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Zachęcam do lektury nowego numeru Expressu Biznesu. Dołoży-
liśmy wszelkich starań, żeby wypełnić go ciekawymi materiałami. 
W tym wydaniu znajdziecie Państwo, przede wszystkim, wiele 
interesujących wywiadów. Należy do nich również temat z okład-
ki – rozmowa z prof. dr hab. Wojciechem Rybowskim, prezesem 
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Profesor odkrywa 
kulisy szkoleń w GFKM. Okazją do przeprowadzenia tego wywia-
du było niedawno obchodzone 20-lecie fundacji. Należy zaznaczyć, 
że w Polsce działa ok. 4 tys. firm szkoleniowych, a GFKM zajmuje 
wśród nich miejsce w ścisłej czołówce, w rankingach często zaj-
mując pierwszą pozycję. To dobry powód, żeby zapoznać się z tym 
materiałem.
Rozmawiamy również z prezes Ireną Wróblak o Pomorskim Regio-
nalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych i Inicjatywie JEREMIE. 
W Polsce ta inicjatywa jest realizowana w pięciu województwach. 
Oprócz dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopo-
morskiego program jest wdrażany także w pomorskim. 

Zwróciliśmy także uwagę na ostatni sukces Kwidzyna. O nagrodzie w konkursie „Najlepiej 
Oświetlona Gmina i Miasto 2010” rozmawiamy z burmistrzem Andrzejem Krzysztofiakiem.
Zwracamy również uwagę na to, że Kwidzyn już niedługo dołączy do grona miast, należą-
cych do Nowej Hanzy. Do związku obecnie należy już niemal dwieście miast z wielu krajów. 
Z Romanem Walderem, właścicielem salonów sprzedaży samochodów Toyota o tym, że pra-
ca i sport mają wiele wspólnego, rozmawia Rafał Korbut. W tym przypadku prezentujemy 
sylwetkę właściciela salonu Toyoty. Inaczej podeszliśmy do drugiej marki, którą postanowi-
liśmy zaprezentować w tym numerze. To propozycja konkretnego modelu. Od 125 lat Mer-
cedes wyznacza trendy w światowej motoryzacji, wprowadzając  nowe pomysły i wykorzy-
stują najnowocześniejsze technologie. Przy okazji nowego face liftingu Klasy C, producent 
naszpikował samochód wieloma systemami opartymi na najnowszych osiągnięciach techniki. 
Dziennikarz i fotoreporter Expressu Biznesu miał okazję wziąć udział w specjalnie zorganizo-
wanej jeździe testowej na nieczynnym lotnisku w Borsku k/ Wdzydz Kiszewskich.
Wzorem poprzednich numerów prezentujemy również materiał specjalistów z EurOcean. 
Social Media to artykuł o potędze internetu. Autorka pokazuje w jaki sposób dyrektorzy firm, 
specjaliści ds. marketingu i PR wykorzystują to medium do promocji marki, produktu, usługi, 
do kształtowania pozytywnego wizerunku firmy. 
Natomiast w związku z porą roku z przyjemnością zapraszam, w imieniu Daniela Czapiew-
skiego, na Majówkę Pomorskich Przedsiębiorców, która tradycyjnie odbędzie się w Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

     Zapraszam do lektury
     

Piotr Ruszewski
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Biznesowe śniadania
Tematem biznesowego śniadania zorganizowanego przez Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza (RIGP) „Wybrane zagadnienia w po-
datku od towarów i usług /VAT/ w związku ze zmianami regulacji 
od 1 stycznia 2011.” Wspólnie z RIGP inicjatorem spotkania była 
firma Pro Ego Training S.C. Na spotkaniu omawiano oraz dysku-
towano na temat nowego podatku VAT. Moderatorem był Tomasz 
Komarnicki - doradca podatkowy od 1997 r., od 2005 r. pracownik 
kancelarii podatkowych Ernst&Joung i KNS w Warszawie współ-
pracujący z Regionalną Izbą Gospodarcza Pomorza, ekspert Izby w 
zakresie oceny wniosków o dotacje unijne. Uczestnicy poznali 10 
zasad skutecznego pozyskiwania klientów za pomocą marketingu 
interaktywnego oraz nowe trendy w technikach docierania do klien-
tów za pomocą Internetu

Sportowe auto z klasą
Genesis Coupe to nowy, sportowy model Hyundaia. Można go już 
kupić w polskich salonach. Niedawno w salonie Auto Mobil w Wej-
herowie, który jest oficjalnym przedstawicielem marki Hyundai, 
odbyła się premiera tego modelu. 
Genesis Coupe to auto dla tych, którzy chcą poczuć trochę adrenali-
ny i lubią dynamiczną jazdę. Kompaktowy wygląd i niski, opływo-
wy kształt, tylny napęd oraz krótkie zwisy stanowią kwintesencję 
sportowego samochodu. A pod maską mocny silnik, który generuje 
– w zależności od wersji – 303 lub 210 KM. Nowy Hyundai został 
wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, ma 
także jeszcze jedną cechę – łączy cechy auta sportowego z komfor-
tem. Genesis Coupe jest objęty unikalnym programem gwarancyj-
nym 5-Year Triple Care.

KALEJDOSKOP

Zakończenie Programu 10+
W gdańskim Lotosie zakończono Programu 10+. Realizowany od 
2007 r. projekt przewidywał budowę ok. 50 nowych instalacji, które 
umożliwiają wzrost przerobu ropy naftowej w Gdańsku z 6 do 10,5 mln 
ton rocznie. Obecnie z jednej baryłki ropy naftowej rafineria gdańska 
jest w stanie „wycisnąć” więcej produktów wysokomarżowych typu 
olej napędowy i paliwo lotnicze niż przed realizacją programu. Stalo 
się to możliwe dzięki uruchomionej m.in. instalacji ROSE. Licencję 
na tę technologię Lotos uzyskał w ramach amerykańskiego programu 
offsetowego związanego z zakupem myśliwców F-16. W październi-
ku Ministerstwo Skarbu zaprosiło do negocjacji w sprawie sprzedaży 
wszystkich posiadanych przez państwo akcji gdańskiej spółki. Do tej 
pory wiadomo, że jedynymi zainteresowanymi są firmy rosyjskie.
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Europejską tradycją są spotkania ludzi 
biznesu podczas prestiżowych zawodów 
jeździeckich. Sport ten kojarzony jest z 
elegancją, sukcesem i najwyższą jakością, 
do czego i my - przedsiębiorcy zawsze 
dążymy. Zgodnie z tą tradycja Praco-
dawcy Pomorza organizując Letnią Galę 
Biznesu na terenie sopockiego Hipodro-
mu w trakcie Międzynarodowych Ofi cjal-
nych Zawodów w Skokach CSIO chcą 
podziękować wskazanym przez kapitułę 
politykom i samorządowcom i przedsta-
wicielom mającym istotny wypływ na 
kondycję polskich przedsiębiorców oraz 
wspierających rozwój przedsiębiorczości 
wręczając specjalne nagrody środowiska 
gospodarczego.
W tym roku wyróżnieni zostaną: Marek 
Belka - prezes NBP (za obronę wartości 
polskiego pieniądza), minister Michał 
Boni (za profesjonalizm i dążenie do dia-
logu z różnymi środowiskami i grupami 
zawodowymi), prezydent Gdańska Paweł 

Biznes na galowo
10 czerwca na sopockim Hipodromie odbędzie się LETNIA GALA BIZNESU, w której 
wezmą udział przedstawiciele najw władz państwowych i samorządowych. Inicjato-
rem  i pomysłodawcą imprezy jest organizacja „Pracodawcy Pomorza”. 

Adamowicz (za determinację i konse-
kwencję w przygotowaniu i rozpoczęciu 
wielkiej modernizacji Miasta Gdańska), 
Paweł Olechnowicz - Grupa Lotos S.A. 
(za zakończony sukcesem „Program 
10+”) oraz DCT SA (za wybudowanie 
głębokowodnego terminala kontenerowe-
go i szybki wzrost przeładunków).
Gala rozpocznie się 10 czerwca o go-
dzinie 17:30 po zakończeniu zawodów 
jeździeckich o Puchar Narodów roz-

grywanych pod patronatem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólne oglą-
danie zawodów odbywać się będzie na 
specjalnym podeście w wydzielonym 
sektorze VIP obok namiotu, w którym 
odbędzie się uroczystość rozdania nagród 
i uroczysta kolacja. 
Zgłoszenia na zakup Kart Wstępu: Se-
kretariat Biura „Pracodawców Pomorza”, 
Małgorzata Lipska nr tel. 58/345 83 74.
                                                             (A)

Ekologiczna energia
Eko-Energetyczny domek to instalacja, 
która ma na celu demonstrację wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii w 
praktyce. Budynek został otwarty podczas 
Pomorskich Dni Energii w Gdańsku, w 
uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli 
(od lewej): Mirosław Bieliński, prezes Za-
rządu Energa S.A., Danuta Grodzicka-Ko-
zak, prezes zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, Jan Kozłowski, poseł 
do Parlamentu Europejskiego i Ryszard 
Świlski, członek zarządu województwa 
pomorskiego.
Osoby odwiedzające domek mogą zapo-
znać się z mechanizmami funkcjonowania 

odnawialnych źródeł energii  oraz różno-
rodnymi możliwościami wykorzystania 
instalacji. Budynek wyposażony jest m.in. 
w układ pozwalający odzyskiwać ciepło 
z powietrza wywiewanego, nagrzewnicę 
wodną, zaś na dachu budynku zainsta-

lowany jest generator wiatrowy. Dzięki 
wyświetlaczowi parametrów możliwe jest 
śledzenie odczytów pomiarowych zainsta-
lowanych urządzeń.
Domek Energetyczny będzie funkcjonował 
przez 2 lata w różnych miejscach Polski, 
począwszy od Gdańska (tu można go obej-
rzeć do końca czerwca od poniedziałku do 
piątku w godz. 10 - 18 na terenie kampusu 
Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego).                                     
              (RAF)
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Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców

Już 14 maja biznesmeni spotkają się, by 
wymienić się doświadczeniami, święto-
wać kolejną rocznicę wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, a także skosztować 
kaszubskiego piwa z regionalnego browa-
ru, którego otwarcie będzie mieć miejsce 
właśnie podczas tej majówki. 
Doroczna majówka jest też okazją do 
rozdania Maczug Stolema – nagród przy-
znawanych osobom, które działają na 
rzecz rozwoju i promocji Kaszub. Lista 
tych, którzy zostali uhonorowani maczu-
gami przez ostatnie kilka lat, jest długa. 
Otrzymali je m.in. przedstawiciele samo-
rządów, lokalnych organizacji, mediów, 
artyści. W tym roku dodatkowo wręczona 
zostanie też inna nagroda – Bursztynowe 
Drzewo. 
- Szymbarska majówka jest jedyną na 
Pomorzu imprezą, na której brata się ze 
sobą aż tylu przedsiębiorców i samo-
rządowców – mówi Mieczysław Struk, 
marszałek Województwa Pomorskiego 
(w ubiegłym roku został nagrodzony spe-
cjalną buławą). - Kaszuby są synonimem 
pracowitości i przedsiębiorczości.
Podczas ubiegłorocznej imprezy uro-
czyście otwarto Halę Promocji Regionu, 
która powstała w celu prezentacji i po-
pularyzowania powiatów województwa 
pomorskiego oraz pomorskich fi rm. Na 
ten rok zaplanowano natomiast uroczyste 
otwarcie regionalnego browaru, w którym 
będzie warzone piwo według tradycyj-
nych, kaszubskich receptur. 
To integracyjna impreza, organizowana 
od 8 lat przez Daniela Czapiewskiego 
(współorganizatorami są Pracodawcy 
Pomorza i Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Szczyt Wieżyca”) w założonym 
przez niego Centrum Edukacji i Promocji 

Setki przedsiębiorców z całego Pomorza zjadą się, jak co roku, do Centrum Edu-
kacji i Promocji Regionu w Szymbarku (powiat kartuski). 

Regionu odbędzie się tradycyjnie już w 
drugą sobotę maja. Przedsiębiorcy, samo-
rządowcy, przedstawiciele nauki, kultury, 
polityki, mediów, sportu i organizacji pra-
codawczo–biznesowych będą rozmawiać, 
debatować, świętować i wypoczywać.
Podczas majówki, oprócz przemówień i 
wystąpień, zaplanowano bogaty program 
rozrywkowy. Wystąpi orkiestra „BEGA-
MA” z Kościerzyny, zaprezentują się 
także zespoły folklorystyczne z Kaszub 
a także odbędzie się kiermasz wyrobów 
ludowych. Nie zabraknie oczywiście 

specjałów kaszubskiej kuchni – będzie 
więc pieczenie chleba, smażenie placków 
ziemniaczanych oraz pieczenie kiełbasek 
i karkówki na grillu. Do tego wszystkiego 
podawane będzie piwo uwarzone w no-
wootwartym browarze. 
Przedsiębiorcy, od lat uczestniczący w 
tej imprezie, podkreślają, że majówka 
jest niezastąpioną okazją do zawarcia 
nowych, cennych znajomości, które mogą 
okazać się pomocne w rozwijaniu pomor-
skiego biznesu. 

Rafał Korbut
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To już ósma majówka, na której spoty-
kają się przedsiębiorcy. Co jest wyjąt-
kowego w tej corocznej imprezie?

- Majówka zrodziła się rok przed wejściem 
Polski do Unii Europejskiej, a później 
okazało się, że możemy świętować coś, 
co mocno zintegrowało przedsiębiorców z 
Pomorza. Jest to nietypowa impreza, jedy-
na tego typu w Polsce. Cieszę się, że wciąż 
się rozwija i staje się ponadregionalna. My 
– pracodawcy Pomorza – rośniemy w siłę 
i tego dnia wśród nas, wśród osób, które z 
nami współpracują, nikogo nie brakuje. I 
to, że potrafi my działać wspólnie i korzy-
stać z doświadczeń innych, to jest nasza 
siła.

W tym roku zostaną wręczone ma-
czugi, ale zostanie też przyznana inna 
nagroda.

- Kandydatów na maczugi jest wielu, 
ponad 150. Ale dostanie ją tylko 10 osób. 
W tym roku będziemy wręczać również 
bursztynowe drzewo. To stara, przedwojen-
na, kaszubska nagroda. Jej laureatką była 
min. znana polska aktorka Ordonka, czyli 
Hanka Ordonówna, (właściwie Maria Anna 
Tyszkiewicz, z domu Pietruszyńska, pseud. 
literacki Weronika Hort – przyp. red.), 
znana również z tego, że wiele dzieci urato-
wała z Syberii. Do dziś po świecie chodzą 
ludzie, którzy żyją dzięki niej, którym ura-
towała życie. Laureatem tej nagrody został 
też Janusz Zakrzański, znany wszystkim 
tutaj człowiek, który dla Sybiraków zrobił 
wiele, również Mariusz Szmidka, zastępca 
redaktora naczelnego Polski Dziennika 
Bałtyckiego.

Kto zadecyduje o przyznaniu nagród?

- W komisji zasiadł Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk, Maria 
Okonek z Cappelli Gedanensis, Janina 
Kwiecień, starosta kartuski i moja żona, 
Lidia Czapiewska, właścicielka Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbar-
ku.

Integracja i zabawa
Z Danielem Czapiewskim, przedsiębiorcą i prezesem 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, 
rozmawia Rafał Korbut.

Kto w tym roku otrzyma nagrodę?

- Nie chcę za dużo zdradzać, powiem je-
dynie, że laureatami tego bursztynowego 
drzewa będą m.in Leszek Możdżer, który 
bardzo dużo zrobił dla kultury na Pomorzu 
i Konstanty Kulka, który też działa na rzecz 
rozwoju kultury.

Podczas majówki jedną z najwięk-
szych atrakcji będzie otwarcie lokalne-
go browaru – Kaszubskiej Korony. 

- W tym browarze będzie produkowane 
piwo według tradycyjnych, kaszubskich 
receptur. Będzie np. Kościerski Miód Piw-
ny, który charakteryzuje się tym, że jest (jak 
przed laty) warzony na miodzie. Według 
starych receptur Klasztoru Kartuskiego bę-
dzie też warzone piwo pod nazwą Kartuski 
Mnich. No i chcemy też wrócić do tradycji 
puckich. Kiedyś tam było sześć browarów, 

dziś niestety nie ma ani jednego, ale znaleź-
liśmy taką recepturę, według której będzie 
warzone piwo o nazwie Pucki Rybak. A 
takim sztandarowym produktem ma być 
najmocniejsze piwo, z logo z odwróconym 
domem, o nazwie Szymbarski Smok. Nie 
zabraknie również piwa Wieżyca.

Skąd pomysł na uruchomienie lokal-
nego browaru?

- Tradycje piwowarskie powracają na Ka-
szuby, razem z kulturą picia. Największym 
piwoszem Pierwszej Rzeczypospolitej był 
Bolesław Chrobry, Piwo do Polski przy-
szło z Mieszkiem I, z Dąbrówką, prosto z 
Czech. Jeśli chodzi o browarnictwo, to Pol-
ska była najlepsza do zaborów, po zaborach 
zostało nam zaledwie 40 procent browa-
rów, które i tak do dziś są wielkie. Kultura 
picia piwa w Polsce jest związana z regio-
nalnymi tradycjami i liczy ok. tysiąc lat. 
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Skuteczny
menedżer

Niedawno Gdańska Fundacja Kształ-
cenia Menedżerów obchodziła swoje 
20-lecie. Co jest najważniejszym suk-
cesem GFKM?

- Największym osiągnięciem jest pozy-
cja GFKM na rynku. Trzeba zaznaczyć, 
że w Polsce działa ok. 4 tys. fi rm szko-
leniowych. Jest to więc rynek bardzo 
konkurencyjny. Z przyjemnością pragnę 
stwierdzić, że od początku istnienia, czyli 
od 1990 r. GFKM znajduje się w ścisłej 
czołówce fi rm szkoleniowych w naszym 
kraju. Co więcej w różnych rankingach       
i zestawieniach często zajmujemy pierw-
sze miejsce. Warto też dodać, że jesteśmy 
jedyną fi rmą szkoleniową w Polsce po-
siadającą prestiżową, międzynarodową 
akredytację IQA CEEMAN

Co decyduje o tym, że niektóre firmy 
szkoleniowe rozwijają się lepiej niż 
inne?

- Ważna jest renoma i wizerunek fi rmy. 
Aby na to zapracować trzeba przestrzegać 
kilku istotnych zasad. Po pierwsze należy 
myśleć kategoriami korzyści dla klienta. 
Chodzi o to, żeby przygotowując szkole-
nie, cały czas zastanawiać się nie tylko, 
jak je sprzedać, ale przede wszystkim, 
jakie korzyści odniesie przedsiębiorstwo, 
które je zamawia i pracownicy, którzy 
w nim uczestniczą. Konsekwentne wy-
znawanie tej zasady powoduje, iż około 
80 proc. klientów wraca do GFKM 
więcej niż 3 razy, a z wieloma klientami 

współpracujemy już od kilkunastu lat. Po 
drugie, wygrywają te fi rmy, które myślą 
nie tylko, jak dostosować się do ciągłych 
zmian na rynku, ale przede wszystkim 
o tym, aby te zmiany przewidywać i 
wyprzedzać. Śmiem stwierdzić, że takie 
myślenie jest obecne w GFKM. Pomaga 
nam w tym zakresie m.in. aktywny udział 
w konferencjach i innych wydarzeniach 
organizowanych przez najbardziej presti-
żowe i postępowe europejskie zrzeszenia 
w naszej branży a mianowicie European 
Foundation for Management Development 
(EFMD) oraz Central and East European 
Management Development Association 
(CEEMAN).Trzecim warunkiem sukce-
sów jest bezkompromisowość w sprawach 
jakości – i chodzi tu zarówno o jakość 
oferowanych programów szkoleniowych 
jak i o jakość w każdym aspekcie współ-
pracy z klientami .

Myślę, że bardzo ważne jest też to, 
jakich zatrudniacie wykładowców…

- Nie zatrudniamy klasycznych wykła-
dowców tylko trenerów i konsultantów. 
Stawiamy im oczywiście bardzo wysokie 
wymagania. Człowiek, który chce pro-
wadzić zajęcia w barwach GFKM, musi 
oczywiście posiadać bardzo rozległą wie-
dzę w swojej specjalności. Ale co równie 
ważne, musi mieć doświadczenie prak-
tyczne, aktywnie działać w rzeczywistości 
gospodarczej i być na bieżąco z trendami 
międzynarodowymi. Oczywiście trener 
musi bardzo nowocześnie i atrakcyjnie 

prowadzić zajęcia. Celowo podkreślam 
„zajęcia” bo u nas nie ma klasycznych 
wykładów, lecz aktywne warsztaty, trenin-
gi umiejętności, sesje coachingowe.

Czy polskie firmy szkoleniowe się-
gają po wzorce zachodnie? Czy te 
wzorce da się zastosować na naszym 
rynku?

     
- Intensywny transfer know-how z Za-
chodu do Polski w postaci wiedzy o 
zarządzaniu i metodyce szkoleń mene-
dżerskich nastąpił w pierwszej połowie lat 
90. Liczące się polskie fi rmy szkoleniowe 
sprowadzały
zachodnich szkoleniowców i wysyłały za  
granicę swoich trenerów.
Uczyli się oni interaktywnych metod 
prowadzenia zajęć i adaptowali programy 
szkoleniowe do ówczesnych realiów. 
Zgromadzone zasoby merytoryczne i 
kadrowe procentowały tym, iż od końca 
lat 90-tych programy prowadzone przez 
polskich trenerów nie powielają już za-
granicznych wzorców, ale je rozwijają. 
Polscy trenerzy gwarantują często większą 
konkretność i przydatność szkoleń. Me-
todyka warsztatu  i treningu menedżer-
skiego z czasem wzbogacona elementami 
e-learningu lub outdooru, stała się po-
wszechną praktyką. Programy szkolenio-
we oparte na aktualnej wiedzy zarządczej 
w coraz większym stopniu koncentrują 
się na rzeczywistych problemach polskich 
przedsiębiorstw i praktycznych rozwiąza-
niach.

Rozmowa z prof. dr hab. Wojciechem Rybowskim, prezesem 
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.
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Jakich kwalifikacji i umiejętności nie 
powinno dziś brakować skutecznemu 
menedżerowi?

- W zarządzaniu najważniejsze jest osią-
ganie celów, czyli skuteczność działań 
menedżerskich. W XXI wieku 
coraz istotniejsze staje się też 
to, aby działania były odważne, 
szybkie i lepsze od poczynań 
konkurencji. Drugą ważną 
umiejętnością jest utrzymanie 
właściwej proporcji między 
skutecznością bieżącą i długo-
terminową. Dająca rezultaty 
działalność bieżąca, operacyjna 
wymaga głównie kwalifi kacji 
technicznych i branżowych, 
wiedzy o procesach i metodach 
zarządzania, zadaniowego po-
dejścia do kierowania ludźmi. Zapewnia 
osiąganie dobrych wyników, ale może 
odsuwać na dalszy plan cele długofalowe. 
Skuteczność długoterminowa wymaga 
umiejętności tworzenia wizji, strategiczne-
go planowania i zarządzania, budowania 
relacji oraz inspirowania pracowników. 
Najwybitniejsi liderzy potrafi ą łączyć te 
dwie perspektywy. Podkreśliłbym także 
znaczenie tego, co nazwać można zarzą-
dzaniem z klasą. Menedżer, który potrafi  
działać zdecydowanie i konsekwentnie, a 
jednocześnie w zgodzie z akceptowanymi 
zasadami    i wartościami, uzyskuje szcze-
gólny wpływ na ludzi i organizacje. Te 
kompetencje wyróżniają profesjonalnych 
menedżerów i ponadprzeciętnych liderów, 
a ich rozwijanie jest celem prowadzonych 
przez nas szkoleń.

Jakich zmian możemy spodziewać 
się w perspektywie 5-10 lat?

- W przyszłości szkolenia w coraz więk-
szym stopniu będą musiały być powią-
zane z trendami i szybko zmieniającą się 
sytuacją w biznesie. Polska gospodarka 
jest w coraz większym stopniu powiązana 
ze światową. Oznacza to, że globalizacja, 
rosnąca konkurencja, postęp techniczny, 
wzrost wymagań ze strony klientów, 
upodabnianie się produktów i usług będą 
wyciskać jeszcze większe piętno na spo-
sobie funkcjonowania i wynikach polskich 
przedsiębiorstw. Zrozumienie tych tren-

dów i zmian oraz szybkie ich przekucie 
na tematy, metody i narzędzia szkolenio-
wo-doradcze stanowi wyzwanie dla fi rm 
szkoleniowych. Wymagania rosną i będą 
rosły. Dzięki szkoleniom trzeba będzie 
zdobywać wiedzę i umiejętności, które 

bardziej niż do tej pory przełożą się na 
wyniki przedsiębiorstw. Mówiąc wprost, 
przyszłość mają szkolenia przynoszące 
namacalne rezultaty biznesowe.

Czy polskie firmy szkoleniowe eks-
portują swoje usługi za granicę?

- Nasz kraj jest ceniony na świecie w 
niektórych dziedzinach, nazwijmy je, in-

telektualnych – takich jak medycyna czy 
informatyka. Wierzę, że będzie tak rów-
nież w branży szkoleniowej. GFKM jest 
dowodem na to, że powyższe stwierdzenie 
może być prawdziwe. W ciągu ostatnich 3 
lat prowadziliśmy szkolenia fi rmowe m.in. 

w Holandii, Belgii, Szwecji, 
Danii, Szwajcarii, Litwie, Łotwie 
i Estonii, czasem skutecznie ry-
walizując o pozyskanie zlecenia z 
najbardziej znanymi europejski-
mi szkołami biznesu. Oferujemy 
program Master of Business 
Administration w Kaliningradzie, 
a ponadto prowadzimy rozmowy 
na temat MBA z partnerami z 
Litwy, Łotwy i Ukrainy.
Posiadamy połowę tego, co jest 
potrzebne do eksportu usług za 
granicę tzn. wiedzę, doświad-

czenie, programy, warsztat trenerski i 
oczywiście biegłość w języku angielskim. 
Druga połowa to dojście do zagranicznych 
rynków. Nam pomagają w tym silni part-
nerzy, z którymi współpracujemy, tacy jak 
np. Rotterdam School of Management, a 
także kontakty nawiązywane w między-
narodowych organizacjach, do których 
należymy.

W ciągu ostatnich 
3 lat prowadziliśmy 
szkolenia fi rmowe 
m.in. w Holandii, Bel-
gii, Szwecji, Danii, 
Szwajcarii, Litwie, 
Łotwie i Estonii
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JEREMIE
dla rozwoju Pomorza

O Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych i Inicjatywie 
JEREMIE z prezes Ireną Wróblak rozmawia Łukasz Krzemiński.

Przed główną częścią wywiadu, jaką 
jest niewątpliwie inicjatywa JEREMIE, 
proszę w kilku słowach powiedzieć, 
kiedy i z czyjej inicjatywy powstał 
Pomorski Regionalny Fundusz Porę-
czeń Kredytowych?

- Funkcjonowanie Funduszu rozpoczęło 
się już stosunkowo dawno, bo w 2002 
roku i było inicjatywą Samorządu Wo-
jewództwa, miasta Gdynia i Agencji 
Rozwoju Pomorza. PRFPK powstał jako 
instytucja „non profi t”, aby wspierać 
przedsiębiorców na terenie województwa 
pomorskiego. Dana fi rma nie musi mieć 
swojej siedziby na obszarze naszego 
województwa. Ważne jednak jest to, by 
prowadziła działalność gospodarczą na 
Pomorzu. Poza tym musi to być fi rma z 
sektora mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw. Dużym fi rmom Fundusz porę-
czenia nie udzieli. 

Na jakich zasadach działa zatem 
Fundusz Poręczeń Kredytowych?

Poręczenie jest instrumentem wtórnym 
do kredytu czy pożyczki, udzielanej przez 
instytucje fi nansowe. Jest w znacznej 
mierze uzależnione od akcji kredytowej, 
którą kreują banki. Ta natomiast wynika z 
innych czynników, między innymi takich 
jak uwarunkowania makroekonomicz-
ne. My jako Fundusz idziemy w ślad za 
instytucjami kredytującymi, podejmując 
jednocześnie działania, które mają zachę-
cić banki do większego kredytowania. 
Także przedsiębiorca podlega u nas sto-
sunkowo prostej procedurze. Po złożeniu 
formalnego wniosku o poręczenie wszyst-
ko generalnie załatwiane jest na linii Fun-
dusz – Bank. Praktycznie przedsiębiorca 
stawia się w PRFPK tylko raz.

Wiemy już zatem jak działa Fundusz 
i kto może ubiegać się o poręczenie, 
natomiast warto jeszcze powiedzieć, 
jakie klient musi spełnić warunki, by 
go otrzymać?

- Potencjalny kredytobiorca musi spełnić 
dwa podstawowe warunki. Musi posiadać 

zdolność kredytową, czyli 
zdolność do spłaty zobo-
wiązania oraz musi mieć 
zabezpieczenie. Najczęściej 
jest tak, że przedsiębiorcy 
mają zdolność kredytową 
w dłuższej perspektywie 
czasowej, natomiast jeśli nie 
mają zabezpieczenia, wtedy 
na pewno trudno będzie im 
uzyskać kredyt.  I tu właśnie 
zaczyna się rola Funduszu. 
PRFPK wkracza i bank może 
udzielić takiemu przedsiębior-
cy kredytu.

Od IV kwartału 2009 roku 
przedsiębiorcy z woje-
wództwa pomorskiego, 
podobnie jak z pięciu 
innych w naszym kraju 
mogą korzystać 
z inicjatywy, 
jaką jest 
JEREMIE. 
Proszę, 

ŚWIAT BIZNESU
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aby Pani Prezes powiedziała, wyja-
śniła czytelnikom, czym jest ów pro-
gram i na jakiej zasadzie działa?

- Faktycznie w Polsce inicjatywa JERE-
MIE jest realizowana w pięciu wojewódz-
twach. Oprócz dolnośląskiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 
program jest wdrażany także w pomor-
skim. Dla naszego Funduszu jest to teraz 
program absolutnie nr 1. Krótko mówiąc 
jest on innowacyjnym mechanizmem 
wspierania rozwoju przedsiębiorstw w 
perspektywie do 2015 roku. W Polsce 
działa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego fi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Jeżeli przedsiębiorca 
skorzysta z poręczenia z reporęczeniem 
JEREMIE, to dla niego pojawiają się dwa 
bardzo ważne plusy. Po pierwsze, przed-
siębiorca zapłaci symboliczną prowizję, 
ponieważ może skorzystać z pomocy 
publicznej „de minimis”, i tam gdzie było 
np. dwa procent prowizji, przedsiębiorca 
zapłaci 0,5%. Czyli tak naprawdę będą to 
symboliczne koszty. Po drugie bank bę-
dzie bardziej skłonny udzielić mu kredy-
tu, bo im lepsze bank ma zabezpieczenie, 
tym chętniej udziela kredytu. Przedsię-
biorca uzyska także tańszy kredyt, bo 

wysoka jakość zabezpieczenia obniża 
ryzyko banku, a to warunkuje niższe 
marże. 
Podsumowując, przedsiębiorca zy-
skuje większą szansę na uzyskanie 
kredytowania, na korzystniejszych 
warunkach, nawet jeśli przedsię-
biorstwo znajduje się we wczesnej 
fazie rozwoju i nie może wykazać 

się historią kredytową. Z poręcze-
nia mogą też skorzystać fi rmy 
rozpoczynające działalność 
gospodarczą. 

ŚWIAT BIZNESU
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A czy jest określony zakres działal-
ności, na którą przedsiębiorca może 
otrzymać poręczenie z reporęcze-
niem JEREMIE?

- Przede wszystkim jest to fi nansowanie 
inwestycji polegających na zakupie, bu-
dowie lub modernizacji obiektów produk-
cyjnych, usługowych oraz handlowych. 
Tak jak wspomniałam, niezwykle istotne 
jest również wdrażanie nowych rozwią-
zań technologicznych. W dobie walki z 
bezrobociem nowe miejsca pracy to rów-
nież istotny element, podobnie jak zakup 
wyposażenia w maszyny, urządzenia, 
informatyzacja fi rmy, itp. 

 Obawiam się tylko, że istnieje ry-
zyko dla Funduszu. Interes może 
okazać się nieudany i pojawią się 
problemy ze spłatą kredytu przez 
klienta. Czy więc fundusz kontroluje 
przedsiębiorcę w kwestii spłaty za-
dłużenia? 

- Współpraca pomiędzy bankiem a Fun-
duszem opiera się na umowie. W tej 
umowie bank zostaje zobowiązany przez 
fundusz do przesyłania nam kwartalnych 
informacji o sytuacji klienta. Jeśli dany 
przedsiębiorca nie spłaca kredytu bądź 
pożyczki, to bank ma prawo wypowie-
dzieć kredyt. Podejmuje czynności ma-
jące na celu odzyskanie niespłaconych 
środków. Jeżeli to postępowanie zawo-
dzi wtedy wzywa poręczyciela, a więc 
Fundusz do zapłaty kwoty poręczenia. 
PRFPK może poręczyć do 70% kwoty 
kredytu. Istotą działalności Funduszu jest 
wspieranie przedsiębiorców. Również w 
przypadku kiedy dojdzie do uruchomie-
nia procedury windykacyjnej i Fundusz 
wypłaci kwotę poręczenia, stara się on 
działać w sposób, który pomoże przed-
siębiorcy odzyskać płynność fi nansową i 
ponownie „stanąć na nogi”. Oczywiście 
zdarzają się przypadki, gdy dany pożycz-
kobiorca nie jest w stanie spłacić swojego 
zadłużenia. Ale jak do tej pory są to przy-
padki marginalne. Np. w ubiegłym roku 
szkodowość Funduszu nie przekraczała 
1,5% udzielonych poręczeń. 

Sprawy, o których rozmawiamy nie 
są zbyt medialne, ale bardzo istotne, 

zwłaszcza w dobie kryzysu, którego 
i tak pomorskim firmom udało się w 
dużym stopniu uniknąć. Proszę na 
zakończenie powiedzieć z jakimi or-
ganizacjami w województwie Pomor-
ski Regionalny Fundusz Poręczeń 
Kredytowych współpracuje?

-Współpracujemy z wszystkimi samo-
rządami na terenie województwa pomor-
skiego a część z nich to także udziałowcy 
Funduszu. Działamy praktycznie ze 
wszystkimi organizacjami przedsiębior-

ców na Pomorzu. Organizujemy liczne 
konferencje dla przedsiębiorców na tere-
nie całego województwa. Za pośrednic-
twem 24 instytucji fi nansowych, z który-
mi zawarliśmy umowy o współpracy, do-
cieramy do przedsiębiorców, których one 
obsługują.  Poza tym dysponujemy dwu-
nastoma punktami PCI, które utworzyli-
śmy wspólnie z Pomorskim Funduszem 
Pożyczkowym w miastach powiatowych, 
gdzie klienci mogą zasięgnąć wszystkich 
niezbędnych informacji. 
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Jest to kontynuacja konkursu „Firma z ja-
kością” organizowanego przez nas od 1996 
roku, który zdobył uznanie wśród pomor-
skich przedsiębiorców oraz lokalnych i re-
gionalnych władz. Zależy nam na ciągłości 
tej inicjatywy, ponieważ jako organizacja 
samorządu gospodarczego, stawiamy sobie 
za jeden z podstawowych celów wspiera-
nie sektora MSP w pokonywaniu barier w 
rozwoju, wdrażanie idei konkurencyjności 
oraz promocję naszych firm. Konkurs ma 
formułę otwartą, a do udziału w nim za-
praszamy przedsiębiorstwa produkcyjne i 
usługowe województwa pomorskiego, nie-
zależnie od ich wielkości, formy prawnej 

czy przynależności organizacyjnej. 
Naszym dużym osiągnięciem jest wypro-
mowanie dotychczasowych laureatów kon-
kursu oraz wprowadzenie u nich systemu 
jakości ISO 9000 i ISO 14000. Zdobywcy 
głównych nagród odnosili także sukcesy w 
innych konkursach, takich jak: „Gryf Go-
spodarczy”, „Pracodawca organizator pracy 
bezpiecznej”, „Platynowy i Złoty Laur” 
czy „Lider Przedsiębiorczości”. Ponadto 
niektórzy z nich okazali się Diamentami 
„Forbesa”.
Od 2010 r. w konkursie nagradzane są 
również przedsiębiorstwa, które wyróżniają 
się z grona konkurentów poprzez dbanie 
o swoich pracowników, działania na rzecz 
społeczności lokalnych oraz ochronę środo-
wiska - firmy odpowiedzialne w biznesie.
Konkurs jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007-2013 realizowa-
nego poprzez Projekt RespEn.

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP po raz piąty organi-
zuje konkurs „Firma z przyszłością”.

Rusza kolejna edycja konkursu 

„Firma z Przyszłością”
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Panie Prezydencie, jakie według 
Pana są najważniejsze cechy Euro-
pejczyka? 

- Oczywiście, jest to obywatel kraju, 
znajdującego się na naszym kontynencie. 
Dobrze, jeśli jest człowiekiem otwartym, 
tolerancyjnym, cechującym się wysoką 
kulturą, światłym, czerpiącym z doświad-
czenia cywilizacyjnego narodów Europy. 

Podobno w Gdyni trudno znaleźć 
eurosceptyka?

- Pewną miarą takiego twierdzenia są wy-
niki referendum unijnego z czerwca 2003 
r, w którym gdynianie zaimponowali 
niemal 70-procentową frekwencja wybor-
cza – jedna z najwyższych w kraju. Aż 84 
procent głosujących gdynian opowiedzia-
ło się za przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Potwierdzili tym samym, 
że są odważni, otwarci, że nie obawiają 
się europejskich, wysokich standardów, 
przeciwnie – dostrzegają w nich szanse 
– dla siebie, swoich bliskich, dla naszego 
Miasta i oczywiście – dla kraju. 
Jestem przekonany, że w ciągu lat, które 
od tego referendum minęły, w Gdyni 
przybyło euro - entuzjastów, ubyło zaś 
euro - sceptyków. Gdynia bowiem bar-
dzo skorzystała na akcesji Polski do UE, 
choćby dzięki funduszom na realizację 
wielu, ważnych projektów inwestycyj-
nych i społecznych.

Gdynia przyciąga do siebie ogromną 
mocą. Zarówno biznes (swoje sie-

dziby mają tu m.in. Reuters, Sony 
Pictures Entertainment, Det Norske 
Veritas, w porcie powstają hale Rolls 
Royce’a), jak też wielkiego formatu 
sport i wydarzenia kulturalne (festi-
wale Open’er i filmowy z wieloty-
sięcznymi widowniami). Nie dalej jak 
wczoraj na konferencji poświęconej 
zmianom w Teatrze Miejskim usły-
szeliśmy, że chciałoby w nim praco-
wać – bagatela! – 40 aktorów z całej 
Polski. Skąd bierze się tak ogromna 
siła przyciągania? 

- Gdynia od początku swego istnienia, 
zatem od 85 lat, a jeśli doliczyć czas 
budowy portu, to od 90 lat ma magne-
tyczną siłę przyciągania ludzi, przed-
siębiorczych, odważnych i z fantazją. 
Dzięki tej wielkiej fali przybyszów 
z różnych stron kraju, wytworzyła 
się specyfi czna gdyńska społeczność 
– pracowitych, dzielnych ludzi. To 
dzięki nim Gdynia jest miastem, w 
którym chce się żyć. Sojusznikiem 
ludzi jest wyjątkowo szczodra dla 
naszego Miasta natura! Nieskrom-
nie dodam, że decyzje samorządu 
również mają wpływ na to, że 
inwestorzy chętnie decydują się 
na lokowanie swych kapitałów 
właśnie tutaj. Bo przecież na ich 
wybory ma wpływ standard tzw. 
otoczenia biznesu, czyli kadry, 
dostępność komunikacyjna, ja-
kość usług, oferta kulturalna. A 
te parametry w Gdyni oceniane są 
bardzo wysoko. 
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gospodarz
Z Wojciechem Szczurkiem – prezydentem miasta Gdy-
ni, Europejczykiem Roku 2010 w kategorii „Gospodarz 
gminy, miasta, regionu” rozmawia Andrzej Gojke.

europejski
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siłą przyciągania

siłą przyciągania

GDYNIA

Co według Pana sytuuje Gdynię na 
poziomie miast europejskich, choćby 
tych „siostrzanych” – Kilonii, Ply-
mouth czy francuskiego „trójmiasta” 
– Dunkierki, Calais i Boulogne? Czy 
wg pana jest coś czego z kolei Gdy-
nia może im zazdrościć?

- Dwadzieścia lat demokratycznej 
Polski, a szczególnie prawdziwej 
samorządności, wolnego rynku, 
również włączenie Polski do 
UE, zbliżyło poziom życia w 
Gdyni do standardów europej-
skich. Na początku lat 90-tych 
skwapliwie „podglądaliśmy” 
jak rozwiązują różne komu-
nalne problemy nasi koledzy 
w Karlskronie, Kilonii, czy 
Plymouth. Nasi pracownicy 
wyjeżdżali tam i przywozili 
cenną wiedzę dotyczącą 
ochrony środowiska, profi -

laktyki socjalnej czy edukacji. 
Dziś z wielkim uznaniem wypo-

wiadają się na ten temat przyby-
wający do naszego Miasta goście z 

wymienionych przez pana miast. 
Mamy bardzo dobrą komunikację 

publiczną, nowoczesną oczyszczalnię 
i zakład utylizacji odpadów, wysoki 
poziom oświaty, nowoczesny system 
opieki społecznej, bardzo atrakcyjną 
bazę rekreacyjną i sportową, wresz-
cie - ofertę kulturalną na światowym 
poziomie. Pod tymi względami bez 
jakichkolwiek kompleksów możemy 
stanąć w szranki z europejskimi mia-

stami. 
Ale tak jak różni się zasobność portfela 

obywateli polskich i tych z zachodniej 
Europy, tak różnią się budżety miast pol-
skich i zachodnioeuropejskich. Jesteśmy 
jeszcze krajem na dorobku. Dlatego, nie 
wszystkie ulice są już utwardzone, nie 
mamy jeszcze, choć planujemy budowę, 
nowoczesnego gmachu teatru dramatycz-
nego czy biblioteki i szkoły muzycznej. 
Nie każda gdyńska rodzina ma też miesz-
kanie na miarę potrzeb. Jednak w każdej 
ze sfer, na które wpływ ma samorząd - z 
roku na rok jest istotna poprawa. Myślę, 
że odremontowany i zmodernizowany 
dworzec kolejowy, a także otwarcie 
lotniska cywilnego Gdynia - Kosakowo 
– jeszcze bardziej przybliżą nas do euro-
pejskich standardów.

Gdynia jest często podawana za 
przykład tempa przemian, które wy-
zwoliło pokojowe obalenie niedemo-
kratycznego systemu 21 lat temu, a 
także akcesji Polski do UE. Są jednak 
w mieście obszary, gdzie czas nie-
mal się zatrzymał. Nie docierają tam 
ani pieniądze dotacji unijnych, ani 

inwestycje na miarę choćby, nomen 
omen, Gdyni – Zachód. Mam na my-
śli tzw. Meksyk czy Pekin. Przynoszą 
nam wszystkim wstyd. Czy samorząd 
nie ma narzędzi, by te rejony Miasta 
doprowadzić do porządku? 

- Mamy pewne narzędzia i staramy się 
skwapliwie z nich korzystać. Należą do 
nich z pewnością plany przestrzennego 
zagospodarowania. Także inwestycje, pod 
warunkiem, że dotyczą gruntów należą-
cych do gminy. Nie wszystkie porządki 
w przestrzeni miejskiej zależą jednak 
wyłącznie od samorządu. Wymienione 
przez Pana nieruchomości należą do osób 
prywatnych. To na ich gruntach stoją od 
lat domki, urągające prawu budowlanemu 
i szpecące Gdynię. Odpowiedzialność za 
rozwiązanie umów z dotychczasowymi 
najemcami i dostosowanie wyglądu tych 
rejonów Miasta do należytego standardu, 
przewidzianego miejscowym planem 
przestrzennego rozwoju spoczywa na ich 
właścicielach. 

W tym roku ma zawinąć do Gdyni 
mniej statków pasażerskich - wiel-
kich cruiserów, niż w latach ubie-
głych. Czy nie jest to według Pana 
sygnał niepokojący? Co Pana zamie-
rza zrobić, żeby ten trend odwrócić? 

- To istotnie niepokojąca wiadomość. Z 
pewnością konieczna jest analiza przy-
czyn, wspólnie z Zarządem Portu Gdynia 
S.A., ale również tour - operatorami, 
którzy zapewne znają powody rezygnacji 
armatorów. Dla Gdyni wizyty cruiserów, 
to turystyczna atrakcja i pieniądze, zo-
stawiane przez ich pasażerów w naszych 
sklepach, restauracjach, muzeach. Samo-
rząd jest zainteresowany tym, by gdyński 
port był portem gościnnym, przyjaznym 
dla turystów i coraz chętniej przez nich 
odwiedzanym. 

- Gdynia od początku swego 
istnienia ma magnetyczną siłę 
przyciągania ludzi przedsiębior-
czych, odważnych i z fantazją
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Z Aleksandrem Wellengerem, prezesem zarządu i dyrektorem spółki Okręgowe-
go Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni, rozmawia Rafał Korbut.

gdyńskiego
Pół wieku OPEC

W tym roku OPEC Gdynia obchodzi jubileusz – mija 50 lat od 
momentu powstania firmy. To spory kawałek czasu, jakie były 
najważniejsze zmiany przez te lata?

- W ciągu tych 50 lat zmieniło się bardzo dużo, teraz OPEC jest 
zupełnie inną, dużo nowocześniejszą fi rmą. Przede wszystkim 
zakres naszej działalności stopniowo się zwiększał. Zaczynaliśmy 
w Gdyni, obecnie obsługujemy również trzy inne miasta naszego 
regionu, a mianowicie Sopot, Rumię i Wejherowo. Na pewno nie 
zmarnowaliśmy tych 50 lat. Działalność rozpoczęliśmy od przejęcia 
ponad 40 kotłowni na terenie Gdyni, obecnie zarządzamy nowo-
czesnymi zdalnie monitorowanymi systemami ciepłowniczymi– w 
Gdyni i Rumi miejską siecią ciepłowniczą w Wejherowie nowocze-
sną ciepłownią wraz z całym systemem dystrybucyjnym, w Sopocie 
zmodernizowanymi kotłowniami gazowymi lokalnymi i osiedlową 
zasilającą w ciepło dzielnicę Brodwino. Niemalże kompleksowa 
modernizacja możliwa była dzięki dodatkowym środkom pozyska-
nym z Banku Światowego (kredyt w sypkości 25 mln dolarów – w 
pełni spłacony), dotacjom z GEF, EkoFunduszu. Bank Światowy 
ocenił realizację projektu modernizacyjnego za jedną z najlepszych 
w Polsce, w którym większość korzyści przeszło na dobro klienta.  
Dziś oferujemy dostawy ciepła o najwyższym standardzie w sposób 
bezawaryjny, bezpieczny, oszczędny i przyjazny środowisku.

Każde dobrze prosperujące przedsiębiorstwo musi mieć wy-
znaczoną misję, cel i obszar działania. Jak to wygląda w przy-
padku OPEC-u?

- Misją, a zarazem celem OPEC jest zaspokajanie potrzeb klien-
tów w zakresie dostawy ciepła w sposób bezpieczny, niezawodny, 
przyjazny środowisku i oczywiście po konkurencyjnych cenach. I 
tę misję realizujemy poprzez produkcję, przesył i rozdział energii 
cieplnej do klientów. Swoje działania opieramy na najnowszych 
rozwiązaniach technicznych i technologicznych (co czyni nas 
wiodącym koncesjonowanym przedsiębiorstwem ciepłowniczym 
w Polsce) i nowoczesnych metodach zarządzania (należymy do 
czołówki przedsiębiorstw ciepłowniczych, które otrzymały cer-
tyfi kat Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO - 9001, ISO 
14001, PN-N 18001. Naszą siłą jest prawie 50-letnie doświadczenie 
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i specjalistyczna kadra. Jeśli zaś chodzi o obszar naszego działania, 
to obecnie zaspokajamy ponad 60 proc. potrzeb na ciepło naszych 
klientów, w tym: Gdyni - ok. 60 proc., Sopotu - ok. 35 proc., Rumi 
- ok. 30 proc. i Wejherowa - ponad 70 proc. Obecnie zwiększamy 
nasz zasięg terytorialny i podłączamy do gdyńskiej sieci ciepłowni-
czej nowe osiedla mieszkaniowe na terenie Kosakowa i Pogórza.

Ciepło i energia są niezbędne w życiu społeczeństwa, ale nie 
można jednocześnie zapominać o ochronie środowiska. 

- To bardzo ważny aspekt naszej działalności. Oprócz tego, że 
wciąż wprowadzamy najnowocześniejsze rozwiązania technolo-
giczne, spełniające rygorystyczne normy europejskie, to podejmuje-
my też wiele działań, które mają na celu kształtowanie świadomości 
proekologicznej zwłaszcza wśród młodzieży, do której należy 
przyszłość nasza i środowiska. Są to różnego rodzaju akcje proeko-
logiczne, warsztaty z młodzieżą, konkursy, konferencje i seminaria 
i wiele innych, poprzez które przybliżamy problemy związane z 
zanieczyszczeniem środowiska i jego wpływ na ludzi i otoczenie 
oraz pokazujemy rozwiązania techniczne pozwalające na symbiozę 
ze środowiskiem naturalnym. 

„Nowoczesność i ekologia” to słowa, które często się powtarza 
w kontekście OPEC-u... 

- Tak, ponieważ wciąż staramy się modernizować i właśnie uno-
wocześniać fi rmę. Poprzez aktywne uczestnictwo od 1994r. w 
Europejskiej Organizacji Producentów i Dystrybutorów Ciepła 
Euroheat & Power w Brukseli OPEC 
był prekursorem wprowadzenia i 
wdrażania nowoczesnej technologii 
w ciepłownictwie polskim. W latach 
1993-1997 współorganizowaliśmy 
Międzynarodowe Seminaria i Wystawy 
PN. „Nowoczesność w polskim cie-
płownictwie”, na których ciepłownicy 
polscy mogli zapoznać się z najnowo-
cześniejszymi rozwiązaniami w zakre-
sie techniki i technologii produkcji i 
dystrybucji ciepła. Jednym z ostatnich 
nowoczesnych przedsięwzięć było za-
stosowanie w najwyższym budynku w 
Gdyni Sea Towers tzw. inteligentnych rozwiązań w montowanych 
węzłach cieplnych, wykonanie spinki „Kopernika” w Śródmieściu 
Gdyni gwarantując pełne bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej 
dla dzielnicy Redłowo, a w szczególności dla Szpitala im. PCK w 
Gdyni i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 
Wdrożone najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne 
czynią OPEC wiodącym koncesjonowanym przedsiębiorstwem 
ciepłowniczym w Polsce. 

Jakie to rozwiązania technologiczne?

- Jest tego tak dużo, że nie sposób wszystkiego wymienić. Z waż-
niejszych spraw - w ostatnich latach dokonaliśmy bardzo wiele w 

kwestii redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. W 
roku 1992 rozpoczął się program modernizacji systemu grzewcze-
go, którego istotą była wymiana sieci cieplnych na nowoczesne, 
preizolowane rurociągi oraz modernizacja kotłowni i węzłów ciepl-
nych. W Gdyni zlikwidowaliśmy łącznie aż 20 lokalnych kotłowni 
węglowych (czyli jest aż o 20 kominów mniej!), które emitowały 
znaczną ilość zanieczyszczeń. Zastąpiono je węzłami cieplnymi i 
podłączono do sieci ciepłowniczej zasilanej z EC. W Wejherowie 
zlikwidowaliśmy 19 kotłowni lokalnych, które zostały podłączone 
do sieci zasilanej z ciepłowni Nanice. W Sopocie w 56 kotłowniach 
wymieniono stare piece węglowe, na nowoczesne, ekologiczne ko-
tły gazowe. Działania te skutkują redukcją ilości dwutlenku węgla 
wprowadzanego do atmosfery przed i po modernizacjach o blisko 
70 proc. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i funkcjonowa-
nie zintegrowanego systemu zdalnego sterowania siecią pozwala 
nam w pełni monitorować i nadzorować pracę urządzeń na sieci, a 
co za tym idzie minimalizować straty na przesyle i ograniczyć kon-
sumpcję energii elektrycznej.

Jak by więc pan podsumował te 50 lat istnienia OPEC w Gdyni 
i co jeszcze chcielibyście osiągnąć?

- Efektem wytężonej pracy naszego doświadczonego i wykwalifi -
kowanego zespołu pracowników jest coraz bardziej pozytywny i 
nowoczesny obraz ciepłownictwa w regionie oraz samego przedsię-
biorstwa. Na tym jednak nie poprzestajemy i dążymy do dalszego 
doskonalenia naszych usług. Wyjątkowy nacisk kładziemy także 
na jakość obsługi klienta i aspekty ochrony środowiska. Jesteśmy 

świadomi, że ekologiczna przyszłość 
otoczenia, w którym żyjemy zależy 
w dużej mierze od nas samych oraz 
następnych pokoleń. Z ważniejszych 
zamierzeń mogę wymienić, oprócz 
doskonalenia jakości świadczonych 
usług, pozyskanie nowych klientów i 
prowadzenie kompleksowej obsługi, 
modernizację i rozbudowę systemu 
ciepłowniczego, stworzenie bezpieczeń-
stwa energetycznego w zakresie ciepła,  
realizowanie nowych podłączeń na tere-
nie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa 
oraz budowę własnych źródeł ciepła, 

umożliwiających stosowanie konkurencji cenowej. W tym roku 
pozyskaliśmy środki unijne na realizację projektu pn. „Budowa 
źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem 
w kotłowni Nanice a terenie Wejherowa”. W ramach podejmo-
wanych działań prooszczędnych w zakresie energii złożyliśmy 
wniosek na projekt pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na 
terenie miast Gdynia i Rumia”, który został umieszczony na liście 
rankingowej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
Uczynimy wszystko, aby nasze usługi w pełni zaspokajały oczeki-
wania naszych klientów.

- Dziękuję za rozmowę. 

Dziś oferujemy 
dostawy ciepła o 
najwyższym stan-
dardzie w sposób 
bezawaryjny, bez-
pieczny, oszczęd-
ny i przyjazny 
środowisku
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Seminarium powstało z inicjatywy Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z 
o.o., która w ten sposób wychodzi naprze-
ciw potrzebom swoich partnerów. 
Seminarium otworzył Józef Adam Bela 
- wiceprezes PSSE - który na wstępie spo-
tkania wręczył przedstawicielom trzech 
fi rm działających w GPN-T listy gratu-

lacyjne za dotychczasowe osiągnięcia. 
Wśród wyróżnionych fi rm znalazły się: 
BLIRT - za debiut na Warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych, DATERA  
oraz FREECONET – za wyróżnienie w 
konkursie Złote Anteny Świata Telekomu-
nikacji. 
- Osiągnięcia wyróżnionych fi rm są naj-

Z myślą o partnerach
Seminarium szkoleniowe poświęcone tematyce funk-
cjonowania firm na terenach Specjalnych Stref Eko-
nomicznych odbyło się w Gdańskim Parku Naukowo- 
Technologicznym. 

lepszym przykładem na to, że działalność 
w ramach PSSE przynosi wiele korzyści, 
dodając wiatru w żagle innowacyjnym 
przedsięwzięciom – mówi wiceprezes 
PSSE Józef Bela. 
Uczestnicy seminarium wysłuchali na-
stępnie interesującego wykładu specjali-
stów o korzyściach, jakie niesie ze sobą 
działalność w ramach Specjalnych Stref 
Ekonomicznych. Omówiono między 
innymi najnowsze przepisy podatkowe i 
ich interpretacje, a także przewidywane 
w najbliższym czasie zmiany legisla-
cyjne, dotyczące działalności strefowej. 
W ramach warsztatów, które odbyły się 
w drugiej części seminarium omawiano 
natomiast alternatywne  sposoby pozyski-
wania kapitału poprzez debiut na rynku 
NewConnect oraz emisję obligacji na 
rynku Catalyst.                           (ANGO)

Firma Herold wspiera „Express Biznesu”
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Seminarium w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
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- Program opiera się na kursach w zakresie 
kwalifi kacji zarządczych, IT i językowych, 
które organizowane są przez pracowni-
ków pomorskich fi rm i mają podnieść 
kompetencje uczestników tych kursów 
– wyjaśnia Grażyna Zielińska, dyrektor 
RIGP. - Każde takie szkolenie kończy się 
wręczeniem certyfi katu. 
Projekt skierowany jest do mieszkańców 
województwa pomorskiego, będących 
równocześnie pracownikami mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Organi-
zatorzy szczególnie serdecznie zapraszają 
osoby, które ukończyły już 45 lat.
W ramach projektu odbywają się szkole-
nia: zarządzanie projektami - certyfi kacja 
IPMA, obsługa komputera – Europejski 
Certyfi kat Umiejętności Komputerowych i 
szkolenie językowe (angielski, niemiecki, 
rosyjski) - Europejski Paszport Językowy. 
Szkolenia są bezpłatne. 
- Dlaczego RIGP zdecydowała się współ-
organizować ten projekt, złożony z trzech 
modułów? Powodów jest kilka – wyjaśnia 
Grażyna Zielińska. – Przede wszystkim 
zależało nam na tym, aby pracownikom 
z Pomorza zaproponować kursy na naj-
wyższym poziomie. Różnych szkoleń jest 

przecież mnóstwo. Ale nasze wyróżniają 
się tym, że uczestnicy po ich zakończeniu 
otrzymują certyfi katy, które są honoro-
wane i cenione w całej Unii Europejskiej. 
Szkolenia te prowadzą najlepsze fi rmy. 
Drugim powodem jest to, że pracujemy i 
będziemy pracować właśnie w projektach. 
Coraz częściej zatrudnienie ma formę nie 
umowy o pracę czy zlecenie, tylko właśnie 
projektu. Bardzo ważną sprawą jest więc 
umiejętność zarządzania projektami (taki 
jest właśnie pierwszy moduł „Pomorskiej 
kuźni talentów”). Drugi moduł to nauka 
języków. Jak istotna w dzisiejszych cza-
sach jest znajomość języków obcych, chy-
ba nikomu nie trzeba wyjaśniać. Ostatni, 
trzeci moduł programu, to zapoznanie 

Na Pomorzu kują... talenty
Pomorska kuźnia talentów to projekt, którego celem jest doskonalenie i certyfikacja 
kompetencji pracowników. Realizowany jest przez gdański oddział stowarzyszenia 
„Wolna Przedsiębiorczość” przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza.

przede wszystkim starszych już pracow-
ników z obsługą komputera i nowymi, 
używanymi podczas codziennej pracy, 
programami.
Jak podkreśla dyrektor Zielińska, jed-
nym z ważniejszych aspektów programu 
był również fakt, że w szkoleniach brali 
udział zarówno ludzie młodzi, jak i po 45 
roku życia. I takie zetknięcie się osób w 
różnym wieku i z różnym doświadcze-
niem zawodowym wzmocniło meryto-
rycznie całe przedsięwzięcie.  
Sami uczestnicy przyznają, że szkolenia 
dużo zmieniły w ich życiu. 
- Skorzystałam z możliwości dokształce-
nia się w znajomości języka angielskiego 
– wyjaśnia Marta Kononowicz, uczest-
niczka programu. – Szkolenie co prawda 
się skończyło, ale wspólnie z innymi oso-
bami z grupy, w której byłam, uznaliśmy, 
że nauka była prowadzona w tak miłej 
atmosferze i na tak wysokim poziomie, że 
postanowiliśmy już za własne pieniądze 
ją kontynuować. Ten kurs otworzył mi 
nowe możliwości, bo języka angielskiego 
obecnie używam na co dzień, zarówno w 
pracy, jak i podczas zagranicznych wyjaz-
dów. Podsumowując – warto było. 
Projekt „Pomorska kuźnia talentów - do-
skonalenie i certyfi kacja kompetencji pra-
cowników” jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

(RAF)

Projekt skierowany jest do 
mieszkańców województwa po-
morskiego, będących pracowni-
kami mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Organizatorzy 
szczególnie zapraszają osoby, 
które ukończyły już 45 lat
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Fundusze na realizację przedsięwzięcia 
zbierano już podczas charytatywnych  im-
prez klubu - Turnieju Golfowego i Balu 
Karnawałowego. Pomysł  ma na celu 
przybliżenie pomorskich zabytków oso-
bom niewidomym, poprzez wykonanie 
miniaturowych makiet najpopularniejszych 
zabytków Pomorza w odpowiednio mniej-
szej skali i ustawienie ich przy oryginalnych 
obiektach.
Wspólna inicjatywa członków Rotary Club 
Gdańsk – Sopot - Gdynia  i Pomorskiego 
Okręgu Polskiego Związku Niewidomych 
ma sprawić, że zabytkami, początkowo 
Trójmiasta, a w dalszej przyszłości być 
może całego Pomorza będą mogły „na-
cieszyć ręce” osoby mające problemy ze 
wzrokiem i niewidome. Mają one kłopot 
z wyobrażeniem sobie wielkości, koloru, 
bryły budynków i obiektów.  Trudno im 
„zobaczyć” uroki miasta, na które składa się 
piękno jego zabytkowych budowli.

 - Pragniemy, by niewidomi mogli za po-
mocą zmysłu dotyku poczuć pomorskie 
zabytki -  tłumaczy Tomasz Balcerowski, 
prezydent Klubu Rotary Gdańsk - Sopot 
– Gdynia. - Gdy przewodnik będzie na 
przykład  opowiadał, że trójząb Neptuna 
jest długi i tkwi w jego prawej dłoni od-
chylonej w lewą stronę, niewidomi będą 

Nacieszyć ręce... zabytkami
Ze wspaniałą inicjatywą, a w ślad za nią również i bezprecedensową w skali kraju 
akcją stworzenia makiet zabytków dla niewidomych, występuje od kilku miesięcy 
Rotary Club Gdańsk – Sopot – Gdynia.

mogli to „zobaczyć rękoma” dotykając w 
tym czasie stojącej tuż przy swym oryginale 
wykonanej w odpowiedniej skali i z odwzo-
rowaniem najbardziej istotnych szczegółów 
makiety. Inspiracją były makiety stojące 
przy zabytkach w Wiedniu i w Lizbonie. 
Rotarianie chcą na początek zamówić ma-
kiety najbardziej znanych i najpiękniejszych 
gdańskich zabytków, m. in.  Bazyliki Ma-
riackiej, Fontanny Neptuna, Pomnika Pole-
głych Stoczniowców czy Katownia. 
Rotary Club Gdańsk – Sopot – Gdynia 
rozpoczął już zbiórkę wśród swoich człon-
ków, ale szczytny cel zdecydowało się też 
dofinansować kilkanaście firm z naszego 
regionu, a wśród nich znany podróżnik Ma-
rek Kamiński.  
 - Pomysł uważam za doskonały - mówi 
Ewa Redzimska, prezes okręgu pomor-
skiego Polskiego Związku Niewidomych.  
Nie każda osoba niewidoma potrafi sobie 
wyobrazić jak wygląda zwiedzane miasto 
i jego zabytki - Niedawno jeden z moich 
znajomych chciał dotykiem poznać pomnik 
Pomnik Poległych Stoczniowców na placu 
Solidarności w Gdańsku. Jedynym efektem 
był fakt, że cały się wybrudził. Makiety z 
pewnością spowodują, że zorganizowane 
grupy osób niewidomych chętniej odwie-
dzać będą Trójmiasto.                 (ANGO)

Fundusze na realizację przedsięwzięcia zbierano już podczas charytatywnych  imprez 
klubu - Turnieju Golfowego i Balu Karnawałowego

Pomysł ma na celu przybliże-
nie pomorskich zabytków oso-
bom niewidomym poprzez wy-
konanie miniaturowych makiet 
najpopularniejszych zabyt-
ków Pomorza w odpowiednio 
mniejszej skali i ustawienie ich 
przy oryginalnych obiektach
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Kwidzyn już niedługo dołączy do grona miast, należą-
cych do Nowej Hanzy. Do związku obecnie należy już 
niemal dwieście miast z wielu krajów. 

Została założona w 1980 r. w holender-
skim Zwolle. Celem tego związku jest 
rozwój turystyki i handlu w miastach 
członkowskich. Nowa Hanza prze-
jęła tradycje średniowiecznej Hanzy, 
podobnie jak jej historyczna poprzed-
niczka koncentruje się na wzmacnia-
niu potencjału gospodarczego miast 
członkowskich. Obecnie, inaczej niż 
to miało miejsce w wiekach średnich, 
odbywa się to głównie poprzez wymia-
nę doświadczeń z dziedzin edukacji, 
kultury, ale też promocję turystycznych 
walorów miast członkowskich.
W skład związku wchodzi niemal 200 
miast z kilkunastu krajów europejskich, 
w tym Polski. Co roku odbywają się 
zjazdy (Dni Hanzy), w których biorą 
udział delegaci z każdego miasta człon-
kowskiego. Te zjazdy za każdym razem 
organizowane są w innym miejscu. 
Gospodarzem zjazdu w 2011 r. będzie 
litewskie Kowno.
Dni Hanzy są doskonałą okazją do pro-
mocji oraz nawiązania nowych kontak-
tów. Najważniejszym organem Związ-
ku jest Zjazd Miast Hanzeatyckich, w 
którym biorą udział delegaci z każdego 
miasta członkowskiego. Delegaci mają 
prawo m.in. do przeprowadzania zmian 
w statucie, wykluczania i przyjmowa-
nia członków oraz wybierania Prezy-
dium. W skład Prezydium Związku 
wchodzą: prezydent oraz 4 członkowie 
z przynajmniej 3 państw. 

Krótka historia Nowej Hanzy Kwidzyn przystępuje 
do Nowej Hanzy

O przystąpieniu do Nowej Hanzy radni 
miasta zdecydowali na ostatniej sesji. Przy-
jęcie stosownej uchwały jest pierwszym 
krokiem w kierunku stania się członkiem 
związku, który umożliwił już oficjalne 
wystąpienie do ministra spraw zagranicz-

nych o przystąpienie do Hanzy. Ostateczną 
decyzję podejmuje minister. Jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie – a na razie nic nie 
wskazuje na to, aby jakieś przeszkody 

formalne mogły wystąpić - wówczas Kwi-
dzyn oficjalnie stanie się członkiem Nowej 
Hanzy. 
- Hanza jest obecnie jedną z niewielu 
organizacji, która nie budzi kontrowersji 
i daje realne korzyści na płaszczyźnie mię-

Nam zależy przede wszyst-
kim na nawiązaniu kontak-
tów z takimi miastami, z 
którymi będziemy mogli pro-
wadzić wspólne działania 
dla dzieci i młodzieży

dzynarodowej współpracy samorządów 
- wyjaśnia Wojciech Weryk, koordynator 
zespołu ds. rozwoju miasta i promocji w 
kwidzyńskim Urzędzie Miejskim. – Co 
roku organizowane są zjazdy przedstawi-
cieli miast członkowskich, podczas których 
można wymienić się doświadczeniami, 

zobaczyć, jakie pomysły mają inni, 
nawiązać współpracę na różnych 

płaszczyznach (jak np. handel, 
turystyka, promocja), itp. 
Nam zależy przede wszyst-
kim na nawiązaniu kontak-
tów z takimi miastami, z 
którymi będziemy mogli 
prowadzić wspólne działa-
nia dla dzieci i młodzieży. 
Chodzi tu przede wszyst-
kim o wymianę młodzieży, 

a także wspólnie działania 
kulturalne i sportowe. 

Kwidzyn najprawdopodobniej 
stanie się członkiem Nowej 

Hanzy w maju.                  (RAF)
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Kwidzyn promienieje
Niedawno Kwidzyn zdobył III miejsce w konkursie „Najlepiej 
Oświetlona Gmina i Miasto 2010”. Dlaczego stawiacie wła-
śnie na oświetlenie - chodzi o estetykę gminy, przyciągnię-
cie turystów, czy jeszcze coś innego? 

- Oświetlenie  spełnia wiele funkcji. Oczywiście oprócz wypeł-
niania podstawowego zadania jakim jest właściwe rozświetlanie 
ciemności, z punktu widzenia każdej gminy w Polsce ważne są 
również kwestie estetyczne. Odpowiednio dobrany rodzaj i 
moc oświetlenia eksponuje i podkreśla elementy archi-
tektury lub przyrody. Suma tych elementów tworzy 
kompozycję, która przekłada się na pozytywny 
wśród mieszkańców i turystów wizerunek gminy

W Kwidzynie w ostatnich latach jedną z 
większych inwestycji jest most w okolicach 
Kwidzyna w miejscowości Lipianki. Co to 
za most i dlaczego jego budowa jest tak 
ważna? 

- 8 listopada 2010 r. spełniły 
się nasze  ponad 20 letnia 
marzenia i starania o 
most przez Wisłę w 
okolicach Kwidzyna. 
GDDKiA o. Gdańsk 
ofi cjalnie rozpo-
częła w tym dniu 
inwestycję w 
ramach której 
zostanie wybu-
dowany impo-
nujący ponad 
800 m most 
typu extrado-
sed oraz ok. 
12 km dróg 
dojazdowych. 
W grudniu 2012r. 
Kwidzyn uzyska 
połączenie z drogą 
krajową nr 1 oraz 
autostradą A1. Inwestycja, 
realizowana przez konsorcjum 
fi rm Budimex  i  Ferrovial 
za kwotę ok. 300 mln zł, jest 
niczym tlen potrzebny płu-
com dla prężnej kwidzyńskiej 

gospodarki. Poprawiając swoją infrastrukturę drogową, łącznie 
z obwodnicą Kwidzyna, która omijając centrum miasta połączy 
strefę przemysłową miasta z drogami wychodzącym w kierunku 
mostu i dróg w stronę Aglomeracji Trójmiejskiej, staniemy się 
jeszcze bardziej atrakcyjni dla potencjalnych inwestorów. 

Jakie większe inwestycje obecnie są w trakcie realizacji, a 
jakie jeszcze macie zaplanowane na najbliższe 2 - 3 lata? 

- Po zakończeniu w 2009r. rewitalizacji starego miasta, 
czyli gruntownej przebudowy Placu Jana Pawła II 

wraz z  rekompozycją bryły Kinoteatru oraz budo-
wy kamieniczek oddających klimat staromiejskiego 
Kwidzyna, rozpoczęliśmy budowę wielofunk-
cyjnego kompleksu sportowego w skład którego 
wejdzie m.in. basen wraz elementami aqua parku, 

pełnowymiarowa hala sportowo widowiskowa 
z ok. 1500 miejsc siedzących oraz boisko do gry 

w squasha. Mam nadzieję, że zjeżdżalnia rurowa o 
długości 90 metrów stanie się niebywałą gratką dla 

młodszych i odrobinę starszych mieszkańców 
Kwidzyna.

W długofalowych projektach miejskich 
inwestycji znajduje się bardzo cieka-

wa koncepcja zagospodarowania do-
liny rzeki Liwy  między ulicą War-
szawską i Sportową. Założeniem 
koncepcji jest uczynienie z doliny 
tej urokliwej rzeczki znacznej 
pod względem powierzchni zie-
lonej przestrzeni w krajobrazie 
miejskim. Wciągniemy tym 
samym w miejską strukturę 
atrakcyjne tereny zielone, 
nadamy im określoną funk-
cję społeczną i jednocześnie 
ochronimy piękny, naturalny 
krajobraz. Obszar ten stanie 
się miejscem rekreacji i wy-

poczynku dla mieszkańców 
Kwidzyna.  Pierwsze przymiar-

ki do realizacji tej inwestycji 
pojawiły się w latach 70- tych ubie-
głego wieku, jednak mam nadzieję, 
że uda się rozpocząć tą inwestycję w 
nieodległej przyszłości.

Rozmowa z Andrzejem Krzysztofiakiem, burmistrzem Kwidzyna
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Jedną z najważniejszych spraw, decydujących o jakości 
życia, jest infrastruktura drogowa. Co - pana zdaniem - trze-
ba by w pierwszej kolejności zrobić, aby usprawnić ruch 
drogowy? 

- Kwidzyn jest znany ze swoistej „rondomanii”, wynikającej z 
konieczności dostosowania  niezwykle dużego natężenia ruchu 
drogowego w stosunku do ścisłej zabudowy Kwidzyna. Prostota 
tego rozwiązania skutkuje płynnością ruchu i poprawą bezpie-
czeństwa w obrębie skrzyżowania dróg. Nie bez znacznie pozo-
staje również kwestia budowania odpowiednich schematów ko-
munikacji publicznej zachęcającej do korzystania z publicznych 
środków transportu w obrębie miasta. Wychodząc naprzeciw 
trendowi zdrowego stylu życia nie można zapominać o infra-
strukturze z zakresu ruchu rowerowego. Świetnym przykładem 
społecznej inicjatywy jest akcja „Zaparkuj klimatycznie” w ra-
mach której infrastruktura rowerowa pięciu dużych miast Polski 
wzbogaci się o kilkaset niezwykłych w swej formie stojaków 
realnie wpływając na wzrost znaczenia alternatywnego transportu 
miejskiego.

Ważne są również - szczególnie dla młodych ludzi - kultura, 
rozrywka i rekreacja. Jakie działania w tym kierunku realizuje 
samorząd Kwidzyna? 

- Nie zapominamy o kulturze, sporcie i rozrywce. Naszą chluba i 
dumą jest obecny wicemistrz Polski w piłce ręcznej MMTS Kwi-
dzyn. Tylko w 2010r. z miejskiej kasy przeznaczyliśmy 2 mln 
złotych dla stowarzyszeń realizujących zadnia publiczne z zakre-

su sportu i kultury. Każda złotówka tak wydana zauważalnie pro-
centuje. Liczna na tle naszego kraju liczba dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym szkolnej zrzeszona jest w klubach sportowych, 
a imprezy kulturalne organizowane przez nasze stowarzyszenia 
zaczynają przyciągać artystów widzów z całego świata.

Kolejna sprawa - turyści. W jaki sposób staracie się ich ścią-
gnąć, przekonać, by przyjechali właśnie do Kwidzyna? 

- Kwidzyn położony jest pośrodku trasy przejazdu wycieczek 
turystycznych z Torunia do Malborka. Chcemy tak wykorzystać 
drzemiący w Kwidzynie potencjał turystyczny, aby zachęcić tu-
rystów do jak najdłuższego pozostania w naszym mieście. Wciąż 
szukamy nowych produktów turystycznych przyciągających i 
wzbogacających naszą ofertę. Uroczyście otwarta i poświęcona 
w lipcu 2010r. przez dr Bruno Platera, obecnego Wielkiego Mi-
strza Zakonu Krzyżackiego, Krypta Trzech Wielkich Mistrzów 
Zakonu Krzyżackiego jest tego przykładem.

- Gdyby musiał pan w kilku zdaniach zachęcić inwestorów, 
aby właśnie w Kwidzynie zakładali i prowadzili swoje przed-
siębiorstwa, to jakie najważniejsze atuty by pan podkreślił?

- Kwidzyn jest  miastem przyjaznym temu wielkiemu, średniemu 
i małemu biznesowi, który z powodzeniem funkcjonuje u nas 
już ponad 20 lat. Dochowaliśmy się przez ten okres wspaniałych 
mieszkańców, którzy z całą pewnością w oczach inwestorów 
będą świetnymi partnerami w budowaniu nowych przedsięwzięć 
biznesowych.  
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Powstaje nowe połączenie w branży morskiej. Statki 
popłyną bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do trójmiejskich 
portów. Będzie to drugie takie połączenie w Polsce. 

Nowe połączenie 
Polska – Wielka Brytania

Zakres działalności na Europę kontynental-
ną i Wielką Brytanię rozszerza Unifeeder 
- lider europejskiej branży operatorów 
kontenerowych.
Połączenie obsługiwane będzie przez 
Bałtycki Terminal Kontenerowy więc dla 
portu w Gdyni taka decyzja jest bardzo 
korzystna. Do tej pory większość tego typu 
połączeń z Wielką Brytanią miała jeden 
lub więcej przystanków w niemieckich 
lub holenderskich mia-

stach. Utworzenie bezpośredniego połącze-
nia znacznie zmniejsza koszty ponoszone 
przez operatorów i pozytywnie wpływa na 
gospodarkę morską całego regionu. Dla 
portu w Gdyni i działającego tam BCT 
oznacza to więcej klientów i szansę na ak-
tywne uczestniczenie w rozwoju rynku. 
- Na zmianach tych skorzystają wszystkie 
strony wymiany handlowej, ale nie tylko 
one – wyjaśnia Krzysztof Szymborski 

prezes BCT – Jednym 
z głównych 

benefi cjen-
tów będzie 
samo miasto 
i branża 

morska. Mam 
nadzieję, że to 

tylko pierwszy krok i 

Krzysztof Szymborski
- prezes zarządu BCT

- W najbliż-
szych pięciu 
latach zakłada-
my dynamiczny 
rozwój fi rmy, 
skrócenie czasu 
rozładunku 
statków oraz 

zainwestowanie ok. 50 mln dol. W 
2010 r. liczba ruchów wzrosła do 29 
na godzinę, a do końca bieżącego 
roku zwiększy się do 35 (ruch – 
wyładowanie ze statku kontenera i 
ustawienie na placu terminala lub 
podjęcie z placu i załadowanie na 
statek – przyp. red.).  Dla armato-
rów i spedytorów BCT stanie się 
więc jeszcze bardziej atrakcyjnym 
terminalem. W 2010 roku w całym 
porcie morskim w Gdyni przełado-
wano ok. 500 tys. TEU. Oceniamy, 
że już obecnie BCT ma możliwość 
obsługi 750 tys. TEU. Nasz dotych-
czasowy rekord, który uzyskaliśmy 
przed kryzysem gospodarczym i w 
transporcie przeładunków, to 493,9 
tys. TEU. 
Realizacja nowych inwestycji po-
zwoli osiągnąć do 2020 roku zdol-
ność 1,2 mln TEU.
Działalność Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego bardzo pozytywnie 
wpływa na rozwój miasta, a także 
całego regionu. Dlatego wspieramy 
partnerów biznesowych, armatorów 
i spedytorów w działaniach na rzecz 
rozwoju Portu Gdynia, a m.in.  po-
głębienia basenów portowych do 
głębokości 15 m oraz zakończenia 
realizacji modernizacji infrastruktu-
ry drogowej i kolejowej.
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Połączenie obsługiwane będzie przez Bałtyc-
ki Terminal Kontenerowy, więc dla portu w 

Gdyni taka decyzja jest bardzo korzystna.

w przyszłości powstanie więcej tego typu 
połączeń.
Unifeeder wszedł na brytyjski rynek w 
ubiegłym roku, otwierając trzy nowe 
szlaki żeglugowe pomiędzy europejskimi 
ośrodkami portowymi – Rotterdamem 
i Hamburgiem, a portami  Felixstowe, 
Immingham, Teesportem, South Shields 
i Grangemouth w Wielkiej Brytanii. W 
przyszłym tygodniu Unifeeder uruchomi 
czwarte połączenie, w ramach którego 
jeden statek popłynie z Rotterdamu do bry-
tyjskich portów, następnie wróci do Rotter-
damu i skieruje się do portów w Gdańsku i 
Gdyni. Czerwcowa decyzja o rozszerzeniu 
działalności o Wielką Brytanię miała duże 
znaczenie strategiczne i natychmiast okaza-
ła się sukcesem - powiedział w wywiadzie  
Jesper Christensen prezes spółki Unifeeder. 
- Sukces w połączeniu z dalszymi planami 
strategicznymi skłonił nas do zrobienia 
następnego kroku na drodze do umacniania 
i rozszerzania naszej sieci usług. Poprzez 
intensyfi kację działań w Wielkiej Brytanii 
oraz stworzenie nowego połączenia z bał-
tyckimi portami nie tylko gwarantujemy 
zwiększony przepływ ładunków naszym 
klientom, ale także dodajemy istotne po-
łączenie pomiędzy dwiema dużymi stre-
fami handlowymi, co dopełni i znacznie 
wzmocni naszą sieć.                     (ANGO)

Założony w 1979 roku Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) z siedzibą w Porcie w 
Gdyni jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku i czołowym termina-
lem kontenerowym w Polsce. Spółka w ostatnim czasie odnotowuje swoje najlepsze 
lata. W ostatnim czasie terminal podwoił obroty, zbliżając się do granicy 500.000 tys. 
TEU. Rekord odnotowano w 2007 roku, kiedy obroty BCT wyniosły 493 860 TEU, 
co dało spółce status 3. największego terminalu w rejonie Morza Bałtyckiego. Roczne 
możliwości przeładunkowe sięgają 750 000 TEU, a potencjalna wydajność wynosi 
1,2 mln TEU. 
Spółka pozostaje w znakomitej kondycji fi nansowej. Jest znaczącym i cenionym pra-
codawcą. BCT ustanawia korporacyjny portowy „benchmark” w zarządzaniu termina-
lem oraz w standardzie świadczonych usług. 

Historia spółki 
Historia BCT sięga 1979 roku kiedy został obsłużony pierwszy statek. Spółka przez 
30 lat rozwijała się i umacniała swoją pozycję na rynku. Z początkiem XXI wieku 
została wyodrębniona ze struktur gdyńskiego portu, a następnie na podstawie umowy 
podpisanej 30 maja 2003 roku całość udziałów zakupiła międzynarodowa korporacja 
ICTSI. ICTSI, podmiot operujący kilkunastoma terminalami kontenerowymi na ca-
łym świecie, przystąpił do wielomilionowego programu inwestycyjnego, dzięki które-
mu znacznie zwiększono możliwości przeładunkowe gdyńskiego terminalu. 

ICTSI 
Został założony w grudniu 1987 na Filipinach i od 20 lat jest wiodącym operatorem 
wśród międzynarodowych terminali kontenerowych. ICTSI rozpoczął obsługę swo-
jego pierwszego terminalu kontenerowego w 1988 roku, krótko po wygraniu mię-
dzynarodowego przetargu na zarządzanie i obsługę Międzynarodowego Terminalu 
Kontenerowego w Manili (MICT). Dziś, Grupa ICTSI działa w 11 krajach, na czte-
rech kontynentach. Poza MICT obsługuje pięd innych terminali na Filipinach: Nowy 
Terminal -1w Subic Bay Freeport (Port w Zatoce Subic), Terminal Bauan w Batangas, 
Sasa Wharf w Davao City, Makar Wharf w General Santos City oraz Mindanao Con-
tainer Terminal w Misamis Oriental. 

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy

Fot. Andrzej J. Gojke
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Po zakończeniu inwestycji łączna pojem-
ność magazynowa BTZ zostanie zwięk-
szona do 90 tys. ton i stanie się jedną z 
największych powierzchni składowych 
zbóż w polskich portach.
Efektem porozumienia będzie polepsze-
nie obecnej infrastruktury nieruchomości 
oraz zwiększenie możliwości przeładun-
kowych w obszarze gdyńskiego portu. 
Pojemność nowego magazynu wyniesie 
30 tys. ton, a jego powierzchnię stanowić 
będą cztery odrębne komory, co pozwoli 
na jednoczesne składowanie czterech 
różnych produktów. Istotnie zwiększone 
zostaną powierzchnie magazynowe dla 
śruty sojowej przy Nabrzeżu Indyjskim. 
Magazyn będzie miał 235 m długości, 32 
m szerokości oraz 20 m wysokości w naj-
wyższej części dachu. Oddanie inwestycji, 
które planowane jest na koniec 2012 roku, 
zwiększy także możliwości obsługi dodat-
kowego tonażu na tym nabrzeżu. 
- Dzięki współpracy z Zarządem Morskie-
go Portu Gdynia przy budowie nowego 
magazynu zbożowego – powiedział Tido 
Boehle, dyrektor generalny ds. surow-
cowych i elewatorów ADM, - będziemy 
mogli nie tylko zaoferować naszym klien-
tom większe pojemności składowe, ale 
również przyczynić się do zwiększenia 
obrotów terminalu. Poprzez zwiększenie 
zdolności importowych Portu, ADM 
wesprze zaopatrzenie regionu oraz innych 
obszarów kraju w niezbędne produkty, 
tym samym zaspokajając ich najważniej-

Nowy magazyn – większe obroty
Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Bałtycki Terminal Zbożowy (Spółka Archer Daniels 
Midland Company i Baltic Logistic Holding) podpisały porozumienie o wybudowaniu na 
terenie Portu Gdynia nowego magazynu zbożowego. 

sze potrzeby.  
Magazyn połączony będzie systemem 
przenośników z urządzeniem rozładunko-
wym na Nabrzeżu Indyjskim, co pozwoli 
na sprawne przenoszenie ładunków do 
komór magazynu. Natomiast załadunek 
samochodów odbywał się będzie w trzech 
niezależnych punktach załadowczych, 
wyposażonych w wagi samochodowe, 
co pozwoli na płynną obsługę tego trans-
portu. Łączna pojemność magazynowa 
BTZ po zakończeniu inwestycji wyniesie 
90 tys. ton i będzie jedną z największych 
pojemności składowych zbóż w polskich 

Po  zakończeniu inwestycji łączna pojemność magazynowa BTZ wyniesie 90 tys. ton.
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Oddanie inwestycji, które pla-
nowane jest na koniec 2012 
roku, zwiększy także możliwo-
ści obsługi dodatkowego tona-
żu na tym nabrzeżu

portach. Nowe powierzchnie składowe 
oraz zmiana połączeń transportowych 
zdecydowanie skrócą czas obsługi statków 
przy Nabrzeżu Indyjskim. Co bardzo waż-
ne, potrzeba zapewnienia obsługi nowego 
magazynu zaowocuje utworzeniem no-
wych miejsc pracy i zwiększy możliwości 
współpracy z pomorskimi fi rmami. 
Inwestycja nie jest pierwszym przedsię-
wzięciem ADM w Polsce. Spółka posiada 
silosy zbożowe w Sławie Wielkopolskiej 
i Chróścinie Nyskiej oraz zakład w Sza-
motułach, gdzie produkuje i rafi nuje olej 
roślinny.
Sprywatyzowany w 2005 roku Bałtycki 
Terminal Zbożowy specjalizuje się w ob-
słudze ładunków zbożowych i paszowych, 
takich jak: pszenica, jęczmień, żyto, nasio-
na rzepaku, bobik, śruta sojowa, rzepak. 
Obecnie właścicielami spółki są ADM 
Szamotuły Sp.z o.o. (kapitał amerykański) 
i Baltic Logistic Holding B.V. z siedzibą w 
Rotterdamie.                              (ANGO)

TRANSPORT
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Działając na rzecz rozwoju gospodarczego 
województwa pomorskiego, wyrażamy 
wolę współpracy i poparcia wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu Femern Sund Baelt. Deklarujemy 
pomoc sygnatariuszy porozumienia we 
wszystkich aspektach, w ramach posia-
danych kompetencji, które zmierzać będą 
do lokalizacji w naszym regionie zakładu 

produkującego wielkogabarytowe elementy 
tunelu drogowo-kolejowego, mającego 
połączyć Wyspy Duńskie z Niemcami. 
Strony deklaracji podkreślają, iż działają 
nie tylko w interesie województwa pomor-
skiego, poszczególnych miast, ale mając 
świadomość wagi i skali przedsięwzięcia,  
przede wszystkim w interesie Polski i całe-
go społeczeństwa.

Deklaracja współpracy

Deklarację wyrażającą wolę wspierania realizacji 
budowy tunelu samochodowo-kolejowego, łączą-
cego niemiecką wyspę Fehmarn z duńską wyspą 
Lolland, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim 
przedstawiciele pomorskiego samorządu, firm 
i organizacji gospodarczych. 

TRANSPORT
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   Wsparcie projektu 
niemiecko-duńskiego
Projekt pod nazwą Femern Sund Baelt 
stwarza ogromne możliwości rozwoju dla 
pomorskich fi rm, portów i stoczni. W dniu 
7 marca br., wypracowana została treść 
deklaracji poparcia dla projektu. Sygnata-
riusze deklaracji, wśród których znaleźli 
się marszałek województwa pomorskiego 
- Mieczysław Struk, prezydenci Gdańska 
i Gdyni - Paweł Adamowicz i Wojciech 
Szczurek oraz prezesi zarządów: Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z 
o.o. - Teresa Kamińska,  Portu Północnego 
-  Jacek Klimczak, Agencji Rozwoju Pomo-
rza S.A. - Łukasz Żelewski, Stoczni Gdynia 
S.A. - Patryk Michalak, Gdańskiej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego - Alan Aleksan-
drowicz.
mając na uwadze jeden z najważniejszych 
projektów inwestycyjnych ostatnich lat, 
deklarują pełne wsparcie w zakresie reali-
zacji tego projektu na terenie województwa 
pomorskiego oraz są gotowi do dalszych 
rozmów na temat realizacji tego przedsię-

wzięcia na Pomorzu.
- To ogromna szansa nie tylko na nowe 
kontrakty, ale także nowe miejsca pra-
cy – mówi Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. - Podjąłem się 
koordynowania działań wszystkich pod-
miotów popierających to przedsięwzięcie, 
by stworzyć podstawy powstania silnej 

grupy, która przejmie szeroko rozumianą 
inicjatywę na rzecz promocji polskich fi rm 
chcących uczestniczyć w budowie tune-
lu. Jestem przekonany, że nasze przyszłe 
wspólne działania przyniosą wymierne 
efekty nie tylko województwu pomorskie-
mu, Trójmiastu, ale również całej Polsce.         
                          (ANGO)                                         
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Gdańsk. Inwestycja 
za 200 mln euro

Przedstawiciele konsorcjum Multi Development zdradzili pierwsze szczegóły 

planowanych inwestycji w obrębie Targów Siennego i Rakowego. Zakłada ona 

budowę wielofunkcyjnego kompleksu z funkcjami usługowo-handlowymi, ho-

telowymi, biurowymi, rozrywkowymi wraz z ogólnodostępnymi parkingami.
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Nowy kompleks powstanie na obszarze 
o powierzchni 5,5 ha, który obejmuje 
nieruchomości Miasta oraz powierzchnię 
uzyskaną poprzez zabudowę torów kolejo-
wych. Projekt powstaje w pracowni archi-
tektonicznej T+T Design w Holandii. 
- Do jej zaprojektowania zaprosiliśmy 
również architektów z Polski. Nie da się 
zaprojektować tak ważnego dla Gdańska 
miejsca w oderwaniu od polskiej rzeczy-
wistości, prawa i innych uwarunkowań 
– podkreśla Tomasz Matusiak, dyrektor 
Multi Development Poland. 
Kierownictwo Multi Development uważa, 
że projekt jest pod każdym względem 
wyjątkowy, ponieważ dotyczy niezwykłe-
go miejsca o znaczeniu historycznym w 
centrum miasta. 
Konsorcjum Multi ma założyć z miastem 
spółkę, która zagospodaruje teren na Targu 
Siennym i Rakowym. Gmina wniesie do 
niej grunty, natomiast sfi nansowanie inwe-
stycji leżeć będzie po stronie Multi.
- Ostrożne szacunki mówią, że zainwe-
stujemy w Gdańsku ponad 200 mln euro 
– informuje dyrektor Matusiak. – Jedynie 
część tych środków pochodzić będzie z 
kredytów, pozostałe to środki własne kon-
sorcjum.
W pierwszej kolejności zabudowany zo-
stanie wąwóz nad torami kolejowymi w 
miejscu, gdzie SKM Trójmiasto planuje 
budowę przystanku Gdańsk Śródmieście. 
Prace rozpocząć się mają tam w 2012 
roku. Prace na Targu Siennym i Rako-
wym, tzw. śródmiejska faza inwestycji, 
rozpoczną się i będą trwały niezależnie od 
zabudowy torów. Zakończenie planowane 
jest do końca roku 2014. Ukończenie in-
westycji wraz z budynkami oraz układem 
drogowym planowane jest na rok 2017.
Bardzo ważnym elementem zabudowy 
Targu Siennego i Rakowego ma być Cen-
trum Dziedzictwa Historycznego Miasta 
Gdańska, które pełnić będzie funkcje in-
formacyjne, edukacyjne oraz kulturalne.
Zgodnie z projektem zabudowa będzie 
różnorodna pod względem architektonicz-
nym. Od strony Nowych Ogrodów i Armii 
Krajowej powstaną wyższe, nowoczesne 
obiekty, natomiast wokół placu i nad Ra-
dunią budowle nawiązywać mają do za-
budowy historycznej. Z dotychczasowego 
krajobrazu zniknie Gildia wraz z przylega-
jącym do niej parkingiem oraz budynek, w 

którym mieści się zakład fotografi czny. 
Absolutnie unikatową w skali Europy prze-
strzenią publiczną zaproponowaną przez 
twórców koncepcji ma być „wzgórze par-
kowe” zlokalizowane naprzeciw siedziby 
Narodowego Banku Polskiego, pod którym 

znajdą miejsce podziemne parkingi cen-
trum handlowego. Koncepcja urbanistycz-
no - architektoniczna, przygotowana przez 
holenderskich architektów, jest opiniowana 
przez wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków.                                                 (ANGO)

Z krajobrazu zniknie m.in. budynek, w którym mieści się obecnie zakład fotografi czny.
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Malborskie Centrum Turystycz-
ne zdobyło I miejsce w kategorii 
„Gadżet promocyjny”. Maskotka 
– rycerzyk Marianek – okazała się 
bezkonkurencyjna. Przypomnijmy, że 
maskotka powstała w 2009 roku. To 
właśnie wtedy Marianek, stworzony 
przez Martę Matyjewicz, mieszkankę 
Malborka, wygrał w konkursie pla-
stycznym na malborską maskotkę. 
Rok później rycerzyk pojawił się na 
malborskich ulicach, bawiąc miesz-
kańców i turystów podczas organizo-
wanych w mieście imprez.
Kolejną nagrodę MWC otrzymało w 
kategorii „Wydarzenia roku”. Wido-
wisko muzyczne „Banderia 1410” 
komisja konkursowa nagrodziła II 
miejscem. 
– To był nietypowy, bardzo widowi-

skowy spektakl – wyjaśnia Magdale-
na Marszałkowska, dyrektor Malbork 
Welcome Center–Centrum Turystyki 
w Malborku. – Jego organizacja w 
naszym mieście wpisała się w obcho-
dy 600. rocznicy bitwy pod Grunwal-
dem. Widowisko było retransmitowa-
ne przez Program Pierwszy Telewizji 
Polskiej, w spektaklu wziął udział 
prezydent Bronisław Komorowski. 
Rozdaliśmy też ok. 3 tys. bezpłat-
nych wejściówek dla mieszkańców 
Pomorza na to wydarzenie. 
Trzecią z nagród – II miejsce za 
„Magic Malbork”, czyli imprezę, 
podczas której odbywa się m.in. noc-
ne widowisko z udziałem akrobatów, 
grą świateł, dźwięków i pokazów 
pirotechnicznych – malborskie Cen-
trum Turystyki otrzymało w kategorii 

Centrum 
Turystyki 

w Malborku 
powiększyło 

swoją 
kolekcję 
nagród 

i wyróżnień 
o kolejne trzy. 

Tym razem WMC 

zostało 
nagrodzone 

w ramach 
konkursu 

na „Najlepszą 
promocję 
turystyki 

województwa 
pomorskiego 

2010”, 
towarzyszącego 

14. edycji 
Gdańskich 

Targów 
Turystycznych. 

Trzy nagrody
dla Malbork 
Welcome Center
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„Impreza Turystyczna”.
– To nowa inicjatywa. W ubie-
głym roku odbyła się dopiero 
po raz drugi – mówi Mag-
dalena Marszałkowska. 
– Tym bardziej cieszy ta 
nagroda, bo potwierdza, 
że impreza się spodo-
bała i bardzo szybko 
zyskała sobie wielu 
zwolenników. 
Wszystkie trzy nagro-
dy zostały wręczone 
przedstawicielom 
Malborka 15 kwietnia, 
podczas ceremonii 
otwarcia Gdańskich 
Targów Turystycznych 
GTT 2011, połączonego z 
inauguracją ogólnopolskiej 
kampanii promocyjnej woje-
wództwa pomorskiego „Pomor-
skie – nabierz kolorów”.
- Cieszymy się z każdej nagrody – 
mówi Magdalena Marszałkowska. 
– MWC jest młodą jednostką. Dysponu-
jemy dość małym budżetem, staramy się 
więc nadrabiać aktywnością, pomysłami 
i pozyskiwaniem pieniędzy z zewnątrz. 
I – jak widać – daje to doskonałe rezul-
taty i jest doceniane. Oprócz promowa-
nia naszej jednostki, zawsze staramy 
się również dbać o naszych partnerów 
i sponsorów. Ale przede wszystkim 
zależy nam na pokazaniu, że Malbork 
jest miastem, w którym coś się dzieje. 
To, że mamy zamek, wiedzą wszy-
scy. Ale to nie wystarczy, aby 
mieszkańcy i turyści dobrze się 
bawili. Dlatego każdą imprezę, 
każdą inicjatywę, staramy się 
przygotowywać jak najlepiej, z 
ogromnym zaangażowaniem. 
Na ten rok mamy zaplanowany 
już bogaty kalendarz imprez. Z ważniej-
szych na pewno po raz trzeci odbędzie 
się „Magic Malbork”, na początku 
czerwca planujemy zlot miłośników 
skuterów, odbędzie się również Spin-
ning Day – czyli impreza, podczas któ-
rej wokół fontanny na rynku zostanie 
wystawionych kilkadziesiąt rowerów 
treningowych. Poza tym odbędą się Dni 
Malborka, przez cały rok świętujemy 
50-lecie zamkowego muzeum, i wiele, 
wiele innych.                    Rafał Korbut
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– To nowa inicjatywa. W ubie-
głym roku odbyła się dopiero 
po raz drugi – mówi Mag-

– Tym bardziej cieszy ta 
nagroda, bo potwierdza, 

GTT 2011, połączonego z 
inauguracją ogólnopolskiej 
kampanii promocyjnej woje-
wództwa pomorskiego „Pomor-
skie – nabierz kolorów”.
- Cieszymy się z każdej nagrody – 
mówi Magdalena Marszałkowska. 
– MWC jest młodą jednostką. Dysponu-
jemy dość małym budżetem, staramy się 
więc nadrabiać aktywnością, pomysłami 
i pozyskiwaniem pieniędzy z zewnątrz. 
I – jak widać – daje to doskonałe rezul-
taty i jest doceniane. Oprócz promowa-
nia naszej jednostki, zawsze staramy 
się również dbać o naszych partnerów 
i sponsorów. Ale przede wszystkim 
zależy nam na pokazaniu, że Malbork 
jest miastem, w którym coś się dzieje. 
To, że mamy zamek, wiedzą wszy-
scy. Ale to nie wystarczy, aby 
mieszkańcy i turyści dobrze się 
bawili. Dlatego każdą imprezę, 
każdą inicjatywę, staramy się 
przygotowywać jak najlepiej, z 
ogromnym zaangażowaniem. 
Na ten rok mamy zaplanowany 
już bogaty kalendarz imprez. Z ważniej-
szych na pewno po raz trzeci odbędzie 
się „Magic Malbork”, na początku 
czerwca planujemy zlot miłośników 
skuterów, odbędzie się również Spin-
ning Day – czyli impreza, podczas któ-
rej wokół fontanny na rynku zostanie 
wystawionych kilkadziesiąt rowerów 
treningowych. Poza tym odbędą się Dni 
Malborka, przez cały rok świętujemy 
50-lecie zamkowego muzeum, i wiele, 
wiele innych.                    Rafał Korbut Fo
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Z Romanem Walderem, właścicielem salonów sprzeda-
ży samochodów Toyota, rozmawia Rafał Korbut. 

Praca 
i sport

mają wiele wspólnego
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Jest pan właścicielem dużej fir-
my, przedsiębiorcą, ale jest pan 
również znany ze wspierania wielu 
klubów sportowych. Skąd to połą-
czenie biznesu ze sportem?

- Każdy w życiu ma jakieś cele, coś 
lubi i chce coś osiągnąć. Dla mnie 
pierwszą wartością jest praca i dobro, 
jakie dzięki tej pracy można osiągnąć, 
drugą rodzina, a trzecią sport, który jest 
przyjemnością i rozrywką. Człowieko-
wi uprawiającemu sport trochę szybciej 
i ciekawiej płynie życie, a także można 
na jakiś czas zapomnieć o problemach 
życia codziennego. Staram się więc te 
trzy ważne dla mnie wartości pogodzić, 
znaleźć na wszystko czas. Sport jest dla 
mnie bardzo ważny, bo jest to nie tylko 
przyjemność i rozrywka, ale i zdrowie. 

Od dawna ceni pan spędzanie wol-
nego czasu w aktywny sposób?

- Od kiedy pamiętam. Gdy miałem ok. 
5 lat, w zimie codziennie wcześnie rano 
wstawałem, by jeszcze przed szkołę 
pojeździć na nartach z góry w Gdyni 
Fikakowie. W piłkę z kolegami potrafi -
łem grać całymi godzinami. I ta miłość 
do sportu została mi do dziś.

A czy sport w jakimś stopniu 
wpływa na prowadzony przez pana 
biznes?

- Oczywiście, oprócz tego, że jest tro-
chę odskocznią od codziennego życia, 
to daje też okazje do poznawania ludzi. 
A te nowe znajomości często są mi 
potrzebne do prowadzenia i rozwijania 
działalności gospodarczej. 

Ma pan jakieś ulubione dyscypliny 
sportowe?

- Na pierwszym miejscu stawiam piłkę 
nożną, na drugim narty, potem boks. 

W piłkę nożną grał pan, na nartach 
również próbował pan swoich sił, a 
w boksie?

- Nie, boks lubię oglądać i podziwiać. 
To dziedzina, która opiera się na indy-

widualności, gdzie liczy się tylko na 
siebie i własne siły. Żeby wygrać, trze-
ba być silnym. W ogóle sport to two-
rzenie siły, wiary, charakteru, stawianie 
sobie kolejnych celów do osiągnięcia. 
Chce się osiągnąć coraz lepsze wyniki. 
I podobnie jest w biznesie, tu liczą się 
te same cechy charakteru. 

Czyli w sporcie i prowadzeniu firmy 
widzi pan wiele cech wspólnych. 
Udaje się zatem panu pogodzić te 
dwie wartości?

- Myślę, że tak. Ale nie tylko dwie, ale 
i trzy (również rodzinę). Bo moja żona 
i dzieci też w tym uczestniczą, funkcjo-
nują na co dzień w sporcie. Nie ma pro-
blemu, gdy chcę ich zabrać na stadion 
czy na narty – zarówno żona, moi dwaj 

synowie, jak i córka, chętnie mi towa-
rzyszą, bo też są pasjonatami sportu. Tu 
jesteśmy całkowicie zgodni.

A udało się panu do tej pory zreali-
zować jakieś sportowe marzenia?

- Chciałem poprowadzić kiedyś klub 
sportowy. I to po części udało mi się 
zrealizować, bo byłem prezesem Arki 
Gdynia. Co prawda był to dość krótki, 
ale za to bardzo burzliwy okres dla 
klubu, bo w tym czasie wymieniłem 
czterech trenerów. Oczywiście jakiś 
niedosyt zawsze zostaje, ale czas po-
każe, czy kolejne marzenia uda mi się 
zrealizować. 

Czyli ma pan jakieś kolejne cele?

- Oczywiście, zawsze trzeba do czegoś 
dążyć, stawiać sobie coraz wyżej po-
przeczkę. A praca i sport mają tu wiele 

wspólnego – i tu, i tu trzeba osiągnąć 
jak najlepszy wynik. 

Czy to właśnie z miłości do sportu 
wspomaga pan finansowo kluby 
sportowe? 

- Bez udziału przedsiębiorców nie 
byłoby sportu. Praktycznie wszystkie 
kluby w naszym kraju funkcjonują 
dzięki sponsorom. Nie każdy młody 
człowiek ma możliwości zdobycia 
środków fi nansowych na uprawianie 
sportu. A przecież wiadomo, że aby 
osiągnąć naprawdę dobre wyniki, te 
pieniądze są niezbędne. Dlatego chcę 
dać tym młodym ludziom możliwość 
zaprezentowania się. Jako pracodawca 
mam świadomość tego, że bardzo dużo 
pieniędzy przeznaczanych na sport gi-

nie bez wyników. Ale zawsze pozostaje 
jakiś niewielki procent, gdzie te wyniki 
udaje się wypracować. Takie sytuacje 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że 
warto tym młodym zawodnikom poma-
gać, warto ich sponsorować. To jest też 
ogromna satysfakcja widzieć, jak za-
wodnik czy klub pnie się coraz wyżej. 
I widzę, że taki zawodnik, który dzięki 
temu, iż otrzymuje wynagrodzenie, 
może nadal trenować i osiągać coraz 
lepsze wyniki, docenia to. 

A czy na koniec zdradzi pan jakieś 
marzenia i plany na najbliższą 
przyszłość?

- Jeśli chodzi o sport, chcę poprowadzić 
Klub Sportowy Chwaszczyno do III 
ligi. Natomiast jeśli chodzi o biznes, 
mam zamiar rozszerzyć działalność go-
spodarczą. Jestem już w trakcie przygo-
towywania inwestycji na najbliższe lata.

Zawsze trzeba do czegoś 
dążyć, stawiać sobie coraz 
wyżej poprzeczkę. A praca i 
sport mają tu wiele wspólne-
go – i tu, i tu trzeba osiągnąć 
jak najlepszy wynik
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Wcześniejsza wersja Klasy C była 
dostępna na rynku przez cztery lata, w 
czasie których sprzedano  ponad milion 
egzemplarzy tego popularnego modelu. 
Pomimo, że auto jest niekwestionowa-
nym światowym liderem sprzedaży w 
swoim segmencie, zdecydowano się na 
jego modernizację.
Uwagę zwraca odświeżony design 
zarówno przedniej jak i tylnej części 
nadwozia, co sprawiło, że auto bardziej 
upodobniło się  nowej linii stylistycznej 
marki, czyli face lifting wyszedł Klasie 
C na dobre. Zmiany pojawiły się rów-
nież we wnętrzu. Przebudowana m. in. 
została deska rozdzielcza, która daje 
poczucie wysokiej jakości, ale podkre-
śla również sportowy charakter auta. W 

wersji Avantgarde,  znajdziemy też za-
pożyczona z modelu CLS kierownicę.
Klasa C w nowej odsłonie to niezwykle 
dojrzałe auto. - mówi Łukasz Zienkie-
wicz – kierowca rajdowy i doradca han-
dlowy salonu Autoryzowanego Dealera 
i Serwisu Mercedes Benz - Witman Sp. 
zo.o. w Gdańsku – Oliwie. 
- Nie będzie przesadą jeśli powiem, że 
w swojej klasie  nie ma dziś równych 
sobie. W trakcie jazdy urzeka kierowcę 
bardzo stabilnym zachowaniem oraz 
prawdziwie sportowym zacięciem któ-
rego raczej nie spodziewamy się po li-
muzynie. Mimo sportowego charakteru 
który daje mnóstwo satysfakcji i frajdy 
z prowadzenia auta, nowa klasa C jest 
jak przystało na Mercedesa bardzo kom-

zmysłów
przyjemna

Klasa
dla
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fortowa.
Podczas testów modelu C200CGI - ben-
zynowej odmiany C Klasy z silnikiem 
1.8 o mocy 184KM z bezpośrednim 
wtryskiem i turbodoładowaniem. Do-
skonale sprawdza się 7-biegowej skrzy-
ni 7G-TRONIC PLUS.
Dziennikarz i fotoreporter Express 
Biznesu miał okazję wziąć udział w 
specjalnie zorganizowanej jeździe testo-
wej na nieczynnym lotnisku w Borsku 
k/ Wdzydz Kiszewskich. Mogliśmy 
więc naocznie przekonać się o zaletach 
zmodernizowanego modelu. Testowane 
auto wyróżnia się doskonałą dynamiką, 
co przy średnim testowym spalaniu 
~8l/100km jest wprost rewelacyjnym 
wynikiem. Można by również wiele pisać  o mno-

gości zastosowanych w Nowej Klasie 
C, systemów z zakresu bezpieczeństwa, 
które posiada nowy Mercedes - tajni-
kach układu napędowego, zmoderni-
zowanym zawieszeniu lecz wszystko 
to są tylko suche dane techniczne a 
prawdziwy charakter nowej Klasy C w 
pełni można poznać dopiero na drodze. 
I będą to z całą pewnością przyjemne 
dla zmysłów chwile. 
- Wszystkich, którzy osobiście chcie-
liby się przekonać o opisany i innych 
zaletach Nowej Klasy C zapraszamy do 
naszego salonu w Gdańsku – Oliwie, 
gdzie można umówić się na jazdy testo-
we – mówi Łukasz Zienkiewicz

Andrzej Gojke

Od 125 lat Mercedes wyznacza trendy w światowej motoryzacji, wprowadzając  
nowe pomysły i wykorzystują najnowocześniejsze technologie. Przy okazji nowe-
go face liftingu Klasy C, producent  naszpikował samochód wieloma systemami 
opartymi na najnowszych osiągnięciach techniki.

zmysłów
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Jazda testowa
dla Expressu Biznesu
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badania potrzeb Konsumentów

Social Media
czyli nowy sposób

Ogromnego znaczenia Internetu w komunikacji firmy z otoczeniem nie trzeba 
nikomu tłumaczyć. Dyrektorzy firm, specjaliści ds. marketingu i PR wykorzystują 
to medium do promocji marki, produktu, usługi, do kształtowania pozytywnego 
wizerunku firmy. I robią to coraz lepiej. 

Internet stwarza dzisiaj nieograniczone 
możliwości pozyskiwania informacji o 
klientach, ich potrzebach i preferencjach 
nabywczych. Szczególnie istotne znaczenie 
ma tutaj powtarzające się od pewnego czasu 
jak mantra hasło „Social Media”.

Co właściwie oznacza 
„Social Media”?

Termin ten zyskał niewątpliwą sławę, 
jednak ciężko jest jednoznacznie określić 
co się pod nim kryje, ponieważ obejmuje 
bardzo ogólny zakres komunikacji. Po-
sługując się tłumaczeniem na język polski 
można social media scharakteryzować jako 
„media społecznościowe” czy „społeczne 
media”. Można je określić jako zbiór opinii, 
doświadczeń, uczuć, zachowań czy relacji, 
dla których podstawą  wymiany stają się 
zaawansowane technologicznie narzędzia 
internetowe- fora, blogi, platformy groma-
dzenia treści czy portale społecznościowe. 
To media, które w dobie wirtualizacji 
życia pozwalają zaspokajać niezmienne 
od wieków potrzeby społecznej akceptacji 
i komunikacji. Umożliwiają Internautom 
wyrażanie opinii, wpływanie na otaczający 
ich świat oraz kształtowanie go w indywi-
dualny sposób.
To właśnie te możliwości doprowadziły do 
odwrócenia procesu publikacji informa-
cji. Dzisiaj nie kończy się on, a rozpoczyna 
w momencie wydania. Doprowadza to do 
sytuacji, w której autor nie ma wpływu na 

to co stanie się z treścią tej informacji- w 
jaki sposób będzie komentowana, kształ-
towana czy rozpowszechniana w sieci. 
Oznacza to, że dzisiaj nie wystarczy po-
sługiwać się standardowym przekazem re-
klamowym, czyli jedynie zamieszczeniem 
treści w sieci. Istotny staje się indywidualny 
dialog z klientem, okazanie zrozumienia dla 
jego potrzeb, zainteresowania, a także za-
ciekawiania i inspirowania go do wyrażenia 
opinii na szerokim forum odbiorców. 
Pozwolenie mu na wniknięcie i 
kreowanie odpowiedniego wize-
runku firmy poprzez zaanga-
żowanie go w formułowanie 
ocen, które dla innych ludzi 
często stanowią podstawę do 
budowania własnego zdania o 
marce, produkcie czy usłudze.

Nieograniczone możliwości 
wykorzystania potencjału portali 
zrzeszających grupy społeczne, 
forów czy blogów  internetowych 
dostrzegło wiele firm i instytucji 
marketingowych, które swoje 
główne działania skierowały na tworzenie 
strategii promocji, prowadzenie kampanii 
przy wykorzystaniu właśnie tych instru-
mentów. Stanowią one kopalnię wiedzy, 
która pozwala określić kto i kiedy interesuje 
się tematyką związaną z działalnością danej 
firmy czy marki, a także w jaki sposób ją 
kształtuje.  

Facebook, Twitter, Blip, Nasza Klasa, 
blogi, mikroblogi to dzisiaj codzienność 
każdego Internauty, który zmęczony 
natłokiem informacji i atakujących go z 
każdej strony reklam  szuka ucieczki i 
zamyka się w świecie swoich małych 
społeczności opartych na przyjaźni, 
sympatii czy chęci wyrażenia swojej 
przynależności. Wciela się w ten 

sposób w rolę dzienni-
karza- wyraża 

swoje opinie, 
kreuje wraz z innymi 

uczestnikami Internetu rze-
czywisty wizerunek marki, usługi czy 
produktu.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie ogrom-
nej roli prowadzenia dwukierunkowego 
dialogu pomiędzy firmą a konsumenta-
mi. Nieskrępowana i swobodna wymiana 
opinii wyzwala w konsumentach poczucie 
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zaufania 
i emocjo-

nalnie wiąże 
go z marką. A 

wtedy, w wypad-
ku pojawienia się 

sytuacji kryzysowej 
firmy mogą szybko i w 

odpowiedni sposób reago-
wać, sprawując tym samym 

kontrolę nad informacjami publi-
kowanymi przez Internautów. 

Zaistnienie w mediach społeczno-
ściowych jest niezwykle ważne, gdyż 

daje to firmom możliwość stałej 
obserwacji rozwoju i 

kształtowania opinii, 
zarówno przy rozpo-

częciu działalności, 
wprowadzaniu no-
wego produktu na 
rynek czy każdym 
innym działaniu 
marketingowym, 
które ma prowadzić 

do pozyskania zado-
wolonego i lojalnego 

konsumenta marki. 
Dzięki Social Media ła-

twiejsze jest zrozumienie potrzeb dzisiej-
szych nabywców.
 Agnieszka Szałkowska

Marketing & PR Specialist
Eurocean Sp. z o.o.

ZA KULISAMI



Tabletem 

“Zwykly” tablet to dwa elementy: specjalna 
podkładka i tzw. piórko, którym po nim 
piszemy. To co zrobimy rysikiem na tej 
podkładce komputer przeniesie na monitor i 
narysuje na ekranie. Znaczenie ma nie tylko 
położenie, ale też siła nacisku, a czasami 
nawet kąt nachylenia. Od strony technicznej 
tablety wykorzystują pole elektromagne-
tyczne (a rysik zasilany jest baterią), znaczy 
więc dla nas tyle, co ołówek, gumka, a 
nawet pędzel. 

Najmniejsze tablety 

mają zazwyczaj wymiary około 9 x 12 cm. 
Do zabawy tyle wystarczy, aczkolwiek do 
obróbki grafiki już niekoniecznie. Do tego 
będą lepsze inne wersje, te o półtora raza 
większe. Ważne jest także, żeby nasz nabyt 
był proporcjonalny do monitora, zwłaszcza 
jeśli ten jest panoramiczny, ponieważ pod-
kładka jest jego odwzorowaniem. Tablet 
może pomóc w precyzyjnym stworzeniu 
grafiki, dokładnie takiej jakiej chcemy. Ry-
sujemy nim na komputerze nie wykorzystu-
jąc myszki. Prosto i przyjemnie. 

Do rysowania, do obróbki zdjęć, do zabawy. To, jak wykorzystamy tablet zależy tylko 
od nas, tym bardziej jeśli zaopatrzymy się nie w zwykły tablet graficzny, ale tablet PC. 

w myszkę 

Tablety PC 

zaprezentowane niedawno przez Microsoft 
mają już Windows 7. Patrząc na wszystkie, 
które oferują nam sprzedawcy za najlepsze 
obecnie uznawane są trzy modele: 10-calo-
wy HP webOS Tablet, tej samej wielkości 
Motorola Xoom i produkt z nadgryzionym 
jabłuszkiem, którego pierwsza wersja 

sprzedała się już w kilkunastu milionach 
egzemplarzy czyli Apple iPad. Ten ostat-
ni - jeden z przykładów tabletów PC -  to 
już przenośny wzorowany na notebookach 
komputer osobisty. Apple zaproponował w 
nim kamerę, którą można nagrywac wideo 
w jakości HD, przeglądarkę www, program 
do poczty i wiele innych aplikacji włącznie 
z mapą.                                                     (tm)

To co zrobimy rysikiem na 
tej podkładce komputer 
przeniesie na monitor i na-
rysuje na ekranie
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