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To już kolejne spotkanie przy lekturze Expressu Bizne-
su. Tym razem oddajemy w Państwa ręce wydanie, które 
częściowo jest poświęcone otwarciu nowej siedziby Pra-
codawców Pomorza. Zmiany, które wprowadzamy przy 
Państwa pomocy powodują, że nasz magazyn jest coraz 
ciekawszy.

Kolejny raz miasta z naszego regionu potwierdziły,  
że w ogólnopolskim rankingu jednostek samorządu te-
rytorialnego za 2011 rok publikowanemu przez Związek 
Powiatów Polskich są na samym szczycie. Gdańsk w tym 
rankingu wygrał, a Słupsk tuż za nim zajął drugą lokatę.

W każdym numerze staramy się wychodzić naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom. Wiedząc, że wśród naszych 
Czytelników jest wielu fanów motoryzacji, prezentujemy 
kolejną już odsłonę modelu BMW serii 3 zaprezentowa-
nego w salonie Zdunek. Miłą niespodzianką w czasie tej 
prezentacji był wjazd samochodu, za którego kierownicą 
siedział sam Krzysztof Hołowczyc.

Tradycyjnie na łamach Expressu Biznesu można prze-
czytać wiele ciekawych wywiadów z ludźmi sukce-
su, m.in. z dwukrotnym laureatem Diamentów Forbsa,  
Andrzejem Grajewskim prezesem NDI. Niemniej cie-
kawa jest rozmowa, którą udało nam się przeprowadzić 
z Daqing Qu, prezesem Polsko – Chińskiej Izby Prze-
mysłowo. Natomiast o możliwościach, jakie daje mikro 
i małym przedsiębiorcom inicjatywa  JEREMIE może-
my dowiedzieć się od Sławomira Koprowskiego – preze-
sa Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Na okładce prezentujemy kobietę z zasadami i pasją.  
Według Aliny Łuczyckiej każdy sukces musi być poparty 
także rzetelną i systematyczną wiedzą, pracą  i wymaga 
maksymalnego zaangażowania. 

Jak co roku redakcja Expressu Biznesu patronuje balom 
charytatywnym organizowanym przez Fundację Hospi-
cjum oraz Rotary Gdańsk Sopot Gdynia.

Luksus zawsze jest w cenie, dlatego w tym numerze 
przedstawimy kilka z ciekawszych inwestycji o wyso-
kim standardzie, które są realizowane na trójmiejskim 
rynku nieruchomości. 

Piotr Ruszewski
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Pomorska Izba 
Rzemieślnicza MSP

Firma z przyszłością 2012

po raz szósty organizuje konkurs
„Firma z przyszłością”

Jest to kontynuacja konkursów organizowanych 
przez nas od 1996 roku, które zdobyły uznanie 
wśród pomorskich przedsiębiorców oraz lokalnych 
i regionalnych władz. Zależy nam na ciągłości tej 
inicjatywy, ponieważ jako organizacja samorządu 
gospodarczego, stawiamy sobie za jeden 
z podstawowych celów wspieranie sektora MSP 
w pokonywaniu barier w rozwoju, wdrażanie idei 
konkurencyjności oraz promocję naszych firm. 
Konkurs ma formułę otwartą, a do udziału w nim 
zapraszamy przedsiębiorstwa produkcyjne 
i usługowe województwa pomorskiego, niezależnie 
od ich przynależności organizacyjnej.

Dodatkową kategorię stanowi 
Firma odpowiedzialna w biznesie

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Wojewoda Pomorski oraz Prezydent Miasta Gdańska, którzy docenili rolę małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa oraz znaczenie, jakie odgrywa 
nasz konkurs, promujący firmy stawiające na rozwój, nowoczesność i innowacyjność.

W działaniach 
promujących 

wspierają nas także 
czołowe pomorskie media, 

takie jak TVP Gdańsk, 
Telewizja EiA, 

Radio Gdańsk, 
Express Biznesu, 
Dziennik Bałtycki, 

oraz portal trojmiasto.pl, 
które uznając wagę naszego 

Konkursu, objęły nad nim 
patronat medialny.

Organizatorzy konkursu
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku, ul. Piwna 1/2   tel.305-84-17, fax.: 301-79-31 
e-mail: organizacja@pomorskaizba.com.pl    
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ŚWIAT BIZNESU

Pomorscy Liderzy Polskiego Biznesu
Marszałek Mieczysław Struk uhonorował 
listami gratulacyjnymi przedsiębiorców 
z Pomorza, nominowanych do tego-
rocznych nagród Business Centre Club. 
Wielka Gala Liderów Polskiego Bizne-
su odbyła się w w sobotę 21 stycznia 
w Warszawie.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
nominowanych do tegorocznej statuetki 
firm:  Dariusz Cegielski – prezes Trans-
polonia z Tczewa, Leszek Niedałtowski 
– prezes STBU Brokerzy Ubezpieczenio-
wi z Sopotu oraz laureatów poprzednich 
edycji konkursu LPB, którzy otrzymają 
podczas sobotniej gali w stolicy diamenty 
do Złotej Statuetki: Barbara Kwiatkow-

ska - prezes Zarządu Stabilator z Gdań-
ska i Tomasz Kłoskowski – prezes Port 
Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy sp. 
z o.o. i Iwona Górska prezes Przedsię-
biorstwo Budowlane „Górski” sp. z o.o.. 
Wśród nominowanych do tegorocznej 
statuetki zabrakło przedstawiciela firmy 
Asseco Poland S.A. nie pojawił się też 
Ryszard Krauze – prezes Prokom Invest-
ments S.A., - laureat Medalu Solidarno-
ści Społecznej. Na spotkaniu oczywiście 
nie mogło zabraknąć kanclerza gdańskiej 
Loży BBC Macieja Dobrzynieckiego 
i i jej dyrektora Katarzyny Dobrzyniec-
kiej. Maciej Dobrzyniecki przedstawił 
zaproszonych gości i poinformował 

o tegorocznych nominacjach.
- To wielka dla mnie satysfakcja, że 
aż osiem firm z Pomorza znalazło się 
wśród tegorocznych Liderów Polskiego 
Biznesu – mówił marszałek Mieczysław 
Struk. - Są to firmy doskonale nam znane 
o znakomitej renomie i świetnie się roz-
wijające. Chcę bardzo podziękować panu 
kanclerzowi za promocję pomorskich 
firm, bo jest to bardzo istotne, że zna-
lazły się one wśród setek firm branych 
zapewne pod uwagę. Bardzo serdecznie 
gratuluję tych prestiżowych wyróżnień 
i chciałbym przekazać listy gratulacyjne 
wszystkim laureatom. 
(ANGO)
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Marszałek gościł przedstawicieli 
Loży Gdańskiej BCC
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życie jest sztuką

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, 
wieńcząca XXI edycję konkursu, odby-
ła się 21 stycznia 2012 roku w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej w Warsza-
wie. Złota Statuetka jest uznawana przez 
przedsiębiorców za jedną z najbardziej 
prestiżowych nagród gospodarczych 
w Polsce. 
Podczas gali została także wręczona Na-
groda Specjalna za działania służące roz-
wojowi przedsiębiorczości i gospodarki 
rynkowej oraz promocji naszego kraju 
na arenie międzynarodowej. Tegorocz-
nymi laureatami zostali premier Turcji 
Recep Erdoğan oraz premier Hanna 
Suchocka. W poprzednich latach Nagro-

dę Specjalną odebrali m.in.: prezydent 
Lech Wałęsa, przewodniczący Komisji 
Europejskiej José Manuel Barroso, Jan 
Nowak-Jeziorański.
Kolejnym laurem przyznawanym przez 
BCC są Medale Solidarności Społecznej. 
Pomorskim laureatem tej nagrody został 
Ryszard Krauze – prezes Prokom Invest-
ments. Przyznanie medalu jest wyrazem 
uznania i podziękowania za zaangażo-
wanie społecznie, pomoc potrzebującym, 
propagowanie idei odpowiedzialności 
społecznej biznesu i budowę solidarno-
ści społecznej.
BCC wspiera działania wielu fundacji, 
galom towarzyszą więc aukcje chary-

Najlepsi z najlepszych

Business Centre Club przyznaje Złote 
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu od 
1991 r. To wyraz uznania dla fi rm i ich 
szefów, którzy w swojej działalności 
kierują się nie tylko potrzebą zysku, ale 
też etyką i troską o sprawy państwowe. 
Laureaci konkursu, którzy utrzymają 
pozycję lidera i nadal osiągają doskona-
łe wyniki, otrzymują do swojej statuetki 
Diament. Od 1993 roku klub przyznaje 
także Nagrody Specjalne, które wręcza-
ne są wybitnym osobistościom spoza 
środowiska biznesu za przyczynianie 
się do rozwoju przedsiębiorczości i go-
spodarki rynkowej w Polsce.

Ryszard Krauze – prezes 
Prokom Investments 
został laureatem Medalu 
Solidarności Społecznej

tatywne i loterie. W tym roku wpływy 
zostaną przekazane Fundacji Synapsis 
oraz Fundacji Dzieciom Zdążyć z Po-
mocą. Podczas gali odbędzie się również 
aukcja kalendarza Kobiety Kina 2012. 
Dochód z aukcji jest przeznaczony dla  
kolejnych dwóch fundacji: Anny Dym-
nej „Mimo Wszystko” oraz Ewy Błasz-
czyk „Akogo?”. 
(ANGO)

Przedstawiciele nagrodzonych 
fi rm podczas Wielkiej Gali 
Polskiego Biznesu 

Fo
t. 

BB
C

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



EXPRESS BIZNESU      8 |  

Diamenty Forbesa  to ranking polskich przedsiębiorstw najszyb-
ciej zwiększających swą wartość. W tym roku znalazło się w nim 
ponad 150 firm z Pomorza z czego 75 to firmy z trójmiasta Pomo-
rzu wyróżnienia trafiły do 155 firm, z czego aż 75 to firmy z Trój-
miasta. Wartość jest obliczana  na podstawie tzw. metody szwaj-
carskiej, łączącej metody: majątkową oraz dochodową. Pierwsza 
nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na 
podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany se-
zonowe. Ranking podzielony jest na 3 kategorie wg przychodów 
ze sprzedaży w 2011 roku (firmy małe 5-50 mln zł, firmy średnie 
50-250 mln zł, firmy duże powyżej 250 mln zł.) 
W kategorii firm z przychodem powyżej 250 mln zł. na pierw-
szym miejscu rankingu znalazła się  spółka NDI z Sopotu, przed  

Interchem z Gdyni i Jysk z siedzibą w Gdańsku. Wśród firm 
średnich z dochodemd 50-250 mln. zł., pierwsza lokata przypadła 
Kościerskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowemu UNI-
BUD Sp. z.o.o z Wielkiego Klincza, które wyprzedziło AMEX 
Service Trading (Marine) Ltd  i LOTOS Serwis Sp. z.o.o. Wresz-
cie w trzeciej kategorii pomorską pulę otwiera spółka Swissmed 
Prywatny Serwis Medyczny z Gdańska. Na drugiej pozycji firma 
PBE Elbud Gdańsk S.A., a trzeciej również gdańska spółka Gajek 
Engineering.  
Laureaci pierwszych miejsc pomorskiego rankingu poza pokaź-
nych rozmiarów statuetkami w kształcie diamentów otrzymali 
dzięki sponsorowi – firmie APART szpilki z prawdziwymi dia-
mentami. (ANGO)

Diamenty w Hiltonie
W hotelu Hilton w Gdańsku odbyła się doroczna pomorska gala wręczenia nagród 

prestiżowego i ogłoszenia wyników rankingu prestiżowego magazynu Forbes. Laureatami 
tegorocznych Diamentów Forbesa zostały firmy NDI, UNIBUD oraz Swissmed.
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Złote Certyfikaty Rzetelności 
zostaną wręczone laureatom 
w trakcie pięciu uroczystych 
gali. Jedna z nich odbędzie 
się w Sopocie 31 maja 2012 r.
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Uroczystości uświetnili swoją obecnością 
pomorski marszałek Mieczysław Struk 
i członek Zarządu województwa pomor-
skiego Ryszard Świlski. Nie zabrakło 
oczywiście władz samorządowych miast 
i gmin powiatu kartuskiego. Szcze-
gólnymi gośćmi byli przedstawiciele 
ukraińskiego Śniatynia, z którym powiat 
kartuski podpisał niedawno umowę 
umowę o współpracy. Galę podobnie jak 
w ubiegłym roku poprowadzili wspólnie 
Janina Kwiecień – starosta kartuski oraz 
doskonale znany na Kaszubach, bo po-
chodzący z tego rejonu showman Maciej 
Miecznikowski – również lider zespołu 

Leszcze, a od paru lat prowadzący tele-
wizyjny teleturniej „Tak to leciało”. 
Do wręczania nagród i wyróżnień przy-
stąpiono po projekcji filmu promocyj-
nego o powiecie kartuskim i jego atrak-
cjach. Z pewnością trzeba gospodarzom 
perłowej gali pozazdrościć umiejętności 
organizacyjnych. Przy zapełnionej do 
ostatniego krzesła salo wręczanie jak 
zawsze poszło bardzo sprawnie, a fotore-
porterzy nie musieli – jak to często bywa 
przy tego typu imprezach fotografować 
pleców nagradzanych i nie przeszka-
dzając widowni sprawnie czynili swoją 
powinność. Nie zapomniano również 

o wspólnej pamiątkowej fotografii lau-
reatów. Trzeba przyznać, że pod tym 
względem, na szkolenie do Kartuz mogli-
by przyjeżdżać podobnych organizatorzy 
imprez w Trójmieście. 
Gwiazdą wieczoru XI Gali Perła Kaszub 
była Dorota Lulka znana aktorka z Teatru 
Miejskiego im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni, która wystąpiła z recitalem pio-
senek ze spektaklu Piaf. Towarzyszyli jej 
Paweł Nowak – akordeon i Dariusz Gu-
tomski – kontrabas. Śpiewająca aktorka 
otrzymała równie duże owacje jak pod-
czas ubiegłorocznej Gali Irena Santor. 
(ANGO)

PERŁY KASZUB
W restauracji „Złota Jesień” w Kartuzach odbyła się 

XI Gala  rozdania „Nagród Starosty Kartuskiego – Perła Kaszub”.

Laureaci nagrody starosty kartuskiego Perła Kaszub 2011
Superperła Kaszub: Marcin Szymański - dyrektor Zakładu Produkcyjnego firmy Unilever Polska S.A. w Baninie - producent lodów Algida oraz Ewa 
i Zenon Sucheccy - właściciele Galerii Volkswagena w Pępowie. 
Perła Kaszub: Marian Kowalewski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie, Marian Kotecki - właściciel firmy Przewozy Autobusowe Gryf 
w Żukowie, Stanisław Sypion - restauracje Wanoga i Orchidea w Chwaszczynie, Marek Szymański - Centrum Odnowy Biologicznej w Kartuzach, ks. 
Józef Kuchta - proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Czeczewie i ks. Piotr Grabowski - proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha i Św. Brata Alberta Chmielow-
skiego w Miechucinie 
Wyróżnienia Perła Kaszub: Krystyna i Jerzy Walkuszowie z Hopowa, Stanisław Zieliński - działacz społeczny z Kartuz, Małgorzata Klasa - zasłużony 
nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Sławomir Bronk - dyrygent Chóru Kameralnego Discantus z Gowidlina, 
Ireneusz Korda - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, Anna i Jerzy Suwalscy - organizatorzy Pucharu Polski w Wyścigach Psich Za-
przęgów, Zdzisław Niklas - właściciel firmy Bud Bau Sp. z o.o. w Kartuzach, Czesław Bielicki z Kawli Dolnych, Paweł Teclaf - zdobywca 5 miejsca 
Mistrzostw Świata w Szachach w Brazylii w kategorii ośmiolatków, Patryk Zaborowski - brązowy medalista Mistrzostw Świata w Kickboxingu w Mace-
donii, Uczniowski Klub Sportowy Troyan w Chmielnie oraz Uczniowski Klub Sportowy Trops w Kartuzach
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Minęły czasy, kiedy dwie trójmiejskie 
elektrociepłownie – Gdańską i Gdyńską 
umieszczano w gronie największych tru-
cicieli środowiska. Wówczas nieustannie 
wytykano im, że usypują składowiska 
odpadów – popiołów i żużla. To już prze-
szłość. Wielkim sukcesem Elektrociepłow-
ni Wybrzeże jest przestawienie produkcji 
na bezskładowiskowy system technolo-
giczny.
 Odpady, jako że to elektrociepłownie spa-
lające węgiel kamienny uzupełniany bio-
masą,  to w 90% popioły i w 10% żużel.  
Nowa, proekologiczna technologia wy-
magała  drogich inwestycji. Po raz pierw-
szy w swych dziejach przedsiębiorstwo 
uzyskało dotacje unijne. Cała inwestycja 
kosztowała prawie 70 mln złotych. Dopła-
ta z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko wyniosła 14,5 mln zł. Głów-
ną częścią inwestycji są 2 nowe zbiorniki 
retencyjne do czasowego gromadzenia 
popiołów – największe w Polsce, jeden 
wybudowany w Gdańsku i jeden w Gdyni. 
Jako pierwszy zaczęto realizować gdyński. 
Stary, wybudowany 15 lat temu zbiornik 
o pojemności 1000  m sześciennych, oka-
zał się w czasach współczesnych mocno 
niewystarczający, stąd potrzeba budowy 
nowego -  o pojemności 17 tys. m sześć. 
Bliźniacza inwestycja powstawała równo-
legle w Gdańsku. W poprzednim systemie 
popioły mieszano z wodą i transportowano 
na wysypiska. Obecnie, w tych 17 razy 
większych silosach gromadzi się odpady 
suche. Pojemność ma istotne znaczenie. 
Pozwala dużo dłużej przechowywać od-

pady w zamkniętym silosie, w związku 
z czym jest czas na ich zagospodarowanie, 
głównie w budownictwie drogowym. Do-
tąd obie branże się rozmijały – najwięcej 
popiołów elektrociepłownie wytwarzały 
w zimie, dla drogowców martwym se-
zonie. Poza tym do przemysłowego wy-
korzystania nadają się najlepiej odpady 
suche. Dzięki tym inwestycjom możliwe 
stało się zamknięcie składowisk, które 
znajdują się w Rewie i na gdańskiej Let-
nicy.
Od października 2011 wyłączyliśmy hy-
drotransport i korzystamy wyłącznie z no-
wych, zamkniętych zbiorników – mówi 
Krzysztof Świtlik – dyrektor techniczny 
Transport wodny popiołu na składowisko 
w Rewie został zaniechany– około 72 
hektarów w Rewie można dalej rekulty-
wować, co jest ważne, bo w pobliżu jest 
obszar NATURA 2000, gdzie znajduje się 
Rezerwat Beka. Na gdańskiej Letnicy byłe 
składowisko też jest poddawane rekulty-
wacji. Złożonych zostało tam około 2 mln 
ton popiołów w 4 kwaterach i częściowo 
na obwałowaniach. Jedna z kwater już jest 
całkowicie zrekultywowana, a pozostałe 
częściowo. Rekultywacja polega na na-
wiezieniu ziemi i obsadzeniu roślinnością. 
Podobnie postępuje się w Rewie. Tam po-
pioły miesza się z osadami z oczyszczalni 
ścieków. Roślinność na tym podłożu rośnie 
wyjątkowo bujnie. 
Drugą metodą jest wykorzystywanie po-
piołów do budownictwa drogowego i przy 
nasypach linii kolejowych. Wieloletnim 
partnerem gdańskiej elektrociepłowni 

W trosce o ochronę środowiska

w zagospodarowywaniu odpadów jest 
przedsiębiorstwo Pollytag, mieszczące się 
po sąsiedzku. 
Niestety, mimo że w Gdańsku jest obec-
nie realizowanych wiele inwestycji dro-
gowych, zainteresowanie inwestorów 
tymi popiołami jest niewielkie, a szkoda. 
W całej Polsce popioły takie są szeroko 
stosowane. Przykładowo: w Warszawie 
nasypy przy budowie Mostu Północnego 
są prawie wyłącznie wykonane na bazie 
popiołów. Składowiska przy EC Żerań 
w 50% wykorzystywane są przy budow-
nictwie drogowym. Choć odpady te nadają 
się też świetnie na nasypy kolejowe, nie 
ma wielkich nadziei na użycie ich przy Po-
morskiej Kolei Metropolitarnej, ponieważ 
powstanie ona na śladzie przedwojennej 
trasy. Na południu Polski praktycznie pro-
blemu z odpadami nie ma, szczególnie, że 
zużywa się je także do zasypywania nie-
czynnych już wyrobisk i chodników w ko-
palniach. Może i na Pomorzu podniesie się 
świadomość ekologiczna decydentów.
W każdym razie kierownictwo i zespoły 
pracownicze Elektrociepłowni  Wybrze-
ze nie uważają sprawy walki o czystość 
środowiska za zakończoną. Obecnie przy-
gotowuje się wnioski o kolejne transze 
unijnej dotacji. Anna Kłos 

Zbiornik retencyjny popiołów 
w Elektrociepłowni Gdyńskiej

Zespoły pracownicze realizujące ekologiczne inwestycje w Gdańsku 
i Gdyni. Pośrodku (z białą teczką w ręku) dyr Krzysztof Świtlik

Elektrociepłownie Wybrzeże bez wysypisk popiołów
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Co Kredyt Bank ma szczególnego 
do zaoferowania małym i średnim 
firmom?

W Kredyt Banku stawiamy na banko-
wość relacyjną, opierając nasz model 
biznesowy na lojalności, szacunku oraz 
trwałości współpracy. Klienci oczekują, 
że nasi pracownicy zapewnią komplek-
sową obsługę, wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom, dlatego chcemy, 
aby doradca rozumiał na czym polega 
istota działalności klienta, jakie są jego 
potrzeby. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa ocze-
kują prostych i przejrzystych zasad ob-
sługi. Klient ceni swój czas i dokładnie 
liczy koszty. Dziś to bank musi przyjść 
do klienta, a oferta przynieść konkretne 
oszczędności pieniędzy i czasu.

Jeśli jesteśmy przy ofercie – Kredyt 
Bank proponuje lokatę dwuwaluto-
wą. Co to za produkt?

Lokata Dwuwalutowa to nowocze-
sny instrument depozytowy, którego 
stopa procentowa może kształtować 
się znacznie powyżej rynkowej stopy 
procentowej dla standardowych depo-
zytów. W zamian za ryzyko przewalu-
towania kwoty kapitału otrzymujemy 
premię w postaci dodatkowego opro-
centowania kapitału. Lokatę Dwuwa-
lutową można zawierać na okres od 1 
tygodnia do 12 miesięcy. Korzyścią dla 
klienta jest tu zdecydowanie wyższe 
oprocentowanie w stosunku do trady-
cyjnych lokat terminowych, możliwość 
wyboru kursu zamiany będącego 
kursem walutowym, po którym może 
nastąpić przewalutowanie. Bank wypła-
ca całkowite oprocentowanie ustalone 
w dniu zakładania lokaty, bez względu 
na to czy nastąpi przewalutowanie. 
Minimalna kwota lokaty to 50 tys. EUR 
lub USD, ale trzeba pamiętać, ze jest to 
produkt dla firm, które najczęściej depo-
nują wyższe kwoty.

Oprocentowanie lokat firmowy w Pol-
sce jest dosyć niskie w porównaniu do 
depozytów dla klientów indywidual-
nych…

Niezupełnie. Kredyt Bank ma w swo-
jej ofercie np. rachunek depozytowo 
– rozliczeniowy, na którym środki są 
oprocentowane na 5,25%. To bardzo 

wygodny rachunek, który daje wysokie 
odsetki, charakterystyczne dla lokat ter-
minowych oraz swobodę dysponowania 
środkami – jak na rachunku bieżącym. 
Środki można wpłacać i wypłacać bez 
utraty odsetek. Mamy też lokaty progre-
sywne, których oprocentowanie rośnie 
wraz z czasem utrzymywania depozyt – 
do 4,3%.W sumie – jest w czym wybie-
rać. Dla firm istotną kwestia jest dostęp 
do środków, stąd duże zainteresowanie 
lokatami na krótkie terminy i over night. 

Czyli ważniejsza jest dostępność niż 
oprocentowanie?

W przypadku firm skala pojedynczych 
transakcji często przekracza kilka milio-
nów złotych. Zwykle depozyty o takiej 
wartości negocjowane są indywidualne. 
W procesie pozyskania depozytów fir-
mowych nie tylko cena jest decydująca. 
Banki koncentrują się przede wszystkim 
na skracaniu procedur związanych 
z negocjowaniem cen i podpisywaniem 
umów. Stąd też znaczna część negocja-
cji ze strony banków realizowana jest 
przez klientów bezpośrednio ze spe-
cjalistami departamentów gospodarki 
pieniężnej – tak też jest w naszym no-
wym produkcie, lokacie dwuwalutowej. 
Przedsiębiorcy mogą również korzystać 
ze specjalnych platform elektronicznych 
do negocjowania lokat.

Bankowość internetowa jest ważna 
w obsłudze MSP?

Większość przedsiębiorców nie ma 
czasu na odwiedzanie oddziałów, 
oczekuje mobilności doradcy i spotkań 
w siedzibie firmy. Standardem jest mo-
bilny doradca, platformy internetowe. 
W Kredyt Banku wprowadziliśmy 
elektroniczne platformy do wymiany 
walutowej i handlu zagranicznego, któ-
re cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Przygotowaliśmy specjalny pakiet wa-
lutowy, w którym oprócz pełnej obsługi 
bieżącej firmy oferujemy bezpłatne 
przelewy zagraniczne, tę właśnie plat-
formę on-line do wymiany walut oraz 
system do zdalnej obsługi akredytyw 
i gwarancji jak również profesjonalny 
serwis dealera walutowego. Kredyt 
Bank stworzył dedykowane, telefo-
niczne Centrum Obsługi Biznesu prze-
znaczone tylko dla przedsiębiorców. 

Bank to relacje
Z Moniką Czupajło, dyrektorem Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw rozmawia Rafał Korbut

Stawiamy na 
bankowość re-
lacyjną, bardzo 

dobrą ofertę 
i wsparcie przed-
siębiorców w roz-
woju. Dlatego od 

jakiegoś czasu 
realizujemy pro-
gram Akademia 
Przedsiębiorcy.

Chcemy być 
partnerem 

dla naszych 
klientów, za-

pewniającym 
nie tylko pro-

dukty bankowe 
i specjalistyczne 

doradztwo, ale 
wspierającym 

rozwój naszych 
klientów. 



EXPRESS BIZNESU      | 15

To rozwiązanie bardzo chwalone przez 
klientów, bo jednym telefonem, właśnie 
bez wychodzenia z biura mogą załatwić 
wiele bankowych spraw.
Małe i średnie firmy oczekują również 
finansowania, czasami wyspecjalizowa-
nego…

A z tym akurat jest chyba trudno?
Nie, jeśli firma radzi sobie na rynku, ma 
dobry standing finansowy, to oczywi-
ście kredyt otrzyma. W ubiegłym roku 
podpisaliśmy umowę z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym, która dała 
możliwości obniżenia kosztów kredytu 
dla klientów. Kredyty z EBI to dziś 
bardzo popularny produkt. Nasi klien-
ci korzystają również coraz częściej 
z leasingu i faktoringu. W tym drugim 
przypadku ważna jest możliwość obsłu-
gi on-line, dajemy ją klientowi w plat-
formie KB eNvoice, która pozwala na 
wypłatę środków za fakturę już w 15 
minut. 

Dziś wiele banków deklaruje zainte-
resowanie sektorem MSP, jak Kredyt 
Bank chce się wyróżnić?

Stawiamy na bankowość relacyjną, 
bardzo dobrą ofertę i wsparcie przedsię-
biorców w rozwoju. Dlatego od jakie-
goś czasu realizujemy program Akade-
mia Przedsiębiorcy. Podczas ostatniej 

edycji omawialiśmy zarządzanie finan-
sami i należnościami w firmie, ryzyko 
handlowe i walutowe oraz zarządzanie 
strategiczne, a także innowacyjność 
w biznesie.

Co jest celem tych spotkań?
Akademia Przedsiębiorcy to unikalna 
propozycja spotkania z ekspertami w dzie-
dzinie finansów, połączona z możliwością 
dyskusji w ramach specjalnego panelu. 
Stanowi ona cykl regularnych konferencji, 
odbywających się w całej Polsce. Razem 
z Partnerami cyklu (Puls Biznesu, Krajowy 
Rejestr Długów, KUKE, Brian Tracy Inter-
national) poruszamy zagadnienia codzien-
nej praktyki biznesowej. Chcemy poprzez 
realizację projektu Akademii Przedsię-
biorcy zaoferować naszym klientom 
wartość dodaną, polegającą na możliwości 
zdobycia nowej wiedzy i bardzo cennej 
wymiany doświadczeń. Zdobyta wiedza 
oraz możliwość wymiany doświadczeń 
procentują w codziennej prac, związanej 
z prowadzeniem własnej firmy i to stano-
wi dla nas źródło szczególnej satysfakcji. 
Chcemy być partnerem dla naszych klien-
tów, zapewniającym nie tylko produkty 
bankowe i specjalistyczne doradztwo, ale 
wspierającym rozwój naszych klientów. 
Dotychczas odbyło się 140 takich spotkań 
w których uczestniczyło ponad 7 tys. osób.

Większość 
przedsiębior-

ców nie ma 
czasu na od-

wiedzanie od-
działów, ocze-

kuje mobilności 
doradcy i spo-

tkań w siedzibie 
firmy. Standar-

dem jest mo-
bilny doradca, 

platformy inter-
netowe.
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Alina Łuczycka ukończyła Wydział 
Budownictwa Lądowego Politechniki 
Gdańskiej w 1983 roku. Budownictwo, to 
od lat wydział, na który trafia stosunkowo 
dużo (jak na uczelnię techniczną) kobiet, 
ale niewiele z nich osiąga w zawodzie 
wysoką pozycję zawodową – ze względu 
na nadal funkcjonujący stereotyp myśle-
nia o ich roli, jako „strażniczek ogniska 
domowego”.
Prezes Łuczycka jako członek pomorskie-
go oddziału Międzynarodowego Forum 
Kobiet – potwierdza istnienie zespołu 
ograniczeń, blokujących karierę kobiet 
określanych mianem „szklanego sufitu”; 
symbolizującego widoczność awansu 
przy jednoczesnej jego nieosiągalności. 
Jako zarządzająca Allcon Osiedla ceni  
pracę z kobietami, gdyż jak twierdzi, są 
dokładne, systematyczne , bardziej cier-
pliwe i pracowite niż mężczyźni.
Uważa, że recepta na sukces zawodowy 
jest prosta: trzeba znakomicie znać bran-
żę, w której się pracuje, opracować sku-
teczną strategię, mieć zdrowy rozsądek 
i odrobinę szczęścia... 
Współpracownicy dopowiadają, że 
sukces zawdzięcza także ogromnej pra-
cowitości, determinacji i przede wszyst-
kim żelaznej konsekwencji, cechom 
uważanym za typowo męskie, ukrytym 
w zwodniczym „opakowaniu”– pięknej 
kobiety – dlatego często, udaje jej się za-
skoczyć tych, którzy o płci pięknej myślą 
stereotypowo. 
Według Aliny Łuczyckiej każdy sukces 
musi być poparty także rzetelną i syste-
matyczną wiedzą, pracą  i wymaga mak-
symalnego zaangażowania. 
W życiu - także w biznesie i sporcie, 
dwóch równie jej bliskich dziedzinach 
- kieruje się zawsze zasadą „fair play”; 
chwała zwycięzcom, uznanie dla poko-
nanych… Uważa, że należy działać zde-
cydowanie i bez strachu, ale jednocześnie 
być rozsądnym, wrażliwym na uczucia 
innych, mieć dystans do rzeczywistości, 

ale umieć ją analizować, przystosować do 
niej taktykę „walki „rynkowej i sprawnie 
osiągać jasno postawione cele.
Jej hobby to także podróże po świecie 
– lubi odkrywać nowe miejsca, zwiedzać, 
poznawać. Jednak najbardziej cieszy się, 
kiedy może połączyć odpoczynek z relak-
sem na polu golfowym. 
Jeszcze do niedawna dzieliła te pasje 
z mężem, Arkadiuszem Łuczyckim, 
który w jej życiu pełnił wiele – zawsze 
najważniejszych – ról: najpierw kolegi ze 
studiów, potem przyjaciela, najbliższego 
człowieka – męża, ojca jej dwóch synów, 
a w końcu… szefa, bo to on był jednym 
z twórców firmy ALLCON i jej sukce-
sów. Wśród wielu wspólnych zaintereso- 
wań – golf był właśnie tym, w czym 
oboje od 2004 roku się spełniali, jako 
pasjonaci tego sportu. 
– Odszedł nagle, ale zostawił mi tak wiele 
– pięknych wspomnień, zadań, wspólnie 
wytyczonych celów. Nic się nie zmieniło, 
tylko teraz, muszę zdobywać je sama…

Firma Allcon Osiedla to laureat najwyż- 
szych nagród w budownictwie mieszka-
niowym - ogólnopolskich: m.in. „Budowa 
Roku” za gdyńskie pionierskie inwesty-
cje - Witawa i Redłowska Kaskada oraz 
cenionych laurów regionalnych („Czas 
Gdyni” - również za Redłowską Kaskadę), 
a także prestiżowych wyróżnień w dzie-
dzinie biznesu – „Diamentów Forbesa 
(w tej klasyfikacji Allcon Osiedla osiągnął 
niemały sukces, plasując się na 15 miejscu 
w regionie, w kategorii firm o przycho-
dach od 50 do 250 mln. PLN – za rok 
2010). Jednak, prezes Alina Łuczycka 
na równi z branżowymi i biznesowymi 
nagrodami cieszy się z wyników badań, 
przeprowadzonych wśród internautów 
przez warszawską firmę Arbo Gemius 
S.A., które wskazały Allcon Osiedla 
– jako najbardziej wiarygodnego wśród 
pomorskich deweloperów.

KOBIETA  
Z  ZASADAMI 
I PASJĄ

Alina Łuczycka 
- Prezes spółki 

komplementariusza 
zarządzającej 

Allcon Osiedla, 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

S.K.A. - jednego 
z czołowych 

deweloperów 
na trójmiejskim 

rynku nieruchomości.
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Nieważne jest 
miejsce. Ważne, 
by projekty, które 
realizujemy rozwijały 
firmę i nas samych. 
Dlatego nie stoimy w miejscu. 
Przykładem jest choćby 
przebudowa centrum Sopotu. 
Duża inwestycja nie tylko 
w skali regionu ale i kraju.

Jerzy 
Gajewski 
– Prezes NDI SA
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Dwukrotny laureat Diamentów 
Forbesa. Najlepsza firma na Pomorzu. 
Rozpiera Pana duma?

Zajęliśmy dwa razy z rzędu pierwsze 
miejsce w województwie, w zeszłym 
roku pierwsze również w całej Polsce. 
Nie twierdzę jednak, że jesteśmy naj-
lepsi. Jest wiele dobrych firm. My wy-
graliśmy w pewnych kategoriach. Jed-
nak z pewnością jest to miłe. To dowód 
na to, jak bardzo się rozwinęliśmy. 

Czy taka nagroda rozwija skrzydła?
My robimy swoje, niezależnie od 
otrzymywanych nagród. Mamy jasno 
obrany kierunek rozwoju. Rozpoczy-
naliśmy od dużych projektów kubatu-
rowych, następnie zainteresowaliśmy 
się budownictwem mieszkaniowm. 
Teraz realizujemy również duże pro-
jekty infrastrukturalne, wchodzimy też 
w obszar energetyki.  

To nad czym teraz pracujecie,
jakie macie plany na przyszłość?

W chwili obecnej budujemy 2 budynki 
dla Ergo Hestii w Gdańsku, konty-
nuujemy rozbudowę naszego osiedla 
Apartamenty przy Plaży w Jelitkowie, 
rozpoczęliśmy budowę kameralnego 
osiedla na warszawskim Wilanowie. 
W Katowicach realizujemy po raz 
pierwszy projekt przebudowy linii 
tramwajowej i układu drogowego. 
W najbliższym czasie rozpoczniemy 
również w Warszawie nowe projekty 
mieszkaniowe i biurowe. 

Firma z Sopotu dużo buduje 
w Warszawie. Dlaczego?

Siedzibę mamy tu jednak działamy 
w całym kraju. Dzięki dużym pro-
jektom inwestycyjnym na tamtym 
rynku tak naprawdę wypłynęliśmy na 
szerokie wody. Zaczęło się ponad 10 
lat temu od współpracy z siecią hoteli 
Sheraton a później budowy dużego 
biurowca dla PKO BP.  

To gdzie się pracuje lepiej?
Nieważne jest miejsce. Ważne, by 
projekty, które realizujemy rozwijały 
firmę i nas samych. Dlatego nie stoimy 
w miejscu. Przykładem jest choćby 
przebudowa centrum Sopotu. Duża 
inwestycja nie tylko w skali regionu 
ale i kraju. Warta ponad 100 milionów 
euro a to nie zdarza się często. Rów-
nież budowa Autostrady A1 z Gdańska 
do Torunia była ważną inwestycją 

w regionie. Doświadczenie zdobyte 
w tych projektach pozwoliło nam do-
precyzować nasze kompetencje w in-
nych projektach budowlanych.

Sopot okazał się odważnym 
miastem. Czy inne miasta też 
myślą o podobnej rewitalizacji?

Projekt był kilkakrotnie nagradzany 
i omawiany na różnego rodzaju spo-
tkaniach i konferencjach. Niewątpliwie 
inne miasta myślą o podobnej rewi-
talizacji, otrzymujemy zapytania czy 
podjęlibyśmy się realizacji takiego 
przedsięwzięcia. W Sopocie pełniliśmy 
rolę dewelopera, generalnego wyko-
nawcy i współinwestora z Urzędem 
Miasta Sopot i Bankiem PKO BP. To 
wymaga nie tylko odwagi i znalezienia 
odpowiednich partnerów ale też du-
żych nakładów finansowych. 

Mówi Pan, że NDI to firma deweloper-
ska. Jednak nam deweloper 
kojarzy się głównie z mieszkaniami. 

Jesteśmy deweloperem w znaczeniu 
inwestycyjnym. Tworzymy projekty 
komercyjne od początku do końca to 
znaczy od pomysłu aż po jego budowę 
czy zarządzanie danym obiektem. To 
jest nasz wyróżnik. To cenna umiejęt-
ność ale też wartość dla naszych klien-
tów, bo to co wymyślimy, dalej potem 
musimy zrealizować, więc ryzyko na 
różnych etapach wielomilionowych 
inwestycji jest minimalizowane.  

A co jest najważniejsze w realizacji 
takich projektów?

Pewność, że decyzja inwestycyjna zo-
stała dobrze podjęta. A na to składa się 
wiedza i doświadczenie całego zespo-
łu. To jest bardzo efektywne. Jesteśmy 
firmą średniej wielkości, o niezbyt 
rozbudowanej strukturze. Dzięki temu 
nasze zespoły nie są bardzo zhierar-
chizowane, co daje ludziom większą 
satysfakcję z pracy i możliwość współ-
decydowania o ważnych sprawach. 

W takim razie sukces NDI to ludzie?
Na pewno tak. Na sukces firmy składa 
się wiele czynników, jednym z nich 
jest dobra kadra. Znaczna część na-
szych pracowników pracuje z nami 
od wielu lat. Ważne jest również ak-
tywne działanie. Trzeba marzyć, iść 
do przodu i konsekwentnie te plany 
realizować. To jest chyba cała definicja 
sukcesu. 

Na sukces firmy 
składa się wiele 

czynników, jednym 
z nich jest dobra 
kadra. Znaczna 
część naszych 
pracowników 

pracuje z nami od 
wielu lat. Ważne 

jest również 
aktywne działanie. 

Trzeba marzyć, 
iść do przodu 

i konsekwentnie te 
plany realizować.

W Sopocie 
pełniliśmy rolę 

dewelopera, 
generalnego 
wykonawcy 

i współinwestora 
z Urzędem Miasta 

Sopot i Bankiem 
PKO BP. 

Mamy jasno obrany 
kierunek rozwoju
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Kiedy powstała Izba i kto był inicjato-
rem jej założenia?

Polsko-Chińska Izba Przemysłowo 
Handlowa rozpoczęła swoją działal-
ność prawie 5 lat temu. deą jej założe-
nia były sygnały o potrzebie stworzenia 
pomostu  ułatwiającego komunikację 
między Chinami  a Polską a także 
pozyskania wiedzy na temat nowych 
możliwości wzajemnego handlu. Izba 
jest organizacją pozarządową, jednakże 
z racji swoich zadań statutowych utrzy-
muje bardzo dobre kontakty z przed-
stawicielami obydwu rządów, zarówno 
polskiego  jak i chińskiego.

Jakie podmioty należą do jej człon-
ków i kto może (i na jakich warun-
kach) wstąpić do tej organizacji?

Członkami Izby są firmy , które pro-
wadzą aktywną działalność w Polsce 
jak i w Chinach w różnych sektorach 
działalności. Procedura przystąpienia 
do Izby jest bardzo prosta. Firma skła-
da list intencyjny, po akceptacji zostaje 
przyjęta w poczet członków.

W jaki sposób, przy użyciu jakich na-
rzędzi Izba wpływa na relacje handlo-
we Polski i Chin?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, 
członkowie Izby głównie zajmują się 
wzajemnym handlem. Jednakże jako 
głos sporej ilości polskich przedsię-
biorców możemy prowadzić rozmowy 
z Chińskim rządem. Przykładem mogą 
być nasze działania na rzecz otwarcia 
w Chinach Polskiego Centrum Handlu, 
po to aby przybliżyć najlepsze Polskie 
produkty Chińczykom. Zawsze powta-
rzamy naszym partnerom w Chinach, 
że Polska leży w sercu Europy a co za 
tym idzie jest wrotami do inwestycji 
w całej Europie.

Jak na chwilę obecną można ocenić te 
relacje i czy rozwijają się one równo-
miernie (zarówno polski biznes w Chi-
nach, jak i na odwrót)?

Po wizycie Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w Chinach w grudniu 
2011 relacje są dobre. 
Oczywiście do poziomu z lat 50-tych 
poprzedniego wieku jest nam daleko. 
Jednakże fakt, że mamy bardzo dużo 
delegacji z Chin, wskazuje na to, że 
wzajemne stosunki zmierzają w do-
brym kierunku. Potrzebne jest konse-

Most znad Wisły do Jangcy
Z Panem Daqing Qu, Prezesem Polsko – Chińskiej Izby 
Przemysłowo – Handlowej rozmawia Robert Purzycki.

kwentne obopólne działanie aby efekty 
były długotrwałe.

Jak można w skrócie opisać specyfikę 
obu rynków, na których działa Izba? 
Czy można określić, który z nich jest 
bardziej przyjazny dla biznesu?

Obydwa państwa mają całkowicie inną 
specyfikę rynku. W obu znajdziemy 
pozytywne jak i negatywne aspekty 
dla biznesu. W Chinach najważniej-
sze przy podejmowaniu współpracy 
są relacje międzyludzkie, w Polsce 
bardzo często są to kwestie finansowe. 
W Chinach sektor bankowy jest bardzo 
aktywny przy wspieraniu przedsię-
biorczości, w Polsce natomiast coraz 
trudniej uzyskać kredyt na rozwój 
działalności.

W jakich sektorach najpomyślniej 
rozwija się obecnie polska inicjatywa 
w Chinach, a jakie gałęzie naszej go-
spodarki pozostają w polu zaintereso-
wania strony chińskiej?

Jak ostatnio powiedział chiński Pre-
mier Wen Jiabao: Unia Europejska 
jest największym odbiorcą chińskich 
produktów a Chiny są największym 
odbiorcą Europejskiej myśli technolo-
gicznej. Jest to także duża zasługa Pol-

ski. Jestem przekonany, iż jest ogromne 
zainteresowanie w Chinach polską 
technologią, co daje duże nadzieje na 
długotrwałą współpracę między naszy-
mi krajami.

W Polsce odnotowuje się ostatnio 
wzrost zainteresowania nauką języka 
chińskiego - czy Izba organizuje takie 
kursy? Jak w ogóle wygląda ta strona 
działalności organizacji nastawiona 
na wymianę edukacyjną i kulturalną?

Może w przyszłości Izba będzie orga-
nizować takie kursy. Na dzień dzisiej-
szy pomagamy w organizacji polskich 
wystaw czy koncertów w Chinach. 
W chińskim przekonaniu Polska jest 
bardzo bogata kulturowo oraz histo-
rycznie. Chiny są otwarte na wymianę 
kulturową, zainteresowanie  jest duże. 

Z czym przede wszystkim Polska koja-
rzy się Chińczykom?

Starsze pokolenie Chińczyków pamięta 
Polskę jako kraj podobny systemowo 
tzn. komunistyczny.  Bardzo dobrze 
znani są nasi wielcy rodacy, jak Chopin 
czy Maria Skłodowska-Curie. Nato-
miast dla młodego pokolenia, Polska to 
kraj urzekającej muzyki, zróżnicowa-
nych widoków oraz pięknych kobiet. 
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W ramach 
województwa 
pomorskiego 

możemy udzielać 
pożyczek  dla 

mikro i małych 
przedsiębiorstw
ponieważ to właśnie one 

mają największe trudności 
w uzyskaniu kredytów 

mają największe trudności 
w uzyskaniu kredytów 

mają największe trudności 

w sektorze bankowym. 

Inicjatywa 
JEREMIE, w swoich 
założeniach 
wypełnia tę lukę 
zapewniając 
fi nansowanie – 
zwrotne oczywiście,
bo wszystkie pożyczki muszą 
być razem z odsetkami 
zwrócone – podmiotom, które 
fi nansowania tego w innych 
instytucjach uzyskać nie mogą. 

Sławomir Koprowski 
– prezes Zarządu 
Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o. 
w Gdańsku
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- Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma od 
niedawna w swej ofercie nową pożyczkę 
dla firm z sektora mikro i małych przedsię-
biorstw, z bardzo korzystnym oprocento-
waniem. Czy mógłby pan w kilku słowach 
o tym produkcie?

W grudniu 2011 roku spółka podpisała kolejną 
umowę w ramach Inicjatywy JEREMIE, na 
podstawie, której uzyskaliśmy 20 mln zł. Środ-
ki te zostaną przeznaczone na wsparcie dla 
mikro i małych przedsiębiorstw działających 
na terenie województwa pomorskiego. Wśród 
pożyczek oferowanych w ramach Inicjaty-
wy JEREMIE stworzyliśmy nowy produkt, 
który znacznie rozszerzył ofertę Spółki. Jest 
to pożyczka o wartości do 200 tys. zł. z opro-
centowaniem 6,2% w skali roku. Pieniądze te 
przeznaczone są dla przedsiębiorców, których 
firmy funkcjonują na terenie Województwa 
Pomorskiego. Pożyczkobiorcy mogą przezna-
czyć uzyskane środki przede wszystkim na 
cele inwestycyjne.

- Co oznacza możliwość uzyskania takiej 
pożyczki dla firm sektora mikro i małych 
przedsiębiorstw?

- Z pewnością jest to łatwiejszy dostęp do 
środków finansowych, służących rozwojowi 
przedsiębiorczości na terenie Województwa 
Pomorskiego. Do tej pory nasza oferta była 
bardziej ograniczona, gdyż górna granica kre-
dytu wynosiła 120 tys. zł a oprocentowanie 9,9 
procenta. Natomiast w tej chwili przedsiębior-
ca, który ma utrudniony dostęp do finansowa-
nia bankowego, a tak jest w większości mikro 
i małych przedsiębiorców, znajdzie u nas 
atrakcyjną ofertę, która umożliwi większe 
inwestycje, a tym samym rozwój. O atrakcyj-
ności tego produktu może świadczyć bardzo 
duże nim zainteresowanie już w pierwszych 
miesiącach po udostępnieniu przez Fundusz 
nowego produktu.

 - To może proszę powiedzieć krótko o tym 
zainteresowaniu nową pożyczką. Z czego 
ono wynika?  Jak informowaliście o nowej 
ofercie potencjalnych klientów?

- Jeszcze w grudniu ubiegłego roku przepro-
wadzona była akcja informacyjna wśród mikro 
i małych przedsiębiorców, akcję tą prowadzili-
śmy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego. Trudno może dzisiaj mówić jakie to za-
interesowanie będzie, jednak muszę stwierdzić, 
że już na podstawie wyników z pierwszych 
dwóch miesięcy, że wartość udzielonych poży-
czek wyniosła ponad 2,8 mln. zł. przy średniej 
miesięcznej z ubiegłego roku wahającej się 
w granicach 1,6 – 1,7 mln. zł. Jest to więc zna-
czący wzrost zainteresowania przedsiębiorców. 
Także biorąc pod uwagę ilość zapytań i wnio-
sków rozpatrywanych przez komisję pożycz-
kową, widać duże zainteresowanie środkami 
w ramach inicjatywy JEREMIE. 

- Czyli zostało jeszcze... czy może już tylko 
trochę ponad 17 mln. Czy to dużo? Czy 
przedsiębiorcy powinni się w związku z tym 
spieszyć?

- Tutaj raczej istotne jest aby te środki były 
wydawane zgodnie z celem na jaki mają być 
przeznaczone i przysłużyły się rozwojowi mi-
kro i małych firm działających na terenie Wo-
jewództwa Pomorskiego. Podpisana przez nas 
umowa w ramach Inicjatywy JEREMIE, nie 
wyczerpuje w całości środków, które Samo-
rząd Województwa Pomorskiego przeznaczył 
na ten cel. Na pewno w okresie późniejszym 
będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach 
Inicjatywy JEREMIE, więc przedsiębiorcy nie 
muszą spieszyć się z podejmowaniem decyzji 
w sprawie skorzystania z tych środków.

- Wracając do wspomnianej kwestii „jak jest 
kasa to trzeba ją brać”, czy są jakieś sposoby 
na pożyczkobiorców, którzy nie zastanawia-

Wielkie wsparcie 
małego biznesu
Ze Sławomirem Koprowskim – prezesem Zarządu Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku o możliwościach jakie mikro i małym 
przedsiębiorcom daje inicjatywa JEREMIE.

Większość poży-
czek wypowie-
dzianych są to 

pożyczki, udzie-
lone klientom 

rozpoczynającym 
działalność gospo-
darczą, a statysty-

ki są tu takie, że 
ponad 30 procent 

likwiduje dzia-
łalność w okresie 

roku czy dwóch od 
jej rozpoczęcia. 
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ją się jak oddadzą, a najważniejsze jest dla 
nich uzyskanie pożyczki?

- Wszystkie uzyskane w Pomorskim Funduszu 
Pożyczkowym pożyczki mogą być przezna-
czone jedynie na prowadzoną działalność 
gospodarczą i muszą być rozliczone. Procedu-
ry rozliczania są skrupulatnie przestrzegane, 
a pożyczki zabezpieczane. Nie udzielamy po-
życzek, dla których nie ma odpowiedniego za-
bezpieczenia. Zabezpieczenia pożyczek mogą 
być w każdej dopuszczonej przez kodeks 
cywilny formie – czyli poręczenia, tu również 
działającego w tej samej siedzibie Pomorskie-
go Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredyto-
wych, ale także zabezpieczeń w postaci hipo-
tek, czy  zastawów na ruchomościach. Z tego 
co zauważyłem przedsiębiorcy, funkcjonujący 
dłużej na rynku bardzo ostrożnie podchodzą 
do wszelkiego rodzaju pożyczek. Podejmują 
przemyślane decyzje i nie mają w związku 
z tym większych kłopotów ze spłatami wyni-
kających z nich zobowiązań. 
- A skąd takie korzystne oprocentowanie po-
życzek?
 - Najniższe oprocentowanie 6,2 procenta,  
możemy stosować, jedynie dla przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodarczą 
przez dłuższy czas, czyli nie krócej 2 lata. 
Dla „starterów” czyli osób, które dopiero 
rozpoczęły lub chcą rozpocząć działalność 
mamy pożyczki z oprocentowaniem 8,92. Jest 
to najniższe oprocentowanie jakie możemy 
zastosować nie udzielając pomocy publicznej. 
W ramach Inicjatywy JEREMIE, nie możemy 
tu stosować pożyczek z niższym oprocento-
waniem, ponieważ nasza umowa z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, nie przewiduje 
udzielania pożyczek na zasadach pomocy de 
minimis. 

- W jakim czasie przedsiębiorca musi spłacić 
pożyczkę?

- Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 
lat, pożyczka może być również zaciągnięta na 
krótszy okres. Okresu tego nie można przedłu-
żyć. Udzielamy jednak pożyczek w różnych 
wysokościach i na różne – czasem kilkumie-
sięczne – terminy. Są przedsiębiorstwa, które 
spłacają swoje zobowiązania nawet w 20-ty-
sięcznych ratach i nie stanowi to dla nich wiel-
kiego obciążenia. Czasami po prostu przedsię-
biorcy są potrzebne środki natychmiast np. na 
zakup maszyn z upadłych przedsiębiorstw. Nie 
dysponuje nimi w danej chwili, ale kilkudzie-
sięciotysięczne  przychody firmy pozwalają na 
to by kredyt wielkości 150 tys. spłacić nawet 
w 6 do 10 miesięcy. 

- A wysokość pożyczki dla – jak pan to okre-
ślił – starterów, jest podobna? Czy muszą 
spełnić jakieś dodatkowe warunki?

- W tym przypadku maksymalna kwota po-
życzki jest określona na poziomie 65 tys. zł. 
z oprocentowaniem – jak wspomniałem 8,92 
procenta. Jest to znacząco niższe oprocentowa-

nie, niż oferowane przez banki, które poza kil-
koma wyjątkami, produktów dla „starterów” 
nie mają prawie wcale. Zabezpieczenia trzeba 
mieć podobne jak w przypadku o którym mó-
wiłem wcześniej. Nie ma co ukrywać, że jest 
to najtrudniejszy klient. Większość pożyczek 
wypowiedzianych są to pożyczki, udzielone 
klientom rozpoczynającym działalność gospo-
darczą, a statystyki są tu takie, że ponad 30 
procent likwiduje działalność w okresie roku 
czy dwóch od jej rozpoczęcia. Dlatego też ten 
rodzaj pożyczek musi być szczególnie dobrze 
zabezpieczony.

- Czy zdarzają się przypadki, że firmy biorą-
ce pożyczkę sobie nie radzą i nie są w stanie 
jej spłacić?

- Oczywiście mamy takie przypadki, może 
nie są to przypadki masowe, ale kilka procent 
pożyczek jest wypowiadanych. Głównym 
powodem wypowiedzenia, tak w około 
99% jest fakt, że pożyczka nie jest spłacana 
zgodnie z harmonogramem, ale nie chodzi tu 
o opóźnienia tygodniowe czy dwu, a nawet te 
miesięczne. Jesteśmy elastyczni i staramy się 
zrozumieć, że coś się może zdarzyć i nie jest 
to przyczyną wypowiedzenia. Chodzi o przy-
padki o charakterze – nazwijmy to - „prze-
wlekłym”, gdzie klient nie jest nawet w stanie 
wykazać w jaki sposób wyrówna zaległości 
i że  pożyczkę będzie systematycznie spłacał. 
Zaangażowane środki są środkami publiczny-
mi i jeżeli pożyczkobiorca po wypowiedzeniu 
umowy nie oddaje pożyczki, wówczas jest 
prowadzona  egzekucja łącznie z postępowa-
niem sądowym i komorniczym.

- To może na zakończenie jeszcze kilka zdań 
na temat udziału PFP w inicjatywy JERE-
MIE?

- Realizowany obecnie projekt Pożyczka Glo-
balna jest już drugą pożyczką w której bierze 
udział Pomorski Fundusz Pożyczkowy w ra-
mach inicjatywy JEREMIE. Wartość pierwszej 
pożyczki wynosiła 5 mln. I zrealizowaliśmy 
ją w 9 miesięcy udzielając wsparcia ponad 
180 przedsiębiorcom z terenu Województwa 
Pomorskiego. Sama inicjatywa JEREMIE 
jest to system pozadotacyjnego wsparcia dla 
małych i mikro przedsiębiorców, na zasadach 
określonych pomiędzy menadżerem projektu - 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Instytucją 
Zarządzającą, którą w naszym przypadku jest 
Samorząd Województwa Pomorskiego oraz 
pośrednikiem finansowym czyli Pomorskim 
Funduszem Pożyczkowym. W ramach wo-
jewództwa pomorskiego możemy udzielać 
pożyczek  dla mikro i małych przedsiębiorstw, 
ponieważ to właśnie one mają największe 
trudności w uzyskaniu kredytów w sektorze 
bankowym. Inicjatywa JEREMIE, w swoich 
założeniach wypełnia tę lukę zapewniając fi-
nansowanie – zwrotne oczywiście, bo wszyst-
kie pożyczki muszą być razem z odsetkami 
zwrócone – podmiotom, które finansowania 
tego w innych instytucjach uzyskać nie mogą.

- Jeszcze w grud-
niu ubiegłego 

roku przeprowa-
dzona była akcja 

informacyjna 
wśród mikro 

i małych przed-
siębiorców, akcję 
tą prowadziliśmy 

wspólnie z Ban-
kiem Gospodar-
stwa Krajowego.

Biorąc pod uwa-
gę ilość zapytań 

i wniosków 
rozpatrywanych 

przez komisję po-
życzkową, widać 
duże zaintereso-
wanie środkami 
w ramach inicja-

tywy JEREMIE
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W jednej  
z pierwszych 
scen głośnego 
ostatnio filmu 
„Margin call”, 
dwie miłe panie, 
które odwiedziły 
pewnego piękne-
go dnia oddział 
jednego z nowo-
jorskich banków, 

zapraszają kolejno 
różnych pracowników na rozmowę, 
i sprawnie ustalają z nimi warunki 
zwolnienia (okres wypowiedzenia, 
przysługujące im świadczenia,  
odprawy). Przyznam, że to pierwsze 
skojarzenie jakie pojawiło się  
w mojej głowie przed tym  
spotkaniem – czy zajmujecie  
się również tego rodzaju usługami?

Nie, tu mogę państwa uspokoić, 
(śmiech), profil naszej działalności 
jest nieco inny. Nasza firma wspoma-
ga realizację wszystkich (więc rów-
nież tego typu) procesów związanych 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi 
w działalności gospodarczej, ale od 
strony dostarczania niezbędnego 
oprogramowania. Jedno co nas łączy 
z bohaterkami tego filmu to fakt, że 
również współpracujemy z dużymi 
i średnimi przedsiębiorstwami, wspo-
magając procesy kadrowe, płacowe, 
czy te związane z zasobami ludzkimi.

Zacznijmy więc od początku. 
Jak narodziła się ta gałąź 
działalności biznesowej?

Branża zaczęła rozwijać się wraz 
z upowszechnianiem i doskonaleniem 
rozmaitych rozwiązań IT. Proste 
programy (naliczanie wynagrodzeń, 
ewidencjonowanie danych pracowni-
ków), były rozbudowywane po to, by 
realizować bardziej złożone wyma-
gania. 
Oprogramowanie, na którym bazuje 
nasza firma zostało stworzone przez 
firmę SAP  AG i jest ono dedykowane 
dla większych firm, ułatwiając im 
zarządzenie w różnych aspektach. 
Moja macierzysta firma ROC, zaj-
muje się wdrażaniem tego oprogra-
mowania w obszarze HCM (zarzą-
dzanie kapitałem ludzkim) i w tym 
się specjalizujemy. Firma  powstała 

Architekci zasobów ludzkich
Z Katarzyną Pisańską, prezesem firmy ROC Polska sp. z o.o. Rozmawia Robert Purzycki.

Nasze produkty: 
tHRive – zwiększamy 
użyteczność rozwiązań SAP

tHRive to globalne rozwiązanie portalo-
we, które pozwala na realizację zarówno 
standardowych funkcjonalności kadro-
wo-płacowych jak i wspieranie zarządza-
nia kapitałem ludzkim w trybie dostępu 
przez aplikacje portalowe i na urządzenia 
mobilne.
Celem rozwiązania jest łatwy i efektyw-
ny rozproszony dostęp do systemu SAP 
HCM przyznany menadżerom na róż-
nych poziomach biznesowych i z różny-
mi poziomami uprawnień dla zarządza-
nia personelem i wykorzystania modelu 
samoobsługi pracowniczej. Zadaniem 
rozwiązania jest zwiększenie użyteczno-
ści systemu SAP HCM tak, aby był on 
bardziej intuicyjny i przyspieszał pracę 
z systemem. Zaoszczędzony w ten spo-
sób czas pracowników organizacji moż-
na wykorzystać do innych zadań, 
np. strategicznych i rozwojowych.
Główną platformą systemu jest bezpiecz-
ny dostęp przez Internet, z zagwaranto-
waniem bezpiecznego logowania i utrzy-
mania takiego poziomu, jaki wynika 
z nadanych uprawnień. System pozwala 
zarówno na edycję danych, jak również 
jedynie na odczyt danych, zależnie od 
tego, kto będzie użytkownikiem. Obec-
ne zastosowania to przede wszystkim 
model outsourcingu dla klientów, którzy 
ze względu na dyslokację geograficzną 
skłonni są wykorzystywać Internet do 
zarządzania i administrowania systemem 
SAP HR wobec sił handlowych i pro-
dukcyjnych. Rozwiązanie tHRive jest 
także dostępne w wydaniu „on premise”, 
co pozwala na jego zakup i korzystanie 
z niego na własnej platformie.

w Wielkiej Brytanii, w 1998 r. Z cza-
sem twórcy i udziałowcy ROC uznali 
za właściwe skupienie się na usługach 
z zakresu HR. W 2007 roku powstał 
nasz, polski oddział. Jako spółka 
międzynarodowa ROC rozwija się 
bardzo dynamicznie. Mamy już swoje 
oddziały: w Niemczech, Szwajcarii, 
Hiszpanii, w USA, Australii i Nowej 
Zelandii, a ostatnio otworzyliśmy od-
dział i pierwsze biura w Chinach. 

Czy mogłaby Pani w przystępny 
sposób wyjaśnić, na czym polega 
praca w waszej firmie?

Zacznę od tego, że nasze usługi  
skierowane są głównie do podmiotów 
z sektora średnich i dużych przedsię-
biorstw, (najmniejsze firmy jakie  
obsługujemy to firmy zatrudniające 
200 - 300 osób). Są to zarówno spółki 
krajowe jak i te, które posiadają swoje 
centrale zagranicą. W tym drugim 
przypadku, spółka matka korzystająca 
już z naszego oprogramowania, chce 
żeby jej oddziały zagraniczne były 
z nią w tej mierze kompatybilne. 
Wygląda to – w dużym skrócie – tak, 
że klient zakupuje od nas program 
wspomagający zarządzanie i dostaje 
go najpierw w – nazwijmy to surowej 
wersji, która wymaga przystosowa-
nia do charakteru i potrzeb odbiorcy. 
W pierwszym etapie następuje analiza 
obecnych procesów HR zachodzących 
w firmie, potem ich optymalizacja 
i wdrożenie narzędzia informatycz-
nego. Na tym etapie zbieramy infor-
macje od klienta ( jak chciałby żeby 
system działał), spisujemy dokument 
tzw. „koncepcji biznesowej”. Kolejna 
faza to realizacja - konfigurowanie 
systemu i oprogramowywanie go, 
szkolenie zespołu wdrożeniowego. 
Kluczowy moment to przygotowanie 
systemu  
do startu - napełniamy system dany-
mi, definiujemy uprawnienia, szkoli-
my  użytkowników. Potem następuje 
start i okres – miesiąc, dwa -  opieki 
nad klientem, kiedy udzielamy mu 
wszelakiego wsparcia w pierwszym 
okresie korzystania z naszego  
produktu.

Czyli jako hipotetyczny, rodzimy 
przedsiębiorca kierujący średniej 

wielkości firmą bez powiązań ze 
spółkami zagranicznymi nie byłbym 
dla Państwa atrakcyjnym klientem?

Nie do końca. Co prawda zaznaczy-
łam, że nasz typowy klient to firma 
zatrudniająca co najmniej 1000 – 
2000 pracowników, a nawet więcej, 
ale w naszej ofercie posiadamy także 
pewne produkty, które wychodzą 
naprzeciw potrzebom mniejszych 
podmiotów. Pochodzenie podmiotu 
nie ma dla nas znaczenia obsługujemy 
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zarówno podmioty polskie jak i zagra-
niczne.
Dla mniejszych firm przygotowaliśmy 
rozwiązanie o nazwie HR Komfort. 
To rozwiązanie oparte na naszych naj-
lepszych praktykach zawierające już 
predefiniowane procesy biznesowe. 
Dzięki temu możmy znacznie obniżyć 
koszty wdrożenia oraz termin realiza- 
cji prac, co pozwala nam dotrzeć tak-
że do mniejszych odbiorców.
W naszej ofercie znalazły się także 
produkty, które mają zwiększać – 
zgodnie z najnowszymi trendami na 
rynku IT – użyteczność proponowa- 
nych rozwiązań. To ukłon w stronę 
naszych klientów, także tych mniej-
szych.

W jaki sposób Pani trafiła 
do tej branży?

Studiowałam informatykę ekonomicz-
ną na Uniwersytecie Gdańskim i mój 
promotor, zafascynowany tego typu 
oprogramowaniem zachęcił mnie bym 
poświęciła mu swoją pracę magister-
ską. Miałam z tym pewne trudności, 
bo na rynku polskim nie tylko nie 
było tego programu, ale nawet rzetel-
nej naukowej informacji o nim. 
W pracy zawodowej zajmowałam się 
właściwie przez cały czas HR- em, 
w kolejnych firmach, w których pra-
cowałam m.in. przy wdrażaniu opro-
gramowania SAP, przy tzw. „lokaliza-
cji” produktów HR na rynku polskim 
i certyfikacji oprogramowania z tego 
zakresu. Ostatecznie trafiłam do firmy 
ROC i od 2007 roku prowadzę jej 
oddział.

Jak pracuje firma: podejście do projektu rozwiązania i jego dostarczenia?

W ROC  projektowanie rozwiązań traktuje się bardzo poważnie. Podejście jest zawsze 
starannie tworzone i ukierunkowane na potrzeby klienta. Architekci firmy mają rozle-
głe doświadczenie w zakresie SAP HCM i są wspierani przez ekspertów z branży. 
Rozwiązania stosowane przez firmę ROC są kierowane przez Grupę Architektów 
Rozwiązań, dynamiczny innowacyjny zespół z wieloletnim doświadczeniem 
w biznesie i w implementacji SAP HCM. Aby zminimalizować koszt i ryzyko 
projektów, posługujemy się on starannie dopracowanymi akceleratorami SAP HCM. 
Każdy z projektów jest oparty na rozległej wiedzy dotyczącej dopasowania rozwiązań 
do specyficznych potrzeb biznesowych klienta. 

Nasze produkty: Easy Reporter – narzędzie wspomagające raportowanie

Narzędzie o nazwie Easy Reporter jest aplikacją do generowania raportów łączących 
elementy danych osobowych, czasu pracy i danych płacowych w jednym raporcie. 
Nowością i unikatową właściwością tego narzędzia jest to, że potrafi generować ra-
porty z części płacowej w powiązaniu z danymi kadrowymi, struktury organizacyjnej 
i czasu pracy. Raporty te generowane są w czasie rzeczywistym, w odniesieniu do 
pracownika lub grup pracowników. Oczekiwania tego typu pojawiają się w wykazie 
koniecznych funkcjonalności w różnych zakresach, takich jak czas pracy, nieobecno-
ści, raportowanie wydajności i inne. Rozwiązanie pozwala na elastyczne raportowanie 
danych kadrowych i płacowych. Pozwala na generowanie raportów w oparciu o dane 
PA, PT, OM i klastra wyników rozliczania listy płac.

Korzyści biznesowe dla Klienta

Niezwykle szybka metoda otrzymywania specyficznych raportów klienckich. Raporty 
powstają bezpośrednio na systemie produkcyjnym i są natychmiast gotowe do użycia. 
Rozwiązanie eliminuje konieczność posiadania kompetencji SAP ABAP. Rozwiązanie 
dostarcza niedostępnych w standardowym systemie funkcjonalności równoczesnego 
raportowania kompletów danych płacowych i pozostałych danych kadrowych prze-
chowywanych w systemie na jednym raporcie zbiorczym. ROI: szybka i tania metoda 
tworzenia zaawansowanych klienckich raportów kadrowo-płacowych.
ROI: możliwość wykorzystania własnych zasobów do wykonania
zadań normalnie płatnych w ramach konsultacji. Narzędzie przeznaczone jest 
dla kierownictwa personalnego, produkcyjnego oraz dla dyrektorów finansowych,
bowiem łatwość konfiguracji, zakres raportów oraz szybkość dostępu do informacji 
czyni z tego narzędzia bardzo użyteczny instrument do podejmowania decyzji.



Na początku 2008 r. powstał pomysł 
„Danielowej Doliny”, która jest budową zespołu 

domów w starannie wybranym i wyjątkowym miejscu. 
W pobliżu aglomeracji miejskiej z zachowaniem 

szczególnego charakteru skansenu budownictwa 
drewnianego Kaszub.

Danielowa Dolina z założenia jest miejscem 
niepowtarzalnym, dla osób ceniących unikalność, 
bezpieczeństwo, harmonijne piękno i dobry styl.

Podstawą wiarygodności inwestora oraz wartości 
marki jest ponad 19 letnie doświadczenie firmy 

DANMAR na rynkach Polski i Europy.

Wiarygodny Patron

„DANIELOWA 
DOLINA”

Doświadczenie
Tradycja budowy
Tysiące realizacji

ul. Szymbarskich Zakładników 12, 
83-315 SZYMBARK

tel. 601-640-884, 58 684-39-50/51
www.danmardomy.pl, 
info@danmardomy.pl
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Szanowni Państwo,
2 marca 2012 – dzień o� cjalnego otwarcia siedziby „Pracodawców Pomorza” będzie drugą co do 
ważności datą w naszej ponad 20 letniej historii. Oczywiście pierwszą, najważniejszą datą jest 
dzień 30 września 1991 roku kiedy to Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował Gdański Związek 
Pracodawców. Historia i dorobek organizacji zobowiązuje Zarząd  do podejmowania działań 
na miarę naszych marzeń i ambicji. Środowisko gospodarcze reprezentowane w „Pracodawcach 
Pomorza” to blisko 700 � rm o różnym pro� lu działalności, formie własności i wielkości jest znaczącą 
siłą uczestniczącą w życiu społeczno-gospodarczym naszego regionu. Misją naszą jest bowiem 
długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy regionu oraz podmiotów zrzeszonych w naszej 
organizacji. Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich 
wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz utrzymywanie poprawnych stosunków w relacji 
pracodawca-pracownik.

       Zabieramy głos w istotnych dla nas problemach, w środkach masowego przekazu 
oraz uczestnicząc w różnego rodzaju zespołach, komitetach i radach powoływanych 
na wielu szczeblach władzy państwowej czy też samorządowej. Z naszej inicjatywy 
odbyło się w lutym br. posiedzenie tematyczne Krajowego Forum Terytorialnego 
przy Ministrze Rozwoju Regionalnego nt. „problemów z tworzeniem obszarów 
metropolitalnych.” Wypracowujemy nasze opinie i stanowiska podczas spotkań sekcji 
branżowych, forów tematycznych  oraz konferencji i seminariów organizowanych 
w ramach naszej działalności statutowej.
         Istotą  naszej samorządności  jest także  działalność oddziałów powiatowych, 
których zadaniem jest m.in. współpraca z władzą lokalną w celu wspólnego 
rozwiązywania problemów związanych z rozwojem przedsiębiorczości w danym 
powiecie. 
       Organizujemy cyklicznie szkolenia, spotkania i wykłady z szeroko pojętej 
tematyki gospodarczej koncentrując się m.in. na tematyce innowacyjności w naszych 
przedsiębiorstwach, � nansach, zarządzaniu, konkurencyjności i wprowadzaniu 
nowych systemów tele – informatycznych. Współpracujemy z uczelniami 
wyższymi  i technicznymi  szkołami średnimi w tym m.in.  Państwowymi Szkołami 
Budownictwa i Technikum Łączności patronując specjalnościom uruchamianym na 
wniosek pracodawców.
        Systematycznie rozwijamy współpracę międzynarodową nie tylko podpisując 
kolejne  porozumienia o współpracy, ale doprowadzając do bezpośrednich kontaktów 
naszych przedsiębiorców z zagranicznym � rmami. Dla przykładu parę dni temu 
nasza delegacja powróciła z Tatarstanu.
         Każdy członek  Pracodawców Pomorza może również liczyć na wsparcie 
organizacji nawet w trudnych sprawach indywidualnych. Nie unikamy także  
rozwiązywania problemów wewnątrz środowiskowych i często kon� iktowych.
          Staramy się podejmować problemy całego środowiska gospodarczego 

przygotowując np.  propozycje zmian legislacyjnych. Obecnie wspólnie z Wydziałem 
Prawa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowujemy propozycje dot. zmian w ustawie dot. aktywizacji 
zawodowej.  Celem tych zmian  jest zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich 
i wyższych poprzez lepsze wykorzystanie funduszu pracy.   
      Otwarci jesteśmy na współpracę z innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, 
samorządowymi oraz  izbami i klubami. Wspólne organizowanie spotkań, konkursów, przeglądów 
oraz szkoleń  owocować będzie większą integracją naszego środowiska gospodarczego. Pracodawcy 
Pomorza organizują m.in. konkurs Pracodawca Roku, Letnią Galę Biznesu, Galę Evening  
Pracodawców Pomorza czy też doroczną Majówkę Przedsiębiorców w Szymbarku. Przyznajemy 
doroczne specjalne nagrody gospodarcze w tym bardzo prestiżową nagrodę pn. „ Złoty Oxer”.
       Prowadząc tak szeroką działalność programową Pracodawcy Pomorza musieli zadbać 
o właściwe warunki lokalowe zapewniające możliwość realizacji celów statutowych. Wyrażamy 
podziękowanie  Panu Pawłowi Adamowiczowi – Prezydentowi Miasta Gdańska  za zrozumienie 
naszych potrzeb i przekazanie nam w użytkowanie budynku przy Al. Zwycięstwa 24. My z kolei 
jesteśmy dumni, że wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy obiekt wyłącznie za środki � nansowe 
pozyskane od przedsiębiorców  naszego regionu. W trakcie remontu wielu pracodawców  wykazało 
się wielkim sercem i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego. Dziękujemy. 
          Przeprowadzając  pełną rewitalizację tego budynku nie tylko zapewniliśmy jego 
funkcjonalność i  dobry stan techniczny, ale naszą ambicją było również  przywrócenie  dawnego 
wyglądu  gdańskiej willi z początku XX wieku.  Dlatego też o zaprojektowanie wystroju wnętrz  
i nadzór nad ich  realizacją  poprosiliśmy Akademię Sztuk Pięknych. W miesiącu styczniu i lutym br. 
pomimo trwających jeszcze prac wykończeniowych siedziba nasza już  tętniła życiem. Odbywające 
się codziennie  liczne spotkania przekonują nas o słuszności podjętej  decyzji i są zachętą do dalszej 
aktywności na rzecz naszego środowiska.

                                                                                                           Zbigniew Canowiecki
                                                                                            Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza
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VICTORIA, 
PANIE I PANOWIE!!!

Rozmawiamy  z prezesem PRACODAWCÓW POMORZA Zbigniewem Canowieckim:

Krążą słuchy, że zostaliście lekko „wypchnięci” z poprzedniego 
locum, czyli Willi Uphagena przez Gdański Klub Biznesu...
- Dzisiaj mamy swoje święto, otwarcie nowej siedziby – przy Alei 
Zwycięstwa 24, więc nie doszukujmy się drugiego dna. Organizacja 
PRACODAWCY POMORZA z dużą dynamiką działa, zwiększa swoje 
szeregi i potrzebuje do realizacji zadań statutowych odpowiednich 
warunków lokalowych. Organizowanie większości spotkań, między 
innymi sekcji, czy forów w restauracji Willi Uphagena nie było zbyt 
komfortowe.
Dziwne. Był Pan przecież pełnomocnikiem do spraw remontu 
siedziby Gdańskiego Klubu Biznesu i przyczynił się Pan żywot-
nie do tamtego sukcesu...
- To przeszłość. Jeśli chodzi o teraźniejszość, Pani Redaktor  nie jest 
na bieżąco...
Ale ze względu na sentyment do Willi Uphagena...
- ...chciałem dla PRACODAWCÓW POMORZA odkupić od Klubu 
Biznesu meble, które wylądowały na strychu, ale mi się nie udało. I na 
tym zakończmy ten wątek, proszę.

Jeszcze tylko jedno pytanie na temat dalszej współpracy...
- Gdański Klub Biznesu jest stowarzyszeniem, a my działamy 
w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców. Mamy różne cele 
i zadania. Wielu spośród przedsiębiorców było i jest  jednocześnie 
członkami Gdańskiego Klubu Biznesu i PRACODAWCÓW POMORZA  
uznając, że organizacje te uzupełniają się w zakresie swojej oferty 
związanej z zagospodarowaniem ich aktywności pozazawodowej. 
Odkąd pamiętam wielu z nas pełniło jednocześnie funkcje w orga-
nach kierowniczych obu organizacji . Z pewnością potrzeba byłoby 
dużo złej woli, aby próbować nasze organizacje stawiać na pozy-
cjach konkurencyjnych. 
Ale niedawno utworzony Związek Pracodawców z siedzibą 
w Żukowie, w którym prezes Gdańskiego Klubu Biznesu jest 
w zarządzie, jest organizacją konkurencyjną w stosunku do 
PRACODAWCÓW POMORZA!
- I życzymy  tej organizacji dużo osiągnięć dla dobra środowiska 
gospodarczego.

Wielkie otwarcie siedziby PP
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Czy była to konsekwencja wyboru Pana 
na stanowisko prezesa w czerwcu 2010?
Można tak powiedzieć. Podjąłem się pełnie-
nia funkcji prezesa organizacji wtedy jeszcze 
nazywającej się Gdański Związek Pracodawców 
proponując program dynamicznego rozwo-
ju.  Półtora roku temu organizacja rozpoczęła 
realizację zadań  nie tylko w zakresie ilościowe-
go  powiększenia bazy członków, ale przede 
wszystkim  stawiając przed sobą ambitny 
program działań merytorycznych skierowanych 
do środowiska gospodarczego całego Pomorza. 
Wtedy przymiotnik Gdański w nazwie organizacji  
stał się nieadekwatny do rzeczywistości. Orga-
nizacja zmieniła więc  nazwę na PRACODAWCY 
POMORZA podkreślającą jej regionalny charakter. 
Konsekwencją było nowe logo – stylizowany Gryf 
Pomorski, który jest w herbie naszego wojewódz-
twa. Zaczęła się też budowa,  w oparciu o nowy 
statut,   struktury organizacyjnej – zakładającej 
wielooddziałowość (oddział w każdym powiecie). 
W zakresie działalności programowej i statutowej 
przyjęliśmy taktykę działań, umożliwiających 
pełniejszy udział reprezentacji przedsiębiorców 
we wszelkiego rodzaju ciałach doradczo - opi-
niodawczych umożliwiających wpływanie  na 
szereg spraw, które rzutują na życie gospodarcze 
naszego województwa  oraz politykę regionalną  
istotną dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Czy uwzględniacie w bieżących 
poczynaniach lokalne, przyziemne 
problemy i sprawy członków?
To drugi priorytet naszej strategii. Uznaliśmy, że 
organizacja na bieżąco musi uczestniczyć nie 
tylko w rozwiązywaniu spraw dotykających ogół 
członków, ale też załatwiać problemy indywidu-
alne członków, którzy natrafi ają na niezrozumiałe 
przeszkody lub bariery. Dlatego też, gdy przed-
siębiorca będący naszym członkiem sygnalizuje 
sytuację konfl iktową z władzą samorządową, 
administracją lokalną, organami nadzorczymi lub 
kontrolnymi i prosi o mediację, przystępujemy 
do niej. Okazało się, że w tego rodzaju spra-
wach nasz udział daje  zaskakująco dobre efekty 
i długotrwałe nabrzmiałe sytuacje konfl iktowe  
znajdują satysfakcjonujące rozwiązanie. Zdarzają 
się też konfl ikty wewnątrzśrodowiskowe. Nie-
dawno otrzymaliśmy sygnał, ze wobec naszego 
członka inny przedsiębiorca podejmuje syste-
matycznie działania mało etyczne, utrudniające 
mu działalność. Podjęta przez nas interwencja 

przyniosła nadspodziewanie dobry rezultat. Na 
koniec, co było miłe, przedstawiciele „naszej” fi rmy 
przyjechali z podziękowaniami, mówiąc, że ta 
jedna interwencja w pełni równoważy kilkuletnią 
przynależność do organizacji. 
Wpadliście zatem w wir spraw 
bieżących i trudnych...
Oj tak. Rok 2011 był niezwykle pracowity. 
Obejmował szereg działań o charakterze szko-
leniowym, organizację kilku dużych konferencji, 
aktywizację sekcji branżowych, cykl spotkań 
w poszczególnych powiatach związanych z two-
rzeniem oddziałów,  przyjęcia nowych członków, 
bardzo liczne kontakty międzynarodowe. Zorga-
nizowaliśmy kilka przedsięwzięć o charakterze re-
gionalnym: po raz pierwszy Konkurs Pracodawca 
Roku, Letnią Galę Biznesu w Sopocie oraz Majów-
kę Przedsiębiorców w Szymbarku a na początku 
roku tradycyjną  Noworoczną Lampkę Szampana 
z naszymi bratnimi organizacjami Regionalną 
Izbą Gospodarczą Pomorza i Pomorską Izbą 
Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Druga połowa roku pomimo rozpoczęcia prac 
remontowych nowej siedziby okazała się równie 
pracowita pod względem działań programo-
wych. Muszę jednak przyznać, że moje społeczne 
prezesowanie muszę godzić z pracą zawodową 
a  pozyskiwanie funduszy i nadzór nad remon-
tem pochłaniała mi ogromną ilość czasu. Jednak 
warto było patrząc na wspaniale zlokalizowaną i  
wyremontowaną siedzibę.
Chyba nie każda lokalizacja się nadawała?
To musiało być miejsce nie tylko dobrze skomu-
nikowane i z adresem do którego łatwo trafi ć, ale 
ważne było,  aby obiekt spełniał nasze oczekiwa-
nia pod względem powierzchni i funkcjonalności. 
A przy okazji, aby był to piękny  budynek. I to 
wszystko udało się osiągnąć! 
Nawet adres jest fantastyczny: 
Ulica Zwycięstwa! Nomen omen?
Mam nadzieję. Pamiętam jak zwróciłem się 
z prośba do prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza o przekazanie Pracodawcom Pomo-
rza odpowiedniego obiektu i on zareagował 
fantastycznie. Powiedział : Mówisz – Masz.  Ale 
szybko dodał, że obiekt, który ew. dostaniemy 
w użyczenie na warunkach identycznych  jak 
inne organizacje  musimy wyremontować sami 
za własne środki fi nansowe pracodawców bez 
żadnych roszczeń do miasta z tego tytułu.
                       

NOWA SIEDZIBA 
DLA PRACODAWCÓW POMORZA
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W poszukiwaniu 
ducha przeszłości

AMG System

Interesujący obiekt, ale zdewastowany przez niewłaściwe użytkowanie– to była nasza pierwsza refl eksja po wejściu 
do wnętrza w maju 2011 roku – mówi Grzegorz Morawski - właściciel Architektonicznej  Pracowni Projektowej  AMG 
System. Dwójka architektów: Anna Morawska i Andrzej Różalski  zajmowali się projektem całości. Ponadto Andrzej 
Różalski został inspektorem nadzoru.  Oto co mówią we trójkę o swej pracy. 

Grzegorz Morawski:
Zobaczyliśmy przedziwne zderzenie krań-
cowo różnych mentalności. O historycznej 
przeszłości budowli, powstałej na początku 
XX wieku, wiedzieliśmy tyle co nic. Tyle, że 
takich willi nie budowali ubodzy. Po II wojnie 
światowej rezydowały tu rozmaite organizacje 
społeczne. Jak można się domyślać, często 
konkurujące ze sobą w kwestii ważności. To 
było zakodowane w przeróbkach wnętrz. Po 
otwarciu ozdobnych historycznych drzwi wej-
ściowych widziało się długi korytarz wzdłuż 
bocznej ściany budowli. Zakończeniem 
perspektywy widokowej były obskurne drzwi 
do toalety.  Z tego korytarza wiodły drzwi 
do rozmaitych pomieszczeń. Pomieszczenia, 
zarówno parteru jak I piętra, były podzielone 
prowizorycznymi ściankami i ścianeczkami na 
pokoiki i pokoiczki. A już piwnica to był istny 
labirynt. Każde stowarzyszenie, związeczek 
i organizacyjka miały ambicje mieć swe poko-
iczki, toaletę i komóreczkę na archiwum.

Andrzej Różalski:
Niestety nie zachowała się żadna dokumenta-
cja – ani architektoniczna ani ikonografi czna. 
Przypadkiem poznaliśmy datę budowy – 1906 
dzięki dwom deskom sygnowanym przez 
stolarza z Człuchowa, który pięknym gotykiem 
wypisał swe dane i rok. Dlatego naszym 
pierwszym działaniem było wykonanie szcze-
gółowej inwentaryzacji budynku.

Anna Morawska:
Zaczęliśmy zatem szukać śladów historii. Od-
czytywaliśmy je ze ścian i architektonicznych 
szczegółów. Wiedzieliśmy jednak, że nie two-
rzymy muzeum, tylko obiekt mający pełnić 
określone funkcje. Aranżacja wnętrz musiała 
być taka, aby jak najdokładniej przywrócić 
dawny układ funkcjonalny, ale z drugiej strony 
dostosować go do oczekiwań  obecnego 
użytkownika, czyli Pracodawców Pomorza. 
Na szczęście prezes Zbigniew Canowiecki jest 
człowiekiem o tak dużej kulturze i wyczuciu 

estetyki a ma również inżynierski umysł, że 
współpracowało nam się świetnie.  
 
Andrzej Różalski: 
Inwentaryzację uzupełniliśmy odkrywkami, 
dzięki którym rozszyfrowaliśmy pierwotne 
przeznaczenie poszczególnych pomiesz-
czeń. Obecna sala konferencyjna na parterze 
to dawny salon. Połączony rozsuwanymi 
drzwiami z dawną jadalnią, do której znów 
przylegała kuchnia.  Od strony bocznej była 
usytuowana długa, zabudowana weranda, 
coś w rodzaju ogrodu zimowego – natural-
ne uzupełnienie salonu. Obecnie te trzy sale 
tworzą kompleks konferencyjno-biurowy 
z zapleczem kuchennym i toaletami. O dzi-
wo zachowały się  oryginalne rozsuwane 
drzwi z czasów wznoszenia budynku. Nie 
licząc szyb, które w nich wytłuczono z komu-
nistyczną pracowitością. Na wzór tamtych, 
można było wykonać brakujące drzwi, 
a ozdobne szyby zaprojektowały studentki 



Informacje o fi rmie:  

AMG SYSTEM Architektoniczna Pracownia Projektowa, www.amg-system.pl, 
działająca na rynku usług projektowych od ponad dziesięciu lat. Posiada w swoim 
dorobku między innymi projekty biur, restauracji, hoteli, banków, domów 
mieszkalnych, rezydencji. Co ważne, realizuje projekty w obiektach zabytkowych.

Akademii Sztuk Pięknych w ramach praktyk 
studenckich.

Anna Morawska:
Na pierwszym piętrze niewątpliwie była 
prywatna strefa właścicieli – z sypialnią i bu-
duarem pani domu. Z obu pomieszczeń są 
wyjścia na duży taras, usytuowany od strony 
południowo-zachodniej. 
Pokoje dla dzieci pewnie były na II pietrze, 
gdzie są poddasza i facjatki. Tam też spotkała 
nas niespodzianka. Starannie obudowany 
ściankami maskującymi stał pośrodku potężny 
słup. Były zakusy, aby go usunąć. Niestety 
było to niemożliwe, bo podtrzymywał więźbę 
dachową. Musiał zostać w samym środku 
korytarza, który w związku z tym trzeba było 
poszerzyć. Dobra zasada architektoniczna 
brzmi: jeśli czegoś nie możesz usunąć, wyeks-
ponuj to.

Andrzej Różalski:
Podobną niespodzianką był pokaźny, nie-
czynny komin usytuowany nad obecnymi 
drzwiami wejściowymi do gabinetu prezesa 
Canowieckiego. Na szczęście był nieczynny 
i tylko niepotrzebnie obciążał nadproże, więc 
bez problemów można było się go pozbyć

Anna Morawska: 
Jesteśmy wyczuleni  na szczegóły. Jeśli źle się 

zaprojektuje układ funkcjonalny, nie pomo-
że odwracanie uwagi przez najpiękniejsze 
nawet meble. Wskazaliśmy  w którym rogu 
sali konferencyjnej ma być mównica prele-
genta. Patrzący w jego stronę jednocześnie 
obserwują otoczenie przez okna narożnego 
wykusza. Gdyby mównica była z drugiej stro-
ny sali, uwaga słuchaczy kołysałaby się między 
jednym a drugim punktem.

Andrzej Różalski:
Odrębnym zagadnieniem były elewacje. Tu 
wszystko trzeba było uzgadniać z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. Wszystkie 
daszki, wykusze, balkony, tarasy zostały 
pieczołowicie odnowione i ewentualnie uzu-
pełnione, ale jaki wybrać kolor elewacji? Na 
obdrapanych tynkach widniała  brudnoróżo-
wa „majtkowa” barwa. Nie było wiadomo jaki 
był stan historyczny. Ale w okolicy zachowało 
się kilka budynków o oryginalnych kolorach 
elewacji. Staraliśmy się do tego nawiązać. 
Moim  zadaniem było też nadzorowanie prac 
i pilnowanie harmonogramu na budowie. 
Bywało, że w tym samym czasie pracowało 
tu kilka ekip. I one nie mogły wchodzić sobie 
w drogę. A nie można było ich uszeregować, 
bo nie pozwalało napięte kryterium cza-
sowe. Pół roku na tak trudną inwestycję, to 
naprawdę było bardzo mało. Koordynowałem 
działania inwestora i wykonawców. 
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Pawła Adamowicza
Prezydent Gdańska

Czym się Pan 
kierował przeka-
zując organiza-
cji Pracodawcy 
Pomorza  wyma-
gający renowa-
cji budynek na 
siedzibę? 
Miasto przekazało 
Pracodawcom 
Pomorza w użytkowanie willę przy Alei Zwy-
cięstwa 24 na realizację celów statutowych. 
Warunkiem było to, że wykonają gruntowny 
remont budynku.

Dlaczego willę przekazano właśnie Pra-
codawcom Pomorza?
 Pracodawcy Pomorza to największa i naj-
starsza organizacja pracodawców w naszym 
regionie, działa od ponad 20 lat i zrzesza 
około 600 przedsiębiorców. To dawało 
rękojmię, że remont zostanie rzeczywiście 
wykonany szybko i sprawnie, co się stało. 
Gdańsk jest miastem przyjaznym biznesowi. 
Pracodawcy bowiem współtworzą markę 
miasta. A także tworzą nowe miejsca pracy. 
Przedsiębiorcom pomagamy w zależności 
od wielkości i profi lu fi rmy. 

Jak Gdańsk pomaga przedsiębiorcom? 
Udostępniamy miejskie przestrzenie inwe-
stycyjne, przeprowadzamy przez procesy 
dotyczące np pozyskania wymaganych po-
zwoleń, przekazujemy niezbędne przedsię-
biorcom dane, czy wspieramy rekrutację, 
pomagamy zorganizować biura.  
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Ponad stuletnia willa przy Alei Zwycięstwa 24 
to dach nad głową organizacji PRACODAWCY 
POMORZA. Zacznijmy zatem od dachu. Zajęła się 
nim fi rma KOMPLEX Lucyna Smerdel z Żukowa, 
mająca swą bazę także w Gdańsku Nowym Porcie. 
To klasyczne przedsiębiorstwo rodzinne.
Jestem jak kominiarz – mówi Mieczysław Smerdel 
- wciąż łażę po dachach. Tu też zacząłem od zwie-
dzania. Zobaczyłem dach jak sito, z jednej strony 
widniała wielka dziura bez dachówek. Wichura 
zerwała i tak już zostało. Podczas deszczu woda 
lała się przez wszystkie kondygnacje. Z miejsca 
zabezpieczyliśmy prowizorycznie folią. Krokwie były 
w dość dobrym stanie. To na pewno nie było stulet-
nie drewno. Dach był remontowany dużo później... 
Dachówka – typowa karpiówka też nie pochodziła 
z początku XX wieku.
W każdym razie krokwie w większości zostawiliśmy, 
wymieniliśmy łaty i dachówkę. Na taką jak była, czyli 
karpiówkę.
Zachowali także dawny kształt bryły dachowej. 
Pozostały facjatki z oknami i tzw. wole oka. Prace 
przy nich były najtrudniejsze. Wymagają staran-
nych uszczelnień, aby nie zaciekało. Szczególnie 
pracochłonne są te podłużne okrągławe okienka 
o nazwie wole oka. Byle jaki dekarz sobie z nimi nie 
poradzi. We współczesnym budownictwie takich 
ozdób nie ma. 
Komplex robił już chyba przy wszystkich typach 
dachów – przedwojennych i powojennych, jakie 
istnieją  w Gdańsku. Ta 20 lat istniejąca fi rma wyko-
nuje prace remontowo budowlane zlecane przez 
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.  
Bywa podwykonawcą prac prowadzonych przez 
EKOINBUD w historycznych budowlach. Między 
innymi jego ekipa zajmowała się renowacją dachu 
na budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. 
Nowe Ogrody. 
Praca przy  dachu obiektu PRACODAWCÓW PO-
MORZA była trudna. Niekoniecznie z powodu jego 
kształtu i parametrów, ale dlatego, że musiała być 
wykonywana etapami. Najwygodniej byłoby zdjąć 
wszystko i robić dach od nowa, ale to właśnie było 
niemożliwe. Ze względu na krótki termin wyko-
nania inwestycji, w budynku pracowało jedno-
cześnie po kilka ekip. Gdyby zdjęli całą dachówkę 
i przyszedł deszcz, to by tamtym zalał całą nowo 
wykonaną robotę. Więc musieli pracować w ciasno-
cie i uważać na innych. 
Od  kogo innego może by nie przyjęli takiego zle-
cenia, ale prezesowi Canowieckiemu nie wypadało 
odmówić. 

Mieczysław Smerdel – Komplex Lucyna Smerdel

Zacznĳ my od dachu
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W pewnym momencie zdarzyła się zapaść 
w realizacji inwestycji. Gros  biznesmenów 
chciało już zrezygnować z przedsięwzięcia 
i oddać obiekt miastu. Było wykonane jakieś 
25% robót, żadnych środków fi nansowych, 
dług na koncie wynosił ok. 250 tysięcy, 
termin, już dwa razy przedłużany, kończył 
się za pół roku. Wtedy pełnomocnikiem 
ds. remontu został  Zbyszek  Canowiecki. 
Wspólnie z prezesem GSR  Piotrem Soyką 
postanowili  zmierzyć się z tym zadaniem 
spłacając najpierw do spółki długi. Potem 
narzuciliśmy sobie ostry reżim wykonawczy. 
Przez te pół roku pracowaliśmy, jak to się 
mówi, na okrągło. Co tydzień układaliśmy 
dzienne harmonogramy prac i co kilka dni 
ściśle je rozliczaliśmy. Pracochłonnym i cza-
sochłonnym wyzwaniem była zabytkowa 
forma budynku – zewnętrzna i wewnętrzna. 
Konserwatorstwo ma swe wymogi. Nie moż-
na było np. zatrudnić stu ludzi jednocześnie, 
jak to się dzieje na nowoczesnych budowach 
i podgonić z robotą. . Dziesięciu ludzi nie 
może malować jednej historycznej dekoracji. 
Przy polichromii mogą pracować jednocze-
śnie 2-3 osoby , i to lubiące się nawzajem. 
Inaczej nie będzie oczekiwanego efektu. 
Moim zadaniem było czuwanie nad właści-
wym wykonaniem prac konserwatorskich, 
a zatrudniałem rzemieślników wielu specjal-
ności: kamieniarzy, snycerzy, konserwatorów 
malarstwa, złotników itd. Nad zdobywaniem 
funduszy i układaniem harmonogramu prac 
(przy uwzględnieniu moich życzeń) czuwał 
Zbyszek. Część prac rzemieślnicy i konser-
watorzy wykonywali na budowie, a część 
w pracowniach i trzeba to było zgrać tak, aby 
nie blokowali sobie miejsca nawzajem.
Czy w nowym obiekcie PRACODAWCÓW 
POMORZA było podobnie?
Konserwatorsko było łatwiej. Dlatego byłem 
tylko po przyjacielsku społecznym konsul-
tantem ds. konserwatorskich. Sam budynek, 
pochodzący z 1906 roku, był w okropnym 
stanie. Zawilgocony, z zaciekającym, prze-
gniłym dachem, obdrapany, z zapuszczoną 
stolarką okienną, obrośnięty krzakami, z drze-

wem, które korzeniami wrosło w fundamen-
ty i prawie wchodziło do wnętrza. Ale nie 
było takiego nagromadzenia historycznego 
detalu. Wnętrze było wyprute ze wszyst-
kiego z polską starannością.  Zachowała się 
klatka schodowa obdarta z wszystkiego co 
zabytkowe. Udało się znaleźć tylko jeden 
rzeźbiony autentyczny element balustrady. 
Przekazaliśmy go do pracowni rzeźbiar-
skiej Piotra Kaźmierczaka ( powszechnie 
znanego twórcy stylizowanych gdańskich 
mebli i zamku w Łapalicach), a on wykonał 
kilkadziesiąt identycznych elementów. Dzięki 
temu mamy nie tylko stylizowaną klatkę 
schodową ale i boazerie nawiązujące do 
gdańskiej secesji przełomu 19 i 20-go wieku. 
Zachowała się historyczna stolarka okienna 
i niektóre drzwi – np. wejściowe, rozsuwane 
w sali konferencyjnej, wyjścia na balkony 
i taras. Były strasznie zdezelowane, bo nikt  
nie dbał o nie, ale wykonane  z twardego 
drewna, więc można było je uratować. 
Zdarzały się niespodzianki – np. okna w salce 
sekcji branżowych są podnoszone do góry – 
to angielski styl końca XIX wieku. Generalnie 
wnętrze było w stanie wołającym o pomstę 
do nieba.
Czy tylko z powodu braku opieki?
Często brakowało funduszy, ale też nieste-
ty po II wojnie światowej – do połowy lat 
60-tych, obowiązywała moda na świadome 
niszczenie. Dach przeciekał i uległa uszko-
dzeniu sztukateria pod sufi tem? To ją zwalić, 
dekoracje wyrzucić, bo burżujskie, niemod-
ne. Dębowe boazerie szły na opał. Piękne 
ceramiczne, glazurowane, złocone kafl owe 
piece na wysypisko śmieci.  
Jak Pan ocenia to, co zostało zrobione 
w nowej siedzibie PRACODAWCÓW 
POMORZA?
Przede wszystkim czuję podziw i szacunek 
dla zaangażowania prezesa Canowieckiego. 
Cieszę się, że wyciągnął wnioski z tamtej 
(Willi Uphagena) realizacji. Zachował tempo. 
Wiedział, że albo zrobi to w pół roku, albo 
wcale. Im dłużej trwa budowa, tym trudniej 
ją zakończyć. Lawinowo rosną koszty. Wszy-

Janusz Sobczyk - społeczny konsultant ds. konserwatorskich

W pół roku, albo wcale
Kiedy w Akcie Notarialnym określono  nadzwyczaj  krótki czas remontu siedziby Pracodawców Pomorza  (w maju 2011 nastąpiło 
podpisanie aktu notarialnego, do końca grudnia tegoż roku był termin oddania obiektu do użytku),  prezes Zbigniew Canowiecki nie 
wpadł w panikę. Jego spokojowi nie dziwi się konserwator zabytków Janusz Sobczyk, który współdziałał z nim już przy rewitalizacji 
tzw. Willi Uphagena dla Gdańskiego Klubu Biznesu.  Zaprocentowały tamte doświadczenia. Tak wspomina je Janusz Sobczyk:

scy są coraz bardziej zmęczeni. Efekt rodzi się 
z bólem. Przy szybkim tempie pracuje się na 
fali entuzjazmu. Wszystko przychodzi łatwiej. 
Praca jest satysfakcjonująca. Generalnie 
oceniam efekt jako bardzo dobry – szcze-
gólnie przy ograniczeniach fi nansowych 
i czasowych, z którymi mieli do czynienia. Za-
uważyłem też, że entuzjazm prezesa udzielał 
się innym, także mnie. Przekazałem do klatki 
schodowej oryginalny 19-wieczny słupek 
zwieńczony kulą, Zrobienie podobnego 
obecnie byłoby dużym wyzwaniem. Ułatwia-
łem znajdowanie odpowiednich fachowców 
– np. szlifi erza szkła – witrażownika Lecha 
Sobieralskiego z Pelplina, mistrza w swym 
fachu. Podobnie kamieniarza Leona Czerwiń-
skiego z MURKAMU. On zna kamień, że tak 
powiem, na wylot.  Rewelacyjny fachowiec 
– wszystko co wraz ze swymi ludźmi zrobi, 
zasługuje wyłącznie na pochwały. Podoba mi 
się też wystrój wnętrz. Bardzo ładne meble, 
w tym gdańskie dane do gabinetu prezesa 
jako depozyt przez fi rmę Inter BALT. Pasujące 
do charakteru budynku marynistyczne obra-
zy. Grafi ki podarowane przez dyrektora Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdańska Adama 
Koperkiewicza. Kolorystyka dywanów, zasłon 
i fi ran podkreśla elegancki, wysmakowany, 
prestiżowy charakter nowej siedziby. 

Janusz Sobczyk – absolwent Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (w zakresie konser-
watorstwa i muzealnictwa), ma w dorobku 
zawodowym bardzo prestiżowe zadania 
konserwatorskie w zabytkach jak np.: Pałac 
w Krokowej k. Pucka, XIX wieczna willa 
HESTIA  w Sopocie, neogotycki Zamek 
w Rzucewie k. Pucka, Nowy Ratusz – sie-
dziba Rady Miasta Gdańska, Wielki Młyn 
w Gdańsku, Spichlerz Królewski w Gdańsku, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Willa 
Rudolfa Patschke’go przy ul. Uphagena 23 
w Gdańsku (zwana obecnie Willą Upha-
gena, czyli siedziba Gdańskiego Klubu 
Biznesu), szereg kamienic w Sopocie.
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Wnętrza nowej siedziby PRACODAWCÓW POMORZA projektowały 
i urządzały studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierun-
kiem dr. architekt. Iwony Dzierżko-Bukali dr Lecha Tempczyka. 
Doskonałość efektu przerosła wszelkie oczekiwania. Młody zespół 
pracował z entuzjazmem. Miał nieocenioną, rzadko się zdarzającą możli-
wość zmierzenia się z oczekiwaniami bardzo ekskluzywnego klienta.  
Sukces ułatwiły sprzyjające okoliczności poprzedzające. Pierwsza to me-
rytoryczne przygotowanie p. Iwony Dzierżko-Bukal, która będąc na IV 
roku architektury na Politechnice Gdańskiej podjęła równolegle studia 
na ASP, dzięki czemu teraz może łączyć spojrzenie inżynierskie z wymo-
gami piękna. Druga to wcześniejsza współpraca jej i grup studenckich 
z Państwowymi Szkołami Budownictwa, dzięki której także studenci byli 

już przyzwyczajeni do liczenia się z realiami wykonawstwa. Trzecia to 
osobowość głównego zamawiającego projekt, czyli prezesa Zbigniewa 
Canowieckiego, który jest człowiekiem wrażliwym na piękno. Dzięki 
temu nie było zgrzytów na linii zamawiający – wykonawca.
Myśmy nie musieli przekonywać go do swych pomysłów, bo nasze po-
mysły uzupełniały się nawzajem. On był właściwie członkiem naszego 
zespołu – mówi Iwona Dzierżko-Bukal.
Niejako przy okazji, zespół naukowo-studencki ASP zyskał  uznanie 
w Ministerstwie Edukacji za innowacyjną metodę nauczania łącząca 
teorię z praktyką, oraz umiejętność reagowania na zapotrzebowania 
rynku. Budowanie programów praktyk stażowych stało się znakiem 
rozpoznawczym uczelni. Na stronie Ministerstwa Edukacji jest nawet 

Piękne projektantki 
z Akademii Sztuk Pięknych

ASP Iwona Dzierżko-Bukal

Z lewej dr Iwona Dzierżko-Bukal i jej podopieczne:.  Maja Spychalska, Magda Czechowska, Anna Smolak, Joanna Lipka. W zespole byli jesz-
cze: Daria Bolewicka (koordynator projektu),  Daria Skoczylas, Beata Majkowska, Milena Kulczycka, Ula  Pruszkowska, Katarzyna Rogowska  
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zamieszczony fi lm obrazujący jak ASP robi to z PSB (fi lm został nakręco-
ny dla PSB i my pojawiliśmy się jako ilustracja interesujących, nowocze-
snych metod nauczania).
– Pewnie nie byłoby nam tak łatwo zmierzyć się z zadaniem cało-
ściowego urządzenia tak dużego, prestiżowego obiektu, gdyby nie 
wcześniejsza współpraca z Państwowymi Szkołami Budownictwa, gdzie 
naszym partnerem jest p. Wojciech Szczepański – przyznaje Iwona 
Dzierżko-Bukal. Tam urządziliśmy zespół administracyjny – gabinet dy-
rektora i sekretariat, pokój kierownika warsztatów i jego zastępcy a także 
wzorcową toaletę przystosowaną do potrzeb niepełnosprawnych.
W przenośni można powiedzieć, że studenci już umieli pływać, ale 
po raz pierwszy zostali rzuceni na głęboką wodę, w dodatku pełną 
tajemnic.
Najpierw zapoznaliśmy się z przeznaczeniem obiektu i wiążącymi się 
z tym wymogami klienta – mówi p. Architekt. Dowiedzieliśmy się, że na-
leży uszanować historyczny charakter willi, podkreślić prestiż organizacji, 
ale zaaranżować wnętrza w w miłej ludzkiej skali i uczynić je miejscem 
przyjaznym dla spotkań rozmaitych grup i gremiów.  I że mamy na to 
zaledwie pół roku czasu.
Zaczęli od analizy źródeł historycznych dotyczących epoki powstania 
obiektu. Konsultantem był dr Roman Nieczyporowski. Postanowiono 
wykorzystać te bardzo nieliczne autentyczne fragmenty wystroju, które 
się zachowały, ale ogólnie odtworzyć nastrój i ducha epoki, nie starać 
się robić kopii dawnych wnętrz. Zastosowano materiały naturalne – to 
się narzucało samo przez się. Dużo drewna – ciemnego, ale bez przesa-
dy, nie czarnego. Posadzki to  granit i parkiety.
– Kiedy weszliśmy do budynku, nie było w nim śladu boazerii, ale  mo-
gła być, skoro w wielu kamienicach mieszczańskich wokół była. Posta-
wiliśmy na brąz. Boazeria musiała być zdobiona...Tu z pomocą przyszły 
rzeźbione w drewnie rozety, które się zachowały w formie szczątkowej 
przy obudowie rozsuwanych drzwi na parterze, oraz jedyna rzeźbiona 
deska z balustrady schodów. Po prostu postanowiliśmy powtarzać te 
elementy i uczynić z nich główny element ozdobny. Autentycznych 
szyb w rozsuwanych drzwiach oczywiście nie było. Postawiliśmy na 
dość surowe formy prostokątne piaskowanych szyb i zastosowaliśmy 
jako zdobnictwo także zarys wspomnianych rozet.
W wystroju parteru szczególnie ważne było wprowadzenie nastroju 
przytulności. Zastosowali zatem beże we wszelkich ciepłych odmianach 
kolorystycznych. Nawet pokrycia krzeseł zostały zrobione na zamówie-

nie – aby odcień był idealnie taki, jak sobie wymarzyły projektantki. Efekt 
okazał się zaskakujący,  ocieplił wizualnie nawet marmur z inkrusto-
wanym logo organizacji, który jest tłem dla mównicy. Współgra z tym 
kolorystyka i sposób upięcia zasłon. 
Z salą konferencyjną musiała współgrać sąsiadująca sala posiedzeń 
przewodniczących oddziałów powiatowych. Zaplanowano gabinet 
w stylu angielskim, ciemniejszy, z kolorystyką zieloną i oliwkową. Szafy 
ścienne zamknięte szkłem kryształowym, przezroczystym, będą służyły 
także do ekspozycji statuetek i wyróżnień otrzymywanych przez orga-
nizację.
Mało wdzięcznym tematem była długa obudowana b. weranda – oran-
żeria przeznaczona na salę posiedzeń komisji branżowych. Ale udało się 
ją optycznie skrócić i ocieplić wizerunkowo dzięki  roletom rzymskim 
i odpowiednim nisko wiszącym żyrandolom.
Prestiżowym centrum jest, co oczywiste, gabinet prezesa na I piętrze. 
Tutaj punktem wyjścia były zabytkowe meble gdańskie, otrzymane 
w depozyt z fi rmy Inter Balt. Sami je wybieraliśmy, ale nawet nas 
zaskoczyło, że siedzisko przy biurku prezesa to b. fotel loży masońskiej 
Eugenia ze znakami wolnomularskimi, mający na odwrocie wyrytą hitle-
rowską „gapę” (pewnie faszyści go zarekwirowali, ciekawe co znalazłoby 
się pod nią – może Gwiazda Dawida?).Wystrój przyległej salki posie-
dzeń Zarządu, połączony z gabinetem prezesa przeważnie otwartymi 
drzwiami, musiał być podporządkowany temu gabinetowi. Trafi liśmy na 
takie problemy, że prawie się załamaliśmy. Studenci zwiedzili wszelkie 
dostępne antykwariaty, „przeryli” portal Allegro. I wreszcie znalazł się 
komplet starych mebli nawiązujący do gdańskiego stylu. Zamówili 
w grudniu 2011 i oczekiwali dostawy z drżeniem serca, bo czasem 
okazuje się, że co innego na obrazku, a co innego w realu. Zdarzyło się 
odwrotnie, bo w realu meble wyglądały jeszcze lepiej. Kiedy zostały 
umieszczone na miejscu, okazało się, że są tak dopasowane do wnętrza, 
jakby stały tu od stu lat. Problem był tylko z transportem. Masywna szafa 
ma dwa metry długości i mowy nie było, aby dało radę wnieść ją klatką 
schodową. Więc zamówili dźwig, który przeniósł te meble na taras I pię-
tra (dobrze, że taki duży), a stamtąd  wniesiono je do wnętrza.
Przed nimi jeszcze urządzenie pomieszczeń biurowych i salek w sutere-
nie. Tutaj będą wnętrza nowoczesne. Zostaną częściowo wykorzystane 
meble przeniesione z dawnej siedziby organizacji, a uzupełnią je zro-
bione na zamówienie. Jak z tego wynika,  współpraca PRACODAWCÓW 
POMORZA z ASP wcale się nie kończy.

StudentkaJoanna Lipka zaprojektowała 
mównicę w sali konferencyjnej

Wojciech Szczepański - kierownik warsztatów w Państwowych Szkołach Budownictwa 
(z lewej) i wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki prezentują jedyną autentyczną deskę 
z boazerii, z sygnaturą mistrza stolarstwa z Człuchowa.
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No cóż – mówi Maciej Pastwa – na nas spa-
dły najbrudniejsze i najuciążliwsze roboty. 
Wyjechało stąd około 70 kontenerów gruzu 
i śmieci. To był istny armagedon. Totalny 
bałagan. Trzeba było zacząć od wyburzania, 
sprzątania i wywożenia. Na pierwszy ogień 
poszło rozwalanie prowizorycznych, nie-
potrzebnych już ścianek działowych. Dzięki 
temu wyłonił się pierwotny układ wnętrz. 
Ładny i funkcjonalny, biorąc pod uwagę  
planowane przeznaczenie obiektu. Już na 
pierwszy rzut oka widać było, ż e wszystkie 
instalacje – grzewcza, wodna, kanalizacyjna, 
elektryczna są do wymiany. Usytuowany 
w piwnicy węzeł cieplny nadawał się tylko 
do wyrzucenia. Wszystkie podłogi trze-
ba było zerwać, bo pod nimi na stropie 
Kleina zalegała masa żwiru, piasku, polewy 
glinianej i śmieci. Tym razem to nie były 
następstwa powojennego zaniedbania, ale 
technologia budowy kamienic z początku 
XX wieku. W ten sposób wygłuszano stropy. 
Współczesne sposoby są zupełnie inne. 
Między piwnicami a parterem trzeba było 
położyć cały strop nowy, inne wymienić 
częściowo.  Na deskach podłogowych, na 
wlewkach, położony był parkiet. Niestety tak 
pouszkadzany, poprzybijany gwoździami, że 
był nie do odzysku. Parkiety są nowe. 
Przyziemie było koszmarem. Trudno to 
nazwać zawilgoceniem, bo to było bagno. 
Budynek trzeba było osuszyć. Wykonać 
izolacje – pionową i poziomą. Piwnice były 
tak szlamowate i namokłe, że suszyli je przez 
dwa miesiące letnich wakacji. Wszystkie 
posadzki trzeba było skuć. Wokół budowli 
założyliśmy drenaż opaskowy z podłącze-
niem do deszczówki.  Musieliśmy usunąć 
pień i korzenie tego drzewa, które zaczęło 
wprowadzać się do budynku.
Jednocześnie inna fi rma pracowała przy 
wymianie dachu. Dopiero po jego naprawie 
można  było zacząć zagospodarowywać 
wnętrze od nowa. Zakładaliśmy instalacje – 
elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Insta-
lacje niskoprądowe – telefoniczną, alarmy 
i internetową wykonała branżowa fi rma. 
Przeprowadziliśmy  kompleksowy remont 
ścian, położyliśmy tynki na I i II pietrze. Tynki  

Nawet spaliśmy 
ze szwagrem na budowie

Maciej Pastwa – Usługi Remontowo-Budowlane

na parterze i posadzki w budynku  wykonała  
fi rma SKAT. 
 Wykonaliśmy sufi ty podwieszane, ścianki 
działowe, gdzie okazały się potrzebne, 
zabudowy pionów (np. kanalizacyjnych) 
oraz szpachlowanie, malowanie wszystkich 
wnętrz, tapetowanie, tworzenie  sztukaterii, 
instalacja lamp i punktów oświetleniowych, 
rozdzielni elektrycznych, rozprowadzenie 
instalacji grzewczych od tego nowego węzła 
ciepłowniczego, montaż części grzejników 
(II część wykonała fi rma Elar). Wszystkie 
łazienki, obie kuchnie, wraz z kafelkowaniem 
to także nasze  dzieło. Trzeba dodać do tego  
położenie wszystkich podłóg i parkietów. 
Z tych zdewastowanych, zabagnionych 
wysokich piwnic stworzyliśmy  komfortowe 
pomieszczenia pod wynajem dla kontrahen-
tów z zewnątrz. Remont starego budynku 
jest dużo gorszy i trudniejszy niż budowa 
nowego.
– Trzeba przyznać, że niełatwo znaleźć tak 
wszechstronną i solidną brygadę remonto-

wo-budowlaną, która żadnej pracy się nie 
boi i każdą wykonuje z maestrią słynnych 
z pracowitości i talentu kaszubskich mi-
strzów – mówi prezes Zbigniew Canowiecki.

Choć siedziba tego rodzinnego przedsię-
biorstwa mieści się w Zaworach k. Chmielna, 
jej właściciel pochodzi z Sopotu. Zamieszkał 
jednak na Kaszubach, bo uważa, że nie ma 
piękniejszego miejsca do życia niż ta kraina 
jezior, lasów, łąk i wzgórz.
Bywa, że rzadko mogę tam pomieszkać – 
uśmiecha się Maciej Pastwa. Kiedy pracowa-
liśmy przy remoncie siedziby Pracodawców 
Pomorza, miesiącami wraz ze szwagrem 
mieszkaliśmy na budowie. W budynku 
bywało tyle cennych rzeczy potrzebnych do 
remontu, oraz nasz drogi sprzęt i maszyny, 
łakomy łup dla przywłaszczycieli cudzego. 
Ale złodziej raz tylko nas odwiedził. Wtargnął 
przez okno w piwnicy i ukradł portfel szwa-
gra. Zresztą bez pieniędzy.
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Rodzice mieli 10 hektarów niezbyt urodzajnej 
kaszubskiej ziemi i do tego 8 dzieci. Jasne było, 
że część musi wywędrować, aby szukać chleba 
gdzie indziej. Leon postanowił zostać energe-
tykiem. Po ukończeniu szkoły zasadniczej przy 
Elektrociepłowni na Ołowiance w Gdańsku 
okazało się, że niewiele zarabiał. Chłopcy, 
którzy poszli pracować do stoczni zarabiali  
dwa a nawet czasem trzy razy więcej, więc się 
z niego śmieli. 
Wtedy starszy brat wziął go do kamieniarza. - 
Bo tam zarobisz jeszcze  lepiej - powiedział.
Praktykę Pan Leon odbywał w Sopocie, gdzie 
jego mistrz pokazał mu jak cudowną materią  
jest kamień i ile ma odmian.  Później p. Leon 
jeździł za tym kamieniem po świecie. Najpierw 
pojechał do Szwecji, gdzie jest go dużo.
Skandynawia to kamień, woda i las – wspomi-
na z nutą nostalgii w głosie.
Poznał tam wapień olandzki (bo pochodzi 
z wyspy Olandia), który w gdańskim budow-
nictwie wykorzystywano od tysiąca lat, szcze-
gólnie w średniowieczu i Złotym Wieku, kiedy 
miasto było handlową potęgą. Statki, które 
wywoziły towary z gdańskiego portu, kiedy 
wracały potrzebowały balastu. Więc przywo-
ziły cegłę z Niderlandów a kamień olandzki 
ze Skandynawii. Mnóstwo go w zabytkach 
w Gdańsku, na Pomorzu a nawet w Polsce 
środkowej.
Potem Leon Czerwiński  jeździł do Włoch po-
znawać słynne od czasów Etrusków  marmury 
z Cararry: popieliste i bianco z którego rzeźby 
tworzył Michał Anioł . 
Gdziekolwiek nie był – czy to była afrykańska 
Wyżyna Abisyńska, czy Zimbabwe czy RPA, 
szukał pięknego kamienia. To samo w Ame-
ryce Południowej czy Azji. Najpiękniejsze 
i najbardziej różnorodne kamienie widział 
w Indiach. Obecnie sprowadza też kopaliny 
z Chin, gdzie są one tanie. 
W fi rmie ma ogromne magazyny handlowe 
z minerałami  z 17 krajów leżących na 4 konty-
nentach. Aktualnie swoje wyroby eksportuje 
do: Rosji, Szwecji, Kanady, Holandii, Niemiec, 
Francji, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
MURKAM to chyba jedno z  największych 
w Polsce przedsiębiorstw zatrudniających taką 
ilość rodziny i krewnych.  W fi rmie pracuje nie 

Wydobyć duszę z kamienia
Leon Czerwiński Murkam

Każdy, kto w Trójmieście i okolicach miał coś wspólnego z branżą budowlaną, zna Leona Czerwińskiego – Kaszuba 
z Przodkowa, twórcę przedsiębiorstwa MURKAM. I każdy mówi o nim w samych superlatywach, bo to mistrz nad 
mistrze. Kamień go kocha i nie ma przed nim tajemnic. Mimo, że kamieniarką zajął się trochę z przypadku.

tylko liczne rodzeństwo, ale też chrześniaczki 
i bratankowie, z tego 18 osób nosi nazwisko 
Czerwiński.
Zajmują się nie tylko handlem minerałami, 
ale też wykonawstwem i montażem.  Gama 
produktów jest szeroka: posadzki, elewacje, ła-
zienki, dachy łupkowe, różnorodne dekoracje, 
kolumny, rzeźby i płaskorzeźby. Tworzą małą 
architekturę ogrodową oraz ozdobne kominki.
Mnóstwo jego dzieł znajdziemy w kościołach 
w  tym sarkofag prałata Henryka Jankowskiego 
w kościele św. Brygidy i Macieja Płażyńskiego 
w Bazylice Mariackiej, a także uzupełniające 
go epitafi um z nazwiskami wszystkich ofi ar 
tragedii smoleńskiej.
To była bardzo trudna technicznie praca -  
wspomina. Jeden z elementów ważył 1,5 tony, 
miał kształt trójkąta z wyszlifowanym na kant 
brzegiem, którego nie wolno było uszkodzić. 
Musiałem wymyślić specjalny sposób monto-
wania.
Chętnie wykonuje różnego typu pomniki, 
obeliski i tablice pamiątkowe, szczególnie dla 
Sybiraków i kombatantów:
Kiedy ludzie zamilkną, kamienie przemawiać 
będą.
Z organizacją, która właśnie przeniosła się do 
nowej siedziby, związany jest od  8 lat, kiedy 
jeszcze nazywała się Gdańskim Związkiem 
Pracodawców. Dla Pomorskiej Rady Przed-

siębiorczości wykonywał statuetki GRYFA 
POMORSKIEGO  wręczane co roku najlepszym 
fi rmom Pomorza. Nawet się nie zdziwił, kiedy 
prezes PRACODAWCÓW POMORZA Zbigniew 
Canowiecki odwiedził  go w fi rmie, aby za-
proponować wykonanie prac kamieniarskich 
w nowym obiekcie.
Z architektem ustalili formy i kolorystykę. 
W głównym holu ułożona została posadzka 
z granitu indyjskiego. Podobnie w łazienkach. 
Sugestią projektanta było, aby został zacho-
wany tam historyczny wzór w karo. Ściany 
wyłożono marmurem hiszpańskim. W głównej 
sali konferencyjnej ludzie z fi rmy MURKAM 
zagospodarowali płaszczyznę między oknami 
i umieścili na niej logo PRACODAWCÓW PO-
MORZA, czyli stylizowanego Gryfa Pomorskie-
go. Wykonali również  reprezentacyjne główne 
wejście do budynku - schody z dwoma słupka-
mi zwieńczonymi kamiennymi kulami.
To polski granit ze Strzegomia – mówi Leon 
Czerwiński, mój ulubiony. Jeszcze bardziej 
kocham prosty, kaszubski kamień polny. Czuję 
jego duszę i zamkniętą w niej historię narodo-
wych dziejów – tak jak w tym, z wymuszonym 
pęknięciem, który postawiłem w Szymbarku 
dla uczczenia tragedii Sybiraków.
Ale zrobił też  granitowe blaty w łazienkach 
na PGE ARENIE i alabastrowy wystrój kaplicy 
w nowym terminalu Lotniska im. Lecha Wałęsy. 
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To się nazywa łączenie teorii z praktyką. Or-
ganizatorem trójstronnego sojuszu na rzecz 
nowej siedziby PRACODAWCÓW POMORZA, 
stworzonego przez: Wydział Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  
Pracodawców Pomorza i Państwowe Szkoły 
Budownictwa, jest Wojciech Szczepański 
– kierownik szkolenia zawodowego w tej 
oświatowej placówce. 
– My zgodnie z zawartym porozumieniem 
dostarczaliśmy tylko materiały potrzebne 
do wykonania stolarki wnętrz / drewno, 
kleje, farby, okucia itp. / – mówi prezes PP 
Zbigniew Canowiecki, natomiast p. Wojciech 
Szczepański – będący w naszej organizacji 
przewodniczącym Sekcji Edukacji i Szkol-
nictwa Zawodowego, ze swymi kolegami 
i zespołem uczniów, wykonali całą stolarkę – 
boazerie, szafy, meble w recepcji i elementy 
sali konferencyjnej.
Wojciech Szczepański do szkolnictwa przy-
szedł z wykonawstwa. Ma wiele dyplomów 
w tym m.in.  uprawnienia mistrza stolarstwa 
i lubi pracę z młodzieżą. Uważa jednak,  że 
system kształcenia zawodowego uczniów 
zabrnął w ślepy zaułek. Dlatego został 
ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(dokładniej Departamentu Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego) ds. modernizacji 
kształcenia zawodowego. 
Wymaga ono dużych zmian, aby było lepiej 
dostosowane do potrzeb rynku pracy. Poszu-
kiwani są technicy i robotnicy wykwalifi ko-
wani, posiadający odpowiednią do aktual-
nych wymagań  wiedzę i uprawnienia. Wtedy 
nie tylko Polska, ale Europa i Świat stać będą 
przed nimi otworem. 
– Nie zniósłbym świadomości, że w naszej 
szkole „produkujemy” przyszłych bezrobot-
nych.
Aby uczniowie mieli szersze niż gdzie indziej 
horyzonty myślowe i umiejętności, nawiązał 
współpracę z Akademią Sztuk Pięknych. 
Uważa, że korzyści są obustronne. 
– Studenci projektują, a nasi uczniowie 
wykonują. Robimy najpierw wizualizacje 
prac studentów i oni uczą się jak swoje wizje 
można w praktyce zrealizować. Nie będą 
w przyszłości projektować na zasadzie sztuka 
dla sztuki. Natomiast nasi uczniowie uczą się 

Takich praktyk nasi 
uczniowie jeszcze nie mieli

Państwowe Szkoły Budownictwa z Wrzeszcza

postrzegać piękno. Mają być wykonawca-
mi w najlepszym stylu dobrego rzemiosła, 
czyli być jednocześnie  artystami  w swoim 
zawodzie.
Aby jego koncepcje były pełne, Wojciech 
Szczepański nawiązał kontakt z organizacją 
przedsiębiorców. To umożliwia mu ścisły 
związek z wymogami rynku i pozwala lepiej 
realizować nową koncepcję nauki zawodu. 
Uczniowie mają okazję odbywać szkolne 
praktyki w dobrych fi rmach. Chętnie ich 
przyjmuje znana z budowlano-konserwa-
torskich prac fi rma EKOINBUD. Możliwość 
praktykowania przy renowacji wnętrz willi 
PRACODAWCÓW POMORZA przyjął z satys-
fakcją. 
Nauczą się jak i  w jaki sposób wykonuje się 
boazerie w obiektach zabytkowych, w tym 
przypadku z początku  XX wieku. Stolarka 
w tym obiekcie to: stylizowane boazerie 
płycinowe, szafy z drzwiami rozsuwanymi, 
mebel recepcyjny, mównica w sali konfe-
rencyjnej nawiązująca do historycznego 
wystroju i podobny stolik pod aparaturę 
audio wizyjną. Wszystko zostało wykonane 

z drewna sosnowego barwionego na brąz, 
pokrytego kilkoma warstwami ekologicznych 
farb malarskich i lakierobejcą.
Ilość wykonanych prac była naprawdę 
imponująca. Pomagali mu w pracy koledzy 
– nauczyciele: Mariusz Cyperski, Zbigniew 
Kiedyk, Marek Lademann, Krzysztof Komo-
libio – wszyscy mistrzowie stolarstwa i prac 
ogólnobudowlanych. Nawet częściowo 
poświęcili swój okres ferii zimowych czyli 
wypoczynku, aby nadgonić czas i dotrzymać 
terminu.  Tak się fatalnie zdarzyło, że dwa 
tygodnie lutego było czasem wolnym od 
zajęć i nie wolno było zatrudniać uczniów. 
Nie można też było prac stolarskich wyko-
nywać wcześniej , bo najpierw musiały być 
zakończone inne zaplanowane prace.
W szeregu spotkaniach  roboczych uczestni-
czył dyrektor  szkoły Andrzej Jachnik zaintere-
sowany doskonaleniem kształcenia zawodo-
wego   m.in. poprzez uczestnictwo uczniów 
w takich projektach jak realizowany wspólnie 
z Pracodawcami Pomorza. Szczególnie, że od  
roku szkolnego 2012/13 nastąpi zmiana w  
dotychczasowych zasadach  kształcenia.  

Nauczyciele – mistrzowie stolarstwa najpierw sami demonstrują uczniom sposób prawidło-
wego wykonywania roboty. Od lewej: Wojciech Pionke, Adam Kryń, Wojciech Szczepański
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Taki jest wniosek, który z doświadczeń przy renowacji nowej sie-
dziby PRACODAWCÓW POMORZA  wyciągnął prezes przedsiębior-
stwa ELEWACJE S.A. Julian  Zieliński:
Prezesa Zbigniewa Canowieckiego znam od co najmniej 10 lat. Wiem, że 
ma ogromną siłę przekonywania, a poza tym jestem od dawna członkiem 
organizacji, której on obecnie szefuje, więc wyraziłem chęć zaangażowa-
nia się w renowację tej zabytkowej willi. Niemniej w miarę upływu czasu 
i postępu prac okazało się, że nasze zadania pęcznieją jak nadmuchiwany 
balon.

Na początku zapowiadało się skromnie. Miało to być tylko odno-
wienie zewnętrznych tynków i odmalowanie ich. 
Zrzuciliśmy im na plecy bardzo dużo roboty – przyznaje prezes Zbigniew 
Canowiecki. Miał być mały lifting, tymczasem okazało się, że wszystko 
wiatru się trzyma. Waliło się wszystko czego się dotknęliśmy Ten wyglą-
dający jako tako tynk przy lekkim stuknięciu odpadał płatami. Trzeba było 
wynająć 5 ludzi i oni młotkami skuli wszystko do gołej cegły. Na szczęście 
ta ponad stuletnia cegła była świetnej jakości, w dobrym stanie, sucha, bo 
wcześniej  fi rma Macieja Pastwy zrobiła izolacje i przeprowadziła solidne 
wysuszenie budynku. We wrześniu mogliśmy przystąpić do roboty. 

Kiedy już te tynki w większości położyliśmy, „obudził się” architekt.
- Panowie – powiedział – to nie tak, tu musi być gładź konserwatorska, tak 
jak to kiedyś bywało. 
No to zaczęliśmy od nowa. Na szczęście nie było problemów z wyborem 
kolorystyki. Nikt nie miał pojęcia jaka była pierwotnie, więc inwestor w po-
rozumieniu ze służbami konserwatorskimi i doradcami z ASP, wybrał barwy 
występujące na innych zabytkowych kamienicach w okolicy, czyli jasną 
świetlistą żółć z białym. Prześlicznie uwydatnia ona architekturę budynku. 
Zimowy śnieg   podkreśla czystość i jasność elewacji Można przypuszczać, 
że równie efektownie zrobi to zieleń drzew i krzewów na wiosnę.

 Firma łatwo sobie poradziła z konserwatorskimi wymogami, gdyż 
gromadziła     doświadczenia od początku lat 50-tych XX wieku, kiedy 
istniała pod nazwą Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Montażowych 
i Elewacyjnych. Przed 21 laty została sprywatyzowana (ma nr 1 
gdańskiej rejestracji sądowej) i zmieniła nazwę na ELEWACJE (i tak ją 
odtąd nazywano potocznie). Przeprowadził to ówczesny dyrektor – 
Bolesław Brzoskowski. 
On mnie przyjmował do pracy – wspomina Julian Zieliński, i od niego się 
nauczyłem  szacunku dla zabytków. Oni po wojnie kładli elewacje na pra-
wie wszystkich budynkach gdańskiej starówki. Na Długim Targu, Długiej 
oraz Mariackiej. Dzisiaj  można jeszcze zobaczyć ich robotę z tamtych lat. 
Ale obecnie najwięcej mamy zleceń na obiekty nowoczesne. Wykonujemy 
zarówno elewacje na budynkach przemysłowych  takich jak np. Kapitanat 
Portu Gdańskiego w Porcie Północnym czy siedziba Zarządu Portu jak i  
mieszkaniowych, przy czym gros elewacji realizujemy  na terenie wielkich 
spółdzielni mieszkaniowych   i na zlecenie fi rm  deweloperskich.

ELEWACJE S.A.

Żadne niespodzianki 
już nas nie zaskoczą...
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Jednym z nich był Prezes przedsiębiorstwa 
SKAT Roman Sawicki, który w grudniu ub. roku 
otrzymał od organizacji  PRACODAWCY  RP  
najwyższe wyróżnienie KONFEDERATKĘ 2011. 
Dostaje się ją za uczestniczenie w dialogu 
społecznym oraz krzewienie idei przedsiębior-
czości i działania dla dobra wspólnego. 
- Domyślałem się, ze będzie tam obraz ruiny 
i zniszczenia, ale że aż tak... Nawet mnie to 
zaskoczyło, chociaż prowadząc działalność 
w branży budowlanej od prawie 22 lat 
niejedno już widziałem. Na początek trzeba 
było wywieźć gruz i śmieci. Dostarczyłem kon-
tenery i zatrudniłem ludzi przy wywozie. Aż 62 
kontenery brudów i szpargałów trzeba było 
wytransportować z posesji. Potem pomyśla-
łem, że mam też brygady do mechanicznego 
nakładania tynków i robienia posadzek. Poło-
żyliśmy  setki metrów kwadratowych tynków 
wewnątrz budynku i tyleż  samo  posadzek. 
Liczyła się wysoka  jakość, ale równie ważnym 
było tempo prac. Za jedno i drugie otrzymali-
śmy wiele pochwał od Prezesa Canowieckie-
go i nadzorującego prace arch. A. Różalskiego.
Przedsiębiorstwo SKAT  Roman Sawicki założył 
w listopadzie 1990 roku. Najpierw  była to fi r-
ma handlująca materiałami wyposażeniowy-
mi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.  Specjali-
zował się m.in. w klinkierach. Systematycznie 
fi rmę rozwijał i w 1998 poszerzył zakres jej 
działalności o generalne wykonawstwo  inwe-
stycji  od robót ziemnych po dach. Budował 
dla wojska, policji i budżetówki. Obiekty spor-
towe. Hotele. Aktualnie  jego ludzie pracują 
przy nadbudowywaniu o trzecią kondygnację 
pensjonatu FLORYDA  w Juracie. Zrealizował 
takie inwestycje jak np. komisariat w Gdyni  
czy  hala sportowa w Cetniewie. W między-
czasie otworzył Oddział  w Gdyni.
Jego następną specjalnością jest nowoczesne 
budownictwo jednorodzinne -  domy pasyw-
ne. Pierwsze, dla prywatnych inwestorów, po-
stawił w Baninie. Teraz buduje całe pasywne 
osiedle mieszkaniowe w Matarni. Użytkownicy 
są zachwyceni tym, jak spadły koszty użytko-
wania. W trzech domach o powierzchniach od 
250 do 300 m kw. zużycie gazu do ogrzewania 
i podgrzania wody w styczniu (mimo niskich 
temperatur) wyniosło ok. 60 m sześc. To 5 razy 
mniej niż w budownictwie tradycyjnym.                  

Zaczęliśmy od wielkich porządków
Roman Sawicki  SKAT

Na apel Prezesa Zbigniewa Canowieckiego o pomoc przedsiębiorców przy remoncie siedziby 
Pracodawców Pomorza odpowiedziało wielu aktywnych społecznie właścicieli i prezesów fi rm. 
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Najcenniejszym zabytkiem przeszłości były 
rozsuwane drzwi między salą konferencyj-
ną a salą posiedzeń na parterze. Wyglądały 
żałośnie, były zapaćkane farbą, nie rozsuwały 
się, wprawiono w nie szyby jak w blokach. 
Ale pochodziły z 1917 roku i były wykonane 
z dobrego, wysezonowanego drewna sosno-
wego, które jest trwałe jak dąb.
Dziwię się skąd taka data. Wszyscy inni wy-
mieniali 1906. Jarosław Kołacz uśmiecha się:
- Okna i drzwi do mnie mówią.
I przynosi starą deskę znalezioną w futrynie. 
Na niej naklejka: Holzindustrie Hermann 
Schutt. Czersk i data 1917. Ale na innej jest 
1906!
Myślę, że willa w 1917 została poddana 
przeróbce – mówi. Okna to mówią. Przy 
niektórych odkryliśmy parapety na metr 
wpuszczone w ścianę – jakby okno było 
przedtem większe, a jego część zamurowano. 
Podejrzewam, że dużą długą werandę-oran-
żerię  i taras także wtedy dobudowano. Ta 
weranda ma specyfi czne okna – podnoszone 
od dołu do góry. To typ kanadyjski – zwany 
też angielskim. Pozostałe okna są inne.
No tak – myślę – kończyła się I wojna świato-
wa, a tu ludzie przebudowywali domy...
Ciekawe rzeczy można znaleźć przy renowa-
cji starych budynków – kontynuuje Jarosław 
Kołacz – ślady od kolb karabinów, czasem 
pociski w stolarce...Tu były tylko uszkodzenia 
po pociskach na I piętrze. Ślady po II wojnie 
światowej.
Wyrażam nadzieję, że ślady powojennego 
użytkowania nie były aż tak drastyczne, choć 
tu stacjonowały organizacje kombatanckie.
- Musieliśmy położyć w głównych drzwiach 
wejściowych nowe drewno na dość dużej 
powierzchni, bo nabito na nich sklejkę, a pod 
nią były dziury na wylot. Pewnie po włama-
niu.
Kto by się tam włamywał do kombatantów - 
dziwię się, co u nich było do zrabowania?
- E tam, zaraz rabunek... Pewnie klucze zgubili 
i nie mogli się dostać do środka. Drzwi są 
autentyczne, sprzed ponad stu lat, z zamkiem 
z tamtego okresu. Niestety klamka była alumi-
niowa, więc wymieniliśmy. Ale tzw. szyld przy 
niej to solidna stalowa blacha o grubości  pół 
centymetra, ozdobnie wytłaczana. 

Jarosław Kołacz - specjalista od renowacji zabytkowej stolarki wnętrz

Okna do niego mówią
Zabytkową stolarką drzwiową i okienną w nowej siedzibie PRACODAWCÓW POMORZA zajął się Jarosław Kołacz, 
oraz jego ludzie z Zakładu Usług Wnętrzarskich mieszczącego się na Morenie w Gdańsku.

Ciekawe zamknięcie jest też w opisywa-
nych już drzwiach rozsuwanych. To bardzo 
przemyślany zamek z zapadką, uruchamia-
ny przez naciśnięcie specjalnego guzika. 
Świetnie działa. Wystarczyło go odczyścić 
i zakonserwować. W innych historycznych 
drzwiach były poprzybijane popularne po 
wojnie zamki yale. Po ich usunięciu naprawio-
no uszkodzenia. Klamki w drzwiach i oknach 
były to się mówi, z różnych parafi i: mosięż-
ne, chromowane, stalowe. Te najładniejsze 
i najwartościowsze historycznie, tzw. zakrętki, 
zachowali – resztę dopasowali stylowo. Ale 
najciekawsze były prace stolarskie. Renowacja 
schodów oraz drzwi, które miały w rogach 
futryn ozdobne rozety. Kilka (bardzo zma-
sakrowanych) się zachowało. Na ich wzór 
powstały nowe – wykonane przez stolarzy też   
z Czerska, którymi kierował Ryszard Pepliński, 
pochodzący z Lubni za Kościerzyną. Czy tam 
wciąż jest zagłębie dobrego rzemiosła?                                                                                                                                      
Firma p. Kołacza jest niewielka, kilkuosobowa, 
choć ma wiele zleceń i ledwie wyrabia z ich 
realizacją. Obecnie np. zaczęła renowację sto-

larki okiennej w Szpitalu Marynarki Wojennej. 
Okien jest 200.
Jest nas tylko kilku zapaleńców – mówi, ale 
z szacunkiem dla drewna. Ta praca wymaga 
dużo siły i jednocześnie ostrożności. Pracuje 
się dla samych drzwi i okien , dopiero potem 
dla siebie i dla zarobku. Trudno dziś takich 
znaleźć. Ludzie wolą pracować pospiesznie, 
maszynowo, są niecierpliwi, nie interesuje ich 
to, co robią.
Niemniej ich przedsiębiorstwo, specjalizujące 
się w naprawach, uszczelnianiu i renowacji 
okien oraz mebli jest też biegłe w nowocze-
snych technikach. 
Potrafi my wstawić szyby zespolone o para-
metrach marmuru, które pozostają chłod-
ne nawet w upały – mówi, a w siedzibie 
PRACODAWCÓW POMORZA zastosowaliśmy 
szyby,  które skutecznie wytłumiły hałas ko-
munikacyjny za oknami. Nie słychać go, choć 
zaraz przy budynku jest Aleja Zwycięstwa 
– najbardziej zatłoczona samochodami ulica 
w Trójmieście.

Jarosław 
Kołacz przy 

głównych 
drzwiach 

wejściowych 
do willi 

PRACODAWCÓW 
POMORZA.
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Dlaczego Bank MILLENNIUM, a do-
kładniej jego regionalne władze, 
postanowiły wesprzeć finansowo 
renowację nowej siedziby organizacji 
PRACODAWCY POMORZA? 
Możliwość zrzeszania się pracodawców 
w celu artykułowania swoich opinii 
i obrony swoich interesów jest jednym 
z fundamentów rozwoju gospodarczego. 
Bank Millennium wsparł finansowo re-
nowację nowej siedziby Pracodawców 
Pomorza widząc głęboki sens w powsta-
niu miejsca mogącego stać się nowym 
centrum wymiany myśli, poglądów 
i integracji środowiska biznesowego Po-
morza. Dodatkowym argumentem była tu 
chęć udziału w przywróceniu świetności 
zabytkowemu budynkowi, niszczejącemu 
przez wiele ostatnich lat, w mieście z któ-
rego wywodzą się korzenie banku. 
 
- W jaki sposób działania strategiczne Banku nakierowane są 
na współpracę z biznesem i mają stymulować jego rozwój? 
Współpraca z firmami, i szerzej środowiskiem biznesowym, jest 
jednym z filarów strategii Banku Millennium. Współpraca banku 
z tym środowiskiem opiera się na budowie długotrwałych, obo-
pólnie korzystnych relacji. Poza standardową ofertą dla wszyst-

kich rodzajów firm, bank podejmuje się 
przygotowania specjalistycznych ofert 
dla firm czy branż, dostosowując swoje 
produkty do specyficznych oczekiwań 
odbiorców. Bank często jest też doradcą 
firm, starając się poprzez system spotkań, 
seminariów i konferencji dostarczać im 
wiedzy potrzebnej do planowania dalsze-
go rozwoju. 
 
- Jakie atrakcyjne oferty ma Bank dla 
małych i średnich przedsiębiorstw? 
Małe i średnie przedsiębiorstwa to seg-
ment rynku, którym specjalnie interesuje 
się Bank Millennium. Bank ma uniwersal-
ną i elastyczną ofertę, przyjazne procedu-
ry i grupę wyspecjalizowanych Doradców 
Bankowych oraz efektywne rozwiązania 
internetowe umożliwiające współpracę 

z nimi. Rozwiązania takie jak Strefa Szybkiego Finansowania 
(finansowanie) czy Linia Wieloproduktowa ( zarządzanie limitem 
kredytowym) oraz Faktoring(poprawa płynności finansowej), czy 
finansowanie handlu, daje możliwości sprawnego zarządzania 
finansami praktycznie każdej formy. Dodatkowo możliwości te 
wspiera oferta w zakresie leasingu proponowana przez spółkę 
banku - Millennium Leasing.    

Bank Millennium 
wspiera przedsiębiorców
Kilka pytań do Mariana Strahla – dyrektora regionalnego w Gdańsku (Departament Bankowości Przedsiębiorstw).

Współpraca z fir-
mami, i szerzej 
środowiskiem 

biznesowym, jest 
jednym z filarów 
strategii Banku 

Millennium
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Od pierwszego gwizdka 
mistrzostw na stadionie 

PGE Arena Gdańsk 
dzielą nas już tylko 

trzy miesiące. 

Miasto kończy przygotowania 
do przyjęcia kibiców

 z kraju i zagranicy. 
O wiele ważnejsze niż stadion, 

który wzbudza emocje 
kibiców i gości, 

są z punktu widzenia 
mieszkańców 

- liczne inwestycje, 
które zakończą się 
wiosną tego roku.

– Wybór Gdańska jako jednego z miast 
gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012TM, był bez 
wątpienia ważnym impulsem do realizacji 
szeregu inwestycji infrastrukturalnych, 
dla których udało się pozyskać dofinanso-
wanie ze środków budżetu państwa i Unii 
Europiejskiej – mówi Paweł Adamowicz, 
Prezydent Miasta Gdańska. – Nie ulega 
wątpliwości, że to dzięki unijnemu wspar-
ciu udało się nam rozpocząć i przeprowa-
dzić kilka wielkich projektów inwestycyj-
nych, które na trwałe wpiszą się w krajo-
braz miasta i przez wiele lat będą służyły 
mieszkańcom i gościom przybywającym 
do Gdańska.
Z pewnością bez EURO 2012 nie udałoby 
się z takim rozmachem rozbudować Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 
Przypomnieć warto, że kończąca się wła-
śnie inwestycja pozwoli zwiększyć dwu-
krotnie przepustowość portu lotniczego 
z 2,5 do 5 mln pasażerów. 
Sprawna obsługa tak dużej liczby pasaże-
rów możliwa będzie nie tylko za sprawą 
rozbudowy samej infrastruktury lotniska 
ale przede wszystkim dzięki dwóm kluczo-
wym inwestycjom drogowym czyli budo-
wie Trasy Słowackiego oraz dokończeniu 
ostatniego odcinka Trasy W-Z.
– Nie ulega watpliwości, że za sprawą 
organizowanych w Gdańsku mistrzostw 
udało się przyspieszyć prace nad rozwią-
zaniami drogowymi, których celem jest 
usprawnienie ruchu tranzytowego w Gdań-
sku – mówi Prezydent Adamowicz. 
– Za sprawą środków z budżetu central-
neg to powstaje Obwodnica Południowa 

Gdańska oraz węzeł drogowy Karczemki, 
który będzie największym tego typu dro-
gowym obiektem inżynierskim w Polsce 
Połnocnej. Istotne znaczenie dla poprawy 
warunków ruchu tranzytowego ma także 
budowana ze środków miasta i Unii Euro-
pejskiej Trasa Sucharskiego. Jej połączenie 
poprzez tunel pod Martwą Wisłą stworzy 
zupełnie nową jakość w komunikacji dro-
gowej w Gdańsku.
Gdańskie inwestycje w infrastrukture to 
jednak nie tylko drogi tranzytowe. Miasto 
wykorzystuje unijne dotacje na poprawę 
komunikacji wewnętrznej poprzez rozbu-
dowę i budowę nowych drug: ul. Łosto-
wickiej, al. Vaclava Havla i rozbudowę 
i modernizację sieci trwmwajowej. Na tej 
ostatniej spoczywać będzie także ciężar 
transportu kibiców na terenie Gdańska.
Nie tylko drogi są przedmiotem miejskich 
inwestycji. Miasto inwestuje w infrastruk-
turę kulturalną i turystyczną: Europejskie 
Centrum Solidarności, Teatr Szekspi-
rowski, przystanie żeglarskie i przystanki 
tramwaju wodnego, odbudowę Twierdzy 
Wisłoujście czy dalsze prace przy zago-
spodarowaniu zabytkowych fortyfikacji na 
Górze Gradowej.
– Skala prowadzonych w ostatnich latach 
inwestycji jest ogromna. W tym roku po-
dobnie jak w roku ubiegłym na zadania 
inwestycyjne przeznaczyliśmy ponad 
1 mld zł. Oznacza to, że więcej niż co trze-
cia złotówka z miejskiego budżetu wydana 
zostanie na inwestycje, które przez wiele 
lat będą słuzyć mieszkańcom, turystom 
i inwestorom – podsumowuje Prezydent 
Adamowicz.

 przed EURO
Ostatnia prosta

fot. Archiwum UMG
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- czym chata bogata
Euro 2012
Organizacja Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej to nie tylko prestiż i bliskość sta-
dionów na których rozgrywane będą me-
cze. To także satysfakcja z oglądania Ikera 
Casillasa czy Lukasa Podolskiego na tre-
ningach, a nawet spacerach czy zakupach. 
Taka frajda czeka właśnie mieszkańców 
Trójmiasta gdzie  swoje centra pobytowe 
będą mieć trzy drużyny grające w fina-
łach: Hiszpania, Niemcy i Irlandia.
Ostatnio ucięto już na dobre trwające 
od kilku miesięcy spekulacje na temat: 
gdzie zamieszkają drużyny biorące udział 
w turnieju. Skończyła się też na tym polu 
rywalizacja Polski z Ukrainą. Można 
powiedzieć, że skończyła się naszym 
sukcesem. To u nas zamieszka aż 13 z 16 
reprezentacji . Podczas uroczystej prezen-
tacji w Warszawie UEFA oficjalnie po-
twierdziła w wybór centrów pobytowych, 
a ich właściciele otrzymali pamiątkowe 
certyfikaty i patery.

Niemcy – Oliwski Dwór (Gdańsk)

Niemcy jako pierwsi wybrali centrum po-
bytowe. To, że zatrzymają się w gdańskim 
hotelu Dwór Oliwski i będą trenować na 
stadionie przy ul. Traugutta, ogłosili we 
wrześniu, podczas wizyty w Gdańsku 
z okazji meczu z Polakami na PGE Are-
nie.
Luksusowy, pięciogwiazdkowy Hotel 
Dwór Oliwski położony jest w sercu 
Trójmiasta, w zabytkowej dzielnicy Gdań-
ska – Oliwie, zaledwie 15 km od lotniska 
im. Lecha Wałęsy, 7 km od sopockiego 
Molo i 10 km od centrum Starego Miasta 
Gdańska.
W hotelu znajduje się 70 klimatyzowa-
nych pokoi, elegancka restauracja, XVII-
wieczna piwnica win, stylowe SPA i no-
woczesne, w pełni wyposażone centrum 
konferencyjne. Dwór Oliwski otoczony 
jest urzekającym ogrodem. Monitorowany 
parking jest do dyspozycji gości przez 
całą dobę.
Każdy ze stylowo urządzonych pokoi 
wyposażony jest w mini bar, TV-Sat, indy-
widualnie regulowaną klimatyzację, stałe 
łącze internetowe i elegancką łazienkę.
Jednym z atutów Dworu Oliwskiego jest 
kameralne SPA, w którym znajdują się: 
basen, sauna sucha, łaźnia parowa, sana-
rium, jacuzzi, studio cardio, „słoneczna 

plaża” oraz gabinet kosmetyczny. 
W hotelu znajdują się też dwie wysokiej 
klasy, klimatyzowane, sale konferencyjne, 
wyposażone w najwyższej jakości sprzęt 
audio-video. Sala biała o powierzchni 110 
m² oraz sala grafitowa o powierzchni 145 
m². Oczywiście, istnieje możliwość dzie-
lenia każdej z sal konferencyjnych na 2 
mniejsze, w przypadku organizacji kame-
ralnych spotkań. 

Hiszpania – Mistral (Gniewino)

Mistrzowie świata i Europy Hiszpanie 
zamieszkają na Pomorzu, w hotelu Mistral 
w Gniewinie. Bazę w hotelu Mistral wraz 
ze sportowym zapleczem zarezerwowali 

sobie już kilka miesięcy temu, a po loso-
waniu okazało się, że wszystkie mecze 
w grupie rozegrają w oddalonym o zaled-
wie 70 km Gdańsku.
Hotel Mistral Sport położony jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie do kompleksu 
sportowego Gminnego Ośrodka Turystyki 
i Sportu tworząc Centrum Pobytowo- 
Treningowe EURO 2012. UEFA ściśle 
określiła kryteria przy wyborze Centrów 
Pobytowo – Treningowych na najwięk-
szą imprezę sportową jaka kiedykolwiek 
w Polsce została zorganizowana. Tym 
samym tylko kilka miejsc w Polsce zosta-
ło przyjęte do oficjalnego katalogu UEFA 
– Europejskiej Federacji Piłki Nożnej.
Hotel Mistral Sport wchodzi w skład bazy 
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pobytowo – treningowej Gminy Gniewi-
no. Zlokalizowany na niezwykle malow-
niczym wzniesieniu w bliskiej lokalizacji 
nowoczesnego Stadionu Gminnego 
dysponuje 105 pokojami 2-osobowymi 
i 8 apartamentami. Obiekt wyposażony 
jest w basen z przeciwprądami, jacuzzi, 
kompleks sauen: mroźna, parowa, sucha 
i na podczerwień, 3 gabinety masażu oraz 
2 w pełni wyposażone sale fitness.
W skład bazy sportowej GOTiS wchodzą 
m.in.: boisko trawiaste ( sztucznie oświe-
tlone, najwyższej jakości murawa, trybuna 
kryta na 1050 miejsc z kompleksowym 
zestawem nagłośnieniowym), stadion 
lekkoatletyczny, boisko wielofunkcyjne 
tartanowe, kort tenisowy sztuczny, bow-
ling, sala widowiskowo- kinowa, hala 
widowiskowo- sportowa, pływalnia kryta 
( pełnowymiarowy 6-torowy basen spor-
towy o długości 25 m).

Irlandia – Sheraton (Sopot)

Irlandia jeden mecz rozegra w Gdańsku, 
a dwa w Poznaniu. Trener Giovanni Tra-
pattoni osobiście wizytował Trójmiasto 
i zadecydował, że jego drużyna zamieszka 
w położonym tuż przy plaży hotelu She-
raton w Sopocie,  trenować zaś będzie 
w Gdyni.
Sheraton Sopot Hotel, Conference Center 
& Spa to pięciogwiazdkowy hotel w So-
pocie należący do grupy Starwood Hotels 
& Resorts. Sopocki Sheraton dysponuje 
189 pokojami, w tym 7 apartamentami 
(największy - Premier Suite ma 120 m²), 
dwiema restauracjami, trzema barami, 
największym w Trójmieście spa i naj-
większym w tej części Polski centrum 
konferencyjnym o powierzchni 4.000 m². 
Obiekt usytuowany jest pomiędzy sopoc-
kim molo i Grand Hotelem. Architekto-
nicznie stanowi integralną część z Domem 
Zdrojowym.
Wszystkie pokoje wyposażone są w znane 
z sieci Sheraton luksusowe łoże „Sweet 
Sleeper” oraz najnowocześniejsze rozwią-
zania technologiczne (wybrane wyposaże-
nie pokoi to m.in.: indywidualnie sterowa-
na klimatyzacja ,telewizja kablowa, sejf 
w każdym pokoju, poczta głosowa, pokoje 
dla osób niepełnosprawnych, usługa szyb-
kiego dostępu do Internetu, faks/drukarka/
kopiarka w wybranych pokojach, telewi-
zor Pay-to-view TV, mini bar). Wspaniała 
lokalizacja przy plaży gwarantuje gościom 
najpiękniejszy widok w Sopocie 
Centrum konferencyjne to ponad 4000 
m.kw. sal konferencyjnych i bankieto-
wych, w tym wyjątkowa sala balowa 
o powierzchni 360 m.kw. oraz aula 
multimedialna o powierzchni 560 m.kw. 
W Sheraton Sopot, Conference Center & 
Spa zaprojektowano również obszerne 
i nowoczesne centrum Spa. 
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Oficjalne wyniki ogólnopolskiego rankin-
gu jednostek samorządu terytorialnego 
za 2011 rok  Związek Powiatów Polskich 
przedstawił na początku bieżącego roku. 
Ponadto zarówno stolica naszego wo-
jewództwa, jak i Słupsk oraz Legnica, 
zostały wyróżnione prestiżowym tytułem 
„Super Powiat”, które jest przyznawane 
tylko w przypadku, gdy dany samorząd  
zdobył punkty w min. 75 proc. kategorii 
zawartych w rankingu. Dzięki temu sys-
temowi, w sposób szczególny, są uhono-
rowane te samorządy, których działania 
skupiają się na zrównoważonym rozwoju, 
gdyż ich wkład w realizację ocenianych 
zadań jest wielopłaszczyznowy.
Również na drugim miejscu w swojej 
kategorii (powiatów) znalazł się powiat 
słupski.
Ogólnopolski Ranking Związku Powia-
tów Polskich to jedyny w Polsce tego ro-
dzaju ranking samorządów, zarządzany na 
bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. 
Utrzymanie przez dany samorząd pierw-
szego miejsca w rankingu co najmniej do 

końca danego roku zgodnie z regulami-
nem pozwala na uzyskanie tytułu „Do-
brego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki 
przysługuje tylko liderowi rankingu na 
koniec danego roku.
Ranking prowadzony przez Związek Po-
wiatów Polskich oparty jest na zasadzie 
bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów szczebla gmin-
nego i powiatowego w kraju. Prowadzony 
jest w podziale na cztery kategorie jed-
nostek samorządu terytorialnego: powia-
ty, miasta na prawach powiatu, gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie.
Samorządy sklasyfikowane w rankingu 
są oceniane przez ekspertów ZPP we-
dług kilkudziesięciu kryteriów, podzie-
lonych na dziesięć grup tematycznych 
takich jak: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie 
działań na rzecz gospodarki rynkowej, 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych, współpraca krajowa 
i międzynarodowa, działania promocyjne. 
Miejsca w rankingu uzyskuje się zależnie 
od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco 
zrealizowanych projektów oraz uzyska-
nych wyników w ocenianych obszarach 
działalności.
Warto podkreślić, że również mieszkańcy 
mogą wnieść swój wkład w powodzenie 
swojego samorządu, zgłaszając zrealizo-
wane przez siebie prywatnie ekologiczne 
instalacje odnawialnych źródeł energii, 
np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale 
także energii wiatru, otoczenia i biomasy. 
Dzięki temu to nie tylko jednostki samo-
rządu terytorialnego, ale całe wspólnoty 
samorządowe i lokalne są rzeczywistymi 
uczestnikami rankingu.
Rafał Korbut

Gdańsk i Słupsk 
na szczycie rankingu

Laureaci z 2011 roku 
(pierwsze piętnaście miejsc):

a) w kategorii miast 
na prawach powiatu:
1.    Miasto Gdańsk – honorowy 
        tytuł „Dobry Polski Samorząd”
2.    Miasto Słupsk
3.    Miasto Nowy Sącz
4.    Miasto Legnica
5.    Miasto Rzeszów
6.    Miasto Tychy
7.    Miasto Rybnik
8.    Miasto Krosno
9.    Miasto Świnoujście
10.   Miasto Piotrków Trybunalski
11.   Miasto Kraków
12.   Miasto Dąbrowa Górnicza
13.   Miasto Olsztyn
14.   Miasto Tarnów
15.   Miasto Elbląg

b) w kategorii powiatów:
1.    Powiat Kielecki – honorowy 
       tytuł „Dobry Polski Samorząd”
2.    Powiat Słupski
3.    Powiat Bielski
4.    Powiat Tomaszowski
5.    Powiat Poznański
6.    Powiat Limanowski
7.    Powiat Ostródzki
8.    Powiat Tomaszowski
9.    Powiat Szczecinecki
10.   Powiat Żywiecki
11.   Powiat Drawski
12.   Powiat Augustowski
13.   Powiat Cieszyński
14.   Powiat Jędrzejowski
15.   Powiat Pilski

Dwa pomorskie miasta – Gdańsk i Słupsk – znalazły 
się na najwyższych miejscach w rankingu Związku 
Powiatów Polskich za 2011 rok.

W kategorii miast na prawach powiatu wygrał właśnie Gdańsk, 
a tuż za nim, na drugiej pozycji, uplasował się Słupsk.
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Przyszłość 
„zielonej energii”

Przypomnijmy: Ministerstwo Gospodarki 
kilka dni przed końcem ubiegłego roku 
przedstawiło trzy projekty ustaw ener-
getycznych, z których właśnie ta o OZE 
przyniesie – zdaniem przedstawicieli re-
sortu - największe zmiany. Nowości, jakie 
miałyby być wprowadzone, to efektywny 
system wsparcia produkcji zielonej energii 
oraz ochrona wrażliwych odbiorców ener-
gii elektrycznej i gazu ziemnego. Wprowa-
dzenie ustawy będzie oznaczać nowe prze-
pisy w prawie energetycznym, gazowym 
oraz o odnawialnych źródłach energii. Jak 
przekonują twórcy projektu ustawy, dzięki 
niej Polska miałaby mieć większe szanse 
na wypełnienie zobowiązania unijnego 
pakietu 3x20 (ograniczenia do 2020 roku 
emisji CO2 o 20 procent, zmniejszenia 
zużycia energii o 20 procent, oraz wzrost 
zużycia energii z odnawialnych źródeł 
z obecnych 8,5 do 20 procent).
Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowa-
rzyszeń branżowych nie są już tak optymi-
stycznie nastawieni do projektu ustawy – 
w tych kręgach projekt budzi wiele emocji 
i kontrowersji. 

- Projekt ustawy o odnawialnych źródłach 
energii całkowicie zmienia bowiem zasady 
przyznawania wsparcia i powoduje, że 
biznesplany, które wcześniej stanowiły 
podstawę do podejmowania decyzji o in-
westycjach, teraz trzeba będzie aktuali-
zować – mówi Adam Protasiuk, Prezes 
Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza. - Dla fi rm, które w sektor OZE 
w Polsce zainwestowały miliony złotych, 
taka zmiana może oznaczać dodatkowe 
koszty, duże kłopoty ze spłatą zaciągnię-
tych kredytów, a w skrajnych przypadkach 
może nawet skończyć się bankructwem. 
Zniechęceni brakiem stabilności inwesto-
rzy mogą wycofać się z planowanych pro-
jektów. W efekcie na długi czas zahamuje 
się rozwój odnawialnych źródeł energii. 
Dlatego Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza powołała specjalny zespół robo-
czy i we współpracy z Komisją Energetyki 
przy RIGP oraz zaproszonymi ekspertami 
podjęła prace nad przygotowaniem doku-
mentu, w którym zawarto uwagi do propo-
zycji ministerstwa. 
Niedawno prace zostały zakończone, a do-

kument zaprezentowano podczas spotka-
nia, które odbyło się w pierwszej połowie 
lutego. Zaproszeni goście oraz uczestnicy 
mieli okazję nie tylko do zapoznania się 
z treścią przygotowanego opracowania, 
ale też do dyskusji na temat przyszłości 
OZE w Polsce. Uwagi zgłoszone podczas 
tej debaty zostaną zebrane i dołączone do 
dokumentacji RIGP oraz wykorzystane do 
dalszej pracy i lobbowania przy komisjach 
sejmowych. 
Na projekcie ustawy eksperci nie pozo-
stawili suchej nitki. Argumentów przeciw 
wprowadzeniu ustawy padło wiele, m.in.: 
zmiana zasad fi nansowania, na których 
opierało się wiele wcześniejszych inwe-
stycji OZE nadmierna biurokratyzacja 
oraz nierównomierne traktowanie różnych 
źródeł OZE.
Co do jednego uczestnicy byli zgodni – 
przyznali, że sukcesem jest już sam fakt, iż 
w ogóle uruchomiono działania dotyczące 
OZE, ponieważ przez ostatnie lata nic się 
nie działo i dopiero sprawy unijne spowo-
dowały zainteresowanie tym tematem.
Rafał Korbut

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w ramach prac 
przy Ministerstwie Gospodarki nad projektem ustawy 
o odnawialnych źródłach energii (OZE), niedawno 
zakończyła konsultacje społeczne w tej sprawie.
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Firma Euro-Went jest rodzinną spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością, za-
łożoną w 1994 r. przez Jerzego Kortasa, 
zatrudniającą  blisko 80 osób. Pracownicy 
inżynieryjno-techniczni i bezpośrednio  
zatrudnieni w produkcji mają bogate 
doświadczenie w branży wentylacyjnej 
i technice kominowej, nabyte w kraju i za 
granicą. 

Trudne początki

- Pracowałem w różnych firmach sanitar-
nych i wentylacyjnych – wspomina Jerzy 
Kortas. - Potem wyjechałem do Niemiec, 
gdzie przebywałem w sumie 5 lat. Gdy 
wróciłem, firma w której pracowałem 
chyliła się ku upadkowi i z 1000 zatrudnio-
nych ludzi zostało 200. Pomyślałem więc, 
że otworzę własny biznes. Kupiłem trochę 
maszyn i zastanawiałem się skąd wziąć 
pracowników. Objechałem więc tych, któ-
rzy zostali zwolnieni albo przeszli na rentę 
czy emeryturę i w ten sposób nazbierałem 
8 osób. Mogłem więc zarejestrować firmę. 
Najpierw pracowałem tylko ja, bo synowie 
jeszcze kończyli technikum, ale w nie-
długim czasie udało nam się tak rozwinąć 
przedsiębiorstwo, że z tych 8 zatrudnio-
nych osób zrobiło się kilkadziesiąt. 
Przez wszystkie lata ponad 90% zysku 
przeznaczano na rozwój firmy, gdyż udzia-
łowcy od początku dążyli do ciągłego roz-
woju spółki oraz unowocześniania parku 

maszynowego. Tak pozostało do dziś. Od 
1997 roku spółka posiada status Zakładu 
Pracy Chronionej.

W klimatyzację

Przedsiębiorstwo nigdy nie stanęło w miej-
scu, co pokazały kolejne lata działalności. 
- Doszliśmy do wniosku, że trzeba iść do 
przodu i dlatego zainteresowaliśmy się 
też w klimatyzacją – kontynuuje prezes. 
- Oprócz wentylacji montujemy więc rów-
nież klimatyzację. Część rzeczy produku-
jemy na miejscu, ale same serca tych urzą-
dzeń kupujemy w Chinach, Japonii, Danii 
i Wielkiej Brytanii. Umiemy się w tym 
obracać i zamarzyło nam się stworzyć coś 
bardziej ambitnego. Zaczęliśmy więc pro-
dukować systemy kominowe. Mamy cer-
tyfikat, system jakości ISO, system kontro-
li produkcji i dopuszczenie do znakowania 
symbolem CE, więc możemy nasz towar 
sprzedawać w Unii Europejskiej i jesteśmy 
producentem nie gorszym niż Włosi, Au-
striacy, Niemcy czy Anglicy. 

W stronę wielkości

W 2005 roku EURO-WENT zbudował 
zakład produkcyjny, budynek biurowy 
i magazyn zlokalizowany na własnej dział-
ce, zabudowanej nowoczesnymi budynka-
mi o powierzchni ponad 3000 m² przy ul. 
Starogardzkiej 18 w Gdańsku.

Certyfikaty, 
odznaczenia, 

nagrody, 
wyróżnienia 

– spółka Euro-Went jest 
doskonałym przykładem 

nie tylko na to jak 
zdobywać uznanie na 

rynku, ale też jak mądrze 
i fachowo zarządzać 
przedsiębiorstwem.

EURO-WENT Sp. z o.o. 
Spółka przez lata stała się firmą wiodącą 
na rynku instalacyjnym oraz znaną w ca-
łym kraju. Zdobywa nagrody na targach 
krajowych i zagranicznych. Pomimo rece-
sji na rynku usług budowlanych, w wyniku 
solidnej pracy posiada pełen portfel zleceń. 
Samodzielnie opracowała i wdrożyła trzy 
wnioski unijne na kwotę ponad 1 mln zło-
tych, a ostatnio zaczęła realizację wniosku 
unijnego z udziałem Politechniki Gdań-
skiej na produkcję nowoczesnych wywie-
trzaków grawitacyjnych. 
Firma EURO-WENT Sp.  z o.o. zdobyła 
szereg nagród i wyróżnień, zaś sam prezes 
zarządu otrzymał w 2009 r. Srebrny Krzyż 
Zasług od Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
ski. Firma posiada wdrożone do produkcji 
dwa własne rozwiązania patentowe. 
- Pracujemy dla głównych deweloperów 
na Pomorzu i od wszystkich mamy pozy-
tywne recenzje. Stawiamy na jakość. Teraz 
jest tak, że żeby robić coś w standardzie 
nie wystarczy sam pomysł, trzeba mieć też 
kapitał. Jak się tego nie ma, to nie można 
mówić o jakości – mówi Jerzy Kortas.

„Idealna firma rodzinna”

Prezes firmy Jerzy Kortas przeszedł 
wszystkie szczeble kariery zawodowej - 
od ślusarza, poprzez majstra, kierownika 
aż do stanowiska dyrektora i prezesa 
zarządu, jednocześnie stopniowo uzupeł-
niając wykształcenie, skończył bowiem 
studia podyplomowe na Politechnice 
Gdańskiej. W 1994 roku założył rodzin-
na firmę, którą kieruje wraz z dwoma 
synami po dzień dzisiejszy. Oni również 
przebyli  drogę zatrudnienia od montera 
do dyrektora.
Prezes nie należy do żadnego ugrupowa-
nia politycznego. Systematycznie wspiera 
finansowo domy dziecka i szkoły kato-
lickie oraz Fundację Zdążyć z Pomocą, 
działającą na rzecz chorych dzieci.
Jego pierwszym hobby jest firma. Dru-
gim natomiast odpoczynek z dala od 
miejskiego zgiełku. Latem pływa wła-
snym jachtem, zaś zimą jeździ rekreacyj-
nie na nartach.
Choć otrzymał już masę nagród za swoje 
zawodowe osiągnięcia, to nie laury sta-
wia na pierwszym planie: - Najbardziej 
jestem dumny z tego, że rodzina pracuje 
we wspólnym interesie. Bo to jest firma 
rodzinna, którą prowadzimy w czwórkę: 
żona, dwóch synów i ja.
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Działalność spółki rozwijana jest w czterech wzajemnie uzupełniających się kierunkach:
I. Produkcja i montaż wszelkich rodzajów wentylacji i klimatyzacji.
Elementy instalacji wykonywane są na własnej, niemieckiej linii technologicz-
nej firmy RAS  i austriackiej innowacyjnej linii do produkcji prostokątnych 
przewodów wentylacyjnych firmy FORSTER,  uzupełnionej o specjalistyczne 
maszyny  firmy TRUMPF oraz nowoczesną linię produkcyjną szwajcarskiej 
firmy TORMEC. Firma wykonuje  całą gamę urządzeń wchodzących w skład 
instalacji, takich jak: czerpnie i wyrzutnie, filtry i tłumiki szumu, kratki z prze-
pustnicami i anemostaty, przepustnice z siłownikami, wywietrzniki dachowe, 
okapy kuchenne, elementy transportu pneumatycznego, instalacji odpylających 
i inne zgodne z EN, PN, BN i DIN lub wykonane wg indywidualnych wyma-
gań zleceniodawców.                                                       
Montuje i serwisuje klimatyzatory i agregaty wody lodowej wszystkich typów 
dostępnych na rynku. Wszystkie elementy są obrabiane maszynowo (w więk-
szości na obrabiarkach sterowanych komputerowo), natomiast spawanie 
elementów odbywa się plazmowo  oraz  metodą TIG na automatach. Z wy-
produkowanych elementów montowane są kompletne systemy wentylacyjno-
klimatyzacyjne u największych inwestorów i deweloperów w regionie, w tym 
między innymi w Centrali Hestii w Sopocie, Fabryce Opakowań Blaszanych 
w Pruszczu Gdańskim, Polskiej Filharmonii  Bałtyckiej w Gdańsku, Zespo-
le  mieszkalno usługowym WITAWA i KASKADA Redłowska  w Gdyni, 
HORYZONT w Gdańsku oraz na szeregu obiektach mieszkalnych w całym 
regionie, a także na obiektach  hotelowo–apartamentowych takich jak Dom 
Zdrojowy w Jastarni, Velaves we Władysławowie, Hotel Wolne Miasto i Hotel 
Hilton w Gdańsku oraz wiele innych. 

II. Produkcja wkładów kominowych i kominów izolowanych.
Wkłady kominowe i dwuścienne kominy izolowane wykonywane są z naj-
wyższej jakości blach kwasoodpornych. Elementy produkowane są w sposób 
przemysłowy, okrągłe, typowe w oparciu o własny katalog lub zamówienie 
indywidualne do konkretnych potrzeb np. owalne lub prostokątne, dostoso-
wane do istniejącego  otworu kominowego. Na produkcję i obrót handlowy 

posiadamy szereg APROBAT TECHNICZNYCH wydanych przez Instytut 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Euro-Went posiada  au-
dyty i certyfikaty dopuszczające swoje wyroby na rynki krajowe i zagraniczne 
oraz wdrożony system kontroli produkcji ISO 9001:2008 i system zakładowej 
kontroli jakości, zezwalający na znakowanie wyrobów znakiem „CE” nr 1450. 
Systemy kominowe, certyfikowane są przez Instytutu Nafty i Gazu w Krako-
wie.

III. Hurtownia urządzeń i sprzętu. 
Dla potrzeb montażu instalacji wentylacyjnych Euro-Went oferuje sprzedaż 
pełnej gamy najlepszych materiałów od wentylatorów, wyposażenia  instalacji; 
węże FLEX, amortyzatory do podwieszania przewodów, pręty gwintowane, 
uszczelki gumowe, taśmy samoprzylepne i podstawowe urządzenia monter-
skie. Spółka jest przedstawicielem handlowym firm DANFOSS z Danii i IC-
LEEN ze Szwajcarii. Od 2001 roku  posiada Certyfikat Systemu Zarządzania 
ISO 9001-2000.

IV. Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja instalacji.
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Dokumentacją Techniczno - Ruchową 
urządzenia powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym. 
Profilaktyka serwisowa polega na kompleksowym diagnozowaniu systemu 
oraz jego poszczególnych elementów. Pozwala to na wczesne wykrycie 
potencjalnych problemów, usunięcie usterek oraz maksymalne zoptymalizo-
wanie działania systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Częstotliwość 
przeglądów serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych to minimum dwa razy 
w roku, najlepiej w okresie wiosennym i jesiennym. Natomiast częstotliwość 
przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych zalecana przez producentów urządzeń 
to cztery razy do roku, a dopuszczalna to dwa razy do roku. Euro-Went posiada  
światowej klasy specjalistyczny sprzęt do diagnozowania inspekcji i czyszcze-
nia instalacji u naszych zleceniodawców.
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Opadły emocje przygotowań, wiemy, że 
było dobrze, a niektórzy Goście po prostu 
nie chcieli wyjść. Więc szanujmy wspo-
mnienia, treść ich doceniajmy i... na chwi-
lę do nich powróćmy. 
„Bal z sercem”, jak przed rokiem, odbył 
się w gdańskim hotelu Hilton.. Bawiło 
się na nim łącznie około 200 Gości. Na 
sali kilka słów powitania wygłosili Alicja 
Stolarczyk, Prezes Funadacji Hospicyjnej, 
Sławomir Łoboda, Prezes Rady Funda-
cji oraz dyrektor Hospicjum im. Ks. E. 
Dutkiewicza SAC  ks. Jędrzej Orłowski. 
Przypomnieli cel, na który będą zbierane 

podczas wieczoru pieniądze – potrzeby 
Hospicjum – i tak drugi „Bal z sercem” 
oficjalnie rozpoczęto. Zabawę prowadził, 
najweselej jak potrafił, Krzysztof Skiba, 
a do tańca z pasją i werwą grali Ziętek 
Band na zmianę z didżejem Piotrem 
Komorowskim. Na parkiecie nie było 
pustych miejsc – pary pląsały nawet na 
dywanie.
W przerwach między tańcami można było 
odebrać wygrane na balowej loterii fanty, 
przy czym tamtego wieczoru każdy los 
był trafiony. Wielką atrakcją była również 
aukcja przedmiotów ofiarowanych Fun-

dacji przez znakomitych artystów i osobi-
stości Wybrzeża. Z nieocenioną pomocą 
Prowadzącemu przyszła wówczas Iwona 
Guzowska podejmując trud zachęcania 
balowych Gości do otwarcia serc i portfe-
li. Obrazy Targońskiej, Umiastowskiego, 
Łajminga, Laseckiego, prace Góreckiego, 
Popiel, Horowitza, Barańskiej, dary od 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Premiera, Arcybiskupa, Henryki Krzy-
wonos – wszystko znalazło nowych 
właścicieli. Bal, podczas którego mogę 
połączyć radość dobrej zabawy z solidar-
nością z potrzebującymi, jest dla mnie 
najlepszą propozycją na karnawał – ocenił 
Krzysztof Kiszkis, Prezes Zarządu firmy 
Investing SA. Organizatorzy przygotowali 
również operową niespodziankę w postaci 
mini recitalu Katarzyny Hołysz, znanej 
artystki operowej, która zaśpiewała dwie 
arie – z Carmen Bizeta i swawolną „Arię 
ze śmiechem” z operetki Perichola Offen-
bacha, jakby wyjętą z innego balu. 
No i było to co najważniejsze, czyli tańce: 
walce „lekkie jak świerszcze”, czacze, 
rumby, samby, twisty, stare dobre rock and 
rolle. Bawiono się do ostatniej nutki, na 
każdym pół metrze, z radością, z zapałem, 
a niejednokrotnie z wielkim wdziękiem. 
Następny taki bal dopiero za rok, ale Fun-
dacja Hospicyjna już na niego zaprasza.   
Magda Małkowska

To był bal!
O drugim balu charytatywnym Fundacji Hospicyjnej trzeba już mówić w czasie przeszłym. 
Szkoda, choć jak uczy doświadczenie, piękne wspomnienia często warte są najwięcej. 

Fragment mowy na otwarcie balu:
Spotykamy się w gronie znajomych i przyjaciół, nie będę więc szeroko opowiadała o działaniach 
Fundacji Hospicyjnej. Każdego zapraszam na naszą stronę internetową www.fundacjahospicyjna.pl.
Chcę jedynie podkreślić podstawowy cel naszych działań: jest to zapewnienie pomocy znacznie 
większej liczbie terminalnie chorych: dorosłych i dzieci i ich rodzinom i w stopniu zdecydowanie 
szerszym niż oferuje to Narodowy Fundusz Zdrowia. To oznacza, że staramy się, aby Hospicjum 
stacjonarne przyjmowało 34 osoby, a nie 29, hospicjum domowe dla dorosłych nie 57, a 80 osób lub 
więcej, jeżeli jest taka potrzeba i w nie 21 a 34 dzieci.
Staramy się także doprowadzić do sytuacji, żeby czas oczekiwania na przyjecie pod opiekę był jak 
najkrótszy.
Stąd właśnie ten bal i wszystkie inne działania fundacji. 
Dlatego tak niesłychanie ważna jest Państwa obecność, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i dziękujemy wszystkim, którzy pomogli fundacji w organi-
zacji tego balu: instytucjom i osobom prywatnym. Lista jest długa, dlatego w tym momencie nie 
zdołam jej przytoczyć. 
Tak jak w roku ubiegłym Honorowy patronat nad balem objęli  Pan Prezydent Lech Wałęsa i Pani 
Danuta Wałęsa oraz Loża Gdańska Business Centre Club.
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Krzysztof Skiba: Kilka refleksji 
dotyczących balów charytatywnych…
Bal charytatywny jest z pozoru imprezą taką 
samą jak wszystkie inne imprezy rozrywkowe, 
więc zadanie konferansjera jest tu podobne…
trzeba zainteresować publiczność, wprowadzić 
wszystkich w nastrój miłej zabawy, zapowie-
dzieć program artystyczny… dla zawodowego 
konferansjera to rutynowe sprawy. 
Jednak w przypadku balu charytatywnego, nie 
o samą zabawę tylko chodzi i tu zaczynają się 
subtelne różnice. Trzeba w sposób elegancki 
i nie wymuszony zachęcić wszystkich do udziału 
w aukcji, loterii i wielu innych punktach pro-
gramu, które nastawione są mniej rozrywkowo 
i zwykle ogniskują się na wyciąganiu pieniędzy 
z portfeli gości, czyli na zbieraniu pieniędzy na 
szlachetny cel.  
Przeprowadzenie takich, ważnych przecież 
elementów scenariusza bywa piekielnie trudne. 
Dobrze jest zrobić to z uśmiechem i na pełnym 
luzie towarzyskim. Rolą konferansjera jest zrobić 
to tak, aby była to część zabawy, a nie jakiegoś 
przykrego rytuału. Prowadziłem już takie aukcje 
podczas, których ludzie pękając ze śmiechu wy-
dawali spore kwoty na szczytne cele i byli szczę-
śliwi, że na wesoło mogli je wydać. Nie zawsze 
jednak to się udaje. 
Bale Hospicyjne mimo, że nie mają jakiegoś 
oszałamiającego stażu, na rynku balów w Trój-
mieście zdobyły już swoją renomę. Warto tu 
bywać, a zabawa jest zawsze udana i pełna 
elegancji.  Mam nadzieje, że ten poziom imprez 
będzie utrzymany, a publiczność i sponsorzy 
dopiszą.  Jak mawiał poeta…warto pomagać 
innym, bo nikt z nas nie jest samotną wyspą na 
morzu egoizmu.     

REKLAMA

REKLAMA
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W Gdańskim hotelu Posejdon, odbył się 
coroczny Bal Charytatywny Rotary Klub 
Gdańsk - Sopot - Gdynia. Podobnie jak 
w zeszłym roku, celem była zbiórka pie-
niędzy na specjalną makietę pozwalającą 
osobą niewidomym zobaczyć największe 
zabytki Gdańska. Tegorocznym celem jest 
zebranie kwoty, pozwalającej zbudować 
makietę Gdańskiego Żurawia.

Nie tylko Rotarianie

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 
stu gości ze świata biznesu i nauki oraz 
osobistości związanych z samorządami 

lokalnymi. Nie zabrakło także dyplomatów 
i innych osób chcących pomóc w tym jak-
że szczytnym celu. Bal Rotary rozpoczyna 
serię wydarzeń, które w skali roku mają 
na celu zebranie środków potrzebnych do 
realizacji projektu „Pomóżmy zobaczyć 
świat rękoma”.

Misja Klubu

 Misję Rotary „Służba ponad własne in-
teresy” spełnia 33 tys. klubów na całym 
świecie posiadając 1,2 mln członków. 
Wszyscy członkowie Rotary International 
szczebla międzynarodowego oraz lokalne-

go sprawują swe funkcje, jako woluntariu-
sze niepobierający wynagrodzenia.

Do celu

Goście bawili się przy dźwiękach zespołu 
Dolce Vita. Kolejne atrakcje takie jak 
pokaz tańca towarzyskiego, loteria czy też 
zabawa w kasyno, pozwoliły na zebranie 
kwoty ponad 6.000 zł
Cała akcja trwa dalej. Przed Trójmiejskimi 
Rotarianami kolejne cykliczne spotkania 
takie jak np.  Turniej golfowy czy wspólne 
Żagle.

Bal charytatywny Rotary 
Klub Gdańsk – Sopot – Gdynia
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Luksus zawsze
w cenie

Wybrane Zrealizowane i planowane 
– inwestycje na trójmiejskim 
rynku apartamentów

Invest komfort – Sea Towers

Śmiałe usytuowanie tej inwestycji w od-
ległości kilkunastu metrów od brzegu 
Zatoki Gdańskiej i jednocześnie tuż 
obok centrum miasta pozwala miesz-
kańcom cieszyć się bliskością morza, 
rozległej przestrzeni, jak również korzy-
stać z atrakcji nowoczesnego i dyna-
micznego miasta.
Wysokość budynku, który dwukrotnie 
przewyższa pobliską Kamienną Górę 
i dominuje nad okoliczną zabudową, 
zapewnia wyjątkowe widoki na Zatokę 
Gdańską, Półwysep Helski, Sopot, 
Gdańsk oraz wzgórza morenowe.
Sea Towers to wielokondygnacyjny 
budynek apartamentowy z częścią 
usługowo-biurową, który powstał przy 
Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni.
Unikalna lokalizacja Sea Towers nieopo-
dal plaży i mariny jachtowej umożliwia 
mieszkańcom korzystanie z różnych 
form aktywnego wypoczynku na świe-
żym powietrzu.

Polnord

Sopocka Rezydencja to doskonałe 
połączenie nowoczesności z elemen-
tami tradycyjnej, secesyjnej zabudowy 
Sopotu. Trzy wielorodzinne budynki 
okalają zamknięty dziedziniec wewnętrz-
ny. Czwarty budynek to rewitalizowany, 
zabytkowy dom dopełniający pięknem 
swojej typowo sopockiej architektury, 
całości architektonicznego przedsię-
wzięcia. Ten unikalny projekt powstał 
w Pracowni KOZIKOWSKI DESIGN SJ 
w Gdańsku, która ma na swoim koncie 
wiele znanych realizacji w całej Polsce. 
Na szczególną uwagę zasługuje piękny 
dziedziniec wewnętrzny.

Ten rynek odporny jest na wahania koniunktury, a nawet na uderzenia kolejnych 
fal kryzysu. Jego rozwój na Wybrzeżu jest w pełni zasłużoną konsekwencją szczególnego 

położenia i wszechstronnego rozwoju tego regionu.

Miłośnicy MTV Cribs, którzy z zachwy-
tem oglądają rezydencje amerykańskich 
gwiazd show biznesu zdziwiliby się na 
wieść jaki poziom osiągnęły już nasze 
rodzime wille, lofty czy penthousy i jak 
skutecznie ścigamy światowe trendy w tej 
dziedzinie. Rosnąca zamożność społeczeń-
stwa objawia się również w zapotrzebowa-
niu na lokale mieszkalne odzwierciedla-
jące pozycję i prestiż lokatora, a także za-
pewniające mu wygodę i bezpieczeństwo 
na najwyższym poziomie. Co to oznacza 
w praktyce? - wrócimy do tego poniżej.

Nowy Jork – Paryż – Hongkong....
Warszawa

Co prawda daleko nam jeszcze do pułapu, 
który pozwala żądać 6,5 mln funtów za 
kawalerkę  (centrum Londynu) czy ponad 
50 mln dolarów za dwupoziomowy apar-

tament (Hongkong), ale  uchodzące u nas 
jeszcze do niedawna za luksusowe, obiekty 
mieszkalne, których jedynym wyróżni-
kiem było to, że nie są zbudowane z wiel-
kiej płyty, posiadają recepcję i czasem 
ogrodzenie straciły już dawno swoją rangę 
„apartamentowców”. Marmurowe schody, 
kuloodporne szyby, lądowiska dla helikop-
terów oraz prywatne winiarnie i korty do 
squasha, ogrody bądź baseny na dachach 
budynku to jeszcze nie standard, podobnie 
jak tzw. „pokoje bezpieczeństwa” (abso-
lutnie bezpieczne miejsce, gdzie można się 
schronić w przypadku włamania lub na-
padu), ale prywatne windy, klimatyzacja, 
fi ltry dbające o jakość powietrza w miesz-
kaniu, usługi fi tness i SPA dla mieszkań-
ców budynku już jak najbardziej.
Wróćmy jednak na chwilę do podstaw czy-
li defi nicji. Apartament to lokal mieszkalny 
o powierzchni co najmniej 100 metrów 
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kw. (wysokość pomieszczeń 3 m), z wy-
raźnie wydzieloną strefą dzienną i nocną, 
posiadający łazienkę w każdej sypialni. 
Szczególnym jego rodzajem jest penthouse 
- apartament ulokowany na ostatniej kon-
dygnacji budynku, z rozległym tarasami 
i windą, której drzwi otwierają się wprost 
na mieszkanie.
Ale to nie wszystko. Architektura apar-
tamentowca powinna być niebanalna, 
położenie łączące w sobie prestiż (dobra 
dzielnica), komfort (cisza) i wygodę (bli-
sko centrum). Budynek powinien posiadać 
monitoring, recepcję z portierem oraz 
przystosowanie do  instalacji ”inteligent-
nego domu”. Oczywistością są usługi do-
datkowe dla mieszkańców (np. SPA) oraz 
usługi typu concierge.
Apartamentem może być zarówno miesz-
kanie w odrestaurowanej zabytkowej 
kamienicy, jak też w nowoczesnym kondo-
minium, lub w kilkudziesięciopiętrowym 
drapaczu chmur, jak np. Złoty Żagiel 
w Warszawie czy Sea Towers w Gdyni. 

Warszawa – Kraków – Gdańsk

Jak każdy rynek na fali wznoszącej, w do-
datku rosnący niemal od zera jest polski 
sektor mieszkań luksusowych atrakcyjny, 
również dla obcokrajowców, ponieważ 
oferuje warunki coraz bardziej zbliżone do 
standardów światowych za to w znacznie 
niższej cenie. 
Fakt, że liderem na tym rynku jest Warsza-
wa nie powinien budzić zdziwienia, jako, 
że poza swym stołecznych charakterem 

ośrodek ten odznacza się tym, że  grupuje 
większość przedstawicielstw zagranicz-
nych firm i koncernów w naszym kraju. 
Jednak co najmniej dwa duże ośrodki poza 
stolicą: Kraków i Trójmiasto zaczynają 
dynamiczny marsz ku górnym rejonom 
statystyk i rankingów. 
Pomorze (i Trójmiasto) już od dłuższego 
czasu plasuje się w ścisłej czołówce miejsc 
najlepszych do zamieszkania w naszym 
kraju. Określa się je jako „biegun szczę-
ścia” biorąc pod uwagę w badaniach wa-
lory przyrodnicze, sytuację ekonomiczną, 
zaplecze kulturalne i perspektywy rozwoju 
regionu. Posiadanie apartamentu (cało-
rocznego lub sezonowego) Trójmieście 
jest oznaką prestiżu, swoistą nobilitacją 
dla osób znanych i dobrze sytuowanych. 
Do mediów raz za razem trafiają informa-
cję o zakupie luksusowego apartamentu 
w Trójmieście przez takie osoby jak: Alek-
sandra Kwaśniewska, Cezary Żak (Neptun 
Park w Jelitkowie), Cezary Pazura, (Sea 
Towers w Gdyni) Mateusz Kusznierewicz 
czy Marta Kaczyńska (Riwiera Orłowska).
Nie ma w tym nic dziwnego – mówi 
Paweł Urban, doradca ds nieruchomości 
w Noble Bank - Region rozwija się dy-
namicznie, a lokowanie w mieszkania na 
terenie Trójmiasta, nie skazuje inwestycji 
na „bezproduktywność” po sezonie. Nawet 
Sopot staje się już ośrodkiem zdecydowa-
nie całorocznym.
Władze Gdańska, Sopotu i Gdyni, we 
współpracy z organizacjami turystycznymi 
(m.in. GOT) starają się usilnie uczynić 
z aglomeracji centrum konferencyjne na 

dużą skalę, które będzie promieniowało 
na cały kraj, jak również na kraje basenu 
Morza Bałtyckiego. To również jeden 
z elementów pobudzających rynek nieru-
chomości, zwłaszcza tych z górnej półki. 
W Trójmieście - jak czytamy w pierw-
szym tegorocznym raporcie z rynku 
nieruchomości, przedstawionym przez 
firmę Ober Haus - zdecydowanie wzrosło 
zainteresowanie wynajmem luksusowych 
apartamentów w centrum miasta. Do gro-
na klientów takich klientów zaliczali się 
głównie menedżerowie dużych firm otwie-
rających swoje oddziały w Trójmieście. 
Boom dotyczy nie tylko Trójmiasta, ale też 
sąsiadujących z nim mniejszych ośrodków 
jak: Władysławowo, Jurata, Puck. Jak 
grzyby po deszczu powstają tam luksu-
sowe apartamentowce położone tuż nad 
brzegiem morza. 

Apartament z widokiem na morze

Analitycy twierdzą, że przed Gdańskiem 
i resztą Trójmiasta otwierają się ogromne 
możliwości rozwoju rynku apartamentów 
ponieważ popyt będzie rósł, a podaż, we-
dług jednych zamyka się w 10, a zdaniem 
innych w zaledwie w 2 proc. ogólnej licz-
by oddawanych do użytku mieszkań. 
Gdańsk upatruje ostatnio swoje szanse 
w wykorzystywaniu powierzchni histo-
rycznego centru miasta. Plomby, rewi-
talizacja zabytkowych kamienic, a także 
zagospodarowywanie terenów wciąż nie 
ożywionych na nowo po wojnie, jak Wy-
spa Spichrzów. Oczywiście, jak w całym 
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regionie stawia się też na tereny nadmor-
skie (Jelitkowo) położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie plaż. Niewykorzystanym 
atutem Gdańska są potencjalne lofty na 
terenach postoczniowych (czyli kwartale, 
na którym powstać ma tzw. „Młode Mia-
sto”) - niestety inwestycje związane z tymi 
terenami wciąż pozostają w sferze planów. 
Najbardziej ekskluzywna, a zarazem naj-
droższa część Trójmiasta – Sopot -  zmaga 
się z brakiem odpowiedniej powierzchni 
terenów pod zabudowę. Defi cyt ten wy-
wołuje nawet plany, które można określić 
jako fantastyczne i to w podwójnym 
znaczeniu: jako niezwykle śmiałej i na 
wskroś oryginalnej koncepcji architekto-
nicznej oraz jako wizji rodem z powieści 
futurystycznych. Chodzi o zaawansowane 
już (w fazie koncepcyjnej) plany budowy 
apartamentowców w głębi Zatoki Gdań-
skiej, na specjalnych platformach wznie-
sionych na dnie morskim. Ale wróćmy na 
ziemię. Letnia stolica Polski w rozwoju 
swojej bazy mieszkaniowej opiera się 
w tym segmencie na rewitalizacji i adapta-
cji starych budynków, zwłaszcza zaniedba-
nych, przedwojennych pensjonatów. 
Sztandarową inwestycją gdyńską w dzie-
dzinie luksusowych lokali mieszkalnych  
są wspomniane już wieże Sea Towers, 
położone w sercu miasta, tuż nad mo-

rzem. Jednak właściwym kwartałem 
willowo – apartamentowym, który już od 
czasów przedwojennych zachowuje swój 
ekskluzywny charakter jest Orłowo. Tam 
powstają całe osiedla apartamentowców, 
wszystkie znakomicie położone, w spokoj-
nej okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie 
plaż i nadmorskiego lasu. 

Cena luksusu

Kryzys – jak już się rzekło -  nie wywołał 
zapaści w tym sektorze budownictwa, 
developerzy nie ustrzegli się jednak wahań 
cenowych. 
Ogólnie źródła podają przedział 12 – 30 
tys. zł za metr kw. jako średni koszt za-
kupu tego rodzaju lokalu. Uśrednienia 
jak zwykle jednak kryją za sobą znaczne 
rozbieżności i różnice. Cena zakupu apar-
tamentu w Warszawie, (w zależności od 
klasy i położenia), w ciągu ostatnich trzech 
lat zawierała się widełkach: 11,8 – 44 tys. 
zł za metr kw. W Gdańsku odpowiednie 
wielkości wynoszą 7,5 i 25 tys. zł. Podob-
nie kształtuje się to w Gdyni i Sopocie. 
Pomiędzy Trójmiastem i Warszawą lokuje 
się Kraków, nieco zaś poniżej cen trójmiej-
skich można nabyć apartamenty w Pozna-
niu i we Wrocławiu. 
POR 

Vitania – Waterlane

WaterLane  to nowoczesny sześciokon-
dygnacyjny apartamentowiec, w którym 
mieści się ponad 100 lokali mieszkal-
nych. To jedyny budynek w Trójmieście 
zlokalizowany tak blisko gdańskiego 
portu jachtowego. Większość aparta-
mentów posiada fantastyczny widok 
na cumujące w porcie jachty i gdańską 
starówkę. Wejście do lobby i dojazd 
zaplanowano od strony ulicy Szafarnia. 
Przestronny hol wejściowy z 24 godzin-
ną recepcją prowadzi w głąb budynku 
i do wewnętrznego ogrodu. 

Inpro SA – Kwartał kamienic

Kwartał Kamienic to zespół usługowo 
mieszkaniowy położony w samym sercu 
Głównego Miasta w Gdańsku. Obejmu-
je on kwartał ulic Szerokiej, Świętojań-
skiej i Tandety. Inwestycja położona jest 
naprzeciwko kościoła św. Jana zaledwie 
200m od historycznego Żurawia oraz 
300m od Bazyliki Mariackiej.

NDI – Apartamenty przy plaży

Apartamenty Przy Plaży to kameralna 
ostoja spokoju, składająca się z kilku 
niskich budynków, malowniczo usytu-
owanych wśród drzew i krzewów nad-
morskiego pasa zieleni, urozmaiconych 
mała architekturą.
Osiedle jest ogrodzone i chronione 
i znakomicie skomunikowane z każdym 
miejscem w Trójmieście. Stuletni So-
pot i tysiącletni Gdańsk spotykają się 
w jednym z najpiękniejszych zakątków 
aglomeracji.

Qualia Development - Neptun Park

Neptun Park to osiedle położone zaled-
wie 100 metrów od plaży, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Parku Nadmorskiego 
oraz licznych ciągów pieszo - rowe-
rowych. Niska kameralna zabudowa 
nawiązuje do przedwojennej zabudowy 
Oliwy oraz Sopotu. Między budynkami 
powstanie bogato urządzona zieleń oraz 
place zabaw dla dzieci.

Eurostyl

Oliwa Park to prestiżowe, niewielkie 
osiedle, charakteryzujące się nowocze-
sną architekturą, subtelną kolorystyką 
elewacji i starannie dobranymi eksklu-
zywnymi elementami wykończeniowy-
mi. Na uwagę z pewnością zasługuje 
mieszczące się na osiedlu ponad 
400-metrowe wewnętrzne Centrum 
Rekreacji wyposażone między innymi 
w siłownię, kilka rodzajów saun oraz kort 
do squasha.

Do mediów raz za razem trafi ają  informacje 
o zakupie luksusowego apartamentu 
w Trójmieście przez takie osoby jak: 
Aleksandra Kwaśniewska, Cezary Żak (Neptun 
Park w Jelitkowie), Cezary Pazura, (Sea 
Towers w Gdyni) Mateusz Kusznierewicz czy 
Marta Kaczyńska (Riwiera Orłowska).
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W Gdańsku Wrzeszczu powstały  dwa 
nowoczesne biurowce klasy A o łącznej 
powierzchni 10 tys.m2. Budynki noszące 
nazwy Omega i Gamma to kolejny etap 
realizacji największego w Trójmieście pro-
jektu biurowego o nazwie Garnizon.biz, 
którego inwestorem jest Grupa Inwe-
stycyjna Hossa. Docelowo, w kwartale 
ulic Grunwaldzkiej, Szymanowskiego, 
Chrzanowskiego i Słowackiego, plano-
wanych jest aż 150 tys. m2.  nowoczesnej 
powierzchni biurowej oraz ponad 3800  
naziemnych i podziemnych miejsc par-
kingowych. Potencjał i wieloetapowość 
tego założenia pozwoli funkcjonującym tu 
firmom na ciągły rozwój bez konieczności 
przeprowadzki do innej lokalizacji. 
To niewątpliwa przewaga kompleksu 
Garnizon.biz nad mniejszymi projektami 
biurowymi.

Biznes w tętniącej 
życiem nowej dzielnicy 
Mimo swej skali, Garnizon.biz daje poczu-
cie kameralności. Nie mamy tu bowiem do 
czynienia z typowym parkiem biurowym 
– bezdusznym molochem, który zamiera 
po godzinach pracy, lecz z tętniącą życiem 
miejską tkanką nowej centralnej dzielnicy 
Garnizon, gdzie funkcje biurowa, mieszka-
niowa i handlowo-usługowa wzajemnie się 
przeplatają tworząc zdefiniowane, przyja-
zne biznesowi otoczenie. Jeśli dodamy do 
tego sąsiedztwo historycznego starodrze-
wu oraz odrestaurowanych i zaadaptowa-
nych na nowoczesne biura zabytków, to 
otrzymujemy lokalizację o niespotykanych 

Natura miasta. Kultura firmy

w innych założeniach biurowych klimacie 
i prestiżu. Doceniając atuty Garnizon.biz, 
swoje siedziby znalazły tu uznane firmy 
m.in. Acxiom Global Service Center, 
Glencore Polska, Energa Obsługa i Sprze-
daż, PFRON, SG Equipment Leasing. 

Lepsza lokalizacja, najlepsza 
Położenie Garnizonu.biz w sąsiedztwie 
skrzyżowania dwóch najważniejszych 
traktów komunikacyjnych Gdańska – Alei 
Grunwaldzkiej i ulicy Słowackiego ozna-
cza możliwość szybkiego skomunikowa-
nia m.in. z autostradą A1, obwodnicą, lot-

niskiem, przystanią promową, oraz wszel-
kimi instytucjami w Trójmieście. Żaden 
z realizowanych w Gdańsku kompleksów  
biurowych nie dysponuje tak dogodną, 
jak Garnizon.biz lokalizacją jeśli chodzi 
o bliskość przystanków komunikacji miej-
skiej - autobusowych, tramwajowych oraz 
kolejki miejskiej, a ilość już powstałych 
dostępnych miejsc parkingowych na tym 
terenie wyklucza problem z parkowaniem 
– 350 miejsc parkingowych w podziemnej 
hali garażowej dopełnia 500 miejsc na-
ziemnych w otoczeniu budynków Gamma 
i Omega. 

Prezentowana infografika stanowi wizualizację założeń „Master Planu” 
opracowanego przez inwestora w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania 
uchwalony dla tego terenu przez Radę Miasta Gdańska w 2006 r.   

REKLAMA
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Gamma i Omega  
Czteropiętrowe budynki reprezentują 
wysoki standard właściwy dla biurowców 
klasy A. Eleganckie hole recepcyjne za-
projektowano w minimalistycznym skan-
dynawskim stylu. Jedną z elewacji Omegi 
ozdobi postać huzara (nawiązanie do histo-
rii tego miejsca) wykonana w technice fo-
tograwerunku w betonie. Ekologiczne, zie-
lone dachy, oprócz walorów estetycznych, 
pozwolą obniżyć koszty eksploatacyjne 
budynków. Warto wspomnieć o widokach 
z okien biurowców – biura w Omedze 
mają widok na odrestaurowane zabytki, 
w Gammie natomiast okna wychodzą na 
największy na terenie kompleksu plac gar-
nizonowy z bogatym założeniem zieleni.

Biura dla małych i średnich firm 
Na parterach biurowców zaprojektowano 
powierzchnie przeznaczone na lokale 
handlowe i usługi, które posłużą również 
użytkownikom biur, tj. kantyna, sklepy, 
restauracja, kwiaciarnia, salonik prasowy, 
pralnia. Dzięki dużej elastyczności aranża-
cyjnej Gammy i Omegi możliwe jest do-
stosowanie ich powierzchni do indywidu-

alnych potrzeb najemcy – zarówno małej, 
jak i średniej wielkości firmy (minimalna 
powierzchnia biurowa, jaką można wyna-
jąć to 45 m2).  

Biura w odrestaurowanych zabytkach
W roku 2008 Inwestor Grupa Inwestycyj-
na Hossa oddał do użytku ponad 9000 m2 
nowoczesnej powierzchni biurowej w od-
restaurowanych, zabytkowych obiektach 
koszarowych. Kompleks położony w pół-
nocnej części terenu składa się z czterech 
budynków, które w wyniku komplekso-
wych działań rewitalizacyjnych oferują 
nieszablonową i nowoczesną technologicz-
nie przestrzeń biurową. Wysiłki te zostały 
docenione w roku 2009 przyznaniem 
obiektowi tytułu Budowa Roku w katego-
rii rewitalizacji obiektów zabytkowych.  

Przyszłość 
Kolejne etapy inwestycji Garnizon.biz to 
dwa nowoczesne biurowce Nano i Gato 
oraz biurowiec Yoko. Oferta skierowana 
jest do wymagających najemców poszu-
kujących dla swoich działań dużych prze-
strzeni biurowych nawet do 10.000 m2  
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Pochodzący z Wejherowa, z Kaszubów 
nordowych, mistrz, porzucił kilka lat 
temu serce Trójmiasta Sopot, gdzie 
miał atelier, na rzecz warszawskich 
i zagranicznych salonów. Na AMBERI-
FIE bywa jednak zawsze – traktując to 
jako rodzaj patriotycznego obowiązku. 
Udało nam się go spotkać podczas 
rodzinno-towarzyskiej wizyty na Wy-
brzeżu i zadać mu kilka pytań:

Co Pana przede wszystkim 
interesuje w ostatnim czasie?

UFUFU!

Słucham? To imię ulubionej modelki 
czy okrzyk entuzjazmu?

Właściwie jedno i drugie, ale przede 
wszystkim to nazwa mojej warszaw-
skiej przystani – Atelier UFUFU 
w centrum stolicy. UFUFU to nowy 
projekt modowy, którego jestem 
dyrektorem kreatywnym i głównym 
projektantem. Chcieliśmy by nazwa 
kojarzyła się z lekkością, radością, 
entuzjazmem i brakiem nadęcia.

Tak jak Pańskie projektowanie?

Staram się to postrzeganie mody 
przyswoić Polkom i Polakom. Ale 
przyznam, że to ciężka praca. Proszę 
zwrócić uwagę jak są ubrane kobiety 
podczas wieczornych przyjęć, werni-
saży, koncertów...monotonnie . Jakby 
były w wiecznej żałobie. Najstarsze 
po klęsce powstania warszawskiego, 
średnie roczniki po komunizmie, 
a najmłodsze? Po katastrofie smoleń-
skiej? 

Ale wszystkie żurnale i poradniki 
mody wmawiają nam, że musisz 
kobieto mieć w garderobie małą 
czarną...

Dobrze, ale niech będzie na zasadzie 
koła ratunkowego, takiego modowego 
SOS na nieprzewidziane okazje, a nie 
jako standard. 

Skąd się bierze ta masowość czerni? 
W końcu inne nakazy specjalistów od 
mody nie są tak przestrzegane..

Myślę, że Polki są „bezpieczne”. 

Michał Starost:
Wyprowadzę

modę z salonów!

Już w marcu br. 
czeka nas świę-
to bursztynowej 

mody – AMBERIF, 
czołowy przebój 
Międzynarodo-

wych Targów 
Gdańskich. 
Tradycyjnie 

gwiazdą Gali 
Mody i Bursztynu 

będzie kolekcja 
Michała Starosta. 
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Czerń nie wymaga kreatywności. 
Wszystko do niej pasuje, więc uwal-
nia od myślenia. I nikt nie ma odwagi 
powiedzieć, że jesteś nieelegancka,  
Tylko że jest nudne, jeśli na przyję-
ciach wszystkie kobiety tworzą jedną 
czarną plamę.. A przecież każda 
z nich mogłaby wydobyć z siebie tyle 
piękna i indywidualności…

Rozumiem, że Pańskie nowości, szy-
kowane na AMBERIF, będą daleko od 
czerni...

Wszyscy się zdziwią, ale przeciwnie. 
Stawiam na czerń i koronki kataloń-
skie z Barcelony. Chcę pokazać, co 
można z tym oklepanym kolorem 
zrobić. A można postawić na ciekawy 
kształt kreacji, na fakturę materiału 
i zderzyć go z kolorowymi świeżymi 
barwami – z pomarańczą, limonką 
czy błękitem... 

W ubiegłym roku Pańska kolekcja 
przedstawiona na Gali była lekka, 
fruwająca, kwiecista. Czy koniec 
z kwiatami?

Co roku staram się wymyślać coś 
nowego, w tym roku kwiaty jednak 
pozostają, tylko zrobią się inne. To bę-
dzie kwiat w industrialnym otoczeniu. 
Oranżeria na balkonie w apartamen-
towcu. I będzie to kolekcja z myślą 
o jesieni i zimie 2012/13. 

Zima w salonie?

Właśnie odchodzę od koncepcji 
tworzenia tylko kobiety salonowej 
i jej sukienek. Wyprowadzam modę 
z salonów. Zamierzam zrobić małą 
rewolucję. Co prawda pozostanę przy 
strojach wieczorowych jednostko-
wych (tylko jeden egzemplarz dla 
określonej klientki) i wieczorowych 
powtarzalnych (od 5 do 20 sztuk 
max.), ale będziemy też tworzyć ubra-
nia do noszenia na co dzień – takie 
prawie haute couture do biura, na 
spotkania towarzyskie, do kina, ale 
UFUFU to także pret a porter, czyli 
seryjne, jednak uwzględniające aktu-
alne trendy, dobrze zaprojektowane, 
świetnie uszyte.

Gdzie te dwie niższe kategorie bę-
dzie można kupić?

Poza Atelier w Centrum Warszawy 
- jeszcze w Poznaniu. Katowicach 
i niedługo Krakowie. Wszystkie infor-
macje o nas można znaleźć na fanpa-
ge Atelier UFUFU na Facebook…

A w Trójmieście?

Póki co, nie-.być może latem? Sprawa 
w toku

Jestem rozczarowana. A gdzie Pański 
lokalny patriotyzm?

Z jego powodu zawsze uczestniczę 
w Gali AMBERIFU, w dodatku trak-
tuję to, jako otwarcie mego modowe-
go sezonu. To, co pokażę w tym roku, 
potem wypuszczę w świat. Bardzo 
chcielibyśmy mieć miejsce sprzedaży 
w Trójmieście – szukamy odpowied-
niego partnera, butiku, showroomu.

I nie będą to tylko sukienki?

Właśnie.  To drugi akt mojej rewolu-
cji. Kolekcja rozczłonkowana: spód-
nice, topy, spodnie, bluzki. Sukienek 
tylko jakieś 20%. Zabawa małymi 
formami jest ciekawsza i niech klient-
ki też mają uciechę. Niech pokom-
binują, co z kolekcji, z czym ze swej 
garderoby mogą nosić. Już je zaczy-
nam do tego przygotowywać..

Jak?

Nie lubię bolerek, ale rozumiem, że 
czasem trzeba się czymś cieplejszym 
okryć. Wymyśliłem dwustronny 
szeroki szal. Z jednej strony tkanina, 
z drugiej imitacja futerka - sztuczna 
lama.  I są wycięte otwory na ręce. 
Niesymetrycznie. Otwiera się mnó-
stwo możliwości układania tego szala. 
Niech pomyślą.

Nie mógłby Pan też postarać się, aby 
cała Gala była zaaranżowana według 
Pańskich pomysłów?

Kiedyś otrzymałeś taką propozycję, 
ale musiałem odmówić, kiedy się 
zorientowałem, że mam firmować 
coś, na co będę miał niewielki wpływ. 
Zmienić wizerunek pod warunkiem, 
żeby wszystko pozostało po staremu, 
tak się nie da. Nie interesują mnie 
szufle pierścionków czy wiadra 
kolczyków. Bursztyn to cudowne 
tworzywo, klejnot – jeśli mu się nim 
być pozwoli. Tymczasem od 20 lat 
niewiele się zmienia. Na oksydowanej 
blasze bursztyn. Przepasany konop-
nym sznurem, albo wstążką. Dawniej 
z cyrkoniami, teraz z kryształkami 
Swarovskiego. Naszyjniki wagi cięż-
kiej przytłaczające kobietę – zarówno 
w sensie fizycznym jak wizualnym. 
To kobieta jest najważniejsza, a strój 
i biżuteria mają tylko eksponować 
jej urodę. Tymczasem często traktu-
je się” ją” jako prywatny wernisaż 
wyrobów, a kobieta jest tylko ścianą, 
stelażem czy gablotą dla tego wyrobu. 
Wtedy rzeczywiście mała czarna jest 

niezbędna. I to nie jest wina organi-
zatorów AMBERIF, tylko samych 
twórców.

Jednak Pan uczestniczy w Gali...

Prócz lokalnego patriotyzmu, o któ-
rym wspomniałem, przyciąga mnie 
to, że na AMBERIFIE mogę sobie 
poszaleć. Mówiąc w przenośni, mogę 
stanąć na głowie, potupać uszami i za-
klaskać rzęsami. Potem dla klientek 
muszę te moje pomysły nieco stono-
wać. Kolekcja, którą pokaże w Gdań-
sku w marcu, będzie mogła okazać się 
interesująca zarówno dla 20-latek jak 
60-latek. Poza tym są tu projektanci 
biżuterii, z którymi lubię współpraco-
wać. Daria Jankowiak, artyści z firmy 
S&A, Jacek Ostrowski.  Tym razem 
za pomocą Ewy Rachoń – dyrektor 
Amberifu odkryłem zupełnie nową, 
rewelacyjną projektantkę. Zapowiada 
się super debiut.

Rozmawiała: Anna Kłos



EXPRESS BIZNESU      62 |  

Fundacja AnimalPro w Gdyni działa 
od grudnia 2010 roku, nie ma więc 
jeszcze bardzo długiej historii. Czy 
mógłby pan ją w kilku zdaniach po-
wiedzieć o jej najważniejszych fak-
tach?

Wybudowany  przez miasto nowy 
ośrodek hipoterapii, przejęliśmy jako 
operator w lipcu ubiegłego roku. Od 
początku naszej działalności pro-
wadzimy w ośrodku różne formy 
rehabilitacji m. in. w zakresie reha-
bilitacji niemowląt i wcześniaków 
i większych dzieci czy indywidualnych 
terapii skolioz. Mamy również ofertę 
dla przyszłych mam w programie „9 
miesięcy”, są także gabinety psycholo-
giczny i logopedyczny. Bardzo ważną 
dziedziną naszej działalności są zajęcia 
hipoterapii dla dzieci, które doskonale 

uzupełniają wiele innych form rehabi-
litacji. Największą zaletą hipoterapii 
jest jej równoczesne oddziaływanie na 
sferę ruchową, emocjonalną, społeczną 
oraz intelektualną.

- W pewnym zakresie zajęcia hipotera-
pii dla dzieci z Gdyni są nieodpłatne, 
proszę powiedzieć w jakim?

- Rzeczywiście mali gdynianie mogą 
dwa razy w miesiącu skorzystać z zajęć 
hipoterapii nieodpłatnie. To był waru-
nek – jeden z wymogów, jaki stawiało 
miasto przystępującym do konkursu 
na prowadzenie ośrodka podmiotom. 
Zgłosiliśmy się ponieważ mieliśmy 
pomysł jak to poprowadzić i gdzie na 
tą hipoterapię zarobić. Gdynia dotuje te 
zajęcia w ok. 30 procentach, pozostałe 
koszty jednak musimy pokryć sami. 

Prowadzimy tu również klub jeź-
dziecki, a w jego ramach różne kursy 
szkolenia z zakresu jazdy konnej psy-
chologii zwierząt, psychologii treningu 
zwierząt itp. Dzieci nauczyć się mogą 
u nas jak obcować ze zwierzętami, 
jak się przy nich zachowywać. Nasze 
zajęcia to nie tylko stricte jeździecki 
kurs, ale też omawiamy psychologię 
zachowania zwierząt, to w jaki sposób 
się uczą i jak je trenować i jak sprawić, 
żeby chciały z nami być. Korzystamy 
również z różnych form sponsoringu 
zewnętrznego.

- Czy prowadzicie także zajęcia dla 
osób dorosłych?

- Tak oczywiście zarówno dzieci, mło-
dzież jak i dorośli mogą wziąć udział 
w kursie,  na który składa się 10 zajęć, 

Pierwszy na Pomorzu
O działalności fundacji AnimalPro i nowym realizowanym przez nią projekcie 
powołania klubu polo z Filipem Gołębiewskim - prezesem fundacji oraz klubu 
Baltic Yacht & Polo Club rozmawia Andrzej Gojke

Jak wiadomo tenis ziemny czy golf 
to prestiżowe dyscypliny sportu, taką 
dyscypliną jest również polo. 
O ile jednak miejsc do uprawiania 
tych pierwszych jest na Pomorzu wiele, 
to w tej drugiej nasz region nie ma 
jeszcze żadnych tradycji. Jednak, 
to się już ma niedługo zmienić. 
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po którym uczestnik nie powinien już 
odczuwać lęku związanego zarówno 
z przebywaniem w pobliżu koni jak też 
jazdą w siodle o może samodzielnie 
dosiąść kona i pojeździć na hali czy 
na zewnątrz. To co zauważyłem jako 
instruktor, to fakt, że najczęściej strach 
wynika z niewiedzy. Kiedy człowiek 
zaczyna rozumieć zwierzę i jego za-
chowanie, automatycznie przestaje się 
bać. Strach wynika z niewiedzy i braku 
podstawowego zaufania. Jeśli znamy 
język i sygnały jakie koń do nas wysy-
ła strach po prostu znika. 

- To może porozmawiajmy o najnow-
szym projekcie, który ma być czymś 
absolutnie nowym zarówno w skali 
Trójmiasta, a nawet całego Pomorza. 
Planujecie powołanie klubu polo, 
która to dyscyplina obok tenisa, golfa, 
jeździectwa czy żeglarstwa wśród tych 
najbardziej prestiżowych dziedzin 
sportu. Może pan uchylić rąbka tajem-
nicy?

- Rzeczywiście mamy taki projekt i już 
rozpoczęliśmy jego realizację. Jest 
to związane także z poszukiwaniem 
finansowania naszej działalności nieko-
mercyjnej. Kluby w Polsce istnieją od 
bodaj 10 lat, jednak nie jest ich wiele 
i większość skupiona jest w okolicach 

Warszawy i Wielkopolsce. Planujemy 
utworzenie ośrodka w Gdyni, który 
skupiłby się raczej na polo plażowym, 
które jest bardzo rozpowszechnione 
w świecie. Mamy do tego warunki, 
ponieważ poza sezonem można jeździć 
konno po plaży, ale jesteśmy w trakcie 
budowy tzw areny polo czyli mniej-
szego od standardowego boiska piasz-
czystego. Zasady gry nie różnią się od 
standardowych, jedynie jest mniejsza 
ilość zawodników oraz bandy, które 
biorą udział w grze. Niemniej jednak to 
bardzo widowiskowy sport i liczymy 
na to, że docelowo utworzymy pro-
fesjonalną drużynę, kora będzie brała 
udział w zawodach krajowych i zagra-
nicznych. 

- Polo to raczej kosztowny sport czy 
w związku z tym liczycie na zainte-
resowanie projektem pomorskiego 
biznesu?

- To prawda polo, jak każdy sport kon-
ny wymaga dosyć sporych nakładów 
finansowych. Żeby zacząć myśleć 
o grze w polo, trzeba mieć minimum 
dwa konie dla jednego zawodnika, 
gdyż mecze podzielone są na tzw 
chukkery czyli rundy. W każdym razie 
co każdą rundę trzeba konia zmienić 
i nie może on brać udziału w dwóch 

rundach pod rząd. W przypadku 4 rund 
najlepiej było by mieć oczywiście 4 
konie, ale na nasze warunki powiedz-
my, że dwa wystarczą. Każdy koń musi 
mieć swojego trenera, żywienie. W ra-
zie wyjazdu na zawody jest to również 
duże przedsięwzięcie logistyczne, żeby 
pojechać na mecz do Warszawy 4 oso-
bową drużyną, zabrać trzeba minimum 
8, a najlepiej 16 koni.

- Kiedy planujecie powołanie druży-
ny? Czy już mogą zgłaszać się chętni?

- Zgłoszenia chętnych oczywiście 
przyjmujemy w każdej chwili. Klub 
polo to wizja nie tylko moja, ale paru 
osób z naszą stajnią związanych. 
Planujemy rozwinąć skrzydła jak 
tylko skończymy budowę boiska, 
ściągniemy kilku zewnętrznych graczy 
z doświadczeniem, profesjonalnego 
trenera z jednego z krajów z dużymi 
tradycjami polo – Anglii czy Argenty-
ny, który będzie mógł nas wprowadzić 
w najważniejsze tajniki tego pięknego 
sportu. Mamy nadzieję, że uda nam się 
to zrobić do sezonu letniego. Uważam, 
że pierwsza na Pomorzu arena polo jest 
doskonałą ofertą sponsorską dla po-
morskiego biznesu i zapraszam przed-
siębiorców z regionu do współpracy. 
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Fot. Edyta Trojańska Koch (3)



Czy zima to okres, 
w którym konie ska-
zane są na przebywa-
nie w stajni?

- Stajnia jest oczywiście 
ważna, dając koniom 
możliwość schronienia 
w okresie trudnych 
warunków atmosferycz-
nych. Jednak dla zdrowia 
i właściwego rozwoju 
koniom potrzebny jest 
ruch i to najlepiej jeśli 
jest to ruch na rozległych 
padokach w warunkach naturalnych. 
Konie czystej krwi arabskiej uwielbiają 
zabawy na śniegu. Okryte zimowym „fu-
terkiem” nie obawiają się mrozu. Stajnia 
daje oczywiście poczucie bezpieczeństwa. 
Mamy to szczęście, że posiadamy ogrom-
ne ponad 100-letnie stajnie i nasze araby 
nie znają betonu czy polbruku. Własne 
siano, słoma oraz przyjazna ale i profesjo-
nalna obsługa, dają zwierzętom poczucie 
największe poczucie bezpieczeństwa

- Czy okres zimowy jest dla hodowcy 
koni okresem spokoju i wypoczyn-
ku?

- O nie. Dla hodowcy to czas niezwykły, 
czas wzmożonego kontaktu z koniem ale 

również czas wzajemnego 
jeszcze lepszego pozna-
wania się, nawiązywania 
swoistej przyjaźni. Jest to 
także okres pełen nadziei 
związanej  z oczekiwanie 
na wyźrebienia. Okres 
wzmożonej opieki nad 
oczekującymi potomstwa 
klaczami, no i potem nad 
nowo narodzonymi źreba-
kami. 
Odbywające się w koń-
cówce roku championaty 
w Achen, Weronie i Pa-

ryżu wyłaniają najlepsze ogiery i to one 
mogą zapewnić sukces hodowli. Zima 
w stadninie jest więc wbrew pozorom 
okresem wymagającym poświęcenia 
hodowanym przez nas arabom szczegól-
nej troski i uwagi. Budzi także ogromne 
emocje oraz nadzieje na przyszłość. To 
okres magiczny, rodzenia się nowego 
życia, a także sprawdzenia naszej wiedzy, 
hodowlanego wyczucia i chyba również 
trochę szczęścia.

- Wiedzę i wyczucie zdobywa się 
przez długie lata i tego z pewnością 
hodowcom ze stadniny Saint Roch 
Arabians, Express Biznesu życzy więc 
szczęścia i dziękuję za rozmowę.

Zima w Saint 
Roch Arabians
Z Grzegorzem Ostrowskim prowadzącym 
z córką Katarzyną  stadninę St. Roch Arabians 
w Dobrocinie rozmawia Andrzej Gojke
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Najnowsza BMW serii 3 wkroczyła 
na polskie salony samochodowe, m.in. 
uroczystą premierą w salonie BMW 
Zdunek w Gdańsku, gdzie premierowym 
czerwonym modelem w wersji 320d wje-
chał sam Krzysztof Hołowczyc – jeden 
z najbardziej utytułowanych polskich 
kierowców rajdowych i jednocześnie 
twarz marki BMW. 
BMW serii 3. są od lat najchętniej ku-
powanymi na świecie samochodami 
segmentu premium. Niektóre nawet (serii 
E36 i E46) doczekały się w Polsce sta-
tusu aut kultowych. Premierowa szósta 
już generacja serii 3 – BMW F30 to sa-
mochody, w których zastosowano wiele 
sprawdzonych już rozwiązań większych 
modeli, np. z serii 5, ale wprowadza rów-
nież nowości.
Nowa „Trójka” urosła. Jest szersza 
i dłuższa. Po raz pierwszy też siadając 
na tylnej kanapie w tym samochodzie, 
można poczuć się naprawdę przestronnie. 
Oferowana jest w trzech różnych liniach: 
Sport,Luxury Line oraz Modern, speł-
niające najwyższe standardy i nawet naj-
bardziej wymagających użytkowników, 
nie będzie trzeba o tym przekonywać. 
Zastosowano niedostępne dotychczas 
innowacje z zakresu BMW Conncted-
Drive  jak wyświetlacz head-up, system 
kamer dookoła samochodu, wspomagają-
cy parkowanie układ kontroli pasa ruchu 
i „martwego pola”, system Night Vision 
z funkcją rozpoznawania pieszych, ak-
tywny tempomat, asystent nagłego hamo-
wania, „inteligentne” oświetlenie, oraz 
zaawansowana telematyka z dostępem do 
internetu czy mobilnych aplikacji.
Mogli przekonać się o tym osobiście 
przekonać uczestnicy premiery nowego 
auta w salonie BMW Zdunek w Gdań-
sku wśród których spotkaliśmy Joannę 
Marzecką (Witt – Balińską) - właściciel-
kę Top Studio Agency żeglarza Piotra 
Myszkę czy paparazzo Przemka Stoppę. 
Na premierze nie  zabrakło oczywiście 
przedstawicieli pomorskiego biznesu.
(ANGO)

Premiera 3. 
w BMW Zdunek
W salonie BMW Zdunek zaprezentowany został nowy model najmniejszej limuzyny bawar-
skiej marki BMW 3. Gwiazdą premiery był sam  Krzysztof Hołowczyc, a wśród gości znaleźli 
się m.in. utytułowany żeglarz Piotr Myszka i znany paparazzo Przemek Stoppa.

Na premierę w salonie BMW Zdunek nowym modelem serii 3. 
wjechał sam Krzysztof Hołowczyc

Premierowych gości powitał właściciel salonu Tadeusz Zdunek
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Samochody nowe – Mitsubishi, 
Suzuki, Opel, Chevrolet

Trzon działalności Motor Centrum to 
przede wszystkim sprzedaż samochodów 
nowych. W pierwszej kolejności należa-
łoby wymienić auta marki Opel, zarówno 
osobowe, będące w ofercie Motor Cen-
trum od samego początku istnienia firmy, 
jak i dostawcze. W 2004 roku, kiedy 
Chevrolet debiutował na polskim rynku, 
Motor Centrum było pierwszym i jedynym 
dealerem zajmującym się sprzedażą tej 
marki na Pomorzu. W październiku 2004 
roku z kolei rozpoczęła się na Miałkim 
Szlaku sprzedaż marki Saab, która uzu-
pełniła ofertę o modele w klasie Premium. 
W bieżącym roku wraz z ostatnią sztuką 
Saaba 9-5, który kilka tygodni temu zna-
lazł swojego właściciela, zakończyła się 
historia sprzedażowa tej marki w Polsce 
i na świecie. Motor Centrum pozostaje jed-

nak jedynym na Pomorzu autoryzowanym 
serwisem tej marki. 
W 2007 roku do rodziny aut oferowanych 
do sprzedaży przez Motor Centrum dołą-
czyły samochody marki Suzuki produko-
wane przez koncern Suzuki Motor Poland. 
Jesienią 2009 roku oferta powiększyła się 
o kolejną japońską markę - Mitsubishi. 
W dwupoziomowym Salonie o łącznej 
powierzchni 250m2 eksponowane są flago-
we modele tego koncernu.
- Wielomarkowość salonów jest formułą 
najwygodniejszą dla klientów. Dzięki temu 
mogą oni w jednym punkcie, bez zbędne-
go przemieszczania się po zakorkowanym 
coraz częściej Trójmieście, porównać 
oferty różnych koncernów i skorzystać 
z jazd próbnych. Wielość modeli i marek 
w jednym punkcie to oszczędność czasu, 
a jednocześnie gwarancja jakości dealera – 
podkreśla Grzegorz Banaszak Szef Sprze-
daży Chevroleta w Motor Centrum. 

Przestronne, przyjazne dla klienta sale 
sprzedażowe, kuszą wygodnymi kącikami, 
gdzie na kanapach można odpocząć, wypić 
kawę, zająć się swoimi sprawami. Niezde-
cydowani, w razie przedłużania się wizyty 
w salonie mogą tam nawet zjeść obiad, 
gdyż w skład jego zaplecza wchodzi też 
restauracja!
Sprzedaż samochodów (nowych i używa-
nych) to nie tylko wybór marki i modelu, 
ale także nierzadko równie istotna decyzja 
o finansowaniu transakcji. Konsultanci 
działu finansowego w Motor Centrum po-
magają klientom wybrać najkorzystniejszą 
ofertę kredytową lub leasingową dostoso-
waną do wybranego modelu i preferencji 
nabywcy, prowadząc całą transakcję i an-
gażując klienta w możliwie najmniejszym 
stopniu. Cały proces od wyboru samo-
chodu, poprzez finansowanie, aż po ubez-
pieczenie auta dokonywane jest w Motor 
Centrum na miejscu.

Motor Centrum 
– rozmach i profesjonalizm

Rozległy kompleks budynków z imponującym zapleczem, mieszczący nie tylko sale, 
w których wystawione są auta, nie tylko warsztaty serwisowe, 

ale nawet restaurację – to musi robić wrażenie.
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Samochody używane

Motor Centrum to również sprzedaż i kup-
no samochodów używanych wszystkich 
marek. Na placu, który ostatnio został 
przeniesiony na drugą stronę kompleksu 
Motor Centrum (od strony stacji Orlen, za 
salonem Saaba), znajduje się niemal 100 
aut. Wśród nich są samochody osobowe, 
osobowe z homologacją, dostawcze. 
- Dział Samochody Używane od wielu lat 
cieszy się bardzo dobrą opinią klientów. 
Wielu z nich wraca do nas po kolejny 
samochód. Klienci doceniają przede 
wszystkim wysoką jakość aut oraz pełną 
i sprawną obsługę – mówi Paweł Hrycyna 
Szef Działu Samochodów Używanych. 
– Każdy oferowany  przez nas samochód 
dokładnie sprawdzamy w serwisie. Bie-
rzemy pełną odpowiedzialność za produkt 
oraz cały proces sprzedaży. Dokładamy 
wszelkich starań, aby oferowane przez nas 
auta były bez żadnych wad. 
Używany samochód można zostawić w sa-
lonie w rozliczeniu, przy kupnie nowego 
lub zamianie na inny używany. Auta są 
wszechstronnie sprawdzane, a Motor Cen-
trum udziela nabywcy gwarancji na zakup.

Autoryzowane Serwisy i inne usługi

Autoryzowane Stacje Serwisowe w Motor 
Centrum to dwa niezależne, nowoczesne 
działy serwisowe połączone z magazynami 
części, punkt usług błyskawicznych, dział 
blacharsko-lakierniczy oraz Stacja Kontro-
li Pojazdów. 

W kwietniu 2011 r. nastąpiło rozdziele-
nie obsługi marek grupy General Motors 
(Opel, Chevrolet, Saab) oraz marek japoń-
skich (Suzuki i Mitsubishi), co wpłynęło 
na znaczną poprawę wydajności pracy obu 
stacji obsługowych, a także na podniesie-
nie standardów obsługi klientów. 
W obu serwisach Motor Centrum prze-
prowadzane są naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne samochodów osobowych 
marek Opel, Chevrolet, Saab, Suzuki, 
Mitsubishi i dostawczych marki Opel. Do-
konywane są także naprawy blacharskie i  
lakiernicze, w tym powypadkowe również 
aut innych marek.
Serwisy to szesnaście stanowisk napraw-
czych, nowoczesna komputerowa apara-
tura fi rmy Hunter do kontroli i regulacji 
geometrii kół oraz w pełni profesjonalna 
obsługa. Specjalistyczne oprzyrządowanie 
warsztatowe, jest zgodne ze ścisłymi nor-
mami producentów General Motors, Che-
vrolet Poland, Saab, Suzuki Motor Poland 
oraz MMC Car Poland.
W ofercie serwisu ogumienia jest sprzedaż 
opon letnich i zimowych, wymiana opon, 
wyważenie kół, sprzedaż tarcz kół (felg) 
oraz przechowywanie opon (zimowych 
przez sezon letni, letnich w sezonie zimo-
wym).
Specjalny program Usług Błyskawicznych 
oferuje konkurencyjne ceny oryginalnych 
części i wymiany, dlatego naprawy warto 
przeprowadzać w Autoryzowanym Serwi-
sie Opla.  
Stanowisko diagnostyczne stacji kontroli 
pojazdów umożliwia przeprowadzanie 

badania technicznego (rejestracyjnego) 
samochodów o łącznej masie do 3,5 tony, 
w tym samochodów wyposażonych w in-
stalację gazową, powypadkowych i skiero-
wanych przez Policję; posiada nowoczesną 
linię diagnostyczną Hofmann.
Dla wszystkich podróżujących, którym 
zdarzyła się w drodze awaria, świadczone 
są usługi w zakresie Pomocy Drogowej (nr 
tel. 601 634 634).

Dział Blacharsko-Lakierniczy

Dział blacharsko-lakierniczy, dysponujący 
nowoczesnym sprzętem świadczy usługi 
z zakresu lakierowania nadwozi, blach 
aluminiowych i stalowych, polerowania, 
sporządzania kalkulacji Audatex oraz 
pełnej obsługi do szkód komunikacyjnych 
PZU S.A. , TUiR Allianz Polska S.A. oraz 
Generali TU S.A. Na wyposażeniu lakier-
ni znajdują się m.in.: dwie nowoczesne 
komory lakiernicze fi rmy Blowtherm oraz 
mieszalnia lakierów wodnych Sikkens.
W placówce przeprowadzić można zgło-
szenie szkody wraz z oględzinami pojazdu. 
Przeszkolony i doświadczony personel 
Biura Obsługi Klienta służy pomocą 
w wypełnianiu dokumentów. Firma gwa-
rantuje holowanie pojazdu z miejsca wy-
padku, a drobne stłuczki naprawia w ciągu 
48 godzin.

Ten salon się wyróżnia. To jedno z największych 
centrów sprzedaży samochodów w Trójmieście.

Firma Motor Centrum istnieje na rynku od 1996 roku. 
Jej siedziba znajduje się w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 4/8. 

Piętnastolecie Motor Centrum to czas podsumowań 
i możliwość spojrzenia z dystansu na dynamiczny 

rozwój całego przedsięwzięcia.

Motor Centrum
Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8
58/321 88 00
www.motorcentrum.pl





O początkach kariery, nowym sponsorze, 
miłości do Trójmiasta, 

rekinach, samochodach, warunkach 
do żeglarstwa na Wybrzeżu 

i planach dotyczących odzyskania 
tytułu Mistrza Świata 

z Piotrem Myszką, aktualnym Mistrzem 
Europy i Wicemistrzem Świata 

w Żeglarstwie w klasie RS:X 
rozmawiał Mikołaj Podolski

Piotr Myszka
chce odzyskać 

Mistrzostwo Świata
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Od czego się zaczęła Twoja pasja i mi-
łość do żagli?

- To zasługa mojego taty, który kiedyś 
żeglował w klasie Cadet. Pochodzę 
z Mrągowa, gdzie to było jakby natu-
ralne. Poza tym mam trzech starszych 
braci i każdy z nich próbował sił w że-
glarstwie. Zaczynałem w wieku 10 lat 
od łódek, ale kiedy miałem 14 lat po-
wstawała nowa windsurfingowa klasa 
w klubie. Zaproponowano mi, żebym 
spróbował na desce. Spodobało mi się 
i już po trzech latach (w 1997 r.) byłem 
Mistrzem Świata Juniorów Młodszych. 

Nie wolałeś wtedy próbować sił 
w bardziej popularnych dyscyplinach, 
np. piłce nożnej?

- Tak naprawdę to nie miałem innego 
wyjścia. U nas w Mrągowie to właśnie 
żeglarstwo było bardzo popularne i przy 
okazji dotowane, a na inne rodzaje spor-
tów nie miałem czasu. Jednak ono tak 
bardzo mnie pochłonęło, że inne rzeczy 
nie miały znaczenia. Wiedziałem, że 
jeśli będę uprawiać sport, to tylko że-
glarstwo. 

- Już sam sport kształtuje pozytywnie 
charakter. A żeglarstwo hartuje wytrwałość...
Kiedy w takim razie zdecydowałeś się 
na zawodowstwo?

- Już po mistrzostwie świata wiedzia-
łem, że powinienem iść dalej w tym 
kierunku. Przedtem myślałem jeszcze 
o weterynarii, ale ostatecznie postawi-
łem na sport i nie żałuję. 

I trafiłeś do Gdańska...

- W Mrągowie praktycznie nie było 
już warunków, by się dalej rozwijać. 
Wiedziałem, że dużo chłopaków z Bazy 
Mrągowo, czyli klubu, w którym za-
czynałem, szło na AWF do Gdańska. 
Poszedłem więc ich śladem. To był 
dobry wybór, bo moje doświadczenie 
praktyczne uzupełnia się z wiedzą zdo-
bytą na uczelni. Mieszkam tu już 12 lat, 
kawał czasu. 

Co lubisz w Trójmieście?

- Przede wszystkim morze! A że miesz-
kam w Oliwie, mam też blisko las. Dla 
mnie to jest rewelacyjne połączenie: 
morze i las. 

Kiedy powinno się zacząć trenować, 
żeby odnosić takie sukcesy jak Ty?

- Wystarczy popatrzeć na takich za-
wodników jak Mateusz Kusznierewicz 
czy Przemysław Miarczyński, którzy 
zaczynali bardzo wcześnie. Przemek 
pływał na desce od dziewiątego roku 
życia. Żeglarstwo zaszczepiano w nich 
od małego. Z tego co widzę po młodych 
zawodnikach, ci dobrzy juniorzy pływa-
ją już od powiedzmy 12 roku życia. 

Skoro są już dobrzy, to chyba może-
my z nadzieją patrzeć na przyszłość 
zawodników z regionu?

- Jak najbardziej. Mamy tutaj silny ośro-
dek w postaci Ergo Hestia Sopot. Tam 
się mieści swego rodzaju „fabryka” 
młodych talentów. Co roku trzech-czte-
rech zawodników wchodzących w wiek 
seniora można uznać w pozytywnym 
znaczeniu za zagrożenie, w tym rów-
nież dla mnie. Natomiast raz na jakiś 
czas wychodzą prawdziwe „perełki”, 
takie jak Przemek Miarczyński czy Łu-
kasz Grodzicki. Dobrym zawodnikiem 
będzie Paweł Tarnowski, mający na 
koncie tytuły Mistrza Świata Juniorów.

 Jesteś ciągle w rozjazdach?

- Tak. Praktycznie nie chowam waliz-
ki do szafy czy pod łóżko, ona tylko 
chwilę postoi i znowu muszę z niej ko-
rzystać. Tęsknię za rodziną, zwłaszcza, 
że mam 2,5-letniego syna i wiem, że 
ucieka mi to jak on się rozwija, rośnie, 
ale jakoś wspólnie znosimy te rozłąki.

Masz prawie 31 lat. Ile spędzisz jesz-
cze czasu na żaglu?

- Chciałbym powalczyć o Igrzyska 
Olimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 
r. Przed sezonem 2010 poważnie się 
zastanawiałem co dalej. Tamten rok był 
bardzo udany, bo nie dość, że pojawił 
się syn, to jeszcze zdobyłem złoty me-
dal ME i brązowy MŚ. Wówczas poja-
wiły się pieniądze, ale też i motywacja, 
żeby dalej to robić. 

Wspomniałeś o pieniądzach. Dużo 
w twoim sporcie zależy od sponso-
rów?

- Bardzo dużo. Głównym naszym spon-
sorem jest wciąż państwo, czyli tzw. 
Klub Londyn, którego pośrednikiem 
jest Polski Związek Żeglarski. Oni 

finansują wyjazdy, ale wszystkie dodat-
kowe pieniądze pochodzą właśnie od 
sponsorów. Nie jest to jednak adekwat-
ny poziom finansowy do piłki nożnej 
czy skoków narciarskich, zwłaszcza 
w porównaniu do wyników jakie osią-
gamy. Dlatego cały czas poszukuję 
sponsorów, bo jeśli mam zapewniony 
dostęp do najlepszego sprzętu, to mogę 
skupić się tylko na trenowaniu. Z dru-
giej strony wiem, że jeśli nie osiągnę 
dobrego wyniku, to będę mógł się 
zacząć denerwować o to co dalej. Pie-
niądze są potrzebne w każdym sporcie, 
a u nas sprzęt ma duże znaczenie. 

Czy coś się zmieniło ostatnio na lep-
sze pod tym względem?

- Tak, bowiem nawiązałem współpracę 
z firmą Renault Zdunek i wiem, że to 
kolejny krok w dobrą stronę. Dzięki 
niemu nie będę musiał tyle myśleć 
o przygotowaniach i martwić się, że 
czegoś brakuje. W ramach umowy 
dostałem Renault Grand Scenic. To dla 
mnie duży przeskok, bo zaczynałem od 
golfa combi IV. To było trzy lata temu 
i był to mój pierwszy samochód. Musia-

łem kupić auto w miarę ekonomiczne, 
stosunkowo tanie i dość pakowne. 
Spisywał się dobrze, bo wszystko 
wchodziło. Teraz mam jednak Scenica, 
który jest wyższy i bardziej pakowny. 
Ogromnie się z niego cieszę. Komfort 
jazdy jest nieporównywalnie lepszy. Jest 
też szybszy, a mi ze sportu żyłka rywali-
zacji przenosi się na życie, więc czasem 
ta odrobina rywalizacji i adrenaliny 
zostaje (śmiech). Teraz jestem szybciej 
na światłach i sprawniej zmieniam pasy. 
To jest taki samochód, jaki zawsze 
chciałem mieć. 

Muszę Cię zapytać o to nieszczęsne 
grudniowe zderzenie z rekinem pod-
czas jednego z wyścigów. Co tam się 
dokładnie stało?

- To były Mistrzostwa Świata w Perth. 
Miałem świetny start, prowadziłem 
już od początku. Gdy zbliżałem się do 
pierwszego znaku, zastanawiałem się 
w którym miejscu zrobić zwrot, żeby 
było najlepiej. Spoglądałem w lewo 
i prawo, a gdy spojrzałem w przód, 
zorientowałem się, że mój kurs przecina 
pod kątem prostym rekin. Zobaczyłem 
tylko płetwy i po chwili czułem, że całą 
deską przejeżdżam po nim, aż do mo-
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mentu, kiedy zahaczyłem statecznikiem. 
Ta ryba po prostu spowodowała moją 
wywrotkę. Uderzyłem w nią z prędko-
ścią ok. 30 km/h. Wyleciałem do wody 
jak z katapulty, ale od razu chciałem 
wskoczyć na deskę, bo wiedziałem, że 
jestem pierwszy. Spadłem jednak przez 
to na czwarte miejsce w wyścigu, ale 
na mecie byłem już pierwszy. Dopiero 
potem zdałem sobie sprawę z tego co 
naprawdę się stało.

 Czy często spotykasz się z takimi nie-
typowymi sytuacjami?

- Niezbyt często, ale jednak się zdarzają. 
Spotykałem delfiny, foki, czy ogromne 
żółwie podczas pływania. W zeszłym 
roku na Kanarach półtorametrowy rekin 
płynął obok mnie, wzdłuż deski. Wie-
działem, że on nie chciał mnie zaatako-
wać, ale pierwsza myśl była taka, żeby 
zrobić zwrot i uciekać w drugą stronę. 
To jest niejako wpisane w nasz sport. 
W Egipcie zdarzają się latające ryby. 
Kiedyś jedną dosłownie rozfiletowałem 
dziobem, bo wyskoczyła, kiedy płyną-
łem akurat z wiatrem i to ok. 40 km/h. 
Po prostu przeciąłem ją na pół, a jej 
łuski miałem na całym ciele. 

Jeździsz praktycznie po całym świe-
cie. Czy jest jeszcze takie miejsce, 
gdzie można pływać i gdzie jeszcze 
Ciebie nie było?

- Tak naprawdę nie było mnie tylko 
w Ameryce Południowej. Ale to się do-
brze składa, bo właśnie tam odbędą się 

igrzyska za cztery lata. Już nie mogę się 
doczekać kiedy tam zaczniemy latać.

Czy Twoim zdaniem Wybrzeże Gdań-
skie jest dobrym miejscem do pływa-
nia?

- Zdecydowanie tak. Można tu żeglo-
wać praktycznie w każdych warunkach. 
Sam pływam najczęściej w Sopocie, bo 
mam najbliżej. To są bardziej warunki 
zatokowe, ale bywają też typowo je-
ziorowe, kiedy wieje wiatr od brzegu. 
Jest też Narodowe Centrum Żeglarstwa, 
gdzie mieści się praktycznie mój macie-
rzysty klub. Tam są wszystkie warunki, 
które występują w Sopocie, a dodatko-
wo warunki typowo morskie, np. duża 
fala. Natomiast Zatoka Pucka jest bar-
dziej zamkniętym akwenem, więc tam 
fala jest niewielka. Za to Hel to miejsce 
głównie do nauki windsurfingu; tam jest 
płytko. Jednym zdaniem z tymi okoli-
cami nie może się równać żadne inne 
miejsce w Polsce.

Jakie cechy charakteru wyrobiło w To-
bie żeglarstwo?

- Już sam sport kształtuje pozytywnie 
charakter. A żeglarstwo hartuje wy-
trwałość, bo pływamy nierzadko w na-
prawdę trudnych warunkach. Czasami 
pada, jest zimno lub bardzo wietrznie, 
a my i tak musimy na tę wodę wyjść. 
Musimy być też pokorni, również wo-
bec pogody. W Perth byłem już miesiąc 
czasu przed zawodami, codziennie 
trenowałem i był wiatr, który jest tam 

zawsze. Nazywa się go Doctor Freman-
tle: „Fremantle” od dzielnicy portowej, 
a „doctor”, bo wiadomo, że jest pew-
niakiem i nie zawodzi, gdy ma być. Ale 
natura splatała nam figla i na samych 
mistrzostwach tego wiatru nie było. Nie 
możemy też się dawać sprowokować 
innym zawodnikom, bo na wodzie do-
chodzi do różnych sytuacji, mimo że to 
nie jest sport kontaktowy. 

Przed Tobą teraz Mistrzostwa Świata. 
Na co możemy liczyć?

- Będę chciał odzyskać tytuł Mistrza 
Świata, który ostatnio mi uciekł dość 
niewielką ilością punktów. A w głębi 
ducha wciąż po cichu liczę, że mimo 
wszystko uda się mi pojechać na 
najbliższe igrzyska i tam powalczyć 
o medal. 

Jakie są Twoje pasje, co cię odpręża? 
Bo domyślam się, że podróży masz 
dość. Kino? Muzyka?

- Lubię czasem posłuchać chillouto-
wych lub jazzowych dźwięków, wy-
ciszyć się, uspokoić. Czasem nie chcę 
po powrocie nigdzie wychodzić przez 
dwa-trzy dni, bo muszę się w ciszy 
rozładować. Ale mam też żonę, małego 
syna i to im chcę poświęcać najwięcej 
wolnego czasu, bo poza tym mam go 
bardzo niewiele: są zawody, treningi, 
gale, spotkania z ludźmi... Moją praw-
dziwą pasją jest rodzina. 

Zdunek przekazuje 
Piotrowi Myszce 

Renault Grand Scenic 
w wersji limitowanej
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