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Oddajemy na Państwa ręce kolejny numer Expressu Biznesu. Jak za-
wsze dołożyliśmy starań, aby zawarte w nim materiały prezentowały 
najciekawsze postacie, kluczowe inwestycje oraz sukcesy naszego 
regionu.
W dwunastym numerze okładkę poświęciliśmy Pawłowi Adamowi-
czowi i koncepcji stworzenia Obszaru Metropolitalnego Gdańska. 
Po co nam metropolia? Kto na niej skorzysta, a kto straci? Odpowie-
dzi na te pytania w rozmowie z Prezydentem Miasta Gdańska.
W tym wydaniu znajdziecie Państwo również materiały dotyczące 
rynku paliwowego . W wywiadzie z Panem Dariuszem Kobiereckim 
– prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych 
Naftoport w Gdańsku próbujemy ukazać przyszłość firmy i spraw-
dzić jak duży wpływ mają na nią działania Rosji.  Z kolei w rozmo-
wie Andrzeja Gojke z  Panią Izabelą Wołosiak, wiceprezes Zarządu 
Eko-Dolina sp. z o.o. poruszamy temat paliw alternatywnych i moż-
liwości ich wykorzystania. 
Z Tadeuszem Zdunkiem, właścicielem autoryzowanych salonów  
i serwisów Zdunek Premium Sp. z o.o. BMW Zdunek Gdańsk, roz-
mawiamy o hobby i pasji motoryzacyjnej, która zaprowadziła pro-

wadzoną przez niego firmę w krótkim czasie na czoło listy najlepszych dealerów marki  
w Polsce. Nowe inwestycje, wysokie wymagania wobec personelu, skuteczna sprzedaż – 
wszystko to przyczyniło się do sukcesu przedsiębiorstwa.
Ale na tym nie koniec rozmów o motoryzacji. Przyjrzeliśmy się również współpracy BMW 
Fota Ltd i Groblewski Audi i Volkswagen. O stworzeniu Fota-Groblewski Sp. z o.o., spełnia-
niu wymagań klientów, możliwościach rozwoju i planach inwestycyjnych w rozmowie Rafała 
Korbuta z prezesem zarządu Panem Karolem Fotą.
Ten numer Expressu Biznesu wypełniony jest wywiadami.  Naszym kolejnym rozmówcą był                
prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Rozmowę zdominował temat rezygnacji z pisania pracy 
magisterskiej na rzecz 3-stopniowego egzaminu, który mieliby zdawać studenci prawa.
Piszemy również o dobiegającej końca unikatowej inwestycji realizowanej przez firmę PB 
Górski. Przebudowa kompleksu dawnej Szkoły Wojennej przy ul. 3 Maja w Gdańsku, prowa-
dzona pod nadzorem konserwatora zabytków ukazuje jak efektowne są połączenia tradycji  
z nowoczesnością.
Zwróciliśmy także uwagę na gminę Kosakowo, która od lat jest w czołówce najlepszych po-
morskich gmin, a ostatnio zajęła 3. miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska w rankingu 
Rzeczpospolitej. O inwestycjach, zarządzaniu i pomysłach na przyszłość w rozmowie z An-
drzejem Gojke opowiada Jerzy Włudzik, wójt gminy.
Nasi dziennikarze dotarli również na  uroczystą nadzwyczajną sesję Rady Naukowej Morskie-
go Instytutu Rybackiego zwołaną dla uczczenia obchodów 90-lecia morskich badań rybackich 
w Polsce, a także jubileuszu  jednostki.

Piotr Ruszewski
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Ostatnio do grona członków dołączyli 
przedsiębiorcy z Sopotu, Tczewa, Pruszcza 
Gdańskiego, Kartuz i Wejherowa.
Jedno ze spotkań założycielskich odbyło 
się w Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie. Wśród przedsiębiorców z powiatu 
wejherowskiego wybrano nowy zarząd 
oddziału. Przewodniczącym został Marek 
Kierznikowicz z fi rmy El-Mark, a wice 
przewodniczącymi - Edmund Kwidziński 
z fi rmy Szkolenia OK i Aleksandra Ha-
rasiuk z doradztwa inwestycyjnego. Jak 
podkreślił prezes zarządu „Pracodawców 
Pomorza” dr Zbigniew Canowiecki, w 
spotkaniach uczestniczą ci przedsiębiorcy, 
którzy są zainteresowani pracą społeczną 
na rzecz lokalnego środowiska biznesowe-
go. Bez ich aktywności, zaangażowania i 
często dużego poświęcenia trudno sobie 
wyobrazić skuteczne działanie. 
- Początki są zawsze trudne, aby rozpocząć 
działalność społeczną – mówi dr Zbigniew 
Canowiecki. – Dlatego cieszymy się, gdy 
w naszych kręgach pojawiają się ludzie, 
którzy są najbardziej społecznie uwrażli-
wieni na potrzeby innych, a nie tylko my-

ślą o generowaniu zysków.
Organizacja „Pracodawców Pomorza” 
istnieje od ponad 20 lat, działając w poli-
tycznym, samorządowym i gospodarczym 
okręgu na rzecz swojego środowiska. 
Jego misją jest dynamiczny rozwój pra-
codawców i podmiotów gospodarczych 
w województwie pomorskim. Nic więc 
dziwnego, że organizacja  ta zrzesza obec-
nie blisko 600 fi rm o  różnym profi lu  dzia-
łalności, formie własności i wielkości. Dla 
silniejszej obrony interesów pracodawców, 
zarząd postanowił uaktywnić swoje od-
działy w kilku powiatach. Ostatnio do 
grona członków dołączyli przedsiębiorcy 
z Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, powiatu 
kartuskiego i wejherowskiego, Sopotu i 
Lęborka. W najbliższych planach przewi-
duje się przyjęcie w poczet członków pra-
codawców z Malborka, Nowego Dworu 
Gdańskiego i Człuchowa.
- Bronimy interesów pracodawców i 
pomagamy im w rozwoju biznesu, gdyż 
jako związek mamy obowiązek walczyć o 
przedsiębiorcę do samego końca – dodaje 
Jan Klapkowski, doradca prezesa.      (dd)

Aktywizacja 
pracodawców
W największej i najstarszej organizacji „Pracodawców 
Pomorza” tworzą się nowe oddziały założycielskie. 

Skrząca inwestycja
Architektoniczna ozdoba Skweru Ko-
ściuszki, budynek Wydziału Nawigacji 
Akademii Morskiej w Gdyni, powraca 
do założeń sprzed 1939 roku. Pierwotnie 
budynek miał być pokryty specjalnym, 
mieniącym się, modernistycznym jak 
na owe czasy tynkiem z dodatkiem 
miki. Miał przez to komponować się z 
iskrzącym kolorem morza. Po wojnie 
zaniechano tego pomysłu. Niedawno 
fi rma EkoInbud rozpoczęła nakładanie 
miki i marmuru na wschodniej elewacji 
budynku. Koniec prac, dofi nansowywa-
nych przez miasto Gdynia, przewidzia-
ny jest w przyszłym miesiącu.

Gdyński Waterfront
FORT Sp. z o.o z Gdańska wygrała 
konkurs na opracowanie koncepcji kom-
pleksu hotelowo - biurowego przy Na-
brzeżu Prezydenta w Gdyni. Pomiędzy 
Centrum Gemini a Sea Towers powsta-
ną siedziby hotelu Marriott i Nordea. 
Pomimo, że powstający kompleks bę-
dzie miał charakter typowo komercyjny, 
projektanci przewidzieli w nim strefę 
publiczną z tarasami widokowymi i pa-
sażem z arkadami, które będą dostępne 
dla mieszkańców i turystów. Kompleks 
hotelowo – biurowy pomiędzy Sea To-
wers i Centrum Gemini powstać ma do 
końca 2013 roku.

Wiercenia na Pomorzu
We wrześniu ma popłynąć pierwsza 
próbna partia  gazu łupkowego z od-
wiertów prowadzonych przez Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w 
miejscowości Lubocino k/Wejherowa. 
PGNIG jest jedyną polską spółką, która 
poszukuje gazu na Pomorzu, a pojawie-
nie się gazu w odwiertach w Lubocinie 
można uważać za pierwszy poważny 
sukces w poszukiwaniu tego surowca. 
Jeśli testy, które rozpoczęły się pod 
koniec sierpnia to potwierdzą, to już w 
połowie przyszłego roku będzie można 
wykorzystywać gaz pochodzący z łup-
ków. Początkowo jedynie do produkcji 
energii potrzebnej do kontynuowania 
prac wydobywczych.

ŚWIAT BIZNESU
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Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
postanowiła wyjść na przeciw oczekiwa-
niom właścicieli fi rm i stworzyć Grupę 
Zakupową Energii Elektrycznej. Pierw-
szym etapem tworzenia grupy 
było zebranie deklaracji od 
przedsiębiorców, zainte-
resowanych projektem 
i chcących obniżyć 
faktury za prąd. Złoże-
nie takiej deklaracji nie 
wiązało się z żadnymi 
kosztami.
Co można zyskać wstępując 
do grupy zakupowej? Przed-
siębiorstwa wchodzące w skład grupy 
będą mogły kupować energię elektrycz-

ną po niższej cenie, niż gdyby musiały 
kupować ją samodzielnie. O kontrakt na 
obsługę grupy walczyć będzie bowiem 

wielu dostawców energii. Profesjonalni 
negocjatorzy handlowi z Grupy 

Zakupowej Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza 

wynegocjują korzyst-
niejsze warunki, niż w 
przypadku umowy tylko 
dla jednego podmiotu. 
Oznacza to oszczędności 

dla przedsiębiorstw i lep-
sze warunki umowy. Oferta 

skierowana jest do wszystkich 
przedsiębiorców, nie tylko członków 

RIGP. (raf)

Wspólne zakupy, tańsza energia
Energia elektryczna jest coraz droższa, a prognozy na najbliższe lata nie napawają 
optymizmem – cena ma wzrosnąć jeszcze o ok. 30 proc. Dlatego przedsiębiorcy 
coraz częściej szukają oszczędności właśnie na tym polu. 

Grupa zakupowa - to związek przed-
siębiorców, którzy agregują swój po-
pyt zakupowy w skonsolidowany za-
kup lub dokonują zakupu za pośred-
nictwem jednego podmiotu w celu 
osiągnięcia efektu skali i osiągnięcia 
silniejszej pozycji w negocjacjach z 
dostawcami, a tym samym uzyskania 
lepszych warunków cenowych oraz 
poza cenowych.  Funkcjonowanie 
grup zakupowych oparte jest na me-
chanizmie polegającym na uzyskiwa-
niu lepszych warunków dostaw przy 
większych zakupach (wspólne zakupy 
dają możliwość wywierania większe-
go wpływu na dostawców).

ŚWIAT BIZNESU
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W posiedzeniu rady wzięli udział nie 
tylko jej członkowie, ale także zaproszeni 
goście reprezentujący władze państwowe, 
samorządowe, przedstawiciele parlamentu, 
wyższych uczelni, instytutów badawczych, 
stowarzyszeń rybackich, zaprzyjaźnionych 
instytucji z Wybrzeża i oczywiście pra-
cownicy Instytutu. Obchody 90-lecia od-
były się pod patronatem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, które reprezentował 
Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke. 
- Minęło 90 lat od powołania do życia 
Morskiego Laboratorium Rybackiego w 
Helu – mówi dr hab. Tomasz Linkowski, 
dyrektor Morskiego Instytutu Rybackie-
go. - Pomimo zmian nazwy i przeniesienia 
siedziby placówki do Gdyni zachowana 
została ciągłość kadry naukowej, której 
trzon przetrwał  wszelkie zmiany i konty-
nuował swoją działalność w nieznacznie 
tylko zmienionym składzie. Morski Insty-
tut Rybacki w Gdyni, taką bowiem nazwę 
nosi nasza placówka od 1947 roku. Od lat 
uznajemy rocznicę powstania Morskiego 

Uderzeniem w historycz-
ny dzwon statku nauki 
polskiej r/v Profesor Sie-
dlecki, prof. Zygmunt Klu-
sek, przewodniczący Rady 
Naukowej Morskiego In-
stytutu Rybackiego, otwo-
rzył część oficjalną uroczy-
stej, nadzwyczajnej sesji 
Rady Naukowej Instytutu, 
zwołanej dla uczczenia 
obchodów 90-lecia mor-
skich badań rybackich w 
Polsce, a także jubileuszu 
Instytutu. 

rybackich w Polsce
90 lat  morskich badań

Dźwiękiem dzwonu profesor Siedlecki ogłasza rozpoczęcie ważnego wydarzenia

Laboratorium Rybackiego nie tylko za datę 
rozpoczęcia w Polsce badań naukowych na 
rzecz rybołówstwa morskiego, ale również 
za swój jubileusz. Wyniki, jakie Morski In-
stytut Rybacki w Gdyni osiągnął w dwóch 
kolejnych ocenach jednostek naukowych 
przeprowadzonych przez ministerstwo 
odpowiedzialne za naukę, mówią same 
za siebie. W 2006 roku w wyniku oceny 
parametrycznej za lata 2001-2004 MIR 
uzyskał I kategorię i został sklasyfi kowany 
najwyżej w gronie jednostek rozwojowo-
badawczych nadzorowanych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kolejnej 
ocenie przeprowadzonej w ubiegłym roku 
za okres 2005-2009, MIR zajął ponownie 
pierwsze miejsce w grupie jednorodnej, w 
której był oceniany i zaliczony został do 
kategorii A. Pozycję, jaką MIR ostatnio 
osiągnął, w dużej mierze zawdzięczamy 
harmonijnej współpracy z nadzorującym 
nas ministrem. Wszyscy, którzy znają wy-
stąpienia Kazimierza Plocke, wielokrotnie 
słyszeli, jak duże znaczenie przywiązuje 
on do doradztwa naukowego w procesie 
zarządzania rybołówstwem. Nie jest to 
jedynie retoryka, a konkretne działania, 

których pozytywne konsekwencje odczu-
wa nie tylko dyrekcja Instytutu, ale wielu 
pracowników MIR zaangażowanych w 
proces doradztwa. 
Tomasz Linkowski podziękował też za 
współpracę organizacjom producenckim i 
stowarzyszeniom rybaków i przetwórców. 
- Ta współpraca jest dla nas niezmiernie 
ważna – dodał. - Szczególnie bliskie więzy 
łączą nas ze Zrzeszeniem Rybaków Mor-
skich i Polskim Stowarzyszeniem Prze-
twórców Ryb, ale także innymi organiza-
cjami. Z Północnoatlantycką Organizacją 
Producentów mamy podpisane specjalne 
porozumienie o współpracy. Współpra-
cujemy i nadal chcemy współpracować 
z organizacjami pozarządowymi, ale je-
dynie w przypadkach, kiedy ich działania 
są oparte na gruntownej wiedzy, a nie na 
emocjach. Pozytywnym przykładem takiej 
współpracy jest tzw. Okrągły Stół Rybacki, 
organizowany przez WWF w zakresie jego 
działalności wspierany przez ekspertów z 
MIR.
Warto dodać, że dla upamiętnienia swojej 
90. rocznicy Instytut podjął kilka inicjatyw 
wydawniczych. 

ŚWIAT BIZNESU
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Jedną z nich stanowi praca autorstwa pro-
fesora Andrzeja Ropelewskiego, nestora 
pracowników naukowych i dyrekcji MIR, 
poświęcona historii helskiego portu. Ta, 
niewielka pod względem objętościowym, 
praca podejmuje ważny tematycznie i 
mało znany element historii Wybrzeża. 
Stanowi jednocześnie potwierdzenie, że 
w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni 
nie zanikła pamięć o korzeniach instytucji. 
Wydany został również jubileuszowy fol-
der „rodzinny”, przeznaczony głównie dla 
pracowników MIR. Tradycyjnie wydano 
też medal okolicznościowy. Ale najwięk-
szą, nie tylko pod względem objętości i 
ciężaru, jest pozycja, która zawiera wybra-
ne odbitki publikacji pracowników MIR z 
lat 2005-2009. 
Podczas uroczystości odczytano list gra-
tulacyjny od Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 
- Odzyskanie przez Rzeczpospolitą nie-
podległości w 1918 roku wyzwoliło w 
społeczeństwie ogromny entuzjazm i chęć 
działania – napisał prezydent. - Wśród 
wielkich tamtego czasu znalazły się osoby 
rozumiejące, że dostęp Polski do morza 
oznacza możliwość korzystania z jego 
morskich zasobów, a także nawiązania 
wielostronnych kontaktów ze światem. 
Ich zapał i konsekwentne działania spra-
wiły, że w 1921 roku powołana została 
pierwsza w historii Polski placówka zaj-
mująca się badaniami morza — Morskie 
Laboratorium Rybackie w Helu, prekursor 
Morskiego Instytutu Rybackiego. Gdynia 
— miasto z morza i snów — powstała pięć 
lat później i szybko stała się morską stolicą 
ówczesnej Polski, a zarazem symbolem 
polskich możliwości rozwojowych. Prze-
kazanie przez miasto w 1938 roku nowej 
siedziby Państwa placówce otworzyło 
nowy etap badań morskich w Polsce.
Przez wszystkie lata swej działalności 
Morski Instytut Rybacki wspierał rozwój 
nauki i rybołówstwa w Polsce. Obecnie 
należy do czołowych instytucji zajmują-
cych się badaniami i ochroną środowiska 
w naszym kraju. W uznaniu roli, jaką speł-
nia dla branży rybackiej, otrzymał status 
Państwowego Instytutu Badawczego.
Co warte podkreślenia, Instytut jest pla-
cówką naukową znaną nie tylko w kraju, 
ale również w Europie i na świecie. Inne 
jednak były cele morskiej współpracy 

międzynarodowej w okresie przedwojen-
nym, inne po wojnie, a jeszcze inaczej one 
wyglądają, odkąd Polska stała się człon-
kiem Unii Europejskiej. Dziś współpraca 
międzynarodowa to nie tylko szansa na 
naukowo-badawczy rozwój Instytutu, lecz 
także perspektywa racjonalnej eksploatacji 
zasobów Morza Bałtyckiego. Symbolem 
zachodzących zmian może być fakt, że w 
tym roku medalem imienia Kazimierza 
Demela — pierwszego pracownika nauko-
wego Morskiego Laboratorium Rybackie-
go, późniejszego profesora i zasłużonego 
popularyzatora wiedzy o morzu -uhonoro-
wani zostali znamienici profesorowie ba-
dacze morza z Rosji i Niemiec. Laureatów 
z obydwu tych państw Bałtyk dzieli jedy-
nie geografi cznie, gdyż w rzeczywistości 

morze już dawno połączyło ich wspólną 
zawodową pasją.
Podniosłą część uroczystości stanowiło 
wręczenie przez Kazimierza Plocke zasłu-
żonym pracownikom Instytutu wysokich 
odznaczeń państwowych, przyznanych 
przez Prezydenta RP. Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Odrodzenia Polski odznaczony zo-
stał dyrektor Instytutu Tomasz Linkowski. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski odznaczeni zostali dr hab. Andrzej 
.Dowgiałło, prof. Jan Horbowy, dr hab. 
Zygmunt Usydus i dr hab. Norbert Wol-
nomiejski. Szereg innych pracowników 
zostało odznaczonych Złotymi, Srebrnymi 
i Brązowymi Krzyżami Zasługi, medalami 
Za Długoletnią Służbę, a także odznacze-
niami resortowymi.

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz K. Plocke. 
Od lewej: A. Dowgiałło, Z. Usydus i N. Wolnomiejski

- Pozycję, jaką MIR ostat-
nio osiągnął, w dużej mierze 
zawdzięczamy harmonijnej 
współpracy z nadzorującym 
nas ministrem
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Historyczna

W zespół zabytkowych budynków w sposób godny budownic-
twa XXI wieku, wkomponowano nowoczesny gmach, który 
nie tylko doskonale wpisuje się w XIX wieczną budowlę, ale 
również podkreśla jej piękno. Nowoczesność staje się więc do-
skonałym tłem dla ponad wiekowej historii.
Historyczne budynki przy ul. 3. Maja to siedziba dawnej pru-
skiej Szkoły Wojennej (Danziger Kriegsschule) na tyłach Fortu 
Grodzisko. Po wojnie swoją siedzibę znalazło tam Biuro Plano-
wania Przestrzennego, a budynek ujeżdżalni wykorzystywano 
jako salę gimnastyczną. W wyniku zmian własnościowych 
zmieniono dotychczasową funkcję obiektów, w których swoją 
siedzibę znalazły wydziały gdańskiego Sądu Rejonowego.
- Projekt architektoniczny zakładał zachowanie części XIX – 

wiecznej budynku i rozebranie późniejszych, bezstylowych 
nadbudówek oraz dachu – wyjaśnia Mirosław Foks – koordy-
nator budowy, zastępca dyrektora ds technicznych PB Górski. - 
Oryginalna XIX – wieczna zabudowa poddana została gruntow-
nym pracom konserwatorskim. Polegały one na przywróceniu 
oryginalnego otworowania i wykonania stolarki zgodnej z hi-
storycznym wyglądem przywrócenia ubytków w ścianach i de-
talach oraz na wyczyszczeniu całej elewacji. Szczególną uwagą 
zostały objęte duże półkoliste okna, które zostały w całości 
odtworzone wraz z biegnącymi pod nimi fryzami od strony For-
tu Grodzisko. Po wschodniej stronie poza odtworzeniem okien 
i fryzów, koniecznie były wybicia niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego doświetlenia oraz połączenia komunikacyjnego 

współczesna
inwestycja
W centrum Gdańska dobiega końca unikatowa inwestycja realizowana przez 
firmę PB Górski w kompleksie dawnej Szkoły Wojennej przy ul. 3-Maja. 
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starego budynku z częścią nowo projektowaną. W pierwszym 
przypadku w otwory doświetlające została wstawiona stolarka 
o takim samym podziale szprosów, jak w zachowanych oknach 
półkolistych. Otworowanie to miało na celu wizualne powią-
zanie wnętrza budynku z projektowanym zewnętrznym dzie-
dzińcem, który stał się miejscem rekreacyjnym z niskopienną 
roślinnością. W drugim przypadku wybicia zostały dokonane w 
celu komunikacyjnym, wykonano łącznik, w którego wnętrzu w 
całości zostały wyeksponowane wybite przejścia wraz z półko-
listymi nadprożami. Zaprojektowana nadbudowa powtarza rytm 
pilastrów w części historycznego parteru – blendy między nimi 
są tynkowane i nawiązują do budynku dawnej stajni.  Rytm 
okien jest nierównomierny, by ukazać delikatne odcięcie styli-
styczne kondygnacji od XIX – wiecznego parteru. 
Nowo wybudowane obiekty to budynki  D,E,F i G. Swoją 
architekturą poprzez zastosowanie podobnych materiałów 
elewacyjnych oraz powtarzalnego rytmu okien nawiązują do 
zmodernizowanych historycznych (A, B i C), tworząc z nimi 
jednolity architektonicznie kompleks o całkowitej powierzch-
ni ponad 20 tys. m2. W części F znajduje się przeszklony hol 
główny zapraszający do wejścia. Pod nowymi budynkami po-
wstały dwie kondygnacje podziemne mieszczące halę garażową 
oraz archiwa i pomieszczenia techniczne o łącznej powierzchni 
5 tys. m2. Budynki posiadają nowoczesny system klimatyzacji, 
wentylacji, elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej, 
szybkobieżne windy, sufi ty podwieszane, jak również zaawan-
sowane systemy alarmowe i ochrony. 
Co najbardziej warte podkreślenia architektura całości łączy 
historyczny charakter Gdańska z nowoczesnym miejscem pra-

Historyczny charakter miejsca
- Mirosław Foks – dyrektor ds technicz-
nych PB Górski, koordynator budowy

- Jeżeli chodzi o historyczne budynki od 
samego rozpoczęcia modernizacji i remon-
tów pracujemy pod nadzorem konserwato-
ra zabytków. Już podczas wstępnych prac 

zostały w jednym z budynków zabytkowe elementy stajni 
ze żłobami oraz bardzo ciekawe sklepienia sufi tów. Po 
konsultacjach z konserwatorem zabytków, zapadła decyzja, 
że powinny one zostać odsłonięte i zachowane. Udało nam 
się to zrobić w sposób podkreślający historyczny cha-
rakter miejsca. Z architektem miejskim konsultowaliśmy 
natomiast wygląd zewnętrznych elewacji nowo budowa-
nych budynków, tak by nie tylko swoją architekturą, ale i 
kolorystyką, odpowiednim doborem materiałów wykoń-
czeniowych, nawiązywały do istniejącego zabytkowego 
kompleksu. To niełatwe zadanie połączenia tradycji z no-
woczesnością wykonaliśmy, z czego wszyscy pracownicy 
PB Górski mogą być dumni.
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cy, a to z pewnością zasługa fi rmy PB Górski – generalnego 
wykonawcy inwestycji, dla której realizacja zadania była z 
pewnością wielkim wyzwaniem. Jak widać wykonane zostało 
doskonale.    Andrzej Gojke
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Uświetnił je wspaniały koncert w wyko-
naniu Polskiej Filharmonii Kameralnej 
pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego oraz 
solistów: Iwony Tober – sopran i świato-
wej sławy skrzypka Vadima Brodskiego.
Swoją obecnością zaszczycili je ministro-
wie transportu obu krajów: Chin - Pan 
Xu Zuyan i Polski - Cezary Grabarczyk, 
wiceminister infrastruktury Anna Wypych 
– Namiotko oraz marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk. Wśród 
pozostałych gości znaleźli się przedsta-
wiciele korpusu chińskiego dyploma-
tycznego, trójmiejskich samorządów oraz 
dziesiątek fi rm związanych z gospodarką 
morską i nie tylko. Gości powitał i histo-
rię rozwoju fi rmy przypomniał dyrektor 
zarządzający oddziałem Chipolbrok od 28 
lat - Andrzej Karnabal.
- Pragnę wszystkich gorąco powitać 
dziękując za przyjęcie zaproszenia i za-
szczycenie nas swoją obecnością – mówił 
dyrektor Karnabal. - 60 lat historii dzia-
łalności Towarzystwa, to okres prężnego 
rozwoju, dostosowywania się do zmienia-
jących warunków rynkowych, które pod-
legają  zasadom koniunktury oraz – co 
oczywiste – spełniania oczekiwań coraz 
bardziej wymagających klientów. 
Dyrektor Karnabal przypomniał m. in. 
że Towarzystwo zaczynało z 6. statkami 
wniesionymi przez udziałowców fi rmy, 
a obecnie jego fl ota liczy 20 jednostek. 
Mówił również, że wielkim powodem 
do dumy są jej dokonania w minionym 
60-leciu, a szczególnie fakt, że statki ze 
znakiem C-P na kominie, wśród arma-
torów przewożących podobne ładunki, 
są jedynymi w świecie obsługującymi 
dwa okołoziemskie serwisy – wschodni 
i zachodni. Zapewnił, że fi rma myśli 
również o przyszłej pozycji na rynkach 
żeglugowych i przygotowuje plan kolej-
nych inwestycji w fl otę, czego przykła-
dem jest, że na ostatnim zgromadzeniu 
akcjonariuszy podjęto decyzję o budowie 

Jubileusz Chipolbroku
Polskie obchody jubileuszu 60-lecie działalności Chińsko-Polskiego Towarzystwa 
Okrętowego Chipolbrok odbyły się w Hotelu Sheraton w Sopocie. 

przez Towarzystwo kolejnej serii 8 spe-
cjalistycznych statków, które pozwolą na 
dalszy rozwój działalności i zdobywanie 
kolejnych rynków.
Głos zabierali również ministrowie Pan 
Xu Zuyan i Grabarczyk, który podkreślił 
osiągnięcia Chipolbroku w 60-lecie jego 
działalności i życzył „stopy wody pod 
kilem” na następne 60 lat. Anna Wypych 
– Namiotko odczytała następnie decyzję 
o uhonorowaniu ministra Pan Xu Zuyan 
przez prezydenta RP, Orderem Zasługi 

Rzeczpospolitej Polskiej - Krzyżem Ofi -
cerskim Orderu Zasługi RP. Dekoracji 
dokonał minister Cezary Grabarczyk. 
Po części ofi cjalnej odbył się koncert Pol-
skiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod 
dyrekcją Wojciecha Rajskiego, podczas 
którego wystąpili również soliści – so-
pranistka Iwona Tober i światowej sławy 
skrzypek Vadim Brodski, który wzbudził 
wielki aplauz widowni. Po koncercie 
wszyscy udali się na uroczystą kolację.

Andrzej Gojke
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Gabinety pielęgnacji twarzy mogą po-
chwalić się również najnowszymi za-
biegami z dziedziny dermokosmetyki 
takimi jak: mikrodermabrazja czy peeling 
kawitacyjny dającymi niezrównane efek-
ty. Zabiegi te przywracają blask szarej, 
spragnionej słońca cerze, eliminują drobne 
linie i zmarszczki, a także sprawiają, że 
nasza twarz nabiera młodzieńczego pięk-
na. 
Niezwykłym powodzeniem cieszą się 
rewelacyjne zabiegi odżywcze ciała o 
kuszących nazwach: Bawełniany Kokon, 
Zielona Herbata i Słodka Pokusa, a także 
masaże aromatyczną ciepłą czekoladą  
podczas, których uwalniają się endorfi ny 
dające nam poczucie szczęścia i radości. 
Po zabiegu proponowana jest fi liżanka 
wyśmienitej aromatycznej czekolady z 
bitą śmietaną.
Dodatkowym atutem Instytutu SPA & 
Wellness VENICE Hotelu Kuracyjnego 
jest profesjonalny gabinet Pedicure i Ma-
nicure. Komfortowy fotel do pedicure z 
wbudowanym jacuzzi dla stóp, a także 
szeroka gama masaży pleców. Instytut 
oferuje nie tylko profesjonalne zabiegi 
zawierające preparaty z wyciągiem liści 
baobabu i kwiatu lotosu, ale oferuje nam 

ucieczkę od codziennego zmagania się 
z rzeczywistością do świata pielęgnacji, 
luksusu. 
Profesjonalne zabiegi odwołujące się do 
idei SPA  jako holistycznej pielęgnacji 
zajmującej się zdrowiem fi zycznym i 
duchowym wspaniale wpisuje się profi l 
Hotelu Kuracyjnego, który łączy profesjo-
nalną opiekę medyczną i rehabilitacyjną 
z pielęgnacją kosmetyczną. Najnowsza 
oferta zabiegów Instytutu SPA & Wellness 
VENICE Hotelu Kuracyjnego oferuje nie 
tylko doskonałą jakość kosmetyków i pro-
fesjonalnych preparatów używanych pod-
czas zabiegów, ale oferuje również pro-
fesjonalne linie do pielęgnacji domowej 
zalecane przez Specjalistów Instytutu SPA 
& Wellness VENICE Hotelu Kuracyjnego 
po wnikliwie przeprowadzonej diagnozie 
skóry i jej potrzeb.
Instytut SPA Hotelu Kuracyjnego to oaza 
wypoczynku, pieszcząca nasze zmysły 
unoszącym się aromatem wanilii, profe-
sjonalną, kompetentną obsługą dbającą 
nie tylko o nasze ciało i ducha, ale także o 
nasze podniebienie.
Instytut SPA Hotelu Kuracyjnego jest wy-
spą pielęgnacyjnej radości w samym cen-
trum naszej ponurej miejskiej metropolii.

Hotel Kuracyjny ***

www.hotelkuracyjny.pl
www.spawgdyni.pl 

al. Zwycięstwa 255
81 - 525 Gdynia

tel: +48 58 66 77 823

Hotel Kuracyjny
Instytut SPA & Wellness VENICE w Hotelu Kuracyjnym dzięki przestronnym i no-
woczesnym gabinetom o ciepłej i przyjemnej atmosferze, prestiżowym markom 
Andree Zagozda Laboratory i Germanie de Capuccini  i profesjonalnej obsłudze jest 
wspaniały miejscem wypoczynku i relaksu. 
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Wszyscy uczniowie pierwszych klas 
gdańskich gimnazjów od 2010 roku biorą 
udział w Gdańskim Programie Edukacji 
Morskiej, który jest realizowany na zle-
cenie Prezydenta Miasta Gdańska przez 
Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji 
jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador 
Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach 
Programu gimnazjaliści - co roku to blisko 
3500 dzieci - odbywają kilkugodzinne rejsy 
po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej. 
Podczas nich uczą się podstaw żeglowania, 
uzyskują informacje z dziedziny historii, 
geografii i biologii oraz poznają swoje mia-
sto od strony morza. 

Gimnazjaliści 
na Zatoce

33 boiska 
w całym mieście
PGE Arena i organizacja Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku to 
chluba naszego miasta. Ale dbamy także 
o sport na niższych szczeblach. W latach 
2006-2011 wybudowano w Gdańsku 33 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. To jed-
nak nie koniec! W realizacji są 4 kolejne 
obiekty. Boiska powstają w ramach trzech 
programów: autorskiego prezydenta Gdań-
ska - angażującego w budowę lokalnych 
przedsiębiorców - Junior Gdańsk 2012, 
rządowego programu - Moje Boisko Orlik 
2012 oraz budowane ze środków miasta.

10 – tyle będzie 
przystanków 
tramwaju 
wodnego



Od czerwca bilety komunikacji miejskiej kupić można w automatach zlokalizo-
wanych w kilkudziesięciu punktach miasta. Docelowo będzie ich 50. Zadowo-
leni są nie tylko gdańszczanie, ale i turyści odwiedzający gród nad Motławą. W 
ciągu dwóch miesięcy za pośrednictwem automatów zakupiono ponad 200 tys. 
biletów! Bilety jednorazowe nabyć można o każdej porze bezpośrednio przed 
przejazdem płacąc gotówką lub kartą płatniczą. Obsługa automatu możliwa jest 
w trzech językach. Niebawem ich funkcjonalność rozszerzy się o możliwość 
doładowania karty miejskiej. 

Bilet z automatu

Gdańsk, jako jedyne miasto w naszym 
regionie, złożył w rządowym programie 
„Maluch” wniosek o dofinansowanie 
wszystkich swoich dziewięciu żłobków. 
To najwięcej w kraju! Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej przychyliło się do 
prośby, przez co uzyskaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 161 541 złotych!  
Pieniądze przełożyły się na dodatkowe 
miejsca w placówkach - od 1 września 
2011 roku przybyło ich 101. To o blisko 
20 procent więcej niż dotychczas. Zamiast 
555 jest w gdańskich żłobkach 651 miejsc. 
Gdańskie żłobki są wyjątkiem wśród trój-
miejskich placówek, ponieważ tylko tutaj 
od września przybyło nowych miejsc.

20% więcej 
maluchów!

Gdańsk jest liderem w pozyskiwaniu 
unijnych funduszy. W dobiegającej końca 
perspektywie finansowania na lata 2007-
2013 udało się pozyskać z Unii ponad 2,3 
miliarda złotych! Cały budżet inwestycyj-
ny miasta w latach 2007-2011 to ponad 3,3 
mld zł! Za te pieniądze przeprowadzane 
są w mieście nad Motławą gigantyczne 
inwestycje drogowe: Trasa Słowackiego, 
Trasa Sucharskiego, Trasa W-Z, Łostowic-
ka. Powstaje także Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem TRISTAR, wprowa-
dzany jest Gdański Program Komunikacji 
Miejskiej III A – polegający na budowie 
nowej linii tramwajowej Chełm-Nowa 
Łódzka, wymianie zniszczonych torów 
tramwajowych na terenie miasta, a także 
zakupie nowego taboru tramwajowego.

Gdańsk liderem
inwestycji

Rowerowy przykład
Gdańsk aplikuje o zorganizowanie światowego kongresu rowerowego Velo-city Global 
2014. Kongresy te organizowane są pod auspicjami Europejskiej Federacji Cyklistów 
(ECF) w tych miastach, które realizują działania na rzecz przyjaznej przestrzeni publicz-
nej. Gdańsk swoją polityką rowerową znacznie wyprzedza inne polskie miasta, dlatego 
prestiżowy miesięcznik RowerTour przyznał mu w 2010 roku miano „rowerowej stolicy 
Polski”. W mieście istnieje łącznie ok. 500 km tras rowerowych (wliczając drogi rowe-
rowe i tzw. strefy uspokojonego ruchu). Powołany Zespół Mobilności Aktywnej ma za 
zadanie promocję i upowszechnianie komunikacji pieszej i rowerowej. O tym, czy to 
Gdańsk zorganizuje Velo-city Global 2014 ECF zdecyduje w styczniu 2012 r. 

13482 – tyle Kart 
Dużej Rodziny 
wydano rodzinom 
wielodzietnym 
w Gdańsku
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Po co nam Metropolia, za którą Pan tak optuje? 
Jaka jest Pańska wizja Obszaru Metropolitalnego 
Gdańska?

Metropolia jest koniecznością. Głównie z tego powo-
du, że tylko silna metropolia zwiększy nasze szanse 
w światowej konkurencji. Dyskutujemy o niej od lat. 
Ale niestety słowa nie przekuwają się w żadne realne 
działania. A i planowana ustawa metropolitalna ciągle 
jest tylko w sferze projektu. Uważam, że nie ma na co 
czekać i zaproponowałem powołanie stowarzyszenia, 
które pomoże koordynować projekty, dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem. Metropolia to nie kaprys. To szansa, 
którą musimy umieć wykorzystać.

Niektórzy samorządowcy twierdzą, że gdy powsta-
nie metropolia, to zyska na niej Gdańsk, a inne 
miasta i gminy tylko na tym stracą.

To absurd. Jest wręcz odwrotnie – Gdańsk do tego 
wspólnego działa najwięcej włoży. Bo nie powinny się 
liczyć głównie nasze partykularne interesy, ale dobro 
wspólne.
Przeciwnicy metropolii argumentują, że przystąpienie 
do niej ograniczy ich podmiotowość. Ale to tak, jak 
w życiu - np. biorąc ślub też wyrzekamy się pewnych 
swoich praw i nawyków, po to, by wspólnie tworzyć 
nowe wartości i zasobność.
Metropolia jest w pewnym stopniu tworem podobnym 
do zjednoczonej Europy. A zjednoczona Europa, to 
m.in. wspólny rynek pracy, wspólne interesy i działania. 
Metropolie są dziś najważniejszym motorem rozwoju - 
rozkręcają koniunkturę gospodarczą i kulturalną, przez 
co korzystnie wpływają na poziom życia mieszkańców. 
Obiektywnie rzecz biorąc, na metropolii zyskają wszy-
scy ci, którzy do niej przystąpią. A kto straci? Na pewno 
najwięcej ci, którzy z przyczyn często czysto ambicjo-
nalnych, ustawią się poza Metropolią.

Wydaje mi się, że mieszkańcy naszej metropolii 
widzą w niej więcej korzyści, niż chcą dojrzeć nie-
którzy działacze samorządowi.

Bo mieszkańcy wyczuwają, że łączenie potencjałów w 
dłuższej perspektywie może przynieść tylko korzyści. 
Tymczasem niektórzy lokalni liderzy na siłę szukają 
zagrożeń. Na szczęście ci nieufni stanowią zdecydowa-
ną mniejszość.

To co z miastami i gminami, które nie chcą przy-
stąpić do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metro-
politalny?

Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny i otwarty. 
Można do niego przystąpić praktycznie w każdej 
chwili. Wystarczy tylko chcieć widzieć sprawy 
takimi, jakimi są.
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metropolia?
Po co nam

Rozmowa z Pawłem Adamowiczem, 
Prezydentem Miasta Gdańska.
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Regularnie odwiedza pani Pomorze. 
Dlaczego?

- Pochodzę stąd – urodziłam się w Gdań-
sku, a później mieszkałam w Gdyni, do 
1993 roku. Tu skończyłam też szkołę, 
uczyłam się w III Liceum Ogólnokształ-
cącym. Staram się co najmniej raz w roku 
przyjechać tutaj. 

Później wyjechała pani do Warszawy?

- Tak, skończyłam tam Szkołę Główną 
Handlową, a w 2000 roku rozpoczęłam 
pracę w charakterze konsula. Moim pierw-
szym krajem, w którym rozpoczęłam 
pracę konsularną, był Izrael, później pra-
cowałam w Malezji, a obecnie w Australii. 

Odwiedzając Pomorze raz na kilka 
miesięcy z pewnością widzi pani 
jakieś zmiany? Co panią najbardziej 
zaskoczyło po przyjeździe tutaj?

- Zmiany w ostatnich latach są ogromne. 
Przede wszystkim da się zauważyć rozbu-
dowę infrastruktury i to, że Gdynia staje 
się coraz nowocześniejszym i bardziej 
przyjaznym mieszkańcom miastem. Ko-
lejna sprawa to obiekty sportowe. Miałam 
w swoim życiu epizod sportowy, przez 10 
lat trenowałam siatkówkę. Jeszcze kilka 
lat temu brakowało dużych, nowocze-
snych hal czy stadionów, gdzie można by 
organizować duże imprezy. Teraz to się 
zmienia – jest hala widowiskowo-sporto-
wa, powstał Narodowy Stadion Rugby. Na 
ten ostatni szczególnie zwróciłam uwagę, 
ponieważ w Sydney rugby jest bardzo 
popularną grą, człowiek styka się z tym 
sportem na każdym kroku. A teraz Gdynia 

ma tak piękny i wspaniały stadion, którym 
mogłaby się pochwalić przed Australijczy-
kami. To wszystko znacznie podwyższa 
prestiż miasta. 

Na co jeszcze zwróciła pani uwagę po 
przyjeździe tutaj?

- Na wiele rzeczy. Choćby budowany z 
wielkim rozmachem gdyński Park Na-
ukowo-Technologiczny czy stadion Arena 
w Gdańsku. To miejsca (podobnie, jak 
gdyńskie akwarium i planetarium), które 
umożliwią młodym ludziom rozwijanie 
swoich zainteresowań i spędzanie wolne-
go czasu, a jednocześnie poznawanie no-
woczesnych osiągnięć techniki. Kolejnym 
zaskoczeniem dla mnie była przebudowa 
Teatru Muzycznego, a także inwestycje 
drogowe. Na przykład pierwszy raz w 
całej okazałości miałam okazję zobaczyć 
przebudowany węzeł Św. Maksymiliana. 
To robi wrażenie. Tym bardziej, że kiedyś 
to była droga, którą dochodziłam do li-
ceum, a teraz wygląda to zupełnie inaczej. 
No i nie da się nie zwrócić uwagi na ul. 
Świętojańską i Plac Kaszubski, które po 
przebudowie stały się taką enklawą nowo-
czesności i estetyki.

Wspomniała pani o Teatrze Muzycz-
nym. Dlaczego przebudowa tego 
obiektu była dla pani zaskakująca?

- Jest niespodzianką, ponieważ od dawna 
uważałam, że powinien zostać zmoderni-
zowany. Mam nadzieję, że po rozbudowie 
przyciągnie tak wielu widzów, jak słynna 
opera w Sydney. 

Mimo tego, że pracuje pani za gra-
nicą, wiele tysięcy kilometrów od 
kraju, wciąż jest pani związana z 
Pomorzem?

- Oczywiście, zresztą w Australii mieszka 
wielu Polaków i są też sytuacje, które na 
co dzień przypominają mi o moim kraju. 
Na przykład w ramach festiwalu fi lmów 
UE w Sydney Polska zaprezentowała fi lm 
„Miasto z morza”. Bardzo podobał się 
widzom – i to nie tylko zaproszonym go-
ściom, ale też zwyczajnym mieszkańcom 
Sydney. Dla mnie to było miłe przeżycie, 
gdy tak daleko od mojego rodzinnego 
miasta mogłam zobaczyć, jak Gdynia 
rosła, jak był budowany port, gdy zostały 
nadane prawa miejskie. Chciałabym rów-
nież dodać, że kilka miesięcy temu zosta-
ły nadesłane z Urzędu Miasta do Konsu-
latu  Generalnego RP w Sydney materiały 
promocyjne o Gdyni i tu spotkało mnie 
kolejne miłe zaskoczenie – byłam pod 
dużym wrażeniem profesjonalizmu, szaty 
grafi cznej i jakości wydania tych mate-
riałów. Jest to zrobione na naprawdę naj-
wyższym, europejskim poziomie. 

Polskie tradycje
w Australii

Z Dominiką Mosek, konsulem RP w Sydney w Australii, rozmawia Rafał Korbut.

Polskość w Australii jest bar-
dzo widoczna. Przede wszyst-
kim w sklepach jest bardzo 
dużo polskich wyrobów 

ROZMOWY
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Wspomniała pani o Polakach, miesz-
kających w Australii. Co ludzie mówią 

o dzisiejszej Polsce?

- Mówi się, że Polska bardzo się zmieniła, 
że nasze członkostwo w Unii Europej-
skiej spowodowało szybki rozwój kraju. 
Mieszkańcy Sydney zwracają uwagę na 
to, że w Polsce jest dużo bezpieczniej, wi-
dać nowe inwestycje, nowe drogi. Polacy, 
mieszkający na stałe w Australii, rzadko 
odwiedzają rodzinny kraj, ze względu 
na stosunkowo wysokie ceny biletów 
lotniczych oraz ze względu na odległość 
(przelot z Sydney do Gdańska wraz z 
przesiadkami trwa około 30 godzin). Ale 
ci, którzy niedawno odwiedzili Polskę 
i Europę, byli zaskoczeni możliwością 
podróżowania po krajach Unii bez granic 
i paszportu. Po powrocie mówili, że to 
ogromne ułatwienie i że Europa bez gra-
nic zrobiła na nich duże wrażenie. 

Czy w Sydney widać działalność Po-
lonii na co dzień? 

- Polskość w Australii jest bardzo widocz-
na. Przede wszystkim w sklepach jest 
bardzo dużo polskich wyrobów spożyw-
czych, piekarniczych, alkoholi, są polskie 
masarnie produkujące wędliny. W Sydney 
są polskie restauracje prowadzone z po-
wodzeniem przez młodych ludzi, cieszące 
się dużym zainteresowaniem wśród lokal-
nej społeczności. Taka restauracja, która 
wygląda jak np. oberża w Zakopanem i 
serwuje polskie dania wywołuje uśmiech 
i przywołuje wspomnienia o rodzinnym 
domu.

Czyli nawet tak ogromna odległość 
nie przeszkadza w kultywowaniu tra-
dycji i byciu „na bieżąco” z tym, co 
dzieje się w Ojczyźnie?

- W dzisiejszych czasach, gdy niemal 
wszędzie jest nieograniczony dostęp do 
internetu, gdy wciąż rozwija się coraz lep-
szy i szybszy transport, wiele barier, które 
istniały jeszcze kilka-kilkanaście lat temu, 
zanika. Polacy, którzy wyemigrowali z 
kraju nawet wiele lat temu, nadal pamię-
tają o swojej narodowości i pielęgnują 
nasze tradycje. 
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Naftoport 
pełen energii

Z Dariuszem Kobiereckim, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Przeła-
dunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku, rozmawia Andrzej Gojke.
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Naftoport to bardzo ważne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa energetycz-
nego naszego kraju przedsiębior-
stwo, wbrew doniesieniom mediów, 
rok 2010 ukazał się dla firmy bardzo 
dobry. Czy po pierwszej połowie 
2011 roku można powiedzieć, że pas-
sa trwa nadal?

- Istotnie, ubiegły rok nie tylko był bardzo 
dobry, ale najlepszy w historii NAFTO-
PORTU. Pierwsze cztery miesiące bie-
żącego roku również były bardzo dobre, 
kolejne dwa nieco słabsze, ze względu 
na mniejszy  tranzyt z Rosji, ale w sumie 
wyniki  są niezłe i na chwilę obecną prze-
ładunki wynoszą ok. 7 mln ton.

Rozwojowi Naftoportu zagrozić miało 
wybudowanie przez Rosjan nowych 
terminali w Ust-Łudze k. Petersburga 
i w Primorsku, czy jest to realne 
zagrożenie? 

- Budowa terminali w Ust – Łudze i Pri-
morsku powoduje, że Rosjanie będą mieli 
takie możliwości przeładunkowe, które 
uwolnią ich  od konieczności korzystania 

z portów zagranicznych. Pozostaje jed-
nak kwestią otwartą, czy dla niektórych 
klientów rosyjskich droga eksportu  przez 
Gdańsk nie będzie korzystniejsza. Jeste-
śmy  konkurencyjni przede wszystkim ze 
względu na położenie bliżej rynków zby-
tu. Podróż okrężna do rosyjskich portów 
jest dłuższa o mniej więcej trzy dni, co 
podraża koszty transportu o ok. 1,5 dolara 
na tonie ropy.  Dla typowego tankowca 
rzędu 100 tys. ton  daje to  sumę równą 
kosztom przeładunku statku w porcie. 
Natomiast jest już kwestią odrębną , w 
jakim zakresie inne czynniki decydują o 
korzystaniu z naszych usług przez kontra-
hentów  rosyjskich. 

Czy prowadzicie działania, które mo-
gły by takiej sytuacji zaradzić?

- Rozwiązaniem jest oczywiście pozy-
skiwanie innych ładunków, skoro nie 
ma możliwości zwiększenia tranzytu 
rosyjskiego. Wiemy, że niektórzy kontra-
henci chcą korzystać z Gdańska, ale nie 
wiemy czy będą mieli  takie możliwości, 
ponieważ decydują o tym duże koncerny 
rosyjskie i od ich postawy, od ich planów 

zależy jaki będzie dostęp poszczególnych 
fi rm do naszych usług. Co możemy w tej 
sytuacji zrobić? Jak już wspomniałem, 
możemy szukać nowych możliwości.  
Jedną z nich otwiera  planowana budowa 
bazy przeładunkowo – magazynowej 
ropy naftowej i paliw płynnych w Por-
cie Północnym. Sądzimy ponadto, że w 
kolejnych latach będzie rósł import ropy 
naftowej drogą morską.   

W Naftoporcie prowadzone są nowe 
inwestycje. Jedną z najważniejszych 
jest rozdzielenie przeładunków paliw 
płynnych i ropy. Może kilka zdań na 
ten temat. 

- Jednym z  problemów NAFTOPORTU 
jest obsługa stosunkowo dużej ilość ma-
łych produktowców,  rzędu kilkunastu 
tysięcy ton nośności.  Ich przeładunek 
jest pracochłonny, a osiągane raty prze-
ładunkowe znacznie niższe niż w przy-
padku dużych tankowców.  Załadunek  
10 tysięcy ton benzyny  trwa tyle samo 
a nawet dłużej niż 100-tysięcy ton ropy. 
Statki przewożące paliwa obsługiwane 
są przy tych samych nabrzeżach co duże 
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tankowce z ropą naftową i uwzględniając 
prawdopodobny wzrost importu ropy  
drogą morską, mogłyby bardzo utrudnić 
rozładunek tego strategicznego surowca. 
Dlatego prowadzimy obecnie rozbudowę 
stanowiska „O”, które będzie mogło w 
przyszłości przejąć obsługę większości 
małych jednostek przewożących paliwa.
Ponadto przystąpimy niebawem do budo-
wy nowego stanowiska, dedykowanego 
wyłącznie do przeładunku paliw płyn-
nych.
  

Mówił pan na wstępie o rekordowym 
przeładunku 14 mln ton, ale zdolno-
ści przeładunkowe NAFTOPORTU są 
znacznie większe...

- Kalkulujemy zdolności przeładunkowe, 
związane z całością logistyki przesyłowej 
na 34 mln ton rocznie.   Obsługa jednego 
zbiornikowca rzędu 100 tys. DWT trwa 
dobę a  z uwzględnieniem  rotacji statków 
przy nabrzeżu ok. 36 godzin.  Łatwo po-
liczyć, że nawet jeżeli pełna obsługa tan-
kowca trwałaby 2 doby, jesteśmy w stanie 
przy każdym ze stanowisk obsłużyć 180  
statków, czyli przeładować 18 mln ton 

rocznie. Ponieważ stanowiska są trzy, 
więc teoretycznie możemy obsłużyć w 
ciągu roku  ok. 54 mln ton ładunków.  Są 
oczywiście pewne ograniczenia. Obsługa 
ładunków  musi być zsynchronizowana z 
zapleczem lądowym. Statki też nie zawi-
jają  dokładnie wtedy kiedy chcemy, raz 
nie będzie ich wcale, a za kilka dni przy-
będzie pięć naraz. Kwestie te trzeba brać 
pod uwagę planując przeładunki. 

Proszę powiedzieć kilka zdań o hi-
storii firmy...

Historia fi rmy nie jest zbyt długa, ale 
biorąc pod uwagę od ilu lat funkcjonuje 

w Polsce gospodarka rynkowa, to jednak 
już warta podkreślenia. Naftoport w tym 
roku obchodzi swoje 20-lecie. Przedsię-
biorstwo powstało w roku 1991, a już 
po niespełna dwóch latach uruchomiono 
nowe stanowisko przeładunkowe „R”. W 
roku 1998 zbudowano pirs przeładunko-
wy „T”.
Baza Paliw Portu Północnego powstała 
znacznie wcześniej – w roku 1975.  Od 
ubiegłego roku jesteśmy właścicielem ca-
łego obiektu.  Z powodzeniem wdrażamy 
plan unowocześnienia i rozbudowy stra-
tegicznego, z punktu widzenia interesów 
Państwa,  jedynego w Polsce, terminalu 
naftowego.  

 

Ubiegły rok nie tylko był 
bardzo dobry, ale najlep-
szy w historii NAFTOPORTU. 
Pierwsze cztery miesiące 
bieżącego roku również były 
bardzo dobre...

Przedsiębiorstwo Przeładunku
Paliw Płynnych

Naftoport w Gdańsku
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Nie pozwól się zaskoczyć!

Planowanie spadkowe jest w Polsce nową, rozwijającą się gałęzią 
wiedzy. Jest to świadome i celowe przygotowywanie naszych 
sukcesorów -  następców, do roli zarządzania majątkiem, jaki 
zostanie im powierzony. 

Plan sukcesji zawiera takie narzędzia jak darowizny, intercyzy oraz 
produkty inwestycyjne i kapitałowe, lokaty, polisy emerytalne, 
posagowe i inne. Poprowadzi Ciebie i rodzinę przez kolejne etapy 
życia, zgodnie z realizowanymi planami, które Twój finansowy 
doradca dostosuje do zmieniającej się przyszłości, szczególnie 
sytuacji nagłych, zaskakujących, często tragicznych, a jakie 
najczęściej odsuwamy od siebie do chwili kiedy nas nie spotkają.

Nie zwlekajmy więc ze stworzeniem planu awaryjnego, który 
wyeliminuje lub zminimalizuje prawne i finansowe skutki takich 
sytuacji, a tym samym zapewni nieśmiertelność naszej firmie 
i uchroni przed problemami Twoją rodzinę.

– Choć nie mamy wpływu na zdarzenia losowe, które komplikują 
nam życie – mówi doradca Zygmunt Adamowicz, - istnieje 
możliwość zminimalizowania skutków prawnych i finansowych 
takich sytuacji. Należy jednak o tym pomyśleć wcześniej. 
Może już dzisiaj? 

Zadzwoń do doradcy i porozmawiaj o własnej sytuacji. Zdarzenia losowe 
trudno przewidzieć, a los często nie chce czekać w nieskończoność.
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Kosakowo
w czołówce

zawsze
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Przed wejściem do sekretariatu jest 
gablota, w której brakuje już miejsca 
na trofea jakie zdobyła gmina na 
przestrzeni minionych lat. Na ścianie 
dziesiątki dyplomów, certyfikatów 
świadczących o tym, że Kosakowo 
zawsze jest w czołówce najlepszych 
pomorskich gmin w wielu dziedzi-
nach. Niejedno wyróżnienie to tytuły 
imiennie przyznane panu. Ostatnio 
gmina zajęła 3. miejsce w kategorii 
Najlepsza Gmina Wiejska w rankingu 
Rzeczpospolitej. Czy to daje panu 
jako gospodarzowi dużo satysfakcji?

- Zawsze, kiedy człowiek pracuje i jest za 
tą pracę pozytywnie oceniany jest to nie 
tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim 
motywujące do dalszej wytężonej pracy. 
Wśród tych nagród i wyróżnień są za-
równo takie, które otrzymała gmina Ko-
sakowo, ale również i imienne dla mnie 
jako wójta i gospodarza na tym terenie. 
Ostatnio zostaliśmy laureatem trzeciego 
miejsca w województwie w rankingu na 
najlepszą gminę wiejską przeprowadzo-
nym przez redakcję Rzeczpospolitej. W 
ocenie brano pod uwagę dbałość o roz-
wój gminy i podniesienie jakości życia, 
przy jednoczesnym zachowaniu reguł 
odpowiedzialności i bezpieczeństwa 
fi nansowego. W czołówce tego rankin-
gu gmina Kosakowo była również w 
2008 roku. Ponadto otrzymaliśmy inne 
tytuły - Menadżera Roku – dla najlepiej 
zarządzanej gminy w województwie po-
morskim, Gminy Fair Play za stworzenie 
dobrych warunków dla rozwoju biznesu 
oraz inwestycji.

Ostatnie wybory pokazały, że ma 
pan duże poparcie społeczności 
Kosakowa. Z wynikiem ponad 53 
procent zwyciężył pan w pierwszej 
turze, spośród 4 kandydatów. To z 
pewnością najlepsza weryfikacja dla 
samorządowca?

- Oczywiście wybory to najlepsza wery-
fi kacja i potwierdzenie, że jako wójt speł-
niam oczekiwania mieszkańców Gminy 

Kosakowo. Gdyby mieszkańcy byli, nie-
zadowolenie z pewnością takiego wyniku 
by nie było. Wynik ten jest dla mnie satys-
fakcjonujący, jako że jeden z kontrkandy-
datów, prowadził moim zdaniem bardzo 
nieczystą wobec mnie kampanię wybor-
czą. Jest to tym bardziej dla mnie przykre, 
że wychowałem go można powiedzieć na 
własnej piersi. Gdyby poczekał jeszcze tę 
kadencję pewnie sam bym mu pomógł w 
następnych wyborach. Przyznam, że tak 
wysoki dla mnie wynik wyborów, przy 
tak ostrej wobec mnie i krytycznej kam-
panii był miłym zaskoczeniem dla mnie, 
a także dla innych samorządowców w 
naszym regionie. 

Proszę powiedzieć jakie według pana 
działania składają się na ten sukces?

- Po pierwsze są to realizowane ważne 
dla mieszkańców inwestycje. Od najbar-
dziej podstawowych jak budowa dróg, 
chodników czy oświetlenia po te, które 
przynosić będą gminie realne dochody, a 
więc podziemne naturalne magazyny gazu 
(kawerny), Port Rybacki w Mechelinkach 
no i oczywiście Port Lotniczy Gdynia 
– Kosakowo, który będzie dla gminy 
największą promocją i reklamą. Jesteśmy 
gminą bardzo przyjazną dla inwestorów, 
którzy chcą ulokować na naszym terenie 
swoje fi rmy. Do tego stopnia, że każdy 
przychodzący z zewnątrz inwestor, jeżeli 
tylko wyrazi taką wolę, może otrzymać 
pomoc i nasi pracownicy pomogą przejść 
takiej osobie przez meandry bardzo skom-
plikowanych przepisów.

To chyba jednak nie jedyne pola 
działalności, na podstawie których 

Z Jerzym Włudzikiem – wójtem sąsiadującej z Gdynią 
gminy Kosakowo rozmawia Andrzej Gojke.

weryfikowany jest samorząd Kosa-
kowa?

- Z pewnością. Chciałby pochwalić się 
również, że w gminie bardzo dużo inwe-
stujemy w działalność kulturalną i sporto-
wą. Na naszym terenie odbywa się wiele 
imprez kulturalnych, festynów, koncer-
tów, festiwali. Powołaliśmy w gminie Sto-
warzyszenie Dzieci Artystycznie Uzdol-
nionych. Przyznajemy stypendia, a nasi 
podopieczni występują m. in. w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. Jedna z dziew-
cząt wygrała ostatnio casting w Teatrze 
Roma w Warszawie, a inna skończyła 
konserwatorium muzyczne, śpiewała już 
w słynnej La Scali, a obecnie występuje 
w Anglii. Mamy również młodzieżowy 
zespół teatralny, który wystawił spektakl 
na motywach Upiora w Operze, a obecnie 
rozpoczyna przygotowania do przedsta-
wienia na motywach Nędzników Wiktora 
Hugo. Na ukończeniu jest Dom Kaszub-
ski, którego dofi nansowanie otrzymaliśmy 
z funduszy unijnych. Myślę, że tak rozwi-
niętej działalności kulturalnej, mogą nam 
pozazdrościć nawet duże miasta.

Wspomniał Pan o dofinansowaniu 
ze środków unijnych. Czy gmina 
często pozyskuje środki z funduszy 
zewnętrznych?

- Z pomocy w postaci dofi nansowań 
staramy się korzystać jak najczęściej. 
W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę 
w sprawie budowy przystani rybackiej, 
na którą otrzymaliśmy aż 16 mln. zł. W 
ciągu najbliższych paru miesięcy chcemy 
też zrealizować Projekt Eko – Szkoła, 
który dotyczy termomodernizacji szkół 
w powiecie puckim. Celem tego projektu 
jest poprawa oszczędności ogrzewania. 
Bardzo ważnym projektem będzie Tu-
rystyczny Szlak Północnych Kaszub, 
którego jesteśmy liderem. Inwestycja ma 

- Oczywiście wybory to naj-
lepsza weryfi kacja i potwier-
dzenie, że jako wójt spełniam 
oczekiwania mieszkańców 
Gminy Kosakowo
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polegać na stworzeniu spójnego szlaku 
rowerowego na terenie gmin w powiecie 
wejherowskim oraz puckim. Długość tras 
rowerowych wyniesie 137 km. W wyniku 
realizacji tego projektu wzrośnie wyko-
rzystanie potencjału regionu dla rozwoju 
turystyki poprzez wzbogacenie i podnie-
sienie jakości oferty turystycznej.

Staracie się przyciągać do gminy 
nowych inwestorów. Upodobali ją 
sobie również poważni deweloperzy 
krajowi i zagraniczni. Czy mógłby 
pan powiedzieć kilka zdań na temat 
budownictwa mieszkaniowego?

- Istotnie Gmina Kosakowo ma w ostat-
nim czasie największy w województwie 
pomorskim przypływ ludności. Chętniej 
przeprowadzają się do nas mieszkańcy 
Gdyni, Rumi, Redy i bardziej odległych 
miejsc. W ostatnim czasie oddaliśmy 
do użytku budynek socjalny liczący 30 
mieszkań. Euro Styl kończy budowę osie-
dla na 2,5 tys. ludzi, podobnie Shiraz na 
granicy naszej gminy i Gdyni i Jaworowe 
Wzgórze w Suchym Dworze. Do budowy 
osiedla przygotowuje się również kolejny 
deweloper – EkoLan. To z kolei pociąga 
za sobą potrzebę budowy infrastruktury 
– szkół, marketów, obiektów sportowych 
i placówek kulturalnych. Naszym celem 
jest, by gmina nie była sypialnią aglome-
racji trójmiejskiej, ale żyła również swoim 
życiem, dawała mieszkańcom bogate ofer-
ty kulturalne i sportowe, co pokazaliśmy 
już zresztą w ostatnich latach.

Jakie wyzwania stoją jeszcze przed 
gminą Kosakowo? Jak widzi Pan 
przyszłość gminy?

- Moim pragnieniem jest zbudowanie 
przedszkola. Faktem jest, że funkcjonują 
u nas przedszkola niepubliczne i że mamy 
darmowy program klas przedszkolnych, 
w ramach którego każde dziecko może 
spędzić w szkole 5 godzin. Takiego pro-
gramu nie oferuje żadna inna gmina, ale to 
nie zaspokaja rosnących potrzeb naszych 
mieszkańców. Kolejnym zadaniem dla 
naszej gminy jest rozbudowa infrastruk-
tury oświatowej. Konieczna jest budowa 
gimnazjum, rozbudowa szkoły w Pogórzu 
i remonty szkół w Mostach i Dębogórzu. 
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Przyszłość w paliwach alternatywnych
Z Panią Izabelą Wołosiak, Wiceprezes Zarządu Eko Dolina sp. z o.o., rozmawia Andrzej J. Gojke

1 lipca b.r. Sejm przyjął nowelizację 
ustawy o gospodarce odpadami.
Część nowych przepisów wejdzie
w życie od początku 2012 r.,
a pozostałe w 2013 r. Ustawa była
szeroko dyskutowana wśród
specjalistów. Jakie działania podejmuje 
Eko Dolina, by jak najbardziej
dostosować się do nowych wymogów?

Eko Dolina to jeden z pierwszych zakładów, 
który spełniał wszelkie normy wymagane w go-
spodarce odpadami. Zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej Polska, jako członek Wspólnoty, 
zobowiązana jest między innymi do zapobiegania 
składowaniu odpadów ulegających biodegradacji 
zawartych w odpadach komunalnych oraz od-
padów palnych selektywnie zebranych. Mówiąc 
prościej – trzeba ograniczyć składowanie odpa-
dów, z których można wyprodukować stabilizat 
lub kompost oraz tych, z których można wypro-
dukować paliwo alternatywne. Eko Dolina dąży 
do tego, aby z roku na rok coraz mniej odpadów 
trafiało na kwaterę składową, a tym samym, aby 
coraz więcej odpadów odzyskać. 

Spółka systematycznie ogranicza składowanie 
odpadów ulegających biodegradacji. Efektem 
jest składowanie tylko 37 % tych odpadów na 
koniec 2010 r. oraz 5 % w okresie I – VI 2011 r. 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzo-
nych w 1995 r. na terenie Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W stosunku 
do wymogu osiągnięcia do 16 lipca 2013 roku 
50 % redukcji masy składowanych odpadów 
ulegających biodegradacji wynik ten można 
uznać za bardzo dobry. 

No dobrze, ale czy te działania pozwolą 
spełnić już wszystkie wymogi? Wzrastał 
będzie także próg wymaganego odzy-
sku surowców wtórnych. 

Korzyści wynikające z inwestycji rozbudowy sor-
towni obejmują nie tylko zmniejszenie masy od-
padów kierowanych do składowania, ale również 
zwiększenie masy wysegregowanych surowców 
wtórnych takich jak makulatura, tworzywa sztucz-
ne, metale żelazne i nieżelazne czy szkło. Spółka 
przyczynia się też do zwiększenia poziomu odzysku 
odpadów opakowaniowych, który to do 31.12.2014 
r. zgodnie z prawem musi wzrosnąć do 60%.

A jak wygląda kwestia odzyskiwania 
odpadów wysokoenergetycznych? 
Instalacje mające temu służyć są
popularne np. w Skandynawii.
W Szwecji 43,9 % zużywanej energii 
pochodzi ze źródeł alternatywnych,
a nie z paliw kopalnych.

W Eko Dolinie podejmowane są działania mające 
na celu ograniczenie składowania odpadów wyso-

kokalorycznych. Po rozbudowie sortowni odpa-
dów wydzielane są frakcje takich odpadów prze-
kazywane do specjalistycznych instalacji celem 
produkcji paliwa alternatywnego.  Pozyskiwanie 
tych frakcji w roku 2011 zmniejszyło masę skła-
dowanych odpadów o ok. 18 000 Mg rocznie. 

Proszę dokładniej wyjaśnić, czym jest 
paliwo alternatywne, tzw. RDF?
Jakie jest jego zastosowanie?

Paliwo alternatywne (RDF z ang. Refused Deri-
ved Fuel) to palne odpady w formie stałej, prze-
znaczone do wykorzystywania jako paliwa w pro-
cesach przemysłowych. Wytworzone są poprzez 
przetwarzanie niektórych odpadów innych niż 
niebezpieczne, które w wyniku przekształcenia 
termicznego nie powodują przekroczenia standar-
dów emisyjnych. Doświadczenia państw takich 
jak np. Finlandia, Niemcy czy Austria wykaza-
ły, że paliwa alternatywne mogą być stosowane 
w: zakładach energetycznych (paleniska ruszto-
we, kotły fluidalne), siłowniach przemysłowych 
(paleniska rusztowe, kotły fluidalne), cementow-
niach (piece obrotowe), innych zakładach prze-
mysłowych stosujących procesy wysokotempera-
turowe jak np. cegielnie.

Wytwarzanie paliw alternatywnych i stosowanie 
ich w zakładach przemysłowych czy też ener-
getycznych przyczynia się do znacznych korzy-
ści ekonomicznych i ekologicznych. W wyniku 
takiego zagospodarowania odpadów, mniejsza 
ich ilość będzie deponowana na składowiskach. 
Przyczyni się to do zmniejszenia liczby nowych 
składowisk czy też rozbudowy już istniejących.

Na Zachodzie znajduje się bardzo dużo 
spalarni- Na kontynencie czynnych jest 
blisko 400 takich zakładów: najwięcej 
we Francji (123), Niemczech (58)  

i Włoszech (49), najmniej w: Finlandii, 
Węgrzech i Polsce (po 1). Czy niedługo 
ich liczba w naszym kraju wzrośnie?

Na terenie Unii Europejskiej znajduje się dużo 
spalarni, ale zwykle by były opłacalne, muszą być 
bardzo duże i dobrze zlokalizowane. W okolicach 
Trójmiasta trwają wstępne prace dotyczące możli-
wej lokalizacji takiej spalarni np. okolice Szadółek 
i okolice sąsiadujące z terenami Grupy Lotos S.A. 

Czyli możemy liczyć na budowę
spalarni w Trójmieście?

To już nie jest pytanie do mnie. Trwają prace nad 
nowelizacją Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego w Urzędzie Marszał-
kowskim. Ewentualna budowa spalarni powinna 
być w tym planie uwzględniona. Spalarnia na 
pewno nie powstanie w Łężycach. Natomiast nasz 
Zakład jest przygotowany na współpracę z przy-
szłą spalarnią już teraz, gdyż w naszej sortowni 
po rozbudowie pozyskujemy tzw. preRDF, który 
stanowią odpady wysokoenergetyczne nadające 
się do spalania w instalacjach do termicznego 
przetwarzania odpadów.

Podsumowując, jakie są perspektywy 
rozwoju Eko Doliny w zakresie
produkcji paliwa alternatywnego?

Eko Dolina, jako zakład nowoczesny i bardzo do-
brze spełniający wszelkie wymogi unijne uważa, 
że uwagę warto skupić na produkcji RDF. Trudno 
mówić tu o konkretach, na chwilę teraźniejszą są 
to jedynie przymiarki. Obecnie analizujemy róż-
ne możliwości technologiczne, aby takie paliwo 
w niedalekiej przyszłości produkować. Instala-
cja taka umożliwiłaby nam współpracę nie tylko 
ze spalarniami odpadów, ale także z innymi insta-
lacjami, w których można odpady energetyczne 
zagospodarować (np. cementownie).
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W gdańskim Porcie Lotniczym ku końcowi ma się warta prawie 45 mln zł budowa nowej 
drogi kołowania realizowanej przez firmę Skanska. Trwa też budowa Terminala II. W 
sierpniu oddano do użytku dwa liczące  łącznie ponad 2 km (1500 i 560 m) fragmenty 
nowej drogi kołowania. Docelowo zostaną one połączone tworząc równoległą do drogi 
startowej drogę kołowania o długości 2599 metrów. Od 26 sierpnia samoloty kołują dwo-
ma skrajnymi odcinkami drogi, prowadzącymi do obu progów drogi startowej. By móc 
wybudować ostatni element łączący wybudowane już odcinki zamknięto dotychczasowe 
drogi szybkiego zejścia z pasa do lądowania. 

Przed Euro 2012 Nagroda FIPRESCI
Film „Czarny czwartek. Janek Wiśniew-
ski padł” w reżyserii Antoniego Krauze 
otrzymał  nagrodę Międzynarodowej 
Federacji Krytyków Filmowych na 
35. Montreal World Film Festival w 
Kanadzie. - „FIPRESCI to organizacja 
filmowców z ponad 60-letnią tradycją 
– mówi Kazimierz Beer, producent fil-
mu „Czarny czwartek”, - więc nagroda 
przyznana przez krytyków z tak zacnego 
grona filmowców jest bardzo prestiżowa 
i dla nas nawet bardziej cenna niż ta 
przyznawana przez jurorów konkursu 
głównego Montreal World Film Festival 
w Montrealu.

Król powrócił
Po około trzech miesiącach od demonta-
żu na wieżę Ratusza Głównego Miasta 
w Gdańsku, powróciła górna część 
hełmu budowli wraz  z figurą króla Zyg-
munta II Augusta i kapsułą czasu.
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do Zdunka
Przychodzi BMW
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Z reguły jest tak, że to dealerzy 
zabiegają o to, by zostać autory-
zowanymi salonami i serwisami 
znanych marek branży motoryza-
cyjnej. Podobno w pana przypadku 
było zupełnie odwrotnie. To właśnie 
przedstawiciele marki BMW zapropo-
nowali panu współpracę.

- Nigdy nie przywiązywałem w zasadzie 
uwagi do nagród jakie otrzymywała fi r-
ma. Kiedy jednak zostaliśmy wyróżnieni 
Diamentami Forbesa, które przyznawane 
są nie tylko za osiągnięte wyniki handlo-
we, ale także za jakość prowadzenia całej 
fi rmy, to właśnie BMW zwróciło na nas 
uwagę. Odwiedzili mnie przedstawiciele 
koncernu, pokazując wiele wycinków 
prasowych na temat mojej fi rmy. Przy-
znam, że zaskoczyło mnie ich przygoto-
wanie i wiedza jaką mieli na temat fi rmy. 
Oświadczyli, że poszukują na tym terenie 
fi rmy, z którą mogli by współpracować 
w zakresie prowadzenia autoryzowane-
go salonu i serwisu. Stwierdzili, że ich 
zdaniem jestem najlepszym dealerem w 
branży motoryzacyjnej na Wybrzeżu i 
zaproponowali współpracę.

Co pan wówczas odpowiedział?

- Zdawałem sobie sprawę, że wielu deale-
rów stara się o współpracę z BMW, więc 
poczułem się wyróżniony tą propozycją i 
po wstępnych rozmowach postanowiłem 
propozycję BMW przyjąć. W bardzo 
błyskawicznym tempie, bo w przeciągu 
chyba 1,5 miesiąca od pierwszych roz-
mów, został podpisany list intencyjny i 

przystąpiliśmy do działania. Mieliśmy 
trzy miesiące czasu, żeby zatrudnić ludzi, 
przeszkolić ich, wprowadzić wymagane 
standardy i dopełnić wszystkich innych, 
stawianych przez partnera, wymogów.

I udało się tego wszystkiego 
dokonać...

- Tak. Przy pierwszym badaniu przez nie-
zależną fi rmę uzyskaliśmy wynik prawie 
90 procent spełnienia standardów. Bada-
jący byli bardzo zaskoczeni, że już przy 
pierwszym badaniu nowy dealer w tak 
wysokim stopniu wymagane standardy 
spełnia. Był to z pewnością niebywały 
sukces, którym rozpoczęliśmy współ-
pracę z BMW. Na początku było ciężko, 
gdyż na ponad 40 pracowników, tylko 
trzech miało kiedykolwiek styczność z 
samochodami BMW. W związku z tym 
w początkowej fazie działalności blisko 
połowa personelu zawsze uczestniczył w 
różnego rodzaju szkoleniach. Jednak już 
od mają 2010 roku ruszyliśmy – jak to się 
mówi – mocno z kopyta. Choć na począt-
ku mieliśmy trochę słabszą sprzedaż, to 
do końca 2010. roku weszliśmy do czo-
łówki najlepszy dealerów BMW w kraju.

No właśnie w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy firma znalazła się w pierw-
szej piątce najlepszych dealerów tej 
marki w Polsce, czy to było trudne 
zadanie?

- Wszystko zależy od skuteczności, a 
więc sposobu sprzedaży. Najczęściej 
klient, który chce kupić samochód marki 

Z Tadeuszem Zdunkiem właścicielem autoryzowanych 
salonów i serwisów Zdunek Premium Sp. z o. o. BMW 
Zdunek Gdańsk rozmawia Andrzej Gojke.

BMW, to biznesmen - człowiek bardzo 
zajętym, który ma na głowie mnóstwo 
różnych spraw. Obszar naszej działalności 
jest też bardzo rozległy, bo praktycznie od 
Trójmiasta po Olsztyn z jednej i Koszalin 
z drugiej strony. To bardzo duże odległo-
ści więc nie każdemu klientowi, będzie 
się chciało takie odległości przemierzać. 
W naszym salonie nie ma z tym problemu 
- do każdego klienta dojeżdżamy, pre-
zentujemy wybrany model, wykonujemy 
jazdy testowe. Wszystkie formalności 
związane z kupnem samochodu możemy 
zorganizować poza biurem. Tu na miejscu 
mamy jedynie dyżury pracowników ob-
sługujących bieżących klientów. Zasada 
jest taka, że to my do klienta, a nie klient Będzie to nie tylko najnowocześniejszy, ale i największy salon BMW w Polsce
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salon motocykli BMW. Będzie to nie tyl-
ko najnowocześniejszy, ale i największy 
salon BMW w Polsce. Mam nadzieję, że 
w najbliższych dniach uda nam się za-
kończyć wszelkie czynności proceduralne 
związane z remontem drogi dojazdowej, 
do którego zostaliśmy zobowiązani przez 
miasto Gdynię. Wówczas niezwłocznie 
ruszymy z budową, która powinna zakoń-
czyć się w ciągu roku.

Co daje panu największą satysfakcję 
w prowadzeniu firmy?

- Najważniejsze jest, że to co robię jest 
moim wielkim hobby i pasją. Jestem uro-
dzonym samochodziarzem. To może w 
moich ustach zabrzmi nieprawdopodob-
nie ale urodziłem się w samochodzie, któ-
rym moją mamę wieziono do szpitala. Od 
najmłodszych lat, bodaj 10 roku życia, 
kiedy nauczyłem się jeździć na ciągniku, 
potem poprzez Technikum Samochodowe  
i Wydział Budowy Maszyn  Politechniki 
Gdańskiej. Gdyby nie ta pasja, to może 
już dawno bym to wszystko rzucił, ale 
myślę, że to już temat na osobną rozmo-
wę. Teraz już nasza pozycja jest mocna 
i stabilna. Inwestujemy, rozwijamy się. 
Poza salonem w Gdyni będzie budowany 
również salon w Bydgoszczy.

do nas. Staramy się także uczestniczyć 
w różnego rodzaju wydarzeniach, gdzie 
bywają również nasi potencjalni klienci. 
Budowanie prestiżu marki BMW i na-
szego salonu, to podstawowe cele fi rmy i 
zatrudnionych w niej pracowników.

W najbliższym czasie ruszy budowa 
nowego salonu BMW i MINI w pre-
stiżowym miejscu przy ulicy Wiel-
kopolskiej w Gdyni, czy mógłby pan 
powiedzieć kilka zdań na ten temat?

- Słowo prestiż jest bardzo ważne i po-
jawia się niemal na każdym spotkaniu, 
ustalamy na przykład jak się ubieramy, 
czy na lunch idziemy w krawatach czy 

bez. Salon w tak bardzo prestiżowym 
miejscu jakim jest ulica Wielkopolska, a 
więc niemal centrum Gdyni, to element 
budowania prestiżu marki BMW i fi rmy 
Zdunek jako autoryzowanego dealera. 
Przekonałem się też o tym płacąc za 
działkę. Każdy niemal szczegół projektu 
jest konsultowany z naszymi partnerami 
z Monachium. Salon będzie spełniał wa-
runki idei BMW, samochody będą w nim 
ustawione jeden za drugim tak, aby spra-
wiały wrażenie, że jadą ulicą. Sam salon i 
serwis będą wyposażone w sprzęt i urzą-
dzenia na najwyższym poziomie. Z salo-
nem BMW, którego elewację zdominuje 
biały kolor, kontrastował będzie czarny 
front salonu MINI. Powstanie również 

to jest 
moim 
wielkim 
hobby 
i pasją
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Pański życiorys jest bardzo urozma-
icony – jest pan znanym koszyka-
rzem, politykiem, profesorem prawa, 
wykładowcą. Obecnie piastuje pan 
stanowisko rektora Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu. Mógłby pan 
w kilku zdaniach scharakteryzować tę 
uczelnię?

- Uczelnia E. Kwiatkowskiego w Gdyni 
powstała w 1994 roku jako pierwsza 
niepubliczna szkoła wyższa na Pomorzu. 
Aczkolwiek uważam, że określenie „nie-
publiczna” jest niewłaściwe – przecież 
służymy społeczeństwu, wypełniamy 
misję publiczną, realizujemy program 
zalecony przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Bardziej trafne 
jest więc określenie szkoła prywatna. W 
przeciwieństwie do niektórych placówek 
prywatnych my nie jesteśmy „sklepem z 
dyplomami”. Stawiamy na bardzo wysoki 
poziom nauczania, wymagamy od studen-
tów zaangażowania w edukację. 

Placówka od początku miała profil 
ekonomiczny. Teraz nieco się to 
zmienia. 

- Tak, rozszerzamy naszą ofertę. Początko-
wo w szkole można było studiować Za-
rządzanie i Marketing, natomiast obecnie 
studenci mogą wybierać spośród sześciu 
kierunków. Nadal można podjąć naukę 
na kierunku Zarządzanie, poza tym są 
jeszcze: Logistyka, Administracja, Finanse 
i Rachunkowość, Bezpieczeństwo We-
wnętrzne oraz Prawo. W tym roku uzyska-
liśmy prawo do nadawania tytułu magistra 
na kierunku Administracja. Uważam to za 

spory sukces, ponieważ przedstawiciele 
ministerstwa zazwyczaj wychodzą z za-
łożenia, że prywatne uczelnie powinny 
kształcić do poziomu licencjata, natomiast 
tytuł magistra powinny przydzielać uczel-
nie państwowe. Jesteśmy więc ewenemen-
tem. Traktuję to jako dowód zaufania i 
potwierdzenie, że kształcimy na naprawdę 
wysokim poziomie. Tym bardziej, że jest 
to już trzeci kierunek, po ukończeniu któ-
rego studenci zostają magistrami. 

Czy na ten sukces ma wpływ kadra, 
zatrudniona w WSAiB im. E. Kwiat-
kowskiego w Gdyni?

- Oczywiście. Mamy znakomitych wy-
kładowców, są to ludzie znani i cenieni w 
kraju i za granicą. W placówkach prywat-
nych często zdarza się, że wykładowcy, 
prowadzący tam zajęcia, traktują tę pracę 
jako dodatkową, gdyż na pełen etat są za-
trudnieni na uczelniach państwowych. U 
nas jest zupełnie inaczej – nasi wykładow-
cy właśnie w Uczelni E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni mają ten „pierwszy” etat i są 
mocno związani z placówką. To oczywi-
ście ma wpływ na lepsze wyniki edukacji. 

Czy planuje pan otwarcie kolejnych 
kierunków studiów?

- Tak, będziemy zabiegali o wzbogacenie 
naszej oferty edukacyjnej. Ale na razie 
nie chcę jeszcze zdradzać, jakie dokładnie 
będą to kierunki. Mogę powiedzieć jedy-
nie, że nie będą one związane z szeroko 
pojętą ekonomią. Zresztą, z takich „nie-
ekonomicznych” studiów mamy przecież 
kierunek Prawo. Oczywiście nie zrezy-

Inne spojrzenie
na edukację

Z prof. zw. dr hab. Jerzym Młynarczykiem, rektorem 
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni, rozmawia Rafał Korbut.

gnujemy z tych kierunków, które obecnie 
są dostępne i zdobyły popularność i zaufa-
nie wśród studentów. Po prostu chcemy 
się otworzyć na inne dziedziny.

Na podstawie jakich przesłanek po-
dejmuje pan decyzję, o jaką dziedzinę 
rozszerzyć kształcenie?

- Opieramy to o bardzo szczegółową ana-
lizę rynku oraz bardzo istotnego zjawiska 
– a mianowicie chodzi o perspektywy 
zatrudnienia dla naszych absolwentów. A 
skąd wiemy, jakie jest zapotrzebowanie? 
Po prostu od lat ściśle współpracujemy z 
właścicielami, prezesami i dyrektorami 
wielu fi rm i przedsiębiorstw, również tych 
największych i najbardziej liczących się 
na rynku. Otrzymujemy od nich – ja nazy-
wam ich „generałami przedsiębiorczości” 
– informacje, jacy specjaliści są najbar-
dziej potrzebni. Oczywiście, od momentu 
uruchomienia danego kierunku mija kilka 
lat, zanim pierwsi studenci zakończą na-
ukę. Ale ten system się sprawdza. Właśnie 
tak uruchomiliśmy kilka lat temu Logisty-
kę i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

Właśnie – Bezpieczeństwo Wewnętrz-
ne. Niewiele jest szkół, na których 
taki kierunek można studiować.
 

- Tak, a okazuje się, że jest to bardzo 
potrzebne. Securitologia, czyli nauka o 
bezpieczeństwie człowieka i organizacji 
społecznych, jest bardzo rozbudowana i 
porusza niezwykle rozbudowaną proble-
matykę. Pracując przez wiele lat za grani-
cą zaobserwowałem, że specjaliści w tej 
dziedzinie są poszukiwani. Podobnie jest 
z Logistyką, szczególnie morską. Niestety, 
w naszym kraju nie są spełnione standardy 
europejskie w edukacji na takich kierun-
kach, potrzeba szkolenia fachowców jest 
więc ogromna. 

Skupmy się na moment na kierunku 
Prawo. Chce pan bowiem wprowadzić 
innowację, jakiej nie było do tej pory 
na żadnej polskiej uczelni. Na czym 
ma to polegać?

- Chcielibyśmy zmienić sposób przyzna-
wania studentom tytułu magistra prawa. 
A mianowicie tak, aby nie pisali oni prac 
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magisterskich. Ta sprawa znalazła już 
swój oddźwięk w mediach ogólnopolskich 
i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Ja uważam, że praca magi-
sterska nie jest najlepszym sposobem na 
sprawdzenie, czego student nauczył się 
przez te kilka lat edukacji. Mówię tak na 
podstawie m.in. własnych doświadczeń, 
od 50 lat prowadzę bowiem prace ma-
gisterskie. I są między nimi doskonałe, 
są przeciętne, są słabe, ale zdarza się 
też – niestety coraz częściej – że niektóre 
prace są pisane metodą „kopiuj – wklej 
z internetu” albo kupowane za kilkaset 
złotych. I jak wtedy traktować studenta, 
który przez całe studia był dość słaby, a na 
koniec przynosi doskonałą pracę, napisaną 
takim językiem, którym nigdy się nie po-
sługiwał? Wiem, że taka praca nie została 
napisana przez niego, ale udowodnić to 
jest bardzo trudno. Musiałbym przepro-
wadzić dochodzenie, zebrać dowody – a 
przecież nie mam takiej możliwości. Ow-
szem, uczestniczymy w ogólnopolskim 
programie, w którym można sprawdzić, 
czy praca nie jest plagiatem. Ale to tylko 
w małym stopniu rozwiązuje ten problem.

Co więc pan proponuje, w jaki spo-
sób można faktycznie sprawdzić, 
czy student powinien otrzymać tytuł 
magistra?

- Uważam, że dobrym sposobem jest wła-
śnie rezygnacja z pisania pracy magister-
skiej, a zamiast tego wprowadzenie czegoś 
w rodzaju 3-stopniowego egzaminu. W 
pierwszym etapie student musiałby wy-
kazać znajomość wiedzy z całego zakresu 
studiów. Uważam bowiem, że niedopusz-
czalne jest przyznanie tytułu magistra 
komuś, kto nie pamięta, czego się uczył 
na pierwszym czy drugim roku studiów. 
Drugim etapem kontroli studenta prawa 
byłoby jego wystąpienie przed komisją 
w wybranej przez siebie roli procesowej 
(jako adwokat, sędzia, czy prokurator). 
Ostatni etap – to sformułowanie przez 
egzaminowanego pisma prawniczego 
czy sądowego oraz uzasadnienie i obrona 
treści tego pisma. Dopiero suma ocen tych 
trzech części dałaby ostateczny wynik. 

Na razie przedstawiciele ministerstwa 
są jednak zdania, że wymogiem uzy-

skania tytułu magistra jest złożenie i 
obronienie pracy dyplomowej.

- Teraz jeszcze jest to obligatoryjne, ale 
może się to niedługo zmienić. Źródłem 
wątpliwości jest rozporządzenie ministra 
z 2008 roku „w sprawie rodzajów tytułów 
zawodowych, nadawanych absolwentom 
studiów, i wzorów dyplomów oraz świa-
dectw wydawanych przez uczelnie”, w 
którym można przeczytać, że ”warunkiem 
przyznania tytułu magistra jest złożenie 
egzaminu dyplomowego lub pracy dy-
plomowej, jeżeli standardy kształcenia 
to przewidują”. I faktycznie – standardy 
kształcenia w uczelniach wyższych prze-

widują, że napisanie pracy i jej obrona 
przez studenta jest warunkiem przyznania 
tytułu magistra. Z tym, że te standardy 
przestaną obowiązywać 30 września, a 
zamiast tego mają powstać Krajowe Ramy 
Kształcenia. I tak naprawdę jeszcze nie 
wiemy, jakie zapisy znajdą się w KRK – 
czy da nam to swobodę wyboru, czy nie. 
Dlatego zwróciłem się do ministerstwa z 
prośbą o wskazanie podstawy prawnej, że 
pisanie pracy dyplomowej jest konieczne. 
Jeżeli otrzymam odpowiedź, że faktycznie 
tak jest, to oczywiście nasza uczelnia się 
temu podporządkuje. 

Wcześniej wspomniał pan, że kształ-
cąc młodych ludzi, którzy wybrali 
naukę na Uczelni E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni, czerpie pan wzorce również 
z uczelni zagranicznych?

- Jak najbardziej. Jak już wspomniałem, 
wiele lat przepracowałem za granicą i na 
podstawie tych doświadczeń doszedłem 
do wniosku, że najskuteczniejszym spo-
sobem wykształcenia naprawdę znako-

mitych fachowców jest taka organizacja 
nauki, aby młodzi ludzie już podczas 
studiów nie tylko uczyli się teoretycznie, 
ale też maksymalnie zbliżyli się do prak-
tyki. Żeby tak naprawdę zaczęli pracę 
jeszcze w trakcie studiów, a nie dopiero 
po ich skończeniu. Chcę ten nowoczesny 
i efektywny sposób nauki wprowadzić u 
nas – na wydziale Prawa już od tego roku 
akademickiego. Badania, przeprowadzone 
przez amerykańskich naukowców, po-
twierdziły, że w ten sposób student kończy 
naukę z takimi umiejętnościami praktycz-
nymi, jak po kilku latach stażu. Jest więc 
całkowicie przygotowany do podjęcia 
pracy zawodowej. 

Co jeszcze chciałby pan zmienić w 
sposobie edukacji?

- W naszym kraju brakuje uczelni elitar-
nych. W większości krajów rozwiniętych 
takie szkoły są i ukończenie ich otwiera 
absolwentowi praktycznie każde drzwi do 
pracy zawodowej. Pracodawcy ustawiają 
się w kolejkach, aby zatrudnić osoby, 
które takie uczelnie skończą. W Polsce 
niestety jeszcze tego nie ma. Obecnie na-
wet bardzo uzdolniona osoba, gdy trafi  na 
przeciętne studia, kończy je, nie wysilając 
się za bardzo. Owszem, z bardzo dobrymi 
wynikami, ale nadal jest jednym z wielu 
absolwentów po danym kierunku. Brakuje 
bowiem tego indywidualnego dopingu, 
możliwości rozwijania się w danej dzie-
dzinie z jednoczesną perspektywą na do-
brą pracę w przyszłości. Uważam, że takie 
uczelnie są potrzebne. I dążę do tego, aby 
właśnie nasza była inna, wyróżniająca się 
spośród uczelni w kraju. 

Dziękuję za rozmowę. 

Od lat ściśle współpracuje-
my z właścicielami, prezesa-
mi i dyrektorami wielu fi rm 
i przedsiębiorstw, również 
tych największych i najbar-
dziej liczących się na rynku
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Rzemieślnicza MSP 
po raz piąty organizuje konkurs 
„Firma z przyszłością”
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BMW Fota Ltd połączyła się z Groblewskim Audi i Volkswagen. 
Jakie korzyści ma przynieść ta fuzja?

Gwoli wyjaśnienia, pomiędzy naszymi fi rmami nie doszło do kla-
sycznej fuzji. Formuła jest nieco inna: powołaliśmy nowy podmiot 
Fota-Groblewski Sp. z o.o., w którym każdy z partnerów objął 
udziały, przy czym Fota Ltd jest udziałowcem większościowym. 
Nasz Autoryzowany Serwis BMW w Gdyni działa więc w dalszym 
ciągu niezależnie pod nazwą BMW Fota Ltd.
Odnośnie zaś samych korzyści: podobnie, jak w większości tego 
typu transakcji zwracaliśmy szczególną uwagę na występujące 
efekty synergiczne. Zarówno w Focie, jak i w Groblewskim mieli-
śmy na co dzień do czynienia z Klientami o najwyższych wymaga-
niach. Udawało nam się je spełniać, a teraz zamierzamy wykorzy-
stać najlepsze praktyki z BMW, Audi i Volkswagena i wdrożyć je 
jako zasady działania nowego podmiotu. Wierzę, że to przyniesie 
sukces naszemu przedsięwzięciu.

Z Karolem Fotą prezesem zarządu Fota-Gro-
blewski Sp. z o.o. rozmawia Rafał Korbut.

Czy powołanie nowej spółki, w której udziały mają zarówno 
Fota, jak i Groblewski, jest podyktowane chęcią zwiększenia 
pozycji na rynku, zmianą wizerunku firm, próbą dotarcia do 
nowych klientów, wyrazem chęci nawiązania trwałej współpra-
cy przez obu partnerów, czy może jeszcze czymś innym?

W zasadzie nasze cele obejmują po trosze wszystkie wymienione 
przez Pana elementy. Na pewno nie zadawala nas sama zmiana wi-
zerunkowa, choć już wkrótce zaprezentujemy nowe oblicze fi rmy 
w kampanii outdoorowej. Mam nadzieję, że zostanie ono dobrze 
przyjęte przez Klientów. Interesuje nas oczywiście korzystanie z 
efektu skali. Nowe przedsięwzięcie powinno w najbliższym czasie 
zmienić układ sił w sprzedaży samochodów w Polsce Północnej, 
szczególnie w segmencie premium. Będziemy, rzecz jasna, aktyw-
nie walczyć o poszerzenie bazy Klientów. Dysponujemy doskona-
łym produktem (Audi, VW), narzędziami fi nansowymi i marketin-
gowymi, posiadamy bogate doświadczenie i zespół specjalistów, 
które pozwalają nam umiejętnie użyć tych elementów i jesteśmy 
zdeterminowani osiągnąć założone cele: podniesienie standardów 
jakościowych, wzrost poziomu satysfakcji Klientów, a w konse-
kwencji wzrost udziału w rynku. 

Jakie pan, jako prezes nowopowstałego podmiotu gospodar-
czego, ma plany inwestycyjne w stosunku do nowopowstałej 
spółki?

W tej chwili analizuję szczegółowo potrzeby inwestycyjne w 
nowym podmiocie. Diagnozuję obszary wymagające natychmia-
stowej poprawy, oraz takie, gdzie inwestycje są konieczne, ale w 
dalszej perspektywie. Na pewno w pierwszej kolejności czekają 
nas inwestycje związane z marketingiem oraz rozwojem procesu 
wsparcia sprzedaży i obsługi Klienta. 
Podjęliśmy też decyzje o pewnych inwestycjach w posiadanych 
obiektach, m.in. myślimy o dokonaniu przebudowy i rearanżacji 
salonu Audi. Wszystko po to, aby być bliżej Klientów, aby lepiej 
spełniać ich oczekiwania i potrzeby. 
Jestem typem wizjonera, w dalszej perspektywie widzę koniecz-
ność inwestycji w zupełnie nowe obiekty dilerskie, być może w 
nowej lokalizacji. Nie wykluczam także, że w dalszym ciągu bę-
dziemy aktywni na rynku konsolidacji branży. W mojej ocenie jest 
to kierunek, w którym powinny podążać podmioty mające ambicje 
dynamicznego rozwoju. Ja stawiam sobie taki cel.

Czy klienci dotychczasowych dwóch firm - BMW Fota Ltd oraz 
Groblewski Audi i Volkswagen - po połączeniu ich w jedną 
mogą oczekiwać jakichś zmian?

Na pewno Klientów Audi i Volkswagena czekają pewne, pozy-
tywne w mojej ocenie, zmiany. Położymy duży nacisk na wzrost 
jakości obsługi Klienta. Zwiększyła się znacząco dostępność aut, z 
racji lepszych możliwości fi nansowych nowego podmiotu. Skróciły 
się także okresy oczekiwania w serwisie zarówno Audi, jak i VW. 
Wynika to z lepszej dostępności części zamiennych, a także opty-
malizacji procesów wewnątrz fi rmy. Już w chwili obecnej widzę 
pozytywne efekty wprowadzanych zmian.

Fota i Groblewski
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Dla przeciętnie zarabiających osób pod-
stawowym kryterium przy kupnie miesz-
kania jest cena i to ona zazwyczaj prze-
waża na korzyść takiego, a nie innego, 
wyboru. Statystyki właściwie od lat są 
niezmienne – najczęściej sprzedającymi 
się mieszkaniami są te 2 – 3 pokojowe w 
blokach. Osoby zamożniejsze wybierają 
segment szeregowca lub własny domek, 
a najlepiej zarabiający – duże, luksuso-
we apartamenty lub wille. 

Po pierwsze - funkcjonalność

Najczęściej kupowane mieszkania w blo-
kach mają niezaprzeczalne zalety: wybór 
na rynku jest na tyle duży, że odpowia-
dają zazwyczaj wyobrażeniom klientów 
o funkcjonalności. Mają metraż zgodny 
z oczekiwaniami przeciętnego nabywcy 
oraz podział pomieszczeń odpowiedni 
do potrzeb większości lokatorów. 
Dlatego największym popytem cieszą się 
lokale o przeciętnej powierzchni oscylu-
jącej w granicach 50 m kw. To właśnie 
takie mieszkania zazwyczaj znajdują się 

Średnie mieszkania na topie
Duży apartament z salonem i kilkoma pokojami, 
malutka kawalerka z aneksem kuchennym, czy 2 
- 3 pokoje z kuchnią i łazienką – które z tych miesz-
kań ostatnio sprzedają się najlepiej? O wyborze de-
cyduje cena oraz funkcjonalność.

Hossa:
- Trudno odpowiedzieć na pytanie, jakie mieszkania najlepiej się sprzedają – mówi Zbigniew Łytkowski, członek zarządu Gru-
py Inwestycyjnej Hossa. - W skrócie można powiedzieć, że my sprzedajemy wszystko to, co zbudujemy. Proces inwestycyjny 
trwa zazwyczaj 2 – 3 lata, więc badając rynek staramy się przewidzieć, jakie będzie wówczas zapotrzebowanie. Ale nigdy nie 
robimy tak, że np. w jednym budynku mają być same mieszkania 2-pokojowe. 
Taki produkt byłby – naszym zdaniem – społecznie wadliwy. Bo wówczas mogłoby dojść do sytuacji, że większość mieszkań 
zostałaby kupiona pod wynajem i mieszkańcy nie byliby związani ze swoim miejscem zamieszkania, nie byłoby normalnych 
relacji międzysąsiedzkich. Dlatego dbamy o różnorodność, by nasi klienci mieli możliwość wyboru i po kupieniu mieszkania 
czuli się w nim komfortowo. 
Najczęściej jest więc tak, że ok. 40 proc. to mieszkania 2-pokojowe, mniej więcej tyle samo mieszkań jest 3-pokojowych, a 
pozostałe 20 proc. to mieszkania o większej powierzchni. I ta tendencja utrzymuje się od lat. 

Orlex:
- Na dzień dzisiejszy największym 
zainteresowaniem naszych klientów 
cieszą się nieduże, 3-pokojowe 
mieszkania – mówi Bartosz Zie-
mann, kierownik działu sprzedaży 
i kredytów w firmie Orlex. - W 
naszej ofercie mamy np. lokale o 
powierzchni 39 metrów kw. - jest to 
pokój z aneksem kuchennym i dwie-
ma sypialniami. Oczywiście to, jakie 
mieszkania ludzie kupują, zależy od 
ceny i ich możliwości finansowych. 
Większość osób, decydujących się 
na kupno nieruchomości, to młode 
małżeństwa. Chcą więc 3-pokojowe 
mieszkanie, by mieć sypialnię, po-
kój dzienny i pokój dla dziecka. 

Polnord:
- Zmiany zachodzące w dostępności 
kredytów wymuszają oddawanie 
mniejszych powierzchni mieszkal-
nych – wyjaśnia Krzysztof Olszew-
ski, rzecznik prasowy Grupy Po-
lnord SA. - Dlatego też nabywców 
znajdują najczęściej lokale o śred-
nim metrażu (40-50 metrów kw.), 
dwu- i trzypokojowe. Jeśli chodzi 
o obecną sprzedaż i porównanie z 
rokiem ubiegłym, to przewidujemy, 
że w całym 2011 r. sprzedamy w 
skali całego kraju 1,4 tys. mieszkań, 
czyli o ok. 57 proc. więcej, niż przed 
rokiem. Obecne dobre wyniki sprze-
daży są efektem konsekwentnie 
realizowanej strategii. Jesienią tego 
roku zakończymy nasze niektóre 
budowy, co oznacza dodatkowy 
impuls sprzedażowy dla firmy.
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Średnie mieszkania na topie
w zasięgu możliwości kredytowych po-
tencjalnych nabywców. 
Najbardziej poszukiwane mieszkania 
liczą po dwa, najwyżej trzy pokoje. 
Dobrze, jeżeli ten wymóg udaje się 
połączyć ze stosunkowo niewielką po-
wierzchnią całkowitą lokalu. Kupując 
stosunkowo niewielkie mieszkanie, 

podzielone na kilka mniejszych pokoi, 
nabywca zyskuje wiele możliwości 
aranżacji. Jest to szczególnie istotne dla 
rodzin z małymi dziećmi, czy dla osób, 
które w mieszkaniu mają zamiar wydzie-
lić miejsce np. na prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej.

Każdemu według potrzeb

Podążając tym tokiem myślenia, dewelo-
perzy często proponują swoim klientom 
kilka różnych wariantów do wyboru. A 
gdy zachodzi taka konieczność, umoż-
liwiają nawet zmiany elementów kon-
strukcyjnych – przesuwanie ścian, czy 
wydzielanie dodatkowych przestrzeni. 
Oczywiście na tyle, na ile pozwala na 
to projekt budynku. Jest to niewątpliwa 
zaleta tego rodzaju oferty. Sami bowiem 
decydujemy o tym, jak będziemy miesz-
kać i sami kształtujemy przyszły wygląd 
naszego lokum. I kupując mieszkanie o 
powierzchni 50 m kw. możemy w nim 
umieścić dwa lub trzy pokoje, zdecydo-
wać się na salon z aneksem kuchennym 
lub przedpokój połączony z kuchnią. 
Jednak nie tylko najtańsze lokale cieszą 
się popytem. Dla klientów o grubszym 
portfelu także nie brakuje ciekawych 
propozycji. Wciąż powstają osiedla w 
prestiżowych lokalizacjach. Nabywców 
znajdują także apartamenty w luksuso-
wych willach lub wysokościowcach. 
Przy czym o wyborze w tym przypadku 
często decydują różne czynniki: bliskość 
centrum miasta, dostępność różnych 
form rozrywki, czy atrakcyjny widok, 
roztaczający się z okien. 

Rafał Korbut

Ekolan:
- Obecnie najczęściej wybierane są mieszkania dwu i trzy pokojowe w małych metrażach, co wynika przede wszystkim z moż-
liwości finansowych nabywców – wyjaśnia Julia Łaszkiewicz, pełnomocnik zarządu firmy Ekolan S.A. Nowe mieszkania to 
wygodne i nowoczesne rozwiązania przestrzeni, a dodatkowo można  je na etapie budowy dostosować do własnych potrzeb. 
A gdy mówimy już o rynku pierwotnym, obok lokalizacji i ceny, bardzo ważna jest marka dewelopera.  Pokazały to badania 
„Mieszkaniowa Marka Roku 2011”, gdzie Ekolan znalazł się w pierwszej trójce najbardziej rozpoznawalnych firm deweloper-
skich w Trójmieście. Sprzedaż nieruchomości utrzymuje się na stałym, stabilnym poziomie. Duży wybór ofert np. w Gdańsku 
Południe, powoduje, że klienci ostrożnie podchodzą do pseudo-promocji. Mając kilka zbliżonych do siebie ofert w tej samej 
lokalizacji, ważnym kryterium wyboru stają się kwestie mniej uchwytne, a mocno związane ze stylem życia. Chodzi o atmos-
ferę i możliwości, jakie daje lokalizacja, a także potencjalna społeczność osiedla. Przykładem mogą być osiedla Ekolanu: Au-
diopolis czy Mistral, cieszące się zainteresowaniem młodych ludzi, dla których liczy się klimat, sąsiedzi i styl życia. 

Euro Styl:
- W okresie wakacyjnym ogólna 
średnia liczba sprzedanych miesz-
kań nie zmieniła się, przy czym są 
inwestycje, na których ta liczba nie-
znacznie spadła, podczas gdy na in-
nych wzrosła - mówi Iwona Potapo, 
dyrektor sprzedaży i członek zarzą-
du firmy Euro Styl - Obecnie wi-
dzimy zwiększone zainteresowanie 
mniejszymi mieszkaniami – głównie 
2-pokojowymi , o powierzchni  
40–50 m2. Preferencje te widoczne 
są przede wszystkim w inwesty-
cjach z segmentu ekonomicznego. 
W segmencie średnim i wyższym 
największym powodzeniem cieszą 
się mieszkania 3-pokojowe, często o 
powierzchni do 70 m2.

PB Górski:
- To, jakie mieszkania w danym cza-
sie najlepiej się sprzedają, zależy od 
sytuacji finansowej naszych klien-
tów i od ich zdolności kredytowych 
– mówi Katarzyna Sasiak, dyrektor 
ds. inwestycji w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym „Górski”.
 - Najczęściej sprzedajemy miesz-
kania o powierzchni ok. 40 – 50 
metrów kw. Jeśli zaś chodzi o 
sprzedaż, to w tym roku nie zaob-
serwowaliśmy znaczących zmian 
w porównaniu do roku ubiegłego. 
Sprzedaż utrzymuje się na podob-
nym poziomie, jaki odnotowaliśmy 
w roku ubiegłym. Nie zauważamy 
ani żadnego znaczącego wzrostu 
sprzedaży, ani spadku.
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Często wzięcie kredytu hipotecznego jest 
jedynym wyjściem, by przeprowadzić się 
do własnego domu czy mieszkania. Ale nie 
każdy ma szansę taki kredyt otrzymać, nie 
zawsze mamy też możliwość wyboru, w 
jakiej walucie możemy się zadłużyć. Ban-
ki stawiają szereg warunków, które trzeba 
spełnić. 
Najważniejsze – to posiadać tzw. zdolność 
kredytową. Poza tym brany pod uwagę jest 
stały etat na czas nieokreślony w miejscu 
pracy, wysokość zarobków, wkład własny, 
stałe zameldowanie, uregulowany stosu-
nek do służby wojskowej, czy zaciągnięte 
wcześniej zobowiązania fi nansowe (kre-
dyty na samochód, konsumpcyjne, karty 
kredytowe, zakupy na raty, itd.). Procedura 
nie jest więc łatwa, a kredytobiorca musi 
się uzbroić w cierpliwość. 
Trzeba pamiętać, że kredyt mieszkaniowy 
(hipoteczny) – jak sama nazwa wskazuje 
– nie może być przeznaczony na żaden 
inny cel. Pieniądze muszą być wydane na 
kupno mieszkania lub domu, budowę lub 
rozbudowę nieruchomości, nabycie praw 
własności, zamianę lokalu, spłatę podob-
nego kredytu w innym banku lub na inne 

Dla wielu osób własne mieszkanie czy dom to wciąż 
marzenie. Mało kto może sobie pozwolić na kupno nieru-
chomości za gotówkę, zostają więc kredyty hipoteczne.

Bank PKO B.P.
- W większości przypadków udzie-
lamy kredytów hipotecznych w 
złotówkach – poinformowano nas 
w biurze prasowym Banku PKO 
B.P. – I taka sytuacja utrzymuje 
się już od dłuższego czasu. Jest to 
związane nie tylko ze zmiennym 
kursem franka szwajcarskiego, ale 
wynika przede wszystkim z faktu, 
iż kredytów we frankach udzielamy 
tylko osobom, które mają dużą 
zdolność kredytową (czyli wysokie 
dochody). Klienci, którzy mają niż-
szą zdolność kredytową, nie speł-
niają kryteriów, by wziąć kredyt we 
frankach, biorą więc w złotówkach. 

Bank BGŻ:
- Nie udzielamy kredytów w ob-
cych walutach - poinformowano 
nas w biurze prasowym Banku 
BGŻ. – Taka decyzja została pod-
jęta ok. 1,5 roku temu. Od tej pory 
można wziąć u nas kredyt hipotecz-
ny tylko w złotówkach. 

Bank Millenium:
U nas nie ma możliwości wyboru, 
ponieważ udzielamy kredytów 
jedynie w złotówkach – mówi - 
Agnieszka Kubajek z biura praso-
wego Banku Millenium. – Kiedyś 
udzielaliśmy kredytów w innych 
walutach, ale to było dość dawno 
i nasz bank zrezygnował z takich 
usług. 

ING Bank Śląski:
- Poza krótkim, 6-miesięcznym 
epizodem w 2008 roku, kiedy to 
udzielaliśmy kredytów w walutach 
obcych, oferujemy naszym klien-
tom kredyt tylko w złotówkach – 
mówi Piotr Utrata, rzecznik praso-
wy ING Banku Śląskiego. – Obec-
nie nie ma możliwości zaciągnięcia 
u nas kredytu w jakiejkolwiek innej 
walucie. 

Kredyty – przede 
wszystkim w złotówkach Kredyt 

hipoteczny

dla kogo 
i w jakiej 
walucie?

potrzeby mieszkaniowe. 
Przy staraniu się o kredyt na kupno wyma-
rzonego mieszkania trzeba przygotować 
szereg dokumentów. Jakich – to już indy-
widualnie ustalają banki, zazwyczaj jednak 
wymagania i procedura są podobne. 
Z najważniejszych dokumentów warto wy-
mienić oczywiście te, które poświadczają 
naszą tożsamość (czyli dowód osobisty, 
prawo jazdy, paszport). Kolejna sprawa – 
to dokumenty poświadczające wysokość 
zarobków. Osoba zatrudniona na umowę 
o pracę musi przygotować zaświadczenie 
o zatrudnieniu i zarobkach, od rolnika 
natomiast bank zażąda zaświadczenia z 
gminy o dochodach oraz z KRUS-u, a od 
emeryta - oryginałów odcinków z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Emeryci, ze 
względu na wiek, mają niewielkie szanse 
na uzyskanie wieloletniego kredytu. Osoby 
prowadzące własną działalność gospodar-
czą będą musiały natomiast złożyć odpis z 
rejestru przedsiębiorców z wpisem do ewi-
dencji działalności gospodarczej, umowę 
spółki, zaświadczenie o nadaniu REGON 
oraz odpowiednie deklaracje majątkowe. 
Warto też zastanowić się, w jakiej walucie 
możemy zaciągnąć kredyt – w złotówkach, 
euro, dolarach, a może frankach szwajcar-
skich? Ta ostatnia waluta (bardzo popu-
larna jeszcze kilka lat temu) w ostatnim 
czasie bardzo mocno zdrożała w stosunku 
do polskiej złotówki, co spowodowało 
znaczny wzrost rat, które muszą płacić ci, 
którzy taki kredyt zaciągnęli. Większość 
banków obecnie udziela kredytów przede 
wszystkim w złotówkach, nieliczne oferują 
pożyczkę w euro czy dolarach. 

Rafał Korbut
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MultiBank:
- Udzielamy kredytów hipotecznych 
w złotówkach, euro i dolarach – 
mówi Mateusz Żelechowski, rzecz-
nik prasowy MultiBanku. – Te, któ-
re obecnie są dominujące, to kredyty 
w euro. Jest tak przede wszystkim 
dlatego, że naszą grupą docelową 
są klienci zamożni, którzy mają 
zarobki powyżej przeciętnych. Tacy 
ludzie zazwyczaj znają sytuację 
finansową, obowiązująca na rynku, i 
z pełną świadomością biorą kredyty 
w euro, uważając, że w dłuższej 
perspektywie czasu będzie to dla 
nich najkorzystniejsze. Ale nie każ-
dy może otrzymać kredyt w walucie 
obcej, ponieważ w takim przypadku 
trzeba mieć większą zdolność kre-
dytową. 

Bank Zachodni WBK:
- W zakresie kredytów hipotecz-
nych walutą dominującą jest polski 
złoty, co jest efektem realizowanej 
polityki banku w kwestii finanso-
wania potrzeb mieszkaniowych 
gospodarstw domowych – wyja-
śnia Radosław Różycki, starszy 
specjalista ds. komunikacji ze-
wnętrznej z biura prasowego Ban-
ku Zachodniego WBK SA. – W 
ofercie BZ WBK nie ma kredytów 
we frankach szwajcarskich.

mBank: 
Obecnie klienci mBanku decydują 
się na kredyty hipoteczne w euro i w 
złotych – mówi Krzysztof Olszew-
ski, rzecznik prasowy mBank-u. - 
Spodziewamy się, że w najbliższym 
czasie udział kredytów w polskiej 
walucie w ogólnej sprzedaży banku 
będzie rósł. Wybór waluty kredytu 
uzależniony jest od preferencji kre-
dytobiorcy oraz jego możliwości 
finansowych. Należy pamiętać, że 
zgodnie z zasadami obowiązujący-
mi na polskim rynku bankowym, 
klient zainteresowany kredytem w 
obcej walucie powinien wykazać się 
wyższą zdolnością kredytową, niż 
w przypadku kredytu w rodzimej 
walucie.
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- Pierwsze turnieje były rozgrywane na 
polu golfowym w Tokarach (koło Żuko-
wa). Od 4 lat turniej odbywa się w Pętko-
wicach – mówi Jan Klapkowski, doradca 
prezesa zarządu Pracodawców Pomorza 
i jednocześnie organizator imprezy. - To 
jedno z najlepszych pól golfowych w Pol-
sce, jeśli nie najlepsze. Jest tu 18 dołków, 
oznakowanych liczbą uderzeń. I jeśli np. 
dołek jest oznaczony cyfrą 4, to oznacza, 
że zawodnik powinien wbić piłkę do niego 
w 4 uderzeniach. Za każde uderzenie wię-
cej dostaje jeden punkt dodatni, za wbicie 
mniejszą ilością uderzeń – punkty ujemne. 
Wygrywa ten, który ma najwięcej punktów 
ujemnych. Golf to chyba jedyna gra, gdzie 
trzeba być jak najbardziej „na minusie”. 
Przeciętnie turniej trwa ok. 5 godzin, a 
zawodnicy przebywają w tym czasie od-
ległość ok. 7 kilometrów. Golf jest więc 
jednocześnie sportem, wypoczynkiem i 
rekreacją na świeżym powietrzu. 
Golfi ści podczas turnieju rywalizowali w 
kilku kategoriach. 
- Pierwszą z nich była kategoria OPEN, w 
której oprócz osób zrzeszonych w naszej 
organizacji uczestniczą golfi ści z Sierra 
Golf Club – wyjaśnia Jan Klapkowski. - I 
tu liczone są punkty, które zawodnicy zdo-
byli w poprzednich turniejach. Im więcej 
mają punktów, tym mniejszą ilością ude-
rzeń powinni umieścić piłkę w dołkach. 
W ramach tej kategorii jest specjalna kla-
syfi kacja dla kobiet. Oprócz tego jest też 
kategoria dla Pracodawców Pomorza, jej 
zwycięzca otrzymuje puchar prezesa. 
W kategorii Stableford OPEN 1 miejsce 
wywalczył Maciej Wilski, na 2 pozycji 

wśród Pracodawców Pomorza
Najlepsi golfi ści 

Kolejna, już siódma edycja turnieju golfa o Puchar Prezesa Zarządu Pracodawców 
Pomorza została  rozegrana na polu golfowym Sierra Golf Club w Pętkowicach koło 
Wejherowa. W turnieju uczestniczyło 21 zawodników. 

uplasował się Jacek Trzciński, zaś 3 lokatę 
zajął Kim Christiansen. W konkurencji 
kobiet zwyciężyła natomiast Joanna Bor-
kowska.
Puchar Prezesa Zarządu Pracodawców Po-
morza zdobył Zbigniew Borkowski (fi rma 
Infracorr), na drugim miejscu uplasował 
się natomiast Zbigniew Stikel (Morska 
Agencja w Gdyni), trzeci był Zygmunt 
Śmigielski (Morska Agencja w Gdyni). 
Oprócz nagród dla zwycięzców turnie-
ju organizatorzy przygotowali również 
nagrody specjalne. Wyróżniono więc za-
wodnika, który jednym uderzeniem posłał 
piłkę na największą odległość, a także za-
wodnika, który jednym strzałem skierował 
piłkę najbliżej dołka. 
- Nagrodę specjalną otrzymał również tzw. 

„kret” - śmieje się  Jan Klapkowski. - Czy-
li osoba, która podczas turnieju „zryła” 
pole golfowe, uderzając kijem największą 
liczbę razy. Podsumowując: turniej był 
bardzo udany, pogoda dopisała, zawodnicy 
również. 
Po zakończeniu turnieju  Zbigniew Ca-
nowiecki, prezes Pracodawców Pomorza, 
wręczył zwycięzcom turnieju w poszcze-
gólnych kategoriach puchary i nagrody. 
Nagrody rzeczowe – zestawy kosmety-
ków, zasponsorował Marek Stawski, pre-
zes fi rmy Profarm Lębork.
Ustalono także termin kolejnego turnie-
ju. Zostanie on rozegrany we wrześniu 
przyszłego roku tradycyjnie już na polach 
golfowych Sierra Golf Club.

Rafał Korbut
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Tegoroczna edycja była wyjątkowa – tur-
niej odbył się bowiem już po raz dziesiąty, 
organizatorzy (Rotary Klub Gdańsk-Sopot-
Gdynia) świętowali więc jego jubileusz. 
Zawody były także kontynuacją akcji „Po-
móżmy zobaczyć świat rękoma”. 
- Zainicjowaliśmy tę akcję 2 lata temu w 
kooperacji z gdańskim oddziałem Pol-
skiego Związku Niewidomych – wyjaśnia 
Dariusz Dziedziul, prezydent Rotary Klub 
Gdańsk-Sopot-Gdynia. – Postanowiliśmy 
wówczas zbudować makietę Bazyliki 
Mariackiej. W ten sposób powstał obiekt 
z brązu w skali 1:100. Cel, jaki nam przy-
świecał, to umożliwienie niewidomym 
„zobaczenia” tego kościoła za pomocą 
rąk. Niewidomy może teraz dotknąć każdą 
wieżyczkę, każdy najdrobniejszy element 
architektury i w ten sposób dowiedzieć się, 
jaki naprawdę jest ten kościół. Ponieważ 
nasz pomysł spotkał się z bardzo dobrym 
przyjęciem zarówno przez samych niewi-
domych, przedstawicieli PZN, jak i przez 
turystów, postanowiliśmy kontynuować 
akcję. 
Tym razem organizatorzy akcji postanowili 
stworzyć replikę gdańskiego Żurawia. 
- To unikalny zabytek na skalę światową 
– dodaje Dariusz Dziedziul. – Pieniądze, 
które udało nam się uzbierać podczas 
tegorocznego Rotariańskiego Turnieju 
Golfowego, zostaną przeznaczone właśnie 
na ten cel. 
Co roku turniej cieszył się uznaniem 
zawodników, zaproszonych gości oraz 
publiczności, ale ten ostatni był wyjątkowy. 
A to za sprawą mini-turnieju golfowego, 
który odbył się w trakcie tej imprezy. W 
mini-turnieju rywalizowali bowiem zarów-
no amatorzy, jak i... niewidomi!
- Kto powiedział, że niewidomi nie mogą 
grać w golfa? – pyta retorycznie Dariusz 
Dziedziul. – Okazuje się, że nie tylko 
mogą, ale też są w tym całkiem nieźli. 
Pomysłodawcą tego jest Wacław Laszkie-

Sport dla wszystkich
Czy niewidomi mogą... grać w golfa? A czemu nie! Udowodnili to podczas charyta-
tywnego turnieju golfowego Rotary, który odbył się 10 września na polu golfowym 
Sierra Golf Club w Wejherowie.

wicz, trener golfa. Podczas pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych widział właśnie osoby 
niepełnosprawne, uczestniczące w tej grze. 
I po powrocie do Polski postanowił wpro-
wadzić to u nas. Oprócz mini-turnieju „nie-
widomi kontra amatorzy” na uczestników 
imprezy czekało mnóstwo atrakcji. Jak co 
roku został rozegrany turniej dla zawodow-
ców (każdy chętny spośród widzów mógł 
wybrać się z instruktorem na skraj pola 
golfowego, by podpatrzeć, jak grają naj-
lepsi zawodnicy), turniej dla niewidomych, 
a także Akademia Golfa (tu swoich sił 
próbowali ci, którzy na co dzień nie mają 
styczności z tą grą). Poza tym organizato-
rzy zorganizowali m.in. wystawę malarską, 
po której można było kupić prezentowane 
prace, występy artystyczne, catering a także 
prezentację samochodów, którymi każdy 
chętny mógł się przejechać. Nie zabrakło 
również loterii z bardzo atrakcyjnymi na-
grodami.  

Warunki pogodowe były dość dobre - słoń-
ce schowane za chmurami od czasu do 
czasu rzucało ciepłe promienie i przez cały 
dzień podmuchiwał lekki wiatr. Imponują-
co te warunki wykorzystał Lech Sokołow-
ski, który zagrał wyśmienicie i uzyskał wy-
nik 75 uderzeń, do niego również należało 
najdalsze uderzenie w konkursie Longest 
Drive. Lech zwyciężył w kategorii Brutto, 
drugie miejsce z wynikiem 77 uderzeń 
zajął Rajko Prevalnik, zaś trzecie należało 
do Andrzeja Bagińskiego, który również 
uzyskał niezły wynik - 78 uderzeń.
Wśród osób niewidomych pierwsze miej-
sce zajął Rafał Charłampowicz, na drugiej 
pozycji uplasował się Norbert Odrobina, 
a trzecią lokatę zajęła Natalia Kalacińska. 
Kolejne miejsca zajęli Rafał Ziółkowski (4 
lokata) oraz Justyna Rogowska.
- Turniej był udany – zgodnie podsumowu-
ją organizatorzy, zawodnicy i widzowie.

Rafał Korbut

Był to pierwszy w kraju tur-
niej golfa zorganizowany dla 
osób niewidomych
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kamieni szlachetnych
Subtelne piękno

Profesjonalna biznesowa stylizacja to 
umiejętna kompilacja całego szeregu ele-
mentów. Składa się na nią ustalenie i dobór 
kroju, fasonu oraz długości poszczegól-
nych części kostiumu (marynarki, spodni, 
czy spódnicy) oraz dobór obuwia, torebki i 
innych dodatków. Piękny, biżuteryjny detal 
to idealne uwieńczenie całości. Dlatego, 
poza makijażem i strojem, warto poświęcić 
czas na wybranie biżuterii, która odpo-
wiednio dopełni całość.
Biżuteria – tak, jak i pozostałe elemen-
ty - również może podkreślać atuty oraz 
odwracać uwagę od ewentualnych niedo-
skonałości. A przede wszystkim może być 
i jest wyznacznikiem prestiżu oraz dyskret-
nym sposobem na podkreślenie własnej 
indywidualności. Powinna współgrać nie 
tylko z ogólnym wyglądem, czy stylem 
ubierania się, ale także z trybem życia. 
I - przede wszystkim – być dobrana sto-
sownie do okoliczności. Inną wybieramy 
na zwykłe biznesowe spotkanie, a inną na 
ofi cjalne uroczystości, szczególnie do stro-
ju wieczorowego. Taki z pozoru drobiazg 
miewa decydujący wpływ na pierwsze 
wrażenie i może poprawić lub zepsuć wy-
pracowany image. Warto zwrócić uwagę 
i spośród szeregu dostępnych na rynku 
kolekcji wybrać to, co będzie stanowiło 
przysłowiową „kropkę nad i” w ostatecz-
nym wizerunku.
 „Niech świat się za Tobą ogląda” – to 
hasło jednego z najbardziej znanych pro-
ducentów ekskluzywnej biżuterii, fi rmy 
W.Kruk. I coś w tym jest. Bo przecież 

przepiękną i drogą biżuterię zakłada się po 
to, żeby inni ja zauważyli. Spośród eksklu-
zywnych wyrobów od lat niezmiennie kró-
lują te wykonane ze złota (zarówno żółte-
go, białego, jak i dwukolorowego), platyny 
i srebra. Szlachetne metale w misterny 
sposób łączone są z brylantami, szafi rami, 
perłami, rubinami i bursztynem. 
Najnowszy trend w światowej modzie 
to brylanty, które nosimy na co dzień. W 
ofercie najbardziej znanych i cenionych 
producentów znajdziemy więc np. cienkie 
bransoletki i naszyjniki z brylantami oraz 
brylantami połączonymi z szafi rem lub 
rubinem. Tworzone są kolekcje, które nie 
tylko podkreślają indywidualizm, ale też 
pasują do każdego stroju. Takie bransoletki 
czy naszyjniki można założyć zarówno 
do dżinsów i koszulki na co dzień oraz do 
eleganckiej sukni na wieczór.
A co z tymi, którzy wolą żywe, jaskrawe 
kolory? Dla nich też producenci stworzyli 
prawdziwe małe dzieła sztuki. Wiele z nich 
jest niepowtarzalnych, w całości wykona-
nych ręcznie. Takie kolekcje wnoszą do 
świata biżuterii ciepły podmuch egzotyki, 
poprzez bogactwo kolorów i różnorodność 
materiałów. Niezwykle żywe barwy uzy-
skuje się przez zastosowanie naturalnych 
kamieni (jak ametyst, granat, agat, rzadko 
spotykany turmalin), pereł, a także szkła 
murano. 
Taka nietuzinkowa, misternie wykonana, 
naturalna biżuteria wyznacza uniwersalny 
trend szlachetnej elegancji w najlepszym 
wydaniu.                                               (raf)

Na co dzień wiele uwagi poświęca się temu, jak dobierać stroje, czy makijaż, by 
były one dopasowane zarówno do okazji, jak i do sylwetki, czy urody. Perfekcyjny 
wizerunek to przecież nie tylko dobry wygląd, ale także wyższa samoocena, samo-
poczucie oraz pewność siebie. A na ów wizerunek składa się nie tylko ubiór, czy 
kosmetyki, ale także odpowiednio dobrana biżuteria.

Fot. W.Kruk i Yes
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