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Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok oddajemy 
naszym Czytelnikom ósmy numer Expressu Biznesu. To, 
że każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego, stało się już 
normą. Jednak tym razem zmiany są nieco większe. Przede 
wszystkim wprowadziliśmy nowe logo. Cały zespół postarał 
się, żeby numer kończący ten rok był jak najlepszy.
Najważniejszą częścią magazynu jest okładka, to ona przy-
ciąga uwagę i zachęca do przejrzenia tego, co jest w środku. 
W tym numerze prezentujemy na niej Teresę Kamińską, 
prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Pani prezes opowiada o wyzwaniach, którym musiała spro-
stać w przeszłości, z którymi mierzy się teraz i które jeszcze 
na nią czekają. To wywiad z kobietą sukcesu, której duże 
doświadczenie może stać się bezcenną lekcją dla każdego. 
Nie mniej ciekawym materiałem jest wywiad z Janem 
Zarębskim, nowym prezesem Gdańskiego Klubu Biznesu. 
Prezes zwraca uwagę na to, jak ważną cechą dla rozwoju 

gospodarczego jest innowacyjność. Powinni o tym pamiętać wszyscy przedsiębiorcy, 
którzy poważnie myślą o przyszłości swojej firmy. 
W tym numerze poświęcamy również dużo miejsca Eko Dolinie. Nie bez powodu 
prezentujemy ją w dziale „dobra firma”. Dzięki temu zakładowi i instalacji kompo-
stowni halowej, województwo pomorskie było w stanie wypełnić unijną dyrektywę, 
dotyczącą ograniczenia do 2013 roku ilości składowania odpadów biodegradowal-
nych. To wielki sukces tego przedsiębiorstwa!
O tym, że województwo pomorskie jest na dobrym kursie, przekonuje Mieczysław 
Struk. Marszałek mówi o dokonaniach samorządu w kadencji 2006 – 2010. W ciągu 
tych czterech lat udało się sfinalizować lub zainicjować wiele kluczowych dla regionu 
inwestycji drogowych. 
Jakie są synonimy sukcesu i prestiżu według menedżerów? Co konkretnie świadczy  
o ich powodzeniu zawodowym? Co jest wyznacznikiem szczęścia w życiu prywat-
nym? Jakie - zdaniem pracodawcy - są najważniejsze cechy dobrego pracownika? 
Czy te wyznaczniki zmieniły się w czasach kryzysu?W tym numerze przedstawiamy 
wyniki badań Talent Club, ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla polskiej ka-
dry menedżerskiej. 
Nie mogło zabraknąć również propozycji świątecznych prezentów. Prezentujemy kil-
ka, naszym zdaniem ciekawszych, gadżetów.
Ostatnie strony magazynu należą do Chucka Mangione, gościa specjalnego jesiennej 
edycji JaZzGdyni 2010, z którym rozmawia Andrzej Gojke. 

     Zapraszam do lektury
     Piotr Ruszewski
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20-lecie GFKM
Wielka Gala z okazji jubileuszu Fundacji odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele pomorskiego 
samorządu oraz największych na Pomorzu firm i instytucji. Na uroczystość przybyli 
m.in. senatorowie Edmund Wittbrodt i Janusz 
Rachoń, wicemarszałek województwa Wie-
sław Byczkowski, prezes Grupy LOTOS 
S.A. - Paweł Olechnowicz, prezes Gdań-
skiego Klubu Biznesu – Jan Zarębski, 
przewodniczący Gdańskiego Związku 
Pracodawców – Zbigniew Canowiecki.  
Przez szkołę biznesu GFKM przewinęło 
się ok. 50 tys. słuchaczy i jest ona w 
czołówce firm szkoleniowych w Polsce. 

Kamień węgielny
Na placu budowy przy PPNT odbyła się uroczystość z 

udziałem profesora Buzka. Wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod rozbudowę gdyńskiej krzemowej doliny. 
Jak na bardzo wyjątkową inwestycję przystało, wyjąt-
kowy był również kamień węgielny. Przygotowany 
został przez Studio Szkła Edyty Barańskiej - jedną z 
parkowych firm. Wykonany został ze zwanego „pol-
skim diamentem” krzemienia pasiastego, zatopione-
go w bryle szkła fusingowego. Połączenie materia-
łów i technika wykonania mają symbolizować silne 

przenikanie się branży nowoczesnych technologii oraz 
przemysłów kreatywnych - kluczowych obszarów roz-

woju PPNT, a jednocześnie nawiązywać do krzemu symbo-
lu przemysłowej rewolucji.

Multimiliarderka w Gdańsku
Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi od miesiąca 
działalność i Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym w 
nowej siedzibie przy ul. Malczewskiego w Gdańsku. Fundatorami i sponsora-
mi nowego wspaniałego budynku jest jest znana filantropka Barbara Piasecka 
– Johnson oraz Fundacja Barbary Piaseckiej – Johnson. Projekt budowy przed-
szkola wsparły także władze miasta Gdańska przekazując działki pod budowę. 
Barbara Piasecka – Johnson osobiście przybyła 21 października do Gdańska 
by wziąć udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby IWRD. Nie było jedyne 
wydarzenie, którego uczestnikiem była multimiliarderka. W hotelu Sheraton w 
Sopocie odbyła się bowiem także charytatywna aukcja kilkudziesięciu obrazów 
znanych artystów. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony budowę placu za-
baw dla Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym przy 
Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.

KALEJDOSKOP
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Nowa siedziba GCWP
W nowej siedzibie przy ul. 10 Lutego 24 działa Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. Nowa siedziba GCWP jest świetnie skomunikowana z resztą 
miasta i w obszernych wnętrzach gwarantuje należyty komfort obsługi interesan-

tów. Centrum rozszerza też zakres swojej działal-
ności. W uroczystym przekazaniu nowego lokalu 
do użytku wzięli m. in.: prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w Warszawie - Zbigniew Der-
dziuk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku 
- Jerzy Auksztot, zastępca naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Gdyni - Anna Szumiele-
wicz oraz naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Gdyni Romana Chęcka. Gospodarzem uroczy-
stości był prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 

Jerzy Buzek gdynianinem
Tytuł Honorowego Obywatela Gdyni przyznano profesorowi Jerze-

mu Buzkowi. Decyzja o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa 
profesorowi Buzkowi zapadła jednogłośnie podczas czerwcowej 
sesji Rady Miasta Gdyni. Jest spełnionym zawodowo, wybitnym 
naukowcem, autorem licznych prac naukowych, rozwiązań pa-
tentowych, doktorem honoris causa uczelni na całym świecie, 
a jednocześnie zasłużonym działaczem niepodległościowym, 

jednym z liderów podziemnych struktur Solidarności. W wolnej 
już Polsce był posłem, premierem rządu i wybitnym parla-

mentarzystą europejskim o najwyższym w kraju wyniku 
wyborczym. Od lipca ubiegłego roku jest 
przewodniczącym Parlamentu Europej-
skiego – napisano w laudacji.

Pirotechniczna wiecha
Innowacyjność jest synonimem Gdańskiego Parku Naukowo – Technologiczne-
go, nie mogło więc jej zabraknąć podczas podsumowania III etapu jego rozbudo-
wy. W specjalnie zaadaptowanej hali pojawiło się wielu znamienitych gości, w 
tym przedstawiciele organizacji wspierających ideę budowy GPN-T.
Obejrzeli występ Drumathical Theatre – światowej klasy zespół artystów, two-
rzących industrialną muzykę łączącą nowoczesne brzmienie bębnów z klasyką tej 
dziedziny sztuki. Dzięki nowoczesnym technologiom zgromadzeni goście mogli 
wysłuchać pozdrowień zza oceanu Profesora Hilarego Koprowskiego, który wy-
raził dumę z realizacji projektu jak i faktu, iż GPN-T nosi jego imię.  
Honorowym gościem uroczystości był profesor Jerzy Buzek, który wraz z Dy-
rektorem GPN-T Marcinem Żukowskim dali sygnał do zawieszenia innowacyjnej 
pirotechnicznej wiechy symbolizującej zakończenie 3 etapu rozbudowy gdań-
skiego Parku.

KALEJDOSKOP
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Nowoczesne powierzchnie magazynowe 
(8 tys. m2) oddane zostały do użytku w 
Gdyńskim Porcie. Będą tam składowane 
towary wysoko przetworzone w opakowa-
niach (drobnica), z wyłączeniem ładunków 
niebezpiecznych. Użytkownicy magazy-

nu będą w nim prowadzić działalność 
w zakresie usług logistycznych 

związanych z magazynowa-
niem, przyjęciem, składo-

waniem, kompletacją i wy-
dawaniem towarów. W 
magazynie znalazło się 
miejsce na powierzch-
nie biurowe i socjalne 
dla jego użytkowni-
ków. Wyposażony 
został nie tylko we 
wszystkie niezbędne 
do jego funkcjonowa-

nia instalacje (elektrycz-
no - energetyczną, wodo-

ciągową z ciepłą i zimną 
woda, sygnalizacji pożaru 

wraz z klapami oddymiający-
mi), ale i takie, które podniosą 

komfort pracy. 

W gdyńskim porcie przy Nabrzeżu 
Duńskim zaprezentowano pierwszy i 
najwyższy w Polsce żuraw Grove GTK 
1100. Może on podnieść 95 ton na wy-
sokość 112 m, a maksymalna wysokość 
podnoszenia to 140 m. Kosztował po-
nad 30 mln zł. Żuraw Grove GTK 1100, 
wykonany został przez firmę Manito-
woc Crane Group GmbH z Wilhelmsha-
ven na zamówienie Viatron Sp. z o.o., 
należącej do polskiej grupy kapitałowej 
funduszu BBI Zeneris NFI. Składa się 
z dwóch teleskopowych żurawi monto-
wanych jeden na drugim, oraz połączo-
nych i usztywnionych hydraulicznym 
systemem odciągów montowanych do 
głowicy wieży i podpór żurawia. 

Jego wysokość

Ani wyjątkowo 
długa zima 2009/2010, ani straj-

ki dokerów w Finlandii nie zagroziły 
planowemu zakończeniu prac przy bu-
dowie górnej rampy stanowiska ro-ro przy 

Nabrzeżu Rumuńskim gdyńskiego portu. 
1 grudnia nastąpiło uroczyste oddanie do 

użytkowania nowego dwupoziomowego sta-
nowiska ro-ro w Porcie Gdynia. Stanowisko to 
element bardzo dużego przedsięwzięcia inwe-

stycyjnego „Rozbudowa infrastruktury portowej 
do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym 

i kolejowym w Porcie Gdynia”, na realizację któ-
rego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ubiegać 

się będzie o dofinansowanie unijne. Pierwszy tatek 
typu ro - pax fińskiego armatora Finnlines zawinął 

do Gdyni 3 czerwca 2009 w ramach nowo otwartego 
połączenia pasażersko – towarowego w relacji Helsin-

ki – Gdynia – Travemünde (od kilku miesięcy do 
Rostocku). Z połączenia przez pierwsze sie-

dem miesięcy skorzystało blisko 20 
tys. pasażerów. 

REKLAMA

Nowoczesne 
magazyny

ZBLIŻENIE
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Zmagania z przeciwnościami 
to bezcenna lekcja

- Jest Pani inżynierem z wykształcenia, niegdyś pracownikiem uczelni wyższej. 
Później była Pani działaczką związkową i ministrem w rządzie Jerzego Buzka 
- szefową gabinetu premiera. Obecnie piastuje Pani stanowisko prezesa za-
rządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma Pani bardzo bogate 
i różnorodne doświadczenie zawodowe. Sprawowanie której z funkcji 
stanowiło największe wyzwanie? 

- Wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu, powodowały ko-
nieczność zmiany zawodu i ciągłego dokształcania się. Dzięki temu 
nabrałam dużego doświadczenia w różnych dziedzinach. Niestety 
z powodu wprowadzenia stanu wojennego bardzo krótko cie-
szyłam się pracą w obszarze, który sobie wymarzyłam i który 
studiowałam, mianowicie ochronę wód i rybactwo śródlądo-
we. Wówczas wydawało mi się, że świat się zawalił, a wraz z 
nim rozpadło się wszystko co sobie wymarzyłam – uczelnia, 
kariera naukowa. Jednak te trudne lata, konieczność zmiany 
miejsca zamieszkania i zawodu okazały się w późniejszym 
czasie kapitałem nie do ocenienia. Nauczyłam się podejmo-
wać szybko decyzje, działać w sytuacjach kryzysowych, 
dostosowywać do zmian. Każda moja funkcja stanowiła 
wielkie wyzwanie. Przykładem jest choćby praca w Sa-
nepidzie, gdzie miałam zaszczyt współpracować z panem 
doktorem Puckiem w kluczowym momencie, kiedy pan 
doktor walczył z całą machiną państwową o standardy 
w budownictwie. Stawką było wycofanie materiałów bu-
dowlanych, które były rakotwórcze, a przecież budowano 
z nich całe dzielnice. Obserwowanie jego zmagań i walki 
z przeciwnościami było dla mnie bezcenną lekcją. Wielką 
szkołą życia  było uczestnictwo w rządzie pana profesora 
Jerzego Buzka. 

- A co było dla Pani największym wyzwaniem wów-
czas, w rządzie Jerzego Buzka, i potem, jako prezesa 
PSSE?

- Z pracą w rządzie i PSSE wiążą się inne wyzwania. Nie 
sposób ich porównywać. Jednym z trudniejszych doświad-
czeń był miesięczny strajk głodowy budżetówki, który 

Z Teresą Kamińską, prezes zarządu Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Piotr Ruszewski.
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prowadziłam jako Przewodnicząca Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia „Solidar-
ności”. Miał to być strajk ostrzegawczy 
i miał trwać pięć dni, a rozszerzył się 
na kraj i przedłużył do miesiąca. Stres 
związany z odpowiedzialnością za lu-
dzi, bardzo trudne negocjacje z Rządem 
i oddalenie od domu – to było bardzo 
trudne do pokonania. Strajk zakończył 
się wielkim sukcesem – gwarancją 
5,5 % waloryzacji wynagrodzeń.
Okazało się jednak, że życie nie jest 
takie proste, bowiem realizacja tego 
porozumienia spadła potem na rząd Je-
rzego Buzka i jako minister tego Rządu 
musiałam się z tym zmierzyć. Miałam 
zatem okazję obserwować to wszystko 
z pozycji działacza związkowego, a po-
tem widzieć jak boryka się z tym rząd. 
Los płata nam figle.

- Przejdźmy do teraźniejszości. 
Unia Europejska dąży do zniesienia 
ulg dla firm działających w ramach 
specjalnych stref ekonomicznych. 
Jakie są w takim przypadku per-
spektywy dla ich funkcjonowania? 

- To nie jest zupełnie tak. Okazuje się, że 
czasami, zgodnie ze wszystkimi proce-
durami, pewne rzeczy mogą ewaluować 
po to, żeby spełniać również wymogi 
unijne. W 2000 roku, kiedy byliśmy 
na etapie bardzo zaawansowanych roz-
mów akcesyjnych z Unią Europejską, 
jednym z warunków stawianych przez 
UE było zaprzestanie rozszerzania stref 
ekonomicznych. Wówczas pojawił się 
przypadek Philipsa w Kwidzynie. Zna-
leźliśmy wtedy rozwiązanie, którego 
konsekwencją było uzasadnienie roz-
szerzania stref ekonomicznych. Mu-
sieliśmy przełożyć akcenty – głównym 
zadaniem stref nie była już tylko walka 
z bezrobociem, ale wspieranie i rozwój 
innowacyjności, wysokich technologii, 
transferu wiedzy. Strefy ewaluowa-
ły, powstał tzw. „złoty trójkąt”, który 
łączy współpracę nauki, gospodarki i 
władzy samorządowej. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nasi inwestorzy mogą ko-
rzystać z ulg i profitów do 2020 roku. 
Teraz jesteśmy w podobnej sytuacji. Na 
szczęście już w tej chwili Ministerstwo 
Gospodarki oraz pan premier Pawlak 

intensywnie pracują nad rozwiązaniem, 
które umożliwi funkcjonowanie stref 
po 2020 roku. Jedną z propozycji jest 
tworzenie klastrów. Myślę, że i w tym 
przypadku wypracujemy odpowiednią 
formułę. Unia musi być konkurencyj-
na, więc musi wspierać rozwój nowo-
czesnych technologii. Mam nadzieję, 
że się uda.

- W marcu 2010 r. za najlepsze 
miejsce do budowy pierwszej w 
kraju elektrowni jądrowej uznano 
Żarnowiec, gdzie PSSE posiada 
tereny, na których potencjalnie 
może powstać elektrownia. Jakie 
korzyści przyniesie ta inwestycja 
Pomorzu i jego mieszkańcom?

- Jeżeli zapadnie decyzja o lokaliza-
cji elektrowni w Żarnowcu, będzie to 
wielki dzień pod każdym względem. 
Zarówno z powodu liczby nowych 
miejsc pracy, szans dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, rozwoju młodych 
ludzi, uczelni, przemodelowania kształ-
cenia młodzieży na poziomie średnim i 
politechnicznym, również w obszarze 
infrastruktury województwa.  Będzie to 
rewolucja - w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Jednak fakt, że Żarnowiec 
jest na pierwszym miejscu w rankingu, 
jeszcze o niczym nie świadczy. Bardzo 
dużo zależy od tego, jak wypadną ba-
dania. Równie ważne jak wyniki badań 
geologicznych jest także dobre przy-
gotowanie województwa do realizacji 
tej największej w Polsce inwestycji. To 

TEMAT NUMERU



EXPRESS BIZNESU     

 | 13

także będzie miało ogromny wpływ na 
ostateczną decyzję w sprawie elektrow-
ni w Żarnowcu. 
Trzeba przede wszystkim przeła-
mać syndrom Czarnobyla i prze-
konać ludzi, że to nie są stare 
technologie ani tamten system 
polityczny. O Czarnobylu dowie-
dzieliśmy się dopiero po trzech 
dniach, kiedy Szwedzi zaobser-
wowali, że coś się dzieje. W dzi-
siejszych czasach jest to niemożli-
we, ponieważ kontrola społeczna 
oraz instytucjonalna (Komisji Eu-
ropejskiej) jest wprost niesamo-
wita. To przedsięwzięcie wymaga 
bardzo poważnego potraktowa-
nia ludzkich obaw i wątpliwości. 
Edukacja społeczna, spotkania, 
rozmowy z ekspertami to jedno z 
rozwiązań.  Trzeba też wyciągać 
wnioski w jaki sposób realizować 
tę inwestycję, by w żadnym momencie 
nie pozostawiać cienia wątpliwości, że 
jest ona realizowana w 100 procentach 
bezpiecznie.

- Jakie są plany i zamierzenia PSSE 
wobec terenów zakupionych od 
byłej Stoczni Gdynia?

- PSSE posiada w swoim statucie za-
pisy, że powinna działać na rzecz roz-
woju lokalnego, nieustannie szukamy 
zatem możliwości, żeby pobudzić roz-
wój regionu, w którym działamy. To 
będzie jedno z największych przedsię-
wzięć Strefy. W obecnej chwili per-
łą w koronie Strefy jest Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny. Jesteśmy 
jedyną Strefą, która taki park technolo-
giczny posiada. Niemniej jednak chyba 
największym wyzwaniem będą tereny 
Stoczni Gdynia. Poza terenami, które 
zakupiliśmy, chcemy pomóc inwesto-
rom już tam działającym. Strefa w nor-
malnych warunkach działa na tej zasa-
dzie, że nabywa jakiś grunt i wyposaża 
go w infrastrukturę: drogi, kanalizacja, 
woda, prąd, gaz etc. Na tak przygotowa-
ne miejsce sprowadza inwestorów. W 
Stoczni Gdynia mamy odwrotną i dużo 
trudniejszą sytuację, ponieważ mamy 
do czynienia z prywatnymi działkami 
już działających inwestorów oraz z 

kompletnie zdewastowaną infrastruktu-
rą. Projekt nowej infrastruktury będzie 
się wiązał z uzgodnieniami w przebie-

gu, z wykupem kawałeczków gruntu od 
każdego z inwestorów, co spowoduje, 
że będzie to nie tylko ogromne przed-
sięwzięcie logistyczne i projektowo - 
budowlane, ale także prawne. Jednak 
dzięki owocnej współpracy inwestorów 
i władz Gdyni, jestem przekonana, że w 
ciągu trzech lat tereny stoczniowe będą 
prawdziwą wizytówką przemysłową 
regionu.

- Jest Pani niekwestionowanym 
autorytetem zwłaszcza dla wie-
lu kobiet, młodych, ambitnych 
i pragnących zrobić karierę. Co 
podpowiedziałaby Pani, kobietom, 
które chciałyby zrobić karierę w 
biznesie? Jakie powinny być naj-
ważniejsze cechy przedsiębiorczej 
bizneswoman?

Ja bardzo wierzę w potencjał kobiet i 
jestem przekonana, że teraz jest czas na 
kobiety, co jednak nie oznacza, że nad-
szedł koniec świata mężczyzn (śmiech). 
Jeśli chcemy być dynamicznie rozwija-
jącym się krajem, potrzebujemy aktyw-
ności  kobiet, które są bardzo dobrze 
wykształcone i konsekwentne w dąże-
niu do określonego celu. Tu, na Pomo-
rzu, mamy mnóstwo bardzo przedsię-
biorczych i odważnych kobiet, trzeba 
im tylko stworzyć warunki do rozpo-

częcia działalności. A wszystko po to, 
by kobiety nie musiały stawać przed 
wyborem: macierzyństwo i rodzina czy 

kariera zawodowa. Jednakże przy 
obecnym braku miejsc dla dzieci 
w żłobkach i przedszkolach oraz 
jeszcze niepopularnym w Polsce 
trendzie elastycznego czasu pracy 
dla młodych matek, konieczność 
tego wyboru ciągle jest aktualna. 
Dlatego właśnie powołaliśmy do 
życia EduPrzedszkole w GPN-T, 
co jest dla mnie powodem do nie 
lada zadowolenia. Myślę, że taka 
sieć zakładowych przedszkoli 
znacznie ułatwiłaby kobietom 
powrót do pracy i robienia karie-
ry zawodowej. Balans pomiędzy 
życiem prywatnym i zawodowym 
uważam za niezbędnik w osią-
gnięciu sukcesu. 

- Jakie cele stawia Pani sobie i ze-
społowi w nadchodzącym roku?

Chciałabym, aby udało się osiągnąć to, 
co planujemy w Parku i w Stoczni, oraz 
aby zapadła decyzja o budowie elek-
trowni właśnie w Żarnowcu.

- W ludziach najbardziej cenię...

 ... zwykłą elementarną przyzwoitość.

- Moim marzeniem 
zawodowym jest...

 ...wypracowanie takiej sytuacji, aby 
w wyniku współpracy firm, uczelni i 
władz samorządowych, tu, w Parku, po-
wstała marka tak silna i rozpoznawal-
na na całym świecie jak fińska Nokia. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że zabrzmia-
ło to górnolotnie, ale uważam, że warto 
mieć marzenia i je konsekwentnie reali-
zować. 

- Życzenia na nadchodzące święta...

- Wszystkim czytelnikom, a także sobie, 
życzę bardzo ciepłych, spokojnych, ro-
dzinnych świąt, aby bliscy sobie ludzie 
razem zasiedli do wigilijnego stołu.

- Dziękuję za rozmowę. 

Bardzo wierzę w 
potencjał kobiet 
i jestem przeko-
nana, że teraz 
jest czas na ko-
biety, co jednak 
nie oznacza, że 
nadszedł koniec 
świata mężczyzn 
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to klucz do rozwoju gospodarczego
Innowacyjność
Z Janem Zarębskim, prezesem Gdańskiego Klubu 
Biznesu, rozmawia Andrzej Gojke
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- Zmieniły się władze Gdańskiego Klubu Biznesu, 
został Pan jego nowym prezesem. Czy będzie Pan 
chciał coś zmienić w funkcjonowaniu Klubu? Czy 
uważa Pan, że jakiekolwiek zmiany są konieczne?

- W expose po wyborze na prezesa Klubu podkreśli-
łem, że chcę kontynuować linię programową moich po-
przedników: prezesów Edwarda Lipskiego, Zbigniewa 
Markowskiego, Piotra Soyki  i Józefa Jasinieckiego. 
Cele Klubu zmie-
niały się z czasem. 
Niektóre zostały 
do końca zrealizo-
wane, jak odbudo-
wa i odrestauro-
wanie zabytkowej 
siedziby przy ul. 
Uphagena. Jed-
nak  niezmiennie, 
od 16 lat, naszym 
głównym celem 
jest konsolidacja 
środowiska bizne-
sowego Pomorza, 
działanie na rzecz 
rozwoju gospo-
darczego regionu, samorządu go-
spodarczego, a także… wspieranie 
i popularyzacja  nauki, medycyny, 
kultury i sztuki. Dziś priorytetem dla 
naszego środowiska menedżerów i 
właścicieli największych firm i grup 
kapitałowych  jest wypracowywanie 
wspólnej opinii na temat tych działań 
rządu i samorządów, które sprzyja-
ją - lub nie - gospodarce. W moim 
przekonaniu dotychczas zbyt mało 
uwagi poświęcaliśmy sprawom kre-
owania stanowiska i opinii pomor-
skich przedsiębiorców. Chcemy, aby 
głos Gdańskiego Klubu Biznesu był  
jeszcze bardziej słyszalny dla decy-
dentów. Zapraszamy zatem na nasze spotkania klubowe 
także osoby, które kreują politykę gospodarczą kraju 
i regionu. Prezentujemy nasze stanowisko, zgłaszamy 
propozycje i projekty. Dyskutujemy na temat najlep-
szych rozwiązań gospodarczych.

- Czy jest to wynikiem Pańskiego osobistego do-
świadczenia? Z jednej strony przedsiębiorcy, z dru-
giej polityka samorządowego?

-  Gdy tworzyliśmy nowe województwo, głównym ce-
lem było kreowanie gospodarczego rozwoju regionu. Z 
założenia wykorzystywałem doświadczenia przedsię-

biorcy do budowania struktur samorządowych w taki 
sposób, by realizować główny cel, jaki postawił sobie 
nasz kraj: po pierwsze gospodarka. Rozwijając gospo-
darkę, bo to z niej są podatki, niejako automatycznie 
działa się na rzecz ochrony zdrowia, czy rozwoju nauki. 
Trzeba przede wszystkim pamiętać, że bez dobrze roz-
pędzonego motoru gospodarczego, nie będzie środków 
na finansowanie sfery socjalnej, społecznej czy na przy-
kład sportu, kultury  i sztuki. 

- Do zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu wybrani 
zostali także Janusz Jarosiński, Waldemar Ku-
charski, Waldemar Kozłowski i Marek Kamiński. 
Czy może Pan powiedzieć kilka słów o swoich 
współpracownikach?

- Nasza organizacja ma charakter demokratycz-
ny. Kolejne zarządy podlegają statutowej kaden-
cyjności. Członkowie zarządu konsultują swoje 
decyzje z Radą GKB i wszystkimi członkami. 
Stanowisko wypracowujemy wspólnie, często 
w gorących dyskusjach. Odpowiedź na pytanie 
o moich kolegów z zarządu klubu jest prosta: 
proszę zobaczyć jak zarządzają dużymi przed-

siębiorstwami, jak prowadzą własne 
firmy. Dobrze pan o tym wie, że to 
menedżerowie dużych, świetnie 
rozwiniętych i prosperujących firm, 
którzy potrafili wprowadzić je na 
wyżyny biznesu. Każdy z nich ma za 
sobą ogromne osiągnięcia. To ludzie 
z wielką charyzmą, bardzo uznani w 
szerokich kręgach biznesu. 

- Od kilku lat elitarne organizacje 
biznesowe, również i Gdański Klub 
Biznesu, otwierają się na płeć pięk-
ną. Można powiedzieć, że wcześniej 
były niedostępne dla kobiet. Obecnie 
przyjęto aż trzy panie: Andżelikę Cie-
ślowską (prezes Doraco), Olgę Gry-
gier (prezes PricewaterhouseCoopers 

Polska) i Teresę Kamińską (prezes Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej). Czy uważa Pan, że to 
dobry kierunek? Czy kobiety wnoszą do organizacji 
biznesowych jakieś szczególne nowe cechy? 

-  Nieproporcjonalna liczba pań w naszym klubie jest 
odbiciem sytuacji na rynku. W naszym stowarzyszeniu 
jest relatywnie tyle kobiet, ile działa ich w biznesie. 
Jednak wciąż więcej mężczyzn kieruje przedsiębior-
stwami. Jeżeli chodzi o to, czy kobiety wnoszą coś no-
wego, powiedziałbym, że każdy nowy członek wnosi 
nowe wartości. Ja bym tu nie rozgraniczał kobiet i męż-
czyzn. Wnoszenie nowego spojrzenia, wartości, idei, a 

Celem każdego 
przedsiębiorcy 
jest rozwój przez 
osiąganie zysku i 
możliwość reali-
zowania nowych 
projektów i in-
westycji.

Jeżeli popatrzymy na to z 
perspektywy regionu czy 
całej gospodarki, to gdy-
by się udawało każdemu 
przedsiębiorcy realizować 
te cele, przy odpowiednich 
zyskach prowadzić nowe 
inwestycje, wprowadzać 
nowe produkty, nowe usłu-
gi - to gospodarka, i po-
morska, i krajowa, byłaby 
w pełnym rozkwicie
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przede wszystkim sposób patrzenia na funkcjonowanie 
gospodarki regionalnej poprzez pryzmat własnej firmy 
jest bardzo ważny. Panie wnoszą niewątpliwie elegan-
cję, mobilizując tym samym panów do większej galan-
terii i to jest bardzo miłe, ale jeżeli chodzi o stronę me-
rytoryczną to uważam, że bez względu na płeć każdy 
członek jest bardzo wartościowy. 

- Jakie według Pana są najważniejsze kierunki i cele 
w pomorskim biznesie na nadchodzące lata? 

- Celem każdego przedsiębiorcy jest rozwój przez osią-
ganie zysku i możliwość realizowania nowych projek-
tów i inwestycji. Jeżeli popatrzymy na to z perspekty-
wy regionu czy całej gospodarki, to gdyby się udawało 
każdemu przedsiębiorcy realizować te cele, przy odpo-
wiednich zyskach prowadzić nowe inwestycje, wpro-
wadzać nowe produkty, nowe usługi - to gospodarka, i 
pomorska, i krajowa, byłaby w pełnym rozkwicie. Wie-
my dobrze, że zyskami trzeba się dzielić z fiskusem, a 
inwestycje tworzyć z zysków. One powodują, że wy-
twarzamy produkty, oferujemy usługi nowocześniejsze 
i bardzo często tańsze, podnosząc tym samym konku-
rencyjność przedsiębiorstw. Jeżeli będziemy sprzyjać 
podnoszeniu konkurencyjności i nowym inwestycjom, 
zarówno województwo, jak i samo-
rządy lokalne, i cały kraj będzie się 
dynamicznie rozwijał. Życzymy tego 
wszystkim, ale program rozwoju, 
każdy buduje we własnym przedsię-
biorstwie. 

- Od pewnego czasu w biznesie 
polskim zagościło na dobre sło-
wo „innowacyjność”. Słyszymy 
wiele o innowacyjnej gospodar-
ce, innowacyjnych przedsiębior-
stwach, rozwiązaniach, patentach 
itp. Jak jest z innowacyjnością w 
biznesie”?

- Innowacyjność to z pewnością klucz do całego proce-
su rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. To jest 
bardzo szerokie spektrum działań, które prowadzi do 
wdrażania nowych technologii. Innowacyjność może 
być postrzegana często jako działanie na bardzo ogra-
niczonym, prawie niezauważalnym szczeblu uspraw-
niania procesu technologicznego, gdzie pewne zmiany 
technologiczne powodują, że otrzymujemy produkty 
lepsze, tańsze – a więc takie, które łatwiej nam będzie 
sprzedawać. np. w branży IT powstaje szereg coraz to 
nowych produktów, które często po raz pierwszy ujrza-
ły światło dzienne. Jest to szeroka gama działań techno-
logicznych oraz wynalazczych. 

- Jesteśmy po wyborach prezydenckich i samo-
rządowych. Ich wynikiem jest pełnia władzy dla 
Platformy Obywatelskiej. Czy uważa Pan, że będzie 
to dobry czas dla polskiego biznesu? Czy dostrzega 
Pan w tej sytuacji jakieś niebezpieczeństwa?

- Nie dostrzegam niebezpieczeństwa w tym, że władza 
wykonawcza i prezydencka są w rękach jednej partii 
politycznej. Szczególnie jeśli działa w sposób rozsądny 
i mądry. Zresztą to społeczeństwo dało dowód swoje-
go zaufania przy urnach wyborczych. Jednak ostatnie 
rozmowy przedsiębiorców w Gdańskim Klubie Bizne-
su pokazują niestety, że Platforma Obywatelska, której 
dwa lata temu tak bardzo zaufaliśmy, nie realizuje swych 
obietnic w kwestiach kreowania polityki gospodarczej. 
W Klubie jest coraz więcej głosów oczekujących zmia-
ny kursu polityki w tym zakresie, a od samorządów 
oczekujemy większego zaangażowania się w proces 
rozwoju gospodarczego. Bo budowa dróg, choć bardzo 
istotna i super ważna, nie zamyka procesu sprzyjania 
rozwojowi gospodarczemu choć jest jego bardzo waż-
nym elementem. Zwracamy uwagę na przykład na fakt, 
jak bardzo ważna  jest właściwa komunikacja przedsię-
biorcy z urzędem. A ta pozostawia wiele do życzenia.

- Na co szczególnie narzekają 
przedsiębiorcy?

- Jest wiele krytycznych uwag 
co do pracy urzędników po-
dejmujących decyzje w imie-
niu wojewody, marszałka, pre-
zydenta, burmistrza czy wójta. 
Trzymając lejce gospodarki w 
swoich rękach, spowalniają ją 
niejednokrotnie. Nie rozumie-
ją procesów gospodarczych, 
zwłaszcza w ostatnich latach, 
kiedy rozwijają się bardzo dy-
namicznie. Szybkie, a czasem 
natychmiastowe podejmowa-

nie decyzji to czasem „być albo nie być” nowej inwe-
stycji, technologii, wynalazku. Wielokrotnie doskonałe 
inicjatywy gospodarcze przedsiębiorców rozbijają się 
o „urzędniczy mur”. Z braku kompetencji podejmo-
wane są decyzje często zupełnie niezrozumiałe. Trzeba 
się odwoływać, wyjaśniać, prostować, donosić jakieś 
dodatkowe dokumenty, przez co uciekają możliwości 
wdrożenia nowych projektów. Osłabia to konkurencyj-
ność naszych firm w Europie i na świecie. Jak pokazują 
badania, jesteśmy na dalekim 71. miejscu jeżeli chodzi 
o sprzyjanie gospodarce.

- Innowacyjność, 
to z pewnością 
klucz do całego 
procesu rozwoju 
przedsiębiorstw 
i przedsiębior-
czości. 
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O tym, jak urosła ranga gdyńskiego Forum, 
świadczyć może fakt obecności - jako go-
ścia specjalnego - profesora Jerzego Buzka, 
przewodniczącego Europarlamentu. Trzeba 
też przypomnieć, że profesor Buzek już 
przed dziesięciu laty wykazał się wyjątko-
wą intuicją, kiedy jako premier polskiego 
rządu objął patronat honorowy nad I edycją 
imprezy.
W pierwszym dniu X MFG dyskutowano 
m.in. o promocji międzynarodowej i wyko-
rzystaniu potencjału turystycznego. W ra-
mach odbywających się po raz pierwszy w 
historii imprezy warsztatów tematycznych 
odbyły się warsztaty z klasteringu. 

Innowacyjne trzy razy E
Jak zgodnie podkreślali uczestnicy dyskusji 
poświęconej promocji międzynarodowej, 
w Polsce najważniejsi są ludzie i emo-
cje. Badania zrealizowane na potrzeby 
wykreowania wizerunku zbliżających się 
piłkarskich Mistrzostw Europy - Euro 2012 
wykazały, że Europejczycy spontanicznie 
nie mają konkretnych skojarzeń z naszym 
krajem. Specjaliści z tej dziedziny uważają, 
że do zmiany takiego stanu rzeczy potrzeba 
jest czegoś więcej niż budowania kolejnych 
strategii wizerunku. Kluczem do sukcesu 
jest efektywność wdrażania opracowanych 
planów. Są bardzo dobre przykłady poka-
zujące, jak należy to robić. Jako przykłady 
do naśladowania przedstawiono strategię 
budowania - opartego o silne marki biz-
nesowe - wizerunku Poznania czy bardzo 

konsekwentną realizację działań wizerun-
kowych przez Gdynię.
Przekonywano również, że rozwój przemy-
słu turystycznego, to niekoniecznie trady-
cyjne 3S czyli sun (słońce), sand (piasek) 
i sea (morze), a na przykład innowacyjne 
3E – entertainment (rozrywka), excitement 
(ekscytacja) i education (edukacja). To 3E 
może być doskonałym motorem napędo-
wym w rywalizacji o turystów z 
basenu Morza Śródziemnego.

Medale za odwagę
Podczas uroczystej gali na 
zakończenie pierwszego 
dnia Forum wręczono 
przyznawane przez 
prezydenta Gdyni 
medale „Tym, 
którzy odważ-
nie realizują 
marzenia”. 
Ich laure-
atami w 
tym roku 
zostali: 
Paweł Olech-
nowicz - prezes 
Grupy Lotos, 
Włodzimierz Kiciń-
ski -  prezes Nordea 
Bank Polska, Janusz 
Jarosiński -  prezes 
zarządu Morskiego 
Portu Gdynia, An-

Okrągły jubileusz obchodziło w tym roku Międzynarodo-
we Forum Gospodarcze w Gdyni. Dziesiąta edycja MFG 
potwierdziła, że impreza ta jest - od samego początku 
swego istnienia - strzałem w przysłowiową dziesiątkę i 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko na 
Pomorzu, ale także w kraju, Europie i na świecie.

Jubileuszowe forum
gospodarcze

drzej Arendarski - prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej, Sławomir Kalicki - prezes 
Inter Marine, Andrzej Karnabal - dyrektor 
Chipolbrok, Tomasz Pelc - prezes Nexus 
Consultants oraz Anna Somorowska  - 
prezes Agencji Rozwoju Gdyni i Tomasz 
Banel - naczelnik Wydziału Polityki Go-
spodarczej i Nieruchomości w Gdyni.
Drugi dzień Forum zdominowały tematy 
związane z morzem 
– gospodarka 
morska oraz 
rozwój 
regionów 
nadmor-
skich. 
Rozma-
wiano też 
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Tomasz Banel – Naczelnik 
Wydziału Polityki Gospodarczej, 
pomysłodawca Forum

- Dziesięć edy-
cji to bardzo 
dużo doświad-
czeń w ciągu 
tych wszystkich 
lat. To najwięk-
sza cykliczna 
impreza 
gospodarcza 

odbywająca się w Gdyni. Bardzo 
różnorodna tematyka, ale też i 
bardzo precyzyjna specjalizacja 
gwarantuje możliwość spotkania 
się z przedstawicielami poszczegól-
nych branż. Rozmawiamy o tym, w 
jakiej sytuacji znajduje się Polska. 
Dzielimy się  doświadczeniami, 
wymieniamy wiedzą, wysyłamy 
sygnały do parlamentarzystów, 
którzy odwiedzają nasze Forum. 
Być może przekazane wnioski będą 
motywacją do zastosowania roz-
wiązań stosowanych od wielu lat na 
świecie. W tym roku poza pięcioma 
panelami tematycznymi mamy po 
raz pierwszy również warsztaty 
tematyczne, które dają możliwość 
indywidualnych spotkań z pane-
listami, fachowcami i firmami, 
które mają wielkie doświadczenia 
w swoich branżach i nie zawaham 
się powiedzieć,  że to najważniejsi 
ludzie z tych branż w naszym kraju 
i na świecie. Mam nadzieję, że Fo-
rum czeka co najmniej następne 10 
lat oraz że będzie się ono cieszyło 
stale rosnącym powodzeniem. Tu-
taj, główną rolę grają nie politycy, a 
ludzie mający ogromną wiedzę me-
rytoryczną, ale przede wszystkim 
ogromne doświadczenie w prakty-
ce. Uczestnicy Forum potrzebują 
takich doświadczeń i chętnie biorą 
udział w wykładach, panelach i 
zajęciach warsztatowych. Pozyska-
ną wiedzę i doświadczenia innych 
chcą wykorzystać przy prowadze-
niu własnych firm. 

o przestrzeni miejskiej i zagospodarowa-
niu terenów leżących nad wodą. Wśród 
uczestników paneli dyskusyjnych znaleźli 
się m.in. Jason Prior – twórca koncepcji 
zagospodarowania terenów olimpijskich w 
Londynie oraz dr Reinhard Lueken – Se-
kretarz Generalny CESA (Community of 
European Shipyards Associations).

Znakomici goście
W jubileuszowym X Międzynarodowym 
Forum Gospodarczym w Gdyni, które od-
bywało się w salach konferencyjnych Hote-
lu Nadmorskiego oraz Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, wzięło udział 
ponad 1500 uczestników. Ogromną i stale 
rosnącą rangę wydarzenia potwierdziła 
obecność gości specjalnych: profesora Je-

rzego Buzka, który podczas Forum odebrał 
tytuł oraz insygnia Honorowego Obywatela 
Gdyni, prof. Witolda Orłowskiego, wybit-
nego ekonomisty, który zaszczycił swoim 
wykładem uczestników uroczystej gali 
podczas 1. dnia imprezy czy czy innego 
autorytetu w dziedzinie ekonomii - Miro-
sława Gronickiego, ministra finansów w 
rządzie Marka Belki.
Zaproszeni goście – najwybitniejsi archi-
tekci, urbaniści, eksperci od gospodarki 
morskiej oraz specjaliści od promocji 
- dostarczyli niejednokrotnie podczas Fo-
rum, wielu tematów do burzliwych, ale i 
owocnych dyskusji. Zdobywaniu praktycz-
nych umiejętności prowadzenia biznesu 
posłużyły zorganizowane po raz pierwszy 
w historii Forum warsztaty branżowe. Ich 
tematyka dotyczyła m.in.  kreatywności, 
strategii biznesowej, a także wykorzystania 
potencjału klastrów biznesowych.
Bardzo ważna jest otwarta formuła, która 
pozwala na zabranie głosu każdemu uczest-
nikowi, który zdecydował się włączyć do 
dyskusji. 
Poza wręczeniem tytułu Honorowego 
Obywatela Gdyni, wielkim wydarzeniem 
jubileuszowego X Forum było wmurowa-

nie kamienia węgielnego pod 
rozbudowę Pomorskie-

go Parku Naukowo – 
Technologicznego. 

Andrzej Gojke
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Po trwającym przez pewien okres regre-
sie kompostowni jako sposobu zagospo-
darowywania odpadów mieszanych, w 
ostatnich latach wzrosło w sposób wy-
raźny zainteresowanie biologicznymi 
metodami przetwarzania odpadów. To 
wynik rozpowszechniania się idei spo-
łeczeństwa funkcjonującego w obiegu 
zamkniętym, z zamkniętymi przepły-
wami materiałów, zminimalizowanymi 
ilościami odpadów i przyjazną dla śro-
dowiska gospodarką odpadami. 
Tendencję wzrostową wykazuje zaintere-
sowanie sortowaniem odpadów u źródła 
oraz potrzeba opracowania efektywnych, 
szybkich i przyjaznych środowisku me-
tod przerobu biologicznych frakcji odpa-
dów w sposób umożliwiający ponowne 
wprowadzenie substancji pokarmowych 
i organicznych do naturalnego obiegu 
zamkniętego. 

Kontrolowany proces 

Główną organizacją promującą kom-
postowanie w Europie Zachodniej jest 
ORCA – Organic Reclamation and Com-
posting Association z siedzibą w Brukse-
li, pomagająca w organizacji wydziela-
nia odpadów organicznych ze strumienia 
odpadów komunalnych. ORCA spełnia 
rolę łącznika – koordynatora pomiędzy 
przemysłem, naukowcami i ustawodaw-

cami. Opracowuje wiele publikacji tech-
nicznych oraz marketingowych.
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
odpadów biodegradowalnych w kompo-
stowni halowej stanowi kontrolowany 
proces, w którym substancje organiczne 
zostają rozłożone na ustabilizowany ma-
teriał o charakterze próchnicy. Niezbęd-
ne do wytworzenia rozkładu bakterie w 
zasadzie występują w odpadach, a proces 
wymaga jedynie stworzenia im odpo-
wiednich warunków. Jego głównymi ele-
mentami są mineralizacja i humifikacja. 
Podczas procesu kompostowania tlen z 
powietrza i tzw. mikroorganizmy aero-
bowe przetwarzają materiał organiczny 
w dwutlenek węgla i wodę z jednocze-
snym uwolnieniem energii w postaci cie-
pła, co może spowodować wzrost tempe-
ratury stabilizatu nawet do 70 stopni C. 
O ok. 23 procent zredukowana zostaje 
masa. Pozostałością procesu jest niecał-
kowicie rozłożona stała reszta w postaci 
stabilizatu -  materiału niespełniającego 
wymogów jakości określanych wg BN-
89/9103-00, która wyróżnia 3 klasy wg 
stopnia zanieczyszczenia. 

Odpady biodegradowalne

Wydzielenie odpadów biodegradowal-
nych ze strumienia odpadów komunal-
nych z terenu Komunalnego Związku 

W służbie 
środowiska
Dzięki zakładowi „Eko Dolina” i instalacji kom-
postowni halowej województwo pomorskie było 
w stanie wypełnić dyrektywę unijną dotyczącą 
ograniczenia do 2013 roku ilości składowanych 
odpadów biodegradowalnych. Nowoczesna kom-
postownia  pozwala na zagospodarowanie 
do 75 tys. m3 odpadów rocznie.

Gmin „Dolina Redy i Chylonki” odbywa 
się na linii technologicznej Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów „Eko Dolina” 
sp. z o.o. W jej skład wchodzą m.in. sor-
townia odpadów do odzysku biofrakcji 
oraz oddana do użytku w kwietniu bieżą-
cego roku halowa kompostownia.
Odpady biodegradowalne to takie, któ-
re są zdolne do rozkładu beztlenowego 

Kompostownia w ZZO „Eko Dolina” w Łężycach – widok z lotu ptaka
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lub tlenowego, a należą do nich odpa-
dy kuchenne, pochodzące z pielęgna-
cji terenów zielonych i ogrodów oraz 
papier. Zostają one automatycznie od-
separowane w sortowni odpadów i po 
doczyszczeniu w kabinie sortowniczej 
trafiają taśmociągiem bezpośrednio do 
wydzielonego miejsca w kompostow-
ni odpadów. Dostarczone do zakładu w 

sposób selektywny odpady zielone - tra-
wa, liście, gałęzie itp., umieszczane są w 
kompostowni pryzmowej odpadów.
Nowowybudowana kompostownia w 
ZZO „Eko Dolina” w Łężycach ma 
przepustowość 75 tys. m3 rocznie. Sta-
bilizacja w kompostowni halowej to 
głównie tlenowy, egzotermiczny roz-
kład złożonych związków organicznych 

(tłuszczów, białek i węglowodanów). 
Zachodzą w nim równolegle dwa inne 
procesy biochemiczne - mineralizacja, 
polegająca na egzotermicznym utlenia-
niu substancji organicznej, i humifika-
cja, czyli synteza składników w wielko-
cząsteczkowe substancje próchnicze. 
W procesach  tych niezbędne jest za-
pewnienie i utrzymanie: 

Kompostownia w ZZO „Eko Dolina” w Łężycach – widok z lotu ptaka
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- odpowiedniego składu chemicznego 
komponentów i określonych proporcji 
mas; 
- właściwej wilgotności masy kompo-
stowej; 
- właściwej regulacji stosunków po-
wietrznych; 
- określonej temperatury procesu; 
- udziału odpowiednich mikroorgani-
zmów. 
W skład kompostowni w „Eko Dolinie” 
wchodzą: hala kompostowni, układy 
wentylacji, napowietrzania pryzm i 
oczyszczania powietrza procesowego, 
plac dojrzewania i magazynowania 
kompostu oraz sterownia obiektowa. 

Jak to działa?

Hala kompostowni z wydzielonym ma-
gazynem przyjęcia odpadów ma po-
wierzchnię 6150 m2. Główną jej część 

zajmuje bioreaktor, w którym zlokali-
zowano dziewięć stanowisk dla pryzm 
kompostowych o łącznej objętości 5800 
m3. Wszystkie wyposażono w układ 
napowietrzania, nawadniania oraz kon-
troli temperatury pryzm. Są one napo-
wietrzane za pomocą specjalnych dysz, 
wbudowanych w posadzkę pod ich sta-
nowiskami. Dysze odciągają powietrze 
spod pryzm, wymuszając tym samym 
przepływ powietrza wewnątrz każdej z 
nich. Odbierają też powstające w trakcie 
kompostowania odcieki.
Halę wyposażono w układ wentylacji, 
utrzymujący stale wewnątrz podciśnie-
nie i zapobiegający emisji odorów. Po-
wietrze odsysane z wnętrza hali oraz 
pochodzące z napowietrzania pryzm jest 
oczyszczane w instalacji składającej się 
z płuczki powietrza, która je nawilża i 
schładza, oraz biofiltra z mikroorgani-
zmami, rozkładającego zanieczyszcze-

nia zawarte w powietrzu procesowym.
Plac dojrzewania stabilizatu jest wypo-
sażony w boksy magazynowe, wyko-
nane z betonowych bloczków. Został 
on wykonany jako szczelny betonowy 
plac, z którego odcieki są odprowadza-
ne do zbiornika retencyjnego. Sterownia 
obiektowa kompostowni służy kontroli 
procesu dzięki komputerowemu syste-
mowi wizualizacji i sterowania kompo-
stownią.

75 tys. m3 odpadów rocznie

Proces stabilizacji jest dwuetapowy. 
Składa się z procesu głównego, pro-
wadzonego wewnątrz hali bioreaktora, 
oraz procesu dojrzewania stabilizatu, 
odbywającego się na odkrytym placu. 
Po dostarczeniu odpadów na stanowi-
ska wewnątrz hali bioreaktora, pryzmy 
zostają odpowiednio nawodnione w 

Wnętrze kompostowni
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celu wymieszania i rozluźnienia stabi-
lizowanego materiału. Główny proces 
stabilizacji wewnątrz hali bioreaktora, 
podczas którego następuje rozkład więk-
szości substancji organicznych, trwa 28 
dni. Po tym czasie materiał zostaje wy-
prowadzony na zewnątrz bioreaktora i 
poddany przesiewaniu na sicie w celu 
usunięcia zanieczyszczeń niepoddają-
cych się biodegradacji, np. fragmentów 
plastiku. Następnie materiał trafia na 
plac dojrzewania, gdzie ponownie for-
mowany jest w pryzmy. Są one także 
regularnie (raz w tygodniu) przerzucane 
dla napowietrzenia, rozluźnienia i wy-
mieszania materiału. Stabilizat dojrzewa 
około czterech tygodni i jest uzależnio-
ny od warunków atmosferycznych. W 
jego wyniku powstaje produkt o cechach 
próchnicy. Materiał ponownie jest prze-
siewany przez sita o jeszcze mniejszej 
niż poprzednio średnicy, co pozwala na 

dokładniejsze usunięcie niedegradowal-
nych zanieczyszczeń. Przygotowany w 
ten sposób stabilizat magazynowany jest 
na placu. Może być wykorzystywany do 
nawożenia i poprawy właściwości gleby 
lub rekultywacji zdegradowanych tere-
nów i składowisk.
Proces kompostowania pozwala na za-
gospodarowanie do 75 tys. m3 odpadów 
rocznie. Pozwala to nie tylko na znaczną 
redukcję masy, ale także na ograniczenie 
emisji metanu i związków złowonnych, 
powstających w procesach beztleno-
wych wewnątrz kwater składowych.  

Potrzebna zmiana przepisów

Niestety, zgodnie z aktualnymi przepisa-
mi nie jest dozwolony inny sposób zago-
spodarowania stabilizatu. Nie dopuszcza 
się do jego wykorzystania jako warstw 
izolacyjnych w kwaterach składowych 

pomimo iż jest to materiał niewiele róż-
niący się od ziemi, czyli odpadu, którego 
wykorzystanie w takim celu jest dozwo-
lone. Z uwagi na bardzo ograniczony 
zakres prac rekultywacyjnych, które 
wykonywane są jedynie po zamknięciu 
składowiska, a także niewielkie  zainte-
resowanie tym materiałem ze strony rol-
ników, ze względu na duże zanieczysz-
czenie, stabilizat będzie docelowo skła-
dowany na kwaterach składowych. Roz-
szerzanie możliwości zagospodarowania 
stabilizatu wraz z rozwojem instalacji do 
mechaniczno – biologicznej obróbki od-
padów stało się palącym problemem Za-
kładów Zagospodarowania Odpadów w 
Polsce. Do tego celu niestety konieczna 
jest stosowna zmiana przepisów praw-
nych.

Izabela Wołosiak 
– wiceprezes Zarządu 

„Eko Doliny” Sp. z o.o.

Fot. WWW.PIOTRWITTMAN.PL
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- Jak ocenia Pan mijającą 
kadencję?

- Podsumowując 4 lata mijającej kadencji 
samorządu województwa pomorskiego, 
udało nam się zrealizować bardzo dużo 
istotnych dla pomorskiego regionu inwesty-
cji. Wiele z nich to przedsięwzięcia finan-
sowane przy wsparciu funduszy europej-
skich. Obiecaliśmy, że będziemy sprawnie 
wydawać pieniądze z Unii Europejskiej, i 
w moim przekonaniu osiągnęliśmy najważ-
niejsze cele. Dobrze wydatkujemy środki na 
inwestycje z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla województwa pomorskiego 
na lata 2007-2013. Na terenie całego Po-
morza realizowanych było i nadal jest mnó-
stwo zadań edukacyjnych i społecznych 
finansowanych z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
Na początku kadencji mówiliśmy także o 
położeniu nacisku na realizację zadań inwe-
stycyjnych w służbie zdrowia. Kończy się 
właśnie budowa szpitala w Słupsku, który 
w najbliższym czasie będzie przyjmował 
pacjentów. Kolejnych siedem inwestycji 
m.in. Pomorskie Centrum Traumatologii w 
Gdańsku, jest w trakcie realizacji. 
Doposażyliśmy nasze szpitale w 
nowoczesny sprzęt medyczny.  
W sprawach drogowych udało się 
nam również sporo zrealizować. 
Przez obszar całego Pomorza prze-
biega autostrada A1, za budową 
której mocno lobbował również 
samorząd województwa. Zmoder-
nizowane bądź modernizowane 
są wszystkie dojazdy do A1, wiele 

kilometrów dróg wojewódzkich zostało 
poddanych modernizacji, powstają obwod-
nice miast, m.in. oddana w maju br., bardzo 
oczekiwana obwodnica Pelplina. Myślę, że 
ta kadencja jest bardzo udana, nie tylko dla 
zarządu województwa i koalicji rządzącej, 
ale dla wszystkich radnych sejmiku woje-
wództwa.

- Mówimy o dużych inwestycjach 
infrastrukturalnych. A co z pomorską 
kulturą?

- Od początku istnienia samorządu wo-
jewódzkiego kultura jest dziedziną wy-
różnianą przez władze województwa, 
co jest widoczne w rosnących z roku na 
rok wydatkach na pomorską kulturę. W 
Polsce, a nawet w Europie, mówi się już 
o takich wydarzeniach kulturalnych jak 
Festiwal Szekspirowski i choćby ostatni 
bardzo udany Festiwal „Solidarity of Arts”. 
Wspaniałym repertuarem mogą pochwalić 
się nasze jednostki, tj. Polska Filharmonia 
Bałtycka, Państwowa Opera Bałtycka, Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku czy Teatr Muzyczny 
w Gdyni. Oferta kulturalna jest na bardzo 
wysokim poziomie, a będzie jeszcze lepiej 

Pomorskie 
na dobrym kursie
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem – marszałkiem wo-
jewództwa pomorskiego – o dokonaniach samorządu w 
kadencji 2006 – 2010 r.

gdy zostaną zrealizowane inwestycje np. 
we wspomnianym Teatrze Muzycznym w 
Gdyni.

- Czy przez ostatnie cztery lata były 
jakieś zadania, które sprawiły kłopot 
zarządowi województwa?

- Oczywiście. Nie mogę powiedzieć, że 
ostatnia kadencja była usłana różami. Naj-
więcej problemów mamy w służbie zdro-
wia. Nadal istnieje tam zadłużenie sięgające 
kilkuset milionów złotych. Wprawdzie 
systematycznie jest ono spłacane, ale jest to 
znaczne obciążenie dla placówek medycz-
nych. Choć muszę tutaj dodać, że w tym 
roku, poza dwoma szpitalami, nasze pla-
cówki zdrowia osiągnęły bilans dodatni. 
Także każdy ruch dotyczący przekształcenia 
w placówkach służby zdrowia wywołuje 
reakcje ze strony zainteresowanych osób, 
pracowników, i te napięcia też trzeba było 
łagodzić kilkukrotnie w ostatnich latach.

- Jak ocenia Pan współpracę samorzą-
du województwa z władzami Gdańska? 

- Współpraca przebiega bardzo dobrze, o 
czym świadczą liczne inwestycje na terenie 
miasta prowadzone ze środków unijnych. 
Wspomnę tu choćby trasę W-Z, której 
ostatni etap jest właśnie realizowany, czy 
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej 

polegający na modernizacji linii 
tramwajowych i wymianie taboru 
autobusowego i tramwajowego. 
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy 
również prace związane z Pomorską 
Koleją Metropolitalną, ponieważ 
także w tym temacie współpraca 
z władzami miasta ma zasadnicze 
znaczenie.

- Z jakimi problemami w najbliższych 

Jestem przekona-
ny, że za kilka lat 
będziemy bene-
ficjentami wielu 
kluczowych in-
westycji...

SAMORZĄD
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latach zmierzyć się będzie musiało 
województwo? 

- Na pewno jest kilka takich rzeczy. Znów 
muszę zacząć od służby zdrowia. Gdy 
negocjowane są kontrakty z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, obawiamy się czy 
znowu nasze placówki nie wpadną w kło-
poty finansowe. Obawiamy się o wielkość 
przychodów z podatków CIT, co ma zwią-
zek z dochodami naszych przedsiębiorstw. 
Nasze obawy budzi niepokojący poziom 
bezrobocia, co także odbija się niekorzyst-
nie na budżecie samorządu województwa. 
To są najważniejsze problemy, choć trzeba 
zaznaczyć, że mimo tego województwo 
pomorskie nadal prężnie się rozwija, zaś 
nowe zadania będą służyły dalszemu jego 
rozwojowi. 

- Czy potrafi Pan sobie wyobra-
zić Pomorze za pięć, sześć lat?

- Z pewnością za kilka lat Pomorze 
będzie jeszcze bardziej przyjazne, 
zarówno dla jego mieszkańców, 
jak i dla licznie odwiedzających 
nas turystów. W tej chwili re-
alizowanych jest bardzo wiele 
projektów drogowych, kilka 
kluczowych inwestycji jesz-
cze czeka na rozpoczęcie 
prac. Rozwija się również 
infrastruktura kolejowa, w 
której przybywa coraz więcej 
nowoczesnego taboru. Za 
pięć, sześć lat z pewnością 
będziemy już korzystać z 
usług Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, która 
połączy aglomerację 
trójmiejską z innymi 
częściami regionu.
Jestem przekonany, że 
za kilka lat będziemy 
beneficjentami wielu 
kluczowych inwestycji, 
które zasadniczo wpłyną 
na jakość życia Pomorzan. 
Ta wielka, pozytywna zmiana 
widoczna będzie także w dziedzinie 
kultury, sportu, turystyki czy środowiska, 
bo również i na tych obszarach koncentruje 
swoje zadania samorząd województwa.     
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wość regionu. Swoją ofertę powiat skierował także do lokalnych 
przedsiębiorców, zachęcając ich do inwestowania i rozwijania 
swoich przedsięwzięć. Oprócz kampanii wizerunkowej powiat 
chojnicki stworzył także narzędzie w postaci portalu internetowe-
go wyposażonego w wirtualnego asystenta, który jest przewodni-
kiem po stronie www.bizneschojnice.eu. Budową kampanii zajęła 
się profesjonalna agencja PR – EurOcean z Gdyni, która przepro-
wadziła różnorodne działania promocyjne na rzecz powiatu. 

Portal jako narzędzie komunikacji
Portal www.bizneschojnice.eu to innowacyjna platforma pozy-
skiwania informacji, skierowana do inwestorów, turystów oraz 
mieszkańców powiatu chojnickiego. Zgodnie z najnowszymi 
trendami został on podzielony na trzy strefy tematyczne. W Stre-
fie Turystyki użytkownicy mogą znaleźć informacje o miejscach 
noclegowych, a także dowiedzą się o projektach wspierających 
ofertę turystyczną. Znajduje się tu  także lista najciekawszych 
obiektów kulturalnych i przyrodniczych. Strefa Edukacji zawiera 
wyszczególnione oferty szkoleniowe i doradcze, projekty zwią-
zane z edukacją oraz listę placówek edukacyjnych znajdujących 
się na terenie powiatu. Strefa Biznesu zainteresuje natomiast tych, 
którzy szukają informacji o lokalnych inwestycjach. Każdy in-
ternauta może także przejrzeć bogatą bazę firm, najaktualniejsze 
oferty pracy oraz zdobyć informacje o projektach związanych z 
otoczeniem biznesu.

Wicestarosta Chojnicki Marek Szczepański
Przeprowadzona kampania to niezwykle istotny element strategii 
powiatu. Oprócz osiągniętych celów wizerunkowych przekazali-
śmy społeczności wspaniałe narzędzie w postaci portalu interne-
towego. Portal wyposażony jest w Wirtualnego Asystenta, czyli 
nowatorskie rozwiązanie przedstawiające postać obecną na stro-
nie internetowej, która jest przewodnikiem po portalu i pomaga 
użytkownikowi w zdobywaniu potrzebnych informacji. Jest to 
pierwsze tego typu rozwiązanie dedykowane dla samorządu. 
Wirtualny Asystent Adam Chojnicki doskonale rozumie język 
polski, a w komunikacji z internautą wykorzystuje także mowę 
ciała - porusza się adekwatnie do wyrażanych emocji i wypowia-
danych treści, sprawiając, że rozmowa internauty z botem do złu-
dzenia przypomina dialog dwojga ludzi. Bot portalu www.biznes-
chojnice.eu to rozwiązanie inteligentne, elastyczne i przyjazne, 
służące zarówno mieszkańcom powiatu, potencjalnym inwesto-
rom, jak i turystom, chcącym wypocząć w regionie. 

Opr. Zespół Eurocean 

Powiat chojnicki 
dla biznesu i turystyki

www.bizneschojnice.eu 
Powiat chojnicki stawia na turystykę i biznes. W ramach progra-
mu operacyjnego 1.6.1 pozyskał środki finansowe i przeprowadził 
kampanię promocyjną regionu. Na terenie Trójmiasta mogliśmy 
w tegoroczne wakacje obserwować billboardy zachęcające do 
spędzania wolnego czasu wśród chojnickich lasów i jezior.  Kam-
pania skierowana była do różnych odbiorców, zachęcając zarów-
no do aktywnego wypoczynku, jak i spokojnego zwiedzania za-
bytków i atrakcyjnych miejsc Ziemi Chojnickiej. Jak do tej pory 
powiat chojnicki nie miał okazji zaprezentowania na taką skalę 
walorów regionu. Bogata oferta turystyczna unikatowe miejsca 
zarówno przyrodnicze, jak i wiele zabytków, wpływają na urokli-

– jako przykład zintegrowanej promocji regionu
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Malbork - jeden 
dzień to za mało!

- Panie burmistrzu, podczas niedaw-
nych wyborów samorządowych już 
w pierwszej turze zapewnił Pan sobie 
fotel burmistrza na drugą kadencję. 
Uzyskał Pan doskonały wynik 64% 
głosów i zdystansował swoich trzech 
przeciwników w walce o fotel burmi-
strza. Taki wynik zobowiązuje. 

- Każde wybory to święto demokracji. 
Przede wszystkim należy podziękować 
tym, którzy w wyborach uczestniczą i od-
dają głos zgodnie ze swoimi przekonania-
mi, bo te osoby przyjmują na siebie obo-
wiązek współdecydowania o losach na-
szego państwa i naszych małych ojczyzn. 
Pełnienie funkcji burmistrza to oczywiście 
zaszczyt, tym bardziej gdy już w pierw-
szej turze spotykamy się z tak dużym za-
ufaniem wyborców. Jednak ten urząd to 
nie jest miejsce pełnienia zaszczytów, ale 
miejsce ciężkiej pracy i dźwigania ciężaru 
odpowiedzialności za miasto i jego miesz-
kańców. To miejsce podejmowania wy-
zwań i zawierania kompromisów. Przez 
udzielenie mi tak wysokiego poparcia 
społeczność lokalna pokazała, że mi ufa, a 
z drugiej strony akceptuje kierunek zmian, 
jaki zapoczątkowaliśmy w Malborku. Do-
wodzi to również, że mieszkańcy mają 
duże oczekiwania co do kontynuacji tych 
zmian. To dla mnie duże zobowiązanie i 
będę starał się sprostać temu zadaniu, pra-
cować skutecznie dla dobra mieszkańców 
i miasta.

 - Wiele słyszy się o przemianach, 
jakie Malbork przeszedł w ciągu 
ostatnich lat. Miasto zmieniło się nie 
do poznania. Jakości tych zmian do-
wodzi przyznana miastu nagroda za 
Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Pomorskiego 2010. To efekt 
już zrealizowanych przedsięwzięć. 
Na jakich działaniach będziecie, Pan 
i Pana współpracownicy, skupiali się 
przez najbliższe cztery lata? 

- Trzeba jasno powiedzieć, że wpływ na 
samorząd można wywrzeć w momencie, 
kiedy konsekwentnie realizuje się pewną 
wizję, szczególnie gdy dzieje się to przez 
okres dłuższy niż jedna kadencja. Na po-
czątku pierwszej kadencji mieliśmy na-
kreśloną wizję zmian w mieście i realiza-
cja tego planu będzie kontynuowana. Ge-
neralnie chodzi o bardzo wszechstronny 
rozwój naszego miasta, wykorzystywanie 
tych wszystkich szans, które stoją przed 
Malborkiem, dobrych stron, których na-
sze miasto ma wiele. Można tu mówić o 
zmianach w zakresie infrastruktury tury-
stycznej, rekreacyjnej, drogowej, ale nie 
tylko. Jesteśmy stolicą powiatu, natomiast 
chcemy, by Malbork był stolicą małego 
regionu, by sąsiednie powiaty i miejsco-
wości, które w sposób naturalny lgną do 
Malborka, coraz bardziej integrowały się 
z naszym miastem. Malbork powinien 
być stolicą małego regionu, zarówno go-
spodarczą, jak i kulturalną. Dlatego w 

Rozmowa z Andrzejem Rychłowskim, burmistrzem 
Malborka, który zdystansował swoich rywali w ostat-
nich wyborach.

najbliższych latach skupimy się na 
dalszym rozwoju miasta. Chcemy 
zmieniać nadal opinię o Malborku 
jako mieście, do którego przyjeżdża 
się tylko zwiedzać zamek. Dzisiaj 
turysta potrzebuje czegoś więcej 
niż dwu-trzygodzinna wizyta w 
muzeum, a my poprzez swoje 
działania, przebudowę centrum, 
wzbogacanie infrastruktury re-
kreacyjnej, zatrzymujemy w 
mieście turystę na dłużej. Bę-
dziemy podejmować kolejne 
działania w tym zakresie, 
tworzyć kolejne atrakcje 
turystyczne, by odwie-
dzający zatrzymywali się 
u nas na dłużej, zgodnie 
z hasłem promocyjnym 
miasta „Malbork - jeden 
dzień to za mało!”. 
W najbliższych latach 
chcemy też przyjąć ostry kie-
runek na gospodarkę. Prognozy 
dotyczące wzrostu PKB znamionują 
pewną poprawę sytuacji gospodarczej w 
Polsce, co ma też swoje przełożenie na 
samorządy. Pierwsze półtora roku po-
przedniej kadencji było okresem dobrej 
koniunktury na rynku, co widoczne było 
w aktywności inwestorów i na tym sko-
rzystał także Malbork. Później jednak 
sytuacja, jak wszyscy wiemy, uległa 
znacznemu pogorszeniu, mamy jednak 
nadzieję, że w najbliższym czasie za-
cznie się ona normować. Po uporząd-
kowaniu miasta, podniesieniu się z 
kolan, jeśli chodzi o jego wizerunek, 
chcemy silnie zabiegać o inwestorów, 
pokazując, że Malbork to świetne miej-
sce do robienia interesów, zarówno pod 
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względem bardzo dogodnego położenia 
i skomunikowania z innymi ośrodkami, 
jak i klimatu sprzyjającego inwestorom w 
samym Malborku. Będziemy prowadzić 
działania w celu pozyskania inwestorów, 
by Malbork, który historycznie był mia-
stem o dużym znaczeniu gospodarczym, 
tę pozycję odzyskał i stał się ponownie ta-
kim silnym gospodarczo ośrodkiem.
Ważną część naszych działań bez wątpie-
nia będą także stanowiły zabiegi o to, by 
inwestycje planowane w Malborku przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad, tj. budowa drugiej nitki 
mostu przez Nogat i obwodnicy 

miasta, doczekały się reali-
zacji. To niezwykle ważne 
dla nas przedsięwzięcia, 
których realizacja zbli-
ży Malbork do innych 
znaczących ośrodków, 
w tym aglomera-
cji trójmiejskiej. Te 
wszystkie działania 
będą powodowały, 
że Malbork będzie 
stawał się miastem 
coraz bardziej 
atrakcyjnym. To 
się zresztą już 
dzieje i coraz 
więcej osób 
spoza miasta 
przeprowadza 

się do Malbor-
ka i wiąże z tym 

miejscem swoją 
przyszłość. Cały czas 

aktualny jest też plan wprowa-
dzenia do Malborka jeszcze jednej 
szkoły wyższej, by Malbork stał 
się małym ośrodkiem akademic-
kim.

- Mowa tu o sprawach gospodar-
czych, a jakie ma Pan plany, jeśli 
chodzi o kwestie społeczne?

- Kładziemy duży nacisk na 
sprawy społeczne. To niezwykle 
ważna kwestia pomocy najuboż-
szym, ale zamierzamy również 
rozwijać współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi. Coraz 
bardziej aktywna w Malborku 

jest młodzież, która jest przyszłością tego 
miasta, i współpraca z młodymi ludźmi 
skupionymi w różnych organizacjach, sto-
warzyszeniach czy klubach sportowych 
jest dla nas bardzo ważna. Organizacje te 
stanowią także ważny element rozwoju, 
promocji miasta.
Niezwykle ważnym zagadnieniem jest 
też budownictwo. Dużo udało się zrobić 
w poprzedniej kadencji, wybudowaliśmy 
dwa domy z mieszkaniami komunalny-
mi, po raz pierwszy w Malborku od dzie-
sięcioleci. To dzisiaj jedno z nielicznych 
miast, gdzie na mieszkania komunalne nie 
czeka się w tej chwili dłużej niż 2-3 lata. 
Jest natomiast jeszcze sporo do zrobienia 
w dziedzinie mieszkań socjalnych i trzeba 
położyć nacisk na to, aby tym naprawdę 
potrzebującym, czasami bezradnym oso-
bom pomóc. 

- Ostatnie 4 lata były dla Malborka 
przełomem jeśli chodzi o pozyski-
wanie środków pozabudżetowych, w 
tym unijnych. Ze źródeł zewnętrznych 
pozyskaliście 41 mln zł na realizację 
zadań o wartości 66 mln zł. Jakie jesz-
cze plany wiążecie z możliwościami, 
jakie daje pozyskiwanie funduszy z 
zewnątrz?

- Zostały nam jeszcze do realizacji projek-
ty unijne, na które pozyskaliśmy dofinan-
sowanie, jak choćby odbudowa średnio-
wiecznej Szkoły Łacińskiej, gdzie po-
wstanie nowoczesne multimedialne cen-
trum edukacyjne, czy partnerski projekt 
Pętli Żuław, w ramach którego budować 
będziemy przystanie na rzece Nogat.
Najbliższe lata to ostatni czas na pozyski-
wanie środków unijnych z tej „szczodrej” 
puli. Zamierzamy oczywiście jeszcze z 
tego skorzystać. Chcemy przywrócić ob-
szary dawnych wysypisk śmieci, po ich 
rekultywacji, jako pełnowartościowe te-
reny inwestycyjne. Chcemy także konty-
nuować przebudowę miejsc kluczowych 
turystycznie poprzez inwestycję na bul-
warze nadrzecznym, co idealnie współgra 
z planem budowy przystani za już pozy-
skane środki. Ważnym planem jest także 
kontynuacja rozpoczętych już prac ratun-
kowych przy średniowiecznych murach 
obronnych miasta.
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Tak bogatej w inwestycje kadencji w 
historii Urzędu Marszałkowskiego woje-
wództwa pomorskiego jeszcze nie było!
- Wszystkie zrealizowane bądź rozpo-
częte inwestycje dają wielkie powody do 
zadowolenia - mówi marszałek Mieczy-
sław Struk. - Świadczy to także o tym, że 
bardzo sprawnie wydajemy środki unij-
ne, a co więcej - według najnowszego 
rankingu Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego robimy to najlepiej w Polsce!
Chodzi o Regionalny Program Opera-
cyjny dla województwa pomorskiego 
na lata 2007-2013, w ramach którego 

otrzymaliśmy 885 mln euro do wydania 
na inwestycje. Zarząd województwa wy-
brał już do realizacji aż 1345 projektów, 
złożonych przez beneficjentów z całego 
regionu. Dzięki temu pomorskie znaj-
duje się obecnie na pierwszym miejscu 
w Polsce, jeśli chodzi o umowy zawarte 
w ramach RPO, oraz w pierwszej piątce 
regionów, jeśli chodzi o już zatwierdzone 
wydatki.
- Potraktowaliśmy fundusze unijne jako 
naszą „tarczę antykryzysową” - mówi 
skarbnik województwa Henryk Halmann. 
- Dzięki sprawnemu wydatkowaniu tych 

Tylu inwestycji jeszcze na Pomorzu nie było!

Najlepsze cztery lata w historii regionu

Województwo pomorskie ma powody do dumy. 
W ciągu minionych czterech lat samorząd województwa 
zrealizował lub rozpoczął wiele kluczowych inwestycji 
drogowych. Rozwijał transport kolejowy i modernizował 
opiekę zdrowotną, a przy tym wszystkim nie zapominał 
o wspomaganiu przedsiębiorczości i nauki. 

środków udało nam się stymulować po-
morską gospodarkę na tyle skutecznie, 
że w stosunkowo niewielkim stopniu 
odczuliśmy skutki światowego kryzysu. 
Unijnych inwestycji jest u nas obecnie 
nawet więcej niż przed kryzysem.
Urząd Marszałkowski może się pochwa-
lić realizacją ośmiu wielkich inwestycji 
w pomorskiej służbie zdrowia, w tym 
m.in. Pomorskiego Centrum Traumato-
logii w Gdańsku oraz najbardziej chyba 
oczekiwanej przez mieszkańców budowy 
szpitala w Słupsku, która zakończy się 
jeszcze w tym roku. Konsekwentnie 
realizowane są drogi dojazdowe do auto-
strady A1, została wybudowana obwod-
nica Pelplina, zmodernizowano kilkaset 
kilometrów dróg wojewódzkich - co jest 
najlepszym dowodem na to, że inwesty-
cje unijne prowadzone są w całym regio-
nie, a nie tylko w Trójmieście. Wystarczy 
spojrzeć na mapę województwa, by prze-
konać się, że w każdej gminie Pomorza 
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Tylu inwestycji jeszcze na Pomorzu nie było!

Najlepsze cztery lata w historii regionu

były lub są realizowane inwestycje z wy-
korzystaniem funduszy unijnych.
- Z powodzeniem udaje nam się również 
realizować wiele zadań o tzw. charakte-
rze miękkim, czyli inwestować w rozwój 
człowieka, dokształcanie, zmianę zawo-
du, wsparcie dla szkół itp. - dodaje mar-
szałek Struk. - Dumni jesteśmy również 

z bardzo dobrze przygotowanego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który 
wreszcie wystartował, a jego efekty 
będziemy mogli podziwiać w kolejnej 
kadencji.

Władze regionu były także inicjatorami 
rozbudowy Szybkiej Kolei Miejskiej w 
Trójmieście, modernizacji linii kolejo-
wych na odcinkach Reda - Hel, Koście-
rzyna - Gdynia czy Gdynia - Warszawa. 
Jako jedyne województwo w Polsce, po-
morskie nie tylko nie redukuje żadnych 
połączeń regionalnych, ale nawet uru-

chamia nowe (np. Malbork - Grudziądz, 
Gdynia - Kartuzy) oraz inwestuje w wy-
mianę taboru, kupując tzw. szynobusy. 
Największym wyzwaniem inwestycyj-
nym w dziedzinie transportu jest jednak 

budowa Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej, która w najbliższych latach zrewolu-
cjonizuje transport publiczny w Trójmie-
ście i na Kaszubach. To wręcz epokowa 
inwestycja dla naszego województwa, 
które do tej pory nie realizowało jeszcze 
inwestycji o wartości ponad 850 mln zł.
Samorząd wojewódzki pamiętał także 
o wspieraniu przedsiębiorczości (np. 
poprzez przystąpienie naszego regionu 
do europejskiej inicjatywy „Jeremie”, 
co w praktyce oznacza uruchomienie 
ponad miliarda złotych na wsparcie fun-
duszy pożyczkowych i poręczeniowych, 
dostępnych dla małych i średnich przed-
siębiorstw), edukacji, kulturze i innych 
ważnych dziedzinach życia społecznego. 
Tutaj po raz kolejny Pomorze udowodni-
ło, że - jak twierdzi wielu ekonomistów 
- każda złotówka wydawana przez sa-
morząd jest wykorzystana czterokrotnie 
efektywniej niż przez władze centralne.

(M)  

- Potraktowaliśmy fundusze 
unijne jako „tarczę antykry-
zysową” - mówi skarbnik wo-
jewództwa Henryk Halmann

Fot. Andrzej J. Gojke
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Pokażmy świat 
niewidomym

- Już po raz dziewiąty członkowie i goście 
Klubu Rotary Gdańsk Sopot Gdynia spo-
tykają się na zorganizowanym wspólnie z 
Sierra Golf Club w Pętkowicach turnieju 
charytatywnym - powiedział Expressowi 
Biznesu Tomasz Balcerowski, prezydent 
klubu Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia. 
- Oczywiście jak co roku turniejowi przy-
świeca szczytna idea. Tym razem zbie-
ramy na budowę specjalnych makiet dla 
niewidomych, dzięki którym będą mogli 
zobaczyć zabytki Gdańska i Trójmiasta za 
pomocą rąk. Niewidomi przyjeżdżający 
do Gdańska nie mogą zobaczyć Fontanny 
Neptuna, Bazyliki Mariackiej, Dworu Ar-
tusa czy Żurawia. Jeżeli uda nam się zebrać 
odpowiednie środki i wybudować makiety 
obiektów, będą mogli te zabytki poczuć i 
poznać.
Rotary International, którego członkiem 
jest Klub Rotary GSG, powstał w Stanach 
Zjednoczonych i działa już od 105 lat. Klub 
w Trójmieście jest najstarszym i najwięk-
szym (40 członków) klubem w tej części 
Polski. Jest to stowarzyszenie ludzi dobrej 
woli różnych branż i profesji, którzy osią-
gnęli już mniejszy lub większy sukces w 
życiu i chcieliby pomagać tym, którzy tej 
pomocy potrzebują, oraz wspierać utalento-
waną młodzież w rozwoju jej zdolności.
Zaproszeni na imprezę goście mogli m.in. 
wziąć udział w krótkiej akademii golfa, 
podczas której Wacław Laszkiewicz – 
zawodowy gracz i trener golfa, członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia In-
struktorów Golfa (PGA Polska), objaśniał 
i demonstrował podstawowe zasady gry. 
Podczas dwóch konkursów panie rywali-
zowały w celności uderzenia, a panowie 

Na budowę specjalnych makiet, dzięki którym niewidomi będą mogli zobaczyć 
pomorskie zabytki za pomocą rąk, zbierano podczas IX Rotariańskiego Charyta-
tywnego Turnieju Golfowego w Sierra Golf Club w Pętkowicach. 

popisywali się uderzeniami na jak najdalszą 
odległość. Wśród kobiet tryumfowała pani 
Maria Chmiel, która z odległości 7 metrów 
umieściła w dołku piłeczkę z pierwszym 
uderzeniem. Najdalszym uderzeniem 
popisał się Wojciech Wołoszyk, posyłając 
piłeczkę na 141. metr.
Po wyśmienitym posiłku przygotowanym 
przez kuchnię Sierra Golf Club, przyszła 
kolej na ogłoszenie wyników rozgrywa-
nego od rana turnieju charytatywnego. 
W kategorii Netto mężczyzn zwyciężył 
Dariusz Dymecki, Brutto mężczyzn - Jaro-
sław Szwarc, Netto kobiet - Bożena Wygo-
nowska, Brutto kobiet Joanna Borkowska, 
Nearest to the pin -  Dariusz Dymecki oraz 
XIII miejsce - Marek Kamiński.
Wielką atrakcją imprezy był plenerowy 
wernisaż obrazów i grafik cyfrowych pra-
cowni „KOGA – dekoracje”, który cieszył 
się bardzo dużym powodzeniem. Wiele 
prezentowanych prac znalazło nabywców. 

Młodzież z działającej przy Klubie Rotary 
GSG – Rotaryact, rozprowadzała podczas 
imprezy kupony loterii fantowej, z której 
dochód również przeznaczony będzie na 
akcję charytatywną „Pomóżmy zobaczyć 
świat rękoma”. Jej bardzo emocjonujący 
finał okazał się jedną z największych atrak-
cji dnia. Rozlosowano ponad sto bardzo 
atrakcyjnych fantów, wśród których były 
między innymi numizmaty, biżuteria, 
książki i wiele interesujących gadżetów. 
Podczas sobotniej akcji w Sierra Golf Club 
w Pętkowicach udało się zebrać kwotę po-
nad 12 tys. złotych.   
Jeśli ty także chcesz wspomóc finansowo 
akcję Klubu Rotary, pieniądze możesz 
przekazać na konto Klub Rotary Gdańsk 
Sopot Gdynia 80-341 Gdańsk, ul. Kaplicz-
na 30. Nordea o. Gdynia 47 1440 1026 
0000 0000 0326 2936 z dopiskiem „Po-
móżmy zobaczyć świat rękoma”                       
              Andrzej Gojke

INICJATYWY
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List intencyjny w sprawie utworzenia 
muzeum podpisali jeszcze w czerwcu br. 
Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni 
oraz Janusz Jarosiński - prezes zarządu 
Morskiego Portu Handlowego S.A., która 
to instytucja jest obecnie właścicielem bu-
dynku Dworca Morskiego przy ul Polskiej 
1 w Gdyni.  
- Do podjęcia próby realizacji projektu Mu-
zeum Emigracji zainspirowała nas potrzeba 
upamiętnienia tak bardzo znaczącego etapu 
historii naszego kraju, jakim była emigra-
cja - mówił prezydent Wojciech Szczurek 
witając gości na Zamku Królewskim w 
Warszawie. - To w Gdyni powstały instytu-
cje i obiekty obsługujące ruch emigracyjny. 

Z Gdyni wyruszano w daleką emigracyjną 
tułaczkę na pokładach Batorego, Piłsud-
skiego, Polonii, Pułaskiego i wielu innych. 
Jako port transatlantycki Gdynia była miej-
scem szczególnie związanym z emigracją. 
Praktycznie w każdym polskim domu 
odnaleźć można poruszającą rodzinną hi-
storię emigracyjną, a niemal wszyscy z nas 
mają krewnych za granicą. Dzięki temu 
projektowi możemy wspólnie wypełnić to 
historyczne zobowiązanie wobec milionów 
Polaków.
W imieniu Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego oraz Marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza, który objął projekt honoro-
wym patronatem, głos zabrali przedstawi-

Muzeum Emigracji
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powstanie w Gdyni

Projekt utworzenia Muzeum Emigracji w zabytko-
wym budynku Dworca Morskiego w Gdyni zaprezen-
towany został na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat pol-
skiej emigracji, i to nie tylko tej historycznej, ale rów-
nież współczesnej. 

ciele ich kancelarii: Krzysztof Łaszkiewicz 
i Zdzisław Iwanicki. Z wielkim uznaniem 
dla pomysłu wypowiadał się marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, zapewniając jednocześnie o popar-
ciu dla tej inicjatywy. Głos zabrali również 
m.in. Andrzej Seweryn, Małgorzata Szej-
nert, Paweł Huelle oraz prof. Marian M. 
Drozdowski – obecni na spotkaniu przyja-
ciele projektu.
Nikogo jednak z obecnych w Wielkiej Sali 
Zamku Królewskiego, gdzie odbywała się 
prezentacja, do idei powstania Muzeum nie 
trzeba było przekonywać.
Profesor Marian M. Drozdowski - histo-
ryk, przypomniał niektóre fakty z historii 
polskiej emigracji. Mówił m.in. o Wielkiej 
Emigracji po powstaniu listopadowym, 
która liczyła zaledwie około 10 tys. ludzi, 
o emigracji zarobkowej w latach 1919-30 
-  objęła prawie milion Polaków, i o tej 
współczesnej, podczas której tylko w ostat-
nich latach ponad milion naszych rodaków 
wyemigrowało do Wielkiej Brytanii (500 
tys.) Irlandii (300 tys.) i Niemiec (300 tys.). 
Ekspozycje Muzeum zajmować będą ok. 6 
tys. metrów kwadratowych. Wykorzystane 
zostaną najnowsze osiągnięcia technik 
audiowizualnych. Będą one wciągać 
odwiedzających do uczestnictwa w roz-
grywającej się na ich oczach opowieści o 
losach polskiej emigracji. Planowane jest 
m.in. odtworzenie wnętrza dawnych stat-
ków (fragmentu pokładu, kabiny). Dzięki 
temu zobaczymy w jakich warunkach nasi 
rodacy podróżowali do swoich nowych Oj-
czyzn. Obecnie trwają studia prawno-do-
kumentacyjne związane z udostępnieniem 
budynku na rzecz placówki kulturalnej, 
pracami rewitalizacyjnymi jakie trzeba 
będzie wykonać, a szczególnie pogodzenia 
wymogów konserwatorskich i nowej mu-
zealnej funkcji obiektu. Otwarcie Muzeum 
przewidywane jest na 2013 rok, w którym 
to przypada rocznica pierwszego transportu 
emigrantów z Gdyni.          Andrzej Gojke
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Region i miasto, 
tak jak kosmetyk 
Public Relations to promocja reputacji. Zarówno szampon do włosów, 
tusz do rzęs, samochód czy kraina geograficzna, aby być atrakcyjnymi dla 
potencjalnego „użytkownika”, muszą mieć dobrą opinię, renomę, cieszyć 
się sympatią i zadowoleniem konsumenta, klienta. 

NA CZASIE
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Jak zatem zadbać o reputację? Np. bu-
dując w odpowiedni sposób przekazy 
reklamowe skierowane do konkretnej 
grupy odbiorców. A zatem należy opra-
cować strategię działań.
Pracując nad strategią promocji regio-
nu należy potraktować go jak produkt 
do sprzedaży. Produkt, za którym stoją 
określone atuty oraz pozytywny wize-
runek. Profesjonalna promocja regionu 
to proces, który ma na celu przedsta-
wianie najatrakcyjniejszych miejsc, 

     – wymaga 
profesjonalnej 
promocji!
zabytków, walorów przyrodniczych, 
obiektów kulturalnych i sportowych, 
jak również obszarów inwestycyjnych, 
by zainteresować zarówno turystę, jak 
i inwestora.
Promocja i rozwój regionu musi prze-
biegać według ściśle ułożonego planu, 
a tego najlepiej uczy restrykcyjna pro-
cedura pozyskiwania środków z budże-
tu Unii Europejskiej. Promując region 
niezbędna jest ścisła współpraca różne-
go szczebla władz samorządowych oraz 
organizacji ze świata biznesu. Owocem 
tej kooperacji jest tworzenie regio-
nalnych towarzystw turystycznych, 
organizowanie targów turystycznych, 
redagowanie książek oraz prac nauko-
wych dotyczących tradycji, dóbr kultu-
rowych czy obrzędów danego regionu, 
a także budowa portali internetowych 
czy pojawianie się artykułów i relacji  
w mediach. Świetnymi ambasadorami 
regionów i miejsc są popularne i znane 

osoby ze świata show biznesu, mody, 
polityki, nauki czy sztuki, które pro-
mują i tym samym zachęcają innych do 
odwiedzenia danego miasta, regionu. 
W ten sposób uwiarygodniają i wzmac-
niają przekaz. Kreując wizerunek re-
gionu należy liczyć się z ogromnymi 
kosztami, zarówno emocjonalnymi jak 
i finansowymi. Niekiedy niezmiernie 
trudno jest zmienić lub odświeżyć nie-
pochlebny obraz danego miejsca, które 
wzbudza negatywne emocje. Istotne 

wydatki wiążą się natomiast z profe-
sjonalnym opracowaniem i wydrukiem 
ulotek, broszur, folderów, albumów, 
czy przygotowaniem materiałów dla 
mediów. 
Kolejny aspekt to edukacja, czyli szko-
lenia dla pracowników, tzn. „wizytó-
wek”, czyli osób pierwszego kontaktu 
w urzędach, punktach informacyjnych, 
czy innych instytucjach, których pra-
cownicy odpowiedzialni są za budowa-
nie wizerunku. Sprawa ta jest niezwy-
kle ważną, a pomimo to w Polsce w 
dalszym ciągu znaczenie jej jest mar-
ginalizowane. Nikt tak skutecznie nie 
promuje regionu jak sami jego miesz-
kańcy.
Zatem kolejnym ważnym czynnikiem 
jest pogłębianie wiedzy lokalnej spo-
łeczności na temat walorów regionu, 
w którym żyją. A wszystko po to, by 
bogaci w tę wiedzę mogli ją przekazy-
wać. 

Atrakcyjność regionu jest także ściśle 
związana z możliwościami inwesty-
cyjnymi dla przedsiębiorców i biz-
nesmenów. Aby dotrzeć do tej grupy 
najefektywniejszym narzędziem jest 
internet. Budowa biznesowych witryn 
internetowych jest tu doskonałym roz-
wiązaniem.  Systematyczne ich aktuali-
zowanie, interesujący wygląd oraz in-
teraktywność, np. dzięki wyposażeniu 
w Wirtualnego Asystenta sprawiają, że 
ilość użytkowników, a zatem potencjal-

nych inwestorów, rośnie w błyskawicz-
nym tempie.
Na deser pozostały imprezy muzycz-
ne i sportowe, wydarzenia kulturalne, 
eventy okolicznościowe oraz święta re-
gionalne – te niewątpliwie przyciągają 
całe rzesze turystów, mieszkańców oraz 
wszystkich tych, którzy będąc pod wra-
żeniem regionu zdecydują się do niego 
powrócić lub rozpocząć w nim działal-
ność. Dlatego władze lokalne, chcąc 
przyciągać ludzi, za którymi napływa-
ją pieniądze, bardzo często decydują 
się właśnie na organizowanie dużych i 
hucznych wydarzeń, z czym związany 
jest dalszy rozwój regionu.
Poprzez wyżej opisane działania od-
bywa się promocja danego regionu, w 
obecnych czasach, sprawa niezbędna, a 
częstokroć wręcz priorytetowa.

Aleksandra Włodkowska
PR & Marketing Specialist

EurOcean Sp. z o.o.

NA CZASIE



EXPRESS BIZNESU     

 38 |  

Co ceni polski 
menedżer? 
Jakie są synonimy sukcesu i prestiżu według menedżerów? Co kon-
kretnie świadczy o ich powodzeniu zawodowym? Co jest wyznaczni-
kiem szczęścia w życiu prywatnym? Jakie - zdaniem pracodawcy - są 
najważniejsze cechy dobrego pracownika? Czy te wyznaczniki zmieniły 
się w czasach kryzysu? Przedstawiamy wyniki badań Talent Club, ogól-
nopolskiego programu edukacyjnego dla polskiej kadry menedżerskiej. 
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Dwa ostatnie lata to okres trudny zarówno 
dla firm, jak i osób nimi zarządzających. 
To na barki menedżerów zrzucona została 
odpowiedzialność za losy firm i ich pra-
cowników. 
- Z jednej strony kadra zarządzająca 
musiała zabezpieczyć firmę przed szko-
dliwymi bodźcami i niebezpieczeństwami 
czasów kryzysu, nie tracąc przy tym zdol-
ności funkcjonowania oraz zaufania ze 
strony pracowników, jak i kontrahentów. 
Z drugiej strony musieli wykorzystywać 
nadarzające się okazje, które wyciągną ich 
przedsiębiorstwa z marazmu i pozwolą na 
wyjście z kryzysu obronną ręką – zauważa 
Anna Wilk, socjolog z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, ekspert Talent Club.

Miara sukcesu
Zdaniem większości menedżerów, którzy 
wzięli udział w badaniu Talent Club, o 
sukcesie zawodowym (niezmiennie od 
dwóch lat) świadczy szacunek wśród 
podwładnych oraz kontrahentów – tak 
odpowiedziało prawie 8 na 10 responden-
tów. Równie ważne okazały się przyznane 
nagrody, wyróżnienia, uznanie przełożo-
nych (55%), a także cytowanie w prasie 
biznesowej (50%). Zdecydowanie mniej-
szym uznaniem respondentów cieszyły 
się materialne odpowiedniki sukcesu, jak 
gabinet na najwyższym piętrze biurowca 
(8% odpowiedzi) czy korporacyjna karta 
kredytowa (10% odpowiedzi). W życiu 
prywatnym z kolei wyznacznikiem suk-
cesu jest luksusowy samochód i dom nad 
morzem lub w górach. 
- Do dobrych wyników, a co za tym idzie 
do sukcesu zawodowego, dochodzi się 
ciężką pracą. Dla mnie sukcesem w ży-
ciu prywatnym jest rodzina. Samochód 
i dom zawsze można kupić – komentuje 
dla „Expressu Biznesu” Dariusz Schmidt-
ke, współwłaściciel Telewizji Kablowej 
„Chopin”.

Dobry pracownik
Niezależnie od sytuacji gospodarczej 
kadra kierownicza nadal najbardziej ceni 
sobie umiejętność zarządzania ludźmi. 
Aż 65% przebadanych w ramach Talent 
Club menedżerów za najważniejszą cechę 
dobrego pracownika uznało elastyczność 
w podejściu do problemu. Pracodawcy 
szukają kreatywnych i samodzielnych 

pracowników, dla których praca to nieko-
niecznie miejsce na „wyścig szczurów”, 
gdyż sukces odnoszą ci, którzy potrafią 
działać razem z zarządzanym zespołem. 
Na kogo stawiają firmy? Czy skończyła 
się moda na ten wyścig?
Za najważniejsze cechy menedżera w 
trudnych czasach spowolnienia gospo-
darczego, badani oprócz elastyczności w 
podejściu do problemu (65%) i umiejęt-
ności zarządzania ludźmi (64%), wskazali 
także kreatywność (51%), doświadczenie 
(51%) oraz umiejętność podejmowania 
ryzyka (45%). Z drugiej strony według 
respondentów badania Talent Club, mimo 
funkcjonowania w sytuacji kryzysu, me-
nedżer nie może działać bezpardonowo, 
manipulować, autorytarnie rozwiązywać 
problemów ani bezwzględnie dążyć do 
celu. Powinien otoczyć się osobami, z któ-
rymi dobrze mu się pracuje, które budują 
przyjazną atmosferę pracy, a także zgrany 
i skuteczny zespół. 
- W moich oczach pracownik zyskuje 
uznanie uczciwością. Dobry pracownik 
jest oddany firmie. Krótko mówiąc: jeśli 
szef o czymś pomyśli, to pracownik już 
wie o co mi chodzi – tak definiuje dobrego 
pracownika Dariusz Schmidtke z Telewi-
zji Kablowej Chopin. - Dobrzy pracowni-
cy to ludzie, którzy są z firmą i chcą w tej 
firmie pracować, bo niektórzy przychodzą 
pracować, a niektórzy niestety przychodzą 
spędzić w pracy 8 godzin. W mojej firmie 
pracownicy fizyczni niemal w 100 procen-
tach są oddani firmie. Tu nie musimy wy-
mieniać ludzi. Natomiast wśród pracowni-
ków biurowych jest różnie, chociaż trzeba 
powiedzieć, że w 80 procentach również 
są to oddani firmie ludzie. Niestety w 
biurze zdarza się, że niektórzy pracownicy 
potrafią się obrazić na zwróconą przez 
szefa uwagę i złożyć wypowiedzenie. To 
są przypadki jednorazowe, zdarzają sie raz 
na jakiś czas, ale się zdarzają.

Ważny jest charakter
Menedżerowie za zbędne lub niepotrzebne 
uznali cechy powszechnie przypisywane 
jeszcze kilka lat temu najlepszej kadrze 
kierowniczej funkcjonującej w brutalnym 
i nieczułym świecie biznesu. Z kolei 
za niezbędne kwalifikacje uznali cechy 
świadczące o fachowości osoby zajmu-
jącej dane stanowisko – bycie specjalistą 

O programie Talent Club

Talent Club to ogólnopolski pro-
gram edukacyjny dla polskiej kadry 
menedżerskiej. Celem programu 
jest zachęcanie menedżerów do 
rozwijania swoich talentów, umie-
jętności i pogłębiania wiedzy przy 
wykorzystaniu specjalnych testów 
i platformy e-learningowej dostęp-
nej na stronie www.talentclub.pl. 
Organizatorem i głównym pomy-
słodawcą programu Talent Club 
jest firma Diners Club Polska, która 
jest częścią najstarszego wystawcy 
kart płatniczych i najbardziej znanej 
niebankowej instytucji na świecie - 
Diners Club International.
W badaniu „Polski menedżer” 
wzięli udział w większości (56%) 
mieszkańcy duży miast, przy czym 
aż 39% z nich mieszka w centrum 
metropolii. Przeważają osoby 
młode stanowiące 77% wszystkich 
badanych, w tym aż 43% jest na 
początku swojej kariery (do 30 roku 
życia). Respondenci biorący udział 
w badaniu to osoby wykształcone: 
w kierunkach technicznych (31%), 
humanistycznych (29%) lub do-
szkalający się na studiach podyplo-
mowych (24%).

w swojej dziedzinie, wykształcenie oraz 
talent.
Najlepsze wyniki osiągają menedżero-
wie, którzy wykorzystują talenty, wiedzę 
i umiejętności swoich pracowników 
do osiągnięcia jednego wspólnego dla  
wszystkich celu. Menedżer musi stać 
się liderem dla swoich podwładnych, 
wskazywać cel i pozostawiać możliwość 
wyboru najlepszej drogi. Dlatego firmy 
coraz częściej podchodzą indywidualnie 
do rozwoju swoich podwładnych i dbają, 
by nie doświadczyli wypalenia zawodo-
wego i braku równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym, by budowali 
swoją karierę w oparciu o potencjały i 
mocne strony. 

Raport Talent Club
Jadwiga Niezgoda

NA CZASIE
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- W  poprzednim numerze „Expres-
su Biznesu ukazał się Pana artykuł  
„Co dalej z firmą?”. Czy mógłby 
pan krótko przypomnieć czego 
dotyczył?

- Poruszał problematykę planowania 
spadkowego w rodzinie i firmie. Miał 
za zadanie zwrócenie uwagi przedsię-
biorców na problemy prawne powsta-
jące na skutek nagłych, nieprzewi-
dzianych sytuacji, takich jak śmierć i 
choroba. Nie jesteśmy w stanie cofnąć 
śmierci, ale jesteśmy w stanie zlikwi-
dować lub zminimalizować  negatyw-
ne skutki prawne i finansowe, budując 
odpowiedni plan sukcesji spadkowej. 
Żyjemy i pracujemy bowiem w okre-
ślonej rzeczywistości. Realizujemy 
nasze plany  i zamierzenia. Na każdym 
etapie naszego życia, z przyczyn od nas 
niezależnych może się zdarzyć, że nie 
będziemy  w stanie naszych planów 
kontynuować czy dokończyć. 
Wówczas powinien zadziałać ściśle 
określony z góry mechanizm nazywany 
„planem sukcesji”. Sprawi on, że doro-
bek naszego życia nie przepadnie i nie 
trafi w przypadkowe ręce, firma będzie 
mogła rozwijać się dalej, a  co najważ-
niejsze - nasza rodzina nie zostanie na-

rażona na wielkie problemy finansowe 
i prawne.

- Jakie korzyści daje plan sukcesji 
spadkowej? 

- Dobrze sporządzony plan sukcesji 
uwzględnia i minimalizuje lub całko-
wicie eliminuje wszystkie  negatywne 
skutki prawne i finansowe zgonu osoby 
będącej właścicielem lub wspólnikiem 
w firmie. Mam na myśli długi spadko-
we, źródła finansowania długów, zabez-
pieczenie praw dzieci z innych związ-
ków, eliminację długotrwałych proce-
dur uniemożliwiających zarządzanie 
firmą (np. spis inwentarza, zgoda Sądu 
Rodzinnego), zmniejszenie podatków, 
zabezpieczenie partnerów w związkach 
nieformalnych, zabezpieczenie prywat-
nego majątku przed zobowiązaniami 
wynikłymi z prowadzonej działalności 
gospodarczej i wiele innych.

- Czy po artykule w „Expressie Biz-
nesu” były jakieś reakcje czytelni-
ków? Czy odczuł Pan wzrost zain-
teresowania poruszanym tematem?

- Artykuł wywołał zainteresowanie nie 
tylko wśród moich dotychczasowych 

Sukcesja spadkowa
Z Zygmuntem Adamowiczem, doradcą finansowym, 
rozmawia Andrzej J. Gojke.

klientów, ale też wśród właścicieli firm, 
którzy nigdy nie patrzyli na problem 
śmierci od tej strony. Zwróciło się do 
mnie wielu przedsiębiorców z prośbą o 
przeanalizowanie ich sytuacji prawnej i 
finansowej. 
W związku z dużym zainteresowaniem 
tematem pojawił się pomysł, by poza 
indywidualnymi spotkaniami przygoto-
wać cykl wykładów dla szerszego grona 
zainteresowanych. Dzięki inicjatywie i 
gościnności pana Jana Klapkowskiego 
– dyrektora Gdańskiego Związku Pra-
codawców, pomysł udało się szybko 
zrealizować i 23 listopada w siedzibie 
GZP przy ul. Uphagena w Gdańsku 
rozpoczął się cykl spotkań związanych 
z sukcesją.

- Czego dotyczyło pierwsze z nich i 
czy będzie kontynuacja?

- Pierwsze spotkanie dotyczyło konse-
kwencji prawnych i finansowych śmier-
ci właściciela spółki osobowej, gdzie z 
mocy prawa dziedziczenie udziałów 
jest mocno utrudnione, a często wręcz 
niemożliwe. 
Omówiliśmy również skutki śmierci 
w rodzinie w przypadku dziedziczenia 
ustawowego i testamentowego. Kolejne 
spotkania będą odbywać się cyklicznie, 
a informacji na ten temat należy szukać 
na stronie internetowej www.gzp.gda.pl. 
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Centrum miasta
czy obrzeża?
Obrzeża miast kuszą 
niższymi cenami i 
szybką komunikacją 
z centrum. Jakimi 
kryteriami kierują się 
Polacy przy wyborze 
lokalizacji przyszłego 
mieszkania? Jak już 
dokonają tego wybo-
ru, to ile wydają na 
utrzymanie swojego 
„M”?  Z danych Euro-
statu wynika, że Polak 
ma mniejsze miesz-
kanie, a wydaje na nie 
tyle co Anglik.

Można wydać nawet 50% mniej gdyby przy 
wyborze mieszkania o zakupie decydował 
jedynie czas, jaki należy poświęcić na do-
jazd do centrum miasta – wynika z raportu 
Home Broker, firmy doradczej, działającej 
na rynku nieruchomości. W takim wypadku 
warto zwrócić szczególną uwagę na obrze-
ża miast z dobrą komunikacją tramwajową 
lub kolejową. Z takich lokalizacji dojazd do 
centrum często zajmuje mniej czasu niż z 
bardziej prestiżowych i znacznie droższych 
osiedli.
- Nasze ośrodki pracy skupione są w sa-
mym centrum. Uważam, że mieszkając w 
centrum znacznie oszczędza się na komuni-
kacji. Jeśli o wyborze mieszkania ma decy-
dować dostępność komunikacji publicznej, 
to zastanówmy się na co lepiej wydać: 
na komunikację dojeżdżając do pracy z 
obrzeży czy na troszkę droższe mieszkanie 
w centrum – radzi czytelnikom „Expressu 
Biznesu” Iwona Potapo, dyrektor sprzedaży 
i członek zarządu EURO STYL, firmy zaj-
mującej się sprzedażą oraz budową miesz-
kań, domów jednorodzinnych i powierzchni 
biurowych w Trójmieście.
Jak pokazują badania Home Broker czynnik 
komunikacji odpowiada aż za blisko 47% 
oceny atrakcyjności lokalizacji. Ponadto 
kupujący w większym stopniu przykładają 
wagę do jakości komunikacji miejskiej niż 
indywidualnej (samochodem osobowym). 
Dlatego też firmy deweloperskie bacznie 

przyglądają się planom rozwoju infrastruk-
tury komunikacyjnej miast i lokują nowe in-
westycje w miejscach, gdzie mają powstać 
nowe drogi, mosty lub stacje kolejowe. 

Im dalej od centrum, tym taniej
Wraz z oddalaniem się od centrum mia-
sta przeciętna cena metra kwadratowego 
mieszkania przeważnie maleje. Z drugiej 
strony im dalej położona nieruchomość, 
tym więcej czasu poświęca się na transport. 
Jak jednak pokazuje doświadczenie dorad-
ców Home Broker, możliwe jest znalezienie 
relatywnie taniego mieszkania na obrzeżach 
miasta skąd dojazd do centrum zajmie 
niewiele czasu. Jakim kryterium kierują sie 
nabywcy mieszkań? Co jest dla nich naj-
ważniejsze? Czy przy wyborze lokalizacji 
wolą centrum czy obrzeża? 
- Oczywiście, że nabywcy wolą centrum. 
To zawsze jest dla nich ważne. Nabywcy 
szukając mieszkania najpierw definiują 
miejsce. Jednak za chwilę okazuje się, 
że bardzo ważnym czynnikiem jest cena. 
Wtedy nabywcy korygują swoje oczekiwa-
nia jeśli chodzi o lokalizację i ostatecznie 
decyduje cena – wyjaśnia Iwona Potapo z 
EURO STYLU.  

Czy mieszkania 
na obrzeżach są gorsze? 
Trudną do podważenia zasadą na rynku 
mieszkaniowym jest malejąca cena lokali 
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wraz z oddalaniem się od centrum miasta. 
O skali różnic w cenie decyduje oczywiście 
lokalna specyfika, ale także rozległość mia-
sta. Na przykład w Lublinie średnia cena 
mieszkania oddalonego od centrum o ponad 
6 km jest zaledwie 5% niższa niż znajdują-
cego się w odległości do 3 km od centrum. 
Różnica ta jest blisko trzykrotnie większa w 
Toruniu. Na drugim biegunie, jako rozległe 
miasto, znajduje się Warszawa. Mieszkania 
oddalone od centrum o ponad 18 km ofero-
wane są w średniej cenie na poziomie 7 tys. 
zł za m2, podczas gdy w odległości do 3 km 
od centrum jest to 10,6 tys. zł, a więc ponad 
50% więcej. Mieszkania z dala od centrum 
mogą więc być kuszącą alternatywą dla 
osób lubiących obcować z przyrodą, prowa-
dzących stonowane życie towarzyskie lub 
niewymagających bardzo rozwiniętej infra-
struktury usługowo-handlowej w okolicy.
- Z naszych doświadczeń wynika, że 
zdecydowanie lepiej jest budować na 

obrzeżach, ponieważ cena jest naprawdę 
bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze 
mieszkań – mówi Iwona Potapo. - Zazwy-
czaj jest tak, że w centrum sprzedaje się 
drożej i ilościowo mniej, a na obrzeżach 
ilości sprzedanych mieszkań są znacznie 
większe. My uważamy, że budować na 
obrzeżach nie znaczy budować źle, taniej i 
gorzej. Staramy się, żeby ten standard nie 
był najniższy. Uważamy, że rzeczywiście 
trzeba mieć jakąś inwestycję w centrum - to 
ważne, żeby firma nie kojarzyła się tylko i 
wyłącznie z tańszym produktem, ale zde-
cydowanie wolimy i chcemy budować na 
obrzeżach. Mimo, że w centrum Trójmiasta 
budujemy osiedle Oliwa Park, które jest 
w bardzo wysokim standardzie, to jednak 
miło jest nam patrzeć na zachwyt ludzi, 
którzy przyjeżdżają na osiedle Nowy Ho-
ryzont w Gdańsku. Tam mieszkania są u 
nas najtańsze – w tej chwili  już od 3780 zł 
za metr kwadratowy. Mimo to włożyliśmy 

tam mnóstwo pracy i wysiłku w zagospo-
darowanie terenu, w całą dodatkową infra-
strukturę towarzyszącą. To osiedle z nowo-
czesnym przedszkolem, supermarketem, 
kortami tenisowymi oraz klubem fitness. 
Będziemy również starali się zadbać o tro-
chę lepszą komunikację. Uważam, że takie 
osiedle naprawdę jest miło sprzedawać. Nie 
jest nam wstyd, a nawet jesteśmy dumni z 
tego, że mamy takie kompleksowe osiedle 
– mimo, że jest na obrzeżach. Nie uważam, 
żeby było gorsze od innych osiedli, lepiej 
położonych.   

Ile kosztuje utrzymanie 
mieszkania? 
Kiedy Polak wybierze już lokalizację, kupi 
mieszkanie i zamieszka w nim – przycho-
dzi proza życia. Okazuje się, że Polak ma 
mniejsze mieszkanie, a wydaje na nie tyle 
co Anglik. Koszty utrzymania mieszkania 
pochłaniają w Polsce siódmą część domo-
wego budżetu, czyli nawet cztery razy wię-
cej niż w bogatszych krajach Unii. Polacy 
przeznaczają na ten cel podobne kwoty 
jak znacznie bogatsi Anglicy czy Szwedzi. 
Mieszkania w Polsce są ponadto dwukrot-
nie mniejsze niż w Hiszpanii czy Irlandii.
W biedniejszych państwach Europy koszty 
utrzymania domów i mieszkań mogą po-
chłaniać nawet przeszło 17 % wydatków 
konsumpcyjnych przeciętnej rodziny z 
jednym dzieckiem – wynika z danych udo-
stępnianych przez Eurostat. W przypadku 
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krajów bogatszych odsetek ten spada nawet przeszło cztero-
krotnie. W statystykach tych pod uwagę wzięto wydatki na: 
ogrzewanie, elektryczność, wodę, odprowadzanie nieczysto-
ści, wywóz śmieci, zarządzanie nieruchomością oraz remon-
ty. W zestawieniu nie uwzględniono natomiast kosztów kre-
dytu czy najmu nieruchomości. Pod tym względem Polska 
plasuje się jako drugi najdroższy kraj w Unii Europejskiej. 
Home Broker sprawdził jednak ile rzeczywiście należy 
przeciętnie wyjąć z kieszeni na utrzymanie jednego pokoju 
w domu trzyosobowej rodziny.

Polska wśród najdroższych
W Polsce przeciętna trzyosobowa rodzina wydaje aż blisko 
16% domowego budżetu na utrzymanie nieruchomości. 
Miesięcznie jeden pokój wyciąga z kieszeni aż 289 zł. 
Plasuje to Polskę powyżej średniej dla Unii w gronie naj-
droższych krajów. Sytuacja ta wygląda jeszcze gorzej w 
Danii, Austrii i Niemczech, gdzie co miesiąc trzyosobowa 
rodzina wydaje na utrzymanie jednego pokoju ponad 400 zł 
miesięcznie. Należy jednak zauważyć, że w tych państwach 
dochody są blisko czterokrotnie wyższe niż w Polsce, przez 
co koszty utrzymania mieszkań są mniej dotkliwe dla bu-
dżetów przeciętnych rodzin.
Na tym tle najkorzystniej wypada Bułgaria, gdzie na 
utrzymanie jednego pokoju w nieruchomości należącej do 
trzyosobowej rodziny przeznaczyć wystarczy zaledwie 75 
zł miesięcznie. Jest to przeszło sześciokrotnie mniej niż w 
Danii. Niewielkie kwoty na mieszkanie przeznaczają także 
rodziny w Portugalii i Hiszpanii. Jest to odpowiednio 124 i 
129 zł miesięcznie w przeliczeniu na jeden pokój. Wszystkie 
trzy najtańsze kraje znajdują się oczywiście na południu 
Europy. Jest to w prosty sposób wynikiem ograniczonych 
kosztów ogrzewania na tym terenie oraz większej poten-
cjalnej efektywności ekologicznych instalacji, wykorzystu-
jących energię słoneczną do ogrzewania nieruchomości lub 
generowania energii elektrycznej.

Nie tylko drogie, ale i małe
Wysokie koszty utrzymania nieruchomości w Polsce idą w 
parze z relatywnie gorszym standardem życia. Jak pokazują 
bowiem dane Eurostatu przeciętna trzyosobowa rodzina 
ma do dyspozycji najmniejsze w Europie nieruchomości. 
Mają one przeciętnie zaledwie 2,7 pokoi. Dla porównania 
średnio w Unii są to 4 pokoje. Największe nieruchomości 
mają do dyspozycji rodziny w Irlandii, Belgii i Hiszpanii. 
Mieszkania trzyosobowych rodzin mają tam przeciętnie 
ponad 5 pokoi, czyli blisko dwukrotnie więcej niż w Polsce. 
Podobną do rodzimej sytuację mieszkaniową można znaleźć 
w Bułgarii, na Litwie i Łotwie. Tak jak i Polska należą one 
do krajów rozwijających się i wywodzą się z dawnego blo-
ku wschodniego.

Bartosz Turek, Analityk Rynku 
Nieruchomości, Home Broker

Jadwiga Niezgoda
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- W tym roku koncertowałeś w Łodzi, 
Gdyni, Warszawie i Zabrzu, jednak 
koncert w Gdyni był jedynym w którym 
zagrałeś z orkiestrą. Jak często zdarza 
ci się grać w tak rozbudowanym skła-
dzie?

- Koncertowanie z orkiestrą jest w moim 
przypadku raczej wyjątkiem, a nie regułą. 
Na co dzień występuję z moim zespołem, 
w którego skład wchodzi jeszcze sześciu 
muzyków i na taką ilość instrumentów 
zostały napisane grane przez nas utwory. 
Zawsze jest jednak wspaniale tworzyć coś 
od podstawy, jaką się stworzyło. Tak jest w 
przypadku koncertu z orkiestrą. To ogrom-
na przyjemność, jeżeli ten sam utwór, 
który gra sześciu muzyków, da się zrobić z 
udziałem blisko 40. - jak w Gdyni - i wszyst-
ko doskonale gra.

- Powiedziałeś w jednym z wywiadów, 
że bardzo lubisz polską publiczność, 
ponieważ darzy cię szacunkiem. W tym 
samym wywiadzie mówiłeś, że koncert 
w Łodzi, jest jedynym planowanym 
przez ciebie w tym roku koncertem w 
Europie. Zmieniłeś jednak plany i za-
grałeś jeszcze trzy koncerty w Polsce. 
Co poza wspomnianym szacunkiem 
fanów sprawiło, że zdecydowałeś się 
na kolejne koncerty?

- Polska publiczność zawsze była bardzo 
entuzjastycznie nastawiona do mojej mu-

zyki. Myślę, że jest ona bardzo silnie zwią-
zana z kompozycjami Chucka Mangione. 
Kiedy opuszczałem Polskę, po koncercie 
w Łodzi, nie wiedziałem jeszcze, że tu wró-
cę. Zapraszały mnie wówczas także inne 
miasta i miałem nadzieję, że uda się zrobić 
wszystkie pięć koncertów podczas jednej 
trasy. Nie udało, ale miasta – a szczególnie 
Gdynia – nalegały, więc zdecydowałem się 
na ponowny przyjazd. 

- Nikt nie ma chyba wątpliwości, że 
gra na trąbce sprawia ci przyjemność, 
ale przecież wymaga ona utrzymania 
w doskonałej sprawności ust, a co za 
tym idzie ćwiczeń. Można powiedzieć 
że jest to ciężka fizyczna praca. Jak 
dużo ćwiczysz, by utrzymać usta w 
sprawności i jak sobie radzisz z tym 
fizycznie?

- Flugerhorn jest bardzo wymagającym 
instrumentem i nie jest łatwo na nim 
grać. Dla mnie flugerhorn jest bardziej 
„Chuckowym” niż odmianą trąbki. To jak w 
baseballu znalezienie właściwej – idealnej 
dopasowanej rękawicy dla zawodnika. 
Flugerhorn ma tylko trzy przyciski, którymi 
trzeba wydobyć wszystkie dźwięki, w od-
różnieniu np. od saksofonu, który ma ich 
bardzo wiele. Jeżeli chodzi o utrzymanie 
kondycji fizycznej, to codziennie wykonuję 
coś w rodzaju muzycznego aerobiku, który 
pozwala utrzymać moje usta we właściwej 
formie. Trudno powiedzieć ile to wymaga 

Miłość od pierwszego wejrzenia
Z Chuckiem Mangione, gościem specjalnym jesien-
nej edycji JaZzGdyni 2010 rozmawia Andrzej Gojke

czasu. Raz mniej, raz więcej, to się po pro-
stu wie podczas ćwiczeń, których najwię-
cej jest oczywiście przed koncertami. Dla 
mnie perfekcja nie istnieje. Gram tak, jak 
mówi mi moje serce. 

- Jesteś uznawany za najsłynniejszego 
fluegelhornistę w dziejach gatunku. 
Jak to się stało, że wybrałeś ten wła-
śnie instrument? 

- Moim instrumentem podczas studiów 
była trąbka, ale pewnego dnia usłyszałem 
grającego na flugerhornie Milesa Davisa. 
To co słyszałem po prostu mnie zafascyno-
wało. Kupiłem flugerhorn. To była miłość 
od pierwszego wejrzenia. 

- Czy to prawda, że często go przytu-
lasz i praktycznie się z nim nie rozsta-
jesz?

- Disy Gilespie powiedział, że instrument 
jest jak kobieta - jeżeli nie przytulisz jej za 
dnia, to wieczorem nic z tego nie będzie. 

- Co robi Chuck Mangione, kiedy nie 
gra na trąbce? Jak najlepiej wypoczy-
wasz? Jakie jest twoje ulubione miej-
sce na ziemi?

- Kiedy nie gram, to odpoczywam w moim 
domu. To najwspanialsze miejsce na świe-
cie. Najbardziej kocham mój dom, moją 
żonę, moje łóżko i spokój bez wywiadów, 
zdjęć i koncertów. 

- Jakie masz plany na najbliższą przy-
szłość? Czy przygotowujesz, nagry-
wasz nową płytę?

- Mam bardzo konkretne plany na najbliż-
szą przyszłość: zjeść kolację po dzisiejszym 
koncercie i wyspać się przed jutrzejszym. 
Kiedy byłem trochę młodszy to zupełnie 
inaczej spędzałem czas. Bawiłem się, ba-
lowałem do rana, potem grałem koncerty 
i wszystko było OK. Teraz jestem mądrzej-
szy i zbieram energię na koncert. 

- Dziękuję za rozmowę.

- Disy Gilespie powiedział, 
że instrument jest jak ko-
bieta - jeżeli nie przytulisz 
jej za dnia, to wieczorem 
nic z tego nie będzie
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Prezenty
pod choinkę

Czas Świąt Bożego Narodzenia to przede 
wszystkim jeszcze bliższe spędzanie cza-
su z rodziną i bliskimi nam osobami. Wrę-
czając im prezenty, pragniemy pokazać 
jak bardzo są dla nas ważni. Pamiętajmy, 
aby każdy z nich otrzymał coś adekwat-
nego do jego upodobań i zainteresowań. 

Większości z nas wybieranie odpowied-
niego prezentu świątecznego kojarzy 
z bieganiem po sklepach i trudnymi 
decyzjami. Czy ten konkretny upominek 
będzie najwłaściwszy? Czasami tymi naj-
lepszymi prezentami są tej najprostsze, 
najbardziej użyteczne... 

Dotykowy, obrotowy ekran 
odsłania klawiaturę 
qwerty jedenastego 
w portfolio Mo-
toroli telefonu 
na platformie 
Android. To sty-
lowy, kwadratowy, 
smartfon, podkreślający 
wyjątkowość swojego 
właściciela. Z pewno-
ścią spodoba się tym, 
którzy lubią otaczać się 
nowoczesnymi, ale przede wszystkim 
ciekawymi przedmiotami. W Polsce 
Motorola Flipout jest dostępna w 
czterech modnych kolorach: lu-
krecjowej czerni, malinowej i 
makowej czerwieni oraz 

Suszarka do butów Husqvarna jest 
idealna dla miłośników białego szaleń-
stwa! Szybko osuszy każde obuwie, nie 
powodując pękania skóry i twardnie-
nia. Wykorzystane grzałki mają atest 

Prezenty 
zimowe

Semco. Z kolei okulary ochronne Yellow 
X to lepsza widoczność i większe bez-
pieczeństwo. Przydadzą się nie tylko 
osobie uprawiającej w zimie sport, ale 
także kierowcy czy ogrodnikowi. Oku-
lary poprawią widoczność po zmroku, 
zabezpieczą oczy przed wiatrem czy 
śniegiem. A do tego nie zaparowują się. 

Technologia zamknięta 
w kwadracie

groszkowej zieleni. Dzięki niezwykle 
kompaktowej kwadratowej obu-

dowie bez problemu mieści się 
w dłoni, torebce lub kieszeni. 

Dzięki osobnemu wierszowi 
z klawiszami numerycznymi 
wprowadzanie cyfr staje się 
jeszcze wygodniejsze i szyb-
sze. Jednak Motorola Flipout 
to nie tylko nowoczesny de-
sign. Telefon wykorzystuje 
technologię CrystalTalk Plus, 

która aby zapewnić lepszą ja-
kość rozmów, wzmacnia głos rozmówcy, 
jednocześnie filtrując hałas. 
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Wszystkie aplikacje wbudowane w iPa-
da zostały zaprojektowane od podstaw 
z myślą o dużym dotykowym ekranie 
Multi-Touch i zaawansowanych możli-
wościach całego urządzenia. I działają 
w dowolnej orientacji. iPad z takimi 
aplikacjami potrafi robić rzeczy nieosią-
galne dla innych urządzeń. To najlepszy 
sposób na sieć, e-mail, zdjęcia i wideo. 
Wystarczy dotknąć, żeby uwierzyć. iPad 
ma wyświetlacz IPS 9,7 cala, podświetla-
ny diodami LED i precyzyjnie reagujący 
na dotyk dzięki technologii Multi-Touch. 
A waży zaledwie 0,68 kg i ma grubość 
13,4 mm, można więc go zabrać i 
używać dosłownie wszędzie. Od razu 
oferuje też przełomowe narzędzia dla 
biznesu. Z kolei Wi-Fi + 3G to najlepszy 
sposób, by stale być w sieci. 

Dwudziesto-
calowy Omni 
100 jest na-
pędzany dwu-
rdzeniowym 
procesorem 
AMD Athlon 
II X2, dzięki 
czemu jest nie-
mal dwukrotnie 
sprawniejszy od swojego poprzednika 
i kartą graficzną ATI Radeon. Do tego 
ma 3 GB pamięci RAM i szybki dysk 

HP zaprezentował odświeżoną ofertę 
notebooków dla klientów indy-
widualnych. Połączył w nich 
styl i wydajność, aby zaofero-
wać modne notebooki, któ-
re swą mocą obliczeniową 
spełnią potrzeby każdego 
klienta. Nowe modele 
odzwierciedlają filo-
zofię projektowania 
HP „muse” (materials, 
usability, sensory appeal 

iPad. Magiczny 
i rewolucyjny 

Elegancja i styl w nowym Envy17
and experiences — materiały, użytecz-
ność, elegancki wygląd i łatwa obsługa). 
Zgodnie z tym podejściem HP umiejęt-
nie łączy jakość użytych elementów, ich 
wygląd oraz intuicyjną obsługę. Envy 
to nowość na rynku polskim; oferuje 

doskonałą równowagę pomiędzy 
wyglądem a tech-
nologią — obrazuje 
najnowsze osiągnię-

cia techniczne, a także 
artystyczną fantazję.

Wszystko w jednym 

Jeden z najnowszych 
modeli telefonów w 
portfolio Samsung 
na nowo definiuje 
możliwości zaawanso-
wanych smartfonów i 
wprowadza zupełnie 
nową jakość korzy-
stania z oferowanych 
funkcjonalności. Inno-
wacyjność Samsunga 
Galaxy S docenili dys-
trybutorzy oraz operatorzy na całym 
świecie. Ponad 100 z nich uznało model 
za wiodący w ich tegorocznej ofercie. 

twardy o pojemności 500 GB, co za-
pewnia większą efektywność i szybkość 
działania w przypadku korzystania z 
wielu aplikacji jednocześnie. Karta WiFi 
802.11b/g/n umożliwia bezprzewodo-
we połączenie z internetem, a do tego 

w zestawie znajdziemy nagry-
warkę DVDx8. Ekran panora-
miczny LCD ma przekątną 20 

cali i rozdzielczość 1600x900 pikseli. 
W zestaw wbudowana jest kamera in-
ternetowa VGA z mikrofonem i głośniki 
stereofoniczne. 

Galaxy S Smartfon pojawił się w sprze-
daży w Polsce i w wybranych 
krajach europejskich w połowie 
roku. Galaxy S jest jednym z fla-
gowych modeli w tegorocznej 
ofercie firmy Samsung. Z poten-
cjału najnowszego urządzenia 
będą mogli korzystać nie tylko 
użytkownicy, ale również twór-
cy aplikacji mobilnych oraz 
operatorzy. Siłą Galaxy S jest 
duży, 4–calowy ekran dotyko-
wy Super Amoled oraz wydajny 
procesor 1GHz. Połączenie to 
gwarantuje najwyższą jakość 

multimediów oraz niezawodność pracy 
w wielozadaniowym środowisku – kwin-
tesencję koncepcji „Smart Life”. 
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Podczas paryskiego salonu samochodowego za-
prezentowane zostały nowe modele Porsche 911 
Speedster oraz 911 Carrera GTS Coupé i 911 
Carrera GTS Kabriolet. Jak informuje producent, 
czwarty w historii model Speedster jest osadzo-

Na rynku pojawiły się nowości 
spod znaku Porsche – Speed-
ster oraz Carrera GTS. 

ny w tradycji purystycznej i ma 
odzwierciedlać przyszłościowy 
charakter marki. Z kolei nowe 
modele Carrera GTS mają jesz-
cze bardziej to podkreślać przez 
zastosowanie szerokiej karoserii 
i napędu na tylną oś. 

Premiera nowych modeli podczas salonu sa-
mochodowego została powiązana ze zmianą na 
stanowisku szefa Porsche AG, którym został 
Matthias Müller.   
                                                        Tomasz Kos 

SZYBKOŚĆ 
LEŻY W JEGO NATURZE 
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