
EXPRESS BIZNESU     

 | 1



EXPRESS BIZNESU     

 2 |  



Twarzą tego numeru został Bogdan Górski, właściciel i prezes 
Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski” oraz Pomorski Biznesmen 
Roku 2010. Ta ostatnia nagroda, chociaż jedna z wielu, zwróciła 
naszą uwagę. W rozmowie z laureatem staramy się ujawnić to, co 
może stać za tym sukcesem. Czy jest to coś w sposobie prowadzenia 
firmy? Relacjach z ludźmi? Odważnych inwestycjach? Wszystkich 
tych, którzy są zainteresowani poznaniem recepty na sukces zachę-
cam do zapoznania się z tym wywiadem. 
Dużo miejsca w tym numerze poświęciliśmy również Letniej Gali 
Biznesu, która towarzyszyła tegorocznej edycji Międzynarodowych 
Oficjalnych Zawodów w skokach CSIO na sopockim hipodromie. 
Pomysłodawcą Gali, w której wzięła udział elita pomorskich przed-
siębiorców oraz czołowych postaci polskiej polityki, jest Zbigniew 
Canowiecki prezes Zarządu Pracodawców Pomorza.
Podczas Gali pomorscy przedsiębiorcy nagrodzili największe i naj-
bardziej spektakularne biznesowe sukcesy minionych miesięcy i lat. 
Dziennikarzy Expressu Biznesu nie zabrakło także na trzecim tur-
nieju z serii Deutsche Bank BMW Group Pro-Am Tour na Sierra 
Golf & Country Club. 

Ten numer, wzorem poprzednich, jest wypełniony ciekawymi wywiadami. Z pewnością do 
takich należy rozmowa z Mikołajem Konopką, wiceprezesem firmy EURO STYL. Niezwykle 
interesujący jest również wywiad z Lucyną Boike-Chmielińską – prezesem Przedsiębiorstwa 
Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER” we Władysławowie. Z panią prezes rozmawiamy 
o prywatyzacji spółki i innych planach na przyszłość. Niezwykle ciekawa jest również rozmo-
wa, którą przeprowadziliśmy z Anną Połomską – prezesem Zarządu Linii Żeglugowych „Pol-
Euro”. Nie sposób zignorować również wywiadu z byłym dyrektorem Pracodawców Pomorza 
Janem Klapkowskim. Przemawiają przez niego wiedza i doświadczenie. Z pewnością warto 
się od niego uczyć.
Przyjrzeliśmy się również aliansowi Energii i Philipsa. List intencyjny w tej sprawie podpi-
sali przedstawiciele obu firm. W dokumencie określono katalog wspólnych zadań, mających 
doprowadzić do realizacji aliansu. Przedstawiciele obu stron zobowiązali się do określenia 
działań, ukierunkowanych na współpracę w zakresie wdrożenia nowych technologii oświetle-
niowych, wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze oświetleniowym, rozwoju przedsię-
biorstw na krajowym rynku oświetleniowym oraz działań o charakterze marketingowym. 
Zwróciliśmy również uwagę na pracę dwóch polskich uczonych. Grafen to materiał, który ma 
zostać następcą krzemu w elektronice. Duży wkład w prace nad nim mają dwaj polscy uczeni 
prof. Jacek Baranowsk i dr Włodzimierz Strupiński. Czy to odkrycie na miarę Nobla? Zachę-
cam do przeczytania tego tekstu i poszukania odpowiedzi na to pytanie.
Nie mogliśmy nie zauważyć również dużego międzynarodowego sukcesu firmy z Gdyni. Przy-
gotowany przez amerykańską organizację Voice Information Associates i magazyn ASR News 
niezależny raport wskazuje syntezator mowy IVONA, firmy Ivona Software z Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni jako najdokładniejszy wśród komercyjnych pro-
duktów takich firm jak Microsoft, AT&T, Nuance czy Loquendo.

     Zapraszam do lektury    

Piotr Ruszewski
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Wśród uczestników konferencji  byli 
m.in wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Tadeusz Nalewajk, sekretarz stanu w 
MRiRW Kazimierz Plocke, prezes ARiMR 
Tomasz Kołodziej, dyrektorzy Oddziałów 
Regionalnych. Przybyli również prezyden-
ci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie z 
województwa pomorskiego. 
Gości przywitała Stanisława Bujanowicz 
Dyrektor Pomorskiego OR ARiMR, a na-
stępnie głos zabrał dyrektor Departamentu 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszał-
kowskiego Kazimierz Sumisławski,  który 
zreferował temat produkcji tradycyjnej 

żywności jako szansy dla rozwoju wsi. 
Przedstawił m.in.  działania z zakresu 
promocji żywności prowadzone w woje-
wództwie pomorskim, przypomniał listę 
głównych produktów tradycyjnych. Dy-
rektor  Sumisławski nie zapomniał w swo-
im wystąpieniu o bogactwie kulturowym i 
walorach turystycznych Pomorskiej wsi.
Podczas kolejnych wykładów omawiano 
m.in.  wpływ europejskich funduszy ry-
backich na rozwój polskiego sektora rybo-
łówstwa oraz aktywność i nowoczesność 
pomorskiej wsi. Wiceminister Tadeusz Na-
lewajk omówił reformę Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz polskie cele w tym zakresie na 
lata 2014-2020. Natomiast min. Kazimierz 
Plocke dziękował Pomorskiemu Oddzia-
łowi ARIMIR za dotychczasowy wkład w 
rozwój rolnictwa i rybołówstwa i poinfor-
mował o planach resortu odnośnie sektora 
rybackiego.
Podczas uroczystości wręczono medale za 
długoletnią służbę, odznaki „Zasłużony dla 
Rolnictwa” oraz statuetki Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Silnym regionalnym 
akcentem były stoiska z regionalnymi pro-
duktami tłumnie oblegane przez uczestni-
ków konferencji.                           (ANGO)

Nowoczesna, 
europejska i aktywna

Konferencja „Na fali dobrych zmian - doświadczenia województwa pomorskiego 
we wdrażaniu działań Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej” odbyła się 8 lipca w 
Hotelu Nadmorskim w Gdyni.
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Wśród uczestników konferencji byli (od lewej) Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Stanisława Bojanowicz - 
dyrektor pomorskiego oddziału ARiMR, Lucyna Boike - Chmielińska - prezes Zarządu PPiUR  „Szkuner” we Władysławowie i Jarosław 
Wałęsa - poseł do Parlamentu Europejskiego
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rodzinny biznes

Został pan niedawno wybrany Pomor-
skim Biznesmenem Roku. Czym jest 
dla pana to wyróżnienie?

- Jestem mile zaskoczony tą nagrodą. 
Zaznaczam jednak, że to nie tylko moja 
zasługa, ale również mojej rodziny (bo 
Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” 
powstało jako firma rodzinna i takie pozo-
staje do dziś) oraz wszystkich pracowni-
ków, zaangażowanych w rozwój przedsię-
biorstwa. Gdyby nie dobrzy pracownicy, 
to tego sukcesu by nie było. Statuetka jest 
dla mnie potwierdzeniem, że udaje nam 
się robić coś pozytywnego, że jesteśmy 
dobrze postrzegani przez naszych klientów 
i jesteśmy znaczącym graczem na trójmiej-
skim rynku nieruchomości.

To nie pierwsza nagroda. PB Górski 
otrzymało do tej pory wiele wyróż-
nień, np. statuetkę Lidera Polskiego 
Biznesu, w roku 2007 tytuł Pracodaw-
ca Roku, Fair Play w 2008 r., itd. Ilość 
i różnorodność nagród oznacza, że 
PB Górski jest firmą przyjazną zarów-
no klientom, jak i swoim pracowni-
kom. Jak udało się to panu osiągnąć?

- Faktycznie, tych wyróżnień jest sporo. 
Jednym z ważniejszych jest statuetka 
Lidera Polskiego Biznesu – to poważna 
nagroda, do której otrzymaliśmy też w ko-
lejnych latach diamenty. Te wyróżnienia to 
dla mnie nie tylko satysfakcja, ale przede 
wszystkim podkreślenie pozytywnej po-
zycji na rynku. A jak udało się te sukcesy 

Bogdan Górski
Z Bogdanem Górskim, 
właścicielem i prezesem 
Przedsiębiorstwa Budow-
lanego „Górski”, rozma-
wia Rafał Korbut
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osiągnąć? Jeśli chodzi o pracowników to 
myślę, że bardzo ważne jest tu wzajemne 
zaufanie. Poza tym staram się dbać o lu-
dzi, którzy pracują w mojej fi rmie. Mają 
satysfakcjonujące ich wynagrodzenia, na 
budowy są codziennie dowożeni fi rmo-
wymi autokarami, staram się dbać, by byli 
zadowoleni. Co do klientów – po prostu 
dla mnie priorytetową sprawą jest jakość. 
Wciąż pracujemy nad tym, aby była ide-
alna. Oczywiście czasem coś może się 
nie udać, dlatego każdy najdrobniejszy 
błąd natychmiast poprawiamy. Poza tym 
mamy kontrolę jakości na bardzo wysokim 
poziomie. No i używamy materiałów wy-
sokiej jakości. Jako przykład mogę podać 
poręcze czy barierki. Kiedyś wykonywali-
śmy je ze zwykłej stali i co roku, podczas 
przeglądów technicznych lub w ramach 
gwarancji, trzeba je było odmalowywać, 
bo pojawiała się rdza. Dlatego podjęli-
śmy decyzję, by te elementy wykonywać 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej. To 
oczywiście dużo droższy materiał, ale 
w perspektywie czasu okazało się opła-
calne i bardziej estetyczne. Używamy też 
trwałych materiałów, jak granity czy drew-
niana (a nie plastikowa) stolarka okienna. 
I to procentuje – oszczędnościami i zado-
woleniem naszych klientów. 

W tym roku minęło 30 lat od momen-
tu założenia firmy. Jakie były początki 
działalności i co udało się panu osią-
gnąć przez te 30 lat?

- Początki nie były łatwe. Miałem wów-
czas 5 czy 6 pracowników, z którymi 
wykonywałem fi zyczną pracę na budo-
wach. Firma powstała w Kartuzach, póź-
niej została przeniesiona do Trójmiasta. 
Początkowo byliśmy fi rmą usługową, 
realizowaliśmy głównie inwestycje dla 
gmin, spółdzielni mieszkaniowych oraz 
inwestorów prywatnych. Przedsiębiorstwo 
rozwijane było stopniowo, zatrudnianych 
było coraz więcej ludzi, realizowaliśmy 
coraz więcej inwestycji. Przez te lata roz-
winęliśmy bazę – obecnie mamy własną 
żwirownię, maszyny do rozdrabniania 
kruszywa, transport, sami produkujemy 
elementy ze stali nierdzewnej, itd. Ponadto 
hurtownia materiałów budowlanych, która 
zaopatruje nasze budowy, również należy 
do mojej rodziny. Zajęło to sporo czasu, 
ale się opłaciło. Dzięki temu, że nie ma po-

średników, możemy bowiem zaoferować 
konkurencyjne ceny przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższej jakości. 

Którą z inwestycji, zrealizowanych od 
początku działalności firmy, uważa 
pan za najważniejszą? A może którąś 
darzy pan szczególnym sentymen-
tem?

- Zbudowaliśmy wiele mieszkań i budyn-
ków użyteczności publicznej. Ot choćby 
budynek ZUS-u w Kartuzach czy kartuski 
basen. Z takich, która zapadła mi w pa-
mięć, jest szkoła podstawowa w Kiełpinie 
(właśnie z Kiełpina pochodzę). Szkołę 
budował mój ojciec, później ja do tej 
szkoły uczęszczałem, a jeszcze później 
moja fi rma rozbudowywała tę placówkę. 

Przed laty przed szkołą była fi gura Chry-
stusa Króla, która została zniszczona przez 
hitlerowców. Pozostał tylko sam postu-
ment. Gdy oddawaliśmy do użytku nowe 
skrzydło szkoły, postanowiłem ufundować 
nową fi gurę. 

A co obecnie realizujecie?

- Inwestycji jest bardzo dużo. Przykładowo 
budujemy około 500 mieszkań dla Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”, sporą 
inwestycję realizujemy też dla SM „Mły-
niec”, budujemy około 200 mieszkań nad 
Motławą. Bardzo ciekawe, ale też trudne 
do realizacji, są inwestycje prowadzone 
w Sopocie. Powstają tam budynki, które są 
plombami pomiędzy istniejącymi kamie-
nicami. Jest wiele budynków w Gdańsku, 
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Obecnie dużo budujemy w Trójmieście i nie zamierzamy wchodzić na inne rynki
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Gdyni i Sopocie, które albo są w trakcie 
budowy, albo oczekują na wydanie pozwo-
lenia na budowę, albo są w fazie projek-
towej. 

Co jeszcze, oprócz mieszkań, pańska 
firma będzie budować?

- Z ciekawszych inwestycji warto wy-
mienić browar w Gdańsku Wrzeszczu, 
gdzie powstanie kompleks budynków 
usługowo-handlowo-biurowych i miesz-
kalnych, który dzięki połączeniu istniejącej 
zabytkowej architektury z projektowanymi 
nowoczesnymi budynkami nada miejscu 
nowy, szczególny charakter. Wybudujemy 
też centrum handlowo-usługowe, do któ-
rego będzie się wchodzić prosto z peronu 
kolejowego. 

PB Górski jest firmą rodzinną, którą 
prowadzi pan wspólnie z żoną. Czy 
łatwo jest łączyć wspólny biznes z 
codziennym, rodzinnym życiem?

- Nie tylko z żoną, ale też z braćmi, a obec-
nie także kolejne pokolenie pracuje już 
u nas. Zatrudniamy też członków dalszej 
rodziny, np. jako podwykonawców. Przez 
lata wypracowaliśmy tę współpracę, każdy 
ma konkretne stanowisko, zna swoją rolę 
i nikt nie wchodzi w kompetencje innych. 
I to się doskonale sprawdza. Ale na spotka-
niach prywatnych, rodzinnych już o pracy 
nie rozmawiamy. Mówię „już”, bo kiedyś 
tematy związane z pracą podczas takich 
spotkań były poruszane. Ale to nie było 
dobre – w końcu ile można myśleć o spra-

wach zawodowych? Każdy musi przecież 
od tego odpocząć. 

Biznes w pana życiu z pewnością jest 
ważny, ale nie jest jedyną rzeczą, na 
której się pan koncentruje. Działa pan 
również charytatywnie – na przykład 
w ubiegłym roku pomógł pan rodzinie 
z Sandomierza, której dom został 
zalany podczas powodzi. Czy pomoc 
innym ludziom odgrywa również klu-
czową rolę w pana życiu?

- Pomaganie innym daje satysfakcję. To 
dobrze, że część środków można przeka-
zać tym, którzy tego potrzebują. 

Wspiera pan też kluby sportowe. Jest 
pan miłośnikiem sportu, kibicem?

- Swego czasu to chyba każdy biegał za tą 
piłką po boisku, ja również. A teraz? Cza-
sem też by się pobiegało... Ale mam też 
nieco inne zainteresowania – lubię jeździć 
na motorze, mam choppera, poza tym po-
siadam skutery wodne i śnieżne, którymi 
lubię się poślizgać po wodzie lub śniegu. 
No i jestem zapalonym wędkarzem. Mam 
dom nad samym jeziorem, bardzo lubię 
wyjść wieczorem na pomost i powędko-
wać lub dokarmić ryby. 

A jakie ma pan plany na przyszłość? 
A może jakieś marzenia, których do 
tej pory nie udało się zrealizować?

- Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to 
obecnie dużo budujemy w Trójmieście 
i nie zamierzamy wchodzić na inne rynki. 
Firma funkcjonuje bardzo dobrze, rocznie 
sprzedajemy ok. 300 – 400 mieszkań, 
a podejmując się np. realizacji inwestycji 
zagranicznych, konieczne byłoby przeor-
ganizowanie niemal całego przedsiębior-
stwa. 
Być może w przyszłości mój syn, gdy 
przejmie ten interes, podejmie się tego. 
Ja natomiast chcę nadal realizować hasło 
naszej fi rmy „Budujemy na szczęście” 
– by ludzie byli szczęśliwi. Prywatnie 
natomiast bardzo chciałbym, żeby mój 
syn skończył studia i docelowo przejął po 
mnie zarządzanie tym przedsiębiorstwem. 

Dziękuję za rozmowę
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Za nami prawie połowa roku 2011. 
Jak pan ocenia bieżący rok w kon-
tekście sprzedaży mieszkań i do-
mów w porównaniu z rokiem 2010?
 

- Jesteśmy dokładnie na takim samym 
poziomie, jak w roku ubiegłym. Zeszły 
rok był bardzo dobry,  ten również już 
możemy zaliczyć do udanych. Nie obser-
wujemy ani spadku sprzedaży mieszkań, 
ani znaczącego wzrostu. Mam nadzieję, 
że druga połowa roku będzie tak samo 
dobra, mimo to, że zauważamy większą 
podaż mieszkań i projektów innych de-
weloperów.  Jednak nasze realizacje są 
już bardzo zaawansowane, a oprócz tego 
mocno rozpoznawalne i dobrze postrze-
gane przez potencjalnych  klientów. 
Inwestycje realizowane przez EURO 
STYL są bardzo dokładnie analizowane 
i przygotowywane już na etapie projek-
towania. Staramy się dopasowywać je do 
segmentu rynku, do którego są kierowa-
ne, i przewidzieć potrzeby naszych przy-
szłych klientów – na przykład oprócz 
mieszkań projektujemy od razu tzw. małą 
infrastrukturę, czyli przedszkola, sklepy, 
czy inne placówki handlowo-usługowe. 
Dzięki takim działaniom z naszej strony 
klient czuje, że kupił nie tylko mieszka-
nie, ale coś więcej. 

Czy planowane zmiany w progra-
mie Rodzina na Swoim będą miały, 
pana zdaniem, duży wpływ na wynik 
sprzedaży mieszkań i domów w naj-
bliższym czasie?

- Na pewno będą miały. Uważam, 
że zmiana w ustawie o fi nansowym 
wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania to tak naprawdę początek 
likwidacji tego programu. Obecnie, 

w przypadku niektórych inwestycji, na-
wet 80% nabywców korzysta z dopłat. 
Wprowadzona zmiana spowoduje, że 
wiele inwestycji nie będzie się mieściło 
w programie, przez co staną się niedo-
stępne dla tej grupy klientów. Co jest 
szczególnie niepokojące, nie ma projektu 
programu, który zastąpiłby „Rodzinę 
na swoim”. Spodziewam się zatem, że 
pomoc państwa w tym zakresie zostanie 
całkowicie ukrócona. 
Program „Rodzina na swoim” przez 
ostatnie dwa lata był motorem napędo-
wym dla wielu inwestycji deweloper-
skich. Likwidacja tego programu oraz 
rosnące stopy procentowe ograniczą 
klientom dostęp do kredytów hipotecz-
nych, co szczególnie dotknie osoby naj-
mniej zarabiające. A to z kolei spowoduje 
spadek sprzedaży mieszkań. 

Czy zbliżające się mistrzostwa 
Euro 2012 i związane z tym przy-
spieszone prace przy budowie dróg 
i autostrad, a także powstające 
nowe obiekty sportowe mają swoje 
odbicie w działalności firmy EURO 
STYL?
 

- W skali całej grupy EURO STYL zbli-
żające się mistrzostwa bezpośredniego 
wpływu nie mają. Ale mają wpływ na 
optymizm w szeroko rozumianej gospo-
darce. Prace związane z przygotowania-

Nieruchomości
dla wymagających
Z Mikołajem Konopką, wiceprezesem firmy 
EURO STYL, rozmawia Rafał Korbut.

mi do Euro 2012 to nowe miejsca pracy. 
Ludzie mający zatrudnienie czują się 
bezpieczniej i są skłonni zaciągać długo-
terminowe zobowiązania w postaci kre-
dytów na mieszkania. W takim kontek-
ście przygotowania do Euro 2012 mają 
odbicie w działalności fi rmy i zwiększają 
popyt na nasze produkty. 
W skali mikro jest jedna inwestycja bez-
pośrednio związana z Euro 2012. To bu-
dowa kompleksu biurowego Euro Offi ce 
Park, w sąsiedztwie trasy W-Z, która 
będzie najlepszym połączeniem centrum 
Gdańska z Obwodnicą Trójmiasta oraz 
lotniskiem. Rozpoczęcie naszego projek-
tu zbiegnie się w czasie z zakończeniem 
realizacji trasy W-Z, a lokalizacja będzie 
ogromnym atutem naszej inwestycji. 

W tym roku firma EURO STYL 
weszła na rynek nieruchomości 
komercyjnych. Skąd pomysł na taką 
zmianę targetu? Czy będzie to teraz 
główne pole działalności firmy, czy 
nadal pozostaną państwo obecni na 
rynku nieruchomości mieszkanio-
wych? 

- Wejście na rynek nieruchomości ko-
mercyjnych związane jest z dywersy-
fi kacją działalności naszej fi rmy oraz 
wykorzystaniem posiadanego potencjału 
technicznego i fi nansowego. Od kilku lat 
fi rmy z rejonu Trójmiasta rozwijają się 
bardzo dynamicznie, a samo Trójmiasto 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem fi rm zagranicznych, które chcą 
otwierać tu swoje oddziały lub siedziby. 
Stąd nasz pomysł na rozwój działalności 
właśnie w tym kierunku. EURO STYL 
będzie więc działał dwutorowo – zarów-
no w segmencie mieszkaniowym, jak 
i komercyjnym. 

Jak pan ocenia początek sprzedaży 
inwestycji komercyjnych w tym roku?

Program „Rodzina na 
swoim” przez ostatnie 
dwa lata był motorem 
napędowym dla wielu 
inwestycji deweloperskich

NIERUCHOMOŚCI
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- Pierwsza inwestycja komercyjna 
to Opera Office, która realizowana jest 
przy Alei Zwycięstwa w Gdańsku, w po-
bliżu Opery Bałtyckiej. Zdecydowaliśmy 
się zacząć od tego projektu, gdyż sama 
lokalizacja powoduje, że ta inwestycja 
jest „skazana na sukces”. Zainteresowa-
nie obiektem ze strony najemców jest 
bardzo duże. Już dziś można powiedzieć, 
że projekt odniesie duży sukces komer-
cyjny. 

Jakie są plany firmy na koniec tego 
roku i rok 2012?

- Obecnie jesteśmy w trakcie projektowa-
nia kolejnych czterech inwestycji miesz-
kaniowych, które chcielibyśmy wprowa-
dzić do oferty pod koniec bieżącego roku 
lub na wiosnę przyszłego roku. Termin 
w dużej mierze zależy od procedur 
związanych z usyskaniem pozwoleń na 
budowę. Mogę jedynie zdradzić, że jedna 
z tych inwestycji powstanie w Gdyni, 
a pozostałe trzy – w Gdańsku. Na wio-
snę chcemy rozpocząć budowę osiedla 
w Warszawie.
Jeśli zaś chodzi o segment nieruchomo-
ści komercyjnych, to jeszcze w tym roku 
planujemy rozpocząć budowę Euro Offi-
ce Parku, natomiast wiosną 2012 r. ruszy 
nasz największy projekt – nowoczesne 
centrum biznesu Centaurus w Olsztynie.
 

Czy budowa Centaurusa oznacza, 
że firma będzie rozwijać swoją 
działalność na terenie całej Polski? 
W jakich miastach można się spo-
dziewać kolejnych inwestycji?

- Rok 2012 to czas, w którym EURO 
STYL zaistnieje poza Trójmiastem – 
w Warszawie i Olsztynie. Rozpoczęcie 
kolejnych inwestycji spowoduje, że 
EURO STYL stanie się jedną z najszyb-
ciej rozwijających się firm deweloper-
skich z naszego regionu. Jeśli chodzi 
o ekspansję na rynki pozatrójmiejskie, 
to właśnie Olsztyn i Warszawa są naszym 
głównym celem, który zrealizujemy 
poprzez aktywowanie posiadanego już 
banku ziemi. 

Dziękuję za rozmowę

Mikołaj Konopka wiceprezes firmy EURO STYL
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Z Lucyną Boike-Chmielińską – prezesem Przedsię-
biorstwa Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER” 
we Władysławowie o prywatyzacji spółki i innych pla-
nach na przyszłość rozmawia Andrzej Gojke

W jednym z pierwszych wywiadów, 
których udzieliła Pani po objęciu 
stanowiska prezesa Zarządu „Szku-
nera”, powiedziała Pani, że przyszła 
do firmy po to, by sprostać oczeki-
waniom Rady Nadzorczej w kwestii 
prywatyzacji przedsiębiorstwa. Czy 
dziś, po kilku miesiącach pracy, 
może Pani powiedzieć, że sprawy 
zmierzają w dobrym kierunku?

- Właściciel i Rada Nadzorcza oczekują 
tego, by spółka została jak najszybciej 
sprywatyzowana. Miało to nastąpić 
już z końcem ubiegłego roku. Niestety 
z wielu powodów proces ten przedłużał 
się. I choć proces prywatyzacji nie jest 
sprawą, którą można przejść w krótkim 
czasie, to od marca bieżącego roku spra-
wy z pewnością idą w dobrym kierunku. 
Cały czas trwają analizy prawne w jaki 
sposób ta prywatyzacja ma przebiegać, 
gdyż głównym i zasadniczym proble-
mem jest to, że Spółka „Szkuner” ma 
w swoim majątku port i nim zarządza. 
Dąży się do tego, aby port był publiczny 
i ogólnodostępny, jednak żeby tak się 
stało, należałoby z majątku spółki port 
wydzielić. To, w jakiej formie miałoby to 
nastąpić i co dalej z częścią portową i ko-
mercyjną – musi wskazać sam właściciel, 
czyli Ministerstwo Skarbu Państwa. 
Ostatnio dochodzą także inne możliwo-
ści, a mianowicie komunalizacja spółki, 
co też zmienia obraz sprawy. Jednak za-
rząd spółki nie traci czasu, przeprowadza 
i opracowuje wspólnie z kierownictwem 
strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

Prywatyzacja niemal zawsze budzi 
niepokój załogi, najczęściej kojarzo-
na jest ze zwolnieniami. Jak sprawa 
ta aktualnie wygląda w „Szkune-
rze”?

Rybołówstwo 
to nasza tradycja
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- Przechodzimy – jak już wspomniałam 
proces restrukturyzacji zatrudnienia. 
Z założeń wynikało, że redukcja ma 
objąć do 30% załogi, czyli ok. 100 osób. 
Pierwszy etap zwolnień grupowych objął 
ok. 50 pracowników, mniej osób prze-
widziano do zwolnienia w trakcie trwa-
jącego obecnie drugiego etapu. Rodzi 
się pytanie, czy te zwolnienia były ko-
nieczne, z czego wynikały. Z przykrością 
stwierdzam, że były konieczne z różnych 
powodów. Jeden z nich to ten, że na prze-
strzeni lat likwidowano poszczególne 
działy „Szkunera” np. wędzarnie, mary-
naciarnie, produkcję sałatek, nie dostoso-
wując jednocześnie wielkości zatrudnie-
nia do zmian zachodzących w spółce. 

Może kilka zdań na temat zmiany 
koncepcji procesu prywatyzacji?

- Dotychczasowe plany zakładały, że 
z całej spółki miała zostać wyodrębniona 
„matka”, czyli Zarząd Portu, oraz 
dwie spółki „córki”, obejmujące 
odpowiednio części stoczniową 
i przetwórczą. Od stycznia 2011 
r. koncepcja ta uległa niejako 
modyfi kacji. Wówczas wskazano 
kierunek, aby port wyodrębnić 
z majątku spółki, a pozostałą część 
prywatyzować. Istnieje również  
możliwość  skomunalizowania 
spółki przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, obecnie jest do 
tego dwóch pretendentów – Gmina 
Władysławowo oraz Powiat Puc-
ki. Aktualna sytuacja pozostawia mnie 
niejako w zawieszeniu co do dalszych 
działań, ponieważ dopóki Minister Skar-
bu Państwa nie określi w jakim kierunku 
ma pójść prywatyzacja, ja niewiele mogę 
zrobić. 

Jakie są niebezpieczeństwa i ryzyko 
w przypadku komunalizacji spółki?

- Po pierwsze nie wiemy, jakie wizje 
i plany ma dana jednostka samorządu 
terytorialnego. Jaki sobie stawia cel. Czy 
jest nim rozwój portu, czy utrzymanie 
miejsc pracy, czy może jakieś inne kie-
runki. Przede wszystkim w przypadku 
portu trzeba mieć na względzie to, że 
jest to duży majątek, który wymaga 

ogromnych inwestycji oraz związanych 
z nimi nakładów fi nansowych. Prace hy-
drotechniczne są jednymi z najdroższych  
i trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wy-
starczą jedynie środki na utrzymanie tego 
majątku, ale niezbędne są również środki 
na inwestycje. Każdy podmiot chętny 
do zarządzania portem, a w jego skład 
wchodzą nabrzeża, pirsy, falochrony 
wewnętrzne, musi mieć świadomość, że 
czekają go kosztowne inwestycje.

Jakiego rzędu są to inwestycje, czy 
jednostki samorządowe są w stanie 
je udźwignąć?

- Nakłady na inwestycje to kwoty zaczy-
nające się od kilkudziesięciu milionów 
złotych i moim zdaniem samorządu nie 
stać na to, by przejąć port oraz infrastruk-
turę portową. Wiem to doskonale z wła-
snego doświadczenia, gdyż pracowałam 
w Urzędzie Miasta Jastarni jako zastępca 

burmistrza i taką inwestycję realizowali-
śmy w przypadku portu rybackiego w Ja-
starni. Kosztowała ona prawie 36 mln zł. 
Kwota ta pozwoliła jedynie na częściowe 
zmodernizowanie portu. Pozostała część 
nadal wymaga inwestowania. W przy-
padku portu w Jastarni pieniądze pozy-
skano  w stu procentach z programów 
unijnych. Niestety w przypadku Włady-
sławowa tego nie wykorzystano, a środki 
unijne, jakie były dostępne z Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych ob-
szarów rybackich  2007-2013”, zostały 
już wyczerpane. 

Wspomniała Pani przed chwilą, że 
pracowała na stanowisku wicebur-

mistrza Jastarni. Proszę powiedzieć, 
w jaki sposób doświadczenie sa-
morządowca pomaga na obecnie 
piastowanym stanowisku?

- Pragnę podkreślić, że stanowisko wice-
burmistrza nie było typowo urzędniczą 
funkcją. Było to stanowisko, które nasta-
wiało przede wszystkim na działania pod 
kątem rozwoju lokalnego i gospodarki. 
Najistotniejsza była realizacja wyzna-
czonych zadań. Tutaj jest podobnie – są 
postawione zadania i cele, które należy 
osiągnąć. Z pewnością doświadcze-
nie wyniesione z pracy w magistracie 
jest bezcenne przy zarządzaniu PPiUR 
„Szkuner”.

Proszę o kilka słów o Pana korze-
niach

- Pochodzę z Jastarni, a obecnie miesz-
kam we Władysławowie, a więc środo-

wisko rybackie i lokalna rybacka 
społeczność jest mi doskonale 
znana i bliska. Poza tym wiem, 
jak olbrzymie znaczenie dla tej 
społeczności ma port we Wła-
dysławowie i jak bardzo rybacy 
są związani z nim, ze swoimi 
kutrami, z morzem. Mój dziadek, 
moi wujkowie byli rybakami 
i wszystko co było związane 
z morzem z rybołówstwem, 
to było ich całe życie. Wiem 
również jak mocno ze spółką 
związani są  jej pracownicy, za-

równo z części połowowo-przetwórczej 
jak i stoczniowej.  Dla nich port, fi rma to 
często drugi dom, oni żyją problemami 
„Szkunera”. 

Mało kto wie, że Władysławowo jest 
największym na Bałtyku portem ry-
backim, więc z pewnością pełniona 
przez Panią funkcja prezesa „Szku-
nera” stanowi wielkie wyzwanie. 
Jaka jest zatem Pani wizja portu 
i przedsiębiorstwa?

- Moja wizja jest być może bardzo 
odważna, ale z pewnością osiągalna. 
Wyobrażam sobie, że w przyszłości port 
rybacki będzie istniał i w dalszym ciągu 
będzie kolebką naszego rybołówstwa. 

Dąży się do tego, 
aby port był publicz-
ny i ogólnodostęp-
ny, jednak żeby tak 
się stało, należało-
by z majątku spółki 
port wydzielić
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Wierzę również, że dalej będą istniały na 
tym terenie przetwórstwo ryb i stocznia. 
Jedno z drugim się wzajemnie uzupełnia. 
Czym jest port rybacki, który nie żyje 
rybołówstwem i rybakami, w którym nie 
widzimy powracających z morza kutrów 
i rybaków rozładowujących 
rybę? Ja nie neguję potrzeby 
rozwoju turystyki we Wła-
dysławowie, ale ten rozwój 
musi być zrównoważony, a nie 
taki, że jedno wypiera drugie. 
Rybołówstwo to nasza trady-
cja i kultura, która zachowała 
i rozwinęła się właśnie dzięki 
morzu i portowi. Dla mnie 
najważniejsze jest to, żeby port 
rybacki we Władysławowie 
nadal istniał. 

Czy „Szkuner” z portem, stocznią 
i przetwórnią, mógłyby stworzyć 
ofertę dla klientów – rybaków i firm 
połowowych z kraju i zagranicy, 
dzięki której spółka stałaby się do-
chodowym i prężnie funkcjonującym 
na rynku przedsiębiorstwem?

- Tak, oczywiście, pracujemy inten-
sywnie nad otwarciem się na klientów, 
zwłaszcza jeśli chodzi o usługi stocz-
niowe. Do tej pory ten obszar działal-
ność spółki nie był brany pod uwagę 
w kontekście pozyskiwania klientów 

z zewnątrz. Być może w czasach, kiedy 
„Szkuner” był właścicielem ponad 50 
jednostek, było to dobre podejście. Dzi-
siaj, kiedy jest właścicielem zaledwie 6 
kutrów, to bez pokazania się na zewnątrz 
z usługami stoczniowymi nie ma racji 
bytu i szans na utrzymanie się. Pracuje-
my nad taką ofertą i zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do współpracy. 
Nie ograniczamy sobie pola do rozwoju. 

A przetwórnia? Czy w pełni wykorzy-
stywane są jej moce przerobowe?

- Największym problemem części prze-
twórczej jest sezonowość w połowie 
ryb. Są okresy, kiedy tej ryby po prostu 

nie ma. O zapewnieniu mocy 
przerobowych w tzw. „martwym 
sezonie” nie myślano. W ostat-
nich latach dochodzi również pro-
blem braku ryb nawet w sezonie 
połowowym, co związane jest 
m.in. z kwotami połowowymi. 
Zapewnienie stałego dostępu su-
rowca jest więc dla nas tematem 
priorytetowym. Jednym z takich 
rozwiązań jest uruchomienie 
lokalnego centrum pierwszej 

sprzedaży ryb, takiego, jakie funkcjonuje 
np. w Helu. We władysławowskim porcie 
jest takie centrum, które zostało wybu-
dowane z funduszy unijnych, jednak nie 
zostało ono uruchomione. Obecnie trwają 
starania, by od września 2011 r.  ruszyło, 
i z tym też wiążemy nadzieje, iż  rybacy 
będą tu do portu przypływać, by tu sprze-
dać rybę. 

Z pewnością do-
świadczenie wynie-
sione z pracy w ma-
gistracie jest bezcen-
ne przy zarządzaniu 
PPiUR „Szkuner”.
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Jest pani jedyną w Polsce i prawdo-
podobnie jedną z bardzo niewielu 
w Europie kobiet armatorów. Jak to 
się stało?

- Historia mojego związku z morzem, 
żeglugą sięga czasów studiów, a nawet 
czasów mojego dzieciństwa i tradycji 
wyniesionych z domu rodzinnego. Mój 
dziadek pływał na parowcach Gdynia 
America Lines, potem ojciec w Polskich 
Liniach Oceanicznych i taką naturalną 
niemal koleją było, że kiedy ukończyłam 
przyszłam do pracy w PLO. Tam prze-
szłam wszystkie szczeble kariery, jakie 
tylko były możliwe, od zwyczajnego 
referenta poprzez kierowników sekcji do 
funkcji  głównej księgowej. W roku 1993 
w fi rmie zapadły decyzje o podziale na 
spółki i wówczas znalazłam się w w linii 
żeglugowej Pol – Ameryka, gdzie praco-
wałam do 2000 roku. Potem był krótki, 
kilkumiesięczny epizod pracy w grupie 
Stoczni Gdynia, ale wróciłam do PLO 
gdzie powierzono mi obowiązki głównej 
księgowej. Przez jakiś czas więc zno-
wu pracowałam w PLO, potem jeszcze 
w spółce Pol Crewing i kiedy powstała 
spółka POL-EURO i kiedy Agencja 
Rozwoju Przemysłu, która jest właści-
cielem spółki podjęła decyzję o typowej 
działalności operacyjnej znalazłam się 
automatycznie w POL-EURO i tak już 
zostało do dziś. 

Spółka POL-EURO powstała w 2002 
roku, w wyniku restrukturyzacji 
finansowej PLO. Proszę powiedzieć  
jaki jest zakres działalności spółki 
i jaką dysponuje flotą?

- Od chwili powstania właścicielem spół-
ki jest ARP. W 2004 roku podjęto decy-
zję, że POL-EURO podejmie samodziel-

ną działalność i sama zatrudniać będzie 
pracowników i budować nową spółkę 
już bez zobowiązań i strat, bez spraw 
sądowych, które ciągnęły się za PLO – 
z czystym kontem. Początkowo działal-
ność prowadzona była trochę na zasadzie 
dzierżawy statków, trochę na eksploatacji 
tych statków we własnym zakresie, 
ale musimy pamiętać, że największą 
ambicją fi rmy żeglugowej zawsze jest 
prowadzenie działalności eksploatacyjnej 
czyli przewozów frachtowych na własny 
rachunek. Niestety  rynek jaki jest taki 
jest i obecnie działamy dzierżawiąc te 
statki na zewnątrz co polega na tym, że 
całość zarządzania operacyjnego pozo-
staje w naszych rękach. Są to sprawy 
utrzymania gotowości technicznej statku, 
to są marynarze, to są prowianty, to są 
oleje. Wszystko to czyli typowy zarząd 
operacyjny spoczywa w naszych rękach. 
Nie jest to oczywiście szczyt naszych 
marzeń, ale tu chciałabym się może tro-
chę pochwalić, bo na początku spółka 
wyposażona była w trzy statki – drob-
nicowce Bochnia, Chełm i Włocławek, 
który był wówczas naszym najmłodszym 
statkiem. W żegludze, kiedy się nie in-
westuje i nie odnawia fl oty, to po okresie 
zużycia statku staje się przed dylematem 
co dalej. Pierwsze lata to była walka, 
żeby odnowić fl otę, gdyż stare statki ge-
nerują duże koszty w przypadku częstych 
awarii i remontów.  We własnym zakresie 
dokonaliśmy wymiany, sprzedaliśmy 
Bochnię i Chełm i kupiliśmy dwa trochę 
młodsze statki. Dwa lata temu mając już 
duże zaufanie naszego właściciela – ARP, 
wystąpiliśmy o dokapitalizowanie spółki, 
które udało się nam uzyskać. Przeznaczy-
liśmy je w całości na zakup statku. Był 
to piętnastoletni m/v Sider Lipari, który 
został zakupiony w czerwcu ub. r. Potem 
podjęliśmy kolejne działania, postanowi-

Żeglując przez życie
Rozmowa z Anną Połomską – prezesem Zarządu 
Linii Żeglugowych „Pol-Euro”

liśmy kupić jeszcze młodszy statek i taka 
decyzja zapadła na początku tego roku. 
I kupiliśmy z kredytu i środków m/v Si-
der Capri. 

Proszę krótko podsumować rozwój 
firmy.

Reasumując odnowiliśmy naszą fl otę 
o osiem lat, co jest bardzo dużym sukce-
sem.  Wymiana fl oty pozwoliła nam usta-
bilizować naszą sytuację, w ten sposób, 
że na kilka lat fl ota nie będzie wymagała 
wymiany i możemy się skupić na działal-
ności  logistycznej i najważniejszym za-
daniu jakie sobie stawiamy - budowaniu 
linii. Patrząc w przyszłość możemy my-
śleć o kolejnych inwestycjach, statkach 
i ścieżkach rozwoju. 

Może jakiś przykład?

- Naszą najnowszą zrealizowaną inwesty-
cją jest statek Port Gdynia, gdzie byliśmy 
związani umowami nadzoru armatorskie-
go, co oznacza, że byliśmy aktywnymi 
uczestnikami budowy tego kontenerow-
ca. Mamy umowę z ARP dzierżawy tego 
statku na dziesięć lat, a obecnie przystę-
pujemy również do badań jakby to było, 
gdybyśmy przystąpili do budowy kolej-
nego bliźniaczego kontenerowca. 

Duży nacisk POL-EURO kładzie na 
jakość obsługi klientów, czego do-
wodem są liczne certyfikaty. Proszę 
o kilka słów na ten temat.

- Certyfi katy są cały czas aktualizowane. 
Jednym z ważniejszych certyfi katów jest 
certyfi kat  natowski, który uzyskaliśmy 
w zeszłym roku. W naszej spółce wice-
prezesem jest pan admirał Czajkowski, 
który ma na zagadnienia żeglugi spoj-
rzenie wojskowe. Cechuje go ogromna 
wiedza w tej dziedzinie. I w związku 
z podjętymi dzięki niemu działaniami 
uzyskaliśmy właśnie w 2010 roku natow-
ski certyfi kat. Znaleźliśmy się w Krajo-
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wej Bazie Podmiotów Gospodarki Naro-
dowej i możemy realizować frachty na 
rzecz wojska i NATO. Nasz statek ro-ro 
Włocławek jest doskonale do takich dzia-
łań przystosowany. Przez rok był m.in. 
zatrudniony w siłach zbrojnych Kanady, 
więc też mamy takie doświadczenie. 

Macie bardzo piękne motto „Czer-
piąc z tradycji mórz, z pasją sięgamy 
po nowe horyzonty”. W jaki sposób 
działalność POL-EURO nawiązuje 
do starych tradycji żeglugowych czy 
polskiej floty handlowej?

- Mam nadzieję, że nie wyda się to 
nieskromne, ale chciałabym pochwalić 
trochę załogę i siebie. Większość z nas 
od lat pracuje w fi rmach żeglugowych. 
Jesteśmy po prostu pasjonatami, ludźmi 
którzy uwielbiają żeglugę, znają się na 
żegludze, eksploatacji statków i wszyst-
kim co jest z tym związane i przede 
wszystkim wszyscy chcemy dla budowy 

polskiej żeglugi pracować. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę, że czasy świet-
ności PLO minęły bezpowrotnie, ale 
z powodzeniem utrzymujemy się na 
rynku i dążymy do tego by mieć fl otę 7-8 
statków, bo to jest takie bezpieczeństwo 
uprawiania żeglugi, a być może w nieda-
lekiej przyszłości własnych przewozów 
frachtowych. 
Mamy bardzo dobre i wynikające z du-
żego doświadczenia kontakty z naszymi 
kontrahentami zagranicznymi. Nasi 
klienci wiedzą doskonale, że kiedy 
przyjdą do POL-EURO, to fi rma zrobi 
wszystko, żeby byli zadowoleni. Więk-
szość z nich to nie przejęci po PLO, 
a nowi klienci. Pokazaliśmy, że jesteśmy 
odpowiedzialni, i że warto z nami współ-
pracować. 
I to jest właśnie sięganie po nowe hory-
zonty. Mamy dziesiątki pomysłów, często 
siadamy i dyskutujemy, co możemy zro-
bić, żeby jeszcze bardziej się rozwinąć. 

Jakie macie plany, a może jest jakieś 
marzenie, które dla pani jako prezes 
firmy jest szczególnie ważne?

- Ponieważ mam żeglugę we krwi, moim 
marzeniem jest oczywiście stworzenie 
linii regularnej i prowadzenie typowej 
żeglugi liniowej, jaką kiedyś prowadziły 
PLO. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest 
łatwe zadanie, bo trzeba znaleźć stałych 
dostawców i odbiorców. Zbudować całą 
sieć agencyjną. 
Pracujemy nad tym już od pewnego 
czasu, badamy rynki i mamy już jakieś 
wyniki, ale jak powiedziałam to bardzo 
trudne zadanie. Zastanawiamy się także 
nad powołaniem z jednym z naszych 
kontrahentów spółki Joint venture, gdzie 
kupilibyśmy wspólnie jeden czy dwa 
statki i uprawiali żeglugę. Jesteśmy na 
etapie analiz i przygotowania biznespla-
nu dla tego przedsięwzięcia, bo najważ-
niejsza jest kwestia określenia opłacalno-
ści takiego przedsięwzięcia. 

Anna Połomska – prezes Zarządu Linii Żeglugowych „POL-Euro”
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W 1989 r. powołaliśmy nieformalne sto-
warzyszenie Gdańską Radę Dyrektorów, 
zrzeszającą około 30 fi rm z województwa 
gdańskiego jako przeciwwagę dla po-
wstałych po 80 r. związków zawodowych. 
W dniu 23 maja 1991 r. weszła w życie 
ustawa o organizacjach pracodawców 
/Dz.U.Nr.55/91/ w oparciu o którą reje-
strujemy  w Sądzie Rejestrowym w Gdań-
sku pod numerem 1 Gdański Związek 
Pracodawców. Jest on jednym z założycie-
li ogólnopolskiej organizacji Konfederacji 
Pracodawców Polskich. Od tego czasu 
następuje szybki dynamiczny rozwój 
naszej organizacji. W IV kwartale 2010 
r. Zgromadzenie Ogólne GZP podejmuje 
uchałę o zmianie nazwy na Pracodawcy 
Pomorza. Sąd Rejestrowy zatwierdza 
zmianę i od 1.01.2011 r. posługujemy się 
nazwą Pracodawcy Pomorza.
 

Jaka jest misja i cele działania orga-
nizacji?

Misją jest długofalowy, dynamiczny roz-
wój gospodarczy podmiotów zrzeszonych 
w naszej organizacji. Jednym z głównych 
celów działania jest obrona interesów 
pracodawców, reprezentowanie ich wo-
bec władzy ustawodawczo-wykonawczej 
oraz utrzymanie poprawnych stosunków 
w relacji pracodawca-pracobiorca.
 

Każda firma decydująca się na 
przystąpienie do Waszej organizacji 
zapyta co jej oferujecie  i jakie będzie 
miała z tego korzyści?

Nie sposób wymienić w kilku zdaniach 
wszystkich korzyści z przynależności do 
naszej organizacji. Naszym członkom ofe-
rujemy bezpłatny serwis prawny, wska-
zujemy możliwości pozyskania środków 
unijnych, mówiąc z jakich programów na 

Początki i rozwój 
organizacji pracodawców
Rozmowa z byłym dyrektorem Pracodawców Pomorza Janem Klapkowskim

co można uzyskać dofi nansowanie,gdzie 
do kogo i do kiedy należy złożyć aplika-
cję, wskazujemy fi rmy, które pomagają 
napisać wnioski. W ramach pomocy 
w rozwoju gospodarczym podpowiada-

my jak poprzez naszych członków  poza 
granicami kraju: we Francji, Niemczech, 
Szwecji, Korei Południowej można pro-
mować swoje produkty i usługi. Organi-
zujemy misje gospodarcze, zachęcamy do 

Jan Klapkowski, były dyrektor Pracodawców Pomorza
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udziału w targach krajowych i międzyna-
rodowych. Pomagamy w organizowaniu 
szkoleń dla kadry zarządzającej i pracow-
ników. Na bieżąco informujemy członków 
o zmianach w przepisach prawnych.
 

Czy łatwo namówić przedsiębiorców 
do integracji w strukturach praco-
dawczych?

Głównym celem działalności gospodar-
czej jest wypracowanie zysku. Przedsię-
biorcy z sektora MŚP, z którego  zrzesza-
my nasze fi rmy, koncentrują się głównie 
na kontroli prawidłowości działania fi rmy 
i mają niewiele czasu na działalność spo-
łeczną w organizacjach pracodawczo- biz-
nesowych. Przynależność do organizacji 
jest fakultatywna ,a nie obligatoryjna jak 
np. w Niemczech. Najskuteczniej  liczeb-
ności członków można zwiększyć poprzez 
zarekomendowanie naszej organizacji 
nowej fi rmie przez aktualnego członka. 
Należy przekonywać niezdecydowanych, 
że jeden silny palec nie jest tak silny jak 
cała ręka. Pojedyncza fi rma nie ma takich 
możliwości jak duża, silna, reprezentatyw-
na organizacja pracodawcza.
 

Zrzeszacie około 600 firm. Jak wyglą-
da codzienna merytoryczna działal-
ność organizacji?

Aby zintegrować przedsiębiorców 
o wspólnych zainteresowaniach powołali-
śmy 12 sekcji branżowych i oddziały tere-
nowe. Podczas spotkań organizowanych 
w zależności od potrzeb członków 1-3 
razy w kwartale każda z fi rm prezentuje 
swoją działalność zachęcając do wza-
jemnej współpracy. Na bazie sekcji bran-
żowych powstają klastry przemysłowe. 
Wymiana doświadczeń, nawiązywanie 
kontaktów wzmacnia strukturę organiza-
cji, daje fi rmom szanse na pozyskanie no-
wych zleceń. Preferujemy zasadę wzajem-
nego wspierania się  w świadczeniu usług 
i zakupu produktów od naszych członków. 
Posiadamy oddziały w każdym powiecie 
woj. pomorskiego, gdzie liderzy lokalni 
prezentują lokalnym  władzom problemy 
z jakimi spotykają się przedsiębiorcy 
w codziennej działalności gospodarczej. 
Stwierdzić należy dużą przychylność 
władz w tworzeniu lokalnych struktur 

pracodawczych ułatwiających wzajemną 
komunikację.
 

Jak promujecie Waszą organizację?

Nowy, aktywny, kreatywny Prezes Pra-
codawców Pomorza dr Zbigniew Cano-
wiecki wprowadził od 2011 r. specjalną 
nagrodę dla wyróżniających się fi rm po-
morskich ,,Pracodawca Roku” . Statuetka 
wręczana jest w 3-ch kategoriach /mikro, 
małe, średnie fi rmy/ na początku roku ka-
lendarzowego. Zorganizował w czerwcu 
wspaniałą Galę Biznesu w Sopocie w cza-
sie której wręczono statuetki osobom wy-
różniającym się w działalności rządowej, 
bankowej, samorządowej i gospodarczej. 
Zorganizował warsztaty Biznes-Uczelnie 
Pomorza oraz Biznes-Szkoły Zawodowe, 
na których omówiono zasady wzajemnej 
współpracy i wytyczono cele działania 
na najbliższe lata. Te wszystkie spotkania 

były znakomitą promocją naszej organi-
zacji. Promujemy naszą organizację na 
imprezach integracyjno-sportowych jak: 
Noworoczna lampka szampana,  Majówka 
Pomorskich Przedsiębiorców w Szym-
barku, zawodach wędkarskich na jeziorze 
Ostrzyckim, zawodach golfowych, tenisa 
ziemnego, brydża sportowego.
 

Czy może Pan wskazać słabe strony 
Waszej organizacji?

Nie ma takiej organizacji, która osiąga 
same sukcesy. Finansujemy się ze składek 
członkowskich i sponsoringu. Nie otrzy-
mujemy żadnych dotacji z samorządu. 
Skromne zasoby fi nansowe nie pozwalają 
nam na aktywną promocję  naszej organi-

zacji w prasie i mediach. Jest to jedna ze 
słabszych stron naszej działalności. Mimo 
dynamicznego wzrostu liczebności człon-
ków z 30 do ok. 600 w chwili obecnej za-
chęcanie fi rm do integracji w strukturach 
pracodawczych nie jest łatwe. Na tym 
polu mamy jeszcze wiele do zrobienia.
 

Czy prawdą jest, że budujecie nową 
siedzibę Pracodawców Pomorza?

Czterem byłym przewodniczącym naszej 
organizacji nie udało się pozyskać od 
władz miasta budynku na nową siedzibę. 
Dokonał tego Prezes Zbigniew Canowiec-
ki podpisując akt notarialny przejęcia wy-
magającego kapitalnego remontu budynku 
przy Al. Zwycięstwa w Gdańsku. Kapital-
ny remont w konsultacji z konserwatorem 
zabytków będzie kosztowny. W remoncie 
tym wspomagają nas fi rmy członkowskie, 
które przekazują materiały i świadczą 

usługi renowacyjno-budowlane. Planuje-
my zakończenie remontu do końca 2011 r.  
 

Czego należy życzyć organizacji?

Szybkiego, harmonijnego rozwoju, dobrej 
współpracy z władzami woj. pomorskie-
go, organizacjami pracodawczo-bizne-
sowymi,związkami zawodowymi oraz 
organem nadrzędnym Pracodawcami 
Rzeczpospolitej. Życzyć należy, aby 
praca w sekcjach branżowych była kon-
struktywna i dawała konkretne efekty 
każdemu członkowi, aby dynamiczny 
rozwój oddziałów Pracodawców Pomorza 
w każdym powiecie woj. pomorskiego 
sprzyjał dobrej współpracy z samorządem 
lokalnym.

Misją jest długofalowy, dy-
namiczny rozwój gospodar-
czy podmiotów zrzeszonych 
w naszej organizacji. Jednym 
z głównych celów działania 
jest obrona interesów pra-
codawców, reprezentowanie 
ich wobec władzy...
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Pierwsza Letnia Gala Biznesu towarzyszyła tegorocznej edycji 
Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów w skokach CSIO na sopockim 

hipodromie. Wydarzenie to dotychczas bezprecedensowe w historii prestiżowej 
sportowej imprezy. Podczas Gali nagrodzono najwybitniejszych 

menadżerów ostatnich lat.
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Wśród gości pierwszej Letniej Gali Biznesu zobaczyć można było marszałka sejmu 
Bogdana Borusewicza, unijnego komisarza Janusza Lewandowskiego, ministra Micha-
ła Boniego, posła Sławomira Nowaka, czy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Jednym z najbardziej wyszukanie ubranych na 
Gali przedsiębiorców był znany gdański krawiec 
Jarosław Konaszewski, którego pracownia szyje 
ubrania dla najznamienitszych postaci Trójmiasta

Gala odbyła się  w czasie zawodów 
jeździeckich o Puchar Narodów
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Pomysłodawcą Gali, w której wzięła 
udział elita pomorskich przedsiębiorców 
oraz czołowych postaci polskiej polityki, 
jest Zbigniew Canowiecki prezes Zarządu 
Pracodawców Pomorza.
- Głównym motorem do organizacji im-
prezy – wyjaśnia Zbigniew Canowiecki, 
- było nawiązanie do tradycji tego typu 
wydarzeń, jakie odbywają się w Europie. 
Jest to świetna okazja dla promocji miasta, 
regionu i kraju. Impreza międzynarodo-
wa, jaką jest CSIO i Puchar Narodów 
- najważniejsza impreza jeździecka pod 
patronatem Prezydenta RP, nie miała do-
tychczas imprezy towarzyszącej. Dlatego 

Pracodawcy Pomorza właśnie w trakcie 
tych zawodów postanowili  zorganizować 
doroczną pierwszą Letnią Galę Biznesu.
Tuż przed rozpoczęciem Gali odbyły się 
zawody Pucharu Narodów, w których 
zwyciężyła reprezentacja Ukrainy. Puchary 
zwycięzcom wręczył minister Sławomir 
Nowak z kancelarii prezydenta Bronisława 
Komorowskiego.
Podczas Gali pomorscy przedsiębiorcy na-
grodzili największe i najbardziej spektaku-
larne biznesowe sukcesy minionych  mie-
sięcy i lat. Wręczono trzy specjalne wyróż-
nienia. Laureatem pierwszego - „Audacia 
et Prudentia” (Odwaga i roztropność) 

został Narodowy Bank Polski, w imieniu 
którego nagrodę odebrał prezes Marek 
Belka. Drugie „Dialogus Supra Omnia” 
(Dialog ponad wszystko) otrzymał mini-
ster Michał Boni, a statuetkę „Ventu Inter 
Vela” (Wiatr w żagle) wręczono prezyden-
towi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, 
którego nagrodzono za największą ilość 
pozyskanych środków z UE i maksymalne 
wykorzystanie specustawy o Euro 2012.
Podczas Letniej Gali Biznesu wręczono 
również po raz pierwszy statuetki Złotego 
Oxera – dla fi rm, które dokonały najwięk-
szego przełomu w swojej działalności. 
Ich laureatami zostali prezes Grupy Lotos 

Zgodnie z sugestiami organizatora 
większość pań przybyła na imprezę 
w eleganckich kapeluszach

Martyna Czarnobaj z Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego

Kazimierz Wierzbicki (z lewej) - prezes 
Zarządu Grupy Trefl  i Jacek Karnowski - 
prezydent Sopotu

Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz 
(od lewej), minister Michał Boni i Mar-
szałek Senatu Bogdan Borusewicz

Tadeusz Zdunek - właściciel salonu 
Renault, BMW i Mini rozmawia z Wiesła-
wem Szajdą - prezesem RPIRMiŚP

POGODA NA BIZNES
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Alior Bank S.A., Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe CHIPOLBROK S.A., Energa S.A., Interbalt Sp. z o.o., Nordea Bank Polska S.A., 
Polservice Development Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Węglokoks S.A.

Paweł Olechnowicz i Boris Wenzel, prezes 
Deepwater Container Terminal w Gdań-
sku. Złoty Oxer będzie nagrodą wręczaną 
corocznie. 
– To wielki zaszczyt i radość – powiedział 
Paweł Olechnowicz odbierając statuetkę 
Złotego Oxera, i to nie tylko dla mnie,  ale 
przede wszystkim dla ludzi, bo to ludzie 
tworzą fi rmę i oni podjęli  o tym, że ten 

program został zrealizowany. To radość dla 
wszystkich pracowników, przed którymi 
kolejne wyzwania. 
Nie możemy pominąć faktu, że największą 
z pewnością atrakcją piątkowej Letniej 
Gali Biznesu w Sopocie, były piękne 
damy, wśród których spotkać można było 
nie tylko towarzyszące przedsiębiorcom 
małżonki, ale również pomorskie bizne-

swoman. Jak przystało na dobre tradycje 
pomorskiego biznesu, nie zapomniano 
o atrakcjach dla dzieci, które miały 
możliwość zaprezentowania się podczas 
wspaniałej parady na kucykach w stro-
jach bohaterów bajek i fi lmów dla dzieci. 
Wszyscy mali uczestnicy parady otrzymali 
puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe.                       Andrzej Gojke

Organizatorzy dziękują następującym fi rmom:

Marian Bobrucki - właściciel BOB-ROLLO, 
Rafał Laskowski - dyr. handlowy NOR-
DAPRESS oraz Wiesław Szajda - prezes 
RPIRMiŚP

Gościem Gali był też Janusz Wiśniewski – 
właściciel pracowni krawieckich w Gdyni 
i Warszawie. Na zdjęciu z żoną - Ewą

Marek Belka, prezes Narodowego 
Banku Polskiego

Paweł Olechnowicz - prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. odbiera z 
rąk Zbigniewa Canowieckiego - prezesa Zarządu Pracodawców 
Pomorza Złotego Oxera. W środku poseł Tadeusz Aziewicz 

Złotego Oxera otrzymał też Boris We-
nzel (z prawej), prezes Deepwater Con-
tainer Terminal w Gdańsku

POGODA NA BIZNES
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Na wspaniałą wyprawę zaprosiła panie 
Bożenna Gast, jedna z członkiń sekcji, 
właścicielka hotelu Bartan w Sobieszewie.
Na „podbój” wyspy pomorskie bizne-
swoman popłynęły pasażerskim statkiem, 
z którego pokładu mogły podziwiać prze-
piękne krajobrazy położonych nad Wisłą 
terenów. Choć zdobycie wyspy okazało 
się nie taką prostą sprawą, gdyż w forsow-
nym marszu nordic walking trzeba było 
pokonać prawie 7 kilometrów, przedsta-
wicielki pomorskiego biznesu doskonale 
poradziły sobie z tym zadaniem. Po wylą-

dowaniu na brzegu i krótkim, aczkolwiek 
fachowym wyjaśnieniu najważniejszych 
zasad nordic walking przez instruktorkę, 
wyprawa przez wyspę ruszyła. Pierwszy 
odcinek był w miarę łatwy, gdyż prowa-
dził asfaltową drogą, ale już po przejściu 
kilkuset metrów instruktorka poprowadziła 
uczestniczki wyprawy w... las. Tam po 
kolejnym instruktarzu i przygotowaniu 
kijków do nowego terenu wyprawa ruszyła 
dalej leśnymi duktami. Dobry nastrój i siły 
zapewniały, dochodzący z Ptasiego Raju 
śpiew ptaków oraz zbliżający się z każdą 

Chwila wytchnienia 
w Ptasim Raju
Przy wprost rewelacyjnej aurze, podczas wycieczki do 
Sobieszewa, od codziennych obowiązków, związanych 
z prowadzeniem swych firm, mogły uciec członkinie Sek-
cji Kobiet Biznesu związku „Pracodawców Pomorza”. 

chwilą szum morza. 
- W scenerii leśnych ścieżek i szumu mo-
rza – mówi przewodnicząca Sekcji Kobiet 
Elżbieta Hass-Darnowska, - toczyły się 
rozmowy poważne - zawodowe i te bar-
dziej osobiste, jak dbać o zdrowie i urodę 
i jak ogromne znaczenie ma ruch na świe-
żym powietrzu. 
Najtrudniejszy okazał się ponad dwuki-
lometrowy odcinek ostatniej części trasy, 
który prowadził nadmorską plażą.  Miły 
pobyt na Wyspie Sobieszewskiej, zakoń-
czył wspaniały obiad w Hotelu Bartan, 
po którym jego właścicielka oprowadziła 
wszystkie uczestniczki wyprawy, opo-
wiadając ciekawą historię o początkach 
swojej działalności hotelarskiej i planach 
na przyszłość. Wieczorem zmęczone, ale  
dotlenione panie w doskonałych humorach 
wróciły do domów.            Andrzej Gojke

Wspólne zdjęcie uczestniczek wyprawy do Sobieszewa na plaży
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Wybrano również przewodniczącego 
oraz wiceprzewodniczących. W wyniku 
głosowania zdecydowano, że pracami 
rady pokieruje Zenon Żuralski, a poma-
gać mu w tym będą Jerzy Gierzyński 
i Stanisław Szyszko.
W czasie posiedzenia zaprezentowano 
najważniejsze inwestycje, które są obec-
nie realizowane przez miasto. Określono 
także główne kierunki przyszłych działań 
Rady Gospodarczej – ustalono, że RG 
zajmie się tematami związanymi z oświa-
tą, partnerstwem publiczno - prywatnym 
i komunikacją. 
Rada Gospodarcza jest ciałem dorad-
czym prezydenta miasta Słupska, a jej 
członkowie są powoływani przez prezy-
denta na czas kadencji, która trwa 2 lata. 
Działalność w RG opiera się na pracy 
społecznej jej członków. W skład tego 
organu mogą wejść przedstawiciele re-
gionalnych lub branżowych izb przemy-
słowo-handlowych, związków pracodaw-
ców, stowarzyszeń zawodowych, insty-
tucji wspierających przedsiębiorczość 

działających na terenie Ziemi Słupskiej, 
agencji rozwoju regionalnego, przedsię-
biorców, stowarzyszeń i innych orga-
nizacji skupiających przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, organizacji 
proinnowacyjnych, środowisk nauko-
wych, inicjatyw klastrowych oraz – jako 
członkowie honorowi – osoby zasłużone 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
Ziemi Słupskiej.
Rada wydaje opinie m.in. w sprawach 
oceny systemu wspierania przedsiębior-
czości w Słupsku i rekomendacji rozwią-
zań w tym zakresie, realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta Słupska w obszarze 
przedsiębiorczości.

W skład Rady Gospodarczej pierwszej 
kadencji (2011-2012) weszli przedsta-
wiciele instytucji otoczenia biznesu: 
Akademii Pomorskiej, Cechu Rzemiosł 
Różnych, Izby Rzemiosła i Przedsiębior-
czości Pomorza Środkowego, Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Ziemia Słup-
ska”. Pomorskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego, Rady Regionalnej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT, Słupskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Słupskiego Stowarzyszenia 
Innowacji Gospodarczych i Przedsiębior-
czości, Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły 
Zarządzania i Wyższej Szkoły Inżynierii 
Gospodarki.                                        (r.)

Nowa Rada Gospodarcza
W Słupsku rozpoczęła działalność Rada Gospodarcza, która powstała przy prezy-
dencie miasta. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie otworzył prezydent Maciej Koby-
liński, który wręczył członkom rady akty powołania. 

Członkami honorowymi zostali Joanna Pawluk, Adam Wróblewski i Zenon Żuralski
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W wyniku głosowania zdecydo-
wano, że pracami rady pokie-
ruje Zenon Żuralski, a poma-
gać mu w tym będą Jerzy Gie-
rzyński i Stanisław Szyszko
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Na uroczystość przybyli także przedstawi-
ciele banków zrzeszonych z Grupą BPS 
m.in. z Gdańska, Kwidzyna i Brodnicy 
i sąsiednich Banków Spółdzielczych ze 
zrzeszenia SGB. Bardzo liczną grupę go-
ści stanowili lokalni partnerzy biznesowi 
i strategiczni klienci instytucjonalni oraz 
media.
- Historia zatoczyła koło – powiedział 
witając obecnych dyrektor Mariusz Mikuś, 
- w tym budynku w latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia miał swoją siedzibę 
polski bank i dzisiaj otwieramy tu również 
placówkę Banku BPS, opierającego się 
całkowicie na polskim kapitale.
Piotr Pokropek, odpowiedzialny za Pion 
Sprzedaży i działalność handlową, które-
mu podlegają zespoły koordynujące rozbu-
dowę sieci Banku Polskiej Spółdzielczości 
podkreślił, doskonałą kondycję Grupy BPS 
i dynamiczny rozwój spółdzielczości ban-
kowej w naszym kraju. Otwarcia nowej 

placówki w centrum Gdyni gratulowały 
w krótkich wypowiedziach  Prezes Po-
wiślańskiego Banku Spółdzielczego Pani 
Irena Kopik oraz Pani Prezes Banku Spół-
dzielczego Rumia z SGB.
Nie mogło oczywiście zabraknąć symbo-
licznego przecięcia wstęgi, którego doko-
nali Wiceprezes Zarządu Banku BPS  Piotr 
Pokropek wraz z dyrektorem Mariuszem 
Mikusiem i bp Janem Bernardem Szlagą, 
który poświęcił także pomieszczenia pla-
cówki.
Uroczystość w placówce zakończyła się 
toastem lampką szampana, po którym 
goście składali na ręce dyrektora Oddziału 
kwiaty, drobne upominki i życzenia sukce-
su na rynku usług bankowych.
Warty podkreślenia jest fakt, że w uroczy-
stości otwarcia nowego Oddziału Banku 
BPS S.A. w Gdyni uczestniczyli także 
prezesi z Banków Spółdzielczych ze zrze-
szenia SGB. To najlepsze  potwierdzenie, 

że wysokie standardy Banku BPS cieszą 
się uznaniem także i konkurencji.
Zlokalizowany w prestiżowym miejscu 
przy ul. Świętojańskiej 23 Oddział w Gdy-
ni Banku Polskiej Spółdzielczości S.A jest 
drugą po Sopocie placówką Banku w Trój-
mieście. Posiada cztery stanowiska kasjero 
- dysponenckie i dwa do obsługi bizneso-
wej. Sala obsługi klienta oraz pozostałe 
pomieszczenia są zaprojektowane i urzą-
dzone bardzo nowocześnie w kolorach 
lekkiej szarości i zieleni, która jest kolorem 
Banku BPS S.A. Jeszcze w tym miesiącu 
w witrynie Oddziału zostanie zamonto-
wany i uruchomiony jeden z najnowocze-
śniejszych bankomatów. W placówce jest 
przewidziana w nieodległej przyszłości 
sala dla punktu maklerskiego. Kierownic-
two Oddziału posiada duże kompetencje 
decyzyjne w zakresie kredytów i negocja-
cji biznesowych.                 

Andrzej Gojke

Historia zatoczyła koło
Nowy Oddział Banku BPS S.A. przy ul. Świętojańskiej 23 w Gdyni otworzył 7 lipca 
jego dyrektor Mariusz Mikuś przy współudziale wiceprezesa Zarządu Banku BPS  
Piotra Pokropka i biskupa Bernarda Szlagi – Honorowego Obywatela Miasta Gdyni. 

Mariusz Mikuś (od lewej) - dyrektor Oddziału BPS Gdynia , Wiceprezes BPS Piotr Pokropek, Ks. bp. Jan Bernard Szlaga 
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List intencyjny w sprawie zawiązania 
aliansu podpisali przedstawiciele obu fi rm.
W dokumencie określono katalog wspól-
nych zadań, mających doprowadzić do 
realizacji aliansu. Przedstawiciele obu 
stron zobowiązali się do określenia dzia-
łań, ukierunkowanych na współpracę 
w zakresie wdrożenia nowych technologii 
oświetleniowych, wspólnej realizacji 
przedsięwzięć o charakterze oświetlenio-
wym, rozwoju przedsiębiorstw na krajo-
wym rynku oświetleniowym oraz działań 
o charakterze marketingowym. 
Zawiązanie aliansu umożliwi wymianę 
doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnera-
mi, a tym samym przyczyni się do wzrostu 
ich konkurencyjności na rynku. Dla Grupy 
ENERGA, która posiada wyspecjalizo-
waną spółkę, zajmującą się świadczeniem 
usług oświetlenia ulicznego i drogowego, 
współpraca oznacza bardzo wymierne ko-
rzyści. Otworzy dostęp do nowoczesnych 
lub specjalnie dedykowanych dla Grupy 
ENERGA technologii i produktów oświe-
tleniowych, dostosowanych do potrzeb jej 
klientów. Kolejnym efektem współpracy 
ma być rozwój nowych produktów oraz 
rozwiązań oświetleniowych dla gmin, 
sektora publicznego, jak również biznesu, 
pozwalających na obniżenie kosztów i po-
prawę konkurencyjności. Partnerzy aliansu 
widzą również możliwość oferowania 

wspólnych usług dla przemysłu, m.in. 
oświetlenia hal produkcyjnych i magazy-
nowych, biur, itp. 
Inne potencjalne korzyści, związane 
z aliansem strategicznym wpisują się w in-
nowacyjny kierunek rozwoju Grupy Ener-
ga. Strony planują rozwój nowych usług, 
opartych o smart lighting (inteligentne 
sterowanie oświetleniem, polegające na 
dopasowaniu intensywności oświetlenia 
do natężenia ruchu drogowego i zdalnym 
zarządzaniu infrastrukturą oświetleniową). 
Poprawę efektywności energetycznej 
i jakości oświetlenia ma z kolei zapewnić 
wdrożenie technologii LED i mechanizmu 
białych certyfi katów (wprowadzonych 
Ustawą o efektywności energetycznej z 15 
kwietnia 2011 r.).
Korzyści związane z aliansem strategicz-
nym rysują się także w obszarze rozwoju 
wiedzy. Współpraca umożliwi transfer 
know-how w zakresie najlepszych praktyk 
w obszarze zarządzania majątkiem oświe-
tleniowym czy szkolenia dla personelu 
ENERGA Oświetlenie z zakresu szeroko 
rozumianych technologii oświetleniowych.
Podmiotem świadczącym usługi oświe-
tleniowe w Grupie ENERGA jest spółka 
ENERGA Oświetlenie, która powstała 
w wyniku konsolidacji 10 różnych jedno-
stek, zajmujących się wcześniej tym rodza-
jem działalności. Spółka obsługuje ponad 

400 gmin w regionach: koszalińskim, słup-
skim, gdańskim, elbląskim, olsztyńskim, 
płockim, toruńskim. Dysponuje 320 tysią-
cami własnych punktów świetlnych.
ENERGA jest jedną z czterech polskich 
grup energetycznych. Głównymi obszara-
mi jej działalności są: wytwarzanie, obrót, 
dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. 
Grupa ENERGA dostarcza energię elek-
tryczną dla 2,5 mln gospodarstw domo-
wych oraz do ponad 300 tys. fi rm, co daje 
jej około 17-procentowy udział w rynku 
sprzedaży energii elektrycznej.

Andrzej Gojke
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Bogdan Rogala – dyrektor generalny Phillips Lighting na Europę Środkową wręcza 
Mirosławowi Bielińskiemu – prezesowi Zarządu Energa S.A. specjalnie wyprodukowaną 
na tę okazję energooszczędną żarówkę z logami Energi i Phillipsa

Mirosław Bieliński 
- prezes ENERGA S.A.

- Dzięki współ-
pracy z tak 
renomowanym 
partnerem bę-
dziemy w stanie 
oferować na-
szym klientom 
lepsze, bardziej 

innowacyjne rozwiązania, które 
w przyszłości pozwolą ograniczyć 
koszty, a tym samym wzrost cen 
usług oświetleniowych. To szcze-
gólnie ważne dla gmin, dla których 
wydatki związane z oświetleniem 
stanowią istotną pozycję w budże-
tach.

Marek Huzarewicz  
- wiceprezes Zarządu Philips 
Lighting Poland

- Możliwości, 
które otwiera 
zawarty przez 
nasze fi rmy 
list intencyjny 
w pełni od-
zwierciedlają 
strategię Philips 

w sektorze oświetlenia. Dzięki 
współpracy z Grupą ENERGA 
będziemy mogli oferować klientom 
najwyższy standard obsługi, wy-
korzystując nasze doświadczenie 
we wprowadzaniu innowacji, które 
poprawiają jakość i komfort użytko-
wania światła.

WYDARZENIA



EXPRESS BIZNESU     

 32 |  

Aż dwa Gryfy -  w kategorii duże przed-
siębiorstwa oraz medialnego odebrał 
prezes fi rmy Trefl  S.A. Sopot – Kazi-
mierz Wierzbicki. Nagrodę specjalną za 
działalność na rzecz przedsiębiorców 
odebrał Przewodniczącego Pomorskiej 
Rady Przedsiębiorczości Zbigniew Ca-
nowiecki.
Organizatorem konkursu jest Pomorska 
Rada Przedsiębiorczości, pełniąca rolę 
doradcy marszałka województwa pomor-
skiego w zakresie wspierania przedsię-
biorczości.
- Bardzo mnie cieszy fakt, że nasza fi rma 
jest tak znana wśród mieszkańców Po-
morza - powiedział odbierając Gryfa Me-
dialnego  Kazimierz Wierzbicki. - Naj-
ważniejsze, że jesteśmy dobrze kojarzeni, 
o czym świadczy ta statuetka. 

Fakt, że Gryf Medialny to nie przypadek 
potwierdza również werdykt Kapituły, 
która przyznała sopockiej fi rmie Gryfa 
Gospodarczego w kategorii duże przed-
siębiorstwo. Konkurs rozstrzygany jest 
w czterech kategoriach: mikroprzedsię-
biorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie 
przedsiębiorstwo i duże przedsiębior-
stwo. 
Podczas fi nałowej gali w Dworze Ar-
tusa w Gdańsku Gryfy otrzymali także: 
w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo fi rma 
Clima Gold S.J. z Redy, w kategorii 
małe przedsiębiorstwo fi rma Ekoinbud 
Sp. z o.o. z Gdańska, w kategorii średnie 
przedsiębiorstwo fi rma Prmios Ekomel 
Sp. z o.o. z Chojnic. 
Specjalną nagrodę „Sint sua praemia lau-
di” (zasługi, czyny zostaną nagrodzone)  

wręczono  Zbigniewowi Canowieckiemu 
- pomysłodawcy konkursu, długoletnie-
mu przewodniczącemu Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, a obecnie prezesowi 
organizacji Pracodawcy Pomorza. 
- Ta nagroda to jedno z najważniejszych 
i najwyżej cenionych wyróżnień w śro-
dowisku przedsiębiorców - powiedział 
wręczając Gryfy marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk. - 
Zobowiązuje ona laureatów do utrzymy-
wania wysokiego poziomu efektywności, 
rzetelności i etyki w biznesie. Tych zaś, 
którzy pragną ubiegać się o to szczególne 
wyróżnienie, dopinguje do sukcesywne-
go podnoszenia standardów. Bez środo-
wiska biznesowego trudno sobie wyobra-
zić rozwój regionu, a dzień dzisiejszy 
to jego wielkie święto.

Gryfy dla najlepszych
Marszałek województwa pomorskiego uhonorował Pomorską Nagrodą „Gryf 
Gospodarczy” najlepszych pomorskich przedsiębiorców.
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Nagrodę specjalną za działalność na rzecz 
przedsiębiorców odebrał Przewodniczący 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości Zbigniew 
Canowiecki (po prawej)

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych
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Zakupiony i zmodernizowany w ramach 
odnawiania fl oty przez linię statek dołączył 
do pływającego od kilku miesięcy na trasie 
Gdynia - Karskrona – Gdynia promu Stena 
Vision.
- Kochane dziecko moje, płyń po Bałtyku 
łącząc Gdynię z Karlskroną, Polskę ze 
Szwecją, przynoś radość załodze i pasa-
żerom w każdym rejsie, i daj dumę tym, 
którzy cię zbudowali. Nadaję ci imię Stena 
Spirit - powiedziała Anna Przybylska, prze-
cinając wstęgę i uwalniając butelkę szam-
pana, która chwilę potem rozbiła się o burtę 
Steny, przypieczętowując nadanie imienia. 

Zorganizowany przez linie Dzień Otwarty 
Stena Line był wyjątkową okazją nie tylko 
by zobaczyć jak matka chrzestna rozbija 
butelkę szampana o burtę statku i nadaje 
imię nowej jednostce. Stena Spirit otwo-
rzyła bowiem pokłady dla każdego chęt-
nego. Goście mieli okazję zwiedzić statek, 
dowiedzieć się więcej o Szwecji, rejsach 
i samym podróżowaniu promem oraz sko-
rzystać z licznych atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. Można było poznać „od kuchni” 
pracę załogi i zwiedzić miejsca na co dzień 
zamknięte dla pasażerów – nawet mostek 
kapitański.

- Liczyliśmy dziś na około 10. tysięcy 
odwiedzających - mówi Pedro Canchaya 
- Kralewski, dyrektor ds. Sprzedaży 
i Marketingu Steny Line, - tymczasem na 
pokładach naszej nowej jednostki było 
podczas dnia otwartego ponad 27 tysięcy 
gości. To niewątpliwy rekord prowadzonej, 
tradycyjnie od kilku lat przez nasze linie na 
początku sezonu akcji.
Wszystkim gościom konsultanci Stena 
Line udzielali informacji o rejsach i atrak-
cjach Skandynawii. Na gości Steny czekały 
specjalne oferty w super cenach na Rejsy 
Wakacyjne.                          Andrzej Gojke

Łącz Polskę ze Szwecją
Znana aktorka Anna Przybylska została matką chrzestną nowego promu Steny 
Line, nadając jednostce imię „Stena Spirit”.
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Nadaję ci imię Stena Spirit - powiedziała Anna Przybylska

WYDARZENIA



Restauracja Gdańska to lokal poświęcony 
całkowicie i wyłącznie miastu - odzwier-
ciedla to w wystroju, aranżacji i ofercie 
kulinarnej. Bezsprzeczną atrakcją lokalu 
jest wnętrze aranżujące osiemnastowiecz-
ny Gdańsk. Na bogato dekorowanych 
ścianach restauracji znaleźć można mode-
le okrętów oraz miniatury przedstawiają-
ce życie w grodzie Neptuna przed trzysta 
laty. W restauracji znajdują się naturalnej 
wielkości postacie widniejące na ob-
razach - najsłynniejszego gdańskiego 
astronoma Heweliusza oraz mieszczanina 
i mieszczki gdańskiej. Całość dopełniają 
medaliony zasłużonych Gdańszczan. 
Specjalnością Restauracji Gdańskiej jest 
kuchnia starogdańska, polska i między-
narodowa. Równie udane jak MENU są 
bankiety i przyjęcia okolicznościowe. 
Restauracja Gdańska dysponuje 150 miej-
scami, które rozmieszczone są w czterech 
salach. Lokal otwarty codziennie od godz. 
12 do ostatniego gościa.Na bogato dekorowanych ścianach restauracji znaleźć można modele okrętów

Kulinarna perła 
Gdańskiej Starówki
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O przyznaniu tytułu zadecydowała 15-oso-
bowa kapituła, w skład której weszli: 
burmistrz miasta, przedstawiciele banków, 
urzędów i instytucji wspomagających 
rozwój przedsiębiorczości. Tytuł i statu-
etka Firmy Roku 2010 przypadły Agencji 
Ochrony AD, przyznano także dwa wyróż-
nienia dla Eco Malbork i Eurofi ns Steins 
Laboratorium. Pozostali przedsiębiorcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
W tegorocznej edycji konkursu nomino-
wanych było 9 przedsiębiorstw:
- Eurofi ns Steins Laboratorium Spółka 
z o.o. - fi rma prowadzi działalność w za-
kresie badań i analiz technicznych. Za-
trudnia 36 osób, działa na lokalnym rynku 
od 2003 r. Przedsiębiorstwo rozwija się 
dynamicznie, co przekłada się na liczbę 
zatrudnionych pracowników. Steins Labo-
ratorium jest niezależną akredytowaną jed-
nostką prowadzącą analizy laboratoryjne 

w obszarze rolnictwa, produkcji, przetwór-
stwa, przechowalności żywności, ochrony 
środowiska. Firma nieustannie doskonali 
zakres świadczonych usług.
- ECO Malbork Spółka z o.o - dostawca 
ciepła dla mieszkańców Malborka. Podsta-
wową działalnością przedsiębiorstwa jest 
produkcja, przesył i dystrybucja ciepła sys-
temowego. Firma dąży do ciągłej poprawy 
standardów. Przedsiębiorstwo prowadzi 
także modernizację i eksploatację nieefek-
tywnych systemów grzewczych. Jest miej-
scem zatrudnienia dla ponad 60 osób. 
- So Chic - fi rma istnieje w Malborku od 
trzech lat, jest wyłącznym dystrybutorem 
brytyjskiego producenta bielizny i strojów 
kąpielowych fi rmy Panache. So Chic do-
starcza bieliznę do sklepów na terenie całej 
Polski. Przedsiębiorstwo zwiększa suk-
cesywnie ilość aktywnych sklepów regu-
larnie korzystających z jej usług. W roku 

Malborska Firma Roku 2010
W tym roku po raz kolejny przyznano tytuł Firmy Roku w konkursie dla podmiotów, 
prowadzących działalność gospodarczą, organizowanym przez malborski magistrat. 
Nagrody wręczono zwycięzcom podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Malborka, 
która odbyła się w Centrum Konferencyjnym „Karwan” na malborskim zamku.

2010 było to niespełna 100 punktów han-
dlowych na terenie całego kraju. 
- Agencja Ochrony AD Spółka z o.o - 
fi rma jest obecna na rynku już od kilku-
nastu lat. Zajmuje się ochroną fi zyczną 
i elektroniczną obiektów, ratownictwem 
medycznym, projektowaniem i instalacją 
systemów ochrony, konwojem i asystą 
konwojową jednostek pływających. Po-
nadto świadczy usługi w zakresie ochrony 
obiektów portowych od strony morza oraz 
wodnych i lądowych transportów medycz-
nych. Firma prowadzi swoją działalność 
w Malborku i w Kwidzynie. Zatrudnia 
ponad 70 pracowników.
- Floret Spółka z o.o - fi rma funkcjonująca 
w Malborku od 2002 r., działająca w sieci 
ITM pod marką Intermarche. Zajmuje się 
sprzedażą detaliczną różnego rodzaju pro-
duktów z przewagą żywności i napojów. 
W ostatnich latach do sukcesów fi rmy 
można zaliczyć również budowę stacji 
benzynowej w sąsiedztwie marketu, a tak-
że myjni samoobsługowej.
- Kwiaciarnia Malborska - mikroprzed-
siębiorstwo, które z gracją i elegancją 
oferuje szeroką gamę świeżych kwiatów, 
wiązanek i dekoracji okolicznościowych. 
Charakteryzuje się kunsztem w realizacji 
ciekawych pomysłów i rozwiązań fl ory-
stycznych. Firma zajmuje się także han-
dlem upominkami i elementami dekora-
cyjnymi będącymi najnowszymi trendami 
na rynku. 
- Firma Produkcyjno- Handlowa Arkona 
- fi rma zajmuje się produkcją i sprzedażą 
wypełnień do mebli tapicerowanych. Pro-
wadzi produkcję zgodnie z nowoczesnymi 
standardami i wymogami UE. Jest stabil-
nym pracodawcą, stanowi miejsce zatrud-
nienia dla ponad 20 osób. Marka fi rmy i jej 
produkty rozpoznawalne są zarówno na 
rynku krajowym jak i międzynarodowym. 
- Hurtownia Farmaceutyczna Mat – Phar-
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W tegorocznej edycji konkursu nominowanych było 9 przedsiębiorstw
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ma - fi rma zajmuje się sprzedażą hurtową 
wyrobów farmaceutycznych i materiałów 
medycznych na rynek europejski. Odbior-
cami są m.in.: Anglia, Belgia, Szwecja 
i Dania. Prężnie działa również w na rynki 
ogólnopolskim, ponadto obsługuje ok. 
20 aptek w regionie m.in. w Malborku, 
Tczewie, Gdańsku i Kwidzynie. Pomimo 
krótkiej historii bardzo dynamicznie się 
rozwija zdobywając nowe rynki zbytu 
oraz kolejnych kontrahentów w kraju i za 
granicą. 
- Piekarnia Koszykowa s.c. - przedsiębior-
stwo produkcyjno-handlowe branży pie-
karniczo–cukierniczej istniejące na rynku 
lokalnym od 1995 r. Od 14 lat stale podno-
si jakość oferowanych wyrobów pieczywa 
pszennego, mieszanego, razowego i ciast, 
zarówno poprzez ulepszanie receptury, jak 
i znaczne inwestycje w linie technologicz-
ne do ich produkcji. 
Tegoroczną nowością było przyznanie 
tytułu „Debiut Roku”. Inicjatorem tego 
wyróżnienia byli członkowie kapituły, 
którzy postanowili docenić dotychczaso-
wą działalność młodych przedsiębiorców 

z terenu miasta, którzy swoją aktywnością 
dają dobry przykład innym początkującym 
fi rmom.
W tej kategorii nominowano cztery przed-
siębiorstwa: 
- KS Sport Michał Kujawa, Maciej Kraw-
czyk - przedmiotem działalności fi rmy 
jest sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży 
sportowej. 
- Image Studio Szymon Sułkowski - fi rma 
świadczy usługi w zakresie projektowania 
materiałów promocyjnych, tworzenia wi-
tryn internetowych i administrowania ich. 
- Przychodnia weterynaryjna Zwierzyniec 
Joanna Thiede - fi rma specjalizuje się 
w leczeniu małych zwierząt, dysponuje 

dobrze wyposażonym gabinetem, salą ope-
racyjną, gabinetem USG oraz szpitalem 
dla zwierząt. 
- Pracownia Artystyczna Jolanta Mąder 
– fi rma oferuje sprzedaż własnoręcznie 
wykonanych przedmiotów z fi lcu m.in. bi-
żuterii w połączeniu z innymi materiałami. 
Jest także producentem różnego rodzaju 
dodatków takich jak torebki, szale, czapki 
oraz przedmioty ozdobne. 
Tytuł Debiutanta Roku powędrował do 
przedsiębiorstwa KS Sport. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowy dyplom oraz statu-
etkę ufundowaną przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą Pomorza.

(raf)

Nagrody wręczono zwycięz-
com podczas uroczystej Se-
sji Rady Miasta Malborka, 
która odbyła się w Centrum 
Konferencyjnym „Karwan” 
na malborskim zamku

REKLAMA
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7 lipca 2011 roku to kolejna ważna data 
w historii PGK sp. z o.o. Tego dnia w re-
prezentacyjnej sali słupskiego ratusza 
Andrzej Gazicki, prezes zarządu PGK, 
w towarzystwie Andrzeja Kaczmarczyka, 
wiceprezydenta miasta, odebrał dyplom 
laureata prestiżowego konkursu Quality 
International – Zarządzanie Najwyższej 
Jakości.
QI Order to już trzecie wyróżnienie w cią-
gu trzech lat, jakie otrzymało słupskie 
przedsiębiorstwo w ogólnopolskich kon-
kursach, organizowanych przez redakcję 
Forum Biznesu (Dziennik Gazeta Prawna). 
To jednak nie wszystko, ponieważ 6 paź-
dziernika br. w Poznaniu zorganizowana 
zostanie uroczysta gala, podczas której 
słupskie PGK otrzyma główną nagrodę – 
Złotą Perłę QI. Będzie to nagroda za „sys-
tematyczność w dążeniu do doskonałości”.
W uroczystości wręczenia nagrody, oprócz 
prezesa Gazicki i wiceprezydenta Kacz-
marczyka, udział wzięli również m.in. 
kierownicy pionów, zakładów i działów 
słupskiego PGK, członkowie rady nadzor-
czej fi rmy oraz przedstawiciele mediów.
– W 2009 roku zostaliśmy wyróżnieni 
w programie Liderów Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu „Dobra Firma”, 
w 2010 zdobyliśmy Złote Godło QI 
za jakość świadczonych usług, a teraz 
otrzymujemy laur za najwyższą jakość 
zarządzania fi rmą. To wszystko układa się 
w logiczną całość, która mogła zaistnieć 
dzięki wspaniałej pracy naszej załogi. To 
właśnie wszystkim pracownikom PGK, 
którzy przyczynili się do kolejnego sukce-
su, chciałbym najserdeczniej podziękować 
– mówi Andrzej Gazicki, prezes PGK.
– Ten certyfi kat potwierdza najwyższą ja-
kość, która na stałe zagościła w PGK – do-
daje Andrzej Kaczmarczyk, wiceprezydent 
Słupska. - Spółka świadczy usługi na bar-
dzo wrażliwym gruncie, niezwykle ważne 

Prestiżowa nagroda dla Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Słupsku
Nagrodę za zarządzanie najwyższej jakości w konkursie Quality International 2011 
otrzymało niedawno Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku.

społecznie i możemy być dumni, że są one 
realizowane na najwyższym poziomie. 
To jest już dla nas codzienność, która daje 
gwarancję nie tylko jakości, ale i kontroli 
kosztów. Słupszczanie mają pewność, że 
jakość i cena w przypadku tych usług zo-
stały zoptymalizowane. Dziękuję za całą tą 
pracę, którą wykonali wszyscy pracownicy 
spółki.
Konkurs Najwyższa Jakość Quality 
International jest przedsięwzięciem skie-
rowanym do działających na terytorium 
Polski instytucji, producentów i usługo-
dawców, posiadających czytelną politykę 
jakości w odniesieniu do produktu, usługi 
lub/i systemu zarządzania -organizacji 
mogących poszczycić się osiągnięciami na 
najwyższym, światowym poziomie.
Organizatorzy stawiają przed sobą zada-
nie ukazania potencjału polskiego rynku 
i stymulowanie tworzenia nowych wzorów 
jego jakościowego rozwoju. Jednak głów-
nym celem programu jest zwiększanie 
konkurencyjności na rynkach europejskich 
i światowych polskich instytucji, produ-

centów i usługodawców, a przede wszyst-
kim wytwarzanych przez nich wyrobów 
i usług o najwyższych parametrach jako-
ściowych. Konkurs ma zadanie wyłonienie 
i uhonorowanie podmiotów odznaczają-
cych się szczególną dbałością o najwyższą 
jakość oferowanych produktów i usług.
Patronat nad Quality International, któ-
rego organizatorem jest redakcja Forum 
Biznesu, sprawują: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 
9000 i Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości.
Podstawą do przeprowadzenia analiz de-
cydujących o wyłonieniu fi nalistów były 
ofi cjalne dane oraz opinia organizacji biz-
nesowych i gospodarczych, instytucji cer-
tyfi kujących oraz powołanych ekspertów. 
Laureaci wyłonieni zostali w trzech kate-
goriach: QI product - produkt najwyższej 
jakości, QI services - usługi najwyższej 
jakości, QI order – zarządzanie najwyż-
szej jakości i ponadto w czterech grupach 
podmiotów, uzależnionych od wielkości 
zatrudnienia.
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DesigNowe Miasto roku 2011

W pracy konkursowej, przesłanej jury 
(w skład którego wchodzili m.in. archi-
tekci: prof. Sławomir Gzell z Politechniki 
Warszawskiej oraz Jerzy Grochulski prezes 
Stowarzyszenia Architektów Polskich) 
zawarto przestrzeń publiczną obejmującą 
Plac Jana Pawła II, kinoteatr, kamieniczki 
przy Katedrze Św. Jana Ewangelisty oraz 
Kryptę Trzech Wielkich Mistrzów Krzy-
żackich.
- Był to konkurs na najbardziej innowa-
cyjne projekty w przestrzeni miejskiej, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju Miast i Regionów 
„Proregiona” – wyjaśnia Jan Kozłowski 
z Urzędu Miasta Kwidzyn. - Prace konkur-
sowe oceniało jury oraz internauci. 

Kwidzyn został zwycięzcą konkursu DesigNowe Miasto 2011 roku w ka-

tegorii miast poniżej 60 tys. mieszkańców. Wyniki prestiżowego konkursu 

na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną zostały ogłoszone pod-

czas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Wilanowskim. 

W pracy konkursowej ujęliśmy cykl 

czterech zadań zrealizowanych na terenie 

Starego Miasta w Kwidzynie, obejmują-

cych zmodernizowany Plac Jana Pawła II 

wraz z awangardowym budynkiem Kino-

teatru, Kryptę Trzech Wielkich Mistrzów 

Krzyżackich oraz nowo wybudowane ka-

mieniczki przy Katedrze Św. Jana Ewan-

gelisty. Jury podkreśliło wysoką jakość tej 

przestrzeni publicznej oraz wprowadzenie 

w obszar staromiejski nowoczesnych ele-

mentów architektonicznych. 
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DesigNowe Miasto roku 2011

Ta nagroda oznacza dla Kwidzyna przede wszystkim prestiż, ale też promocję m.in. na antenie popularnego programu „Kawa czy herbata?”. 
- Nagroda jest bez wątpienia wieloaspek-towa dodaje Jan Kozłowski. - Jako zwy-cięzcy otrzymaliśmy miesięczną kampanię billboardową w wyjątkowych lokaliza-cjach na terenie całego kraju. Jest to kolej-na doskonała okazja, którą wykorzystamy jako element budowania pozytywnego zarówno gospodarczego, jak i turystyczne-go, wizerunku naszego miasta. 

Nagroda jest też docenieniem założonej 

przed wielu laty koncepcji rewitalizacji 

zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta. 

Trafność koncepcji rewitalizacji pozwo-

liła na dokonanie takich rozwiązań, które 

w optymalnym stopniu i przy poszano-

waniu możliwości inwestycyjnych miasta 

wykreowały atrakcyjną przestrzeń, z której 

korzystają mieszkańcy oraz ich goście.

Kwidzyn stanął w konkursowe szranki 

z wieloma miastami, powszechnie rozpo-

znawanymi jako miejsca o ciekawie zorga-

nizowanej przestrzeni publicznej. Wśród 

konkurentów byli m.in. Sopot i Zamość. 

W kategorii miast powyżej 60 tys, miesz-

kańców zwyciężył Inowrocław.         (raf)
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odkrycie na miarę Nobla
GRAFEN

Laureaci przy badaniach w swoim labo-
ratorium w Manchesterze korzystali także 
z materiału polskiej produkcji, którego 
metodę wytwarzania opracowali naukow-
cy z Instytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych w Warszawie.
Profesorom Geimowi i Novoselowowi 
udało się początkowo wytworzyć nieduże 
płatki grafenu (freestanding), które można 
było zobaczyć pod mikroskopem, zmie-
rzyć i odkryć jego niesamowite wprost 
właściwości. Jednak zastosowana metoda 
wytwarzania, pozwalała na uzyskanie 
płatka materiału nie przekraczającego 
wielkością dwóch tysięcznych milimetra 
i nie nadającego się do produkcji grafenu 
na skalę przemysłową w mikroelektronice. 
Kontynuując badania przyszli nobliści 
szukali współpracowników, którzy opa-

nowaliby bardziej zaawansowane metody 
produkcji.
Badania nad możliwością uzyskiwania 
grafenu dla zastosowań praktycznych od 
2007 roku prowadzili inżynierowie ITME 
przy współpracy z Wydziałem Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
Wynikiem badań jest opracowanie metody 
wytwarzania grafenu epiteksjalnego – osa-
dzonego na węgliku krzemu. 
- Polska metoda - wyjaśnia jej twórca dr 
inż. Strupiński, jest modyfi kacją metody 
rozwijanej w Georgia Institute of Tech-
nology w Atlancie w Stanach Zjednoczo-
nych. W 2004 roku tamtejsi naukowcy 
opatentowali sposób wytwarzania grafenu  
przez wytworzenie warstewki węgla na 
powierzchni węglika krzemu. Pod wpły-
wem działania wysokiej temperatury 

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzyma-
li dwaj rosyjscy profesorowie Andre Geim i Konstantin 
Novoselov za odkrycie i zbadanie grafenu, materiału 
który stać się ma następcą krzemu w elektronice. 

krzem zostaje odparowany z powierzchni, 
na której tworzy się cieniutka warstewka 
węgla - grafen. Polskim uczonym udało 
się zmodyfi kować amerykańską meto-
dę, z użyciem węglika krzemu, dzieki 
wykorzystaniu typowych urządzeń do 
wytwarzania epitaksjalnych struktur pół-
przewodnikowych. - Amerykański patent 
to bardzo specjalistyczne urządzenie, które 
niezmiernie trudno wykonać jak również 
wykorzystywać w warunkach przemysło-
wych – mówi dr inż. Strupiński - Polska 
metoda, którą zgłosiliśmy do opatento-
wania jest o wiele bardziej użyteczna 
i przewiduję, że lepiej powinna sprawdzić 
się w przemyśle mikroelektronicznym. 
Współpraca noblistów z polskimi na-
ukowcami zaowocowała interesującymi 
eksperymentami. Rozwijali oni pomysł 
chemicznego oddziaływania na własności 
grafenu co doprowadziło do uzyskania 
z materiału przewodzącego – dielektryka. 
Przy czym, obok płatków grafenu wyko-
rzystali również próbki polskiej produkcji. 
Projekt zakończył się publikacją, której 
współautorem, obok laureatów Nagrody 
Nobla i zespołu badaczy z Manchesteru, 
jest właśnie dr Strupiński z ITME.
Jeżeli uda się uzyskać środki na sfi nan-
sowanie szerokiej procedury patentowej 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego – mówi dr. Strupiński - ochrona 
polskiego wynalazku obejmie Unię Euro-
pejską, Stany Zjednoczone, Japonię oraz 
Daleki Wschód. 
Chcę podkreślić, że w pracach nad tech-
nologią produkcji grafenu współpracuję 
z prof. Jackiem Baranowskim z Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jak dodaje dr. Strupiński wkład w odkrycie 
mają także inni naukowcy, a wśród nich 
prof. Andrzej Wysmołek, który zaintereso-
wał go odkryciem noblistów, prof. Andrzej 
Witowski wykonujący pomiary magneto-
optycznymi, charakteryzująca materiał dr 
Aneta Drabińska czy odpowiedzialny za 
pomiary mikroskopowe dr Rafał Bożek, 
a także prof. Roman Stępniewski oraz pra-
cujący w Grenoble prof. Marek Potemski, 
z którym polski zespół ściśle współpracuje 
w dziedzinie pomiarów. Innowacyjną me-
todę pomiarów własności elektrycznych 
grafenu, opracował i opublikował w 2010  
Prof. Jerzy Krupka z Politechniki War-
szawskiej.             Andrzej J. Gojke
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Prof. Jacek Baranowsk (z lewej) i dr Włodzimierz Strupiński
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W rok od podpisania długoterminowej  umowy dzierżawy pomiędzy Rolls-Royce  
Marine Poland Sp. z o.o. a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. uroczyście 
otwarto Morskie Centrum Serwisowe Rolls-Royce’a. 

Przecięcia wstęgi w nowym obiekcie, 
usytuowanym w gdyńskim porcie przy 
ul. Kontenerowej 8, dokonała Anna 
Wypych- Namiotko, podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury. W trakcie 
uroczystości ogłoszono również zmiany 
nazwy spółki na Rolls-Royce Poland.
Wybudowany zakład okrętowy o po-
wierzchni około 2 tys. m kw. zapewnia 
usługi naprawcze oraz doradztwo w kwe-
stii przeglądów. Morskie Centrum Serwi-
sowe Rolls-Royce, położone na terenie 
zarządzanym przez Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A., dzięki działalności 

w branży napraw i konserwacji statków, 
przyciągnie zagranicznych inwestorów, 
w konsekwencji zwiększając znaczenie 
Portu Gdynia, zarówno poprzez kontakty 
biznesowe, jak i tworzenie lokalnych 
miejsc pracy.  
Umowa  dzierżawy podpisana w maju 
ubiegłego roku z tym ważnym dla gdyń-
skiego portu partnerem zawarta została 
na 30 lat i jest wynikiem intensywnych 
działań Zarządu Morskiego Portu Gdynia 
S.A. w sferze kreowania nowych obsza-
rów aktywności w obszarze portu. 
Rolls-Royce Marine Poland Sp. z o.o.  

należy do grupy Rolls-Royce, jednego 
z największych światowych dostawców 
projektów okrętowych, wyposażenia 
okrętowego i zintegrowanych rozwiązań 
systemowych dla statków. Firma zajmuje 
się m.in. produkcją okrętowych systemów 
napędowych. Pełen zakres morskich moż-
liwości Rolls-Royce’a obejmuje projekto-
wanie okrętowe, urządzenia pokładowe, 
systemy napędów takie jak silniki wyso-
koprężne i turbiny gazowe, śruby napę-
dowe, stery strumieniowe i dysze wodne, 
oraz wiele innych morskich systemów 
kontroli, wyposażenia i urządzeń.      (raf)

Morskie Centrum Serwisowe 
Rolls Royce w Porcie Gdynia
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Przygotowany przez amerykańską or-
ganizację Voice Information Associates 
i magazyn ASR News niezależny raport 
wskazuje syntezator mowy IVONA, fi r-
my Ivona Software z Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego w Gdyni 
jako najdokładniejszy wśród komercyj-
nych produktów takich fi rm jak Micro-
soft, AT&T, Nuance czy Loquendo.
Raport  jest wynikiem testów przepro-
wadzonych na produktach dziesięciu 
liczących się na światowym rynku 
w dziedzinie Text-To-Speech (TTS) fi rm, 
m.in. takich gigantów jak Microsoft, Nu-
ance, AT&T, Acapela Group, CereProc, 
NeoSpeech czy SVOX. Badania przepro-
wadzono w siedmiu różnych, związanych 
z dokładnością wymowy kategoriach, 
m.in. interpretacja liczebników, homo-
grafów, wyrażeń obcojęzycznych, akroni-
mów, skrótów, nazw i adresów - łącznie 
kilka tysięcy najtrudniejszych zwrotów. 
W pięciu z nich IVONA zdobyła najwyż-
sze noty, a łączny wynik 94,5 proc. o 22 
punkty procentowe większy od średniego 
wyniku pozostałych badanych produktów 
to potwierdzenie, że syntezator opraco-
wany w Gdyni, nie ma sobie równych na 
świecie. 
- Rozwijając od dziesięciu lat naszą 

technologię, skupiamy się na naturalno-
ści i dokładności mowy - mówi Michał 
Kaszczuk, wiceprezes i dyrektor Działu 
R&D IVONA Software. - Obecnie synte-
za mowy staje się kluczowym elementem 
w urządzeniach i aplikacjach mobilnych. 
Cieszy nas, że możemy oferować IVONA 
Text-To-Speech fi rmom na całym świecie 
i obserwować jak szybko rośnie liczba 
jego użytkowników. 
VIA i ASR News to wiodący branżowy 
wydawca, koncentrujący się na techno-
logii rozpoznawania i syntezy mowy. 
Przeprowadzony przez magazyn ranking 
to najbardziej kompleksowe porównanie 
dostępnych na rynku syntezatorów mowy.
- Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, 
że  fi rma IVONA Software dostarcza jed-
ną z najbardziej zaawansowanych techno-
logii Text-To-Speech na globalnym rynku 
- powiedział Walter Tetschner, redaktor 
ASR News, autor raportu.
Jakości syntezatora mowy IVONA po-
twierdzają także ogromne  sukcesy na 
komercyjnym rynku. Deweloperzy desk-
topowych i mobilnych aplikacji pracują 
nad wieloma nowymi produktami z wy-
korzystaniem IVONY. Dzięki inicjatywie 
„IVONA for Developers” twórcy mogą 
łatwo korzystać z serwerów lub bibliotek 

IVONA Software
Firma IVONA Software (wcześniej 
IVO Software) tworzy i rozwija 
syntezator mowy IVONA - jeden 
z najlepszych na świecie. Po-
twierdzają to liczne wyróżnienia 
i nagrody, między innymi główne 
laury w prestiżowym, międzyna-
rodowym naukowym konkursie 
Blizzard Challenge, gdzie głos 
generowany przez syntezator 
mowy IVONA uznano za najlep-
szy. Firma aktywnie współpracuje 
z organizacjami działającymi na 
rzecz osób niewidomych na całym 
świecie, m.in. Polskim Związkiem 
Niewidomych, Royal National In-
stitute for Blind People w Wielkiej 
Brytanii i Konsorcjum DAISY. 
Szczegółowe informacje na temat 
wszystkich rozwiązań syntezatora 
mowy IVONA znajdują się na stro-
nie www.ivona.com. 

W fi rmie IVONA Software, pracuje zespół młodych, bardzo zdolnych ludzi
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SDK. Od ponad dwóch tygodni IVO-
NA dostępna jest również na platformie 
Android, gdzie ma już liczne grono użyt-
kowników.                        Andrzej Gojke

Głos, którego słucha świat

ZA KULISAMI
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W rozgrywkach najlepszym okazał się 
Max Sałuda. Drugie miejsce w kategorii 
pro zajął Kuba Ossowski, a trzeci w kla-
syfi kacji był Peter Bronson.
Turniej na Sierra G&CC był równocze-
śnie kwalifi kacją do turnieju w ramach 
PGA Professional Championship of 
Europe (Pravets Golf & Spa w Bułgarii, 
w dniach 27-30 września 2011), na który 
to będzie mógł wybrać się właśnie Max 
Sałuda.
Najlepszym amatorem po niedzielnej run-
dzie fi nałowej okazał się Jan Zawadow-

ski, który zdeklasował lidera pierwszego 
dnia rozgrywek – Mateusza Jędrzejczyka. 
- To moje drugie zwycięstwo w tym sezo-
nie, po Akademickim Pucharze Polski – 
cieszył się z wygranej Jan Zawadowski.
Drugą pozycję wśród amatorów zajął 
Grzegorz Zieliński junior z łącznym wy-
nikiem 151 uderzeń, a na trzecim miejscu 
znalazł się Mateusz Jędrzejczyk. Tytuł 
najlepszej kobiety w kategorii amatorów 
kobiet wywalczyła juniorka Dominika 
Antoniszczak.
Przez całe sobotnie popołudnie na Sierra 

G&CC trwał również piknik golfowy 
połączony z degustacją i konkursami dla 
gości. 
Na driving range odbyła się akademia 
golfa pod patronatem Deutsche Banku, 
a po zejściu wszystkich zawodników 
z pola rozegrany został konkurs „Longest 
Putt”, którego zwycięzcą został Dariusz 
Pejas wśród pro i Marek Marcinkowski 
wśród amatorów.
Kolejny pro-am odbędzie się w dniach 
30-31 lipca w Amber Baltic G&CC 
w Międzyzdrojach.                               (r) 

Zwycięzcy trzeciego Deutsche Bank 
BMW Group Pro-Am Tour wyłonieni!
W iście jesiennej aurze przebiegł trzeci już turniej z serii Deutsche Bank BMW 
Group Pro-Am Tour. Deszcz nie przeszkodził jednak w emocjonujących rozgryw-
kach, które rozegrane zostały w Sierra Golf & Country Club w pobliżu Trójmiasta. 
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Czyli nie będzie końca?

- Zobaczymy, może już nie będziemy 
potrzebni – my, krawcy miarowi. Nie ma 
chętnych do nauki, tego trudnego zawodu, 
zniknęły z horyzontu szkoły zawodowe, 
konfekcja jest coraz lepsza...

Jest pan nie tylko mistrzem krawiec-
twa... - Pan pisze! - Czytałem pana auto-
biograficzną powieść pt. „Życie skrojone 
na miarę”.  Moja żona pochłonęła je 
przez weekend – przez pana nie miałem 
w niedzielę obiadu...

- Tak, kobietom podoba się szczególnie. 
Od pań dostaję najwięcej, przesympatycz-

nych e-maili. Chwalą krytycy, jest tłuma-
czona na angielski...

Podobno trudno ją zdobyć w księgar-
niach?

- Obecnie jest już wznowiona. Cały czas 
można ją także nabyć przez internet. 
Wystarczy wejść choćby na moją stronę 
krawiecwisniewski.pl

Krawiec – literat?

Zanosi się na to... Już niektórzy, czytali 
moją następną powieść pt. „Niewydana 
książka”.  W redakcji mam zbiór opowia-
dań (16) pt. „Papierówka” i mikro-powieść 

„Słodkie niebo”.  I... skończyłem właśnie 
pisać, powieść o naszych przeobrażeniach 
w latach dziewięćdziesiątych pt.  „Frak 
w pierwszym pokoleniu”

Dużo tego, sypie pan tytułami jak z rę-
kawa...

- Mam swoje lata – muszę się śpieszyć.

Skąd pan bierze pomysły do tych swoich 
opowiadań, powieści? 

- Szczególnie latem, mam otwarte drzwi 
mojej pracowni – pomysły wchodzą razem 
z klientami...
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Z pracowni bestsellerów
Z Januszem Wiśniew-
skim – krawcem i lite-
ratem... o „Życiu skro-
jonym na miarę” oraz 
innych „skrojonych” już 
piórem książkach rozma-
wia Andrzej Gojke

Byłem małym chłopcem i już wtedy, 
idąc ulicą Starowiejską w Gdyni, 
przechodziłem koło pana zakładu kra-
wieckiego...

- Tak, mija pięćdziesiąty drugi rok mojej 
krawieckiej pracy w tym miejscu. Od 
nauki zawodu u stryja - do właściciela 
pracowni. Mój syn Tomasz to już czwarte 
krawieckie pokolenie...

ZA KULISAMI
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O tym, jak bardzo w świecie biznesu liczy się pierwsze wrażenie, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Na nie składa się jednak szereg czynników, które mogą poprawić lub 
przeciwnie – zepsuć wypracowany wizerunek. Jednym z nich jest zapach. Dlatego 
dobór odpowiednich perfum, czy wody toaletowej to prawdziwa sztuka. 

Dawniej wszelkiego rodzaju perfumy 
i wonne olejki były dobrem luksusowym, 
zarezerwowanym dla najzamożniejszych. 
Także  teraz efektowny oraz, co naj-
ważniejsze, dobrze dobrany zapach jest 
wyznacznikiem prestiżu i dyskretnym 
sposobem na podkreślenie własnej indywi-
dualności. 
Zapach powinien dobrze współgrać nie 
tylko z ogólnym wyglądem, czy stylem 
ubierania się, ale także z trybem życia. 
Odpowiednio dobrane perfumy oddziałują 

Aromat z charakterem

Divine L’Etre Aimé Homme to 
aromatyczna kompozycja nuty 
bergamotki i lawedy, połączona 
z imbirem i bazylią. Drzewna 
baza z domieszką paczuli oraz 
wetiweru podkreśla świeżą 
kompozycję, a jednocześnie 
nadaje jej męskiego charakteru. 
Twórcą tego drzewno-kwia-
towo-piżmowego zapachu dla 
mężczyzn jest Yann Vasnier. 
Divine oznacza „boski”...boski 
impuls, boskie natchnienie, 
boska kreacja.

Męski zapach prestiżu

Zapach na codzień

„Tylko to co prawdziwe spra-
wia że warto żyć” – to motto 
Zino Davidoffa, człowieka 
z prawdziwym wyczuciem 
zmysłów, który stworzył mar-
kę znaną na całym świecie. 
Davidoff był rzadkim przypad-
kiem artysty, którego wszyscy 
rozumieli i akceptowali, a jed-
nocześnie znakomitym przed-
siębiorcą. 
Nic więc dziwnego, że perfu-
my, stworzone przez niego, od 
lat biją rekordy popularności. 
Ogromny sukces odniosły per-
fumy Cool Water, po których 
fi rma wprowadziła na rynek 
kolejne - Davidoff Hot Water. 
Te ostatnie perfumy należą do 
grupy zapachów korzenno-
orientalnych. Ich kompozycja 
jest pełna kontrastów, są zna-
komite dla charyzmatycznych 
mężczyzn, urodzonych uwo-
dzicieli. Podstawą zapachu jest 
piołun i bazylia, zaś sercem 
– papryka i paczula. Są dosko-
nałym wyborem dla mężczyzn, 
którzy szukają intrygującego 
zapachu na codzień. 

Dla energicznych

Zapach perfum i wody toaleto-
wej Dunhill Pursuit znany i ce-
niony jest już od kilku lat. To 
orientalno-drzewna propozycja, 
z założenia miała być przezna-
czona dla mężczyzn młodych 
duchem i niezwykle energicz-
nych, kochających przygody. 
Inspiracją dla tych perfum mę-
skich była Afryka – kontynent, 
gdzie wędrówka w nieznane 
oraz nieustająca przygoda jest 
codziennością. Zapach przy-
gody został skonstruowany na 
bazie korzennych przypraw, 
cytrusów i cynamonu. 

dobór odpowiednich perfum, czy wody toaletowej to prawdziwa sztuka. 

Aromat z charakterem

pozytywnie na zmysły, poprawiają nastrój 
i samopoczucie. Nie jest łatwo dokonać 
właściwego wyboru.  Inny zapach  pasuje 
na biznesowy lunch, inny na ofi cjalne spo-
tkanie, wieczorne wyjście lub uroczystą 
galę. Podjęcie trafnej decyzji to  prawdzi-
we wyzwanie. Zwłaszcza, że kreatorzy 
zapachów wciąż dbają o to, by zaskakiwać 
nowymi propozycjami.                    (RAF)
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Gwiazda promowała salon już w 2009 
roku, kiedy użyczyła swego głosu do 
kampanii radiowej. Tym razem gwiazdę 
zobaczyć będzie można w najnowszej 
kampanii prasowej firmy WITMAN Sp. 
z o. o. 
Kluczyki do nowego Mercedesa R Klasy 
350 CDI 4MATIC wręczyła Annie Przy-
bylskiej – prezes Spółki Olga Witman, 
a uroczystość była w firmie świętem, na 
którym pojawili się również przedstawi-
ciele mediów. Była okazja nie tylko sfo-
tografowania znanej aktorki z jej nowym 
samochodem, ale również do porozma-
wiania, a nawet zrobienia wywiadu.  
- Od lat jestem klientką zarówno tego 
salonu, jak i serwisu – mówiła Anna 
Przybylska. - Nigdy się nie zawiodłam, 
a wręcz przeciwnie zawsze byłam 
zadowolona z usług i oferty firmy, co 
umocniło moje zaufanie do niej i marki 
Mercedes. Po tych latach nasze relacje 
są czymś więcej niż standardowe sprze-
dawca – klient. Zaprzyjaźniłam się z tą 
firmą, a propozycję jej promowania 
przyjęłam z dużym zadowoleniem.                                 
            Andrzej Gojke 

Ambasador 
Anna Przybylska
Znana gwiazda filmu, 
odebrała niedawno 
w salonie firmy Autory-
zowanego Dealera Mer-
cedes Benz WITMAN 
Sp. z o.o. w Gdańsku 
- Oliwie nowiutkiego 
Mercedesa R Klasy A, 
zostając twarzą marki 
i ambasadorem firmy 
gdańskiego salonu.
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