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Po bardzo upalnym okresie wakacyjnym, oddajemy w Wa-
sze ręce kolejny numer magazynu Express Biznesu. Zawiera 
on informacje o pomorskich inwestycjach, aktualnych dzia-
łaniach przedsiębiorców i ich planach na przyszłość. Zapre-
zentowaliśmy również w tym numerze niezwykle ciekawych 
ludzi, dla których biznes wyznacza styl życia. Dużo miejsca 
poświęciliśmy indywidualnościom, jednak powinniśmy 
pamiętać, że za każdym liderem musi stać dobrze funkcjonu-
jący zespół, który przekłada plany i marzenia na rzeczywisty 
sukces. Dlatego też w tym numerze przedstawiamy firmy, 
odznaczające się dużą jakością usług i dużym szacunkiem 
dla klienta.
Tematem numer jeden jest wywiad ze Zbigniewem Cano-
wieckim, nowym przewodniczącym Gdańskiego Związku 
Pracodawców, który opowiada o początkach integracji ruchu 
pracodawców na Wybrzeżu, jego obecnych działaniach, a 
także o etyce i społecznej odpowiedzialności w biznesie. 

Będzie to szczególnie interesujący materiał szczególnie dla tych z Państwa, którzy 
rozważają możliwość przyłączenia się do tej organizacji. 
Zapraszamy naszych Czytelników na wycieczkę po najpiękniejszych stolicach Euro-
py. W tym numerze prezentujemy piękne miasto na południu, stolicę Czech – Pragę. 
Turyści z całego świata od lat uznają praską starówkę za fenomen architektury, a do 
ich ulubionych atrakcji należy zwiedzanie Zamku na Hradczanach i Mostu Karola. 
Ten cykl artykułów ma nie tylko pomóc Państwu w wyborze miejsca, do którego 
warto pojechać na wakacje, ale również uświadomić, jak ważną rolę w życiu odgrywa 
odpoczynek. Każdy ciężko pracujący człowiek dochodzi w końcu do granicy swoich 
możliwości, wtedy ważne jest wybranie odpowiedniego sposobu, który pomoże mu 
zregenerować akumulatory. Z całą pewnością zgodzi się z tym autor artykułu, mówią-
cego jak osiągnąć sukces w XXI wieku. Mamy nadzieję, że chociaż część z porad w 
nim zawartych zostanie przez Państwa docenionych.
Dla tych z Państwa, których marzenie o prężnie działającym przedsiębiorstwie wy-
kracza poza jedno pokolenie, mamy materiał poświęcony planowaniu spadkowemu. 
Polega ono na świadomym budowaniu majątku, a potem na jego stopniowym przeka-
zywaniu. Wówczas ważne jest przygotowanie naszych następców do roli zarządzania  
majątkiem, jaki zostanie im powierzony.
Nie zapomnieliśmy również o osobach, które chcą zamienić trochę ciężko zarobio-
nych pieniędzy na odrobinę dobrze odbieranego luksusu. Nowy Lexus RX 450h wy-
daje się stworzony dla tych osób, a dodatkowo jest niezwykle proekologiczny. 
To tylko część materiałów, które znajdziecie Państwo w tym numerze. Staraliśmy się, 
żeby każdy przedsiębiorca znalazł w nim coś dla siebie.

     Zapraszam do lektury

     Piotr Ruszewski    



EXPRESS BIZNESU     

 4 |  

w numerze

8JEGO WYSOKOŚĆ SEA TOWERS
Rozmowa z Mieczysławem Ciomkiem – prezesem 
Zarządu firmy Invest Komfort S.A.

JESZCZE LUKSUS CZY JUŻ STANDARD?
Budowa nowych mieszkań odżywa po chwilowym 
załamaniu rynku. 

NOWOCZESNE CENTRUM W SALI BHP

BETON NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Niewątpliwym atutem tej firmy jest wykorzystanie w 
produkcji najnowszych technologii i nieustanna kontrola 
jakości w laboratorium.

ROZBUDOWA GDYŃSKIEJ TECHNOPOLII
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CO DALEJ Z FIRMĄ?
Planowanie spadkowe jest w Polsce nową, rozwijającą się 
gałęzią wiedzy.  

HISTORIA SUKCESU 
STANISŁAWA GRUBA

GOLF IS MAGNIFIQUE! 

CZARUJĄCA PRAGA
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Fascynują mnie ludzie

LEXUS RX 450H. 
ELEKTRYCZNA ALTERNATYWA

RENAULT ELEKTRYCZNE 
PRODUKOWANE SERYJNIE
Grupa Renault, świadoma wyzwań stawianych przez 
potrzebę zapewnienia ekologicznych środków transportu, 
podjęła decyzję o rozpoczęciu już w 2011 r. 

MASTER TRUCK 2010 

MACHINA CZASU NA RĘCE
Musi być komfortowa dla właściciela, ale i pasująca do 
stroju i miejsca.
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- Nigdy nie wystarczała mi w życiu jedynie nauka czy potem praca zawodowa. Tak było od 
najmłodszych lat, kiedy fascynowali mnie ludzie, praca społeczna od harcerstwa w szkole 
średniej, poprzez okres studiów gdzie bardzo aktywnie działałem w studenckiej kulturze, po 
pracę zawodową. W okresie studenckim prowadziłem m. in. Dysku-
syjny Klub Filmowy im. Zbyszka Cybulskiego przy Klubie Studentów 
Wybrzeża  Żak czy Studencki Klub Dziennikarzy... 

Ze Zbigniewem Canowieckim o początkach integracji ruchu pracodawców 
na Wybrzeżu, jego obecnych działania, a także o etyce i społecznej odpo-
wiedzialności w biznesie z nowym przewodniczącym Gdańskiego Związku 
Pracodawców rozmawia Andrzej Gojke.
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Trasa Sucharskiego
Ruszyły przetargi na roboty budowlane przewidziane na Trasie Sucharskiego - klu-
czowej dla Gdańska inwestycji. Poprawi ona komunikację z Portem Morskim w 
Gdańsku, usprawni  funkcjonowanie układu drogowego w mieście, znacznie zwięk-
szając bezpieczeństwo ruchu. Rozbudowana Trasa Sucharskiego przebiegać ma 
od planowanego Węzła Olszynka, przez ul. Elbląską i istniejący most wantowy do 
Węzła Wosia Budzysza i dalej wzdłuż ul. Sucharskiego do Węzła Ku Ujściu. Zakoń-
czy się na Terminalu Promowym Westerplatte. Na przedsięwzięcie składają się trzy 
zadania: odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska (długości ok.2,9 
km), odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu (2,7 km) i tej samej długości 
odcinek Węzeł Ku Ujściu -Terminal Promowy Westerplatte. Dwa pierwsze odcinki 
to dwujezdniowa droga główna ruchu przyspieszonego z dwoma pasami ruchu w 
każdym kierunku. Trzeci odcinek to droga zbiorcza z jedną jezdnią i jednym pasem 
ruchu dla każdego z kierunków jazdy. Szacunkowy koszt inwestycji to 660 mln zł. 

Prwatyzacja Terminalu
Francuski ATIC SERVICES z Paryża przedstawił najkorzystniejszą ofertę nabycia 
udziałów Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. (MTMG) i temu ofe-
rentowi Zarząd ZMPG-a S.A. udzielił wyłączności do przeprowadzenia komplek-
sowej analizy ekonomiczno – finansowej (due diligence) w toczącym się procesie 
prywatyzacji Spółki. MTMG jest podmiotem zależnym Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A. Podstawowym przedmiotem działalności MTMG jest świadczenie usług 
przeładunkowych, składowania i big – bagowania ładunków masowych. MTMG 
od lat uzyskuje bardzo dobre wyniki eksploatacyjne i finansowe. Postępowanie 
prywatyzacyjne rozpoczęło się w styczniu 2010 r. Do negocjacji w sprawie nabycia 
100% udziałów spółki MTMG Sp. z o.o. odpowiedziało dziewięć podmiotów w tym 
siedem polskich spółek. Na obecnym etapie prywatyzacji ATIC SERVICES poza 
analizą ekonomiczno – finansową przystąpi również do negocjacji pakietu socjalnego 
z działającymi w Spółce MTMG organizacjami związkowymi. ATIC Services jest 
europejskim liderem w logistyce ładunków masowych, głównie węgla. 

KALEJDOSKOP

Kto kupi ENERGĘ
Do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęły 4 oferty wiążące w procesie prywatyzacji 
spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oferty zlożyli: Elektrownia Połaniec – 
Grupa GDF Suez Energia Polska; Kulczyk Holding oraz Elektron; PGE Polska Gru-
pa Energetyczna; Energeticky a Prumyslovy Holding. MSP wystawiło na sprzedaż 
82,9 procent akcji Energi. Według zapowiedzi MSP, do prywatyzacji Energi ma dojść 
najwcześniej w listopadzie br. lub na przełomie 2010 i 2011 r. Wartość Energii ocenia 
się na 6-8 mld zł. Stanowczo przeciwny ewentualnej fuzji PGE i Energii jest Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes Małgorzata Krasnodęska-Tom-
kiel zapowiada, że kierowany przez nią Urząd nie wyrazi zgody na taką koncentrację. 
Tomasz Zagroda - prezes PGE powiedział, że jest przygotowany na debatę z Urzę-
dem w tej sprawie. Szef PGE wyjaśnił, że w sytuacji gdy jest cel wyższy takiej trans-
akcji - w tym przypadku bezpieczeństwo energetyczne i program jądrowy – może 
być wydana zgoda nadzwyczajna.
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ERGO Arena otwarta
Uroczystego otwarcia Hali Sportowo-Widowiskowej Ergo Arena  na granicy Gdań-
ska i Sopotu dokonali młodzi sportowcy obu miast. Hala jest najnowocześniejszym 
tego rodzaju obiektem w Polsce. W uroczystości wzięli także udział prezydenci 
Gdańska – Paweł Adamowicz i Sopotu – Jacek Karnowski, były prezydent RP 
Lech Wałęsa, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz wielu 
znamienitych gości. Ergo Areną poświęcił metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź Całkowita powierzchnia hali liczy blisko 55 tys. m2 i ma ok. 30 metrów (8 
kondygnacji). Na trybunach obiektu może jednocześnie zasiąść 11 tysięcy osób. O 
bezpieczeństwo na Hali dba zespół ochrony wspomagany przez – bagatela - 500! 
kamer przemysłowych. Tuż po uroczystym otwarciu nastąpiła inauguracja sporto-
wa. Międzypaństwowy mecz rozegrały reprezentacje narodowe siatkarzy Polski i 
Brazylii. Mecz ku uciesze 11 tysięcy kibiców, którzy wypełnili halę po brzegi wy-
grała 3:2 polska drużyna.

Więcej Muzycznego
Gdynia. Ponad dwa i pół roku potrwa remont i rozbudowa Teatru Muzyczne-

go im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Będzie to jedna z największych 
inwestycji na Pomorzu. Inwestycja kosztować będzie ponad 71 mln. 

zł. z czego największa część pochodzić będzie z funduszy 
Unii Europejskiej, 5 mln dołoży Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, a 13 – miasto.
Projekt przewiduje powiększenie widowni Dużej Sce-
ny z 693 do 1070 miejsc, budowę systemu zakrywania 

fosy orkiestry, rozbudowę foyer, budowę Nowej Sce-
ny z 300 miejscami na widowni i własnym foyer, 
przebudowę ciągów komunikacyjnych istniejącej 
Sali Kameralnej (ze 150 miejscami na widowni) i 

budowę sal konferencyjnych. Powierzchnia użytkowa teatru wzrośnie o 5 tys. m2 
(z 14 do 19 tys. m2). Planowane zakończenie inwestycji, to wiosna 2013 roku.

Gdynia Business Week
21 sierpnia rozpoczęła się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 2. edycja pro-
jektu „Gdynia Business Week", adresowanego do uczniów gdyńskich szkół ponad-
gimnazjalnych oraz ich amerykańskich i rosyjskich rówieśników. Program „Gdynia 
Business Week" organizowany jest przez Urząd Miasta Gdyni oraz Stowarzyszenie 
Seattle-Gdynia Sister City Association (USA) i organizację Washington Business 
Week (USA). Tegoroczną edycję „Gdyńskiego Tygodnia Biznesu" wspiera również 
firma Boeing oraz Microsoft. 
Uczestnicy programu w ramach kilkuosobowych grup poprzez symulacje uczą się 
podejmowania decyzji związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem, ustalania 
cen sprzedaży, kosztów marketingowych oraz budżetów dla swoich „produktów". 
Rozwijają techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania 
kontaktów i pracy w zespole. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. 
Prelegentami będą m.in. przedstawiciele Microsoftu i Boeinga.

KALEJDOSKOP
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- Sea Towers otrzymał w ciągu kilku  miesięcy wiele 
nagród. M. in. Kryształowe Apartamenty 2009, w któ-
rym przyznano tytuł najbardziej luksusowej inwestycji 
w województwie pomorskim oraz wyróżnienie dla 
apartamentu pokazowego. Jest też nagroda przyzna-
na Sea Towers w prestiżowym konkursie International 
Property Awards 2009 w kategorii The Best High - 
Rise Development (Europa) i - choć mówi się, że naj-
trudniej jest znaleźć uznanie wśród swoich - nagroda 
Czas Gdyni . Czy daje to panu poczucie sukcesu i czy 
rzeczywiście nagroda Czas Gdyni jest tą, która cieszy 
najbardziej?

- Niezwykle przyjemnie jest być docenianym. Wszystkie 
nagrody traktuję jako wyraz uznania dla pracujących w 
Invest Komfort osób, bez nich ten budynek ani żadna inna 
inwestycja by nie powstała. Nie wartościuję tych nagród, 
tak samo ważna jest dla mnie nagroda Czas Gdyni, jak i 
nagroda The Best High - Rise Development; równie miłe 
emocje towarzyszyły mi podczas odbierania nagrody w 
Teatrze Muzycznym w Gdyni, jak i w Londynie na gali 
organizowanej przez CNBC Arabia.

- Proszę opowiedzieć jak powstał pomysł budo-
wy wież i jak przebiegała jego realizacja? Wia-
domo, że w miejscu gdzie stoi apartamentowiec 
było kiedyś morze i trzeba było wykonać wiele 
ekspertyz i badań. Co sprawiło najwięcej 
trudności? 

- Na zagospodarowanie terenu, na którym 
dzisiaj stoi Sea Towers, ogłosiliśmy mię-
dzynarodowy konkurs architektoniczny, w 
którym wzięli udział uznani architekci 
prawie z całej Europy. W większości 

zgłoszonych prac proponowano wysoki, domi-
nujący budynek, który stałby się wizytówką 
Gdyni. Stąd ta decyzja. Realizacja prze-
biegała zgodnie z harmonogramem. W 
jej trakcie zmieniliśmy decyzję dot. 
elewacji – zdecydowaliśmy się na 
trwalsze i bardziej estetyczne 
płyty granitowe oraz alucobond. 
Dzięki temu budynek o każdej 
porze dnia wygląda inaczej.
Najtrudniejsze w budowie Sea 
Towers były rzeczywiście 
przygotowania, gabaryty 
budynku oraz bliskość mo-
rza narzucały konieczność 
szczegółowych badań 
gruntu oraz wykonania 
dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej. 
Ponadto grunt należało 
odpowiednio zagę-
ścić w celu uzyska-
nia wymaganych 
wysokich para-
metrów geotech-
nicznych gruntu 
– wykonaliśmy 
to metodą 
wibroflotacji 
z doziarnie-
niem w po-
nad 1100 
punktach. 
Zanim 

rozpoczęliśmy budowę przeprowadziliśmy także m. in. 
analizy związane z obciążeniem wiatrem przyszłego bu-
dynku oraz szereg analiz hydrologicznych. 

- W kraju ruszyły bądź ruszą kolejne budowy dra-
paczy chmur. W ciągu najbliższych lat w Polsce ma 
ich powstać blisko 100. M. in. powstać jeszcze przed 
Euro 2012 ma stanąć wieża wysoka na 285. Czy 
uważa pan, że w Polsce rozpoczęła się era drapaczy 
chmur? I czy czuje się pan jak ktoś, kto zapoczątko-
wał ten „budowlany wyścig w przestworza”?

- Nie, ja tak nie uważam. Tak zwane drapacze chmur z 
przeważającą funkcją mieszkaniową są produktem dla 
bardzo wąskiej grupy odbiorców. Osób, które za wzglę-

dów finansowych mogą w nich zamieszkać, jest nie-
wiele, ponadto część preferuje bardziej kameralną 

zabudowę. Myślę, że powstanie na pewno 
jeszcze kilka wysokościowców z 

przewagą funkcji mieszkaniowej, ale 
będą to budynki położone w bardzo 
atrakcyjnych lokalizacjach. Wybudo-
wanie jednego wysokiego budynku 

w takich miastach jak Wrocław 
czy Poznań zaspokoi potrzeby 

klientów w tym zakresie 
dobrych kilka lat. Nie 
czuję również, żebym 
zapoczątkował jaki-

kolwiek wyścig. Tego 
rodzaju budynki buduje 
się od dawna na całym 
świecie.

- Sea Towers są już 
symbolem Gdyni: 
uwieczniają je 
turyści na swoich 
fotografiach, ich 
wizerunek zdobi 
pocztówki, pamiąt-
ki, czy wybite z 
okazji Tall Ship’s 
Races monety 
kolekcjonerskie. 
Może kilka słów 

na ten temat – 
czy również 
postrzega 
pan wybu-
dowany 

przez 
pana 
firmę 
aparta-

mentowiec jako symbol miasta?

- Każda wyróżniająca się inwestycja budowlana powstają-
ca w jakimś mieście staje się w pewnym sensie jej symbo-
lem. Ponieważ Sea Towers jest budynkiem niebanalnym, 
można w ten sposób o nim powiedzieć. Oczywiście do-
wartościowuje nas, że mieszkańcy i turyści umieszczają 
ten budynek na zdjęciach, sami zresztą zorganizowaliśmy 
w zeszłym roku konkurs fotograficzny poświęcony Sea 
Towers, który cieszył się ogromną popularnością. To bar-
dzo miłe.

- Invest Komfort, choć najbardziej będzie się kojarzyć 
z wieżami, to nie tylko jednak Sea Towers. Za parę 
miesięcy ma rozpocząć się I etap realizacji najnow-
szego projektu – Nowe Orłowo. Proszę kilka zdań na 
ten temat?

- Invest Komfort jest właścicielem bardzo atrakcyjnej 
działki u zbiegu ulic Orłowskiej i Alei Zwycięstwa. W 
marcu rozstrzygnięto  konkurs urbanistyczno - architek-
toniczny na zagospodarowanie tego terenu, zaś obecnie 
znajdujemy się na etapie uściślania tego projektu. Bardzo 
chcielibyśmy rozpocząć realizację tej inwestycji na prze-
łomie roku. Nowe Orłowo będzie nowatorską propozycją 
dla gdynian, którzy chcą zamieszkać w doskonale skomu-
nikowanej części Orłowa, w mieszkaniach i apartamen-
tach o wysokim standardzie, za rozsądną cenę.  

- A plany na dalszą przyszłość? Media kilkakrotnie już 
nazwały pana wizjonerem, jak pan to odbiera? Może 
spróbowałby pan powiedzieć coś o dalszych planach, 
szczególnie tych związanych z Gdynią?

W ostatnich tygodniach powróciliśmy na przerwaną bu-
dowę pomiędzy ulicą Legionów a Aleją Zwycięstwa w 
Gdyni, a więc a bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Na tym 
terenie zrealizowany zostanie długo oczekiwany przez 
klientów zespół mieszkaniowo - usługowy o nazwie Altus. 
Jest to duża inwestycja – znajdzie się w niej 250 mieszkań 
i sporo powierzchni usługowej. Jej atutem poza dosko-
nałym skomunikowaniem tak z Gdynią, jak i z resztą 
Trójmiasta będą śliczne widoki rozciągające się z okien. 
Kontynuacja tej budowy jest symptomem końca spowol-
nienia, którego doświadczyliśmy na przełomie 2008/2009 
roku. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy uruchamiać 
realizację w ścisłym centrum Gdyni. Poza tym rozpoczęli-
śmy niedawno budowę Nadmorskiego Dworu, znajdującą 
się bezpośrednio w sąsiedztwie plaży i molo w Gdańsku. 
Ukończenie całości tego wieloetapowego przedsięwzięcia 
zajmie nam 5-7 lat. Kolejną realizacją w będzie inwestycja 
zlokalizowana bezpośrednio przy Motławie w centrum 
Gdańska.

- Dziękuję za rozmowę

Z Mieczysławem Ciomkiem – prezesem Zarządu firmy Invest Komfort S.A., która 
wybudowała w Gdyni Sea Towers - najwyższy w Polsce budynek mieszkalny, 
o samym apartamentowcu, ale też o innych inwestycjach największego na 
Pomorzu developera rozmawia Andrzej Gojke.

Wszystkie nagrody 
traktuję jako wyraz 
uznania dla pra-
cujących w Invest 
Komfort osób

LUDZIE BIZNESU LUDZIE BIZNESU
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- Sea Towers otrzymał w ciągu kilku  miesięcy wiele 
nagród. M. in. Kryształowe Apartamenty 2009, w któ-
rym przyznano tytuł najbardziej luksusowej inwestycji 
w województwie pomorskim oraz wyróżnienie dla 
apartamentu pokazowego. Jest też nagroda przyzna-
na Sea Towers w prestiżowym konkursie International 
Property Awards 2009 w kategorii The Best High - 
Rise Development (Europa) i - choć mówi się, że naj-
trudniej jest znaleźć uznanie wśród swoich - nagroda 
Czas Gdyni . Czy daje to panu poczucie sukcesu i czy 
rzeczywiście nagroda Czas Gdyni jest tą, która cieszy 
najbardziej?

- Niezwykle przyjemnie jest być docenianym. Wszystkie 
nagrody traktuję jako wyraz uznania dla pracujących w 
Invest Komfort osób, bez nich ten budynek ani żadna inna 
inwestycja by nie powstała. Nie wartościuję tych nagród, 
tak samo ważna jest dla mnie nagroda Czas Gdyni, jak i 
nagroda The Best High - Rise Development; równie miłe 
emocje towarzyszyły mi podczas odbierania nagrody w 
Teatrze Muzycznym w Gdyni, jak i w Londynie na gali 
organizowanej przez CNBC Arabia.

- Proszę opowiedzieć jak powstał pomysł budo-
wy wież i jak przebiegała jego realizacja? Wia-
domo, że w miejscu gdzie stoi apartamentowiec 
było kiedyś morze i trzeba było wykonać wiele 
ekspertyz i badań. Co sprawiło najwięcej 
trudności? 

- Na zagospodarowanie terenu, na którym 
dzisiaj stoi Sea Towers, ogłosiliśmy mię-
dzynarodowy konkurs architektoniczny, w 
którym wzięli udział uznani architekci 
prawie z całej Europy. W większości 

zgłoszonych prac proponowano wysoki, domi-
nujący budynek, który stałby się wizytówką 
Gdyni. Stąd ta decyzja. Realizacja prze-
biegała zgodnie z harmonogramem. W 
jej trakcie zmieniliśmy decyzję dot. 
elewacji – zdecydowaliśmy się na 
trwalsze i bardziej estetyczne 
płyty granitowe oraz alucobond. 
Dzięki temu budynek o każdej 
porze dnia wygląda inaczej.
Najtrudniejsze w budowie Sea 
Towers były rzeczywiście 
przygotowania, gabaryty 
budynku oraz bliskość mo-
rza narzucały konieczność 
szczegółowych badań 
gruntu oraz wykonania 
dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej. 
Ponadto grunt należało 
odpowiednio zagę-
ścić w celu uzyska-
nia wymaganych 
wysokich para-
metrów geotech-
nicznych gruntu 
– wykonaliśmy 
to metodą 
wibroflotacji 
z doziarnie-
niem w po-
nad 1100 
punktach. 
Zanim 

rozpoczęliśmy budowę przeprowadziliśmy także m. in. 
analizy związane z obciążeniem wiatrem przyszłego bu-
dynku oraz szereg analiz hydrologicznych. 

- W kraju ruszyły bądź ruszą kolejne budowy dra-
paczy chmur. W ciągu najbliższych lat w Polsce ma 
ich powstać blisko 100. M. in. powstać jeszcze przed 
Euro 2012 ma stanąć wieża wysoka na 285. Czy 
uważa pan, że w Polsce rozpoczęła się era drapaczy 
chmur? I czy czuje się pan jak ktoś, kto zapoczątko-
wał ten „budowlany wyścig w przestworza”?

- Nie, ja tak nie uważam. Tak zwane drapacze chmur z 
przeważającą funkcją mieszkaniową są produktem dla 
bardzo wąskiej grupy odbiorców. Osób, które za wzglę-

dów finansowych mogą w nich zamieszkać, jest nie-
wiele, ponadto część preferuje bardziej kameralną 

zabudowę. Myślę, że powstanie na pewno 
jeszcze kilka wysokościowców z 

przewagą funkcji mieszkaniowej, ale 
będą to budynki położone w bardzo 
atrakcyjnych lokalizacjach. Wybudo-
wanie jednego wysokiego budynku 

w takich miastach jak Wrocław 
czy Poznań zaspokoi potrzeby 

klientów w tym zakresie 
dobrych kilka lat. Nie 
czuję również, żebym 
zapoczątkował jaki-

kolwiek wyścig. Tego 
rodzaju budynki buduje 
się od dawna na całym 
świecie.

- Sea Towers są już 
symbolem Gdyni: 
uwieczniają je 
turyści na swoich 
fotografiach, ich 
wizerunek zdobi 
pocztówki, pamiąt-
ki, czy wybite z 
okazji Tall Ship’s 
Races monety 
kolekcjonerskie. 
Może kilka słów 

na ten temat – 
czy również 
postrzega 
pan wybu-
dowany 

przez 
pana 
firmę 
aparta-

mentowiec jako symbol miasta?

- Każda wyróżniająca się inwestycja budowlana powstają-
ca w jakimś mieście staje się w pewnym sensie jej symbo-
lem. Ponieważ Sea Towers jest budynkiem niebanalnym, 
można w ten sposób o nim powiedzieć. Oczywiście do-
wartościowuje nas, że mieszkańcy i turyści umieszczają 
ten budynek na zdjęciach, sami zresztą zorganizowaliśmy 
w zeszłym roku konkurs fotograficzny poświęcony Sea 
Towers, który cieszył się ogromną popularnością. To bar-
dzo miłe.

- Invest Komfort, choć najbardziej będzie się kojarzyć 
z wieżami, to nie tylko jednak Sea Towers. Za parę 
miesięcy ma rozpocząć się I etap realizacji najnow-
szego projektu – Nowe Orłowo. Proszę kilka zdań na 
ten temat?

- Invest Komfort jest właścicielem bardzo atrakcyjnej 
działki u zbiegu ulic Orłowskiej i Alei Zwycięstwa. W 
marcu rozstrzygnięto  konkurs urbanistyczno - architek-
toniczny na zagospodarowanie tego terenu, zaś obecnie 
znajdujemy się na etapie uściślania tego projektu. Bardzo 
chcielibyśmy rozpocząć realizację tej inwestycji na prze-
łomie roku. Nowe Orłowo będzie nowatorską propozycją 
dla gdynian, którzy chcą zamieszkać w doskonale skomu-
nikowanej części Orłowa, w mieszkaniach i apartamen-
tach o wysokim standardzie, za rozsądną cenę.  

- A plany na dalszą przyszłość? Media kilkakrotnie już 
nazwały pana wizjonerem, jak pan to odbiera? Może 
spróbowałby pan powiedzieć coś o dalszych planach, 
szczególnie tych związanych z Gdynią?

W ostatnich tygodniach powróciliśmy na przerwaną bu-
dowę pomiędzy ulicą Legionów a Aleją Zwycięstwa w 
Gdyni, a więc a bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Na tym 
terenie zrealizowany zostanie długo oczekiwany przez 
klientów zespół mieszkaniowo - usługowy o nazwie Altus. 
Jest to duża inwestycja – znajdzie się w niej 250 mieszkań 
i sporo powierzchni usługowej. Jej atutem poza dosko-
nałym skomunikowaniem tak z Gdynią, jak i z resztą 
Trójmiasta będą śliczne widoki rozciągające się z okien. 
Kontynuacja tej budowy jest symptomem końca spowol-
nienia, którego doświadczyliśmy na przełomie 2008/2009 
roku. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy uruchamiać 
realizację w ścisłym centrum Gdyni. Poza tym rozpoczęli-
śmy niedawno budowę Nadmorskiego Dworu, znajdującą 
się bezpośrednio w sąsiedztwie plaży i molo w Gdańsku. 
Ukończenie całości tego wieloetapowego przedsięwzięcia 
zajmie nam 5-7 lat. Kolejną realizacją w będzie inwestycja 
zlokalizowana bezpośrednio przy Motławie w centrum 
Gdańska.

- Dziękuję za rozmowę

Z Mieczysławem Ciomkiem – prezesem Zarządu firmy Invest Komfort S.A., która 
wybudowała w Gdyni Sea Towers - najwyższy w Polsce budynek mieszkalny, 
o samym apartamentowcu, ale też o innych inwestycjach największego na 
Pomorzu developera rozmawia Andrzej Gojke.

Wszystkie nagrody 
traktuję jako wyraz 
uznania dla pra-
cujących w Invest 
Komfort osób
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Kryzys na rynkach finansowych na 
świecie musiał wpłynąć także na 
nasze budownictwo mieszkaniowe. 
W końcu zarówno deweloperzy, jak 
i nabywcy mieszkań, korzystają z 
kredytów. Dziś banki znów zaczy-
nają przychylnym okiem patrzeć na 
rynek deweloperski. Co prawda kry-
teria przyznawania kredytów zostały 
zaostrzone, lecz zdolność kredytową 
posiada coraz więcej klientów. W 
tych z pozoru trudnych warunkach 
mamy do czynienia – także na Po-
morzu – z coraz szerszą ofertą miesz-
kań i osiedli o podwyższonym lub 
bardzo wysokim standardzie. Czy są 
to warunki jeszcze luksusowe 

czy już standard? 

Część osiedli wznoszona jest niemal 
nad samym morzem, np. na klifie 
lub w bezpośredniej bliskości jezior 
i oczek wodnych. Powstają także 
osiedla w kompleksach leśnych lub 
na skrajach takich terenów. Modne 
stają się lokalizacje w centrach za-
bytkowych miast. Deweloperzy za-
czynają prześcigać się w pomysłach. 
Teren otoczony płotem i dozorowa-
ny całą dobę już bardzo dawno temu 
stał się standardem. Ba, dziś nawet 
takie kompleksy bywają przez klien-
tów mocno krytykowane. Każdy po-
mysł bowiem się zużywa i wymaga-
nia klientów rosną. Jakie koncepcje 
spotykamy na rynku obecnie? Pły-
walnie, parki wodne, pola golfowe, 

korty, boiska i place zabaw, tereny 
zielone, centra handlowe, centra fit-
ness, spa, łaźnie parowe i sauny. Do 
tego można zamówić zabezpieczenie 
potrzeb serwisowych jak sprzątanie, 
dostarczanie prasy czy serwis tech-
niczny, a są to tylko wybrane oferty. 
Deweloperzy proponują coraz cie-
kawsze rozwiązania, także 

na pomorskim rynku. 

Osiedle Oliwa Park firmy Euro Styl 
to prestiżowa inwestycja w centrum 
Trójmiasta. Zespół ośmiu budynków 
zlokalizowano przy skrzyżowaniu 
ulic Poznańskiej i Bolesława Krzy-
woustego w Gdańsku Oliwie (w po-
bliżu historycznych obiektów starej 
Oliwy). Osiedle znajduje się blisko 
pasa nadmorskiego oraz Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego. W 
pobliżu osiedla znajdują się również 
tereny rekreacyjne, obiekty spor-

towe, a także centrum handlowe. 
Oliwa Park to osiedle o podwyż-
szonym standardzie. Jest doskonale 
usytuowane, zostało wykończone z 
użyciem najwyższej jakości mate-
riałów. Teren obiektu jest ogrodzo-
ny i zamykany, dla bezpieczeństwa 
mieszkańców zamontowano video 
domofony oraz przygotowano insta-
lację pod monitoring.  Tym jednak, 
co stanowi prawdziwą wisienkę na 
torcie, jest planowane wewnętrzne 
centrum rekreacji, obejmujące ze-
spół saun, „łączkę świetlną”, salę 
klubową oraz profesjonalną salę do 
squasha. 
Wysoki standard w dobrej cenie – 
to hasło reklamowe Osiedla Nowy 
Horyzont tego samego dewelopera. 
W tej ofercie proponuje lokale w 
atrakcyjnych cenach, jednocześnie 
zapewniając solidnie wykończone 
mieszkania oraz bogatą infrastruktu-
rę osiedla. Nowy Horyzont zlokali-

Budowa nowych mieszkań odżywa po chwilowym załamaniu rynku. Deweloperzy, 
starając się zdobyć nowych klientów, proponują coraz ciekawsze rozwiązania. 

Dziś banki znów zaczynają 
przychylnym okiem patrzeć 
na rynek deweloperski.
Co prawda kryteria przy-
znawania kredytów zostały 
zaostrzone, lecz zdolność 
kredytową posiada coraz 
więcej klientów.

Jeszcze luksus
czy już standard?

TEMAT NUMERU
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zowany jest na granicy gdańskiej dziel-
nicy Łostowice oraz Pruszcza Gdańskie-
go. Jest to wyjątkowo rodzinne osiedle, 
dzięki swej pro rodzinnej architekturze 
(windy, plac zabaw, wewnętrzne zielone 
patia przy każdym budynku). Osiedle 
przemyślano tak, by podmiejska loka-
lizacja była rekompensowana przez bo-
gatą infrastrukturę. Jest zatem dostęp-
ny szereg usług: poczta, duży market, 
przedszkole, kryte korty tenisowe, pie-
karnia, myjnia samochodowa czy nowo-
czesne centrum fitness.
Jak widać, Oliwa Park i Nowy Horyzont 
to skrajnie różne osiedla, jednak każde 
z nich jest wyjątkowe pod względem 
dodatkowych atrakcji i usług oferowa-
nym klientom. Ten charakterystyczny 
rozmach, z jakim buduje Euro Styl, dziś 
jest czymś wyjątkowym, ale kto wie, 
czy jutro nie będzie to wymóg utrzyma-
nia się na rynku. 
Tesoro Ivory Residences to planowany i 
już realizowany na powierzchni 37 hek-
tarów kompleks 

49 unikalnych rezydencji. 

Każda z nich będzie posiadać własny 
ogród. Centrum kompleksu stanowić 
będzie park w stylu angielskim. Rezy-
dencje zostały usytuowane w Suchym 
Dworze, na obrzeżach Gdyni. W bliskim 
sąsiedztwie kompleksu Tesoro Ivory 
Residences mieści się lotnisko cywilne, 
które stanowi doskonałe uzupełnienie 
lotniska w Rębiechowie. Terminal Ge-
neral Aviation, który niebawem zostanie 
oddany do użytku, pozwoli na bezpiecz-
ne korzystanie z awionetek oraz ma-
łych samolotów dyspozycyjnych. Pas 
startowy jest położony równolegle do 
rezydencji, dzięki czemu startujące oraz 
lądujące na nim samoloty nie będą prze-
szkadzać mieszkańcom. Ofertę przed-
stawia klientom firma TS Invest. 
Na razie inwestycje te są traktowane 
przez znaczną część klientów jako luk-
susowe. Jednak po zakończeniu budo-
wy i całkowitym zasiedleniu, będziemy 
musieli zmienić punkt widzenia. Wów-
czas już kolejne realizacje na podobnym 
poziomie mogą stać się standardem. 

Tomasz Kos 

TEMAT NUMERU

Wyjątkowy kompleks luksusowych apartamentów

Stylowy Nowy Horyzont...

... oraz ciekawie umiejscowiona Oliwa Park 



EXPRESS BIZNESU     

 | 15

Historyczna sala BHP, miejsce rozmów i podpisania porozumień 
sierpniowych w 1980 roku, powstał w XIX wieku. Miejsce to ko-
jarzone jest na całym świecie z początkiem upadku komunizmu w 
Europie. 
To dlatego była ona przez lata obowiązkowym punktem zwiedzania 
dla takich osobistości jak Ronald Reagan, George H. Bush, Richard 
von Weizsacker, pisarze Gunter Grass, Norman Davies, kompozytor 
Jean Michelle Jarre. Co ciekawe, do dziś zachował się w  85 proc. 
oryginalny wystrój i wyposażenie odpowiadające stanowi z Sierpnia 
roku 1980. Niestety, procesy urbanizacyjne oraz budowlano-tech-
niczne po likwidacji znacznej części Stoczni Gdańskiej, spowodowa-
ły gwałtowną destrukcję obiektu. Jeden z najcenniejszych zabytków 
Gdańska wymagał natychmiastowego ratunku.
Prace ratunkowo–rekonstrukcyjne, były jednak niezwykle trudnym 
zadaniem. W ich trakcie należało bowiem przystosować salę BHP do 
nowych zadań, odpowiednich dla wyzwań XXI wieku. Jednocześnie 
należało utrzymać w niej klimat początku lat 80tych. 
- Zadanie było niezwykle trudne gdyż konieczne było odtworzenie 
wyposażenia sali sprzed wielu lat i zachowania jak największej ilości 
oryginalnych elementów takich jak np. metalowe panele sufitowe, 
charakterystyczne, a dziś już nie stosowane oprawy oświetleniowe 
z tzw. świetlówkami czy rozsuwaną drewnianą kurtynę kryjącą nie-
gdyś ekran – opowiada Tomasz Balcerowski, prezes firmy „Ekoin-
bud”, wykonującej prace w sali BHP.

Już niedługo zwiedzający Salę BHP, wyglądającą jak przed trzydzie-
stu laty, nawet nie pomyślą, że w ścianach biegną setki metrów kabli 
a obiekt ogrzewany jest za pomocą... najnowocześniejszego systemu 
pomp ciepła. 
- W tym celu wykonaliśmy 20 odwiertów, każdy na głębokość 
200 metrów – opowiada Marcin Piórkowski, kierownik budowy. - 
Wszystkie instalacje grzewcze musieliśmy ukryć w podłodze.
Już niedługo sala BHP będzie obiektem w pełni nowoczesnym i mul-
timedialnym. Historia, nie tylko ta związana z sierpniem 1980 roku 
nie daje o sobie w tym miejscu zapomnieć. Podczas prac remonto-
wych odsłonięto także napis pochodzący z lat 40tych ubiegłego wie-
ku - „Torpedo-Lagerhaus”, gdy Stocznia Gdańska była częścią nie-
mieckiego przemysłu wojennego.
Ekoinbud – firma powstała 12 lat temu. Jak podkreślają jej pracow-
nicy, wciąż są „grupą zapaleńców kochających Trójmiasto”. Entuzja-
styczne podejście do zabytków aglomeracji gdańskiej sprawiło, że 
Ekoinbud podjął się skomplikowanych realizacji m.in. gruntownej 
renowacji najsłynniejszego zabytku Gdańska – Żurawia, remontu 
spalonego kościoła p.w. Św Katarzyny, remontu Twierdzy Wisło-
ujście czy wieży Ratusza Staromiejskiego. Atutem Ekoinbudu jest 
możliwość wykonywania kompleksowych realizacji łaczących w 
sobie prace typowo budowlane i skomplikowane realizacje konser-
watorskie. Ekoinbud to również wiedza z zakresu nowoczesnych 
technologii budowlanych i budownictwa energooszczędnego. 

Nowoczesne Centrum Konferencyjne 
w historycznej Sali BHP
Pompy ciepła i najnowocześniejsze systemy zarządzania energią. Setki metrów 
okablowania i rozwiązania znane z inteligentnych domów. To wszystko zaś w 
sławnym i zabytkowym budynku, jakim jest sala BHP w Stoczni Gdańskiej.

DOBRA FIRMA
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Firma Orlex Beton, o której mowa, zosta-
ła założona w 2009 roku. Powstała jako 
siostrzane przedsiębiorstwo deweloper-
skiego Orlexu, który zajmuje się budową 
i sprzedażą mieszkań. Młodsza siostra 
skupia się za to na produkcji i sprzedaży 
betonowych elementów drogowych oraz 
betonu towarowego. 
Kostka brukowa w Orlex Beton powstaje 
w technologii wibroprasowanej. Zakład 
posiada nowoczesną, w pełni zautoma-
tyzowaną linię produkcyjną firmy Hess, 
a także system Vapor, dzięki któremu 
zmniejsza się możliwość występowania 
wykwitów w tych wyrobach do minimum. 
Dzięki systemowi Vapor firma przyspie-
szyła również proces wiązania betonu, a 
w efekcie zwiększyła wydajność. 
Produkty Orlex Beton mają szeroki za-
kres klas i zastosowań. Klienci znajdą w 
ofercie różne produkty zaczynając od pia-
skobetonów i stabilizacji poprzez beton 
towarowy aż do betonów specjalistycz-
nych i wodoszczelnych. Firma posiada 
nowoczesny węzeł betoniarski o wiel-

kości mieszalnika 1,5 m sześciennego i 
wysokiej klasy sprzęt: 6 betonomieszarek 
o pojemności 9 metrów sześciennych, be-
tonomieszarką 7m3 z pompą do betonu o 
wysięgu 24 mb i dwie pompy do betonu 
Putzmaister o wysięgu 36 mb. 
Wyroby Orlex Beton odznaczają się naj-
wyższą jakością dzięki zastosowaniu naj-
lepszych surowców, dużemu doświadcze-
niu pracowników oraz nieustannej kontro-
li jakości w laboratorium. - Aby zapewnić 
naszym klientom tę jakość nieustannie 
kontrolujemy wszystkie gotowe wyro-
by oraz surowce użyte do ich produkcji 
– mówi Michał Gębarowski, właściciel 
firmy. - Do produkcji stosujemy surowce 
uznanych producentów; Cemex oraz La-
farge. Oprócz nieustannej komputerowej 
kontroli receptur betonu, kontrolujemy 
również za pomocą specjalistycznej wagi 
ciężar i masę towaru, który od nas wyjeż-
dza, zwłaszcza jeśli jest to beton towaro-
wy. Dzięki temu możemy mieć pewność, 
że klient otrzyma dokładnie taką ilość to-
waru, jaką zamówił.           Tomasz Kos

Beton 
najwyższej 
jakości
Niewątpliwym atutem tej firmy jest wykorzystanie 
w produkcji najnowszych technologii i nieustanna 
kontrola jakości w laboratorium. 

DOBRA FIRMA
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- Istnieje opinia, że jest pan na Pomorzu bardzo wpły-
wowym człowiekiem i gdzie tylko dzieje się coś ważne-
go – od biznesowych konferencji, poprzez wydarzenia 
kulturalne, kapituły ekspertów przyznające prestiżowe 
nagrody gospodarcze, nie może zabraknąć Zbigniewa 
Canowieckiego. Jak to się panu udaje?

- Nigdy nie wystarczała mi w życiu jedynie nauka czy 
potem praca zawodowa. Tak było od najmłodszych lat, 
kiedy fascynowali mnie ludzie, praca społeczna od har-
cerstwa w szkole średniej, poprzez okres studiów gdzie 
bardzo aktywnie działałem w studenckiej kulturze, po 
pracę zawodową. W okresie studenckim prowadziłem m. 
in. Dyskusyjny Klub Filmowy im. Zbyszka Cybulskie-
go przy Klubie Studentów Wybrzeża  Żak czy Studenc-
ki Klub Dziennikarzy. Trochę pisałem, trochę działałem 
w telewizji, gdzie miałem dwa programy. Podobnie jak 
przyszła moja praca zawodowa, kiedy zacząłem pracować 
po studiach, to też związałem się z szeregiem  organizacji 
działających na rzecz różnych środowisk. Będąc na przy-
kład dyrektorem, byłem jednocześnie radnym w Sopocie, 
i wiceszefem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospo-
darki Miejskiej, uczestniczyłem m. in. w takim przedsię-
wzięciach jak wstrzymanie budowy wysokościowców 
przy Urzędzie Miejskim w Sopocie, gdzie chciano zburzyć 
secesyjne kamienice. Kiedy nastąpiły w Polsce zmiany po 
1989 roku doszedłem do wniosku, że warto się zaanga-
żować w budowanie struktur samorządu gospodarczego. 
Swój cały wolny czas i zaangażowanie ukierunkowałem w 
budowanie struktur Gdańskiej Izby Gospodarczej, później 
byłem m. in.  prezydentem Pomorskiej Izby Przemysłowo 
Handlowej. Staliśmy się prężną organizacją o bardzo silnej 
wówczas pozycji w regionie. Potem przyszły kolejne wy-
zwania, organizacje, bo siłą rzeczy jedno ciągnie drugie. 
Tak jest do dzisiaj.

- Może pan powiedzieć kilka słów o początkach tworze-
nia struktur samorządu gospodarczego?

- Pamiętam, kiedy pierwszy raz poszedłem do wojewody 
gdańskiego, którym był wówczas nieżyjący już Maciej 
Płażyński. Chodziło o problemy związane z przekształce-
niem przedsiębiorstwa. Kiedy je przedstawiłem, Płażyński 
stwierdził, że widzi jak bardzo rozbite jest środowisko dy-
rektorów, kierujących pomorskimi przedsiębiorstwami, że 
z jednej strony ludzie z Solidarności, z drugiej ludzie daw-
nego systemu. Pytał czy nie można by tego środowiska 
w jakiś sposób zintegrować. Zaproponowałem wówczas 

utworzenie Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Gdań-
skim. Najważniejszy był fakt, że przestaliśmy mówić o 
swoich przekonaniach politycznych i działać na rzecz roz-
woju regionu i gospodarki. 

- Czyli wszystko zaczęło wówczas iść dobrym torem i 
można mówić o sukcesie. Jak pan uważa co było mo-
torem tego sukcesu?

- Przede wszystkim fakt, że przedsiębiorcy zaczęli się 
spotykać i rozmawiać o swoich problemach dzielić się do-
świadczeniami i wspólnie działać w pokonywaniu barier 
hamujących rozwój gospodarczy i ekonomiczny swoich 
firm, a więc tym samym gospodarki Pomorza i kraju. Bar-
dzo ważny również dla integracji środowiska biznesowo 
– gospodarczego okazał się fakt, że potrzeba kontaktów 
na płaszczyźnie zawodowej pociągnęła za sobą również 
chęć nieformalnych spotkań na niwie  klubowej i towa-
rzyskiej. Czerpania – jak to napisaliśmy potem w statu-
cie – satysfakcji z przebywania we własnym gronie. Stąd 
propozycja powołania własnego klubu na Wybrzeżu. Tak 
powstał Gdański Klub Biznesu, w którego gronie założy-
cieli byłem. 

- Czy dziś jest jeszcze coś co trzeba by poprawić?

- Przedsiębiorcy działają w wielu różnych organizacjach, 
które powstały w oparciu, o różne ustawy - o izbach go-
spodarczych, o związkach pracodawców, o rzemiośle czy 
o stowarzyszeniach, przez co jest to system bardzo rozpro-
szony. Uważam, że demokracja przyniosła nam możliwość 
zrzeszania się gdzie i jak tylko chcemy, ale z drugiej stro-
ny państwa demokratyczne do których na pewno należą 
Niemcy, potrafiły inaczej uregulować formę zrzeszania się 
przedsiębiorców. Niemieckie organizacje przedsiębiorców 
są tak silne, że w landzie są dla premiera prawą ręką w 
sprawach gospodarczych. Przejmują nawet część władzy 
w odniesieniu do spraw gospodarczych. U nas tak się nie 
stało i pewnie wiele lat jeszcze się tego nie da zmienić, 
gdyż w Polsce obligatoryjność zrzeszania w organizacjach 
powoduje odruch negacji. By stworzyć platformę poro-
zumienia szefów organizacji działających w oparciu o te 
wszystkie ustawy, pod koniec lat 90. wystąpiłem z inicja-
tywą powołania na Wybrzeżu Sejmiku Gospodarczego 
Województwa Pomorskiego. Podczas spotkań, nierzadko 
wyjazdowych omawiamy problemy wszystkich przedsię-
biorców, bez względu na to gdzie są zrzeszeni. 

Ze Zbigniewem Canowieckim o początkach integracji ruchu pracodawców 
na Wybrzeżu, jego obecnych działania, a także o etyce i społecznej 
odpowiedzialności w biznesie z nowym przewodniczącym Gdańskiego Związku 
Pracodawców rozmawia Andrzej Gojke.

TEMAT Z OKŁADKI
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- Sejmik był inicjatorem powołania nagrody Pomor-
skiego Gryfa Gospodarczego, to chyba najbardziej 
prestiżowa w tej dziedzinie nagroda w naszym regio-
nie.

- Tak, ustanowienie tej nagrody, która od wielu lat wrę-
czana jest w Dworze Artusa było rzeczywiście bardzo 
ważne i potrzebne. Z dumą chciałbym podkreślić, że 
ani razu w kilkunastoletniej historii Gryfa, nie pomylili-
śmy się wybierając jej laureatów. Wyróżnione firmy do 
dziś funkcjonują i dobrze prosperują. Z 
pewnością dlatego, że przeprowadzamy 
bardzo staranną selekcję i potrzebne są 
dobre rekomendacje, by znaleźć się w 
gronie nominowanych. Najważniejsze 
jest, że w przeciwieństwie do wielu in-
nych nagród gospodarczych, jakie w 
ostatnich latach namnożyły się wprost 
jak grzyby po deszczu, w przypadku 
Gryfa, nie ma opłat „wpisowych”, więc 
nie można jej po prostu kupić. Zgłosić można każdą dzia-
łającą na Pomorzu firmę, ale by otrzymać nominację musi 
ona spełniać szereg bardzo istotnych wymagań, wszystko 
jest szczegółowo weryfikowane przez specjalną komisję 
konkursową i zatwierdzane przez Kapitułę.

- Patrząc z perspektywy ponad dwóch dekad, łatwiej 
jest zmagać się pracodawcom z koniunkturami i trud-
nym rynkiem teraz, czy kilkanaście lat temu?

- Każda branża oprócz podlegania wahaniom koniunktury, 
które dotyczą całej gospodarki, cechuje się swoimi cykla-
mi koniunkturalnymi i miewa problemy. Mogą być przy-
kładowo sytuacje skrajne, że koniunktura gospodarcza 
w kraju jest bardzo dobra, a określona branża z różnych 
powodów upada. Stąd my jako Gdański Związek Praco-
dawców, na ostatnim posiedzeniu podjęliśmy decyzję o 
wsparciu przez członków Zarządu poszczególnych sekcji 
branżowych. Bardzo ważne jest żeby np. przedsiębiorca 
budowlany miał świadomość, że problemy dotykają całej 
branży, a nie tylko jego firmy, bo on źle działa. To bardzo 
ważne dla psychiki tego przedsiębiorcy, bo załamanie się 
lidera firmy, może w perspektywie spowodować jej upa-
dek. 

- Jakiś konkretny przykład działania?

- Uczestniczyłem jako przewodniczący związku w spo-
tkaniu liderów lokalnych, którzy podnieśli wiele istot-
nych dla nich problemów. Dla przykładu bardzo istotny 
problem to funkcjonowanie  Inspekcji Ruchu Drogo-
wego. Ponieważ przykłady, które podawali były bardzo 
drastyczne i ich zdaniem krzywdzące, jako szef związku 
postanowiłem sprawdzić dlaczego się tak dzieje. Udało 
mi się dotrzeć do posła Piotra Ołowskiego - byłego wo-

jewody pomorskiego, który już zajmuje się tym proble-
mem, spotkał się m. in. z ministrem infrastruktury, przy-
gotowuje różnego rodzaju wystąpienia i dla niego wspar-
cie związku pracodawców w prowadzeniu całej tej akcji 
będzie - moim zdaniem - bardzo istotne. Chciałbym zor-
ganizować spotkanie posła Piotra Ołowskiego z przedsię-
biorcami i przedstawicielami Inspekcji Ruchu Drogowe-
go. Kiedy pojawia się problem, w którejś z zrzeszonych 
w GZP branż i czy też pojedynczej firmie to rolą związku 
jest pomoc w jego rozwiązaniu. Ponadto chcemy zorgani-
zować wyjazd do Brukseli, żeby nasi przedsiębiorcy mo-

gli spotkać się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, 
by porozmawiać o interesujących ich problemach.

- Czy jako nowy przewodniczący GZP, ma pan jakieś 
konkretne plany?

- Chciałbym aby Związek w większym zakresie prowa-
dził działalność merytoryczną, gdyż dzisiaj przedsiębior-
cy wymagają czegoś więcej niż tylko spotkania z przed-
stawicielami władzy i pogadania sobie. Chcą załatwiania 
konkretnych problemów i tworzenia możliwości przed-
stawiania  ich postulatów.

- Ostatnio wiele się mówi o społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Powstają różne propagujące taką 
postawę inicjatywy. Czy uważa pan, że jest to ważny 
problem, z którym powinni zmierzyć się przedsiębior-
cy?

- Uważam, że zbyt mały nacisk kładzie się na etykę dzia-
łania w biznesie. Prowadząc przez wiele lat spółkę giełdo-
wą, do pewnych zasad w biznesie byłem przyzwyczajony. 
Prowadzona przeze mnie firma, była jedną z pierwszych 
na Wybrzeżu, która podpisała deklarację etycznego dzia-
łania w biznesie na wzór dokumentów, które funkcjonują 
w Europie. Uważam, że istotny jest zespół problemów, 
czyli współpraca przedsiębiorstwa z otoczeniem, etyka 
prowadzenia biznesu i społeczna odpowiedzialność. My-
ślę, że jeszcze zbyt mało o tym mówimy, że wiele jeszcze 
przed nami. Społeczna odpowiedzialność biznesu, po-
winna stać się oczywistością dla przedsiębiorców.

Dziękuję za rozmowę

Uważam, że zbyt mały 
nacisk kładzie się na ety-
kę działania w biznesie

TEMAT Z OKŁADKI
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Rusza rozbudowa Pomorskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego w Gdy-
ni. Umowę na realizację tej największej 
po Trasie Kwiatkowskiego gdyńskiej in-
westycji podpisali wiceprezydent miasta 
Michał Guć i prezes Zarządu WARBUD 
S.A. Włodzimierz Włodarczyk. War-
tość unijnego dofinansowania projektu 
to 137 mln. zł., przy całkowitym koszcie 
inwestycji wynoszącym 208 mln. Dzię-
ki rozbudowie, powierzchnia gdyńskiej 

krzemowej doliny zwiększy się niemal 
sześciokrotnie. 
Umowa z wyłonioną w wyniku przetargu 
firmą WARBUD S.A. podpisana została 
w specjalnie zaaranżowanych na tę okazję 
pomieszczeniach warsztatu dawnej za-
jezdni autobusowej – miejscu, które stało 
się tym samym placem budowy. Świadka-
mi wydarzenia byli m. in. przedstawiciele 
samorządu województwa pomorskie-
go, rektorzy największych trójmiejskich 

wyższych uczelni, Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Gdańskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego i mediów. 
Jak poinformowano, prace budowlane 
obu etapów potrwają 26 miesięcy, po 
którym to czasie powstanie około 300 no-
wych firm. 
- Pomieszczenia, którymi obecnie dyspo-
nuje park pękają w szwach – mówi Anna 
Borkowska, - dwa nowe budynki sprawią, 
że dysponować będziemy przestrzenią 

Rozbudowa 
gdyńskiej technopolii

Anna Borkowska – dyrektor 
Gdańskiego Centrum Innowacji

- Już dziś zapraszamy wszystkie fir-
my, dla których priorytetem działania 
jest innowacyjność. Do PPNT przyję-
ty może zostać każdy, kogo wniosek 
zostanie pozytywnie zaopiniowany 
przez Radę Naukową PPNT. Tworzą 
ją eksperci branż wspieranych w ra-
mach PPNT i doradcy ekonomiczni. 
Oceniają oni składane projekty oraz 
weryfikują  już realizowane. Zgłasza-
ne pomysły powinny charakteryzować 
się wysoką innowacyjnością, unikato-
wością rozwiązań i atrakcyjnością pro-
duktów dla przemysłu. 

sześciokrotnie większą od tej, jaką mamy 
na dzień dzisiejszy. Policzyliśmy, że do 
pomieszczeń, których przybędzie w wy-
niku rozbudowy będzie ponad tysiąc klu-
czy. 
Rozpoczynająca się obecnie budowa to 
trzeci etap rozwoju gdyńskiej Krzemowej 
Doliny, realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Powstanie nowoczesny kompleks biuro-
wo – laboratoryjny, którym będzie moż-
na również skorzystać z profesjonalnego 
doradztwa gospodarczego i technolo-
gicznego. W czwartym etapie powstanie 
Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości. 
Złożą się na nie m. in. Akademicka Prze-
strzeń Innowacyjności i Przedsiębiorczo-
ści, Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe 
Zaawansowanych Technologii, Centrum 
Wzornictwa i Wystaw oraz Regionalny 
Ośrodek Informacji Patentowej. Dzięki 

tej ostatniej placówce, każda firma będzie 
mogła dowiedzieć się na miejscu jak opa-
tentować swój wynalazek albo zbudować 
jego prototyp. Firmy będą mogły również 
wypróbować swój pomysł na biznes i uzy-
skać pomoc w znalezieniu odbiorcy na 
opracowywane przez nie  technologie.
PPNT w Gdyni działa od 2001 r. i jest 
najlepszym na Pomorzu miejscem dla 
poszukiwań nowych rozwiązań technolo-
gicznych i rozwoju innowacyjnych firm. 
Pierwsze firmy pojawiły się w PPNT 
w 2003 r. Dziś jest ich blisko 80. Wiele 
spośród nich zdobyły już wielką renomę 
i uznanie w Eurpie i świecie. Najbardziej 
znane z nich to spółki: Ivo Software, Tele-
mobile Electronics czy Fido intelligence. 
Coraz więcej działających w PPNT firm 
prezentuje swoje produkty i technologie 
na największych europejskich targach 
kongresach - w Londynie, Berlinie, Hano-

PPNT ZAPRASZA
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skać pomoc w znalezieniu odbiorcy na 
opracowywane przez nie  technologie.
PPNT w Gdyni działa od 2001 r. i jest 
najlepszym na Pomorzu miejscem dla 
poszukiwań nowych rozwiązań technolo-
gicznych i rozwoju innowacyjnych firm. 
Pierwsze firmy pojawiły się w PPNT 
w 2003 r. Dziś jest ich blisko 80. Wiele 
spośród nich zdobyły już wielką renomę 
i uznanie w Eurpie i świecie. Najbardziej 
znane z nich to spółki: Ivo Software, Tele-
mobile Electronics czy Fido intelligence. 
Coraz więcej działających w PPNT firm 
prezentuje swoje produkty i technologie 
na największych europejskich targach 
kongresach - w Londynie, Berlinie, Hano-

PPNT ZAPRASZA
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Województwo pomorskie przystąpi do realizacji inicjatywy JESSICA (Joint 
European Support for Sustainable Investment in City Areas - Wspólne 
Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach 
Miejskich), dzięki której pomorskie miasta otrzymają na inwestycje ponad 
230 mln zł unijnego wsparcia. 

Podpisanie umowy, (od lewej) Eugenio Leanzę, Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego

JESSICA 
NA POMORZU

INWESTYCJE
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Pomorski marszałek Mieczysław Struk, 
wicemarszałek Wiesław Byczkowski 
oraz Eugenio Leanza z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego podpisali w Urzę-
dzie Marszałkowskim  umowę z umoż-
liwiającą województwu pomorskiemu 
przystąpienie do realizacji inicjatywy 
JESSICA. Dzięki niej pomorskie miasta 
otrzymają na inwestycje ponad 230 mln 
zł unijnego wsparcia. Utworzony zosta-
nie fundusz powierniczy dla wojewódz-
twa pomorskiego, którego menadżerem 
będzie Europejski Bank Inwestycyjny. 
Fundusz dysponować będzie kwotą po-
nad 230 mln zł. Pierwszym etapem prac 
nad wdrażaniem inicjatywy będzie proces 
identyfikacji i wyboru Funduszy Rozwoju 
Obszarów Miejskich (FROM) w woje-
wództwie pomorskim, które dokonywać 
będą inwestycji w projekty miejskie w 
aglomeracjach powyżej 35 tys. mieszkań-
ców oraz w miastach będących stolicami 
powiatów. Po zrealizowaniu inwesty-
cji środki te będą zwracane do funduszu 
powierniczego i zostaną ponownie za-
inwestowane w kolejne przedsięwzięcia 
służące zrównoważonemu rozwojowi 
miast. Pomoc nie polegać będzie na dota-
cji, ale na wsparciu pożyczkowo - porę-
czeniowym dla określonych podmiotów. 
- Nie mam wątpliwości – powiedział mar-
szałek Mieczysław Struk, że pieniądze 
uzyskane dzięki inicjatywie JESSICA 
przyczynią się do zwiększenia konku-
rencyjności inwestycyjnej, osiedleń-

czej i turystycznej pomorskich miast.  
Województwo pomorskie to po woje-
wództwach: wielkopolskim, zachodnio-
pomorskim i śląskim, czwarty region w 
kraju, który we współpracy z EBI przy-
stępuje do realizacji inicjatywy JESSICA  
(Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas - Wspólne Eu-
ropejskie Wsparcie na rzecz Trwałych 
Inwestycji na Obszarach Miejskich). Ini-
cjatywa JESSICA  to jeden z najnowszych 
poza dotacyjnych  instrumentów inżynierii 
finansowej, stworzonych przez Komisję 
Europejską, Europejski Bank Inwesty-
cyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. 
- JESSICA to tworzenie mechanizmów, 
które będą wspierać trwałą transformację 
i rewitalizację obszarów miejskich – wy-
jaśniał  Eugenio Leanza – przedstawiciel 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - 
Dzięki temu wsparciu staną się one lepsze 
do mieszkania, bardziej konkurencyjne, 
bardziej zielone i powstaną w nich nowe 
miejsca pracy.  
Zdaniem Eugenio Leanzy, pierwsze pie-
niądze w ramach inicjatywy mogą być 
wydane najwcześniej za rok. 
- W systemie pożyczkowo – zwrotnym, 
kwota 230 mln zł będzie mogła być wie-
lokrotnie obracana. Po zakończeniu inwe-
stycji pieniądze są zwracane i może być 
ogłaszany nowy konkurs i będzie mógł 
być realizowany kolejny projekt – powie-
dział Leanza.

Andrzej J. Gojke

Przedstawiciele beneficjentów projektu JESSICA
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Plan sukcesji zawiera więc takie narzędzia jak darowizny, inter-
cyzy, produkty inwestycyjne i kapitałowe, lokaty, polisy emery-
talne i posagowe. Ma nas przeprowadzić przez kolejne etapy ży-
cia, zgodnie z planami, które realizujemy i które dostosowujemy 
do zmieniającej się przyszłości. Nie zwlekajmy aby zadzwonić 
do doradcy i porozmawiajmy o własnej sytuacji. Los nie będzie 
czekać w nieskończoność.
Historia pokazała, że Polacy potrafią prowadzić firmy i gro-
madzić  majątek. Robiliśmy to  w najtrudniejszych sytuacjach 
politycznych. Od czasów zakończenia II wojny światowej w 
większości przypadków jesteśmy pierwszym pokoleniem przed-
siębiorców w Polsce. Mniejsze lub większe majątki tworzą się 
na naszych oczach, są efektem pracy ostatnich kilkunastu, dwu-
dziestu kilku lat. Właściciele firm i osoby majętne coraz częściej 
stają przed trudnymi pytaniami – kiedy odejść w stan spoczyn-
ku, w jaki sposób i kiedy przekazać majątek następnemu pokole-
niu, jak zapewnić ciągłość i sprawność zarządzania majątkiem, 
jednak przede wszystkim: co stanie się w przypadku zdarzenia 
nagłego, nieprzewidzianego?
Jednocześnie na rynku brak jest profesjonalnego doradztwa w 
tym zakresie. Dopiero uczymy się, jak skutecznie, z dbałością 
o ciągłość zarządzania i zachowanie majątku, przekazać firmę 
następnym pokoleniom. Nie zawsze do końca zdajemy sobie 
sprawę, jak dokładnie wygląda nasza własna sytuacja od strony 
prawnej i finansowej na wypadek przedwczesnej śmierci nasze-
go partnera w biznesie czy naszego partnera życiowego. Z czym 
przyszłoby nam się wówczas zmierzyć?
Skomplikowane zagadnienia dotyczące prawnych i finansowych 
skutków śmierci wspólnika lub właściciela firmy sprawiają, że 
większość pracodawców w sposób podświadomy koncentru-
je się na bieżących sprawach utrzymania firmy, pozostawiając 
nierozwiązanym problem nieznanej przyszłości. Dodatkowym 

Co dalej 
z firmą?
Planowanie spadkowe jest w Polsce 
nową, rozwijającą się gałęzią wiedzy.  
Polega na świadomym budowaniu 
majątku, a potem na jego stopniowym 
przekazywaniu. Wówczas ważne jest 
przygotowywanie naszych następców, 
do roli zarządzania majątkiem, jaki 
zostanie im powierzony. 
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utrudnieniem są krzyżujące się i często niespójne przepisy 
prawa cywilnego (w tym spadkowego i rodzinnego), handlo-
wego i podatkowego. Staramy się również nie myśleć o skut-
kach śmierci, ciężkich chorób czy też nagłych, nieprzewidzia-
nych i niezależnych od nas zdarzeń na losy naszej rodziny, 
nie mówiąc już o rozmowach na ten temat. Kto z nas i kiedy 
rozmawiał ze swym partnerem,  rodziną lub wspólnikami,  co 
się stanie gdyby jego lub jej  nagle zabrakło? 
Kto i co ma  zrobić? Skąd mają pochodzić pieniądze? Taką 
rozmowę przeprowadził niewielki procent polskich biznes-
menów i przedsiębiorców.
Kiedy rozmawiam ze znajomymi o śmierci,  zdecydowana 
większość twierdzi, że w najbliższym czasie nie planuje umie-
rać ani chorować. Nie chcą najczęściej rozmawiać, by nie wy-
wołać wilka z lasu. Uważają, że mają jeszcze mnóstwo czasu 
by ten temat załatwić później. Chciałbym wiedzieć skąd mają 
takie informacje i skąd zatem tyle nekrologów ludzi młodych 
i w średnim wieku? Tylko 2/3 Polaków dożywa do wieku 
emerytalnego. Czy każda ze zmarłych osób zaplanowała czas 
na śmieć lub wystąpienie poważnej choroby?  
Truizmem jest mówienie, że śmierć lub nieszczęście przycho-
dzi, gdy jesteśmy na to nieprzygotowani, prawnie i finansowo. 
Szacuje się, że w Polsce około 5% ludzi posiada testament, 
20% planuje go napisać. Nie wiedzą tylko kiedy. A co z resz-
tą? Pamiętajmy, testament należy sporządzić wówczas, gdy 
coś posiadamy, a nie kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo 
śmierci. Wtedy na ogół jest za późno. Taki testament łatwo 
jest podważyć. 
Należy pamiętać, że każdy z pracodawców występuje w 
dwóch wcieleniach - biznesmena i jednocześnie członka ro-
dziny. Często jedynego żywiciela rodziny. Śmierć właściciela 
firmy, jego nagła i ciężka choroba, niezdolność do pełnienia 

obowiązków przy braku stosownych zabezpieczeń praw-
nych i finansowych oraz braku planu dalszego postępowa-
nia w takim przypadku, może mieć katastrofalne skutki dla 
rodziny i wspólników. Prowadzi często do utraty zdolności 
finansowej przedsiębiorstwa, ciągłości zarządzania, braku 
źródeł finansowania kosztów przejęcia masy spadkowej, 
w tym długów spadkowych, kosztów rozliczeń pomiędzy 
spadkobiercami albo spadkobiercami i wspólnikami czy też 
innymi wierzycielami spadkowymi.
W wielu przypadkach zaniedbania w tym zakresie prowa-
dzić mogą do likwidacji firmy. Dla przykładu: śmierć jedne-
go ze wspólników  w 2 – osobowej spółce cywilnej z mocy 
prawa powoduje konieczność likwidacji firmy i wypłacenia 
spadkobiercom wspólnika ekwiwalentu pieniężnego warte-
go udziałowi wspólnika. 
Który wspólnik może sobie pozwolić na luksus natychmia-
stowego zatrzymania firmy i natychmiastowego wypłacenia 
spadkobiercom połowy wartości firmy w gotówce? A jeżeli 
pozostały po śmierci wspólnika towar należy do łatwo psu-
jących się? Jak zrealizować podpisane kontrakty, gdy brak 
jest możliwości kontynuowania działalności? Likwidacja 
firmy to dodatkowo koszt powołania likwidatora, koszt od-
praw dla pracowników, zapłacenie należnych podatków itd. 
Czy coś  zostanie dla żyjącego wspólnika?
Może warto zastanowić się nad tym, co stanie się z rodzina-
mi w przypadku śmierci mojej lub wspólnika, utraty zdol-
ności do pracy, długotrwałej choroby? W przypadku spółek 
3 i więcej osobowych można sprawić, że spółka dalej będzie 
działać, ale czy w takim przypadku pozostali wspólnicy 
będą mogli i chcieli dalej współpracować z przedstawicie-
lem spadkobierców? Czy istnieje możliwość, że po mojej 
śmierci wspólnicy będą chcieli przez lata pracować na moją 

UBEZPIECZENIA, INWESTYCJE
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rodzinę. Jeżeli tak, to  jak długo? A jeżeli nie?
Należy pamiętać, że im większa wartość firmy przypada na 
jednego uczestnika, tym bardziej wzrasta problem związany 
z tzw. unieśmiertelnieniem firmy i zaspokojeniem roszczeń 
spadkobierców.
Wielu przedsiębiorców prowadzi duże firmy w postaci dzia-
łalności gospodarczej nie mając często świadomości, że 
śmierć właściciela jest jednoznaczna z likwidacją firmy. Jeżeli 
dodatkowo są niepełnoletnie dzieci, w tym z innych związ-
ków, problem narasta i potęguje się. Brak planu sukcesji a w 
tym i testamentu, sprawia, że spadkobiercami zostają dzieci, 
a decyzje dotyczące ich majątku za każdym razem oznaczają 
konieczność uzyskania zgody Sądu . Często opiekunem praw-
nym dziecka z innego związku jest były partner zmarłej oso-
by. Co będzie dla niego ważniej-
sze od dobra własnego dziecko? 
Dobro dziecka z nowego związ-
ku, który powstał po rozpadzie 
starego?
Oczywiście istnieje możliwość 
zminimalizowania skutków nie-
szczęść. Należy jednak o tym po-
myśleć już dzisiaj. Rozwiązaniem 
jest stworzenie Planu Sukcesji 
Spadkowej Firmy i Rodziny. 
Każda z form prowadzenia firmy 
ma swoje dobre i złe strony. Stąd 
sposób zabezpieczenia firmy i ro-
dziny należy dobierać indywidu-
alnie przy pomocy doradcy, który 
posiada odpowiedni zasób wie-
dzy w zakresie prawa cywilnego, 
podatkowego oraz ubezpieczeń 
na życie. Należy to też robić w 
ścisłej współpracy z prawnikiem. 
Ważnym jest przede wszystkim, 
by taki plan na każdym etapie ży-
cia i za każdym razem obejmował wszystkie możliwe scena-
riusze zdarzeń, które mogą pojawić się w życiu. Oczywiście 
nie da się przewidzieć wszystkiego. Życie pisze  bowiem nie-
wiarygodne historie. Zróbmy więc to, co aktualnie jest moż-
liwe i pracujmy dalej na rozwój naszych firm i rodzin. Plan 

powinien składać się z analizy skutków prawnych  śmierci 
wspólnika lub właściciela firmy, zarówno tych dotyczących 
rodziny zmarłego jak i jego wspólników. Dobrym rozwią-
zaniem są tutaj odpowiednie postanowienia w umowach 
czy statutach spółkach, dobór odpowiedniej formy prawnej 
firmy.
Druga sprawa to testamenty właściciela firmy, wspólników 
i ich współmałżonków. 
Umożliwią one przekazanie majątku  odpowiednim  oso-
bom, gwarantując ciągłość funkcjonowania firmy w nie-
zmienionej kondycji finansowej. 
Wreszcie po trzecie - polisy ubezpieczeniowe na życie. Są 
one jedynym instrumentem finansowym na świecie gene-
rującym wraz ze śmiercią właściciela, wspólnika  lub mał-

żonka pieniądze, których akurat 
na kontach firmy lub rodziny nie 
ma.  To Towarzystwo Ubezpie-
czeniowe  przejmuje za nas ry-
zyko przeżycia firmy i naszych 
rodzin. 
Każdy z nas umrze, jest to więc 
instrument bardzo opłacalny. 
W zdecydowanej większości 
wypadków wypłata przewyższa 
wartość wpłaconych składek. 
Polisy inwestycyjne umożli-
wiają też wyłączenie środków 
finansowych z masy spadkowej. 
Sprawy śmierci w naszym spo-
łeczeństwie są tematami tabu. 
W wielu rodzinach nie chce się 
rozmawiać na ten temat, częsty 
jest brak odwagi w podejmo-
waniu decyzji. Pozostawiając 
sprawy samym sobie, godząc się 
na dziedziczenie ustawowe, nie 
tworząc odpowiednich zapisów 

w statutach spółek, nie zawierając polis ubezpieczeniowych 
na życie, często nieświadomie wyrządzamy swoim bliskim 
ogromną krzywdę. 

Zygmunt Adamowicz

Oczywiście istnieje 
możliwość zmini-
malizowania skut-
ków nieszczęść. 
Należy jednak o 
tym pomyśleć już 
dzisiaj. Rozwiąza-
niem jest stworze-
nie Planu Sukcesji 
Spadkowej Firmy i 
Rodziny. 

UBEZPIECZENIA, INWESTYCJE
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Początki działalności 

Stanisław Gruba rozpoczął działalność 
gospodarczą w 1979 roku otwierając firmę 
oferującą usługi hydrauliczne. Na począt-
ku był to mały interes, w którym pracowa-
ło dla niego 5, 7, potem 10 uczniów. Nie-
wielka firma działała przez 10 lat. Przełom 
nastąpił w 1989 roku. Wtedy przedsiębior-
stwo zaczęło się rozwijać.  
- Razem z kolegą połączyliśmy dwie firmy 
- wspomina. Tak powstała spółka cywilna 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep. 
Jego wspólnikiem został Kazimierz Okrój, 
obecny przewodniczący Rady Miasta w 
Redzie. 
- Zaczęliśmy zwiększać ilość pracowni-
ków – opowiada Stanisław Gruba. Z cza-
sem było ich 80, a w najlepszych czasach 
nawet 180. Część zysków konsekwentnie 
była inwestowana. M.in. dzięki tej strate-
gii firma funkcjonuje do dzisiaj.

Historia rozwoju

Kolejną inwestycją Pana Stanisława i jego 
żony była restauracja Morskie Oko w Ju-
racie, którą kupili w pierwszej połowie 
lat 90. Restauracja funkcjonowała bardzo 
dobrze, lecz w okolicy pojawiali się wciąż 
nowi konkurenci. Aby nadal utrzymywać 
się na rynku, należało stale podnosić stan-
dard. Wtedy Pan Stanisław podjął decyzję 
o jej zburzeniu. Na miejscu restauracji 
miał powstać przepiękny hotel Morskie 
Oko. W międzyczasie Pan Stanisław otwo-
rzył w Pucku, przy drodze prowadzącej na 
Półwysep Helski, stację paliw. Ostatecz-
nie „Przedsiębiorstwem Obsługi Podróż-
nych Oktan” zajął się syn, a sam Stanisław 
Gruba  poszedł dalej. Gdy powstał projekt 
hotelu rozpoczęła się budowa. 

- Miejsca od razu były rezerwowane, na-
wet gdy jeszcze nie wszystko było wykoń-
czone – opowiada Stanisław Gruba. Teraz 
Hotel Morskie Oko prowadzi już jedena-
sty sezon, co potwierdza, że decyzja, którą 
podjął była słuszna. 
Wówczas kupił również znajdujący się 
niedaleko Wejherowa motel „Na rozdro-
żu” Po rozbudowie i unowocześnieniu 

miejsce zdobyło trzy gwiazdki. Obecnie 
to hotel Victoria. Znajduje się tam m.in. 
Aquapark, Centrum Odnowy Biologicz-
nej oraz Bowling. Na potrzeby biznesu 
powstały dwie duże sale konferencyjne, 
które można podzielić na siedem mniej-
szych. Plan na przyszłość Stanisława Gru-
ba to dalszy rozwój...            

Tomasz Kos

Zdjęcie zostało zrobione w 1990 roku

Historia sukcesu
Stanisława Gruba

DOBRA FIRMA
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Znajduje się w przepięknej nadmorskiej 
miejscowości jaką jest Jurata. Bliskość mo-
rza, pięknej plaży, lasów, licznych szlaków to 
z pewnością dodatkowe atuty tego miejsca. 
Jurata jest wspaniałym miejscem na organi-
zowanie dłuższych spacerów jak i wycieczek 
rowerowych ze względu na wiodącą tędy 
ścieżkę rowerową.  
Hotel Morskie Oko daje możliwość luksu-
sowego oraz komfortowego wypoczynku w 
miłym otoczeniu i atmosferze. W tym miej-
scu można wypocząć aktywnie; skorzystać 

z basenu, siłowni czy sauny, jak i zrelakso-
wać się w jacuzzi oraz spa, które pozytyw-
nie wpłyną na stan ducha, jak i ciała oferując 
przyjemne masaże, zabiegi twarzy i całego 
ciała dostosowane do preferencji gości. Dla 
osób chcących zadbać o zdrowie, poprawić 
samopoczucie, wymodelować sylwetkę i 
olśnić urodą hotel proponuje wczasy rekre-
acyjno – odchudzające. 
Restauracja hotelu oferuje dania kuchni re-
gionalnej, polskiej, a także europejskiej. Bo-
gate menu skierowane jest zarówno dla osób 

lubiących ostre jak i łagodne potrawy, solid-
ne, typowe polskie oraz lekkie posiłki. Nie 
zapomina także o najmłodszych gościach 
oferując pyszne zestawy dla dzieci.
Morskie Oko jest również idealnie dosto-
sowane do przeprowadzania szkoleń, kon-
ferencji, a także różnych imprez okoliczno-
ściowych, wesel i studniówek. Dysponuje 75 
miejscami noclegowymi, posiada gustowne i 
wygodnie urządzone pokoje 1, 2 i 4 osobowe 
oraz apartamenty 2 osobowe. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie.   

Hotel Victoria znajduje się w Bolszewie koło 
Wejherowa przy trasie głównej z Gdańska do 
Szczecina. Jego umiejscowienie to z jednej 
strony łatwy dojazd, a z drugiej ciche otocze-
nie, zapewniające spokojny wypoczynek.
Obiekt dysponuje wygodną bazą noclegową 
dla 130 osób w pokojach jednoosobowych, 
dwuosobowych, trzyosobowych i apartamen-
tach. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z 
prysznicem lub wanną, telefon, telewizję ka-
blową, bezprzewodowy internet.
Niezaprzeczalnym atutem Victorii jest wy-
śmienita kuchnia, która od wielu lat słynie ze 
smacznych i zdrowych posiłków przyrządzo-
nych z największą starannością. Z tego wzglę-
du w hotelu bardzo często organizowane są 
uroczystości okolicznosciowe takie jak wese-

la, studniówki, urodziny, bankiety.
Hotel posiada dwie klimatyzowane sale kon-
ferencyjno-bankietowe przystosowane do or-
ganizacji wszelkiego rodzaju konferencji, se-
minariów i innych spotkań biznesowych. Sale 
wyposażone są w najnowoczesniejszy sprzęt 
techniczny i audiowizualny, odpowiadający 
wszelkim potrzebom klientów. 
Victoria Relax & Body Center proponuje 
ciekawe możliwości rekreacji i wypoczynku 
Aquapark, Centrum odnowy biologicznej, 
bowling. 
Aquapark jest doskonałym miejscem dla ca-
łej rodziny. Tutaj odbuduje się równowagę 
psychiczną, wzmocni ciało i aktywnie spędzi 
wolny czas. W Aquaparku znajduje się basen 
rekreacyjny z masażami wodnymi, przeciw-

prądem i gejzerami oraz sauna parowa z kolo-
roterapią i aromaterapią, sauna sucha, wanna 
z hydromasażem, prysznic termalny, misa 
śnieżna.
Centrum odnowy biologicznej -  jest to miej-
sce o niepowtarzalnym klimacie, idealne dla 
osób dbających o kondycję, wygląd i dobre 
samopoczucie. W przytulnym, miłym wnę-
trzu wykwalifikowani kosmetolodzy zadbają 
o ukojenie, odpoczynek i piękny wygląd.
Z kolei Bowling cafe to idealne miejsce na 
odpoczynek po pracy lub spotkanie ze znajo-
mymi. Znajduje się tam kawiarnia z doskona-
le zaopatrzonym barem, dwutorowy bowling, 
dwa stoły do gry w bilard, cymbergaj, oraz 
piłkarzyki.

Hotel VICTORIA

Hotel MORSKIE OKO  

DOBRA FIRMA
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Za nami 

drugi turniej 
Sofitel 

Grand Sopot 
Golf 

Challenge. 

 

Pogoda dopisała, 
wiatr sprzyjał 

golfistom, 
serwowano 
przepyszne 

potrawy. 

i przyjeżdża 
za rok.

W Sierra Golf Club stawili się najlepsi 
gracze Sierry oraz zaproszeni przez So-
fitel Grand Sopot  goście, media i spon-
sorzy. Uczestników podzielono na 4 ka-
tegorie - w turnieju startowali zarówno 
gracze zawodowi, jak i amatorzy, którzy 
zgodnie z reprezentowanym poziomem 
umiejętności brali udział w turnieju lub 
akademii golfa. 

Sobota w Sierra Golf Club udała się wy-
bornie, choć nikt nie wygrał wspaniałej 
nagrody ufundowanej przez firmę Lexus 
– „Hole In One” w postaci samochodu 
Lexus IS F-Sport. Na zwycięzców tur-
nieju i akademii czekały też inne, bardzo 
atrakcyjne nagrody m.in. vouchery po-
bytowe do hoteli Sofitel w Europie wraz 
z przelotami, sprzęt golfowy ufundowa-

ny przez firmę Callaway, kino domowe 
firmy Bose, vouchery do Grand Spa by 
Algotherm oraz zestawy kosmetyków Al-
gotherm, nagrody z firm Lexus i Energa, 
Sierra Golf Club oraz Nemiroff. 
Sofitel Grand Sopot Golf Challenge jest 
cykliczną, prestiżową imprezą, skupia-
jącą uwagę i zainteresowanie wybitnych 
osób związanych z marką Sofitel, a tak-

że innych ważnych osób świata biznesu, 
kultury i sztuki, których łączy jedna pa-
sja. Golf. Turniej odbył się 19 czerwca. 
Kompleks Sierra Golf Club położony w 
Pętkowicach koło Wejherowa na obszarze 
82 ha. Spełnia wszelkie standardy świato-
we: oferuje pełnowymiarowe, 18-to doł-
kowe pole golfowe klasy mistrzowskiej. 
Wyposażone jest w nowoczesny driving 

range (26 osłoniętych przed deszczem 
stanowisk), putting, chipping i pitching 
greek. Piękno natury, doskonałe wypo-
sażenie, profesjonalizm obsługi, dbałość 
o wygodę gości stworzyły niesamowitą, 
rodzinną atmosferę. Do tego przez cały 
dzień golfistom towarzyszyło słońce. 

Tomasz Kos 

Kto nie był, 
niech żałuje

BIZNES I GOLFBIZNES I GOLF
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Czarująca
Praga

Z ponad 100 milionowej rzeszy turystów odwiedzających 
rokrocznie Czechy, ponad 60 procent odwiedza stolicę. W 
swej popularności wśród turystów Praga z powodzeniem 
konkuruje z takimi europejskimi metropoliami, jak Paryż, 
Rzym czy Londyn. Praga  jest nie tylko stolicą, ale i naj-
większym miastem naszych południowych sąsiadów. 

Rynek Starego Miasta

Główny plac Pragi, dziś Rynek Starego Miasta tętni ży-
ciem od XI wieku. Prócz zwykłych dni targowych na ryn-
ku miało miejsce szereg wydarzeń o wymiarze historycz-
nym. Historycznie najstarszym jądrem ratusza jest tzw. 
dom narożny, dawniej należący do Wolfina od Kamienia, 
do którego na krótko po 1338 r. dobudowano czworokątną 
wieżę. Najważniejszym jednak budynkiem jest oczywiście 
Ratusz, który wypełnia niemal całą zachodnią część placu. 
Najbardziej obleganą częścią ratusza jest zegar (orloj) z ru-
chomymi figurkami. Jego budowę rozpoczął zegarmistrz 
Mikuláš z Kadan przed 1410 r., a zakończył z końcem XV 
w. mistrz Hanuš, zwany Růže. Tarcza zegara z symbolicz-
nie przedstawionymi miesiącami, którego oryginał znajdu-
je się obecnie w muzeum, jest dziełem malarza J. Mánesa.  

Od 8. do 20. o pełnych godzinach, rozgrywa się ten sam 
spektakl. W górnych oknach konstrukcji zegara pojawiają 
się postacie 12 apostołów, którym poniżej grożą: kostucha z 
klepsydrą otwierająca całe widowisko przy dźwięku dzwo-
nów pogrzebowych, Żyd z mieszkiem srebrników, poganin 
Turek i wyobrażająca próżność postać z lustrem w dłoni. 
Wszystko kończy pojawienie się kura i wybicie właściwej 
godziny przez mechanizm zegarowy.

Praskie Hradczany

Hradczany to dzielnica miasta rozkładająca się na wzgórzu 
nad zakolem rzeki Wełtawy. - miejsce pierwszego nowożyt-
nego osadnictwa w Pradze, związanego z istnieniem dworu 
książęcego, później królewskiego i cesarskiego. Charakte-
rystyczną dominantą tego wzgórza jest Katedra Praska oraz 
gigantyczny kompleks zamkowy – obecnie siedziba prezy-
denta państwa. Warto tu m. in. zwiedzić: Katedrę św. Wita, 
św. Wacława i św. Adalberta, Bazylikę św. Jerzego, dzie-
dzińce Praskiego Zamku, Salę Władysławowską w Starym 
Królewskim Zamku, Złotą Uliczkę, ruiny kościoła NMP, 
ogrody na wałach zamku praskiego, Ogród Królewski wraz 
ze śpiewającą fontanną i Belwederem oraz  będący częścią 

Każdy, kto choć raz odwiedził stolicę Czech - Pragę, nie jest wstanie zaprzeczyć, 
że to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Turyści z całego świata od 
lat uznają praską starówkę za fenomen architektury, a ich ulubione atrakcje to 
Zamek na Hradczanach, Most Karola i tętniący życiem zarówno w dzień jak i w 
nocy Staromiejski Rynek. Zabytkowe centrum smetropolii, znajduje się na liście 
światowego dziedzictwa narodowego UNESCO. 

EUROPEJSKIE METROPOLIE
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Galerii Narodowej Pałac Schwarzenbergów.
U stóp Hradczan leży dawne miasto (Mała 
Strana) z charakterystycznymi krętymi i wą-
skimi, gdzie można zobaczyć  kościoły, pałace 
szlacheckie, kamieniczki mieszczańskie i ogro-
dy. W rynku znajduje się kościół Św. Mikołaja 
z XVIII w.  będący wybitnym przykładem cze-
skiego baroku.  W obrębie terenów zielonych 
wznosi się barokowy zespół klasztorny na Stra-
howie ze słynną biblioteką - obecnie Muzeum 
Piśmiennictwa Narodowego. Na wzgórzu Pet-
fin góruje nad miastem zbudowana w 1891 r. na 
wzór paryskiej wieży Eiffela wieża widokowa. 

Most Karola

To jedno z najważniejszych miejsc w Pradze. Istnieje od 
XIV wieku i łączy oba brzegi rzeki Wełtawy. Do połowy 
wieku XIX był jedynym mostem, trwale łączącym oba 
brzegi rzeki Wełtawy.
Ma ponad 500 metrów długości, wsparty jest na 16 filarach 
i ma ok. 10 metrów szerokości. Jest też wspaniałą galerią 
barokowych rzeźb, stworzonych przez najwybitniejszych 
artystów tamtej epoki,  obok których swoje miejsce zna-
lazły również stworzone już w nieco odmiennym sty-
lu rzeźby z początków XX wieku. Most z obu stron jest 
zamknięty okazałymi bramami. W 2007 roku Most Ka-
rola, pod budowę  którego kamień węgielny położył w 
roku 1357 cesarz rzymski i króla czeski Karola IV - ob-
chodził hucznie, przed trzema laty swoje 650 urodziny.  
Będąc na moście nie można również zapomnieć, o bardzo 
interesujących widokach na Praski Hrad, Malą Stranę, oraz 
wzgórze Petrin i część wzgórza na którym znajdują się po-
zostałości po pomniku Józefa Stalina. 

Ma ponad 500 
metrów długości, 
wsparty jest na 16 
filarach i ma ok. 10 
metrów szerokości.
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znajdą coś dla sie-
bie zarówno fani 
jazzu, bluesa jak 
też innych gatun-
ków muzyki roz-
rywkowej.  

Ogrody Waldsteina

Warty polecenia jest też zespół pałacowo - ogrodowy Waldsteina, zaj-
mujący rozległy obszar między ulicami Valdštejnską i Letenską. Ta 
szlachecką siedziba postawiona została dla generalissimusa cesarskie-
go Albrechta von Wallensteina. Mieści się tu obecnie czeski senat. Na 
uznanie zasługuje przyległy do pałacu wspaniały ogród w stylu fran-
cuskim. To w nim zachwyca wszystkich sala terrena, którą tworzą trzy 
łuki arkadowe i wnęka. W 1627 roku stworzono w ogrodzie sztuczną 
grotę ze stalagmitami i stalaktytami.

Paryż wschodu

Przedstawiliśmy tylko najważniejsze miejsca, których bę-
dąc w Pradze nie można pominąć, trzeba jednak pamiętać, 
że  w mieście znajduje się ponad 20 muzeów i 100 galerii, 
więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Funkcjonuje do-
skonale rozwinięta komunikacja. Są trzy linie metra dzię-
ki którym wszędzie można łatwo dotrzeć, ale stare miasto 
można zwiedzić wynajmując dorożkę lub kierowcę ze sta-
rym kabrioletem, co już nie należy do najtańszych usług. 
Niemałe są także ceny hoteli i pensjonatów. Jednak turyści 
często wybierają noclegi na stancjach lub w akademikach. 
Jeśli chodzi o wyżywienie, to posiłki należą do niedrogich.  
Nie będą zawiedzeni wielbiciele opery, teatru, muzyki 

klasycznej, ale też bywalcy dyskotek. We wprost usianej klubami mu-
zycznymi metropolii znajdą coś dla siebie zarówno fani jazzu, bluesa 
jak też innych gatunków muzyki rozrywkowej. 

Andrzej Gojke

EUROPEJSKIE METROPOLIE
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Lexus 
RX 450h. 
Elektryczna 
alternatywa

Wraz z europejską ekspansją nowego 
crossovera Lexusa możemy przekonać 
się, że zaawansowana technologia hy-
brydowa jest także jak najbardziej opła-
calna z ekonomicznego punktu widzenia. 
Połączone moce potężnego 3,5 litrowego 
silnika V6 oraz jego trzech elektrycznych 
odpowiedników (jeden silnik elektryczny 
z przodu i dwa tylne) dają łącznie 299 
KM i.... zużycie paliwa w granicach na-
wet 8-9 litrów w mieście. To rewelacyjny 
wynik w tej klasie pojazdów. 
RX 450h kusi nie tylko mocnym i eko-
logicznym napędem hybrydowym. Dru-
gą wizytówką Lexusa są zaawansowane 
systemy bezpieczeństwa. W „elektrycz-
nym” crossoverze pojawiły się kolejne 
nowości z tego zakresu. Oprócz np. kom-
pletu poduszek powietrznych i kurtyn 
czy zintegrowanego systemu kontrolu-
jącego trakcję pojazdu, w RX mamy też 
też np. aktywne stabilizatory obniżające 
ryzyko przewrócenia się auta w krytycz-
nej sytuacji. Lexus wyposażył samochód 

także w system Predictive Safety, 
który potrafi przewidzieć kolizję 
przygotowując na nią kierowcę 
i pasażerów. System włączy 
wtedy awaryjne hamowanie, 
naciągnie pasy bezpieczeń-
stwa i wyprostuje fotele 
by zminimalizować skutki 
uderzenia.
- Do tej pory auta z napę-
dem hybrydowym stano-
wiły ok. 30 proc. sprze-
dawanych modeli – mówi 
Marek Ważny, dyrektor 
Lexus Gdynia. – Liczymy, 
że nasz przełomowy crosso-
ver RX zachęci do przygody z 
hybrydami kolejnych klientów. 
Jeszcze przed polską premierą auta 
w naszej stacji obserwowaliśmy więk-
sze zainteresowanie tym rodzajem napę-
du. Obecne wyniki sprzedaży są dla nas 
naprawdę satysfakcjonujące. 

Technologia hybrydowa zyskuje coraz większą 
popularność. Kolejni producenci segmentu premium 
wdrażają do produkcji hybrydy. Jednak to co u innych 
jest nowością, u Lexusa przybrało już dojrzałą i 
sprawdzoną formę. Nowy Lexus RX 450h to obecnie 
najbardziej zaawansowany napęd tego typu.

MOTORYZACJA
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Dotychczas grupa Renault poinformo-
wała o czterech zakładach, w 
których będzie produkowana 
przyszła gama aut elektrycznych. 
Już w pierwszej połowie 2011 
r. w północnej Francji w zakła-
dzie M.C.A w Maubeuge ruszy 
produkcja elektrycznej wersji 
dostawczego modelu Kangoo 

Renault przedstawia:
Zoe, Twizy i inne
Grupa Renault, świadoma wyzwań stawianych 
przez potrzebę zapewnienia ekologicznych środków 
transportu, podjęła decyzję o rozpoczęciu już w 
2011 r. seryjnej produkcji pełnej gamy przystępnych 
cenowo pojazdów elektrycznych o zerowej emisji.

Express. Elektryczne Kan-
goo, którego zapowiedzią 
są koncepcyjne modele 
Kangoo be bop Z.E. i Kan-
goo Z.E. Concept, to lekki 
samochód dostawczy dla 

firm, przeznaczony głównie 
do eksploatacji w mieście 

i strefie podmiejskiej. 
W 2012 r. również 
we Francji, we Flins 
(region paryski) 
rozpocznie się pro-
dukcja elektrycz-
nego samochodu 
miejskiego, któ-

rego zapowiedzią był studyjny Zoe Z.E. 
Concept. Ten uniwersalny, miejski pojazd 
ma stanowić 2/3 sprzedaży samochodów 
elektrycznych grupy Renault w Europie. 
Natomiast w Turcji w zakładzie OY-
AK-Renault w Bursie już w pierwszym 
półroczu 2011 r. ruszy produkcja elek-
trycznej wersji Renault Fleunce, której 

zapowiedź stanowi Fluence Z.E. Con-
cept. Fluence to elegancki i komforto-
wy sedan klasy średniej. Jego wersja 
elektryczna będzie przystosowana do 
trzech sposobów ładowania: konwen-
cjonalnego, szybkiego oraz szybkiej 
wymiany akumulatorów w systemie 
Quickdrop. Renault rozpocznie sprzedaż 
Fluence Z.E. do Izraela i Danii w 2011 
r., następnie wprowadzi go na inne rynki. 
Czwartym ośrodkiem, w którym także w 
2011 r. ruszy seryjna produkcja aut o ze-
rowej emisji jest fabryka w hiszpańskim 
Valladolid. Będą tam powstawały samo-
chody na bazie Twizy Z.E. Concept.

(GR)

MOTORYZACJA
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Wśród przybyłych pojazdów znajdowa-
ły się między innymi: ozdobiona moty-
wami greckimi Scania R z firmy Rajala 
Trans, Scania „Dark Knight” pomalo-
wana w motywy z filmu Batman z firmy 
Karhuline oraz Scania z wizerunkiem 
bohaterki filmu „Tomb Rider” Lary 
Croft z firmy Sea Container Service. 
Dużym pojazdom towarzyszyły mniej-
sze ciężarówki – tuningowane pojazdy 
dostawcze – Toyota Hiace i Mercedes 
Sprinter z firmy Kuljetus Minna Jokinen 
– również zachwycające i nietuzinkowe. 

Tuning fińskich pojazdów nie ogranicza 
się zresztą wyłącznie do oryginalnych 
motywów na nadwoziach. Równie nie-
konwencjonalne są ich wnętrza, w któ-
rych uwagę poświęcono najdrobniej-
szym szczegółom. Wszystkie pojazdy są 
laureatami wielu prestiżowych europej-
skich konkursów dla ciężarówek, takich 
jak choćby szwedzkiego Nordic Trophy, 
czy fińskiego Powertruckshow.
Niemal w tym samym czasie, do portu 
w Gdańsku, przypłynęła Red Pearl – 
ciężarowy kabriolet, jedno z najwspa-

Do portu w Gdyni 
przypłynęły promem linii 
FINNLINES najpiękniejsze 
tuningowane ciężarówki 
z Finlandii. Zanim 
wspaniałe pojazdy 
pojechały w dalszą drogę 
na imprezę Master Truck, 
która w dniach 9-11 lipca 
odbywała się w Opolu, 
wzięły udział w specjalnej 
sesji fotograficznej. 
Uczestniczył w niej 
również fotoreporter 
naszego magazynu.

nialszych dzieł ciężarowego tuningu. 
Pochodząca z warsztatu szwedzkiej fir-
my Svempas, 1000 konny SCANIA Ro-
adster „Red Pearl”, mogła przyjechać do 
Polski, dzięki  portalowi Promy24.com. 
Trucki i półciężarówki wzięły udział w 
przygotowanej w porcie gdyńskim sesji 
zdjęciowej dla fotoreporterów.
Polski Portal Przepraw Promowych - 
PROMY24.COM był jednym ze spon-
sorów zlotu pojazdów ciężarowych i 

MOTORYZACJAMOTORYZACJA

dostawczych Master Truck Opole 2010. 
Imprezę Master Truck Opole 2010 
wspieramy przede wszystkim dlatego – 
mówi Dmitrij Gabczenko, zastępca kie-
rownika Działu Przepraw Promowych w 
Przedsiębiorstwie Przewozu Towarów 

PKS GDAŃSK-OLIWA, gdyż  jednym 
z przewodnich haseł portalu PROMY24.
COM wywodzącego się z działu promo-
wego naszej firmy, jest „Promy to nasza 
pasja”. Staramy się więc wspierać ludzi 

którzy maja jakąś pasję w życiu. Z nasza 
pomocą została przeprawiona promem z 
Nynashamn do Gdańska gwiazda tego-
rocznego show „RED PERL” Skania 
R999 o 1000 - konnym silniku i prze-
pięknym wyglądzie. 

(ANGO)
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Wśród przybyłych pojazdów znajdowa-
ły się między innymi: ozdobiona moty-
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Zegarki uniwersalne, pasujące na każdą 
okazję nie istnieją, także te męskie. Ty-
tuł znanego filmu „Powrót do przyszło-
ści” jest znakiem nowej serii zegarków 
dla prawdziwych koneserów. Klasyczny 
design charakteryzuje np. kolekcję no-
wych zegarków camel active 2010/2011. 
Łagodne kolory, bransoletki ze starannie 
wyprawionej skóry, duże cyfry na cyfer-
blacie tworzą z tych czasomierzów małe 
dzieła sztuki. Nowoczesność i klasyka 
stanowią tu jedność. Szwajcarska tech-
nologia najwyż-
szej jakości do-
daje charme’u 
stylowi retro. 
Wszystkie ze-
garki wytrzy-
mają najbardziej 
ekstremalne wa-
runki. Testowa-
ne były 100 me-
trów pod wodą. 
Takiego ciśnie-
nia nie znie-
sie zwyczajny, 
prosty mecha-
nizm. Tu mamy 
do czynienia z 
najbardziej za-
awansowaną technologią. 
Wśród zegarków najwyższej klasy nie 
ma elektronicznych, a patrząc od strony 
ich obudowy niegdyś były one wykony-
wane z metalu szlachetnego. Dopiero z 
czasem częściej zaczęła pojawiać się stal. 
Kolekcja nazwana Awiator ukazuje moc i 
trwałość zegarka. Bransoletki czarne, w 

Musi być komfortowa dla 
właściciela, ale i pasująca 
do stroju i miejsca.

kolorze kamiennym czy wreszcie moc-
nego kasztana mają charakterystyczne 
wyżłobienia. Model Awiator Two Time 
Jones ma lekką, nylonową bransoletę, 
dzięki której mamy poczucie mniejszego 
ciężaru. Wszystkie zegarki wyposażone 
są w cyferblat o średnicy aż 46 milime-
trów, który jest chroniony przez niezwy-
kle wytrzymałe szkło. 
Klasyczny pasek zegarka jest skórzany. 
Inne tworzywo wykorzystywane jest w 
zegarkach sportowych. Pojawia się w 
nich również ciekawy design, związany 
m.in. z warunkami, które muszą te zegar-
ki wytrzymać. Z kolei projektanci mode-
lu Steel Cruiser inspirowali się designem 
starych dworcowych zegarów. To ich 
hołd dla ludzi twardych, pewnych siebie 

i ciężko pracują-
cych. 
Seria Companion 
była testowana 
na głębokości 
100 metrów pod 
wodą. Jest on jak 
rodzinna pamiąt-
ka przekazywana 
z pokolenia na 
pokolenie. Bran-
soletka z miękkiej 
czarnej i brązowej 
skóry przytrzymu-
je zegarek z mato-
wej, nierdzewnej 
stali. Ten kontrast 
każe nam raz po 

raz spoglądać na mijający czas. Godzina 
wyświetla się analogowo i cyfrowo. Czas 
pokazywany jest również w odwrotną 
stronę. Kształt prostokątny daje poczucie 
lekkości i nowoczesności mechanizmu. 
Zegarek to prestiż. Jest zawsze przy swo-
im właścicielu, więc właśnie dla niego 
musi być komfortowy.         Tomasz Kos 

Wśród zegarków 
najwyższej kla-
sy nie ma elek-
tronicznych, a 
patrząc od stro-
ny ich obudowy 
niegdyś były 
one wykony-
wane z metalu 
szlachetnego.

Machina 
czasu 
na ręce

GADŻETY
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Nanotechnologia to technologia i produkcja 
bardzo małych elementów na poziomie bu-
dowy atomu. Do nanotechnologii przyjęło 
się zaliczać działania na cząsteczkach mniej-
szych niż 100 nm (nanometrów). Możliwości 
jakie daje nanotechnologia są imponujące i 
dotyczą niemal każdej dziedziny życia.
Liderem zastosowań nanotechnologii w ko-
smetyce jest firma Nexagen USA. Linia Pro-
duktów JenFe Full Life System skierowana 
jest do klientów pragnących poprawić jakość 
i wygląd skóry oraz tzw. BMI (bilans masy 
ciała). Zastosowanie nanotechnologii w pla-
strach JenFe patch i JenFe Plus  pozwala 
osiągnąć zamierzony efekt wykorzystując 
substancje aktywne prawie w 100%. Plastry 
JenFe Patch zawierają: ekstrakt z zielonej 
herbaty, guaranę, cocmoperinę, forskolin. 
Plastry JenFe Plus są 80% większe i zawiera-
ją dodatkowo ekstrakt z griffonia simplifica i 
ekstrakt z groszku skrzydlastego.
Ze wszystkich wymienionych substancji naj-
mniej znanym jest forskolin. Pochodzi on z 
korzenia Coleus Forskholi. Jego obecność 
zapewnia zdrowszą i piękniejszą skórę oraz 
spalanie tkanki tłuszczowej i budowę tkanki 
mięśniowej.
Dobroczynne działanie plastrów JenFe prze-

testowało już ponad 4 miliony klientów w 
USA i blisko 500 osób w Polsce. Efekty są 
widoczne już po kilku dniach stosowania. 
Najczęściej jest to zmniejszenie wymiarów 
np. 2 rozmiary mniej w ciągu 1 miesiąca. 
Rekordziści tracili po 7 kg miesięcznie. Są 
szczególnie zalecane jako profilaktyka po ku-
racjach odchudzających.
Firma Nexagen USA jako wspomaganie 
działania plastrów JenFe produkuje suple-
ment diety JenFe Full Life One. Jego dzia-
łanie skierowane jest na spalanie tkanki 
tłuszczowej w układzie trawiennym i dostar-
czenie organizmowi niezbędnych witamin, 
mikroelementów, antyoksydantów i biofla-
wonoidów. Jest on bardzo dobry preparatem 
energetyzującym zawierającym tylko natu-
ralne składniki.
Od 1 lipca 2010 firma Nexagen USA wpro-
wadziła na rynek pierwszy produkt nowej 
linii TOTAL RENEWAL SYSTEM JFX 
- krem odmładzający JFX. Krem pomaga 
przywrócić miękkość, gładkość i jędrność 
skóry, która wydawała się być utracona na 
zawsze. Sukces produktu leży w wyjątko-
wej formule opartej na opisanym powyżej 
forskolinie. Widoczne są szybkie rezultaty, 
nawet po pierwszym zastosowaniu Krem 

odmładzający JFX jest bezpieczny 
do codziennego użycia dla kobiet 
i mężczyzn w każdym wieku, dla 
każdego rodzaju skóry. Produkty 
firmy Nexagen USA rozprowadza 
firma NexEurope poprzez struk-
turę dealerów i przedstawicieli. Są 
sprzedawane w najlepszych skle-
pach kosmetycznych, aptekach i 
gabinetach odnowy.

Jacek Mikołowski

Nanotechnologia 
w kosmetykach
Większość produktów pielęgnacyjnych tak naprawdę działa 
tylko na wierzchnie warstwy skóry. Wieloletnie badania 
poszukiwały sposobu na transport cennych składników do 
głębszych warstw. Takie możliwości daje nanotechnologia.

Dobroczynne dzia-
łanie plastrów JenFe 
przetestowało już po-
nad 4 miliony klien-
tów w USA i blisko 
500 osób w Polsce
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NLP. Nowa technika osiągania sukcesów | Steve Andreas
Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to technika, dzięki której można dokonać ogromnej przemia-
ny swojej osobowości. Stosując ją, osiągniemy to, co chcemy. 
„NLP. Nowa technika osiągania sukcesów” to książka, dzięki której poznasz najskuteczniejsze metody 
programowania neurolingwistycznego. Dowiesz się, jak działa Twój mózg. Nauczysz się dokonywać 
zmian w swojej osobowości. Przeczytasz o różnych technikach NLP i wykorzystasz je w praktyce. Od-
kryjesz, jakie cechy charakteryzują osoby osiągające najlepsze wyniki. NLP może Ci pomóc w szybkim 
opanowaniu dowolnej umiejętności
STRON: 424, MIĘKKA OPRAWA, FORMAT: A5, WYDANIE II, CENA: 49.00 ZŁ

Suficka księga mądrości | Neil Douglas-Klotz
Nie jest to zwyczajna książka. Potraktuj ją jak najlepszego przyjaciela i zarazem towarzysza życiowych 
doświadczeń. Będzie dla Ciebie inspiracją, kiedy zabraknie Ci sił, aby rankiem wysunąć nogi spod koł-
dry i wejść w kolejny zwyczajny dzień. Spełni rolę przewodnika po meandrach Twojego serca i ducha. 
Stanie się pocieszycielem, gdy niebo nad Tobą zasnują burzowe chmury, i wsparciem, kiedy przyjdzie 
stawić czoła trudnej życiowej sytuacji. Czasem wprawi Cię w zadumę, innym razem rozbawi. Wskaże Ci 
ścieżkę do nowych, fascynujących wyzwań. Wreszcie posłuży jako wyrocznia, gdy staniesz na rozstaju 
dróg i niezbędna Ci będzie mądra rada. 
STRON: 328, MIĘKKA OPRAWA, FORMAT: A5 , CENA: 37.00 ZŁ

Alchemia manipulacji | Richard Bandler, John LA Valle
Tajemnicze praktyki z pogranicza sprzedaży, psychologii i magii. Na straganie w dzień targowy takie 
słyszy się rozmowy - niechże pan się na nas oprze, tylko z nami będzie dobrze! Zajrzyj tutaj mój klien-
cie, królewskie czeka przyjęcie. Dziś promocja, jutro rabat, odmienimy cały Twój świat. Raz mniej, a raz 
bardziej zgrabne oferty sprzedaży mamią Cię każdego dnia, od rana do wieczora, wdzierając się za 
pomocą wszystkich zmysłów do podświadomości. Skuteczna inżynieria perswazji: proces sprzedaży - 
od powitania do zamknięcia, narzędzia manipulacji - słowa i gesty, Elementy sukcesu w negocjacjach, 
metody programowania własnych zachowań, sposoby precyzyjnego formułowania przekazu to wszyst-
ko znajdziesz w książce.
STRON: 288, MIĘKKA OPRAWA, FORMAT: A5, WYD. II CENA: 37.00 ZŁ

Tylko dla kobiet. Jak mężczyźni postrzegają biznes 
oraz kobiety w biznesie | Christopher V. Flett
Samiec alfa - to on jest przywódcą stada. Występuje w stadach wilków i wielu innych ssaków, ale 
znajdziesz go także w dzikim świecie współczesnego biznesu. Realizuje najkorzystniejsze transakcje, 
dzięki niemu firma ma nad czym pracować. To po prostu „lepszy gość” - mężczyzna, którego pragną 
kobiety, niedościgniony ideał samców nie-alfa. 
Jeden z takich zdeklarowanych samców alfa zdecydował się rozbić męski monopol władzy. Ujawnia, jak 
biznesmeni postrzegają swoje koleżanki po fachu. Zdradza, co kobiety powinny wiedzieć o współpracy 
zawodowej, by zwyciężać na samczym terytorium. 
STRON: 272, MIĘKKA OPRAWA, FORMAT: A5, CENA: 39.00 

TY - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego 
brandingu osobistego | Hubert K Rampersad
Marki rządzą dziś naszym życiem. Ludzie gotowi są zapłacić znacznie więcej za produkt firmowy - czyli taki, 
który znają i któremu ufają. W życiu, podobnie jak w biznesie, branding przynosi znacznie lepsze i trwalsze 
rezultaty niż marketing czy działania sprzedażowe. Jest również skuteczną metodą eliminacji konkurencji.  
Nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoją osobistą marką oraz komunikatem, który przekazuje ona 
innym. Zacznij aktywnie kształtować Twój własny wizerunek. Pozwoli Ci to dynamicznie się rozwijać i 
wyróżniać spośród tłumu. Światowej klasy specjalista pokaże Ci, jak robią to profesjonaliści. Stwórz 
markę, która pozwoli Ci: uwolnić Twój potencjał; wzbogacić relacje z innymi; wzmocnić poczucie wła-
snej wartości; kreować wizerunek osoby godnej zaufania, profesjonalnej i charyzmatycznej. 
STRON: 340, MIĘKKA OPRAWA, FORMAT: A-5 CENA: 47.00 ZŁ
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