zrobić bez żadnego wysiłku, 
pojemność wzrasta do 980 litrów. 

Izabela Sawicz - Ciesielska 
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Dla wielu klientów Audi, jednym z głów-
nych czynników decydujących o zakupie 
jest stylistyka, często nawet najważniej-
szym – i tak samo będzie w przypadku 
A5 Sportback. Według prognoz, jego 
przyszli nabywcy są trochę młodsi, niż 
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istotny jest dla nich prestiż i styl życia 
odróżniający ich od innych. Często pro-
wadzą własne firmy lub pracują w zawo-
dach wymagających kreatywności. Inte-

resują się nowymi technologiami i cenią 
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wyposażone w jeden z czterech silników 
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inny system napędu nie jest w stanie po-
konać turbodoładowanego silnika Diesla 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
2.0 TDI w Audi A5 Sportback ustanawia 
nowe wzorce. Czterocylindrowa jednost-
ka zużywa średnio tylko 5,2 litra paliwa 
na 100 km, co odpowiada emisji CO2  

D

Nowy stylAudi A5 Sportback To, co najlepsze 
z trzech motory-
zacyjnych świa-
tów: Nowe Audi 
A5 Sportback, 
trzeci model w 
rodzinie A5, jest 
eleganckie jak 
coupé, komfor-
towe jak limuzy-
na i praktyczne 
jak kombi. 

137 gramów na 1 km. Stanowi ona moc-
ne źródło napędu – z pojemności skoko-
wej 1.968 cm3 wydobywa pełne 125 kW 
mocy i 350 Nm momentu obrotowego. 
Dzięki temu Audi A5 Sportback przy-
spiesza w 8,7 sekundy od zera do 100 
km/h i dalej do maksymalnej prędkości 
228 km/h.
Audi A5 Sportback chroni swoich pasa-
żerów za pomocą najnowocześniejszej 
techniki. Podczas zderzenia czołowego 
uruchamiane są pełnowymiarowe po-

duszki bezpieczeństwa. Dzięki długiemu 
rozstawowi osi A5 Sportback ma prze-
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na wszystkich siedzeniach będą mieli 
dużo miejsca. Pod względem długości 
i szerokości na wysokości ramion A5 
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upé – będąc tylko o kilka milimetrów 
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Obecnie kierowcy mogą korzystać z 
90 kilometrowego odcinka z Rusoci-
na, koło Pruszcza Gdańskiego do No-
wych Marzów. Droga potrafi  skrócić 
podróż samochodem do Łodzi nawet 
o godzinę. Rekordzista pędził auto-
stradą 304 kilometry na godzinę. Ta-
kiego pośpiechu nie polecamy niko-
mu, bo to się może źle skończyć. 
- Człowiek, który porusza się na dro-
dze z taką prędkością powinien po 
pierwsze mieć odebrane prawo jazdy, 
po drugie udać się na badania psycho-
logiczne – mówi mł. aspirant Robert 
Nowicki z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku. – Przy pęknięciu 
opony czy wybiegnięciu zwierzęcia 
na drogę kierowca taki nie ma szans 
na przeżycie. 
Pewne jest natomiast to, że jazda 
nawet z dopuszczalną prędkością 
130 kilometrów na godzinę pozwoli 
szybciej dotrzeć na umówione spo-
tkanie. „Express Biznesu” postanowił 
sprawdzić jak wygląda sytuacja na 
drugim odcinku budowy autostrady 
A1 z Nowych Marzów do Czerniewic 
koło Torunia. Roboty prowadzone są 

na wszystkich etapach. Ponad 62 ki-
lometrowa droga została podzielona 
na cztery części. Na poszczególnych 
odcinkach stan zaawansowania prac 
budowlanych jest różny i zależy za-
równo od zakresu projektu, jak i od 
warunków geologicznych terenu, na 
którym powstaje pas autostrady. Z 
tego powodu, na niektórych sekcjach 
placu budowy dobiegają dopiero do 
końca prace przygotowawcze i pro-
wadzone są roboty ziemne, na innych 
zaś trwają zaawansowane prace na-
wierzchniowe i wykończeniowe. 
Realizacja tak dużego projektu jest 
ogromnym wyzwaniem dla wszyst-
kich zespołów.
- Jednym z najtrudniejszych elemen-
tów prac, np. Zespołu Melioracji jest 
to, że na podstawie dokumentacji 
sprzed kilkudziesięciu lat nie zawsze 
można zlokalizować sieć melioracyj-
ną na danym obszarze – zdradza nam 
Ewa Łydkowska, rzecznik prasowy 
Gdańsk Transport Company, konce-
sjonariusza autostrady A1.   – Są miej-
sca, w których budowano rurociągi i 
drenaże bez dokumentacji, a potem, 

Autostrada? Zgodnie z planem!
W biznesie istotną 
rolę odgrywa czas. 
Bo jak mówi przy-
słowie, „czas to pie-
niądz”. Na Pomorzu 
prowadzonych jest 
kilka ważnych inwe-
stycji, które pozwolą 
skrócić podróż, np. 
na spotkanie z kon-
trahentem. Rozbudo-
wa Portu Lotniczego 
im. Lecha Wałęsy w 
Gdańsku czy ada-
ptacja lotniska woj-
skowego do potrzeb 
cywilnych w Gdyni-
Kosakowie to jedne 
z najważniejszych. 
Istotna dla regionu 
jest także budowa 
autostrady A1. 

na przykład po 20 latach, tworzono 
taką dokumentację bez zaglądania w 
głąb ziemi, wyznaczano domniemany 
przebieg rurociągów na podstawie są-
siadujących ze sobą studni. 
To nie koniec niespodzianek. Podczas 
prac gruntowych wykryto duże pokła-
dy gruntów słabonośnych. Niezbędne 
było ich wzmocnienie. Tylko w re-
jonie Nowych Marzów, na odcinku 
zaledwie czterech kilometrów, w tym 
celu wykonano 42 tysiące kolumn pia-
skowo-żwirowych. Podczas drugiego 
etapu budowy autostrady ustanowio-
no także swoisty rekord największej 
wymiany gruntów słabonośnych. W 
okolicy Dźwierzna – 122 kilometr 
A1 – wymieniono grunt do 22 metra 
głębokości. Zużyto do tego 140 tysię-
cy metrów sześciennych piasku, który 
zastąpił bagniste podłoże. Okazało się 
także, że w okolicy Pilewic podczas 
budowy wiaduktu – 255 metrów dłu-
gości – nad linią kolejową Toruń-Mal-
bork niezbędne będzie wwiercenie 
pali na głębokość 35 metrów. I będzie 
to najgłębsze palowanie w historii bu-
dowy autostrady A1.

Zakończono prace archeologiczne. 
Naukowcy przebadali dwadzieścia 
wyznaczonych miejsc. 
- Chociaż pozytywnie zweryfi kowano 
tylko dwa stanowiska archeologiczne, 
to jednak zabezpieczono wiele obiek-
tów neolitycznych, w tym z okresu 
kultury pucharów lejkowatych, która 
była pierwszą rolniczą kulturą na tych 
terenach – dodaje Ewa Łydkowska. – 
Znaleziono także ciekawe obiekty z 
czasów nowożytnych, z XVI i XVII 
wieku. Jako obiekty rozumiemy miej-
sca, w których znajdowała się ówcze-
sna infrastruktura np. chaty i wędzar-
nie. 
Warto dodać, że nie tylko archeolodzy 
grzebali w ziemi. O ile ich praca była 
bezpieczna, o tyle saperzy musieli być 
bardzo ostrożni. 
- Znaleziono wiele sztuk amunicji, 
granatów i łusek – mówi Damian 
Czerwiński, inżynier budowy. – Jak 
pokazują prowadzone przez nas bada-
nia uzupełniające, tereny, które nie zo-
stały wytypowane do badań na pod-
stawie analizy historycznej, również 
kryją wiele pod ziemią. 

Nie lada wyzwaniem jest budowa 
mostu na Wiśle pod Grudziądzem. 
Będzie to najdłuższy most w Polsce, o 
całkowitej długości 1954 metrów.
- Technologicznie obiekt  będzie po-
dzielony na trzy części – mówi Ewa 
Łydkowska. – Estakada dojazdowa 
północna o długości 991 metra, która 
będzie wykonana metodą nasuwania 
podłużnego. Most główny o długości 
404 metrów, wykonany metodą nawi-
sową oraz estakada dojazdowa połu-
dniowa o długości 559 metrów, która 
będzie wykonana również w techno-
logii nasuwania podłużnego. Obecnie 
na moście trwają badania geotech-
niczne oraz prowadzone są prace 
testowe. Budowa drugiego odcinka 
autostrady zakończyć się ma w grud-
niu 2011 roku. Jeżeli wszystko będzie 
przebiegać zgodnie z założeniami, 
dzięki tej drodze oraz obwodnicy 
Trójmiasta swobodnie będzie można 
podróżować z Gdyni do Torunia już 
za dwa lata. Oby. Każda dobra droga 
w naszym kraju jest na wagę złota.

Kajetan Dawidowski

Budowa w liczbach

500 – sztuk sprzętu, w tym 189 
nowych maszyn

500 – ciężarówek

3 – biura projektu

100 – kilometrów dróg publicznych jest 
wykorzystywanych do przewozu materiałów

1000 – osób jest zatrudnio-
nych bezpośrednio. 13% to kobiety

1665 – podwykonawców

4500 – osób zatrudnionych 
pośrednio

225 000 – m3 betonu

10 000 000 – m3 prac 
ziemnych. Piasek, żwir z 22 lokalnych 
kopalni, kruszywo ze Śląska i Szkocji

1 300 000 – ton masy 
bitumicznej
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Procesor: AMD Turion II Dual Core M500
Grafika: ATI Mobility Radeon HD 4570
Pamięć: 4 GB 
Dysk: 500 GB 
Wyświetlacz: 17.3 HD + TruBrite 
HighBrightness LED
Wymiary: 3.63/4.02  x 27.23 x 41.62 
Waga: 3,1 kg
Cena detaliczna: 2 999 zł  

Biały, 13-calowy MacBook to uniwersal-
ny komputer, łączący w sobie wydaj-
ne podzespoły ze zna-
komitym, typowym dla 
Apple designem. Jego 
obudowa jest niemal pozba-
wiona widocznych łączeń, bardziej wy-
trzymała i ma zaokrąglone kontury, które 
ułatwiają chwytanie komputera. Została 
wykonana ze wzmocnionego tworzywa, 
które dobrze znosi codzienne trudy. Kom-
puter wyposażono w baterię, która umoż-
liwia pracę bez zasilania nawet przez 7 
godzin. Wnętrze kryje mechanizmy, dzię-

MACBOOK

Bazujący na energooszczędnej platfor-
mie AMD, zamknięty w lśniącej, czer-
wono-czarnej obudowie, ultra-cienki 
notebook ma zaledwie 3 cm grubości i 
wyposażony został w 11.6-calową, pod-

ACER FERRARI ONE 

ki którym nie ma zadań, z którymi 
MacBook by sobie nie poradził.

System:  Windows 7 Home Premium 
Procesor: Athlon Neo X2 L310 
Pamięć: 4 GB
Dysk: 250 GB 
Grafika: ATI Mobility Radeon z serii HD 3200
Wyświetlacz: podświetlana diodami LED matryca 
11.6-calowa
Wymiary:  2.85 x 24/30 x 20.4
Waga: 1,5 kg
Cena: 2699-2799 zł 

świetlaną diodami LED matrycę. 
Wzornictwo oraz wyposaże-
nie netbooka nawiązują do 
dziedzictwa najbardziej 
prestiżowych wy-
ścigów na świe-
cie. Ferrari 
to prestiż, 
luksus i 
prędkość. 

Ten notebook to przede wszystkim 
wydajność i zaawansowane możliwo-
ści graficzne, 15,6-calowy ekran HD i 
wbudowana klawiatura numeryczna w 
niezwykle mobilnej i solidnej obudo-
wie. Karta graficzna NVIDIA NVS za-
pewnia ostry i wyraźny obraz, płynne 
filmy wideo nawet w wysokiej rozdziel-

czości i znacznie przyspiesza 

HP EliteBook 8540p
wykonywanie operacji graficznych w 
zaawansowanych aplikacjach. 

Procesor: Intel Core 1.66/2.40 
System Operacyjny: Vindows 7/Windows Vista 
Pamięć: 2/4 GH
Ekran: 15.6v
Dysk twardy: 250 GB/500 GB 
Grafika: NVIDIA NVS 5100 
Wymiary (szer x wys x gł): 3.2 x 37.35 x 25.15 
Waga: 2.89 kg 

SAMSUNG
Nowy netbook 
Samsunga prze-
kracza granice 
stylu i mobil-
ności! Netbook 

N210 to 12 godzin 
przyjemności z 

pracy bez potrzeby 
ładowania baterii. Ta 

imponująca wydajność jest możliwa 
dzięki zastosowaniu rozwiązania En-
hanced Battery Life i ekranów LED. Te 

Procesor: Intel  ATOM Processor N450 (1.66GHz) 
System Operacyjny: Windows 7 
Pamięć: 1 GB 
Dysk twardy: 160 GB/250 GB
Grafika: Intel GMA3150
Wyświetlacz: matowy z podświetleniem LED 10.1 
Wymiary: 2.65 x 18.89 x 26/35.6 
Waga: 1,34 kg 
Cena: 1 499 zł

zabiegi mają na celu zmniejszenie zuży-
cia energii do koniecznego minimum i 
zoptymalizowanie wydajności przetwa-
rzania danych. N210 oferuje także sze-
reg narzędzi ułatwiających użytkowanie 
i zabezpieczenie komputera. 

Compaq Mini 311c
Niewiarygodnie płaski 
i zaskakująco lekki. 
Compaq Mini 311c to 
idealny towarzysz w 
multimedialnych po-
dróżach po cyfrowym 
świecie. Niewielka 
waga pozwala zabrać 
go w każdą podróż. 

Karta sieci bezprzewodowej połączy. 
Wydajny układ graficzny nVidia ION 

Procesor: Intel Atom N270 (1,6 GHz) 
System Operacyjny: Windows XP  
Pamięć: 1 GB  
Wyświetlacz: panoramiczny LED HD z technologią 
BrightView 11,6-calowy 
Dysk twardy: 160 GB 
Grafika: NVIDIA ION LE 
Wymiary: 1.98/3.06 cm x 28.9 cm x 20.4 cm  
Waga: od 1,46 kg 

poradzi sobie z filmami jakości HD oraz 
wymagającymi grami video. 

Toshiba Satellite L550-110
Nowość na rynku! Ta 
Toshiba światło dzienne 
ujrzy pod koniec lutego. 
To model przygotowa-
ny dla małych i średnich 
firm.                      (TM)

System: Snow Leopard
Procesor: Intel Core 2 Duo 2.26 GHZ
Pamięć: 2 GB 
Dysk: 250 GB 
Grafika: GeForce 9400M 
Wyświetlacz: LED 13.3 cala
Wymiary: 2.74cm x 33.03cm x 23.17cm 
Waga: 2.13kg
Cena: 3 999 zł
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Dysk twardy: 160 GB 
Grafika: NVIDIA ION LE 
Wymiary: 1.98/3.06 cm x 28.9 cm x 20.4 cm  
Waga: od 1,46 kg 

poradzi sobie z filmami jakości HD oraz 
wymagającymi grami video. 

Toshiba Satellite L550-110
Nowość na rynku! Ta 
Toshiba światło dzienne 
ujrzy pod koniec lutego. 
To model przygotowa-
ny dla małych i średnich 
firm.                      (TM)

System: Snow Leopard
Procesor: Intel Core 2 Duo 2.26 GHZ
Pamięć: 2 GB 
Dysk: 250 GB 
Grafika: GeForce 9400M 
Wyświetlacz: LED 13.3 cala
Wymiary: 2.74cm x 33.03cm x 23.17cm 
Waga: 2.13kg
Cena: 3 999 zł
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Katarzyna Olejniczak - 
licencjonowany trener  

i doradca biznesowy.
Współzałożycielka 

Europejskiego Insty-
tutu NLP. Prowadzi 
autorskie szkolenia 

z zakresu komunika-
cji interpersonalnej, 
wywierania wpływu, 
automotywacji, pla-

nowania i zarządzania 
czasem. Autorka dwóch 

książek: "Wszyscy 
jesteśmy sprzedawca-

mi" oraz "Szczęście 
zaczyna się w Twojej 
głowie! Uwolnij swój 

potencjał", wydanych 
przez wydawnictwo 

One Press.

Święta, święta i po świętach, Nowy Rok 
także odszedł już w zapomnienie. To 
co po nim pozostało to kilka noworocz-
nych życzeń, o których zapewne, jak co 
roku, szybciej lub później zapomnimy.   
Czy znajdzie się jednak sposób, dzięki 
któremu uda się nam życzenia zamienić 
w postanowienia, które ze sfery marzeń 
przepłyną do rzeczywistości?
Co sprawia, że tylko część z nas realizuje 
swoje noworoczne postanowienia i gdy 
nadchodzi czas podsumowania minione-
go roku, może z dumą powiedzieć: Tak, 
udało się! Postanowienia  zostały zrealizo-
wane! Kolejny rok rozpocznę od realizacji 
kolejnych, nowych postanowień, a nie od 
rozpamiętywania niespełnionych, ubie-
głorocznych planów.
Jak wszystko, tak i marzenia mają swój 
własny mały sekret, taką receptę na ich re-
alizację, a na imię jej PLANOWANIE. 
To właśnie planowanie jest kluczem do 
ich spełnienia. Jednak samo planowanie 
to już drugi etap drogi w stronę spełnie-
nia. Droga, którą rozpoczynasz wraz z 
nadejściem nowego roku, powinna zacząć 
się od pierwszego etapu – drogowskazu, 
któremu na imię CEL. Cel to właściwe 
miejsce na zainicjowanie tej dwunasto-
miesięcznej wędrówki.
Problemem wielu z nas jest miejsce, z 
którego zwykło się wyruszać. Wiele osób 
startuje z miejsca o nazwie marzenie, a 
niestety samo marzenie to zbyt mało. Ma-
rzenia nie są wystarczająco jasne i klarow-
ne. Na podstawie marzeń nie narysujesz 

mapy, według której będziesz podążał. 
Marzenia są zbyt mało konkretne. 
Jeśli ze stacji  marzenia dotrzesz do stacji 
CEL, to jesteś już w połowie drogi. Twój 
cel powinien być jasny i bardzo klarow-
ny. 
Najlepiej będzie, jeśli na czystej kartce pa-
pieru zapiszesz to, czego dokładnie chcesz. 
Jeśli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, to 
napisz ile dokładnie to ma być. Jeśli Two-
im celem jest utrata zbędnych kilogramów 
-  określ ile dokładnie chcesz schudnąć i 

dokładnie, według tej prostej wskazówki 
zapisz każdy inny cel. Gdy już wiesz cze-
go chcesz, przejdź do szczegółów.  
Zakładając, że Twoim celem jest zarobie-

nie w tym roku np. 500 000 zł, szczegóły 
zacznij ustalać według następującej zasa-
dy:
- Jeśli za dwanaście miesięcy mam być 
bogatszy o 500 000 zł, to ile muszę mieć 
pieniędzy za dziewięć miesięcy od teraz, 
by to co chcę mieć za dwanaście było re-
alne?
- Ile powinienem posiadać pieniędzy za 
pół roku by możliwe było zrealizowanie 
tego co zaplanowane za dziewięć miesię-
cy?
- Jak wiele funduszy powinienem zgro-
madzić za trzy miesiące, by cel półroczny 
został zrealizowany?
- Co mogę zrobić już dziś, by zrealizować 
swoje plany?
- W jaki sposób mogę zarobić dodatkowe 
pieniądze?
- W jaki sposób mogę rozwinąć dotych-
czasowe zajęcie, by zwiększyć swoje do-
chody?
- W jaki sposób inni zarabiają dodatkowe 
pieniądze?
- W jaki sposób mogę rozwinąć ich pomy-
sły, by zwiększyć swoje dochody?
Kilka prostych pytań, na które właśnie 
odpowiedziałeś, to Twój bilet do sukcesu 
i jego realizacji. To co przed chwilą zro-
biłeś, to plan mapy, którą teraz trzeba już 
tylko zaktualizować, a tym zajmiemy się 
podczas naszego kolejnego spotkania.  

Siedem życzeń

„Wiele osób 
startuje z 
miejsca o 
nazwie ma-
rzenie, a nie-
stety samo 
marzenie to 
zbyt mało.” 

Ś
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zaczyna się w Twojej 
głowie! Uwolnij swój 
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Święta, święta i po świętach, Nowy Rok 
także odszedł już w zapomnienie. To 
co po nim pozostało to kilka noworocz-
nych życzeń, o których zapewne, jak co 
roku, szybciej lub później zapomnimy.  
Czy znajdzie się jednak sposób, dzięki 
któremu uda się nam życzenia zamienić 
w postanowienia, które ze sfery marzeń 
przepłyną do rzeczywistości?
Co sprawia, że tylko część z nas realizuje 
swoje noworoczne postanowienia i gdy 
nadchodzi czas podsumowania minione-
go roku, może z dumą powiedzieć: Tak, 
udało się! Postanowienia  zostały zrealizo-
wane! Kolejny rok rozpocznę od realizacji 
kolejnych, nowych postanowień, a nie od 
rozpamiętywania niespełnionych, ubie-
głorocznych planów.
Jak wszystko, tak i marzenia mają swój 
własny mały sekret, taką receptę na ich re-
alizację, a na imię jej PLANOWANIE. 
To właśnie planowanie jest kluczem do 
ich spełnienia. Jednak samo planowanie 
to już drugi etap drogi w stronę spełnie-
nia. Droga, którą rozpoczynasz wraz z 
nadejściem nowego roku, powinna zacząć 
się od pierwszego etapu – drogowskazu, 
któremu na imię CEL. Cel to właściwe 
miejsce na zainicjowanie tej dwunasto-
miesięcznej wędrówki.
Problemem wielu z nas jest miejsce, z 
którego zwykło się wyruszać. Wiele osób 
startuje z miejsca o nazwie marzenie, a 
niestety samo marzenie to zbyt mało. Ma-
rzenia nie są wystarczająco jasne i klarow-
ne. Na podstawie marzeń nie narysujesz 

mapy, według której będziesz podążał. 
Marzenia są zbyt mało konkretne. 
Jeśli ze stacji  marzenia dotrzesz do stacji 
CEL, to jesteś już w połowie drogi. Twój 
cel powinien być jasny i bardzo klarow-
ny. 
Najlepiej będzie, jeśli na czystej kartce pa-
pieru zapiszesz to, czego dokładnie chcesz. 
Jeśli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, to 
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dy:
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- Ile powinienem posiadać pieniędzy za 
pół roku by możliwe było zrealizowanie 
tego co zaplanowane za dziewięć miesię-
cy?
- Jak wiele funduszy powinienem zgro-
madzić za trzy miesiące, by cel półroczny 
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- Co mogę zrobić już dziś, by zrealizować 
swoje plany?
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- W jaki sposób mogę rozwinąć ich pomy-
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Kilka prostych pytań, na które właśnie 
odpowiedziałeś, to Twój bilet do sukcesu 
i jego realizacji. To co przed chwilą zro-
biłeś, to plan mapy, którą teraz trzeba już 
tylko zaktualizować, a tym zajmiemy się 
podczas naszego kolejnego spotkania.  

Siedem życzeń

„Wiele osób 
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miejsca o 
nazwie ma-
rzenie, a nie-
stety samo 
marzenie to 
zbyt mało.” 
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Nowe trendy
W hotelu „Rezydent” w Sopocie odbyła się ciekawa konferencja pt. 
„Nowe trendy w marketingu”. Słuchaczami byli  m.in. przedstawiciele 
STU Ergo Hestia, Grupy LOTOS, LOTOS Oil, Mercoru, Polimeni Interna-
tional, Eko Doliny, Seleny, Maćkowy i innych. 

w marketingu

Konferencję zorganizowała Yellow 
Group - największa trójmiejska agen-
cja marketingowa, która do hotelu 
„Rezydent” zaprosiła swoich klien-
tów. Konferencję otworzył  wicepre-
zydent Sopotu - Wojciech Fułek, któ-
remu tematyka była bardzo bliska, 
gdyż przed okresem działalności sa-
morządowej zarządzał on obszarem 
marketingu i PR w instytucji fi nanso-
wej. Merytoryczną część konferencji 
rozpoczął wykład prezesa agencji 

Tomasza Zabolskiego poświęcony 
marketingowi zintegrowanemu. 
- Zintegrowany marketing stał się 
modny, ale też zawężone zostało jego 
znaczenie - podkreślał prezes Zabol-
ski. - Pojęcie to zostało w pewnym 
sensie zawłaszczone przez agencje 
interaktywne, które mają ambicje 
pełnienia funkcji integracyjnej zwią-
zanej z kreowaniem wizerunku. 
Prelegent wykazywał również jak w 
rozwoju marketingu przenikały się 

dwie tendencje łączenia kompetencji 
i specjalizacji. Zasadnicze pytanie 
brzmiało, kto ma kompetencje by 
zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest 
we współczesnym świecie integracja 
różnych przedsięwzięć mających na 
celu kreowania wizerunku.  
- Skala złożoności obecnych projek-
tów marketingowych wymaga ko-
operacji specjalistów z różnorodnych 
dziedzin. Agencje interaktywne mają 
kompetencję technologiczną, ale nie 

KKonferencję zorganizowała Yellow KKonferencję zorganizowała Yellow 
Group - największa trójmiejska agen-KGroup - największa trójmiejska agen-
cja marketingowa, która do hotelu Kcja marketingowa, która do hotelu 
„Rezydent” zaprosiła swoich klien-K„Rezydent” zaprosiła swoich klien-
tów. Konferencję otworzył  wicepre-Któw. Konferencję otworzył  wicepre-
zydent Sopotu - Wojciech Fułek, któ-Kzydent Sopotu - Wojciech Fułek, któ-
remu tematyka była bardzo bliska, Kremu tematyka była bardzo bliska, 
gdyż przed okresem działalności sa-Kgdyż przed okresem działalności sa-

zawsze strategiczną i kreatywną – 
mówił Tomasz Zabolski. 
Zmiany we współczesnych for-
mach komunikowania się oraz kie-
runek rozwoju mediów przedstawił 
podczas kolejnego wykładu dr Jan 
Kreft z Uniwersytetu Gdańskiego, 
pełniący także funkcję Dyrektora 
Yellow PR.  - Największym pro-
blemem przed którym stoją media 
to uwzględnienie elementów spo-
łecznościowych i zmiana modelu 
biznesowego - podkreślał. Wykład 
uświadomił uczestnikom jak bardzo 
zmienia się komunikacja społeczna 
ze względu na technologie, ale tak-
że zmiany społeczne, które były ich 
konsekwencją. Druga część sopoc-
kiej konferencji poświęcona była już 
internetowi. Jakub Dąbkowski, jako 
doświadczony praktyk, przedstawił 
„przepis” na zaistnienie w sieci oraz 
budowanie w Internecie trwałych 
społeczności. 
- Przeciętny użytkownik ma wraże-
nie, że procesy w sieci są samoistne, 
że nie można nimi zarządzać, bo jak 
można mieć wpływ na opinie milio-
nów użytkowników. Okazuje się, że 
można i dlatego pojęcie communi-

ty management  jest dziś podstawą 
kreowania wizerunku w Internecie – 
mówił m.in. Jakub Dąbkowski.
Głównym tematem ostatniego wykła-
du, prowadzonego przez dr Michała 

Małafi ejskiego z Katedry Systemów 
i Algorytmów Politechniki Gdań-
skiej, była komunikacja w sieci, któ-
ra jest dziś połączeniem elementów 
strategicznych, kreatywnych i tech-
nologicznych. Internet jawi się nam 
jako sfera nowoczesności i dlatego 

zapominamy, że ma już swoją dłu-
gą historię a nawet swoje „wymarłe 
dinozaury”. Spojrzenie wstecz było 
bardzo inspirujące. Pozwoliło do-
strzec nowe kierunki rozwoju tech-
nologii i projektować komunikację 
jutra.Agencja Yellow Group, mająca 
swą siedzibę w Gdyni, planuje orga-
nizację kolejnych konferencji. Wice-
prezes agencji - Anna Kaźmierczak 
potwierdziła wyjątkowo pozytyw-
ny odbiór konferencji. – Widać, że 
bardzo brakowało takiej platformy 
dyskusji o nowych trendach i pro-
blemach marketingowych – powie-
działa „Expressowi Biznesu” pani 
wiceprezes.  - Być może zapropo-
nujemy formułę otwartą konferencji. 
Najprawdopodobniej już w czerw-
cu podejmiemy temat efektywno-
ści marketingu. Znana sentencja, 
„że połowa pieniędzy wydanych na 
marketing to pieniądze wyrzucone 
w błoto, tylko nikt nie wie która to 
połowa” jest nadal aktualna. Czy jed-
nak tak być musi? Gdzie leżą granice 
poznania w marketingu? Czy da się 
przewidzieć efekt działań marketin-
gowych? Na odpowiedzi poczekamy 
zatem do czerwca.           

„Brakowało 
takiej platfor-
my dyskusji o 
nowych tren-
dach i proble-
mach marke-
tingowych.”
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Nowe trendy
W hotelu „Rezydent” w Sopocie odbyła się ciekawa konferencja pt. 
„Nowe trendy w marketingu”. Słuchaczami byli  m.in. przedstawiciele 
STU Ergo Hestia, Grupy LOTOS, LOTOS Oil, Mercoru, Polimeni Interna-
tional, Eko Doliny, Seleny, Maćkowy i innych. 
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rozwoju marketingu przenikały się 
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celu kreowania wizerunku.  
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tów marketingowych wymaga ko-
operacji specjalistów z różnorodnych 
dziedzin. Agencje interaktywne mają 
kompetencję technologiczną, ale nie 
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budowanie w Internecie trwałych 
społeczności. 
- Przeciętny użytkownik ma wraże-
nie, że procesy w sieci są samoistne, 
że nie można nimi zarządzać, bo jak 
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działa „Expressowi Biznesu” pani 
wiceprezes.  - Być może zapropo-
nujemy formułę otwartą konferencji. 
Najprawdopodobniej już w czerw-
cu podejmiemy temat efektywno-
ści marketingu. Znana sentencja, 
„że połowa pieniędzy wydanych na 
marketing to pieniądze wyrzucone 
w błoto, tylko nikt nie wie która to 
połowa” jest nadal aktualna. Czy jed-
nak tak być musi? Gdzie leżą granice 
poznania w marketingu? Czy da się 
przewidzieć efekt działań marketin-
gowych? Na odpowiedzi poczekamy 
zatem do czerwca.           

„Brakowało 
takiej platfor-
my dyskusji o 
nowych tren-
dach i proble-
mach marke-
tingowych.”
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poczuj się

wspaniale
Dlaczego więc nie wybrać się do 
day-spa? Zabiegi oferowane przez 
OpenSpa Wellbeing Center nie tyl-
ko polepszają stan Twojej skóry, 
ale również wpływają na samopo-
czucie. Klimatyczne wnętrza: ga-
binety - kontynenty i miła obsługa 
sprawią, że poczujesz się naprawdę 
wyjątkowo. OpenSpa oferuje zabie-
gi z wykorzystaniem znakomitych 
linii kosmetycznych, perfekcyjnego 
Germaine de Capuccini oraz całko-
wicie naturalnej linii Kurland, której 
romantyczne zapachy przeniosą Cię 
w świat wspomnień z dzieciństwa. 
Prawdziwym atutem OpenSpa jest 
innowacyjna siła urządzeń mecha-
nicznych, jak choćby do zabiegów z 
wykorzystaniem fal radiowych, któ-
re są najnowszym sposobem kom-
pleksowej pielęgnacji twarzy i ciała 
(w Europie Zachodniej i USA zabieg 
ten zastąpił botoks oraz lifting przy 
pomocy skalpela). Warto dodać, że 
jest to jedyne na Pomorzu urządze-
nie tak wysokiej klasy, gwarantujące 
skuteczność zabiegów.
W OpenSpa pomagamy także w wy-
szczuplaniu i modelowaniu sylwetki. 
Wyszczuplanie sylwetki to temat od-
wieczny. Jesteś zmęczony próbami 
poprawy wyglądu sylwetki, zgubie-
nia zbędnych kilogramów? Tyle me-
tod już zawiodło? Tyle z nich okaza-
ło się długimi, męczącymi ścieżkami 
donikąd? Czy musimy męczyć się 
całe życie by ładnie wyglądać? Nie 

musimy! Osoby zainteresowane po-
prawą wyglądu, zgubieniem wagi, 
uzyskaniem ładnej sylwetki znajdą 
produkt o skuteczności jakiej dotąd 
nie było na rynku. Przy wsparciu 

firmy CATERING 3CITY, świadczą-
cej usługi cateringu dietetycznego, 
stworzyliśmy innowacyjne Progra-
my Composite, które pozwolą Ci się-
gnąć po prawdziwą, rzetelną terapię 
wyszczuplającą, opartą na aktyw-
ności ruchowej i właściwej diecie, 
a jednocześnie pozbawioną uciążli-
wych wad: czasochłonności i skazy-
wania się na robienie rzeczy, których 
się nie lubi. Od dziś, dzięki połącze-
niu sił OpenSpa Wellbeing Center i 
cateringu dietetycznego, dajemy Ci 
Programy Composite, dzięki którym 
uzyskasz zdrowy, młodzieńczy wy-

gląd, wyraźną poprawę samopoczu-
cia i kondycji fizycznej.
Catering dietetyczny to prawdzi-
wa nowość na rynku trójmiejskim. 
Wszyscy wiemy, że podstawowym 
elementem procesu odchudzania jest 
dobrze zbilansowana dieta. W dzi-
siejszych czasach, mimo tej wiedzy, 
ciężko jest nam spożywać regularne, 
pełnowartościowe posiłki. Mamy 
coraz mniej czasu na gotowanie. Z 
pomocą przychodzi nam catering 
dietetyczny. Na podstawie wywiadu 
żywieniowego, który przeprowadza 
dietetyk, ustalona zostaje odpowied-
nia dieta. Kryterium jej ustalania to 
nie tylko doraźny cel, który chcesz 
osiągnąć, ale również styl życia, 
stan zdrowia i preferencje smakowe. 
Przeszkoleni kucharze przygotowują 
posiłki z wysokiej jakości ekologicz-
nych produktów, które są dostarcza-
ne codziennie do Twojego domu lub 
pracy. Jesz 5 przygotowanych posił-
ków i poza wodą nie potrzebujesz 
już robić innych zakupów - unikasz 
błędów dietetycznych i podjadania. 
Korzystając z cateringu dietetyczne-
go, uczysz się prawidłowych nawy-
ków żywieniowych, reakcji swojego 
organizmu na określone produkty, a 
przy okazji czerpiesz pomysły na in-
teresujące i urozmaicone dietetyczne 
potrawy. Wejdź na www.catering-
dietetyczny.pl i dowiedz się więcej 
na temat zdrowego odżywiania.

Codzienna gonitwa w pracy i w domu. Stres, który wykań-
cza nawet najsilniejszych. Potrzeba nam chwili relaksu, od-
poczynku dla ciała i duszy.

„Catering 
dietetyczny 
to prawdziwa 
nowość na 
rynku trój-
miejskim.”

D
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poczuj się

wspaniale
Dlaczego więc nie wybrać się do 
day-spa? Zabiegi oferowane przez 
OpenSpa Wellbeing Center nie tyl-
ko polepszają stan Twojej skóry, 
ale również wpływają na samopo-
czucie. Klimatyczne wnętrza: ga-
binety - kontynenty i miła obsługa 
sprawią, że poczujesz się naprawdę 
wyjątkowo. OpenSpa oferuje zabie-
gi z wykorzystaniem znakomitych 
linii kosmetycznych, perfekcyjnego 
Germaine de Capuccini oraz całko-
wicie naturalnej linii Kurland, której 
romantyczne zapachy przeniosą Cię 
w świat wspomnień z dzieciństwa. 
Prawdziwym atutem OpenSpa jest 
innowacyjna siła urządzeń mecha-
nicznych, jak choćby do zabiegów z 
wykorzystaniem fal radiowych, któ-
re są najnowszym sposobem kom-
pleksowej pielęgnacji twarzy i ciała 
(w Europie Zachodniej i USA zabieg 
ten zastąpił botoks oraz lifting przy 
pomocy skalpela). Warto dodać, że 
jest to jedyne na Pomorzu urządze-
nie tak wysokiej klasy, gwarantujące 
skuteczność zabiegów.
W OpenSpa pomagamy także w wy-
szczuplaniu i modelowaniu sylwetki. 
Wyszczuplanie sylwetki to temat od-
wieczny. Jesteś zmęczony próbami 
poprawy wyglądu sylwetki, zgubie-
nia zbędnych kilogramów? Tyle me-
tod już zawiodło? Tyle z nich okaza-
ło się długimi, męczącymi ścieżkami 
donikąd? Czy musimy męczyć się 
całe życie by ładnie wyglądać? Nie 

musimy! Osoby zainteresowane po-
prawą wyglądu, zgubieniem wagi, 
uzyskaniem ładnej sylwetki znajdą 
produkt o skuteczności jakiej dotąd 
nie było na rynku. Przy wsparciu 

firmy CATERING 3CITY, świadczą-
cej usługi cateringu dietetycznego, 
stworzyliśmy innowacyjne Progra-
my Composite, które pozwolą Ci się-
gnąć po prawdziwą, rzetelną terapię 
wyszczuplającą, opartą na aktyw-
ności ruchowej i właściwej diecie, 
a jednocześnie pozbawioną uciążli-
wych wad: czasochłonności i skazy-
wania się na robienie rzeczy, których 
się nie lubi. Od dziś, dzięki połącze-
niu sił OpenSpa Wellbeing Center i 
cateringu dietetycznego, dajemy Ci 
Programy Composite, dzięki którym 
uzyskasz zdrowy, młodzieńczy wy-

gląd, wyraźną poprawę samopoczu-
cia i kondycji fizycznej.
Catering dietetyczny to prawdzi-
wa nowość na rynku trójmiejskim. 
Wszyscy wiemy, że podstawowym 
elementem procesu odchudzania jest 
dobrze zbilansowana dieta. W dzi-
siejszych czasach, mimo tej wiedzy, 
ciężko jest nam spożywać regularne, 
pełnowartościowe posiłki. Mamy 
coraz mniej czasu na gotowanie. Z 
pomocą przychodzi nam catering 
dietetyczny. Na podstawie wywiadu 
żywieniowego, który przeprowadza 
dietetyk, ustalona zostaje odpowied-
nia dieta. Kryterium jej ustalania to 
nie tylko doraźny cel, który chcesz 
osiągnąć, ale również styl życia, 
stan zdrowia i preferencje smakowe. 
Przeszkoleni kucharze przygotowują 
posiłki z wysokiej jakości ekologicz-
nych produktów, które są dostarcza-
ne codziennie do Twojego domu lub 
pracy. Jesz 5 przygotowanych posił-
ków i poza wodą nie potrzebujesz 
już robić innych zakupów - unikasz 
błędów dietetycznych i podjadania. 
Korzystając z cateringu dietetyczne-
go, uczysz się prawidłowych nawy-
ków żywieniowych, reakcji swojego 
organizmu na określone produkty, a 
przy okazji czerpiesz pomysły na in-
teresujące i urozmaicone dietetyczne 
potrawy. Wejdź na www.catering-
dietetyczny.pl i dowiedz się więcej 
na temat zdrowego odżywiania.

Codzienna gonitwa w pracy i w domu. Stres, który wykań-
cza nawet najsilniejszych. Potrzeba nam chwili relaksu, od-
poczynku dla ciała i duszy.

„Catering 
dietetyczny 
to prawdziwa 
nowość na 
rynku trój-
miejskim.”

DDlaczego więc nie wybrać się do DDlaczego więc nie wybrać się do 
day-spa? Zabiegi oferowane przez Dday-spa? Zabiegi oferowane przez 
OpenSpa Wellbeing Center nie tyl-DOpenSpa Wellbeing Center nie tyl-
ko polepszają stan Twojej skóry, Dko polepszają stan Twojej skóry, 
ale również wpływają na samopo-Dale również wpływają na samopo-
czucie. Klimatyczne wnętrza: ga-Dczucie. Klimatyczne wnętrza: ga-
binety - kontynenty i miła obsługa Dbinety - kontynenty i miła obsługa 
sprawią, że poczujesz się naprawdę Dsprawią, że poczujesz się naprawdę 
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