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Jestem przekonany, że trzynastka nie jest dla Expressu 
Biznesu pechową liczbą. Z przyjemnością oddaję  
w Państwa ręce numer pomorskiego magazynu 
biznesu wychodzący pod tym numerem. 
Wierzę, że zmiany są potrzebne. Stagnacja i bierność 
jest wrogiem każdego pomysłu, każdej inwestycji. 
Dlatego staramy się z każdym numerem zmieniać 
magazyn tak, żeby wychodzić coraz bardziej 
naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców. 
W „trzynastce” pojawił się nowy dział - business 
news, w którym zebraliśmy najciekawsze informacje 
gospodarcze z kraju i przedstawiliśmy je w krótkiej, 
łatwo przyswajalnej formie. Zachęcam również 
do zwrócenia uwagi na stronę dotycząca tzw. 
personaliów – nagród, nominacji i wyróżnień,  
dla konkretnych ludzi zasłużonych dla 
funkcjonowania i rozwoju biznesu w naszym regionie.
W tle święta Bożego Narodzenia, a więc czas dużej 
aktywności, zwłaszcza w handlu. Wkrótce Nowy Rok, 

dla wielu firm to czas dużych zmian, przełomowych decyzji. Wierzę,  
że będą to zmiany na lepsze. W tym numerze Expressu Biznesu 
zwróciliśmy uwagę na dwie bardzo istotne zmiany w dwóch dużych 
pomorskich organizacjach. Zmienia się siedziba Pracodawców Pomorza. 
Była to dla nas okazja do rozmowy ze Zbigniewem Canowieckim, 
prezesem zarządu. Siedzibę zmienia również Port Gdański Eksploatacja 
S.A. Już przeniósł się tam zarząd przedsiębiorstwa, służby finansowo-
rozliczeniowe i marketingowe.
Okładkę w tym numerze poświęciliśmy dyrektorowi Gdańskiego 
Makroregionu Detalicznego Kredyt Banku. Co Krzysztof Kalata ma 
wspólnego z koncertem? Co produkty bankowe mają wspólnego  
z muzyką? Poświęcając odrobinę czasu na ten niezwykle ciekawy wywiad 
dowiecie się Państwo tego oraz wielu innych przydatnych dla każdego 
przedsiębiorcy informacji.
W tym numerze, wzorem wcześniejszych, przedstawiamy sylwetki ludzi  
z pasją. Maciej Korwin, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni opowiada 
o rozbudowie placówki i planach na przyszłość. O pasji, miłości i biznesie 
rozmawiamy z Grzegorzem Ostrowskim prezesem Nadbałtyckiego 
Centrum Edukacji „Oświata - Lingwista” w Gdańsku, prowadzącym 
stadninę St. Roch Arabians w Dobrocinie.
Na koniec pragnę zainteresować Państwa organizacją Lions Club Gdynia. 
Myślę, że to ciekawa opcja dla wszystkich, którzy żyją biznesem. 
Pozostaje mi jeszcze życzyć Państwu wielu sukcesów w Nowym Roku. 
Zapraszam do lektury Expressu Biznesu.

Piotr Ruszewski
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Celem konkursu jest promowanie najlep-
szych praktyk w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony pracy oraz inspirowanie pra-
codawców do tworzenia bezpiecznych i 
ergonomicznych miejsc zatrudnienia. Uro-
czystość podsumowująca wyniki odbyła 
się w gdańskim Dworze Artusa. 
Jednocześnie należąca do Grupy Lotos 
gdańska rafi neria otrzymała wyróżnienie 
2011 Rafi nery Plant of the Year (rafi neria 
roku). Uznanie zdobyła w oczach specja-
listów z branży naftowej zrzeszonych w 
World Refi ning Association.
To już drugie wyróżnienie dla Lotosu. 
Trzy lata temu gdańska fi rma także została 
uznana za rafi nerię roku.World Refi ning 
Association to niezależna brytyjska in-
stytucja, która działa na rzecz rozwoju 
sektora przemysłowo-energetycznego. 
Współpracuje z największymi koncernami 
paliwowymi. 

Rafi neria roku
Grupa LOTOS S.A. zajęła pierwsze miej-
sce w województwie pomorskim w XVIII 
edycji konkursu „Pracodawca – organiza-
tor pracy bezpiecznej”. Nagrodę przyzna-
no w kategorii dużych zakładów, zatrud-
niających ponad 250 osób. Tym samym 
LOTOS przeszedł do ogólnopolskiego 
etapu konkursu.

business news

Już za trzy lata, do terminalu kontenero-
wego DCT zaczną wpływać prawdziwe 
giganty żeglugi – ogromne kontenerowce 
koncernu „Maersk”. 
Duński armator, utrzymujący stałe połą-
czenia kontenerowe pomiędzy portami 
dalekowschodnimi a europejskimi(w tym 
z Gdańskiem), zamówiła w południowo-
koreańskiej stoczni Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering Co. 20 kontene-
rowców o pojemności 18 tys. TEU, czyli 
kontenerów 20-stopowych. 
Budowa tego rodzaju jednostek przyniesie 
szereg korzyści – od mniejszej ceny jed-
nostkowej przetransportowania kontenera, 
aż po mniejsze zużycie paliwa i co za tym 

„Megakontenerowce” 
w Porcie Północnym

idzie zmniejszoną emisję szkodliwych 
związków do atmosfery. 
Giganty będą miały długość ok. 400 m, 
szerokość - 60 m i wysokość boczną - 73 
m. Obecnie do DCT zawijają największe 
kontenerowce na świecie, o pojemności 
ponad 15 tys. TEU. 

Elektrownia atomowa: 
Choczewo czy Żarnowiec?

Dwie miejscowości z Pomorza znalazły się na 
liście potencjalnych lokalizacji elektrowni jądro-
wej. Oprócz Choczewa i Żarnowca w dokumen-
cie przedstawionym przez PGE Polska Grupa 
Energetyczna, znalazła się też miejscowość Gą-
ski w województwie zachodniopomorskim.
Przed specjalistami z PGE  dwa lata badań m.in. 
geologicznych i środowiskowych, które pomogą 
wyłonić ostateczną lokalizację. 
Wybór potencjalnych lokalizacji poprzedzony 
został wielomiesięcznymi badaniami uwzględ-
niającymi m.in. takie czynniki jak właściwości 
terenu, dostępność wody chłodzącej, środowisko 
przyrodnicze czyli na przykład położenie wzglę-
dem parków narodowych, obecne zagospodaro-
wanie terenu oraz logistykę i infrastrukturę czyli 
bliskość energetycznych sieci przesyłowych, 
sieci drogowych i kolejowych.
Lokalizacja "Choczewo" znajduje się w północ-
nej części województwa pomorskiego, w powie-
cie wejherowskim. "Żarnowiec" zaś w powiecie 
puckim, na terenie gminy Krokowa, przy granicy 
z gminą Gniewino. 

Wybór potencjal-
nych lokalizacji 
poprzedzony został 
wielomiesięcznymi 
badaniami 

W ostat-
nim czasie 
to już dru-
gie wyróż-
nienie dla 
Lotosu

Paweł 
Olechnowicz, 
prezes Grupy 
LOTOS
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business news

Kolejne prestiżowe wyróżnienie przyznane 
zostało Miastu Gdańsk w zakresie ochrony 
środowiska. Gród nad Motławą doceniony 
został za „System zarządzania hałasem na 
terenie Miasta Gdańska”. 
Liderem Polskiej Ekologii Gdańsk został 
już po raz drugi - w 2004 roku laury zdo-
był za „Nowoczesne zarządzanie środo-
wiskiem”.  Tym razem doceniony został 
za działania na rzecz ochrony środowiska 
przed hałasem. Gdańsk - jako pierwszy 
w kraju - kompleksowo wywiązuje się 
ze swoich obowiązków w zakresie oceny 
stanu akustycznego, zgodnie z obowią-
zującym prawem. System zarządzania 
hałasem jest projektem wieloletnim obej-
mującym obszar całego miasta, w zakresie 
oceny stanu środowiska akustycznego, 
podejmowanych działań naprawczych oraz 
ciągłego monitorowania poziomu emisji 
hałasu. W ramach projektu w 2007 roku 
opracowana została -  jako pierwsza w 
kraju - „Mapa akustyczna Miasta Gdań-
ska” zgodna z dyrektywami unijnymi w 
sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w 
środowisku oraz przepisami prawa ochro-
ny środowiska. 

Aż 10 fi rm z Trójmiasta znalazło się w 
gronie tegorocznych laureatów konkursu 
Medal Europejski, organizowanego przez 
Business Centre Club. 
Wśród laureatów znalazły się: Datera SA, 
Elpigaz sp. z o.o., Invicta sp. z o.o., Lotos 
Oil SA, Międzynarodowe Targi Gdańskie 
SA, Nordea Bank Polska SA, Port Lot-
niczy Gdańsk sp. z o.o., STBU Brokerzy 
Ubezpieczeniowi sp. z o.o., Vector sp. z 
o.o. oraz Young Digital Planet SA. Na-
grody wręczono w Salach Redutowych 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w 
Warszawie.
Honorowe odznaczenie przyznano prof. 
Wojciechowi Rybowskiemu, prezesowi 
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Mene-
dżerów. Medalem wyróżniane są wyroby 
i usługi, które odpowiadają standardom 
europejskim. 
To była już XXII edycja konkursu orga-
nizowanego przez Business Centre Club, 
przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych i pod honorowym patronatem 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z siedzibą w Brukseli. 

Europejskie
Lider Polskiej 
Ekologii 2011

Gród nad 
Motławą 
doceniony 
został za 
„System za-
rządzania 
hałasem 
na tere-
nie Miasta 
Gdańska”
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Nie posąg ze sławnej studni na szczęście, 
ale dom towarowy o tej samej nazwie 
mieszczący się w Gdańsku – Wrzeszczu. 
Przygotowania do rozbiórki budynku 
wiążą się z planami wybudowania na tym 
miejscu 83 – metrowego wieżowca. 
Przed wybudowaniem wysokościowca, 
inwestor - fi rma Hines Polska, musi naj-
pierw zrównać z ziemią gmach dawnego 
Neptuna przy al. Grunwaldzkiej we 
Wrzeszczu. Rozbiórkę obiektu planowano 
już rok temu, jednak inwestor zdecydował 
najpierw zakończyć budowę czterech 
mieszkalnych wież kompleksu Quattro To-
wers przy ul. Partyzantów. Nowy budynek 
będzie mieć inny charakter - nie powstaną 
w nim mieszkania, lecz wyłącznie biura. 
Neptun będzie też sporo wyższy od Czte-
rech Wież i przekroczy "magiczną" wy-
sokość 55 m. Dla 18-piętrowego budynku 
o wysokości 83 m zaplanowano ok. 160 
miejsc parkingowych pod ziemią.

W XII edycji konkursu Budowniczy 
Polskiego Sportu, wyróżnienie Sportowy 
Obiekt Roku 2011 otrzymała Wielofunk-
cyjna Hala Sportowo -Widowiskowa 
ERGO ARENA.
Konkurs Budowniczy Polskiego Sportu 
jest jedynym tego typu konkursem w 
Polsce, w którym w sposób kompleksowy 
analizuje się osiągnięcia oraz przyznaje 
wyróżnienia osobom, samorządom, in-
stytucjom i fi rmom zaangażowanym w 
realizację obiektów sportowych i rekre-
acyjnych.
Tytuł Sportowy Obiekt Roku przyznawa-
ny jest przez Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej obiektom sportowym i rekre-
acyjnym za wyróżniającą się architekturę, 
konstrukcję obiektów sportowych i rekre-
acyjnych, a także za zastosowane w nich 
rozwiązania materiałowe, technologiczne 
i funkcjonalne.

business news

Na uroczystej gali będącej stałym elemen-
tem kolejnej, już siódmej edycji międzyna-
rodowej konferencji Airports 2011, w kate-
gorii „Najlepszy Port Lotniczy Roku” lau-
reatem nagrody „Awionetka 2011” został 
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 
Kapituła oceniająca kandydatów doceniła 
gdańskie lotnisko m.in. za dynamiczny 
rozwój siatki połączeń oferowanych w 
ruchu pasażerskim, za realizację ważnych, 
kosztownych, poprawiających standard 
obsługi w Porcie Lotniczym inwestycji, za 
umiejętne nawiązania współpracy z Zurich 
Airport w zakresie rozwoju lotniska.
Gala odbyła się w Hotelu Mariott w War-

Awionetka
dla Portu Lotniczego Gdańsk

Najlepszy 
Port Lotni-
czy Roku

szawie. Nagrody przyznano też w pięciu 
innych kategoriach: Osobistość Roku, Naj-
lepsza Linia Lotnicza Roku, Innowacyjne 
Rozwiązanie Roku oraz Wydarzenie Roku.

ERGO  ARENA 
sportowym obiektem roku

Neptun 
do zburzenia

Przebudowa terminalu T1 
Już na początku drugiego kwartału 2012 roku uruchomiony zostanie nowy terminal 
pasażerski T2. Nowy obiekt współdziałać będzie z dotychczasowym terminalem 
T1 (oba obiekty połączone będą łącznikiem na poziomie I piętra). To właśnie na 
parterze terminalu T1 obsługiwane będą wszystkie przyloty, zarówno z krajów 
należących do Strefy Schengen, jak i spoza tej Strefy. W związku z powyższym 
konieczna stała się gruntowna modernizacja dzisiejszego terminalu.
Przebudowa T1 to niezwykle trudne wyzwanie planistyczne. Całość prac bu-
dowlanych musi być wykonana w trakcie funkcjonowania terminalu. W tym celu 
konieczne jest etapowe zamykanie części budynku, aby po ich modernizacji móc 
przenieść tam ciągi komunikacyjne pasażerów – mówi Marzenna Krefft, Wicepre-
zes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Od  2 listopada, w celu wykonania wspomnianej przebudowy, została zamknięta 
strefa przylotów non-Schengen. Wszyscy przylatujący pasażerowie obsługiwani są 
obecnie w hali przeznaczonej dotychczas tylko dla strefy Schengen.

Fo
t. 

Je
rz

y 
M

ły
na

rc
zy

k



EXPRESS BIZNESU      | 11

Spółka dostarczająca wodę i odbierająca ścieki z 
Gdańska ma nowego prezesa. Jest nim 43- letni oby-
watel Francji, z wykształcenia inżynier energetyk. 
Serge Bosca od 1995 roku związany był z fi rmą 
Saint-Gobain. W latach 1999-2004 był dyrektorem 
generalnym spółki Saint-Gobain Euroveder Polska, 
specjalizującej się w produkcji szyb do sprzętu AGD. 
W latach następnych związał się z branżą kosme-

tyczną -od 2005 r pełnił obowiązki prezesa zarządu i 
dyrektora generalnego  fi rmy Forte Sweden, będącą 
częścią niezależnej francuskiej fi rmy kosmetycznej 
Sarbec Cosmetics.W latach 2009-2010 był wicepre-
zesem i skarbnikiem Francuskiej Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Warszawie. Poprzedni prezes, Zbigniew 
Maksymiuk, zrezygnował z funkcji prezesa Saur 
Neptun Gdańsk na początku września. 

Saur Neptun Gdańsk stawia na doświadczenie

Thomas Bagge objął stanowisko Prezesa 
Zarządu i szefa regionu Europy Środkowo-
Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, 
Węgry) w Maersk Polska Sp. z o.o.
Jest on przedstawicielem młodego pokole-
nia liderów w duńskim koncernie. Karierę 
w grupie A.P. Moller Maersk (APMM) 
rozpoczął w 1996 roku, przystępując do 
programu stażowego M.I.S.E (Maersk In-
ternational Shipping Education). Następnie 
pracował m. in.w kierownictwie azjatyckiej 
linii Maerska. Nowy prezes uznał bieżący 
rok jest niezwykle istotny dla umacniania 
pozycji Maersk Line w Polsce. Od czerw-
ca największe i najbardziej ekologiczne 
statki klasy PS o pojemności 15 500 TEU 
pływają na linii łączącej porty na Dalekim 
Wschodzie z Gdańskiem. To zdaniem fi rmy 
przełomowy etap w rozwoju usług transpor-
tumorskiego na polskim rynku. 

Andrzej 
Szwarc, dotych-
czas związany 
ze stocznią Crist 
w Gdańsku, 
został nowym 
prezesem gdyń-
skiej Stoczni 
Remontowej 
Nauta. W pla-
nach nowych 
władz jest prze-
prowadzka zakładu na nabrzeża dawnej 
Stoczni Gdynia, dywersyfi kacja działalno-
ści i wejście na nowe rynki zbytu.
Nowy prezes, absolwent Politechniki 
Gdańskiej od zawsze związany był z bran-
żą stoczniową. 
W Stoczni Północnej pełnił funkcję wice-
prezesa, w Gdańskiej Stoczni Remontowa 
był dyrektorem technicznym, a w jednej 
ze spółek Stoczni Gdynia prezesem. Przez 
rok pracował w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich – również w branży okrętowej. 
Przez ostatnich siedem lat w był dyrekto-
rem ds. rozwoju i pełnomocnikiem zarzą-
du w stoczni Crist.

personalia

Maersk Polska 
zmiany w zarządzie

Nordea Bank Polska
ma nowego prezesa

Sławomir Żygowski był 
I Wiceprezesem Zarządu 
Nordea Bank Polska i Za-
stępcą Prezesa Zarządu ds. 
Bankowości Korporacyjnej 
od stycznia 2007 roku. Jest 
absolwentem Wydziału 
Ekonomiki Transportu Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz 
podyplomowych studiów w 
Gdańskiej Fundacji Kształce-
nia Menadżerów. Ukończył 
również szkolenie w zakresie 
bankowości i zarządzania w 
INSEAD i w University of 
Michigan.

To przed-
stawiciel 
młodego 
pokolenia 
liderów w 
duńskim 
koncernie

Andrzej 
Szwarc 

na czele
Stoczni 
Nauta 

W planach nowych władz 
jest przeprowadzka 
zakładu na nabrzeża 
dawnej Stoczni Gdyni.

Karierę w grupie A.P. Mol-
ler Maersk (APMM) rozpo-
czął w 1996 roku, przystę-
pując do programu sta-
żowego M.I.S.E (Maersk 
International Shipping 
Education). 
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Uroczysty dzień rozpoczęła konferencja 
„GPNT – dziś i jutro”, którą podzielono na 
kilka paneli. Ich tematy skupiły się wokół 
energetyki, bezpieczeństwa i biotechno-
logii. W czasie panelowych prezentacji 
i dyskusji przedstawiono m. in. wyniki 
badań oraz kwestie dotyczące społeczne-
go poparcia na rzecz budowy elektrowni 
jądrowej w Polsce. Uczestnicy konferencji 
podnieśli postulat ustanowienia minister-
stwa energetyki w kompetencjach którego 
znalazłoby się m. in. wydawanie koncesji 
na wydobycie gazu łupkowego. Bardzo 

ciekawie rozwinęła się  dyskusja podczas 
panelu poświęconego zapewnieniu poczu-
cia bezpieczeństwa osób niewidomych i 
słabo widzących. Zaprezentowano wiele 
ciekawych pomysłów mogących zapewnić 
większą swobodę osobom z dysfunkcjami 
wzroku. Rozmawiano m. in. o stworzeniu 
planów do nauki orientacji przestrzennej 
i standaryzacji parametrów dźwiękowych 
sygnalizacji świetlnej.
Nie mniej interesujący był panel pro-
wadzony przez Piotra Lasotę z Zarządu 
Polpharma S.A. Jego uczestnicy mogli 

W iście innowacyjny sposób otworzył swe podwoje dla 
nowych firm kolejny gmach Gdańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego. Symbolicznego przecięcia lase-
rowych wstęg dokonał mini helikopter, który wystar-
tował na sygnał prof. Jerzego Buzka oraz kilku innych 
znamienitych gości sobotniej imprezy. 

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami 
laboratoriów badawczych firmy: implan-
tem dna oka lub ślimaka ucha, super inno-
wacyjnymi komputerami diagnozującymi 
i innymi nowinki biotechnologicznymi. 
Polpharma S.A. to jedna z nowych firm w 
GPN-T, która postanowiła zaparkować w 
GPNT swoje laboratoria badawcze. 
Przed negatywnymi skutkami korupcji 
przestrzegał natomiast uczestników innego 
panelu sam szef Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego - Paweł Wojtunik.
– Korupcja niszczy innowacyjność, za-
burza równość szans i konkurencyjności 
przedsiębiorstw – uświadamiał Wojtaniuk. 
- Konsekwentne dążenie do zwalczania 
korupcji pozwala ograniczyć straty finan-
sowe i wizerunkowe.
Punktualnie o godz. 14. prof. Jerzy Buzek 
wraz z prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przemysłu - Bożeną Lublińską – Ka-
sprzak, marszałkiem Senatu RP - Bog-
danem Borusewiczem oraz pomorskim 
wicemarszałkiem – Ryszardem Świlskim 
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Dziś i jutro

za pomocą specjalnego przycisku uru-
chomili mini helikopter, który podczas 
niespełna półminutowego lotu przeciął 
symboliczne kolorowe wstęgi chroniące 
wejście do nowo oddanego budynku III. 
W tym samym czasie członkowie Capelli 
Gedanensis odśpiewali, wraz z parkowego 
Edu Pzedszkola, „Odę do radości”. Goście 
mieli też okazję wysłuchać mieszkającego 
w USA profesora Hilarego Koprowskiego 
– patrona Gdańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego. Naukowiec Podzięko-
wał za stworzenie tak wspaniałego miejsca 
i zapewnił, że już na początku przyszłego 
roku postara się odwiedzić Gdańsk osobi-
ście.
Po przyjęciu w poczet PARK-owych re-
zydentów kolejnych innowacyjnych firm, 
które postanowiły zaparkować tu swoje 
biznesy wszyscy przeszli do hali, w której 
odbył się wspaniały koncert Capelli Ge-
danensis z udziałem wirtuoza skrzypiec 
- Konstantego Andrzeja Kulki. 
Nie można pominąć faktu, że od 3 paź-

dziernika w GPN-T działa Krajowe 
Centrum RTG Służby Celnej gdzie na kil-
kunastu monitorach przy których wysoko 
wykwalifikowani funkcjonariusze analizu-
ją obraz z zainstalowanych na przejściach 

granicznych w całym kraju urządzeń rent-
genowskich, prześwietlających przekra-
czające granice tiry. Jest to możliwe dzięki 
zainstalowanemu ogólnokrajowemu syste-
mowi łączności.                        (ANGO)

energetyka
bezpieczeństwo

biotechnologia

Zaprezentowano wiele cieka-
wych pomysłów mogących 

zapewnić większą swobodę oso-
bom z dysfunkcjami wzroku. 

Rozmawiano 
m. in. o stwo-

rzeniu pla-
nów do na-

uki orientacji 
przestrzennej 
i standaryzacji 

parametrów 
dźwiękowych 

sygnalizacji 
świetlnej.
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Z Krzysztofem 
Kalata, dyrektorem 
Gdańskiego 
Makroregionu 
Detalicznego Kredyt 
Banku rozmawia 
Robert Purzycki. 
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Przypuśćmy, że dysponuję pewną kwotą wolnej gotówki 
- powiedzmy 10.000 zł. Co doradziłby mi Pan jako dyrek-
tor banku, w kwestii zainwestowania tej sumy? 

Zapytałbym przede wszystkim, na jak długo pieniądze te 
mają być złożone i jaki powinien być spodziewany zysk. Jeśli 
sprawa byłaby krótkoterminowa tj. powinna zamknąć się w 
okresie nie dłuższym niż rok, to zaproponowałbym 6-mie-
sięczną lokatę z gwarancją oprocentowania, dającą zysk jak 
na zwykłej lokacie oprocentowanej 7,5% w skali roku. Jeśli 
natomiast zyskowność miałaby być wyższa, z możliwością 
zastosowania dłuższego horyzontu czasowego, to zapro-
siłbym klienta do doradcy bankowego, który na podstawie 
uzyskanych informacji dobrałby kilka rozwiązań zgodnych z 
profi lem inwestycyjnym klienta tak, aby w możliwie najlep-
szy sposób spełnić jego oczekiwania.   

Poprzednie pytanie zadaliśmy m.in. dlatego, że na-
zwa  Waszego banku kojarzy się z działalnością kredyto-
wą, a interesuje nas jaka jest Wasza polityka w zakresie 
lokat i inwestycji? Ale od początku. Jesteście bankiem z 
tradycjami,  jednym z najstarszych, komercyjnych ban-
ków w Polsce. Gdyby porównać sytuację z lat 90 - tych, 
kiedy powstawał Kredyt Bank i obecną - czy pokusiłby się 
Pan o krótkie scharakteryzowanie zmiany na rynku fi nan-
sowym w Polsce na przestrzeni tych 20 lat? 

Rzeczywiście, w zeszłym roku Kredyt Bank obchodził swoje 
20 – lecie. Wspominając początki bankowości komercyjnej 
w Polsce narzuca się spostrzeżenie, 
że w tym okresie to klienci szu-
kali korzystnych lokat, kredytów 
i wystawali czasami w długich 
kolejkach by np. ulokować swoje 
pieniądze w dobrym banku. Był to 
rynek banków– nieliczne banki, bu-
dujące dopiero coś, co nazywamy 
obecnie profesjonalną bankowością 
detaliczną, przy niewielkiej ilości 
produktów fi nansowych z prawdzi-
wego zdarzenia. W tej chwili, przy 
liczbie  podmiotów z jaką mamy do 
czynienia i przy rosnącej lawinowo 
podaży produktów, rynek zdecydo-
wanie należy do klienta, o którego 
banki zabiegają na różne sposoby. 
To podstawowa różnica jeśli mowa 
o skrótowej analizie  między ów-
czesną i obecną sytuacją na rynku 
bankowo – fi nansowym.   
Aby zobrazować kwestię podaży 
produktów, o której wspomniałem posłużę się  następującym 
przykładem. Kredyt Bank, ze swoimi partnerami – KBC TFI 
SA oraz TUnŻ  WARTA - średnio co 3 tygodnie wypuszcza 
na rynek nowy produkt inwestycyjny. To duża rzecz. W 
praktyce oznacza to, że produkt z nową konstrukcją znajduje 
się w ciągłej ofercie (warto tu wrócić do początku rozmowy 
gdzie pojawiła się kwestia precyzyjnego doboru produktów 
pod kątem potrzeb klienta). Dodam, że dystrybuowane przez 
nas produkty inwestycyjne KBC TFI z ochroną kapitału, 
(słowo ochrona jest obecnie  niesłychanie istotne ) dają nam 
ponad 50 proc. udziału w  polskim rynku w tej kategorii. Lo-
katy strukturyzowane to odpowiednio ponad 10 proc. udziału 
w rynku. Myślę, że te liczby mówią same za siebie. 

Z wielu źródeł usłyszeć można o usztywnieniu polityki 
kredytowej banków - rosnących wymogach, zwiększonej 
ostrożności przy przyznawaniu kredytów. Czy dotyczy to 

również waszego banku? 

W Kredyt Banku do polityki kredytowej podchodzimy roz-
ważnie. Staramy się indywidualnie podchodzić do poszcze-
gólnych przypadków naszych klientów, ale jednocześnie 
uważnie weryfi kujemy ich dochody, dbając o to, by osoby, 
które otrzymują kredyty miały pełną szansę na ich spłatę. I 
tu możemy pochwalić się sukcesami: 100% kredytów hipo-
tecznych udzielonych w 2011 r. jest spłacanych prawidłowo i 
terminowo. 

Co macie do zaoferowania osobom startującym 
w biznesie? 

Mamy ciekawe pakiety dla takich osób. Pakiety zostały 
stworzone z myślą o konkretnych grupach klientów takich 
jak przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów czy 
wspólnoty mieszkaniowe. To,  co istotne to fakt, iż zakup 
pakietu pokryje w większości przypadków całość zapotrze-
bowania na produkty bankowe potrzebne przedsiębiorcy 
na pierwszym etapie jego działalności. Równocześnie cena 
pakietu jest niewygórowana a korzystanie z pakietu nie wią-
że się z potrzebą spełnienia jakiegoś konkretnego warunku. 
W Kredyt Banku chcemy aby mikroprzedsiębiorca czuł się 
traktowany jak nasz partner biznesowy. Dlatego unikamy 
wszelkich niedopowiedzeń czy „gwiazdek”. Szczególnymi 
korzyściami objęci są klienci prowadzący działalności jako 
wolne zawody.  Każdy z nich  ma wyznaczonego profe-
sjonalnego doradcę, który pomoże poprowadzić sprawy 

fi rmowe ale również wesprze w 
tematach, które dotyczą fi nansów 
osobistych. W miarę rozwoju 
współpracy paleta produktów dla 
mikroprzedsiębiorców rozszerza 
się o produkty fi nansowania, które 
dostępne są  m.in. w formie limitu, 
kredytu inwestycyjnego bądź le-
asingu. Istotne jest to, że staramy 
się nagradzać lojalność naszych 
klientów poprzez lepsze stawki 
oprocentowania czy niższą mar-
żę kredytową. To znaczy, że np. 
jeśli klient zapewnia co miesiąc 
określony wpływ na konto, to my 
mamy dla niego atrakcyjniejszą 
ofertę w kredycie w rachunku bie-
żącym bądź jeśli chce oszczędzać 
czy inwestować to my przygoto-
wujemy na jego potrzeby  korzyst-
niejsze oprocentowanie. 

Interesujące są Wasze wyniki fi nansowe - zysk netto po 
trzech kwartałach 2011 roku 282,7 mln zł w porównaniu 
do 128,8 mln zł w analogicznym okresie ub. r. – wzrost o 
119,4%. Brzmi dość optymistycznie jak na czasy kryzysu. 
Czy to normalna dynamika wzrostu waszego banku? 

Chcielibyśmy oczywiście utrzymać taką dynamikę. Na nasz 
zysk ma wpływ to, że cały czas staramy się nasze produkty 
optymalizować pod kątem potrzeb klienta, nie zapominając 
o dochodach przynoszonych bankowi. Trzeba mieć też na 
uwadze komponent polityki płynnościowej, o którą musimy 
dbać.. 

Bank ostatnio wyróżnił się serią świetnych spotów rekla-
mowych z udziałem Wojciecha Manna i Krzysztofa Mater-
ny. Reklama dotycząca kredytów hipotecznych mówi o 
atrakcyjnej ofercie i dość prostych formalnościach. 

W Kredyt Ban-
ku do polityki 
kredytowej 
podchodzimy 
rozważnie.

temat z okładki
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A co z czasem uzyskania kredytu? 

Przyjęty przez nasz bank termin udzielenia kredytu – od 
rejestracji kompletnego wniosku do wydania decyzji kredyto-
wej - to 5 dni roboczych. W standardowych warunkach ryn-
kowych udaje się go nam dotrzymywać. Jednak obecnie, w 
związku z bardzo atrakcyjną i konkurencyjną ofertą kredytów 
hipotecznych, a także zbliżającym się początkiem nowego 
roku i wejściem od stycznia w życie kolejnych przepisów re-
komendacji SII (które wpłyną w przypadku niektórych klien-
tów na ograniczenie dostępnych kwot kredytów mieszkanio-
wych), spotykamy się z ogromnym zainteresowaniem naszą 
ofertą, co wpływa na wydłużenie  czasu udzielenia kredytu. 
Warto też przy tym zaznaczyć, że to, jak szybko i bezkolizyj-
nie przebiega udzielenie kredytu zależy nie tylko od banku: 
sprawności procesu kredytowego, liczby dodatkowych 
warunków i dokumentów wymaganych od klienta przed wy-
daniem decyzji o kredytowaniu nieruchomości, ale także od 
szybkości reakcji klienta. 

Przejrzeliśmy kilka rankingów (dotyczący inwestycji, 
pożyczek i kredytów gotówkowych, kont oszczędno-
ściowych, kredytów hipotecznych, kart kredytowych) 
i we wszystkich Kredyt Bank lokuje się co najmniej w 
pierwszej 10 – tce, a często w czołówce. Jednocześnie nie 
można ukrywać, że konkurencja na rynku bankowym 
rośnie. Jak sobie z nią radzicie? Jak udaje się Wam utrzy-
mać tę wysoką pozycję? 

To w pierwszym rzędzie zasługa naszej polityki polegającej 
na ciągłym badaniu rynku i rozwoju produktów przez wyso-
kiej klasy specjalistów. Nasz kredyt hipoteczny (lokujemy się 
w tej kategorii w pierwszej trójce rankingów) to efekt działa-
nia fabryki hipotecznej, która jest tak sprawną maszyną, wła-

śnie dzięki pracy ekspertów. Produkty są tu przygotowywane 
w oparciu o rozległe doświadczenia i najlepsze praktyki, od 
lat stosowane i sprawdzone przez liderów rynku. Naszym 
celem jest zbudowanie uniwersalnej oferty hipotecznej, która 
odpowiadałaby na  oczekiwania szerokiej grupy klientów 
zainteresowanych realizacją swoich potrzeb mieszkaniowych. 
 Muszę tu jeszcze raz podkreślić wspomniany już kompo-
nent naszych produktów, jakim jest ochrona kapitału. Jeśli 
czynniki makroekonomiczne, które miały zapewnić jakieś 
ponadnormatywne zyski, z jakiegoś powodu nie wystąpią, 
klient otrzymuje 100 proc. zainwestowanego kapitału. 
Musimy sobie też uświadomić, że konkurencja jest tyle duża i 
na tyle czujna, że jeśli dziś wiesza się banner z ofertą nowego 
oprocentowania, to kwestią dni jest, aby konkurencja wystar-
towała z czymś podobnym. 

Dodam jeszcze, że stawiając na innowacyjne produkty,  jeśli 
chodzi o najbardziej wymagających klientów mamy linię pro-
duktową nazwaną Concerto i staramy się do tej linii dopaso-
wywać większość działań marketingowych, które planujemy. 
Próbujemy tak zgrywać te wszystkie instrumenty fi nansowe, 
by wyszedł z tego prawdziwy koncert. Gramy dla każdego 
naszego klienta. 

Kredyt Bank, ze swoimi 
partnerami – KBC TFI SA 
oraz TUnŻ  WARTA - śred-
nio co 3 tygodnie wy-
puszcza na rynek nowy 
produkt inwestycyjny. 
Dystrybuowane przez nas produk-
ty inwestycyjne KBC TFI z ochroną 
kapitału, (słowo ochrona jest obec-
nie  niesłychanie istotne ) dają nam 
ponad 50 proc. udziału w  polskim 
rynku w tej kategorii.

temat z okładki
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gdzie woda 
czysta...

Z Henrykiem Tomaszewskim 
– prezesem Zarządu 

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o., 

o tym jak zrobić, 
by z kranu leciała 

woda równie czysta 
jak ze źródła, 

rozmawia Andrzej Gojke

PEWIK 
GDYNIA

czyli
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Henryk Tomaszewski
– prezesem Zarządu 

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.

Banałem jest 
stwierdzenie, że 

bez wody nie 
ma życia, ale tak 

właśnie jest
Dzięki prowadzonym od wielu 
lat działaniom organizacyjnym 
i inwestycyjnym faktycznie do-

starczamy naszym klientom 
wodę najwyższej jakości. Jest ona 
smaczna, zdrowa i zapewniam, że 

można ją pić prosto z kranu.
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wyróżnienia
PEWIK GDYNIA otrzymał Złoty Laur 
Jakości 2011 w kategorii dużych 
przedsiębiorstw – najwyższe wy-
różnienie w konkursie o Pomorską 
Nagrodę Jakości. To chyba najlepsze 
potwierdzenie hasła charakteryzu-
jącego misję kierowanej przez pana 
fi rmy?

- To już kolejne wyróżnienie w tym 
konkursie. Tym razem kapituła oceniła 
nas najwyżej pod względem zarzą-
dzania procesami nakierowanymi na 
wzrost jakości oferowanych usług i 
poziomu satysfakcji klientów, satys-
fakcji pracowników, a także aspektów 
ekologicznych oraz osiągnięcia zało-
żonych celów rozwoju przedsiębior-
stwa. Przyznany Złoty Laur Jakości 
jest potwierdzeniem, że doskonalenie 
działalności fi rmy ku zadowoleniu 
klientów, otoczenia oraz pracowników 
jest wartością szczególnie istotną i w 
zgodzie z przyjętą misją „Żyjemy w 
harmonii ze środowiskiem”. Pomor-
ska Nagroda Jakości to niewątpliwie 
bardzo prestiżowy konkurs, którego 
głównym celem jest upowszechnienie 
fi lozofi i zarządzania przez jakość, a my 
zawsze stawiamy na jakość, rzetelność 
i efektywność.

Woda to jedno z najważniejszych 
dóbr naturalnych potrzebnych czło-
wiekowi do życia. Podobno w Gdyni 
jest ona najlepsza?

-  Oczywiście, że woda jest cennym 
dobrem. Banałem jest stwierdzenie, że 
bez wody nie ma życia, ale tak właśnie 
jest. Dzięki prowadzonym od wielu 
lat działaniom organizacyjnym i in-
westycyjnym faktycznie dostarczamy 
naszym klientom wodę najwyższej 
jakości. Jest ona smaczna, zdrowa i 
zapewniam, że można ją pić prosto 
z kranu. Potwierdziły to niezależne 
badania Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego, który stwierdził, że jakość 
badanej wody z sieci wodociągowej, 
przewyższa jakość źródlanej wody bu-
telkowanej kupowanej w sklepie. Taka 
ocena Sanepidu, niezależnie od bieżą-
cej kontroli jakości, to swego rodzaju 
cenny certyfi kat organu o najwyższej 
znajomości rzeczy.  
Obecna jakość wody to efekt stosowa-
nych technologii i procedur, ale przede 
wszystkim, wielomilionowych inwe-
stycji prowadzonych , między innymi, 
w ramach realizowanego przez kilka 
minionych lat dużego projektu  „Dolina 
Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków” o wartości 
ponad 60 mln euro. Na efekty tego 
wysiłku inwestycyjnego i fi nansowego 
opłaciło się czekać.

Czy czerpana z ujęć woda jest bezpo-
średnio przekazywana do odbiorców, 
czy poddawana jest jeszcze jakimś 
procesom?

- Na każdym naszym ujęciu są stacje 
uzdatniania wody, w których jest pro-
wadzony proces polegający, przede 
wszystkim, na obniżeniu zawartości 
związków żelaza i manganu do pozio-
mu odpowiadającego obowiązującym 
normom. Produkowana woda nie jest 
natomiast poddawana działaniu che-
micznych związków dezynfekcyjnych, 
które wymagają odpowiednio długiego 
czasu kontaktu z wodą, a także generu-
ją powstawanie ubocznych produktów 
dezynfekcji. W ramach wdrażania 
programu bezpieczeństwa bakteriolo-
gicznego, w stacjach uzdatniania wody 

Żyjemy 
w harmonii 
ze środowi-
skiem
Wspomniany przez pana projekt  
znacząco przyczynił nie tylko do 
poprawy jakości wody ale i stanu śro-
dowiska...

- To prawda. Modernizując i rozbudo-
wując oczyszczalnię ścieków, a także 
realizując rozwój systemu kanalizacji 
ściekowej, w sposób znaczący zmniej-
szyliśmy ładunek zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód Zatoki Puc-
kiej. Zakończony projekt jest modelo-
wym przykładem praktycznej realizacji 
rozwoju, ponieważ oprócz poprawy 
warunków życia mieszkańców, zna-
cząco przyczynił się do poprawy stanu 
środowiska oraz rozwoju gospodarcze-
go regionu dzięki współpracy przy jego 
realizacji z tutejszymi przedsiębior-
stwami i fi rmami.

Proszę opowiedzieć jaki jest teren 
działalności PEWIK GDYNIA i skąd 
bierze się tak dobra woda?

- Naszą działalność prowadzimy Gdy-
ni, Rumi, Redy i Wejherowa, a także 
części gmin Kosakowo, Wejherowo 
i Puck. Jesteśmy głównym dostawcą 
wody dla mieszkańców. Produkowana 
woda pochodzi w całości z ujęć wód 
podziemnych. Dzięki temu jest bez-
pieczna bakteriologicznie i po procesie 
uzdatniania ma stabilny skład fi zyko-
chemiczny. 
Eksploatujemy studnie głębinowe zgru-
powane w ośmiu ujęciach wody. Głów-
nym ujęciem wody jest „Reda”. Zaopa-
truje ono w wodę znaczną część Gdyni, 
oraz w całości miasta Redę i Rumię. 
Ujmowana woda pochodzi z osadów 
geologicznych czwartorzędu (67%), 
trzeciorzędu (22%) i kredy (11%). 
Według obowiązującej klasyfi kacji, są 
to wody bardzo dobre, odpowiadające 
klasie I jakości, w których wartości 
elementów fi zykochemicznych są 
kształtowane wyłącznie w efekcie na-
turalnych procesów zachodzących w 
wodach podziemnych i nie wskazują na 
wpływ działalności człowieka.
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PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Spółka z o.o. w Gdyni ma ponad 80 
letnią historię. Od roku stycznia 1992, wolą 
gmin tworzących  Komunalny Związek 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”z siedzibą 
w Gdyni (KZG), działa w formie spółki 
prawa handlowego – spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Do 1997 roku KZG 
posiadał 100% udziałów, a w latach 1998 – 

2009 udziałowcami Spółki stawały się sukcesywnie miasta: Gdynia, Rumia, Reda, 
Wejherowo oraz gminy wiejskie Kosakowo i Wejherowo, wnosząc aportem majątek 
w postaci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Spółka realizuje ustawowe 
zadania własne gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków w sposób profesjonalny i zgodny z udzielonymi zezwoleniami, 
świadcząc usługi dla ponad 370.000 mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

zainstalowano lampy promieniowania 
UV, posiadające silne właściwości 
bakteriobójcze. Zaletą tej metody de-
zynfekcji jest zachowanie naturalnych 
walorów organoleptycznych wody, tj. 
smaku i zapachu.

Czy ujęcia w pełni zaspokajają po-
trzeby mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych z terenu na którym 
działacie?

Zdolność produkcyjna ujęć gwarantuje 
pełne zaspokajanie potrzeb mieszkań-
ców i lokalnych przedsiębiorstw przez 
całą dobę, 365 dni w roku. Istniejące 
rezerwy wydajności pozwalają utrzy-
mać ciągłość dostaw także w okresie 
zwiększonego zapotrzebowania, 
zarówno dzisiaj jak i w najbliższej per-
spektywie.

Czy na tym koniec inwestycji?

Oczywiście, że nie. Obecnie jesteśmy 
w trakcie realizacji kolejnego projektu 
unijnego pod nazwą „Rozbudowa 
systemów kanalizacji sanitarnej i za-
opatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” 
o wartości blisko 20 mln złotych. To 
kolejny etap rozbudowy infrastruktury 
wodno – kanalizacyjnej. Budowa, 
która jest już na ukończeniu, obejmuje 
wykonanie blisko 11 km sieci wodocią-
gowej, 18,5 km kanalizacji sanitarnej, 
a także dwóch przepompowni ście-
ków. Inwestycja ta fi nansowana jest 
ze środków własnych Spółki i dotacji 
z Funduszu Spójności. Z możliwości 
podłączenia nieruchomości  do nowej 
sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta 
blisko trzy tysiące mieszkańców Wicz-
lina. Termin zakończenia to wiosna 
2012 r. Głównym celem projektu jest 
zapewnienie mieszkańcom możliwości 
przyłączenia nieruchomości do naszego 
systemu  i stworzenie warunków roz-
woju dzielnicy. 

Czego można życzyć PEWIK GDYNIA 
w nadchodzącym 2012 roku?

Wodociągi gdyńskie, fi rma z ponad 80 
letnią historią, nierozerwalnie powią-
zana są z rozwojem miejscowości, dla 
których działamy. Dlatego też życząc 
lokalnej społeczności dobrobytu i 
perspektyw rozwojowych, mamy na 
uwadze fakt, że Spółka jest częścią tej 
społeczności, więc jej sukcesy sprzyjać 
będą także naszemu rozwojowi. A kon-
kretnie: zależy nam wysokim poziomie 
zadowolenia naszych PT Klientów, a 
także społecznym uznaniu dla efektów 
działań Spółki i jej pracowników.

Dziękuję za rozmowę

wyróżnienia
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ŚWIAT BIZNESU

Shrek 
wybrał Gdynię

Z Maciejem Korwinem 
– dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni 

o rozbudowie 
placówki i planach 
na przyszłość 
rozmawia Andrzej Gojke
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Najpierw kilka faktów z historii Teatru 
Muzycznego 

Większość mieszkańców Trójmiasta nie 
wie, że w miejscu gdzie obecnie mieści 
się Teatr Muzyczny Iwo Gall założył 
Teatr Wybrzeże (w latach 40 – tych 
okupanci postawili tu tzw. „Stodołę”). 
„Stodoła” spłonęła, a Teatr przeniósł 
się do budynku przy Targu Węglowym. 
Za to pierwsza siedziba Teatru Mu-
zycznego to Dom Kultury w Nowym 
Porcie, w którym Danuta Baduszkowa 
i Wacław Śniady otworzyli nasz Teatr 
18 maja 1958 roku premierą operetki 
Richarda Heubergera – „Bal w operze”. 
Bardzo szybko przeniesiono „Muzycz-
ny” do budynku przy ulicy Bema w 
Gdyni, czyli do obecnej siedziby Teatru 
Miejskiego. Danuta Baduszkowa namó-
wiła władze wojewódzkie i w pięknym 
miejscu pod Kamienną Górą postawio-
no najnowocześniejszy na owe czasy 
budynek. Pani Dyrektor obawiając się, 
że budynek zostanie przejęty przez 
Operę wprowadziła zmiany w konstruk-
cji „kanału” orkiestrowego, w którym 
mieści się maksymalnie 40 muzyków. 
No i… Opera pozostała w Gdańsku. 
Otwarcia gmachu nasza Patronka nie 
doczekała. Po niej krótko Dyrekto-
rem był Andrzej Cybulski, za którego 
kadencji wystawiono słynną „Kolędę 
Nockę”. Po nim w 1981 roku Teatr 
objął Jerzy Gruza, który kontynuował 
myśl Danuty Baduszkowej o stworze-
niu nowoczesnego teatru musicalowego 
(Baduszkowa jako pierwsza w Polsce 
sprowadzała amerykańskie musicale, 
ale też zamawiała polskie). Za dyrekcji 
Jerzego Gruzy mówiło się o „Broad-
wayu nad Bałtykiem”, a spektakularne 
sukcesy „Skrzypka na dachu”, „Jesus 
Christ Superstar” i „Les Miserables” do 
dziś pozostają w pamięci widzów.  Po 
krótkiej dyrekcji artystycznej Wojciecha 
Trzcińskiego w 1995 roku objąłem dy-
rekcję, którą sprawuję już siedemnasty 
sezon.

Jakie były największe wydarzenia 
tych siedemnastu sezonów?

Myślę, że przede wszystkim spektakle 
Wojciecha Kościelniaka – „Hair”, „Sen 
Nocy Letniej” (z muzyką Leszka Moż-
dżera) i wyśmienita „Lalka” (z muzyką 
Piotra Dziubka), znakomity spektakl 
taneczny Jarosława Stańka „OpenTa-
niec”. Myślę, że również kilka moich 
spektakli, takich jak „Evita”, „Scro-
oge”, „Chicago”, „Piękna i Bestia”, 
„Spamalot”, czy ostatni nasz hit, jakim 
jest „Shrek”. Cieszę się bardzo, że za-
równo Jarosław Staniek – znakomity 
choreograf, jak i Wojciech Kościelniak 
– wybitny reżyser, na stale związani są 

z naszym Teatrem. Ponieważ jestem 
zwolennikiem w takim miejscu jak to 
„teatru pełnej sali”, moje poszukiwania 
to przede wszystkim spektakle z nurtu 
popularnych. Może po otwarciu Sceny 
Nowej spróbuję nieco poeksperymen-
tować, ale to jeszcze wszystko przed 
nami.

Skoro mówimy o Wojciechu Kościel-
niaku to wspomnijmy o sukcesie „Lal-
ki” skąd wziął się pomysł wystawienia 
musicalu na podstawie prozy Prusa?

Wybraliśmy to wspólnie z reżyserem 
spośród kilku propozycji. Wybierając 
pozycje repertuarowe zawsze zasta-
nawiam się co jest najbardziej odpo-
wiednie dla naszej widowni. Jest w tym 
zawsze pewien element ryzyka, ale rolą 

Dyrektora jest to ryzyko zminimalizo-
wać. Po udanych premierach Kościel-
niaka zaryzykowaliśmy z „Lalką” i uda-
ło się. Mamy przed sobą zresztą wiele 
innych planów, które z powodu przerwy 
w działalności Dużej Sceny (będzie 
powiększana widownia) odłożyliśmy na 
później. Przed nami „Zły” według Tyr-
manda i mam nadzieję również „Chło-
pi” według Reymonta, w tym ostatnim 
przypadku będzie to wielkie wyzwanie 
dla Piotra Dziubka – kompozytora. Na 
razie zdecydowaliśmy się na „Bal w 
Operze” – tym razem Juliana Tuwima 
z muzyką Leszka Możdżera, który to 
spektakl otworzy Scenę Nową. 

Do pracy w Teatrze Muzycznym po-
trzebne są specjalne predyspozycje, 
aktor musi być wszechstronnie uta-

życie jest sztuką
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lentowany, a przede wszystkim grać 
tańcząc i śpiewając, a zespół jest prze-
cież niemały. Skąd rekrutują się jego 
członkowie?

Od wielu lat Zespół naszego Teatru, to 
absolwenci i słuchacze Studium Wo-
kalno – Aktorskiego, co też jest zasługą 
Baduszkowej, która szkołę założyła. 
To wyjątkowa w Polsce szkoła i stąd 
głównie wywodzą się aktorzy. Prak-
tycznie nasi absolwenci w czasie nauki 
przechodzą takie samo szkolenie, jakie 
przechodzi się w szkołach teatralnych, 
ale mają więcej tańca i śpiewu. Poza 
tym jest to jedyna szkoła, która uczy 
zawodu poprzez praktykę sceniczną. 
Już od drugiego roku nauki studenci 
uczestniczą w spektaklach naszego Te-
atru, potem następuje naturalna selekcja, 
staram się żeby zostali najlepsi. Dzięki 
temu mamy Zespół, który jest w stanie 
sprostać największym wymaganiom. 
Nasi absolwenci to również podpory 
zespołów warszawskiej Romy i wro-
cławskiego Capitolu. 

A muzycy?

Mamy stały zespół 21 muzyków. 
Świetna praca naszego kierownika 
muzycznego Dariusza Różankiewicza 
daje efekty. Mamy więc znakomity 
big – band, który również nie boi się 
wyzwań.

Sukces spektaklu, jest nie tylko w rę-
kach reżysera, aktorów, czy muzyków. 
Jest grupa ludzi niewidocznych dla 
widza, ale wiele od nich zależy. Mam 
na myśli zespół techniczny.

Tu muszę pochwalić znakomicie 
wyszkolonych i niezwykle oddanych 
pracowników obsługujących spektakle 
oraz teatralne pracownie. To są praw-
dziwi artyści. Wykonują rzeczy, które 
wydają się absolutnie niemożliwe. I to, 
co jest najważniejsze, tworzą coś nie 
do przecenienia – Prawdziwy Zespół. 
Tutaj nikt nie rozpoczyna rozmowy od 
„nie da się” tu zastanawiamy się wspól-
nie, jak to zrobić żeby nasi widzowie 
byli zadowoleni. Czasem wystarczy 
rzucić pomysł, o którym zapominam, i 
nagle zauważam, że pomysł już nie jest 
tylko pomysłem, ale staje się faktem. 
Ot choćby taki przykład, na drzewie w 
„Shreku” miało „samo się” wyciąć ser-
duszko – to był pomysł o którym zapo-
mniałem, a tu patrzę na drugiej próbie 
generalnej – serduszko jest!

Realizowana obecnie inwestycja 
przebudowy Teatru Muzycznego to 
– niebagatelny jak na placówkę kultu-
ralną – koszt kilkudziesięciu milionów 

Z musicalu SHREK
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Z musicalu LALKA

Z musicalu „My Fair Lady”
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Po udanych premie-
rach Kościelniaka 

zaryzykowaliśmy z 
„Lalką” i udało się. 
Mamy przed sobą 

zresztą wiele innych 
planów, które z 

powodu przerwy w 
działalności Dużej 
Sceny (będzie po-

większana widow-
nia) odłożyliśmy na 

później

Wszystko wskazuje 
na to, że wszystkie 

sceny będą  bardzo 
nowocześnie wypo-
sażone w aparaturę 
akustyczną i oświe-

tleniową. Część 
aparatury oświetle-

niowej udało nam 
się zainstalować 
przed premierą 

„Shreka”

życie jest sztuką
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złotych. Jak udało się pozyskać tak 
dużą sumę? Czy to prawda, że miasto 
Gdynia daje na nią kilkanaście milio-
nów?

Najpierw skąd pomysł – przez kilka-
naście lat pobytu tutaj borykałem się z 
takimi trudnościami, które w latach kie-
dy Teatr powstawał wydawały się mało 
ważne. Bardzo małe foyer, szczególnie 
uciążliwe przy dużych imprezach, pre-
mierach, Festiwalu Filmów; zbyt mała 
widownia w stosunku do ogromnej 
sceny, co powoduje, że bilety muszą 
być drogie i wiele niedogodności, jak 
choćby brak drugiej sceny z prawdzi-
wego zdarzenia. Myślałem jak by to 
zmienić, ale cóż może Dyrektor Teatru? 
Na szczęście znalazłem sprzymierzeń-
ców w osobach włodarzy województwa 
Jana Kozłowskiego i Mieczysława Stru-
ka oraz Prezydenta Gdyni Wojciecha 
Szczurka. Na Pomorzu potrzebna jest 
taka duża sala teatralna, a że nadarzyła 
się okazja w postaci Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego, to Teatr jak widać się bu-
duje. Tak zwany wkład własny pokrywa 
miasto Gdynia (blisko 13 milionów) i 
Urząd Marszałkowski. Całość projektu 
zamyka się kwotą prawie 78 milionów 
złotych. Za dwa lata będziemy mieli 
trzy niezależnie od siebie działające 
sceny, w sumie dla 1500 widzów. Mam 
nadzieję, że propozycje repertuarowe 
nieco inne na każdej ze scen znajdą wi-
dzów, tak jak to co obecnie pokazujemy 
cieszy się dużym powodzeniem. 

Czy poza powiększeniem gmachu 
możemy spodziewać się innych no-
wości?

Jak już mówiłem powstanie Nowa Sce-
na na 300 – 360 miejsc, o bardzo nowo-
czesnej konstrukcji pozwalającej grać w 
zmieniającym się układzie sceny i wi-
downi. Z własnych środków wyposaży-
liśmy już Scenę Kameralną powstałą w 
miejscu dawnej Malarni. Teraz zmieni 
się wejście, powstanie niewielkie foyer, 
szatnia i kasa. No i oczywiście najwięk-
sza zmiana, o 360 miejsc powiększy 
się widownia Dużej Sceny i powstanie 
okazałe foyer. Wszystko wskazuje na 
to, że wszystkie sceny będą  bardzo 
nowocześnie wyposażone w aparaturę 
akustyczną i oświetleniową. Część 
aparatury oświetleniowej udało nam się 
zainstalować przed premierą „Shreka”. 
Efekt każdy może ocenić. Najnowo-
cześniejsze lampy LED zużywają jedną 
dziesiątą energii, którą zużywały stare 
lampy, do tego nie „grzeją” co czyni 
pracę aktorów dużo bardziej komforto-
wą. W ubiegłym roku odwiedziło nas 
150 tysięcy widzów. Mam nadzieję, że 

w nowym gmachu będzie ich wiele, 
wiele więcej. Jestem optymistą. Pewnie 
łatwiej jest mi być optymistą ze świado-
mością wsparcia jakie mam zarówno ze 
strony Samorządu Wojewódzkiego, jak 
i władz Gdyni. 

Perełką repertuaru stał się niedawno 
„Shrek”. Mówi się, że to przedstawie-
nie skazane na sukces gdziekolwiek 
byłoby zagrane. 

To nieprawda. Sam tytuł „nie zagra”. 
Nic nie robi się samo. Przede wszyst-
kim trzeba mieć zespół artystyczny, 
produkcyjny, techniczny, który sobie z 
takim wyzwaniem poradzi. Oferta wy-
stawienia „Shreka” przyszła ze Stanów 
Zjednoczonych, bo wcześniej robiliśmy 
dobre przedstawienia. Chyba nawet nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że jesteśmy 
tak uważnie obserwowani. Wizyta 
producentów „Grease” nam ten fakt 
uświadomiła. Do dziś „Shrek” grany 
jest tylko w Londynie i u nas. Trzeba 
sprostać oczekiwaniom widowni prze-
cież wszyscy oglądali fi lm, a do tego 

musimy zrobić „naszą” wersję. Sceno-
grafi ę i kostiumy musieli zaakceptować 
Amerykanie. Smok ma być straszny 
i sympatyczny, Shrek prawdziwy, no 
i jeszcze do tego ta podróż… Osioł, 
Shrek i Fiona cały czas wędrują. To co 
jest proste w fi lmie rysunkowym już 
takie proste na scenie nie jest. Spektakl 
ma największą dekorację jaką kiedy-
kolwiek wyprodukowaliśmy w naszym 
Teatrze. Myślę, że się udało. Spektakl 
cieszy się ogromnym powodzeniem i 
oby tak było do końca. 

A co dalej?

Mam nadzieję, że wypełnimy zobowią-
zania licencji i do 30 czerwca, kiedy to 
zamkniemy Duża Scenę, zagramy 100 
przedstawień. W międzyczasie urucho-
mimy Nową Scenę. Prezydent Gdyni 
obiecał nam sfi nansowanie wypoży-
czenia namiotu, w którym przez kilka 
miesięcy będziemy grali. Dzięki temu 
będziemy mogli grać „bez przerwy”. 
Zapraszam na Plac Grunwaldzki. 
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Z musicalu „Spamalot,
czyli Monty Python i Święty Graal”

Z musicalu Chicago
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Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie 
wraz z EUROLOTEM promowało nowe połączenie w  
Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu na początku listopada. 
Prezentowano pakiety pobytowe na 3, 4 i 7 dni, jako 
promocyjną ofertę skojarzoną – przelot (z transportem 
z lotniska) i hotel zapewniający też dodatkowe usługi: 
SKI&THERMA, czyli narty i relaks w wodach termal-
nych. Pierwszymi klientami byli Ryszard Roppel z córką 
Natalią.
- Noszę jeszcze co prawda dres z nadrukiem „Italia” - 
mówi - Bo dotąd zawsze wybieraliśmy się na narty do 
Włoch, ale to już przeszłość. Podróż była długa i uciążli-
wa. Teraz to będzie luksus, półtorej godziny i jesteśmy na 
miejscu. Koniecznie chcieliśmy załapać się na pierwszy 
przelot. Prócz Natalii poleci ze mną żona – Grażyna i 
dwójka znajomych, więc bukujemy 5 miejsc. Lecimy w 
grudniu na tydzień, korzystając z promocyjnej oferty. Od 
niedzieli do niedzieli.

W Popradzie Pan Ryszard był po raz pierwszy jako stu-
dent. Sześć lat temu zniechęcił się do Słowacji na skutek 
niegościnnego zachowania się tamtejszej policji i wybrał  
Włochy jako nowe miejsce do realizowania swoich nar-
ciarskich pasji.  
- Ale jednak wrócę do słowackich tras i stoków - dodaje - 
Jeśli się jest przedsiębiorcą, czas to pieniądz. Wprawdzie 
przekazałem już kierowanie firmą Natalii, ale wciąż jej 
pomagam swym doświadczeniem. To świetna i odważna 
dziewczyna – tak w biznesie jak na nartach, a jeździ od 
szóstego roku życia.
Strona polska też zamierza włączyć się w słowacką ini-
cjatywę. Bogdan Donke z Pomorskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej przygotowuje ofertę dla Słowaków, 
którzy będą chcieli odwiedzić Trójmiasto. Będzie to pro-
pozycja dla rodzin i dla tych, którzy chcą nietradycyjnie 
spędzić sylwestra nad morzem. 

Anna Kłos

Leć na narty 
na Słowację

EUROLOT uruchamia rejsy z Gdańska do Popradu na Słowacji. Już od 8 grud-
nia br. samoloty startują z gdańskiego lotniska dwa razy w tygodniu – w 

czwartki i niedziele.  Półtorej godziny lotu i...witajcie wysokie Tatry! 

Do szusowania po słowackich stokach zachęcają Jan Bosnovic – dyr Narodowego Centrum Turystyki Słowac-
kiej w Warszawie i Jacek Balcer z EUROLOTU 
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- Loty z Rzeszowa do Gdańska z międzylądo-
waniem w Katowicach -  powiedział Ireneusz 
Dylczyk, dyrektor ds. rozwoju OLT Jetair, 
- będą realizowane pięć razy w tygodniu, 
loty z Rzeszowa do Warszawy - również pięć 
razy w tygodniu, z tym, że dwa razy dziennie, 
natomiast weekendowe połączenia Gdańska 
z Pragą - dwa razy w tygodniu - w czwartki i 
niedziele. Rzeszów - Gdańsk przez Katowice 
jest obecnie jednym z najlepiej sprzedających 
się połączeń. Jego wprowadzenie wiązało się 
z uruchomieniem w Rzeszowie bazy dla jed-
nego samolotu linii.
Wcześniej w siatce połączeń OLT Jetair były 
loty z Gdańska do Warszawy i Warszawy do 
Wrocławia - dwa razy dziennie sześć dni w tygodniu oraz z 
Gdańska do Berlina. Na początku listopada zainaugurowane 
zostały połączenia Gdańska z Hamburgiem, Bremą i Brukse-
lą. Jak podkreślają przedstawiciele kierownictwa OLT Jetair, 
większość obsługiwanych tras, to połączenia  typowo służbo-

we, które w skali kraju wynoszą nawet 35 pro-
cent, a na trasie Gdańsk – Warszawa nawet 70 
procent. Ireneusz Dylczyk uważa, że nadchodzi 
czas połączeń krajowych i rynek ten będzie się 
stale rozwijał, nawet dobre autostrady i szybkie 
pociągi nie są w stanie mu zagrozić. 
W planach OLT Jetair jest rozwój połączeń wy-
korzystujących jako swój główny hub – lotnisko 
na którym bazują samoloty przewoźnika, Port 
Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 
OLT Jetair to linie lotnicze, obecnie należące 
do polskiej grupy kapitałowej Amber Gold, po-
wstałe z połączenia dwóch przewoźników re-
gionalnych: polskiego Jetair oraz niemieckiego 
OLT.  Linie Jetair były obecne na rynku od 2001 

roku. Natomiast OLT to jeden z najstarszych przewoźników w 
Niemczech, którego początki sięgają 1958 roku. Dzięki boga-
tej historii, linie OLT Jetair posiadają niezbędne doświadczenie 
w branży, a standard świadczonych przez firmę usług stale się 
podnosi.                                                                         (ANGO)

nowego przewoźnika

Więcej połączeń 
Połączenia z Gdańskiem do Rzeszowa przez Katowice i Rzeszowa z Warszawą, oraz weeken-
dowe połączenie Gdańska z Pragą znalazły się w siatce lotów linii lotniczej OLT Jetair. Właści-

cielem połączonych linii jest od kilku miesięcy gdański Amber Gold.

Na początku 
listopada zain-

augurowane zo-
stały połączenia 
Gdańska z Ham-
burgiem, Bremą 

i Brukselą
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Kto jako pierwszy udzielił PRACO-
DAWCOM POMORZA pomocy w 
ich dążeniu do posiadania nowej 
siedziby?

- Władze miasta Gdańska- stolicy re-
gionu  na czele z Prezydentem Panem 
Pawłem Adamowiczem, który uznając 
dorobek najstarszej i najliczniejszej 
organizacji pracodawców Wybrzeża 
przyznał  na siedzibę organizacji obiekt 
o powierzchni 500 m ² u  zbiegu ul. 
Piramowicza i Alei Zwycięstwa, w 
sąsiedztwie konsulatu chińskiego. Bu-
dynek usytuowany w obszarze ochrony 
konserwatorskiej, jest willą mieszczań-
ską z początku XX wieku. Stwarzało to 
pewne konsekwencje.

Podlega rygorom konserwatora za-
bytków…

Tylko w zakresie elewacji zewnętrznej. 
Budynek przez kilkadziesiąt lat był 
eksploatowany przez rozmaite, obecnie 
już nie istniejące organizacje które nie 
były w stanie właściwie zadbać o stan 
techniczny budynku. Dlatego też willa 
przedstawiała widok nędzy i rozpaczy. 
Początkowo myśleliśmy, że wystarczy 
powierzchniowy lifting 

A co się okazało?

- Po podpisaniu aktu notarialnego w 
maju br i przekazaniu nam budynku  
przyjrzeliśmy się mu oczyma fachow-
ców i wtedy okazało się na co się po-
rwaliśmy.
Czekała nas wymiana wszystkich in-
stalacji wewnętrznych: wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, oraz doło-

żenie tych, które są współ-
cześnie potrzebne a  których 
tu nigdy nie było: kompute-
rowej, przeciwpożarowej i  
ochrony mienia. Konieczny 
był nowy węzeł cieplny. 
Dach przeciekał, na tyn-
kach wewnętrznych  były 
zacieki i grzyb w części 
pomieszczeń. Konieczny 
był   remont dachu, łącz-
nie z wymianą dachów-
ki. Oczywiście również 
stropy wymagały na-
prawy. Wszystkie tynki 
wewnętrzne były do 
usunięcia. Niezbędna 
była wymiana przegni-
łych podłóg.
Czekał nas pełen re-
mont stolarki okiennej 
i  drzwiowej. To były 
jedyne elementy hi-
storycznego wystroju 
które się zachowały. 
Zostały zatem z pie-
tyzmem odnowione. 
Bardzo nam zależało, 
aby nie tylko przywró-
cić dobry stan tech-
niczny budynku, ale i na 
chociażby częściowym 
odtworzeniem dawnego 
stylu wnętrz. Stąd współpraca 
w tym zakresie z Akademią Sztuk 
Pięknych.  Niestety wszystko trze-
ba było robić praktycznie od zera: 
gruntownie  wyremontować schody, 
zamontować  nowe boazerie, odtwo-
rzyć  sztukaterie,  w holach położyć  
posadzki granitowe a  w pozostałych 
pomieszczeniach parkiety.

O różnych aspektach tego wielkiego przedsięwzięcia roz-
mawiamy z Prezesem Zarządu PRACODAWCÓW POMO-
RZA dr Zbigniewem Canowieckim rozmawia Anna Kłos.
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A na zewnątrz?

- Przez środek niewielkiego i tak ogrodu 
biegła napowietrzna sieć ciepłownicza. 
Na naszą prośbę GPEC schował  ją pod 
ziemię. Tynki zewnętrzne odpadały po 
dotknięciu palcem. Trzeba więc było 
położyć nowe. Na części działki przy-
wróciliśmy zabytkowy bruk, reszta zo-
stała przeznaczona pod stylową zieleń. 
W przygotowaniu jest nowe ogrodzenie.

Jak wygląda sprawa umeblowania?

- Część nowych  mebli musieliśmy 
kupić a  część to darowizny. Przyjemną 
niespodziankę zrobiła fi rma Inter-Balt 
oddając w użyczenie komplet mebli 
gdańskich sprzed 200 lat, mających 
odpowiedni certyfi kat. Dbamy o to,  
aby nowa siedziba była pod każdym 
względem wyjątkowa. A najpiękniej-
sze jest to, że realizacja tego marzenia 
była możliwa dzięki wsparciu wielu 
przedsiębiorstw głównie  należących do 
naszej organizacji. Bardzo serdecznie 
im w imieniu własnym i całego zarządu 
dziękuję.

Jakie będzie przeznaczenie tak 
pięknie odrestaurowanej i wyposa-
żonej siedziby?

- To ma być przede wszystkim budynek 
służący potrzebom członków organizacji 
a nie tylko  biuro. Główną część czyli 
wysoki parter zajmować będzie salka 
konferencyjna na ok. 60 osób, wyposa-
żona we wszystkie multimedia. Będą 
mogli z niej bezpłatnie korzystać  nasi 
członkowie na organizację swoich spo-
tkań  np.: z kontrahentami czy na pre-
zentację przedsiębiorstwa  czy też pro-
duktów fi rmy. Obok mieścić się będzie 
salka klubowa ( na 10 osób) połączona 
z salą konferencyjną   rozsuwanymi 

drzwiami. Do kompletu będzie jeszcze 
obok  salka  spotkań sekcji na ok. 22 
osoby. Dzięki temu, w razie potrzeby,  
będzie można uzyskać sporą powierzch-
nię na liczniejsze spotkania.  Kompleks 
ten zaopatrzony będzie w zaplecze ku-
chenno-cateringowe.

Gdzie będzie część biurowa?

- Biura zajmować będą pierwsze piętro, 
którego powierzchnia jest mniejsza niż 
parteru, ze względu na duży taras oraz 
drugie piętro gdzie niektóre pomieszcze-
nia są o charakterze mansardowym.

Pozostają jeszcze obszerne wysokie 
piwnice…

- Tam będzie zaplecze administracyjno – 
techniczne tj. magazyny,  serwerownia,  
węzeł cieplny i trzy pomieszczenia do 
prowadzenia działalności  statutowej  
np. dla zespołów branżowych. Jest to 
oczywiście wstępna przymiarka. Słucha-
my z zainteresowaniem sugestii w tym 
zakresie zarówno władz statutowych 
organizacji jak i naszych członków.

Życzę więc udanego spotkania wigi-
lijnego…

- To będzie jeszcze takie spotkanie przy 
nierozpakowanych kartonach, ale dzięki 
sponsorowi  - Bankowi PKO BP S.A. 
zapowiada się spotkanie  pełne wrażeń, 
emocji i radości z własnej siedziby.

Nowy adres: Gdańsk Aleja Zwycięstwa 24

pracodawcy

REKLAMA
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CH Klif ma za sobą 15 lat istnienia i 
cały czas zyskuje na popularności. 
Czy spodziewała się pani, że jedno z 
pierwszych centrów handlowych w 
Polsce może się aż tak bardzo rozwi-
nąć?

- Kiedy Centrum Handlowe Klif 
otwierało swoje podwoje 15 lat temu 
było pionierem nie tylko na trójmiej-
skim, ale także polskim rynku nieru-
chomości komercyjnych. Skupienie 
tylu sklepów pod jednym dachem sta-
nowiło atrakcją samą w sobie  i przy-
ciągało rzesze klientów. Wielu z nich 
odwiedziło Klif z czystej ciekawości.  
Z upływem czasu otwierano kolejne 
centra handlowe, co stawiało coraz 
większe wyzwania. Podsumowując te 
15 lat, mogę stwierdzić, że Klif zdał 
egzamin i nadal pozostaje w czołówce 
galerii handlowych jako rozpoznawal-
na, lubiana i ceniona marka.

Jak wygląda obecny Klif w porówna-
niu z tym sprzed 15 lat? 

- Zmieniło się bardzo wiele. Przede 
wszystkim centrum się powiększyło, 
dzięki czemu pojawiło się dużo marek, 
które zdecydowały otworzyć właśnie 
w Klifie swoje pierwsze salony w re-
gionie, np. Escada Sport, Pollini, Gu-
ess, Stefanel czy Part Two. Aktualna 
oferta centrum to blisko 150 sklepów,  
niedawno poszerzona o klub Pure Fit-
ness, który zgromadził już sporą grupę 
klubowiczów i okazał się strzałem w 
dziesiątkę.

Jak zmienił się rynek konsumencki, 
a jak preferencje klientów na prze-
strzeni tych lat? Czy ma pani wraże-
nie, że centra handlowe wciąż są na 
topie?

 
- Choć niewątpliwie rynek się zmie-
nił w porównaniu z latami 90-tymi 
zeszłego stulecia, to centra handlowe 
pozostają wciąż bardzo popularne. Od 
tamtego czasu powstało wiele centrów 
i parków handlowych dając klientom 

Klif ma już 15 lat
O ostatnich latach działalności, przyszłości, rewolucyjnych 
pomysłach, trafionej nazwie i współczesnym rynku konsu-
menckim z Anną Dębicką, Dyrektorem Centrum Handlowe-
go Klif Gdynia, rozmawiał Mikołaj Podolski.

możliwość wyboru gdzie chcą jechać 
na zakupy i spędzać wolny czas. Po-
lacy dużo i chętnie podróżują, więc 
mogą przekonać się, że nasze centrum 
nie odbiega pod względem jakości i 
oferty od zagranicznych, a nawet je 
prześciga pod kątem nowoczesnego 
wystroju czy unikatowej oferty dosto-
sowanej do lokalnego klienta.

Kim są klienci Klifu? Skąd pochodzą? 
Czego głównie szukają w CH?

 
- Oferta Klifu skierowana jest przede 
wszystkim do wymagającego i wyjąt-
kowego klienta, szukającego nowości, 
ceniącego jakość i komfort zakupów. 
Cieszymy się, że odwiedzają nas re-

gularnie nie tylko mieszkańcy Gdyni, 
Sopotu i Gdańska, ale również osoby 
spoza Trójmiasta.

Gdyby miała pani wybrać tylko trzy 
rzeczy, którymi najbardziej Klif za-
skarbił sobie sympatię klientów, co 
by to było?

- Po pierwsze, klienci Klifu na pewno 
doceniają jego dogodne położenie i 
łatwą dostępność niezależnie od środ-
ka transportu, z którego korzystają. 
Zmotoryzowani mogą korzystać z 
wygodnego, zadaszonego, czteropo-
ziomowego i bezpłatnego parkingu. Po 
drugie, oferta centrum jest z pewnością 
interesująca dla osób szukających no-
wych, światowych marek, niedostęp-
nych w innych miejscach Trójmiasta. 
Po trzecie, nasi klienci wielokrotnie 
podkreślają przyjazną atmosferę i fakt, 
że centrum, nawet po rozbudowie, nie 
straciło na swojej kameralności. Opinie 
te każdorazowo się potwierdzają w 
przeprowadzanych regularnie bada-
niach. Jesteśmy wdzięczni naszym 
klientom za konstruktywne uwagi i 
przywiązanie do marki Klif.

Sama nazwa „Klif” wydawała się być 
strzałem w dziesiątkę – wpada w 
ucho, jest charakterystyczna i łatwo 
ją zapamiętać. Czy przed budową CH 
brano pod uwagę inne nazwy (ewen-
tualnie jakie) lub czy w trakcie funk-
cjonowania CH choć raz pomyślano o 
jej zmianie?

- Nazwa została wyłoniona w ramach 
konkursu ogłoszonego w lokalnej pra-
sie i nawiązuje do znajdującego się w 
pobliżu nadmorskiego klifu. Wydawała 
się  trafiona i tak oczywista, że została 
wybrana jednogłośnie. Przez  kolejne 
lata  Klif stał się synonimem dbałości 
o klienta. Powszechne powiedzenie 
„klient nasz pan” nabrało szczegól-

Aktualna 
oferta 
centrum to 
blisko 150 
sklepów

Anna Dębicka, 
Dyrektor CH Klif Gdynia
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nej wagi dla fi rm funkcjonujących w 
dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym 
otoczeniu i wiemy jak bardzo to sfor-
mułowanie jest prawdziwe.

Czy mieli Państwo przez ostatnie 
kilkanaście lat takie problemy, które 
wydawały się nie do rozwiązania?

- Największym naszym wyzwaniem 
w ostatnich latach była wspomniana 
już rozbudowa, z uwagi na to, że cen-
trum przez cały czas funkcjonowało 
bez większych zakłóceń. Decyzja o 
powiększeniu powierzchni została 
podyktowana koniecznością poszerze-
nia oferty Centrum w świetle licznych 
nowopowstających większych centrów 
handlowych. Dzięki rozbudowie w 
maju 2009 roku centrum powiększyło 
sie o 10 000 m kw (obecnie ma 
30 000 m kw powierzchni handlowej), 
na których pojawiło się 70 nowych 
marek, w tym ok. 20 niedostępnych 
wcześniej w Trójmieście. Od tej pory, 
odwiedzający mają możliwość doko-
nywania zakupów w większej liczbie 
salonów, w tym również w butikach 
marek luksusowych, co niewątpliwie 
umocniło silną pozycję Klifu na rynku.

Klif bardzo chętnie włącza się do 
akcji społecznych, ściąga gwiazdy 
kultury i sportu, a nawet jest miej-
scem, w którym odbywają się poka-
zy mody. Skąd wziął się ten pomysł? 
Czy któreś z tych wydarzeń szczegól-
nie zapadło Pani w pamięć? A może 
z którymś z nich wiążą się jakieś za-
bawne historie?

- Organizujemy wiele imprez zarówno 
o charakterze masowym jak i za-
mkniętym. Te pierwsze ściągają dużą 
liczbę klientów, którzy mają okazję 
nie tylko zrobić zakupy, ale posłuchać 
koncertu, spotkać się z autorami ksią-
żek lub obejrzeć różnego rodzaju po-
kazy. Szczególną wagę przykładamy 
do oferty salonów odzieżowych i ich 
kolekcji, organizując regularnie po-
kazy mody. Jako pierwsi zapropono-
waliśmy również klientom bezpłatne 
porady stylistki, które spotkały się ze 
znakomitym przyjęciem. Wiele klien-
tek korzysta z tej usługi regularnie, 
czego dowodem jest zapełniony do 
końca roku terminarz. 
Od ponad 10 lat wydajemy magazyn 
mody, zawierający  ciekawe artykuły, 
m.in. na temat najnowszych trendów,  
wywiady z osobami ze świata mody 
oraz prezentacje obecnych w centrum 
marek. Jako jedno z niewielu cen-
trów w Polsce możemy poszczycić 
się wydawnictwem o tak wysokiej 
jakości i interesującej zawartości. 

Nie zapominamy również o naszych 
najmłodszych klientach,  do których 
skierowane są akcje przeprowadzane 
w atmosferze zabawy i ciekawych 
konkursów, zawsze z atrakcyjnymi 
nagrodami. Ciężko mi więc wskazać 
wydarzenie, które najbardziej zapadło 
mi w pamięć. Robiąc niedawno pod-
sumowanie ostatnich 15 lat, doliczy-
liśmy się, że mieliśmy przyjemność 
gościć ponad 120 znanych i cenionych 
osób ze świata kultury, show-biznesu, 
sportu, polityki.

Czy w najbliższych planach jest ko-
lejna rozbudowa Klifu?

- Etap rozbudowy mamy już za sobą, 
teraz skupiamy się nad tym, aby cen-
trum zachowało niezmiennie swój 
atrakcyjny i przyjazny dla klientów 
charakter.

Na jakie niespodzianki mogą liczyć 
klienci CH Klif w najbliższym czasie?

 
- Niespodzianki mają to do siebie, że 
o nich wcześniej się nie mówi, gdyż 
muszą zawierać element zaskoczenia. 
Mogę jedynie obiecać, że nasi klienci 
nadal będą pozytywnie zaskakiwani 
różnego rodzaju wydarzeniami i atrak-
cjami.

Jak będzie wyglądał Klif za kolejne 
15 lat?

- Czas szybko mija, więc z jednej strony 
podsumowujemy to co już było, a z dru-
giej, i przede wszystkim, skupiamy się 
nad wyzwaniami w przyszłości. Oczy-
wiście właściciel Klifu, fi rma AEW 
Europe, ma  wizję na kolejne lata, a fi r-
ma zarządzająca centrum, BNP Paribas 
Real Estate Poland, którą reprezentuję, 
będzie ją konsekwentnie realizować.

urodziny
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Jak twierdzi nestor polskiej gospodarki 
morskiej prof. Witold Andruszkiewicz, był 
budowany po cichu , bez uzgodnień nie 
tylko z Warszawą, ale nawet z ówczesnym 
Wielkim Bratem ze Wschodu. Decydenci 
ujrzeli go gdy już był na świecie i dlatego 
uroczyste otwarcie Portu Północnego 
odbyło się w atmosferze towarzysko-po-
litycznego skandalu.  Niemniej, egzystu-
jąc pod nazwą Baza Przeładunku Paliw 
Płynnych, rozwijał się świetnie, mając pod 
bokiem świeżo wybudowaną Rafinerię 
Gdańską, z którą był połączony rurocią-
giem. Tąpniecie w interesach nastąpiło w 
roku 1980, w związku ze sprawami wiel-
kiej polityki. Potem już było coraz gorzej, 
a w połowie roku 1990 groziło nawet 
całkowite przerwanie dostaw ropy Ruro-
ciągiem PRZYJAŹŃ. Na szczęście gospo-
darka okazała się silniejsza od polityki.
Już na początku przemian społeczno-
ustrojowych związanych ze zwycięstwem 
„Solidarności”, ludzie z branży portowej i 
naftowej przemyśliwali jak zorganizować 
przedsiębiorstwo na nowych warunkach, 
a nawet Bazę Paliw rozbudować. Sfinan-
sować to miały wszystkie najważniejsze 
polskie przedsiębiorstwa sektora naftowe-
go. Pieniądze były wpłacane na konto spe-
cjalnie powołanej spółki o nazwie NAF-
TOPORT. Jej założycielami w 1991 roku 
były przedsiębiorstwa: Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk, Mazowieckie Zakłady Ra-
fineryjno-Petrochemiczne, CIECH, PERN 
„Przyjaźń”, CPN, DROMEX. Każde z 
nich stało się udziałowcem NAFTOPOR-
TU. Nieco później dołączyła do tego gro-
na Rafineria Gdańska, odkupując udziały 
od Portu Gdańsk. 
Początki były trudne, przedsiębiorstwo już 
na starcie miało zadłużenie w wysokości 
25 mld zł, mimo to wybudowano  nowe 
stanowisko przeładunkowe  R . Obiekty 
infrastruktury portowej powstałe w latach 
19991 – 1993 kosztowały 22,8 mln zł 
(licząc po denominacji złotego w roku 
1995).
Zyski z nowych urządzeń zaczęły płynąć 
od roku 1996, kiedy to podpisano umowy 
o tranzycie ropy do dwu rafinerii nie-

XX-lecie NAFTOPORTU
WCIĄŻ POD GÓRĘ, ALE Z SUKCESEM

mieckich: PCK Schwed i Mider Spergau. 
Firma dalej inwestowała w infrastrukturę. 
W 1998 oddano do użytku stanowisko 
T. Wciąż coraz szerszym strumieniem 
płynęła ropa i przypływały zyski. Kolej-
ny szczyt nastąpił w roku 2001. Od tego 
roku NAFTOPORT obsługuje największe 
zbiornikowce, które są w stanie wpłynąć 
na Bałtyk przez cieśniny duńskie.
Przez rafy 10 najtrudniejszych dla firmy 
lat przeprowadził NAFTOPORT tandem: 
prezes Roman Bińkowski i jego z-ca An-
drzej Radzikowski.
W roku 2005, z inicjatywy Ministerstwa 
Skarbu, nastąpiły istotne zmiany właści-
cielskie. Głównym  udziałowcem zostało 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurocią-
gów Naftowych PRZYJAŹŃ. 
Powołany w roku 2008 nowy zarząd w 
składzie: Dariusz Kobiercki – prezes 
i Jerzy Starnawski – członek zarządu, 
jako pierwsze zadanie miał uporządko-
wać sprawy własnościowe, opracować  i 
realizować nową strategię firmy.  Rok 
2010 przyniósł rekord przeładunkowy i 

finansowy. Naftoport realizuje program 
inwestycyjny, którego celem jest zwięk-
szenie zdolności przeładunkowych. Firma 
zakupiła infrastrukturę techniczną stano-
wisk „P” i „O”,  stając się jedynym gospo-
darzem   Bazy Paliw. Oba stanowiska są 
modernizowane i rozbudowywane.
Rusza również budowa kolejnego, piąte-
go już stanowiska T1, po drugiej stronie 
istniejącego pirsu T. Obiekt ten będzie 
obsługiwał przeładunki paliw płynnych 
na rzecz mającej powstać na terenie Portu 
Północnego do końca 2014 roku bazy ma-
gazynowej. Uzyskanie dostępu do nowej 
grupy klientów pozwoli zrekompensować 
częściową utratę tranzytu ropy naftowej z 
Rosji i Kazachstanu. Zmniejszenie obro-
tów z kontrahentami ze wschodu wynika z 
powstania nowej Bazy Naftowej w porcie 
Ust- Ługa na południe od St. Petersburga. 
Przekonani jesteśmy, iż pomimo trudno-
ści,  uda się Naftoportowi zachować dobre 
relacje z dotychczasowymi dostawcami 
ropy naftowej.

Anna Kłos

Prezent od Zarządu Portu Gdańsk

Tak naprawdę gdański NAFTOPORT osiągnął nie młodzieńczą dwudziestkę ale 
najlepszy wiek męski, albowiem  Baza  Paliw Portu Północnego pojawiła się na 
świecie znacznie wcześniej,  22 lipca 1975 roku. 
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Port Gdański
Eksploatacja S.A.
Przenieśliśmy się na drugą stronę Martwej Wisły – nieopodal Wisłoujścia, na te-
ren portu zewnętrznego, obok Basenu Górniczego – mówi prezes zarządu Maria 
Kowalewska-Koska - ponieważ te tereny portu stały się najbardziej rozwojowe, a dzię-
ki inwestycjom infrastrukturalnym będziemy bliżej naszych kontrahentów. Przy okazji 
uratujemy przed zniszczeniem zabytkowy budynek, w którym od 1929 roku mieściła 
się polska administracja portowa w Wolnym Mieście Gdańsku. 
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W budynku pod nowym adresem trwają 
bardzo intensywne prace remontowo-
adaptacyjne. Pierwsze piętro jest gotowe. 
Już przeniósł się tam zarząd przedsiębior-
stwa, służby finansowo-rozliczeniowe i 
marketingowe. Parter przeznaczony jest 
do wynajęcia: dla kontrahentów, spedyto-
rów, agentów morskich i wszelkich innych 
przedstawicielstw związanych z działalno-
ścią portu. Będzie gotowy do zasiedlenia 
w marcu 2012. Następnie przyjdzie kolej 
na duże, wysokie poddasze. 
Zaletą nowej lokalizacji jest dobra dostęp-
ność komunikacyjna, która będzie jeszcze 
lepsza po zakończeniu rozpoczętych już 
inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie 
główny dojazd prowadzi od drogi nr 7 
(Warszawa -  Gdańsk) przez most wan-
towy ulicą Sucharskiego w kierunku 
Westerplatte. Z trasy tej należy skręcić w 
lewo, potem w prawo jak do „Fosforów” 
i minąwszy to przedsiębiorstwo dojeżdża 
się do Basenu Węglowego. Będzie jesz-
cze lepiej. W niedługim czasie zakończy 
się budowa obwodnicy południowej 
Gdańska,  którą będzie można dotrzeć 

do obwodnicy zachodniej a stamtąd do 
autostrady A-1. Jednocześnie zostanie 
doprowadzona do końca renowacja Trasy 
Sucharskiego. 
Zaletą terenu wokół Basenu Węglowego 
jest bardzo rozbudowana sieć kolejowa. 
Minusem to jednotorowy, dawno nie 
remontowany, most nad Martwą Wisłą. 
Ale ponieważ w przygotowaniu jest już 
dokumentacja dotycząca budowy nowego, 
dwutorowego mostu kolejowego i zarezer-
wowane pieniądze na jego budowę, wą-
skie gardło transportu kolejowego zostanie 
zlikwidowane. Kolejną wielką inwestycją 
infrastrukturalną jest tunel drogowy pod 
Martwą Wisłą, który połączy komunika-
cyjnie tereny portowe leżące po jej lewej 
i prawej stronie. Będąca w budowie Trasa 
Słowackiego połączy port morski z lotni-
czym.  Ww. inwestycje infrastrukturalne 
również są w stadium przygotowawczym 
bądź już realizacyjnym. Zaplecze budowy 
zaplanowano na terenie poprzednio nale-
żącym do przedsiębiorstwa Port Gdański 
Eksploatacja, a odstąpionym specjalnie na 
rzecz tej inwestycji.                  Anna Kłos

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA  S.A.
 ZMIENIŁ SIEDZIBĘ ZARZĄDU

aktualny adres:

80-545 Gdańsk, 
ul. Roberta de Plelo 6

Po II wojnie światowej tę 
część portu przywrócono 

do eksploatacji już w 1945 
roku. Przez szereg lat 

uchodziła za chwałę PRL 
służąc do handlu wymien-

nego ze Szwecją: my im 
węgiel, oni nam rudę żela-
zną. Potem podupadł. Czy 
właśnie otwiera się przed 

nim nowa era? 
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Polski walor 
Portu Gdańsk

Rok 2011 
pod znakiem TEU

Nawet 4 stycznia 2010 roku, kiedy „Maersk Taikung” zainaugurował 
w „DCT” azjatycki serwis kontenerowy AE10, środowiska żeglugowe 
sceptycznie oceniały „kontenerową przyszłość” gdańskiego portu. 
Dynamika obrotów terminalu zbudowanego przez Australijczyków 
zadziwiła jednak wkrótce „wszystkie bałtyckie porty”.
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     Podjęta w Gdańsku budowa Głębokowodne-
go Terminalu Kontenerowego („DCT”) była na 
rozpoczęcie XXI wieku „strzałem w dziesiątkę” 
podobnym do zrealizowanych 40 lat wcześniej 
inwestycji baz weglowej i paliw płynnych w Por-
cie Północnym. Rekordowe wówczas przeładunki 
gdańskiego portu, rosnące od niepełnych 10 mln 
ton w roku 1970 do wolumenu niemal 3-krotnie 
większego (prawie 28 mln ton) w końcu lat 70-
tych, uzasadniały ekonomicznie morskie aspiracje 
Polski. Gdańsk cieszy się dzisiaj niespotykaną dy-
namiką obrotu kontenerami. Kierownictwo „DCT” 
nieustannie inwestuje w urządzenia przeładunko-
we, a także zwróciło się do ZMPG S.A. o wsparcie 
planów rozbudowy bazy kontenerowej. Coraz 
bardziej efektywna współpraca terminalu z „Ma-
erskiem”, duńską potęgą żeglugi kontenerowej, 
przyspieszy zapewne realizację projektu.
     Gdański port nie ma jednak dzisiaj łatwego 
zadania mimo, że tysiąc lat jego funkcjonowania 
nie jest dziełem przypadku. „Renta geografi czna” 
uzasadniająca założenie morskiego węzła trans-
portowego u zbiegu szlaków komunikacyjnych, 
w dużej mierze związanych ze spławną Wisłą, 
została uszczuplona wieloletnimi zaniedbaniami w 
utrzymywaniu lądowej dostępności portu. Dopiero 
inwestycje podejmowane w ostatnich latach mogą 
zapewnić Gdańskowi bardziej racjonalne wyko-
rzystanie infrastruktury przeładunkowej. Opty-
mistycznie rysują się dla portu efekty budowanej 
Obwodnicy Południowej Gdańska, Trasy Suchar-
skiego, Trasy Słowackiego z tunelem pod Martwą 
Wisłą, czy inwestycje kolejowe linii E-65 i – oczy-
wiście – Autostrada A-1 z modernizacją drogi E7 
do Warszawy. Zważywszy, że 75% obsługiwanej 
przez Gdańsk masy towarowej przeznaczone jest 
dla klientów spoza Pomorza, atrakcyjność portu 
bardzo wzrośnie.
     Na pełne podsumowanie kończącego się roku 
jest jeszcze za wcześnie. Wiadomo jednak, że bi-
lans przeładunków gdańskiego portu – szczególnie 
na tle ostatnich trzech dekad – będzie zadowalają-
cy, ok. 24 mln ton. Rok 2010 przyniósł Gdańskowi 
rekordowe obroty. Obsługą 27,2 mln ton port 
sięgnął niemal (zabrakło pół miliona ton) histo-
rycznego wyniku z 1978 roku. Zmieniła się jednak 
znacznie struktura przeładunków i rola, jaką port 
odgrywa dla rozwoju Pomorza i gospodarki kraju. 
Przed 30 laty Gdańsk był klasycznym portem ma-
sowym, budującym swoją pozycję głównie ekspor-
tem węgla i paliw płynnych. Drobnica zajmowała 
wówczas zaledwie 7% przeładunków. Obecnie 
obroty surowcami energetycznymi stanowią już 
tylko nieco ponad połowę ogółu przeładunków, a 
na drugiej pozycji znalazła się skonteneryzowana 
drobnica. To znacząca zmiana jakościowa. Gdańsk 
stał się ponadregionalnym portem uniwersalnym, 
przyjmującym oceaniczne kontenerowce. Urucho-
mienie regularnego i bezpośredniego serwisu kon-
tenerowego z Dalekiego Wschodu do gdańskiego 
„DCT” stworzyło w Porcie Gdańsk bałtycki hub 
kontenerowy. Spodziewane jest sięgnięcie w br. 
poziomu obsługi 700.000 TEU.
     Port odczuł już jednak tegoroczny kryzys go-
spodarczy. Choć na relatywnie niezłym poziomie 
(ok.10 mln ton) – wbrew zapowiedziom polityki 
wschodniego sąsiada: „rosyjskie towary wysyłamy 
wyłącznie przez rosyjskie porty” – utrzymał się 

jeszcze tranzyt rosyjskiej ropy naftowej, „Nafto-
port” spodziewa się jego dalszego zmniejszenia. 
Zarząd portu liczy jednak na uzupełnienie rosnącej 
przez to rezerwy przeładunkowej Bazy Paliw 
Płynnych zwiększoną aktywnością krajowej go-
spodarki. 
     Port zaangażował się także w kilka kolejnych 
przedsięwzięć, które mają szansę nie tylko utrzy-
mać, ale i podnieść jego rangę na Bałtyku. Podob-
nie, jak „DCT”, rolę bałtyckich hubów może także 
przyjąć Terminal Suchych Ładunków Masowych 
budowany przez „Port Północny”, „Rudoport” i 
„Sea Invest”, czy Baza Składowania i Przeładunku 
Paliw Płynnych, której budowę podejmuje płocki 
„PERN” wraz z niemiecką fi rmą „Oiltanking”. 
Latem 2012 ruszyć mają także nowe magazyny i 
suszarnia jęczmienia bazy przeładunkowo-składo-
wej Gdańskiego Terminalu Masowego „Malteu-
rop” – pozwalające obsługiwać zarówno kierunek 
importowy, jak i eksportowy. To akurat przykład 
inwestycji, która – choć nie zdominuje obrotów 
portu – pobudzając obszar rolny bezpośredniego 
zaplecza na Pomorzu Gdańskim, zdaje się mieć 
długoletnią perspektywę ekonomicznego powo-
dzenia.
     Infrastruktura portu gdańskiego, tworzonego w 
zupełnie innych przecież realiach gospodarczych 
przed setkami lat i ulegająca materialnej degra-
dacji przez burze dziejowe XX wieku, wymaga 
ogromnych nakładów. Budowle hydrotechniczne 
wszędzie w świecie należą do najdroższych. 
Obowiązująca od 1996 roku „Ustawa o portach 
i przystaniach morskich” odbiera ZMPG S.A. – 
eksploatującemu dzisiaj ponad 650 portowych 
hektarów – możliwość zarabiania na dochodowej 
działalności operatorskiej. Istotne przedsięwzię-
cia realizuje więc Gdańsk, stwarzając dogodne 
warunki inwestorom zagranicznym lub fi nansując 
je ze wsparciem funduszy UE, czy też licząc na 
pieniądze Urzędu Morskiego. Własnymi siłami 
Zarząd Portu może jedynie ratować infrastruk-
turę na istniejących nabrzeżach. Ze względu na 
wysoką efektywność rejonu Basenu Górniczego, 
przewidziano zatem np. modernizację Nabrzeży 
Rudowego i Węglowego. Eksploatującą je obecnie 
największą w porcie spółkę operatorską – „Port 
Gdański Eksploatacja” – ZMPG S.A. przygotowu-
je do prywatyzacji, licząc na znalezienie partnera, 
pozwalającego zrealizować także ambitniejsze 
projekty rozwojowe.
     Statystycy interesują się zwykle jedynie licz-
bami obrazującymi wielkość portowych przeła-
dunków. Tworzący fi nansowe listy rankingowe 
pytają z reguły o wielkość zysków. Specyfi ka 
funkcjonowania zarządów portów – spółek Skarbu 
Państwa – powoduje, że żadna z tych ocen nie 
pozwala oszacować realnego znaczenia portu dla 
gospodarki kraju, który nim dysponuje. Przez 
gdański port – jak policzyli marketingowcy Spółki 
Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk – prze-
chodzą rocznie towary o wartości przekraczającej 
100 miliardów złotych. Ta wartość najlepiej obra-
zuje rzeczywiste znaczenie, jakie polski port ma 
dla polskich importerów i eksporterów. Rok 2011 
minął w gdańskim porcie „pod znakiem kontene-
rów”. ZMPG S.A. liczy, że rok kolejny symbolizo-
wać będą inwestycje, podnoszące krajowy – polski 
walor tego portu.

Na „milionowy” 
TEU gdańskie-

go terminalu 
(29.06.2011 – 

„Emma Maersk”, 
15.500 TEU) wy-

starczyło bowiem 
poczekać zaledwie 
do czwartych uro-

dzin „DCT”. Tyle 
bowiem minęło 

od 1 czerwca 2007 
roku, kiedy termi-

nal obsłużył „Göta-
land” (822 TEU) 

– statek, który roz-
począł ekspansję 
„DCT”. Ten krótki 

czas wystarczył 
także, by dystry-

butorzy skontene-
ryzowanej drob-

nicy docenili fakt, 
że port w Gdańsku 
może przyjmować 
największe konte-

nerowce świata.

transport
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Imprezę uświetniła obecność przedsta-
wicieli władz wojewódzkich i koncert 
Capelli Genanensis.
W organizowanej już po raz piąty gali 
wzięli udział wicewojewoda Michał 
Owczarczak, wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski, członek zarządu wojewódz-
twa Ryszard Świlski oraz wiceprezydent 
Gdańska Ewa Kamińska, przedstawiciele 
pomorskiego biznesu i mediów. 
- Firma z przyszłością, to kontynuacja 
konkursów organizowanych przez naszą 
Izbę od 1996 roku. - powiedział prezes 
Zarządu PIR MSP - Zdobyły one uzna-

nie zarówno wśród przedsiębiorców jak 
też lokalnych oraz regionalnych władz. 
Zależy nam na ciągłości tej inicjatywy, 
ponieważ jako organizacja samorządu 
gospodarczego, stawiamy sobie za jeden 
z głównych celów wspieranie sektora 
MSP w pokonywaniu barier w rozwoju, 
wdrażanie idei konkurencyjności oraz 
promocję naszych firm. 
Formuła konkursu jest otwarta i organi-
zatorzy zapraszają do niego pomorskie 
firmy produkcyjne i usługowe bez wzglę-
du na ich przynależność organizacyjną. 
Nagrody przyznawane są w kategoriach 

Statuetki i certyfikaty 
„Firma z Przyszłością” 

wręczono podczas 
dorocznej gali kon-

kursu Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych 

i Średnich Przedsię-
biorstw w Teatrze Wy-

brzeże  w Gdańsku. 

Firmy, do których 
należy przyszłość

Laureaci statuetek, wyróżnień i certyfikatów uczestnictwa konkursu “Firma z przeszłością”
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według liczby zatrudnionych pracowni-
ków - dla przedsiębiorstw mikro, małych, 
średnich i dużych zatrudniających po-
wyżej 250 pracowników. W piątej edycji 
konkursu, której finał rozstrzygnięto w 
gdańskim Teatrze „Wybrzeże” statuetki 
otrzymały firmy: Financial Expres (mi-
kro), Datera S.A. (małe), Ekomel (śred-
nie) i Lufthansa Systems Poland (duże). 
Statuetkę w kategorii „Firma odpowie-
dzialna w biznesie” otrzymała firma Aiton 
Caldwell S.A. W tej kategorii przyznano 
również wyróżnienia dla firm - 3Wings 
Sp. z o.o. oraz Lufthansa System Poland 
Sp. z o.o. Ostatnią kategorią konkursu jest 
„Najlepsza firma motoryzacyjna”, która w 
tej edycji przypadła jedynemu autoryzo-
wanemu dealerowi NISAN EUROPE na 
terenie Trójmiasta – KMJ Kaszubowscy 
Sp. Jawna. W tej kategorii przyznano też 
4. wyróżnienia: PPHU Poleszak Zdzisław 
Poleszak, Janisz Usługi Samochodowe 
– Krzysztof Janisz, Auto Pomagier – To-
masz Darna i Auto Moto handel – Leszek 
Słabek. Wszystkim nominowanym do 
nagród „Firma z przyszłością” wręczono 
certyfikaty uczestnictwa w konkursie. 

„Firma z przyszłością” 
to kontynuacja kon-
kursów organizowa-
nych od 1996 r.
Tego wieczoru odbyła się jeszcze jedna 
ważna uroczystość. Wiesław Szajda 
wręczył Gerardowi Lampkowskiemu - 
starszemu Cechu Fryzjerów z Gdańska 
Szablę Kilińskiego - najwyższe odzna-
czenie Związku Rzemiosła Polskiego za 
całokształt działalności rzemieślniczej. To 
już druga Szabla, która w tym roku trafiła 
na Pomorze, gdyż w maju odebrał odzna-
czenie w Warszawie Józef Rogalewski - 

starszy Cechu Rzemiosł Różnych z Rumi. 
Galę uświetnił koncert Capelli Geda-
nensis pod dyrekcją prof. dr. Aliny Ko-
walskiej - Pińczak, po którym odbył się 
bankiet z degustacją wyrobów Zakładów 
Mięsnych NOWAK, Spółki Maria Gosk 
i Antoni Węsierski z Kartuz, Browar 
Bielkówko, Oktan Energy Wina Świata, 
cukierni Markiza, i Wega oraz Piekarni – 
Cukierni Grzegorz Pellowski.   (ANGO)

Wręczenie Szabli Kilińskiego najwyższego odznaczenia Związku Rzemiosła Polskiego Gerardowi Lampkowskiemu 
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Organizacja powstała w 1917 roku w USA natomiast pierwszy 
klub Lions w Europie został zorganizowany w 1948 roku w 
Szwajcarii.  Obecnie w 45.000 klubach Lions istniejących w 
ponad 200 krajach świata zrzeszonych jest ponad 1.300.000 
członków. Centrala tej największej pozarządowej charytatywnej 
organizacji na świecie znajduje się w miejscowości Oak Brook 
koło Chicago w USA. W Europie Środkowej i Wschodniej 
przed 1989 rokiem istnienie klubów Lions było niemożliwe. 
Dopiero zmiany polityczne spowodowały że pierwsze kluby w 
Polsce(w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie) powstały już w 1989 
roku. Obecnie w Okręgu 121 Polska zarejestrowane są 54 kluby 
liczące łącznie ponad 1140 członków. Okręg 121 Polska jest 
podzielony na 3 regiony: Północny, Centralny i Południowy a te 
z kolei na strefy:
- W Regionie Północnym -  1) Kujawsko – Pomorska, 2) Trójmia-
sto, 3) Warmińska i 4) Zachodniopomorska.
- W Regionie Centralnym – 1) Poznań I, 2) Poznań II, 3) Warsza-
wa I, 4) Warszawa II, 5) Wielkopolska.
- W Regionie Południowym – 1) Dolny Śląsk, 2)Galicja, 3) Śląsk.
- W strefi e Trójmiejskiej zarejestrowanych jest 6 klubów:  1) LC 
Gdańsk 1,  2) LC Gdańsk-Amber (żeński), 3) LC Gedania oraz 4) 
LC Neptun a ponadto LC Sopot i LC Gdynia  oraz klub mający 
swą siedzibę w Kościerzynie. 
Do ruchu LCI nie można się zapisać – trzeba być do niego 
zaproszonym i rekomendowanym przez członków klubu oraz 
złożyć ślubowanie przestrzegania Kodeksu Etycznego – wspól-
nego dla całej organizacji.
W Gdyni został utworzony Lions Club Gdynia w 1995 roku. 
Zgodnie z istniejącymi wówczas zasadami członkami klubu 
byli panowie z jedynym wyjątkiem – Franciszki Cegielskiej 
ówczesnej prezydent Miasta Gdyni. Była ona jednym z najważ-
niejszych animatorów działalności charytatywnej klubu. Człon-
kami  założycielami klubu było  25 osób. Uroczysty „czarter” 
(rejestracja) klubu odbył się 30.06.1995 roku w ówczesnej 
restauracji „Major” w Gdyni a uczestniczyli w nim, obok człon-
ków powstającego klubu oraz ich rodzin, również przedstawi-
ciele LC Gedania Gdańsk oraz LC Bremen Wuemme -  klubów 
wprowadzających nowy klub gdyński do międzynarodowego 
stowarzyszenia klubów Lions. Osobą która walnie przyczyniła 
się do powstania naszego klubu był zasłużony gdański Lion,  
Alojzy Bończa-Tomaszewski z LC Neptun.

Pierwszym prezydentem 
klubu w kadencji 1995-1996 
został Zygmunt Pastwa. 
Ponieważ kadencja zarządu 
klubu trwa 1 rok rów-
nież co roku zmieniali 
się prezydenci LC 
Gdynia. W latach 
1996-2011, kolej-
nymi byli: Henryk 
Dąbrowski,  Marek 
Szwaj, Wojciech 
Dziewulski, Wojciech 
Dmochowski, Tadeusz 
Kul, Jerzy Szulist, Sławomir 
Kalicki, Krzysztof Rychlicki, 
Zygmunt Pastwa (ponow-
nie), Aleksander Wellenger, 
Olgierd Wyszomirski, Henryk 
Tomaszewski, Jędrzej Czajkow-
ski, Jerzy Folga, Leszek Fiertek i 
ponownie Henryk Dąbrowski. Aktu-
alnie LC Gdynia liczy 23 członków. 
Poza wymienionymi do klubu należą: 
Marcin Gniazdowski, Józef Juszczyszyn, 
Sławomir Kitowski, Wojciech Kodłubański, 
Jerzy Konopacki, Maciej Korwin, Jacek Parysek, 
Piotr Przybyłowski, Maciej Solawa, Michał Szpajer, 
i Zbigniew Szychowski. Zachęcanie ludzi dobrej woli do 
współpracy w celu społecznego służenia ich środowisku oraz 
wzajemnej pomocy, promowanie wysokich norm  etycznych 
i wzorców zarówno w działalności społecznej jak i zawodo-
wej, umacnianie poczucia więzi i porozumienia wśród ludzi, 
a przede wszystkim działalność charytatywna to część celów 
które zawarte zostały w statucie LC Gdynia.
W ciągu szesnastu lat wspólnych spotkań i imprez zawiązało 
się wiele przyjaźni wśród uczestników życia klubowego. Wza-
jemne zrozumienie i poczucie satysfakcji z „bycia potrzebnym 
i wrażliwym” dla osób potrzebujących, wymierna pomoc fi nan-
sowa w działalności charytatywnej i czynienia dobra to podsta-
wa naszej działalności.

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ 

LIONS CLUB 
GDYNIA
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„WE SERVE”  (SŁUŻYMY)  -  to motto organizacji LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL a logo LIONS: złota litera L na ciemnogranatowym 

tle z głowami lwów skierowanymi w stronę lewą (przeszłość) i prawą 
(przyszłość) znane jest na całym świecie. 

Hasło „Służymy” było wcielane w 
życie od początku istnienia klubu. 
W pierwszych latach główna 

pomoc kierowana była do wy-
chowanków „Domu Dziecka” w 
Gdyni – Demptowie. Oprócz 

pomocy materialnej orga-
nizowane były spotkania 

z dziećmi. W siedzibie 
Domu Dziecka wspól-
nie spotykaliśmy się ze 
znanym podróżnikiem 

Markiem Kamińskim który 
opowiadał o swoich wypra-

wach. Klub włączył się także 
w obchody 80-lecia Gdyni 2006 cy-
klem prezentacji i spotkań autorskich 
członka LC Gdynia Sławomira Ki-

towskiego z dziećmi i młodzieżą. Au-
tor przedstawiał dzieciom ilustrowaną 

historię i dzieje Gdyni w Domu Dziecka 
i Pomorskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym. Marynarze z amerykańskich 

okrętów uczestniczących w manewrach 
BALTOPS 1977 podczas pobytu w Demptowie 

wykonywali prace na rzecz Domu Dziecka. W ma-
lowaniu ogrodzenia Domu Dziecka brał udział ówcze-

śnie urzędujący ambasador USA w Polsce. Wiele radości było 
przy rozdawaniu świątecznych paczek oraz zabawek a dzięki 
przekazanym funduszom zorganizowano pracownie kompute-
rową i plastyczną. Wzruszające wspomnienia pokazów jasełek 
przygotowanych przez dzieci i uczestnictwa we wspólnych uro-
czystościach Wigilijnych oraz Wielkanocnych.
Szczególnie cenna była pomoc dla Towarzystwa „OSOBITA” 
prowadzącą akcję „Rodzina polska, polskiemu dziecku na 
wschodzie” której celem była integracja dzieci pochodzenia pol-
skiego z sierocińców w Wilnie, Nowej Wilejce i Solecznikach 
na Litwie z rodzinami Trójmiasta i Województwa Pomorskiego. 
Wynikiem tej akcji był nie tylko niezapomniany pobyt tych 
dzieci w Polsce, pomoc w zakupie ubrań czy butów ale nawet 
opon do autokaru przywożącego dzieci z Litwy do Polski. Re-

zultatem spotkań była adopcja kilkunastu dzieci litewskich w 
Polsce. Pomoc fi nansową tej akcji wspierał także patronujący 
gdyńskiemu klubowi niemiecki klub LC Bremen Wuemme.
Kolejnym przedsięwzięciem w historii Lions Club Gdynia było 
wsparcie udzielone fundacji „Gdyńskie Stowarzyszenie Promo-
cji Zdrowia Serce – Sercom” przy Szpitalu Morskim w Gdyni 
– Redłowie założonej i kierowanej przez dr. Michała Szpajera, 
ordynatora oddziału kardiologicznego i członka klubu. Finan-
sowa „cegiełka” bardzo przydała się do rozbudowy części tego 
oddziału szpitala.
Gdyńskie lwy pomagały również dzieciom z Domu Dziecka w 
Kościerzynie oraz sfi nansowały zakup telewizorów dla szpitala 
dziecięcego w Oliwie. 
Najnowszymi przedsięwzięciami LC Gdynia było wsparcie 
procesu rehabilitacji młodego mężczyzny poszkodowanego w 
wypadku drogowym od początkowego stanu walki o życie do 
trwającego obecnie odzyskiwania mowy i zdolności manual-
nych. Dużym sukcesem okazał się projekt „Kalla” – zakup i 
przeszkolenie psa dla niepełnosprawnego mieszkańca Gdyni we 
współpracy z referatem ds. Osób Niepełnosprawnych UM Gdy-
nia oraz Fundacji DOGIQ. Pies został przekazany zainteresowa-
nemu i w zasadniczy sposób ułatwił jego codzienną egzystencję.
LC Gdynia pomogło także utalentowanej uczennicy Liceum 
Muzycznego z Gdańska  fi nansując uczestnictwo w warsztatach 
w Łańcucie gdzie doskonaliła swoją grę na altówce. Teraz zdo-
bywa laury na międzynarodowych konkursach.
Oprócz pomocy „lokalnej” gdyński klub czynnie włączał się do 
ogólnopolskich projektów pomocy potrzebującym organizowa-
nych zarówno przez inne kluby Strefy Trójmiejskiej jak i przez 
Okręg 121 Polska. Między innymi była to pomoc w projekcie 
„Laski II” - rozbudowie infrastruktury dla „Towarzystwa opieki 
nad ociemniałym” - Działu wczesnego wspomagania rozwoju 
niewidomego dziecka w domu w Sobieszewie a także projekt 
„Bratek” – wyposażenie domu dla niepełnosprawnych dzieci w 
Barlinku. Środki na działalność charytatywną klubu pozyski-
wane są poprzez organizację balów, koncertów, recitali i innych 
imprez im towarzyszących.
Przedstawiliśmy podstawową działalność Lions Club Gdynia, 
natomiast pełna informacja o organizacji Lions Clubs Internatio-
nal w Polsce znajduje się na stronie internetowej: 
www.lions.org.pl.

Słowo Lions jest anagramem 
pierwszych liter hasła lionizmu: 

Liberty, Intelligence, 
Our Nations, Safety”.

organizacja
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Z Grzegorzem Ostrowskim 
– prezesem Nadbałtyckiego 
Centrum Edukacji „Oświata 

- Lingwista” w Gdańsku, 
prowadzącym wraz z córką 

Katarzyną stadninę St. Roch 
Arabians w Dobrocinie,   

o hodowli koni czystej krwi 
arabskiej rozmawia 

Andrzej Gojke.

arabskie
Konie

biznes

pasja,
miłość...
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Polskie araby, miłość, pasja, czy może 
biznes? Jak to jest w pana przypadku?

- W moim przypadku zaczęło się od 
fascynacji koniem arabskim. Jego 
miejsce w historii naszego Narodu 
sprawiło, że hodowla tych pięknych 
zwierząt była moim marzeniem. Dziś 
niewielu z nas pamięta o tym, że potę-
ga militarna I Rzeczpospolitej opierała 
się na tym niezwykłym stworzeniu. 
Koń arabski, obecny we wzmiankach  
z czasów Zygmunta Augusta, niewiele 
wymagał, a odznaczał się dużą wytrzy-
małością, czyli sprawdzał się w boju. 
Ta  moja fascynacja trwała wiele lat. 
Na początku lat 70-tych przeczytałem 
artykuł o pierwszym polskim prywat-
nym hodowcy, panu Zygmuncie Brau-
rze. Po II wojnie światowej w zasadzie 
nabycie konia arabskiego nie było 
możliwe. Co więcej był on uważany za 
relikt poprzedniej epoki. Jedynie jego 
wartość eksportowa, sprawiła, że rasa 
ta ocalała. Przetrwała w stadninach 
państwowych. Marzyłem wówczas, 
żeby znaleźć się w Janowie Podlaskim, 
najstarszej, bo założonej w 1817 roku 
a zaprojektowanej przez słynnego i 
popularnego w tamtym czasie archi-
tekta Marconiego, stadninie. Marzenie 
to spełniło się dopiero po blisko 20 
latach. W 1995 roku po raz pierwszy 
odwiedziłem to miejsce podczas au-
kcji. Od tego czasu, jeśli tylko mogę, 
jeżdżę na Aukcję Pride of Poland. 
Zawsze czuję dumę, gdy hodowcy z 
całego świata patrzą z zachwytem na 
polskie araby i wiem, co to biznes, gdy 
słyszę ceny, za które sprzedawane są 
nasze konie. 

A jak to się stało, że z zainteresowania 
i zafascynowania stał się pan hodow-
cą koni arabskich?

- Początkowo uczyłem się koni, uważ-
nie śledziłem wszelkie decyzje ho-
dowlane, jakie zapadały w stadninach 
państwowych. Uważnie obserwowa-
łem wyniki tych decyzji. Marzyłem, 
aby móc takie decyzje podejmować. W 
1997 roku dotarła do mnie wiadomość 
o likwidacji Stadniny Państwowej w 
Kurozwękach. Udało mi się wówczas 
kupić dwie  absolutnie wyjątkowe  
klacze – Cumę i Niwę, obie córki Eu-
kaliptusa – pierwszego Narodowego 
Championa Polski, ojca wybitnych 
matek. Cuma pokryta ogierem Dę-
bowiec, który jest synem epokowego 
Monogramma oraz  Narodowym 
Championem Brazylii, obecnie stano-
wi własność Dubai Stud, dała klaczkę 
Corina-Corina. Klaczka, której imię 
inspirowane jest piosenką Boba Dy-
lana, jako roczniaczka była czwarta w 
swojej klasie na Narodowym Pokazie 

w 2001 roku, co było w tamtym czasie 
najlepszym wynikiem osiągniętym 
przez konia hodowli prywatnej w hi-
storii Championatów Narodowych.
Niwa dała nam Niniwę (Etogram - 
Niwa po Eukaliptus) - fenomenalną 
klacz, obdarzoną niezwykłym talen-
tem, dwukrotną championkę Europy 
w skokach przez przeszkody koni 
arabskich, która otworzyła drogę dla 
„sportu arabskiego” w Polsce. Jej klasę 
docenili hodowcy i trenerzy w kraju 
i za granicą. Dyrektor Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim, dr Marek Trela 
wymienił ją wśród trzech epokowych 
polskich koni obok cudownej Pianissi-
my i dzielnego Sambora, a trener Roy 
Rich określił jako jednego z najlepiej 
skaczących koni arabskich na świecie.

W tym, co pan dotychczas mówił wy-
raźnie widać pasję. Może teraz opowie 
pan o... miłości, bo przecież uczucie to 
gra wielką rolę w hodowli.

- Ktoś kiedyś powiedział, że hodowla 
nie znosi sentymentów; ja przekornie 
chciałbym podkreślić, że bez tych 
sentymentów hodowla nie ma sensu. 
To są emocje nie do kupienia za żadne 
pieniądze... gdy patrzę na moje konie 
na pastwisku, czy na, dopiero co uro-
dzone źrebaki, na  nową  klacz, to czu-
ję się szczęśliwy. Nawet, gdy nie mam 
czasu i gdy do stajni przyjeżdżam, po 
dłuższej nieobecności, to mam świado-
mość, że moje konie na mnie czekaj. 
Koń arabski jest inteligentny, ma mą-
drość w oczach, a relacje z nim nawią-
zywane są absolutnie wyjątkowe.

I wreszcie dochodzimy do trzeciego 
określenia z pierwszego pytania 
naszej rozmowy – biznesu. Czy ho-
dowla koni arabskich to także, a może 
właśnie przede wszystkim biznes? 
I czy miłość może tu iść w parze z 
biznesem, bo na przykład właściciel 
hodowli „zakochany” w swoich ko-
niach, może po prostu nie chcieć się 
niektórych z nich pozbyć, choć interes 
stadniny będzie tego wymagał?

- Są konie, klacze, które są bezcenne, 
zasłużone dla hodowli, lub te, które 
się po prostu wyjątkowo kocha; takie 
konie powinny pozostawać w stadninie 
do końca swoich dni. Zawsze z wiel-
kim wzruszeniem patrzę na groby za-
służonych koni w Janowie Podlaskim. 
Ale pięknie jest też się dzielić z innym 
naszymi końmi, by mogły wnosić w 
życie innych ludzi radość. Czasem też 
trzeba podejmować decyzję o sprzeda-
niu bardzo cennych koni, aby móc ho-
dowlę prowadzić dalej. O tym, że jest 
to też biznes polscy hodowcy przeko-
nywali się niejednokrotnie. Wystarczy 
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ludzie z pasją

spojrzeć wstecz i wspomnieć legendar-
nego już ogiera El Passo sprzedanego 
do USA za milion dolarów, wspomnieć 
należy również wspaniałą Penicylinę 
sprzedaną na Aukcji Polish Ovation w 
USA za 1,5 miliona dolarów, czy też  
Kwesturę sprzedana na Aukcji Pride 
of Poland w 2008 roku za 1 milion 
125 tys. euro. O kupno polskich klaczy 
zabiegają hodowcy z całej Europy, 
Stanów Zjednoczonych ale również z 
ojczyzny konia arabskiego Bliskiego 
Wschodu. Każdy Polak powinien raz 
w życiu przyjechać na Aukcję do Jano-
wa Podlaskiego, by przeżyć niezwykłe 
emocje i poczuć dumę z osiągnięć pol-
skiej hodowli.

Wspomniał pan, że by zostać właści-
cielem konia arabskiego, wcale nie 
trzeba mieć warunków do jego trzy-
mania. Czy rzeczywiście ktoś, kogo 
konie arabskie pasjonują, a nie ma 
własnej stajni, a przede wszystkim 
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Główny hodowca St. Roch Arabians
Katarzyna Ostrowska z Niniwą 
wśród klaczy na pastwisku

ludzie z pasją

- Ktoś kiedyś 
powiedział, że 

hodowla nie znosi 
sentymentów 

- ja przekornie chciałbym 
podkreślić, że bez tych 

sentymentów hodowla 
nie ma sensu.

czasu by się końmi zajmować, może 
realizwoać tę pasję? Czy mógłby Pan 
wyjaśnić to Czytelnikom?

- Początki hodowli nie są łatwe. 
Czasami dobrze jest zdać się na ko-
goś doświadczonego. Prowadzenie 
hodowli kojarzy się z posiadaniem 
stajni, ziemi, pracowników, ale na po-
czątku drogi hodowlanej należy zdać 
się na ludzi z wiedzą i odpowiednimi 
warunkami. Możliwe jest wynajęcie 
miejsca i opieki dla pojedynczej 
klaczy w dobrze funkcjonującej już 
stadninie. Wychodząc naprzeciw ta-
kim potrzebom, Stadnina Saint Roch 
Arabians oferuje możliwość nabycia 
konia, pozostawienia go w pensjo-
nacie, doradztwo hodowlane, trening 
młodych koni oraz kompleksową 
opiekę.

Czy to znaczy, że hodowla arabów 
dostępna również dla ludzi, którzy 

nie dysponują ogromnymi środkami, 
a są tymi zwierzętami zafascynowa-
ni. Od czego trzeba zacząć? 

- Na początku niewątpliwie musi 
być marzenie, pragnienie posiadania 
konia. Konie można nabyć dziś w 
różnych cenach. W dobie kiedy świat 
stał się małą wioską, a wszystko jest 
szybko osiągalne, łatwiej również o 
postęp hodowlany. Nasienie wybit-
nych światowych reproduktorów jest 
w zasadzie powszechnie dostępne. Na 
dobre rezultaty w hodowli nie trzeba 
już długo czekać. Doświadczyło tego 
wielu  młodych polskich hodowców 
odnosząc międzynarodowe sukcesy.

Jakie korzyści poza satysfakcją i 
splendorem może taki koń przynieść 
swojemu właścicielowi?

- Splendor nie jest najważniejszy. 
Satysfakcja może płynąć z wielu źró-

deł: narodzenia się dobrego źrebięcia, 
wygranej gonitwy, wygranej klasy w 
Championacie, czy z samej radości 
kontaktu z tym cudownym stworze-
niem. 
Oczywiście są też takie pokazy na 
których konie zdobywają cenne na-
grody- jak np. ten w Deauville, gdzie 
można było wygrać wycieczki na 
Mauritius dla 2 osób, kilku-litrowe 
butelki luksusowego szampana i na-
grodę główną dla najlepszego konia 
pokazu – szwajcarski zegarek fi rmy 
Ladoire, wersje limitowaną o nazwie 
„Purebred”, wartości 125 tys. euro. 
Są championaty na Bliskim Wscho-
dzie z samochodami jako nagrodą 
główną. Jednak najważniejszą nagro-
da dla hodowcy pozostaje zdobycie 
złotego medalu, tytułu championa 
i możliwość wysłuchania Mazurka 
Dąbrowskiego na najważniejszych 
imprezach w Weronie, Aachen, czy 
Paryżu.
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Przez pierwsze 3 miesiące 
przejazd wspomnianym 
odcinkiem będzie dar-
mowy (mimo, że bilet na 
bramce wjazdowej trzeba 
będzie pobrać).  W tym 
czasie za podróż z Torunia 
do Trójmiasta kosztować 
będzie 17,6 zł. Po 14 
stycznia - 29,9 zł.



EXPRESS BIZNESU      | 51

Okno na świat
coraz szerzej otwarte

Kolejny odcinek autostrady A1 (północ - południe) 
tzw. toruńsko - grudziądzki oddano do użytku. Rzut 

oka na mapę obrazującą budowę autostrady i narzu-
cający się wniosek: jest bliżej niż dalej. Okno na świat 

jakim jest dla nas ta trasa uchyla się coraz mocniej. 

Pierwsze auta wjechały na autostradę w miejscowości Nowe 
Marzy koło Grudziądza, 14 października br. Ocenia się, że dzięki 

przedłużeniu trasy, podróż z Torunia do Gdańska trwać będzie 
niewiele ponad godzinę. Nowy odcinek już oddziałuje pozytyw-

nie na gospodarkę regionu, ściągając w pobliże węzłów auto-
strady liczne firmy zajmujące się transportem i logistyką. 

Fot. Kacper Kowalski/aeromedia.pl dla SKANSKA
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Budujemy drogi, mosty

Odcinek A1 między Grudziądzem i To-
runiem kosztował 3,1 mld złotych, a jego 
budowa zajęła dwa lata i trzy miesiące. 
Koncesjonariuszem i wykonawcą autostra-
dy na odcinku od Rusocina (czyli od Ob-
wodnicy Trojmiasta) do Czerniewic (koło 
Torunia) jest GTC SA (Gdańsk Transport 
Company SA) -konsorcjum, którego 
udziałowcami są: Skanska ID,  Laing 
Roads (Wielka Brytania), Nederpol Deve-
lopment & Investment S.A (polska fi rma 
współpracująca m.in. z miastem Sopot 
przy modernizacji jego centrum), Intertoll 
(Afryka Pd). Bezpośrednim wykonawcą 
jest konsorcjum Skanska -NDI. 
To według ocen specjalistów jedno z 
najpoważniejszych przedsięwzięć w dzie-
dzinie komunikacji spośród realizowanych 
obecnie tego typu projektów w Europie. 
nwestycja obejmowała budowę nowego 
pasa autostrady od węzła Nowe Marzy 
do węzła Lubicz (51,72 km) i przeprawę 
przez Wisłę w okolicach Grudziądza, a 
także modernizację częściowo zrealizowa-
nego odcinka od węzła Lubicz do Czer-

niewic (10,70 km) wraz z dokończeniem 
budowy mostów przez Drwęcę oraz Wisłę 
koło Torunia. Wybudowano pięć nowych 
węzłów autostradowych, w tym zlokalizo-
wany na trasie etapu 1 i oddany do ruchu 
w lutym tego roku węzeł Warlubie. Na 
nowo otwartym odcinku pomiędzy Nowy-
mi Marzami a Czerniewicami, funkcjono-
wać będą jedynie dwa nowe węzły w Lise-
wie i Lubiczu. Pozostałe dwa: Grudziądz i 
Turzno zostaną uruchomione w przyszłym 
roku, po wybudowaniu lokalnych połączeń 
do zjazdów autostradowych. 
W ramach projektu wybudowano dwa 
duże mosty rzeczne. Most na Wiśle pod 
Grudziądzem, mierzący 1 954 metry, jest 
najdłuższym tego rodzaju obiektem w kra-
ju. Most wyróżnia też najdłuższa estakada 
dojazdowa o długości prawie jednego ki-
lometra oraz najdłuższe, bo 180-metrowe 
przęsło wsparte na podporach zanurzonych 
w nurcie rzeki. 60 innych obiektów mo-
stowych i wiaduktów dopełnia tej liczny, a 
warto wspomnieć, że 18 z nich pełni funk-
cję przejść dla zwierząt.
W budowie uczestniczą też inne fi rmy z 
Pomorza, jak choćby Grupa Lotos, która 
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była głównym dostawcą asfaltu na 62-ki-
lometrowy odcinek trasy. W sumie spółka 
Lotos Asfalt dostarczyła ok. 36 tys. ton 
surowca na budowę tej drogi, a blisko 90 
tys. ton na cały 156 - kilometrowy odcinek 
A1 z Trójmiasta do Torunia. Koncern już 
wkrótce uruchomi swoje pierwsze Punkty 
Obsługi Podróżnych (ze stacjami paliw 
Lotos). 
Na trasie nowego odcinka A1 na kierow-
ców czekają cztery pary miejsc obsługi 
podróżnych: Malankowo, Drzonowo, 
Nowy Dwór i Nowa Wieś

Szlak północ - południe

Plany budowy transkontynentalnego kory-
tarza komunikacyjnego łączącego Skandy-
nawię z basenem Morza Śródziemnego, a 
może też z Bliskim Wschodem zaczęły po-
jawiać się już w latach 60-tych ubiegłego 
wieku, a niektórzy specjaliści twierdzą, że 
jeszcze wcześniej - przed II wojną świato-
wą. Pod koniec lat 30- tych wybudowano 
na Pomorzu fragment autostrady łączącej 
Toruń  z portem w Gdyni (odcinek Warlu-
bie - Osiek). Trasa dzisiejszej A1 przebiega 
w przybliżeniu zgodnie z planami przed-
wojennymi, co nawiasem mówiąc stano-
wi pożywkę dla krytyki ze strony tych, 
którzy twierdzą, że w nowych warunkach 
geopolitycznych powinna ona przebiegać 
wzdłuż linii: Gdańsk - Tczew - Malbork - 
Kwidzyn - Grudziądz - Toruń, nie zaś tak 
jak w tej chwili: Gdynia - Gdańsk - Tczew- 
między Pelplinem a Starogardem Gdań-
skim, przez Bory Tucholskie na zachód od 
Nowego i na wysokości Grudziądza przez 
Wisłę na prawy brzeg i dalej do Torunia. 
Taki przebieg miałby uzasadnić zwłaszcza 
ze względu na Kwidzyn z jego zakładami: 
Philips i International Paper.
Autostrada A1 była przewidywana do 
realizacji w latach 60. XX wieku jako 
fragment Transeuropejskiej Autostrady 
Północ-Południe (TAPP), mającej w zamy-
śle łączyć Skandynawię z krajami basenu 
Morza Śródziemnego. W latach 1978-1989 
wybudowano pierwszy (17,5 km) jej odci-
nek: Tuszyn – Piotrków Trybunalski.

Okno na świat

Nawet krytycy tego lub owego elementu 
planów budowy A1 nie zaprzeczają, że jej 
budowa to  dla kraju, a zwłaszcza dla Po-
morza i jego portów sprawa pierwszorzęd-
nej wagi. Jej budowa jest przede wszyst-
kim warunkiem rozwoju naszych portów. 
Oczekuje się, że inwestycja spowoduje 
zwiększenie popytu na usługi przeładun-
kowe na potrzeby rynków państw Europy 
Środkowo - Wschodniej oraz Południowej. 
Dotyczy to zwłaszcza przewozów konte-
nerowych obsługiwanych w Gdyńskim 
Terminalu Kontenerowym.
Obecnie wobec braku szybkiego połącze-
nia Skandynawii z południem i wschodem 

Po co nam autostrady?
Na trasach o dużym natężeniu ruchu autostrada jest najlepszym i sprawdzonym rozwią-
zaniem. Możliwość szybkiego i sprawnego poruszania się po trasie, znacznie skraca 
czas podróży (w niektórych przypadkach nawet o 2/3).  Prześledźmy to na przykładzie. 
Między Łodzią a Warszawą miał powstać 98-kilometrowy odcinek autostrady. Bez 
łamania przepisów można by przejechać z jednego miasta do drugiego w 45 minut 
(dozwolona prędkość 130 km/h). Teraz taka podróż zabiera nawet do 3 godzin. Do 
zysków należy dodać mniejsze zużycie paliwa o co najmniej 10 proc., co przekłada się 
na realne korzyści fi nansowe  nie mówiąc już o ochronie środowiska i bezpieczeństwie 
przejazdu. Przeniesienie się części ruchu na autostrady rozluźnia ruch na drogach bez-
płatnych. 
Dla państwa opłacalna jest sama budowa autostrad, gdyż prywatni inwestorzy wnoszą 
od wydanych na ich budowę środków fi nansowych podatki do Skarbu Państwa. 

inwestycje
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Europy (najdogodniejszego, a więc przez 
terytorium Polski), porty Trójmiasta prze-
grywają konkurencję z nowoczesnymi i 
bardziej konkurencyjnymi portami Europy 
Zachodniej, takimi jak Bremerhaven, 
Hamburg, Rotterdam. W chwili obecnej 
praktyka przedstawia się w uproszczeniu 
następująco: oceaniczne kontenerowce, 
które zabierają od 3 do 8 tys. TEU (tylko 
taki transport się opłaca) często nie wpły-
wają na Bałtyk znając stan dróg pomiędzy 
portami polskimi i resztą kontynentu.
Dlatego wielkie statki zawijają do Rot-
terdamu albo Hamburga. Tam mniejsze 
partie towaru ładowane są na małe statki 
dowozowe (200–500 TEU) i płyną do 
Gdyni, Gdańska, Kłajpedy, Kaliningradu, 
Helsinek, Sztokholmu. Niekiedy bardziej 
nawet opłaca się towar załadować od razu 
na samochody bądź wagony kolejowe. 
Nowoczesna autostrada pozwoli wreszcie 
naszym portom wziąć udział w tej grze 

na równych warunkach, a wobec korzyst-
nego położenia geografi cznego naszego 
kraju, możemy w tej konkurencji zacząć 
niejednokrotnie wygrywać. Oczywiście 
będzie to wymagało stosowania nowocze-
snej strategii polegającej m.in. na łączeniu 
korytarzy transportowych z centrami logi-
styczno-przeładunkowymi ulokowanymi 
w portach oraz na integracji tych centrów 
pod względem technicznym, organiza-
cyjnym, logistycznym, informatycznym i 
kapitałowym. 
Włodarze miast wchodzących w skład 
trójmiejskiej aglomeracji wielokrotnie 
podkreślają, że peryferyjne (paradoksalnie) 
położenie Pomorza, w wyniku, którego 
nasz region leży nieco na uboczu głów-
nego nurtu życia gospodarczego w Polsce 
jest spowodowane faktycznym odcięciem 
nas od głównych europejskich szlaków 
komunikacyjnych. Dzięki A1 włączymy 
się do tej sieci. 

Z Gdańska do Teheranu
 Ukończenie  autostrady A1 umieści nasz kraj w sieci drogowej realizowanej pod agen-
dą ONZ pod hasłem TEM. Integracja komunikacyjna przewidziana przez powyższy 
projekt pozwoli – mówiąc obrazowo – kierowcy, który ruszy z Gdańska, zatrzymać 
się aż...w Teheranie. Łączna długość utworzonego w ten sposób korytarza komunika-
cyjnego wyniesie prawie 10 tys. kilometrów i wieść będzie z  Helsinek i Sztokholmu 
przez Bałtyk, Gdańsk, a następnie przez Toruń, Łódź, Piotrków, Częstochowę Katowi-
ce, Czechy, Węgry, b. Jugosławię, Bułgarię, Turcję, w której przechodzi w Stambule 
zbudowanym dla niej mostem nad Bosforem przez kraje Bliskiego Wschodu do Zatoki 
Perskiej. EKG-ONZ w swoich publikacjach podaje, że jadąc autostradą TEM odległość 
z Gdańska do Istambułu wynosi 2645 km, z Gdańska do Bagdadu 4.755, a do Teheranu 
5146 km. Ofi cjalne odgałęzienia TEM w Europie biegną przez Austrię i Włochy do 
Morza Śródziemnego w rejonie Udine, przez Grecję do portu Pireus oraz Rumunię do 
Konstancy nad M. Czarnym.

Fo
t. 

K
ac

pe
r K

ow
al

sk
i/a

er
om

ed
ia

.p
l d

la
 S

K
A

N
SK

A

Istniejące odcinki
Rusocin (Pruszcz Gdański) – Swarożyn (Tczew); 24,3 km, oddany do użytku w 2007. 
Swarożyn (Tczew) – Nowe Marzy (Grudziądz); 63,9 km, oddany do użytku w 2008,
Nowe Marzy (Grudziądz) - Toruń-Czerniewice; 62,4 km, oddany do użytku w październiku 2011,
Tuszyn (Łódź) – Piotrków Trybunalski; 17,5 km, oddany do użytku w 1989,
Gliwice Maciejów – Gliwice Sośnica; 6 km, oddany do użytku we wrześniu 2011,
Gliwice Sośnica – Rybnik (dawniej węzeł Bełk); 15,4 km, oddany do użytku w 2009,
Rybnik (d. węzeł Bełk) - Żory (d. węzeł Rowień); 7,5 km, oddany do użytku w grudniu 2010,
Żory (d. Rowień) - Świerklany; 7,0 km, oddany do użytku w kwietniu 2011.

Odcinki w budowie
Odcinek Toruń Czerniewice - Stryków/Łódź Północ - planowany termin oddania - czerwiec 2012
Odcinek Stryków/Łódź Północ - Pyrzowice -  planowany termin oddania - sierpień 2013 
(na odcinku do Piotrkowa Tryb.), 2014 (do Pyrzowic)
Odcinek Pyrzowice - Maciejów -  planowany termin oddania - maj 2012
Odcinek Świerklany - Gorzyczki -  planowany termin oddania - kwiecień 2012

A1 – historia budowy

inwestycje
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Auto-nowości

Na podbój naszego rynku całkiem niedawno wyruszył 
nowy, mały SUV segmentu premium - Audi Q3.  Ten model, 
to jak na razie ostatni zapowiadany przez Audi samochód 
określany przez samego producenta mianem pojazdu 
„sportowo-użytkowego”. 
Sylwetką Q3 przypomina swoich większych krewnych. 
Potężny przód samochodu, nieco uniesiony tył i wyróżnia-
jące się diody led, to symbole rozpoznawcze wszystkich 
Q. Uwagę zwraca też masa pojazdu - niecałe 1500 kilogra-
mów. Q3 w 74 proc. zrobiono ze stali wysokowytrzymało-
ściowej (pokrywa bagażnika i silnika są z aluminium). Dwa 
benzynowe silniki (170 i 211 KM) oraz dwa wysokoprężne 
(140 i 177 KM) - wszystkie o pojemności 2 litrów. Do tego 

pełen zestaw dodatków, systemów i opcji, bez których nie 
może obejść się auto segmentu premium. Firma oferuje np. 
audi side assist, pomagający kierowcy zmienić pas ruchu 
za pomocą czujników radaru czy audi lane assist aktywnie 
kontrolujący właściwy pas ruchu i w razie zagrożenia sy-
gnalizujący potrzebę poprawienia położenia kierownicy. 
Co ciekawe, Q3już w podstawowej wersji jest dość bogato 
wyposażone.  „W przypadku Q3 liczyliśmy głównie na 
klientów fi rmowych - mówi Marcin Tyburski z fi rmy Fota-
Groblewski, przedstawiciela marki w Trójmieście. - Samo-
chód cieszy się jednak sporą popularnością wśród klientów 
indywidualnych, ceniących sobie wygodę, oszczędność i 
luksus, gwarantowany przez markę.”

BMW 6 coupe 

Podczas ofi cjalnej premiery tego auta w 
gdańskim salonie BMW Zdunek, prezes 
fi rmy Tadeusz Zdunek, ogłosił sprzedaż 
pierwszego samochodu mimo że prezen-
tacja jeszcze się nie odbyła. Zaciekawieni 
przedstawiciele mediów dowiedzieli się 
jedynie, że osobą, która zdecydowała się 
w ciemno zakupić auto znanej marki jest 
jeden z trójmiejskich przedsiębiorców – 

stały klient fi rmy Zdunek.
Nowe BMW serii 6 coupe znacznie różni 
się od swojego poprzednika. Jest niższy, 
szerszy i dłuższy. Nadwozie auta przeszło 
spory lifting. Dzięki miękkim, płynnym 
liniom auto nabrało elegancji i dostojno-
ści. Jest smukłe, ale i atletyczne. Linia 
dachu coupe opływa kabinę i biegnie 
elegancko aż po szeroki, masywny tył. 

Zwracają uwagę refl ektory LED nadające 
autu rasowego, sportowego charakteru.
W środku w oczy rzuca się umieszczony 
centralnie 10. calowy wyświetlacz. Fotele 
są duże i ergonomiczne. Ekskluzywne 
wnętrze BMW serii 6 coupe wykonane 
jest z materiałów najwyższej jakości. 
Tapicerka ze skóry nappa Exclusive, bie-
gnące przez deskę rozdzielczą, konsolę 
środkową i górną część boczków stebno-
wanie stebnowanie dostępne jest również 
w kontrastującym kolorze, a luksusowy 
wygląd wnętrza uzupełniają wyselekcjo-
nowane drewna albo chłodne aluminium. 
Nabywcy auta mogą wybierać spośród 
dwóch silników: BMW 640i Coupe ma 
pod maską trzylitrową, rzędową, benzy-
nowa „szóstkę”. Silnik z turbiną generuje 
łącznie 315 KM oraz moment obrotowy 
450 Nm. W połączeniu z automatyczną 
skrzynią biegów do setki rozpędza się w 
5,4 sekundy. 650I Coupe to z kolei 4,4li-
trowa benzyna - 402 KM i imponujące 
600 NM. 4,9 do setki i podobnie jak w 
przypadku słabszej wersji elektroniczna 
smycz, która prędkość samochodu ogra-
nicza do 250 km/h.
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Organizator pokazu postawił na dramaturgię i uroczy-
stą oprawę. Dwa egzemplarze nowego modelu stały 
na scenie przykryte jedwabistą tkaniną, po czym pięk-
ne hostessy dokonały spektakularnego odsłonięcia 
przy dźwięku braw z widowni.  
Nowe Porsche od swojego poprzednika  najbardziej 
różni się wielkością. Auto jest niższe od modeli po-
przedniej generacji, zwiększył się za to rozstaw kół 
przednich i rozstaw osi. 911 ma teraz między kołami aż 

10 cm więcej. Mimo większych gabarytów konstruk-
torom udało się zaoszczędzić na wadze – samochód 
waży 50 kg mniej niż poprzednio. Poprawiono także 
docisk do nawierzchni, co jeszcze bardziej udoskonala 
właściwości jezdne. O właściwościach jezdnych tego 
sportowego samochodu można było się przekonać 
jeszcze tego samego wieczora. Jazdy testowe nie były 
długie i odbywały się tylko na zamkniętym dla ruchu 
terenie wokół Filharmonii.

Porsche 911
Najnowsze Porsche 911 zostało zaprezentowane w Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej na Ołowiance. Sopocki dealer marki, fi rma Lellek, za-
prosiła na premierę swoich klientów, którzy po ofi cjalnej prezentacji 
mogli osobiście przekonać się o możliwościach nowej wersji najbar-
dziej rozpoznawalnego modelu fi rmy Porsche.

Range Rover Evoque
Evoque - to zupełnie nowy Range Rover. 
Do tej pory Range Rover kojarzył się pra-
wie zazwyczaj z kolosalnym, masywnym 
pojazdem, skrzyżowaniem czołgu z luk-
susową limuzyną. Producent zdecydował 
jednak, że czas na zmiany. Teraz ich efekt 
obserwować można już w Trójmieście, 
dzięki fi rmie JLR Gdańsk, przedstawicielo-
wi marki w Trójmieście i na Pomorzu.

Auto-nowości

Parametry podwozia i elektrycznego wspo-
magania kierownicy (EPAS) w Evoque 
zostały ustawione tak, aby zapewnić precy-
zyjne, szybkie reakcje na ruchy kierownicy 
przy niskiej prędkości, sprawiając, że samo-
chód jest zwinny i doskonale przygotowany 
do jazdy po mieście. Evoque jest lżejszy i 
bardziej kompaktowy, dzięki czemu przy 
większych prędkościach manewry można 
wykonać szybko i bezbłędnie. Najmniejszy 
suv BMW, X1, jest dłuższy od Evoque’a 
o całe 10 centymetrów. Małego Range’a 
przerastają nawet wyrośnięte kompakty, jak 
np. najnowsza generacja Opla Astry. Mimo 
iż absolutnie nie jest to auto nadające się 
do jazdy w naprawdę trudnym terenie, to 
przygotowaniem do ewentualnego wjazdu 
na wertepy Evoque zawstydza konkurencję. 
Prześwit wynosi ponad 21 cm, kąty natar-
cia: rampowy i zejścia - 25, 22 i 33 stopnie. 
Głębokość brodzenia to pół metra.
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We wnętrzu znajdziemy łącznie 10 metrów 
kwadratowych skóry, szczotkowane alumi-
nium i naturalne drewno. Do wyboru mamy 
m.in. 16 rodzajów skóry, 12 kolorów nadwozia 
czy 8 wzorów obręczy kół o średnicy od 17 do 
20 cali. Silniki? Dwa turbodiesle o mocy 150 
lub 190 KM lub dwulitrowa, turboładowana 
jednostka benzynowa o mocy 240 KM.

Mercedes 
klasy M i B

Auto-nowości
Mercedes konsekwentnie odświeża gamę 
swoich modeli. Nie są to jednak zmiany 
radykalne – co jest typowe dla tak konser-
watywnej fi rmy. W salonach marki można 
już oglądać nowego ML-a. Flagowy suv 
Mercedesa jest teraz nieco bardziej kan-
ciasty. Zachował jednak proporcje swoich 
poprzedników oraz charakterystyczny 
kształt słupka c. Wnętrze auta jest bardziej 
komfortowe, ale drewno, aluminium i skó-
ra to przecież w tej klasie aut wyposażenie 
obowiązkowe.
To, na co producent stara się zwrócić 
uwagę klientów, to bezpieczeństwo. Na 
długiej liście wyposażenia dodatkowego, 
oprócz licznych pozycji z zakresu kom-
fortu (np. samopoziomujące się pneuma-
tyczne zawieszenie), znajdziemy także te, 
które mają pomóc kierowcy. Mercedes 
oferuje więc m.in. monitoring martwego 
pola oraz niezamierzonej zmiany pasa 
ruchu, kamerę podczerwieni rozpoznającą 
pieszego w ciemności, czujniki wykrywa-
jące senność u kierowcy czy uchylające 
maskę w momencie kolizji z pieszym, by 
zminimalizować jego obrażenia. Nowa M 
klasa ma być także 
oszczędniejsza. - W 
wersji z podsta-
wową jednostką 
ML 250 Bluetec, 
z 2,1-litrowym, 
czterocylindrowym 
dieslem o mocy 
204 KM, średnie 
spalanie wnosi 6 l 
na 100 km - mówi 
Łukasz Kołodziej-
czyk z fi rmy BMG 
Goworowski, przed-
stawiciela marki. Swoją przynależność do 
segmentu premium udowadnia też nowa 
generacja klasy B. Zmiany stylistyczne wi-

dać zarówno z zewnątrz, 
jak i w środku auta. 

Luksusową nowością 
wnętrza jest m.in. możliwość zamówienia 
deski rozdzielczej obszytej skórą Artico. 
W B klasie dostępne dwie wersje silnika 

benzynowego o pojemności 1,6 litra - B 
180 o mocy 122 KM oraz B 200 o mocy 
156 KM. Jednostki generują odpowiednio 
200 i 250 Nm maksymalnego momentu 
obrotowego, dostępnego już przy 1250 
obr./min. 
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