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Oddając do rąk Państwa naj-
nowszy nr magazynu „Express 
Biznesu” polecamy szczegól-
nej uwadze dział poświęcony 
gospodarce morskiej. Poświę-
ciliśmy tej tematyce centralną 
część pisma nie tylko ze wzglę-
dów oczywistych - wszak region 
nasz leży nad morzem i zawsze 
w dużej mierze właśnie z morza 
i dzięki morzu żył - ale również 
dlatego, że szereg okoliczności 
(zaawansowany stan budowy 
autostrady A1, plany rosyjskie 
dotyczące tranzytu towarów ro-
popochodnych, walka z kryzy-
sem) sprawia, iż dla gospodarki 
morskiej nadchodzi czas pew-
nych rozstrzygnięć. Staraliśmy 

się przyjrzeć z bliska kilku jej sektorom: tym z długolet-
nimi tradycjami i tym nowym, dynamicznym, otwierają-
cym możliwości do tej pory nieznane. Mamy nadzieję, 
że będzie to materiał do pewnych wniosków i podsumo-
wań. 
Poza tym, jak zwykle w naszym magazynie liczne wy-
wiady - m.in. z wojewodą pomorskim, Ryszardem Sta-
churskim. Bogaty serwis informacyjny, dotyczący dzia-
łań i planów organizacji biznesowych doskonale uzu-
pełnia się z relacjami z przedsięwzięć gospodarczych 
pomorskich samorządów wszystkich szczebli. Staramy 
się też tradycyjnie już prezentować osiągnięcia, a także 
analizować problemy kluczowych gałęzi pomorskiego 
biznesu ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, 
prywatnej służby zdrowia, rynku auto- moto czy branży 
hotelarskiej. 
Mamy nadzieję, że w oczach Czytelników i sympatyków 
naszego projektu medialnego, potwierdzimy przy pomo-
cy niniejszej edycji, że warto być z nami. W imieniu ze-
społu redakcyjnego życzę przyjemnej lektury.

Piotr Ruszewski
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Jest rządowa decyzja zezwalająca 
na budowę na naszej części Bałty-
ku kilku farm elektrowni wiatro-
wych. Trzy z nich chce wykonać 
koncern PGE, odpowiedzialny też 
za zbudowanie w Polsce pierwszej 
elektrowni jądrowej. Na rozpa-
trzenie czeka jeszcze około pół 
setki wniosków.
Minister transportu, budownic-
twa i gospodarki morskiej wydał 
decyzję o udzieleniu pozwoleń 
w zakresie wznoszenia i wykorzy-
stywania sztucznych wysp, kon-
strukcji i urządzeń dla trzech loka-
lizacji morskich farm wiatrowych.

Grupa Nokaut, gdyńska 
spółka działająca na rynku 
e-commerce, właściciel inter-
netowych porównywarek cen, 
zadebiutował na warszawskiej 
giełdzie na rynku głównym. 
Debiut uznano za udany. Na 
otwarciu akcje wzrosły o 6,5 
proc. To już 29 spółka z Pomo-
rza notowana na tym parkiecie. 
Pomysłodawcami i założyciela-
mi Nokaut.pl są Wojciech Czer-
necki i Michał Jaskólski, którzy 
w 2005 roku opracowali ideę 
oraz biznes plan porównywarki.

Starogardzka Polpharma SA, 
największy polski producent 
farmaceutyków, sfi nalizowała 
umowę zakupu Polfy Warszawa 
SA. Wartość 100 proc. akcji 
warszawskiej spółki wyniosła 
957 mln zł, z czego Polpharma 
stała się właścicielem 85,14 
proc. akcji Polfy, będących 
dotąd w posiadaniu Holdingu 

i Skarbu Państwa. Tym samym 
zakończył się proces prywatyza-
cji największej fi rmy wchodzą-
cej w skład PHF. 
Starogardzka fi rma, oprócz wy-
sokiej ceny, przedstawiła także 
plan nakładów inwestycyjnych 
na rozwój Polfy Warszawa 
w wysokości kilkudziesięciu 
milionów złotych. 

Rząd daje 
zielone światło

Polpharma kupiła Polfę Warszawa

Grupa Nokaut 
już na parkiecie

REKLAMA
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Plebiscyt był częścią 
VII edycji rankin-
gu „Filary Polskiej 
Gospodarki 2011” , 
prowadzonego przez 
redakcję dziennika 
„Puls Biznesu” i agen-
cję badawczą TNS 
Pentor. Liderów spo-
śród gmin w danym 
województwie wska-
zali samorządowcy. 
Pod uwagę brano 
m.in. takie kryteria, 
jak: tempo rozwoju, 
pozyskanie pieniędzy 
unijnych, wspieranie 
przedsiębiorców dzia-
łających na terenie 
danej gminy, konso-
lidacja społeczności 
lokalnej. 

Orzeł Rzeczypospolitej 
dla Nordea Bank

24 kwietnia 2012 roku podczas uroczystej 
Gali ogłoszono zwycięzców prestiżowego 
rankingu Orły Rzeczpospolitej. Bank Nor-
dea zajął pierwsze miejsce w kategorii firm 
finansowych.

Menedżer Regionu

Około 50 miliardów złotych zostanie przezna-
czone w województwie pomorskim na realiza-
cję strategii rozwoju naszego regionu do roku 
2020. Przedmiotem dyskusji i konsultacji jest 
dokument pt. "Pomorskie 2020" - projekt Zak-
tualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego (ZSRWP). Strategia ma koncen-
trować się na poprawie innowacyjności, sze-
rokiej współpracy biznesu i uczelni wyższych, 
przyciąganiu i obsłudze inwestorów, promocji 
kultury i turystyki, dostępności transportowej, 
efektywności energetycznej. 

Pomorskie 2020

Szansę na nagrodę miały te przedsiębior-
stwa, które przekazały pełne sprawozdania 
z wyników osiągniętych w 2011 roku i wy-
kazały zysk i dodatnie kapitały własne. Ko-
lejnym warunkiem było osiągnięcie zysku 
netto w latach 2010 i 2009. Nordea Bank 
Polska regularnie trafia do prestiżowego 
grona instytucji działających na polskim 
rynku. 

REKLAMA

Dobiegła końca XIV edycja programu Przedsię-
biorstwo Fair Play, w którym oceniane są m.in. 
sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie 
tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość pro-
duktów. Tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play 2011 
wyróżnionych zostało 26 firm z Pomorza. Celem 
programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest promo-
wanie etyki w działalności gospodarczej. 

Fair Play 
dla Pomorza
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REKLAMA

W Gdańsku odbyły się 19 Międzynarodo-
we Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Ju-
bilerskich "Amberif". Udział w nich wzięło 
udział 450 wystawców z różnych krajów.
Targi są doskonałą okazją do nawiązania 
kontaktów handlowych. Biżuteria pro-
dukowana w polskich zakładach jubiler-
skich i pracowniach złotniczych będzie 
konkurować o względy odbiorców z wy-
robami m.in. z Włoch, Niemiec czy Czech. 

Wielkość sprzedaży ubezpiecze-
niowych spółek sopockiej Grupy 
Ergo Hestia wyniosła w ubiegłym 
roku równowartość 1 mld euro. To 
pierwszy tak wysoki wynik w histo-
rii fi rmy i plasuje ją na pierwszym 
miejscu wśród wszystkich zagra-
nicznych spółek koncernu Ergo 
Versicherungsgruppe.
Firma dzięki dobrym wynikom 
fi nansowym inwestuje w regionie. 

W niedawno oddanym do użytku 
budynku Marina I przy ul. Jelit-
kowskiej w Gdańsku mieszczą się 
już call center i fi rmowa stołówka. 
W październiku ubiegłego roku 
rozpoczęła się budowa kolejnych 
dwóch budynków biurowych. Bę-
dzie w nich pracować dodatkowo 
około 1,5 tys. osób. Już dziś w sa-
mym Trójmieście sopocki ubezpie-
czyciel zatrudnia ponad 2 tys. osób. 

Targi „Amberif” 

Ergo Hestia zarabia i inwestuje

W rankingu Diamenty 
"Forbesa" 2012 zajął I miejsce 
w woj. pomorskim w kategorii 

fi rm średnich - o poziomie 
obrotów od 50 do 250 mln zł. 
W fi rmie, działającej już od 

25 lat, pracuje kilkuset 
pracowników. 

Przedsiębiorstwo jest liderem 
w branży obróbki materiałów 

pochodzenia drzewnego 
i lakiernictwa na wysoki 
połysk. Jest wyposażone 

w nowoczesny park 
maszynowy i innowacyjne 

urządzenia.

Unibud 
z diamentem

Plast-Box  
idzie w górę
 

Plast-Box ze Słupska w ubie-
głym roku wypracował przy-
chody ze sprzedaży na poziomie 
ponad 99 mln zł - wynika ze 
skonsolidowanego raportu 
fi rmy, jeszcze przed audytem. 
W porównaniu z 2010 rokiem 
jest to znaczny wzrost - o pra-
wie 20 mln zł. Dwa lata temu 
grupa osiągnęła przychody 
ze sprzedaży w wysokości 81 
mln zł. Słupski producent 
opakowań z tworzyw 
sztucznych popra-
wił także ren-
towność. 
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Od blisko trzydziestu lat jest pan prezesem 
najstarszego spośród banków spółdzielczych 
w kraju, Banku Spółdzielczego w Brodnicy. 
Jaka jest obecnie sytuacja banku?

Bank ma się bardzo dobrze. Od ponad dwudziestu 
lat ciągle poszerza teren swego działania i ofer-
tę dla klientów. Działamy na terenie trzech woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Oddziały BS w Brod-
nicy funkcjonują w kilkunastu  miastach powia-
towych. Jesteśmy już mocno osadzeni w Gdyni, 
Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu. W blisko pięć-
dziesięciu placówkach zamiejscowych i punktach 
kasowych obsługujemy klientów indywidual-
nych oraz firmy z wszystkich miast, małych i du-
żych, wielu gmin i wsi wspomnianych regionów.  
Zgromadzony kapitał pozwala nam działać samo-
dzielnie. Jednak nadal funkcjonujemy w zrzeszeniu 
banków spółdzielczych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów 
i dostosowując się do europejskich standardów, 
wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produk-
tów bankowych oraz obrót dewizami. Jesteśmy 
konkurencyjni na rynku finansowym, a nasz naj-
większy atut to polski kapitał. Rywalizacja z inny-
mi bankami, szczególnie działającymi w oparciu 
o obcy kapitał, ma tu swoją szczególną barwę.

Kogo głównie obsługuje Bank Spółdzielczy? 
Szanujemy wieś i naszych tradycyjnych partnerów, 
ale nie na tym polega uniwersalność banków. Nasi 
poprzednicy tworzyli brodnicki bank jako Towa-
rzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta 
Brodnicy i Okolicy. Dziś BS Brodnica jest właśnie 
takim bankiem – tyle że dla przemysłowców bli-
skiej i dalszej okolicy, dla ludzi zaangażowanych 
w przemiany gospodarcze, dla inwestorów na wsi 
i w dużych miastach. Historia zatacza tu koło.

Jaki jest obecnie kierunek jego działań?
Zarówno w przeszłości jak i obecnie Bank Spół-
dzielczy w Brodnicy był i jest obrońcą polskiego 
kapitału. Służy pomocą finansową wielu instytu-
cjom i organizacjom, sponsoruje wiele przedsię-
wzięć społecznie użytecznych. Za swoje konse-
kwentne działania i bardzo dobre wyniki finansowe 
otrzymuje wiele nagród i wyróżnień. Od kilku lat 
plasuje się na czołowych miejscach w krajowych 
rankingach banków spółdzielczych. Po prostu jeste-
śmy w Lidze Mistrzów. W rozmaitych rankingach 
pism specjalistycznych, a także gazet codziennych 
jak „Rzeczpospolita” czy „Gazeta Pomorska” pla-
sujemy się od lat w pierwszej trójce. I tego chcemy 
się trzymać.

Które z otrzymanych ostatnio wyróżnień 
szczególnie pana ucieszyło?

W maju 2004 r. przyznano nam po raz kolejny 
I miejsce w 8. edycji rankingu pn. „Złota Setka Po-
morza i Kujaw” w kategorii Najlepszy Bank Spół-
dzielczy w roku 2003.  Ta seria miejsc w pierwszej 
trójce trwa do dziś.  W 2008 r. otrzymaliśmy nagro-
dę Instytutu Bankowości Spółdzielczej – „Gepard 
Biznesu”. Trzy lata później w Domu Literatury 
w Warszawie odbierałem w imieniu brodnickiego 
banku nagrodę „Orzeł Agrobiznesu”, w doborowym 
towarzystwie znanych firm. Tytuł Brodniczanina 
roku 2002, przyznany mi jako prezesowi BS przez 
władze i mieszkańców Brodnicy, to też chwała dla 
całego zespołu, którym kieruję. Jednak to pasmo 
sukcesów, choć ma wymiar materialny, w postaci 
nagród, z których jestem dumny, to nie wszystko. 
Dla mnie najcenniejszą nagrodą jest zespół ludzi, 
z którymi mam przyjemność i zaszczyt pracować. 
Dla mnie to najcenniejszy dar, to również pewność, 
że razem możemy jeszcze wiele osiągnąć. Na miarę 
naszych wielkich poprzedników z Mieczysławem 
Łyskowskim, inicjatorem powstania w 1862 r. 
Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców 
Brodnicy i Okolicy. Zwieńczeniem tego jest tytuł 
„Solidny Pracodawca” przyznany mi w 2009 r. 
przez dziennik „Rzeczpospolita”.

W dobie kuszących ofert banków komercyj-
nych, na jakich klientów może liczyć Bank 
Spółdzielczy?

Myślę, że głównie na klientów, którzy cenią sobie 
bezpieczeństwo, rzetelność, stabilność i zaufanie. 
Tacy od lat korzystają z naszych usług. Zależy 
nam na również na pozyskaniu nowych klien-
tów, zwłaszcza młodych wiekiem. Wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom, unowocześnia-
my obsługę ich rachunków np. poprzez internet 
oraz uatrakcyjniamy i poszerzamy naszą ofertę. 
Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością. 
Obecnie jesteśmy placówką uniwersalną, świad-
czącą usługi najbardziej wymagającym klientom.  
Jesteśmy bankiem z polskim kapitałem, co wiele 
osób bardzo sobie ceni, a wielu przygląda się nam 
z nieukrywaną zazdrością.

Jak pan widzi przyszłość Banku Spółdzielcze-
go w Brodnicy?

Bank, którym kieruję 28 rok, spełnia normy unijne. 
Nowoczesnością i zakresem obsługi klientów nie 
ustępuje bankom komercyjnym. Ma powody ku 
temu i aspiracje, by stać się największym i najno-
wocześniejszym bankiem spółdzielczym w kraju. 
Po prostu, jesteśmy skazani na sukces.

Jesteśmy skazani 
na sukces

Dla mnie 
najcenniej-

szą nagrodą 
jest zespół 

ludzi, z któ-
rymi mam 

przyjemność 
i zaszczyt pra-

cować. 

Jesteśmy w Li-
dze Mistrzów. 
W rozmaitych 

rankingach 
pism specja-
listycznych, 

a także gazet 
codziennych 

jak „Rzeczpo-
spolita” czy 
„Gazeta Po-

morska” pla-
sujemy się od 

lat w pierwszej 
trójce.
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AMBEREXPO otwarte
W ciągu jednego roku firma budowlana DORACO wybudowała nową siedzibę 
Międzynarodowych Targów Gdańskich. Obiekt o nazwie AMBEREXPO, posiada 
powierzchnię wystawienniczą 12 tys. m kw.

W przecięciu 
wstęgi swój 
udział mieli 

również 
przedstawiciele 

władz 
miasta oraz 
Metropolita 

Gdański. 

W budynku prócz tego znajdzie się centrum kon-
ferencyjno-kongresowe na 1130 osób, które w ra-
zie potrzeby można podzielić ścianami działowy-
mi na 4 nowoczesne sale, pomieszczenia biurowe, 
centrum akredytacyjno-medialne i zaplecze ga-
stronomiczne. Nie będzie też problemów z miej-
scem dla samochodów, bo przy AMBEREXPO są 
parkingi na 450 miejsc, a gdyby i tego było mało, 
po drugiej stronie ulicy mogą być do dyspozycji 
parkingi PGE ARENY. W sumie to luksus wobec 
dotychczasowych warunków przy ul. Beniow-
skiego na Przymorzu. 
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w swej 
wypowiedzi podkreślił, że otwarcie nowej sie-
dziby MTG to jedna z całej serii inwestycji dla 
których kołem napędowym była budowa stadionu 
PGE ARENA. Można powiedzieć, że mijają dwie 
złote dekady w dziejach Gdańska i należy mieć 
nadzieję, że następne będą podobne. Czas i wol-
ność wywalczone w 1989 roku zostały właściwie 
wykorzystane. Prezydent był pełen uznania dla 
przedsiębiorstwa DORACO, które bez żadnych 
poślizgów i kłopotów w tak wyśrubowanym 
terminie poradziło sobie z budową. Na miejscu, 
gdzie było nie tyle ściernisko, co błoto, bagni-
sko i wysypisko śmieci, wyrosły tak imponujące 
obiekty jak PGE ARENA i AMBEREXPO. Obie 

te inwestycje będą działać na zasadzie synergii 
i nawzajem podkręcać swój rozwój. Inwestycje 
komunikacyjne, konieczne ze względu na wiel-
kie imprezy sportowe, będą służyć jednoczesne 
Targom Gdańskim. Zostanie nawet uruchomiona 
dotąd nieczynna linia kolejowa. Nowy przystanek 
SKM o nazwie STADION EXPO został urucho-
miony już 3 maja br. 
Próbą generalną funkcjonowania Targów Gdań-
skich w nowym obiekcie były Metropolitarne Tar-
gi Pracy, które odbyły się 9 maja. Potem obiekt 
zostanie przekazany do dyspozycji UEFA, a po-
mieszczenia zostaną wykorzystane na centrum 
akredytacyjno-medialne oraz na siedzibę wolon-
tariatu podczas EURO 2012. 
Pierwsze „regularne” Targi odbędą się w końcu 
czerwca br. Będą to Bałtyckie Targi Militarne 
Balt-Military-Expo. Z tak luksusowych warun-
ków cieszy się też prezes MTG Andrzej Kasprzak, 
który widzi w tym szansę dalszego rozwoju swej 
instytucji, bo będzie jak w Berlinie, Hamburgu, 
Paryżu czy Madrycie i będzie można pomysleć 
o zorganizowaniu nowych imprez targowych, np. 
morskich, energetycznych. 
Uroczystość otwarcia miała też ciekawą oprawę 
artystyczną, dzięki Leonowi Dziemaszkiewiczo-
wi z tancerkami.
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Jubileusze firm, które mogą pochwalić 
się dłuższym niż dwudziestoletnim  okre-
sem nieprzerwanego działania zdarzają 
się w naszym kraju rzadko. Tym bardziej 
godny uwagi jest Serwis Haller -trójmiej-
ska firma obchodząca właśnie 35 – lecie, 
która w naszym regionie od dawna jest 
uznaną marką.
Minęło 35 lat od założenia w Gdyni – Or-
łowie niedużej firmy specjalizującej się 
w diagnostyce i przeglądach samocho-
dów. Andrzej Haller, absolwent Wydziału 
Elektroniki Politechniki Gdańskiej, pomy-
słodawca i właściciel młodego zakładu, 
już w trzy lata od jego powołania uzyskał 
od firmy Adam Opel AG jedną z pierw-
szych w Polsce autoryzację na obsługę 
techniczną samochodów marki Opel. Na-
stępne lata to czas zdobywania cennego 
doświadczenia i budowania własnej marki 
w branży motoryzacyjnej, co zaowocowa-
ło podpisaniem w 1989 roku  pierwszej 
w Polsce umowy dealerskiej z General 
Motors Poland. To właśnie wtedy otwar-
ty został pierwszy w Trójmieście i jeden 
z pierwszych trzech w Polsce salon sprze-
daży samochodów marki OPEL w Gdań-
sku. Kolejne dekady to nowe autoryzacje 
i wyrastające w różnych punktach Trój-
miasta nowoczesne siedziby. W 1996 roku 
powstał nowy kompleks motoryzacyjny 
w Gdańsku Osowie przy obwodnicy pod 
nazwą Opel Centrum, natomiast w listopa-
dzie 2004 roku, czyli w roku debiutu marki 
Chevrolet w Polsce, Serwis Haller urucho-
mił salon Chevroleta i Opla w Gdyni. 
Obecnie trójmiejski dealer posiada kon-
cesje marek: Opel, Chevrolet, Cadillac, 
Corvette i G2 Gwarantowane Samochody 
Używane oraz 3 salony: w Gdańsku Oso-
wie, w Gdyni i Elblągu.

Filozofia działania

Podstawą działania Serwis Haller, naj-
większego dealera Opla i Chevroleta na 
Pomorzu jest realizacja długofalowej 
i spójnej strategii oraz polityki prowadze-
nia biznesu, która jak dotychczas przynosi 
doskonałe efekty. Serwis Haller łączy naj-
ważniejsze ogniwa działania w tej branży 
- sprzedaż samochodów nowych i używa-
nych, serwis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny, dystrybucję części zamiennych, usługi 
finansowe i ubezpieczenia a także napra-
wy blacharsko-lakiernicze i wynajem sa-
mochodów – w ten sposób, że wszystkie 
te elementy połączone są szczegółowo 
opracowanymi procesami i oferowane 

SerwiS Haller
35 lat na rynku – doświadczenie, tradycja i spójna filozofia

Klientom w każdym oddziale. Filarem, na 
którym całe przedsięwzięcie się wspiera są 
najnowocześniejsze, wielomarkowe stacje 
dealerskie zlokalizowane w kluczowych 
punktach Trójmiasta.

Sprzedaż, serwis i inne usługi

Realizację tej filozofii można odnaleźć 
w niemal każdym sektorze działalności 
firmy. Jej elementem jest np. dostosowanie 
organizacji sprzedaży do oczekiwań klien-
tów detalicznych i firmowych poprzez 
stworzenie dwóch osobnych dywizji: 
Sprzedaż Indywidualna i Sprzedaż Floto-
wa. Obie posiadają osobną kadrę specjali-
stów, co gwarantuje sprawną i szybką ob-
sługę. Inny przykład to  sprzedaż aut uży-
wanych wszystkich marek w pionierskim 
programie G2 Gwarantowane Samochody 
Używane wszystkich marek. Koncepcja 
G2 obejmuje limitowaną, bardzo wyse-
lekcjonowaną grupę Dystrybutorów, speł-
niających wszystkie wymagania General 
Motors. Każdy samochód G2 posiada 
gwarancję techniczną i opiekę assistance. 
Przechodząc do działu mechanicznego, 
którego kształt i wielkość zostały zopty-
malizowane tak, by zapewniać komfort, 
bezpieczeństwo i terminowość pracy, tym 
samym spełniając wymagania klientów, 
warto zwrócić uwagę na kolejny charakte-
rystyczny rys firmy - personel serwisu sta-
nowią najstarsi i najbardziej doświadczeni 
współpracownicy Andrzeja Hallera, któ-
rzy towarzyszą właścicielowi firmy przez 
ponad 25 lat. Obecnie szkolą swoich bra-

ci, synów i innych uczniów na następców. 
Również, co rzadko spotyka się w branży, 
sam właściciel od wielu lat blisko współ-
pracuje ze swoim synem, wspólnie bu-
dując sukcesję i pewną przyszłość firmy. 
Połączenie bogatej tradycji, wieloletniego 
doświadczenia i nowoczesności to kombi-
nacja walorów, która niewątpliwie stanowi 
silny fundament i przewagę konkurencyj-
ną firmy Serwis Haller.
Dystrybucja części zamiennych polega nie 
tylko na oryginalnych produktach, ale też 
na unikalnych relacjach, jakie firma utrzy-
muje ze swoimi partnerami. Prowadzona 
jest ona w oparciu o Klub Handlowy. To 
unikalny program przygotowany specjal-
nie dla instytucji z branży motoryzacyj-
nej. Klub Handlowy gwarantuje swoim 
uczestnikom najkorzystniejsze warunki 
współpracy i pomoc ułatwiającą zakup 
oryginalnych części i akcesoriów GM. 
Punkty Serwis Haller dysponują nowo-
czesnym zapleczem serwisowym, samo-
chodami zastępczymi oraz poczekalniami 
wyposażonymi w bezprzewodowe łącza 
internetowe. Te wszystkie elementy gwa-
rantują klientom dokonującym zakupu 
w Serwis Haller pewności współpracy 
i komfortu  podczas użytkowania swoich 
samochodów. 
Wspomnianą filozofię działania firmy 
można streścić w następujący sposób: 
„nie ograniczamy się wyłącznie do jed-
norazowej sprzedaży usług, ale bierzemy 
na siebie odpowiedzialność za cały okres 
użytkowania nabytego samochodu.”
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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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Firmy rodzinne nagrodzone
W gdańskim hotelu Hilton odbyła się uroczysta gala, 
podczas której nagrodzono najlepiej prosperujące 
firmy rodzinne z Pomorza.

Na uroczystość stawiło się około 100 gości 
z ponad 40 firm. Przy tej okazji organiza-
torzy nie raz namawiali do poznania się, 
zawiązywania współpracy z innymi rodzin-
nymi biznesami oraz wspierania się, aby te 
wspólne dobro naszej gospodarki jakim są 
firmy rodzinne jak najlepiej działało.
W kategorii firm mikro, czyli zatrudniają-
cych do 10 osób, triumfowała firma Sedpol 
Sp. o.o. z Gdańska. Drugie miejsce zajęła 
firma Baltech Sp. z o.o. z Gdyni. Na trzeciej 
pozycji znalazła się firma YBM Sp. z o.o. 
również z Gdyni.
Wśród firm małych, czyli posiadającej od 
11 do 50 pracowników bezkonkurencyj-
ni okazała się firma Paula Trans Sp. J. ze 
Słupska. W rywalizacji pokonała firmę 
Sztopkanel Sp z o.o. z Rumii (2 miejsce) 
oraz Continental Auto Sp. z o.o. ze Słupska 
(3 miejsce).
Co do firm średnich, czyli zatrudniających 
od 51 do 200 osób, najlepsza okazała się 
firma Studio 55 M. Szczerba i Wspólnicy 
Sp. J. z Ględowa. Tuż za nią znalazły się: 
MSK Contrans Sp. z o.o. z Malborka oraz 
NDI SA z Sopotu.
Natomiast jeżeli chodzi o firmy duże, o ka-
pitale pracowników powyżej 200, to poza 
zasięgiem wszystkich okazała się dobrze 
znana kobietom firma Ziaja Ltd, zajmująca 
się produkcją kosmetyków.
Na gali nie zabrakło oczywiście ambasado-
rów oraz mecenasów Stowarzyszenia Firm 

Fo
t. 

D
.P

an
ko

w
sk

i

Rodzinnych. Jednym z nich jest centrum 
medyczne Enel-Med, które swoją opieką 
obejmuje praktycznie całą Polskę, a ostat-
nio otworzyło również oddział w Gdańsku 
mający zapewnić dostępność swoich usług 
na terenie Trójmiasta oraz Pomorza. 

W trakcie trwania uroczystości poznaliśmy 
również nowo upieczonego ambasadora 
firm rodzinnych. Został nim Wojciech Gę-
barowski, który prowadzi firmę budowlaną 
ORLEX z Wejherowa.
Dominik Pankowski

Zrzeszenie Pracodawców Pomorza skupia 
ponad 700 firm różnych wielkości i o róż-
nym potencjale. Stowarzyszenie ma po-
magać przede wszystkim tym mniejszym 
firmom. 
- Największe firmy są lodołamaczami i to-
rują drogę średnim i małym przedsiębior-
stwom, które z nami współpracują. Korzy-
stamy z doświadczenia dużych korporacji 
i dzielimy się nim.
Na spotkaniu Pracodawców Pomorza 
oprócz prezesa  Zbigniewa Canowieckie-
go oraz starostów z Województwa Pomor-
skiego pojawili się również dyrektorowie 
powstałych już sekcji i oddziałów regio-
nalnych utworzonych przez stowarzysze-
nie. 
- Nasza nowa strategia jest otwarta na cały 
region Pomorza. Chcemy tworzyć oddzia-

ły obejmujące dane powiaty i tu liczymy 
na współpracę ze starostwami. Starości 
widzą szerzej i lepiej znają problemy bli-
skiego otoczenia. Bardzo zależy nam na 
współpracy z samorządami. Chcemy re-
lację z władzą maksymalnie dobrze uło-
żyć - mówił podczas spotkania Zbigniew 
Canowiecki.
Pracodawcy Pomorza chcą tworzyć swoje 
oddziały na całym Pomorzu, aby uspraw-
nić swoje działanie, co miałoby przynieść 
korzyści firmom wstępującym do stowa-
rzyszenia oraz regionom, w których bę-
dzie funkcjonować ich działalność.
Zrzeszenie te oprócz skupiania i pomocy, 
również pełni funkcję ochronną oraz nad-
zorującą rozwój, o czym również zostało 
powiedziane. 
- Niezwykle ważna jest wzajemna pomoc, 

która powinna zaowocować. Chcemy bu-
dować przyjaźń i wzajemne zrozumienie 
- zakończył Canowiecki.
Po spotkaniu zapytaliśmy jednego ze sta-
rostów, co myśli na temat możliwości pod-
jęcia bliskiej współpracy z Pracodawcami 
Pomorza.
- Uważam, że to jest dobry pomysł. Cieszę 
się, że zostałem zaproszony na to spotka-
nie, ponieważ mowa tu była o nawiązaniu 
współpracy, która powinna przynieść ko-
rzyści dla obu stron. U nas w Lęborku sta-
ramy się oczywiście rozmawiać i pomagać 
naszym lokalnym firmom, niemniej jednak 
utworzenie takiego oddziału specjalizują-
cego się w tym działaniu na pewno mogło 
by wnieść dożo dobrego - mówił zaraz po 
spotkaniu Starosta Powiatu Lęborskiego, 
Wiktor Tyburski. Dominik Pankowski

Pracodawcy Pomorza wyciągają rękę
W siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku odbyło się spotkanie prezesa 
stowarzyszenia, Zbigniewa Canowieckiego oraz starostów z Województwa Pomorskiego. 
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Jak doszło do założenia firmy? Jak to 
się stało, że centrum medyczne stwo-
rzył inżynier?

Dokładnie rzec ujmując inżynier – elek-
tryk. Zaczynałem nawet w – nazwijmy to 
– swojej branży. Założyłem w 1984 r firmę 
zajmującą się projektowaniem urządzeń 
dla sieci energetycznej. Jednak pod koniec 
lat 80 – tych zacząłem poszukiwać gałęzi 
bardziej przyszłościowej, zapewniającej 
większą stabilność biznesową, a także wy-
wołującej we mnie jakichś żywsze zain-
teresowanie, pasję. Czymś takim okazała 
się działalność w obszarze służby zdro-
wia, która połączyła moje zainteresowanie 
najnowocześniejszymi technologami wy-
korzystywanymi w procedurach medycz-
nych z pewnym zacięciem, nazwałbym to, 
społecznym. 
Początkowo nastawialiśmy się na świad-
czenie usług stomatologicznych, już wte-
dy wyraźnie idących w stronę prywatyza-
cji.Po zapewnieniu sobie miejsca na roz-
poczęcie działalności (parcela wydzier-
żawiona od miasta) w 1993 r. ruszyliśmy 
z naszą kliniką, która odniosła taki sukces 

rynkowy, że wkrótce rozszerzyliśmy profil 
jej działania na serwis ogólnomedyczny. 

Mówiąc o swojej firmie używa Pan na 
zmianę zaimków: „ja” lub „my”. Domy-
ślam się, że chodzi o pańskich partne-
rów w biznesie, którymi w przypadku 
ENEL-MED-u, jest z tego co wiem, ro-
dzina. Co w przypadku ENEL- MEDU 
oznacza określenie - firma rodzinna?

Do czerwca 2011 r. 100 procent udziałów 
w ENEL-MED było własnością rodziny 
Rozwadowskich.  Od wejścia naszej firmy 
na giełdę nasze udziały – to znaczy moje, 
żony oraz synów – spadły co prawda do 70 
proc., dla nas to nadal przede wszystkim 
nasza firma. Nasz – jako rodziny – udział 
w pracach ENEL-MED-u, to również za-
rządzanie firmą. Moja osobista rola, jako 
Prezesa Zarządu zyskuje wsparcie żony 
Anny, która jest przewodniczącą  Rady 
Nadzorczej, oraz dwóch synów: Jacka, 
pełniącego funkcję wiceprezesa, oraz Bar-
tosza, który kieruje Działem Inwestycji 
i Eksploatacji. 
Niezależnie jednak od formalnych 

Szkiełko i oko już nie wystarcza
Z Adamem Rozwadowskim, Prezesem Zarządu Centrum 
Medycznego ENEL-MED rozmawia Robert Purzycki.

udziałów i sprawowanych funkcji, 
myślę, że w podobny sposób myśli 
o ENEL-MED również 1900 osób u nas 
zatrudnionych. 

Czy ochrona zdrowia to dobry in-
teres? Czy to w ogóle poprawnie 
sformułowane pytanie? Czy opieka 
zdrowotna może być – zwłaszcza 
w społecznej świadomości Polaków  
– po prostu biznesem?

Żeby poprawnie odnieść się do tak po-
stawionego zagadnienia, trzeba je naj-
pierw usystematyzować.  Pojęcie ochrony 
zdrowia obejmuje z grubsza 3 kategorie: 
podstawową opiekę zdrowotną, opiekę 
ambulatoryjną i szpitalną, przy czym dwie 
pierwsze są już w znacznym stopniu spry-
watyzowane. Pozostaje natomiast sporo 
szpitali, które zarządzane są przeważnie 
przez państwo lub samorządy. Placówki 
te są permanentnie w tarapatach finanso-
wych, muszą się zadłużać, żeby funkcjo-
nować. Nowa ustawa obliguje zadłużone 
szpitale do przekształcania się w spółki 
prawa handlowego, chociaż wciąż więk-
szość z nich należy do państwa. Odpo-
wiadając na pytanie: nie ma sprzeczności 
między rentownością i rachunkiem eko-
nomicznym, jakim kieruje się placówka 
zdrowotna, a społeczną misją ochrony 
zdrowia. To sztuczna opozycja – usługi 
w prywatnych przychodniach i szpitalach 
są też zakontraktowane w NFZ, a ich do-
bra kondycja finansowa wymuszona dzia-
łaniem w warunkach rynkowych tylko 
sprzyja jakości tych usług.

Co zdecydowało o wejściu firmy na 
giełdę? Jak ocenia Pan skutki tej de-
cyzji?

Przez 18 lat rozwijaliśmy się w sposób or-
ganiczny, niemal cały zysk przeznaczając 
na rozwój. Konieczne było też pozyskiwa-
nie kredytów, a to wiązało się z koniecz-
nością organizowania zabezpieczeń finan-
sowych zgodnie z wymogami procedury 
bankowej. Zdarzało się, że przytrafiała się 
nam w związku z tym finansowa zadysz-
ka i przerwy w płynności finansowej, co 
w oczywisty sposób hamowało nasz roz-
wój. Dlatego postanowiliśmy pozyskać 
środki poprzez emisję akcji, dzięki czemu 
naszą firmę wzmocniło dodatkowe 35 mi-
lionów złotych na dalsze inwestycje.  

Wspominał Pan o „zacięciu społecz-
nym”, mając – jak przypuszczam – na 
myśli filozofię opieki zdrowotnej czy 
modelu właściwego postępowania 
dla każdego człowieka, który chce 

Niesamowicie 
skomplikowane 
urządzenia 
wkraczają zarówno 
do diagnostyki, 
jak i do procedur 
chirurgicznych, 
a my z żoną, jako 
inżynierowie 
bardzo 
interesujemy 
się wszystkimi 
nowinkami



być zdrowym. Modelu, który Pan oso-
biście lansuje. Jak więc pańskim zda-
niem należy dbać o zdrowie? 

W skrócie chodzi o profilaktykę, która 
przyjmuje postać regularnej, całościowej 
diagnostyki pacjenta. Mówiąc w przeno-
śni, o taki rodzaj całościowego przeglądu, 
który każdy powinien przeprowadzić co 
jakiś czas i przyzwyczaić się, że do lekarza 
nie chodzi się dopiero, kiedy zaczyna coś 
dolegać. Nasz program „24 godziny dla 
zdrowia” obejmuje cały kompleks badań, 
podczas których pacjentowi towarzyszy 
opiekun – pielęgniarka, która jest niejako 
przewodnikiem po kolejnych gabinetach 
specjalistycznych i laboratoriach, poma-
gając wszędzie dotrzeć, tłumacząc nieja-
sności, służąc fachową poradą. Produktem 
finalnym jest pewien – nazwijmy to – ob-
raz całościowy stanu zdrowia pacjenta.

Powszechnie wiadomo, że przykłada 
Pan dużą wagę do roli rozwijających 
się, nowoczesnych technologii w me-
dycynie. Jak według Pana wygląda ta 
„technologiczna” przyszłość w samej 
służbie zdrowia lub dziedzinach po-
bocznych?

Technologia w medycynie to jedno z naj-

bardziej fascynujących zagadnień i to z kil-
ku powodów. Z jednej strony, tradycyjne 
„szkiełko i oko” czyli mniej poetycko mó-
wiąc, stetoskop i skalpel już nie wystarczą. 
Niesamowicie skomplikowane urządzenia 
wkraczają zarówno do diagnostyki, jak 
i do procedur chirurgicznych, a my z żoną, 
jako inżynierowie bardzo interesujemy 
się wszystkimi nowinkami. Ten postęp 
pozwala na rozwiązywanie problemów, 
wobec których jeszcze do niedawna me-
dycyna była bezradna, ale z drugiej strony 
ogromnie podraża koszty leczenia, przy-
najmniej niektórych schorzeń. Ta spira-
la potrzeb i kosztów to dziś chyba jedno 
z największych wyzwań, przed którymi 
stoi współczesna medycyna.

Opowiadał się Pan za swobodnym 
przepływem pacjentów i usług me-
dycznych w obrębie UE. Czy macie 
wielu pacjentów spoza Polski? Czy 
Pańska firma jest atrakcyjna dla ob-
cokrajowców?

Dużo mówi się o turystyce zdrowotnej, ale 
prawdę mówiąc to wciąż raczej fakt praso-
wy. Z naszych doświadczeń i obserwacji 
rynku wynika, że – niestety – do Polski 
dociera wciąż niewielu obcokrajowców 
chcących się u nas leczyć. Może pewna, 

większa liczba to pacjenci gabinetów sto-
matologicznych na ścianie zachodniej, ale 
to nie zmienia ogólnego obrazu. Musi jed-
nak jeszcze minąć trochę czasu i zniknąć 
trochę uprzedzeń, by to się mogło zmie-
nić.

Jak to się stało, że dopiero niedawno 
firma otworzyła przychodnię w Gdań-
sku - mieście (i regionie) o sporym 
potencjale, a dodatkowo z tego co mi 
wiadomo, mającym dla Pana też pew-
ną wartość sentymentalną?

To prawda, z wielkim sentymentem od-
nosimy się wraz z żoną do Gdańska, ale 
co robić – twarde wymogi biznesu. Nasi 
klienci to w dużej mierze firmy sieciowe 
wykupujące abonamenty na usługi me-
dyczne i tak się do tej pory składało, że 
nie posiadały one znaczących przedstawi-
cielstw w Gdańsku. Potrzeby jeśli były, to 
na tyle małe, że z powodzeniem załatwiali 
je podwykonawcy, dopiero po zgroma-
dzeniu pewnej określonej ilości pacjentów 
uzasadnione stało się uruchomienie przy-
chodni w Gdańsku. Stało się to późno, ale 
tym większe jest nasze zadowolenie, że 
przynajmniej w ten sposób wróciliśmy do 
Gdańska, otwierając nowoczesną przy-
chodnię wraz z diagnostyką.

REKLAMA



STRATEGIE SUKCESU 
W BURZLIWYCH CZASACH

Szerzej i częściej, omawiano 
przypadki fi rm, które niczym 
szybko jaśniejące gwiazdy 
zdobywały klientów i rynki 
odnosząc niebywałe sukcesy 
w krótkim okresie czasu

WW Gdańsku, w dniach 10-11 maja br. odbyła się 10. jubi-
leuszowa doroczna konferencja Baltic Management De-
velopment Association (BMDA). Organizacja ta zwykle 

podejmuje tematy bardzo istotne dla teorii i praktyki zarządzania. 
Tym razem konferencja była poświęcona strategiom, które przy-
czyniają się do osiągania sukcesów rynkowych i fi nansowych 
„Winning Strategies in Challenging Times – Strategie sukcesu 
w burzliwych czasach”. Brało w niej udział 116 uczestników z 18 
krajów, głównie bałtyckich, ale były też osoby spoza Europy, np. 
USA, Republiki Południowej Afryki czy Kazachstanu.

Zadowolenie biorących udział w konferencji wynikało z poziomu 
prezentacji, paneli i dyskusji. Ciekawe, głębokie merytorycznie, 
a czasem wręcz szokujące wystąpienia i wypowiedzi ilustrowa-
ły przypadki kłopotów, a nawet klęsk wielkich korporacji, które 
w czasach szybkich zmian na rynku i trudności gospodarczych, ce-
chujących ostatnie lata, działały w sposób rutynowy i ociężały. 

Z drugiej strony, oczywiście szerzej i częściej, omawiano przypadki 
fi rm, które niczym szybko jaśniejące gwiazdy zdobywały klientów 
i rynki odnosząc niebywałe sukcesy w krótkim okresie czasu, tzn. 
w ciągu kilku lub kilkunastu lat. Odnosi się to do Microsoftu, Ap-
ple, Google, czy Facebooka. Są to fi rmy, które działalność zaczyna-
ły w garażach i dzięki nieortodoksyjnemu, wizjonerskiemu myśle-
niu (nazywanym też myśleniem garażowym a nie korporacyjnym) 
swoich liderów jak Steve Jobs, Bill Gates czy Mark Zuckenberg 
stały się potężnymi graczami na rynku światowym. Również takie 
fi rmy jak Wrigley i General Electric, które swoją pozycję budowały 
przez dekady, konsekwentnie realizując długofalowe cele i strategie 
muszą się dziś wykazywać innowacyjnością w zarządzaniu własną 
marką i rynkiem. Paneliści oraz prezentujący referaty podkreśla-
li, że właśnie oryginalne, kreatywne, śmiałe myślenie strategiczne 
pozwala nie tylko przetrwać w czasie dekoniunktury, z którą go-
spodarka światowa, a przede wszystkim europejska, boryka się od 
kilku lat, ale pozwala również odnosić sukcesy rynkowe.

Istotny element konferencji BMDA stanowiły wizyty w pomor-
skich fi rmach, które mogą pochwalić się sukcesami rynkowymi 
dzięki opracowaniu i, co ważniejsze, wdrażaniu skutecznych stra-
tegii. I tak np. uczestnicy dowiedzieli się o programie 10 + LOTO-
SU, osiągnięciach i strategii DCT, Banku Meritum, SKOK – u oraz 
Intelu. Wizyty te miały oczywiście charakter poznawczy, ale mogą 
też zaowocować wymiarem biznesowym, ponieważ uczestnikami 
konferencji byli, oprócz liderów szkół biznesu, również menedże-
rowie i biznesmeni.

Organizatorem tej ciekawej jubileuszowej konferencji BMDA 
był Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz 
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. Należy dodać, że 
swój znaczący rozwój BMDA zawdzięcza w dużej mierze prezy-
dentowi tej organizacji Dr Virginiusowi Kundrotasowi, który z po-
wodzeniem przewodzi jej od początku istnienia. Jego zasługą jest 
też dobór ważnych dla teorii i praktyki zarządzania tematów, które 
nierzadko są wręcz intrygujące. 

PROF. DR HAB. WOJCIECH RYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU GFKM
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The 10th Annual Conference of Baltic Management Develop-
ment Association was held in Gdansk on 10-11 May 2012. 
BMDA is well known for undertaking current and future-

oriented business issues that are of crucial importance for the theory 
and practice of management. The leading theme of the Conference 
was “Winning Strategies in Challenging Times”. The Conference 
gathered 116 participants from 18 countries, mainly from Baltic 
states but also from other European countries, as well as the USA, 
Republic of South Africa, Kazakhstan. The majority of the partici-
pants came from the academic world but the Conference attracted 
also representatives of the business community.

Presentations during Conference sessions provided examples of 
companies such as Microsoft, Apple, Google, and Facebook which 
stormed the market and became dominant global players in a re-
markably short period of time. Their success has been possible 
thanks to the visionary leaders like Steve Jobs Bill Gates and Mark 
Zuckerberg who have naturally adopted an unorthodox “garage” 
rather  than a heavy “corporate” approach. Also companies such 
as Wrigley or General Electric which have built their market posi-
tion over decades with well-defi ned goals and strategies need to be 
very innovative in the way they manage their brands and markets. 
As a contrast to those positive examples some of the presentations 
illustrated cases of companies which ran themselves into crisis be-
cause they were unable to adjust to the changes in the market envi-
ronment and continued to operate in an old fashioned, ineffective 
manner. 

Apart from presentations, panel sessions and round table discus-
sions the Conference offered an opportunity to visit companies 
which have developed and implemented remarkably effective 
strategies that allowed them to achieve outstanding and susta-
inable success: LOTOS Group (refi nery), DCT (Deep Container 
Terminal), Meritum Bank, SKOK (fi nancial institution), and Intel. 
The main purpose of these visits was to learn from these “live ca-
ses” but additionally the relations established during these meetings 
may also result in productive business co-operation.

All the Conference sessions were received with great interest, in-
spired dynamic discussions and were highly evaluated by the par-
ticipants. The conclusion of the Conference was that innovative, 
entrepreneurial strategic thinking is necessary for business survival 
and may ensure outstanding performance even in the turbulent and 
challenging economic environment.

The 10th Annual BMDA Conference was organised by the Faculty 
of Management and Economics of the Gdansk University of Tech-
nology in co-operation with Gdansk Foundation for Management 
Development (GFKM). It is worth noticing that BMDA itself is 
an example of a successful organisation. Within ten years it has 
become one of the major associations of management education 
in Europe. Its success may be attributed largely to Dr. Virginijus 
Kundrotas, BMDA President, whose commitment and leadership 
has been the driving force of this initiative.

PROF. DR HAB. WOJCIECH RYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU GFKM

WINNING STRATEGIES 
IN CHALLENGING TIMES

TTTTT
oriented business issues that are of crucial importance for the theory Toriented business issues that are of crucial importance for the theory 
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.Impreza ta wplotła się w cykl corocznych spotkań 
pracodawców podczas których nagradzani są naj-
lepsi przedsiębiorcy z regionu.
 - W swojej codziennej pracy – mówił  Zbigniew 
Canowiecki - prezes „Pracodawców Pomorza”, 
poza osiąganiem satysfakcjonujących wyników 
ekonomiczno - gospodarczych musimy kierować 
się zasadami etyki zawodowej i odpowiedzialności 
społecznej. Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku”, 
którego celami są m.in. prezentacja i promocja firm 
przyjaznym pracownikom, oraz upowszechnienie 
praktyk i społecznej odpowiedzialności praco-
dawcy, cieszył się w tym roku bardzo dużym za-
interesowaniem przedsiębiorców. Odbywał się pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Najlepsi z najlepszych
Statuetki „Pomorski Pracodawca Roku 2011r.” oraz Nagroda 
Gospodarcza „Pracodawców Pomorza” – Złoty Oxer wręczono 
podczas Gali Evening, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym 
Hotelu Sheraton w Sopocie.

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski wręcza nagrodę 
w kategorii Małe Przedsiębiorstwo dla Gminnej Spoółdzielni 
Samopomoc Chłopska - Skarszewy

Pomorskiego - Mieczysława Struka, oraz Wojewo-
dy Pomorskiego - Ryszarda Stachurskiego.
Nominacje do nagrody w kategorii Małe Przedsię-
biorstwo otrzymały firmy ASMO Sp. z o.o. – Gdy-
nia, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
– Skarszewy, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi 
Sp. z o.o. – Sopot. Statuetkę „Pomorski Pracodaw-
ca Roku 2011” w tej kategorii otrzymała Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Skarszewy – 
statuetkę odebrał Prezes Gerard Grosz.
W kategorii Średnie Przedsiębiorstwo nominacje 
uzyskały: ALU International Shipyard Sp. z o.o. 
– Gdańsk, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 
– Gdańsk i Przedsiębiorstwo Usług Drogowo - Mo-
stowych S.A. – Kościerzyna. Statuetkę w imieniu 
Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. – ode-
brał prezes Andrzej Kasprzak.
Nominacje w kategorii Duże Przedsiębiorstwo 
otrzymały Deepwater Container Terminal Gdańsk 
S.A. (DCT Gdańsk S.A., Gdańskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Gdańsk oraz 
IGLOTEX S.A. – Skórcz. Statuetka trafiła na ręce 
Borisa Wenzla prezesa  DCT Gdańsk S.A. W trak-
cie spotkania wręczona została również coroczna 
Nagroda Gospodarcza „Złoty Oxer”. Oxer jest 
podwójną przeszkodą w skokach jeździeckich. Na-
wiązując do tej dyscypliny sportu, zarząd organiza-
cji co roku zastanawia się, która z pomorskich firm 
dokonała odważnego skoku w przyszłość i zrobiła 
go odnosząc niekwestionowany sukces.
Do grona laureatów tej nagrody: Grupy Lotos S.A. 
i prezesa Pawła Olechnowicza oraz DCT Gdansk 
S.A. i prezesa Borisa Wenzla, dołączyła bytowska 
firma DRUTEX S.A. z prezesem Leszkiem Gier-
szewskim, za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa 
będącego obecnie największym producentem sto-
larki otworowej PVC w Europie oraz za konse-
kwencję i determinację w budowaniu własnej fir-
my, której wyroby są eksportowane na rynki całego 
świata.
Gośćmi honorowymi Gali byli m.in.: Bogdan Bo-
rusewicz Marszałek Senatu, Ryszard Stachurski 
Wojewoda Pomorski, Ryszard Świlski Członek Za-
rządu Województwa Pomorskiego.
Partnerem Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 
2011” był PKO BP S.A. Głównym sponsorem Gali 
Evening była Pomorska Spółka Gazownictwa. Po-
zostali sponsorzy imprezy: Gdańskie Inwestycje 
Komunalne Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A., Base Group. (ANGO)

Członek Zarządu 
Województwa 
Pomorskiego Ryszard 
Świlski wręcza nagrodę 
w kategorii Średnie 
Przedsiębiorstwo 
Prezesowi 
Międzynarodowych 
Targów Gdańskich 
S.A. Andrzejowi 
Kasprzakowi



Laureacji Pracodawca roku 2011 w kategorii 
duże przedsiębiorstwo. Glówną nagrodę 
zdobyła firma DCT Gdańsk S.A.

Złoty Oxer wręczany przez Marszałka 
Bogdana Borusewicza dla Prezesa Firmy 
Drutex S.A. Leszka Gierszewskiego



EXPRESS BIZNESU      22 |  

REKLAMA

ENEL-MED już na Pomorzu
ENEL-MED jest prywatną kliniką świad-
czącą usługi dla klientów indywidualnych 
oraz firm. W swoim zakresie posiada m.in. 
usługi medyczne takie jak stomatologia, 
centrum psychologiczne, poradnie okuli-
styczną, czy centrum rehabilitacji. 
- W swojej ofercie posiadamy wszyst-
kie specjalności oraz szeroki zakres usług 
ambulatoryjnych. Posiadamy również dia-
gnostykę obrazową, co oznacza, że znajdą 
Państwo u nas tomograf czy rezonans ma-
gnetyczny - chwali Adam Rozwadowski, 
prezes zarządu ENEL-MED. - Posiadamy 
też innowacyjny i myślę bardzo cieka-
wy program „24h dla zdrowia”. Mówiąc 
wprost, pacjent w ciągu tych godzin prze-
chodzi kompleksowe badania całego cia-
ła, po których przedstawiany mu jest stan 
zdrowia jego poszczególnych części ciała, 
czy narządów - dodaje prezes. 
Firma prowadzona przez Adama Rozwa-
dowskiego jest również ambasadorem Sto-
warzyszenia Firm Rodzinnych, co tylko 
i wyłącznie wiąże się większym zaufaniem 
klientów. 

- Jesteśmy firmą rodzinną, w której zatrud-
niona jest praktycznie cała moja rodzina. 
Ja sam dość chłodnym okiem patrzę na 
medycynę, ale to właśnie te dwa czynni-
ki gwarantują tej klinice tak dobre osiągi. 
W Gdańsku jesteśmy nowym ośrodkiem, 

ale firma posiada już 20 letnią tradycję, i tą 
tradycję oraz to, co już udało nam się osią-
gnąć również realizujemy w Gdańsku - za-
pewnia Rozwadowski. 
Więcej informacji na stronie enel.pl
Dominik Pankowski

Nie tak dawno 
powstał w Gdań-

sku kolejny 
oddział prywat-

nego Centrum 
Medycznego 

ENEL-MED, 
które swoimi 
usługami ma 

zapewnić opiekę 
dla Trójmiasta 
oraz rejonów 

Pomorza.
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Za Panem wiele lat spędzonych w admini-
stracji. Obecnie pełni Pan funkcję Wojewody 
Pomorskiego. Proszę powiedzieć jak wyglą-
dała Pana ścieżka zawodowa?

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskie-
go. Skończyłem filologię polską, a później 
podyplomowe studia na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie 
Ochroną Zdrowia w Wyższej Szkole Dzien-
nikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w War-
szawie. Do samorządu trafiłem w 1990 r. po 
pierwszych wyborach samorządowych. Kiedy 
komitety obywatelskie wygrały wybory by-
łem mieszkańcem gminy Krokowa  i na kilka-
naście lat zostałem jej sekretarzem. Aktywnie 
działałem przez ten czas w samorządzie lokal-
nym. Byłem współtwórcą i wieloletnim człon-
kiem Stowarzyszenia Sekretarzy Samorządów 
Lokalnych. Natomiast moja późniejsza droga 

była już cały czas związana z administracją 
państwową, później zaś z rządową. Część 
swojego zawodowego życia spędziłem w Cet-
niewie jako Dyrektor Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich, a przez ostatnie dwa lata byłem 
wiceministrem sportu i turystyki. Od 12 grud-
nia 2011 r. jestem Wojewodą Pomorskim.

Z przyjemnością wrócił Pan na Pomorze?

- Tak. Pomorze to moje miejsce. Ja się tutaj 
urodziłem, mam tu całą rodzinę, przyjaciół, 
znajomych. Tutaj cały czas pracowałem, za 
wyjątkiem tych dwóch lat w Warszawie. 
Mimo że to warszawskie wyzwanie traktowa-
łem z dużą odpowiedzialnością i – jak mi się 
przynajmniej wydaje – odniosłem tam dużo 
sukcesów, to wracam teraz na swoje miejsce, 
czyli na Pomorze.

- Nie 
uciekniemy 

przed 
wyzwaniem, 

które przed 
nami stoi 

i koniecznością 
inwestowania 

w energię 
odnawialną.

gospodarczym są ludzie
Potencjałem

– mówi w wywiadzie 
dla Expressu Ryszard 
Stachurski, nowy 
Wojewoda Pomorski.

-  Ludzie 
to bogactwo, 
które sprawia, 
że Pomorze 
jest zasobne,
rozwija się 
i ma się czym 
pochwalić 
przed innymi 
regionami kraju
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Przejdźmy wobec tego do Pomorza i jego 
potencjału gospodarczego. Jakie upatruje 
Pan w tej dziedzinie perspektywy dla regio-
nu?

- Tutaj podstawowym potencjałem gospo-
darczym są ludzie. To jest to bogactwo, które 
sprawia, że Pomorze jest zasobne, rozwija się 
i ma się czym pochwalić przed innymi regio-
nami kraju. Patrząc natomiast z drugiej stro-
ny, to najważniejsze pola aktywności gospo-
darczej na tym obszarze przez najbliższe lata 
będą związane z energetyką. 

Niedawno wydał Pan decyzję o wskazaniu 
lokalizacji inwestycji dla elektrowni jądro-
wej w Żarnowcu. Co to będzie oznaczać?

Istnieje specustawa, która reguluje sprawy 
związane z realizacją wielkich inwestycji ma-
jących charakter publiczny, czyli m.in. elek-
trowni jądrowych. Ona po raz pierwszy w hi-
storii wprowadziła do kodeksu postępowania 
administracyjnego taką wstępną decyzję lo-
kalizacyjną, która sprawia, że blokuje się po-
tencjalnym innym inwestorom spekulowanie 
na gruncie, na którym ma powstać inwestycja 
potrzebna państwu. 

Na Warmii i Mazurach zwiększa się liczba 
przeciwników farm wiatrowych. Czy myśli 
Pan, że podobny los może czekać Pomorze?

- Nie uciekniemy przed wyzwaniem, które 
przed nami stoi i koniecznością inwestowania 
w energię odnawialną. Oznacza to nie tylko 
energię wiatrową, ale też biogazownie, ener-
gię wodną i słoneczną. Powinniśmy robić 
wszystko, aby spełnić stawiany przez Unię 
wymóg, aby te kilkanaście procent energii 
pochodziło ze źródeł odnawialnych. Zatem od 
energii odnawialnej nie uciekniemy, ale mu-
simy to robić z dużym namysłem i rozwagą, 
a także uwzględniać opinię społeczeństwa. 

Żeby zamknąć wątek energetyczny musimy 
się jeszcze pochylić nad gazem łupkowym. 
Czy on będzie aż tak dużą szansą jak zapo-
wiadano kilka lat temu?

- Chyba za mało mamy jeszcze wiedzy na ten 
temat i bardziej czerpiemy ją z YouTube niż 
z opracowań naukowych. Szacunki Amery-
kanów, którzy są pionierami w tej dziedzinie, 
wskazują, że jest u nas 5 bilionów metrów 
sześciennych gazu. Jeśli to by się potwierdzi-
ło, to z jednej strony stalibyśmy się potęgą, 
a z drugiej uniezależnilibyśmy się od dostaw 
tego surowca z zewnątrz. Gaz łupkowy jest 
ogromną szansą, ale musimy słuchać fachow-
ców. W Polsce wydano kilkadziesiąt koncesji 
na odwierty. Ja poczekałbym na potwierdze-
nie ilości tych zasobów, ich opłacalności oraz 
opinie naukowców, które przekonają nas, że 
jest to stuprocentowo bezpieczne. 

Można odnieść wrażenie, że w ostatnim cza-
sie stanęła w miejscu sprawa metropolii. Czy 

może Pan - jako wojewoda - w jakikolwiek 
sposób pomóc w jej utworzeniu lub chociaż 
pogodzić te zwaśnione strony?

Sprawa stanęła, bowiem stanęły prace nad 
ustawą metropolitalną. Mam nadzieję, że 
w ciągu najbliższego roku sejmowi uda się 
ją uchwalić, bo ona załatwiłaby wiele spraw 
w Polsce. Konsekwencją tego, że te prace 
stanęły, są próby lokalnego „majstrowania”. 
Coś podobnego ma miejsce właśnie tutaj na 
Pomorzu. Dla mnie, gdynianina, nie ulega 
żadnej wątpliwości, że to Gdańsk jest stolicą 
metropolii. On musi być jej sercem. To wy-
nika nie tylko z tego, że jest dwa razy więk-
szy niż Gdynia, ale także z tradycji, historii, 
siły gospodarczej, kulturalnej, naukowej itd. 
Obecnie to jednak wygląda tak, że z jednej 
strony Prezydent Gdańska buduje wokół sie-
bie wsparcie dla idei metropolii gdańskiej, 
a z drugiej strony Prezydent Gdyni w północ-
nej części województwa buduje przedsięwzię-
cie, które niby ma sprawić, że osiągniemy cel, 
o którym wszyscy marzymy, a jednak opóźnia 
podjęcie decyzji. Chciałbym sprawić, aby za-
częła się rzetelna współpraca, przy jednocze-
snym zachowaniu autonomii i suwerenności 
wszystkich podmiotów samorządowych na te-
renie województwa pomorskiego. Potraktuję 
to jako cel na najbliższe miesiące.

Jaki wojewoda jest na co dzień? Jakie ma pa-
sje, gdzie spędza wolny czas?

Gram regularnie w piłkę nożną, choć kilka 
miesięcy temu pojawiły się problemy z łę-
kotką, ale mam nadzieję, że wkrótce wrócę 
do tej pasji. W związku z tym, że nie mogę 
uprawiać od tego czasu sportu, z tym więk-
szym zaangażowaniem oglądam go w telewi-
zji. Właściwie nie ma dyscypliny, którą bym 
się nie interesował, stąd moja obecność przez 
dwa lata w ministerstwie sportu. Praktycznie 
od zawsze chodzę na mecze Arki Gdynia, 
a przedtem byłem piłkarzem tego klubu. Poza 
tym staram się poświęcać wolny czas rodzi-
nie. Jestem szczęśliwym dziadkiem. Lubię 
spacery. Nie zasnę bez książki w ręku. 

Ma Pan ulubioną?

- Za dużo! (śmiech) 

Może ulubiony autor?

- Fiodor Dostojewski, a także Michaił Buł-
hakow, a szczególnie jego „Mistrz i Małgo-
rzata” - to wybitna i taka trochę niedoceniona 
rzecz, fenomenalna książka. Lubię też współ-
czesną polską prozę. Dużo czytam, choć jeśli 
policzymy, że człowiek poświęca 20 godzin 
dziennie na pracę zawodową i sen, to zostają 
mu tylko cztery godziny dziennie na całą po-
zostałą aktywność. Trzeba je umiejętnie wy-
korzystywać.

Rozmawiali mikołaj PoDolski 
i anDRzej j. Gojke

Pomorze to moje 
miejsce. Ja się 

tutaj urodziłem, 
mam tu całą 

rodzinę, przyjaciół, 
znajomych. 

Tutaj cały czas 
pracowałem, za 
wyjątkiem tych 

dwóch lat  
w Warszawie.

Właściwie nie 
ma dyscypliny, 

którą bym się nie 
interesował, stąd 

moja obecność 
przez dwa lata 

w ministerstwie 
sportu. 

Praktycznie od 
zawsze chodzę na 

mecze Arki Gdynia, 
a przedtem byłem 

piłkarzem tego 
klubu
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- Od chwili objęcia stanowiska Wójta Gminy 
Kosakowo w 2002 roku rozpoczął pan budo-
wanie nowego wizerunku gminnej oświaty. 
Jakie to były działania?

- Dla skoordynowania działań i podniesienia  ja-
kości pracy szkół,  ustaliliśmy  najważniejsze 
główne priorytety lokalnego rozwoju oświaty. 
W dobie integracji Polski z Unia Europejską nie-
zbędna stała się edukacja językowa nie tylko dla 
wzbogacania osobowości ucznia, ale też stwarza-
nia możliwości nawiązywania przyjacielskiego 
dialogu czy poznania kultury żyjących obok nas 
narodów. W naszej gminie nauka angielskiego 
w klasach 1-3 zanim reforma objęła wszystkich 
pierwszoklasistów obowiązkowym nauczaniem, 
odbywała się z godzin przydzielonych przez or-
gan prowadzący. 

- Jednym z priorytetów była edukacja była 
edukacja informatyczna. Czy może pan po-
wiedzieć kilka zdań na ten temat?

- Celem w tej dziedzinie było wykształcenie umie-
jętności i sprawności posługiwania się narzędzia-

Stawiam na młodzież
O tym jak wygląda rozwój oświaty na przestrzeni minionej dekady 
w gminie Kosakowo i jakie zadania w tej dziedzinie trzeba jeszcze 
zrealizować z wójtem Jerzym Włudzikiem rozmawia Andrzej Gojke.

 Znaczenie 
edukacji 

regionalnej jest 
niezwykle ważne 

nie tylko dla 
poznania przez 

uczniów własnej 
tożsamości, 

ale również dla 
kształtowania 

postaw 
tolerancyjnych, 

otwartych, 
nastawionych 
na rozumienie 

i akceptacje 
różnych kultur. 

Postawiłem 
sobie trzy 

główne zadania, 
które chcę 

zrealizować. 
Pierwszym 

jest budowa 
przedszkola 

z prawdziwego 
zdarzenia. 

mi i metodami jakie daje współczesna informa-
tyka,ponieważ wyposażenie uczniów w wiedzę 
merytoryczną w tym aspekcie, pozwala na uatrak-
cyjnienie innych przedmiotów. Dla osiągnięcia 
tego celu wszystkie gminne szkoły wyposażono 
w pracownie internetowe, na których wyposażenie 
złożyły się nie tylko same komputery, ale również 
odpowiednie umeblowanie, instalacje elektryczną 
zasilającą komputery i oczywiście zabezpiecze-
nia. Internetowymi Centrami Informacji Multime-
dialnej stały się również biblioteki szkolne.

- W powszechny program edukacyjny 
w szkołach Gminy Kosakowo włączona zo-
stała edukacja regionalna. To również wg 
pana ważny element oświaty.

- Znaczenie edukacji regionalnej jest jest niezwy-
kle ważne nie tylko dla poznania przez uczniów 
własnej tożsamości, ale również dla kształtowania 
postaw tolerancyjnych, otwartych, nastawionych 
na rozumienie i akceptacje różnych kultur. Cel 
ten staramy się osiągać przez kształcenie i ciągłe 
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zajmują-
cych się regionalizmem. Uhonorowaniem moich 
wysiłków w tym względzie było napisanie dwie 
nauczycielki, programu i podręcznika do nauki ję-
zyka kaszubskiego. Został on zatwierdzony przez 
ekspertów, wpisany na ministerialną listę podręcz-
ników, czyli dopuszczony do użytku szkolnego. 
W placówkach szkolnych powstały mini centra 
kulturowe. 

- Czy może pan podać przykłady wymier-
nych efektów tych działań?

- Właściwie prowadzona polityka oświatowa oraz 
dobre relacje z uczniami, nauczycielami i rodzica-
mi doprowadziły do podjęcia nauki kaszubskiego 
przez 30 uczniów kl I-VI, co stanowi 10% popula-
cji uczniów. Liczne sukcesy uczniów władających 
językiem kaszubskim potwierdzają lokaty w kon-
kursach gminnych, powiatowych i rejonowych. 
Od trzech lat dofinansowujemy wyjazdy uczniow-
skich zespołów  regionalnych  na międzynarodo-
we festiwale dziecięcych zespołów folklorystycz-
nych. Wspieramy szkołę w Mostach i Dębogórzu, 
a szkole w Pogórzu pomagamy spiąć fundusze na 
finałowe wyjazdy Odysei umysłu. 

- A wychowanie patriotyczne? Czy też znaj-
duje się na pana liście priorytetów?

- Wychowanie patriotyczne podobnie jak regio-
nalne zostało wplecione w program wychowaw-
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czy szkół. Staramy się kształtować zarówno więzi 
z krajem ojczystym, jak świadomość obywatel-
ską. Ważne jest rozwijanie szacunku dla dobra 
wspólnego, postaw prospołecznych i oczywiście 
szacunku dla własnego państwa. Cele te realizu-
jemy przez integrację społeczeństwa całej gminy, 
a szczególnie młodzieży szkolnej przy współor-
ganizacji patriotycznych uroczystości o randze 
gminnej i państwowej i masowym w nich uczest-
nictwie.

- Jakie miejsce w budowaniu gminnego wi-
zerunku oświaty zajmuje aktywność fizycz-
na, mam przede wszystkim na myśli sport?

W ramach zajęć pozalekcyjnych kształtujących 
zainteresowania  i wzbudzających motywację do 
systematycznego w nich uczestnictwa powołane 
zostały sekcje sportowe: koszykówka, lekkoatle-
tyka, siatkówka i piłka nożna. Zajęcia prowadzone 
są przez wykwalifikowaną kadrę. W Gminie Ko-
sakowo powstały Uczniowskie Kluby Sportowe. 
Prężnie działa Klub Sztorm Mosty Udało mi się 
zainicjować organizację różnego rodzaju szkol-
nych turniejów i olimpiad. Sponsorujemy wyjaz-
dy uczniów szkół na zawody o randze powiatowej 
i wojewódzkiej i krajowej. W celu umożliwienia 
uczniom wszystkich sołectw dojazdów i zwięk-
szenia uczestnictwa w zajęciach sportowych, 
utworzona została gminna linia autobusowa.

- Nie zapominacie jak słyszałem o młodzie-
ży w okresie ferii i wakacji szkolnych. Na 
czym polega pomoc gminy?

- W okresie wakacji staramy się umożliwić mło-
dzieży szkolnej wypoczynek i rekreację, zgodnie 
z ich indywidualnymi potrzebami i zaintereso-
waniami. Organizujemy m.in. wypoczynek letni 
w formie kolonii z zaprzyjaźnionymi gminami 
Krościenko i Żerków. Działa szkółka windsurfin-
gu dla uczniów pozostających podczas w okre-
sie wakacji w domu. Już od wiosny mieszkańcy 
gminy – od małych dzieci po osoby starsze może 
korzystać z naszego nadmorskiego położenia – 
żaglować pod profesjonalnym okiem Klubów Że-
glarskich Rewska Szkuta oraz Port Mechelinki. 
Podpisaliśmy też porozumienie o współpracy z Sa-
morządem Rejonu Wileńskiego. Obejmuje ono 
dziedziny kultury, sztuki, sportu, turystyki, nauki 
i oświaty. Efektem jest utworzenie filii Schroniska 
Młodzieżowego w Duksztach,  uczniowie gmin-
nych szkól wyjeżdżają na warsztaty artystyczne 
w ramach utworzonego przeze mnie „Stypendium 
dla młodzieży artystycznie uzdolnionej”. 

 - O wysokim poziomie oświaty w gminie 
świadczyć może też fakt, że dbacie również 
o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej.

W 2008r. zostało podpisane porozumienie mie-
dzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowot-
nej „Kosakowo” na świadczenie usług w zakresie 
profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i mło-
dzieży do 18 roku życia. Upoważnionymi do ko-
rzystania z w/w świadczeń były dzieci i młodzież 
zameldowana w Gminie.

Od trzech lat 
dofinansowujemy 
wyjazdy 
uczniowskich 
zespołów  
regionalnych  na 
międzynarodowe 
festiwale 
dziecięcych 
zespołów 
folklorystycznych. 
W tym roku 
w maju uczniowie 
wyjechali do 
Hanioti w Grecji.

- Od czasu kiedy został pan wójtem gminy 
Kosakowo zrealizowanych kilka związanych 
z oświatą inwestycji. Może je pan wymienić?

Kosakowo jest gminą o wysokim wskaźniku zamel-
dowań nawet 60 osób w miesiącu. Najwięcej  Przy-
bywa nam młodych małżeństw. , które wprowadzają 
się na nowo budowane osiedla. Powoduje to koniecz-
ność rozbudowy bazy oświatowej. Obecnie trwają 
przygotowania do budowy nowego gimnazjum. Mo-
dernizowana jest Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, 
celem pozyskania pomieszczeń przeznaczonych na 
przedszkole samorządowe. W poprzednich dwóch 
kadencjach zostały wybudowane boiska sportowe, 
Orlik przy Gimnazjum w Mostach, sala gimnastycz-
na przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu, a w tej 
chwili trwają intensywne prace przy budowie Sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Pogórzu.

W minionych wyborach po raz trzeci mieszkań-
cy powierzyli panu kredyt zaufania i wybrali 
swym gospodarzem. Na co pan stawia w tej 
kadencji?

Postawiłem sobie trzy główne zadania, które chcę 
zrealizować. Pierwszym jest budowa przedszko-
la z prawdziwego zdarzenia. Co prawda wszystkie 
dzieci mieszkające na terenie gminy mają możliwość 
bezpłatnego korzystania z pięciogodzinnych klas 
przedszkolnych, ale Kosakowo potrzebuje nowego 
obiektu dla najmłodszych. Ważnym aspektem jest 
budowa infrastruktury oświatowej. Ciągle powstają 
nowe bloki i domy, a szkoły które mamy w gminie 
są zbyt małe. Rozbudowujemy właśnie szkołę w Po-
górzu i na daniach ogłosimy przetarg na budowę no-
woczesnego gimnazjum. Chcę aby dzieci uczyły się 
w godziwych warunkach. Rozwój dzieci i młodzieży 
jest moim „oczkiem w głowie”. Trzecią sprawą jest 
budowa przystani rybackiej w Mechelinkach oraz 
rozwój tej wsi pod względem infrastruktury tury-
stycznej. Stale modernizujemy drogi, cieszę się, że 
dojdzie w tym roku do remontu ul. Wiejskiej, o co 
stale z samorządowcami zabiegaliśmy w Powiecie, 
budujemy nowe punkty oświetleniowe.
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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.





Inicjatywa JEREMIE 
realizowana przez Fundusz

Inicjatywa JEREMIE jest innowacyjnym 
mechanizmem wspierania rozwoju przed-
siębiorstw w perspektywie do 2015 roku. 
Poręczenia oferowane przez Pomorski Re-
gionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o. o. który jako jedyny pośrednik 
oferuje poręczenia  kredytów w ramach 
Inicjatywy JEREMIE na terenie woje-
wództwa pomorskiego  są:

- Przeznaczone dla mikro i małych przed-
siębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie województwa po-
morskiego.
- Powiązane z kredytem lub pożyczką, 
udzieloną przez bank, z którym Fundusz 

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 
Kredytowych powstał w 2002 roku z ini-
cjatywy Samorządu Województwa, miasta 
Gdyni i Agencji Rozwoju Pomorza.

Firmy działające na obszarze wojewódz-
twa pomorskiego mogą zwrócić się do 
PRFPK Sp. z o.o. z wnioskiem o udzie-

zawarł umowę o współpracy, na cele zwią-
zane wyłącznie z działalnością gospodar-
czą w zakresie budowy, rozbudowy lub 
rozszerzenia zakresu działalności przed-
siębiorcy.
- Ograniczone w czasie - maksymalny 
okres trwania poręczenia to 66 miesięcy.
- Ograniczone kwotowo - maksymalna 
wartość jednostkowego poręczenia to 200 
tys. zł.
- Obejmują maksymalnie do 80 proc. kwo-
ty kredytu/pożyczki bez odsetek i innych 
kosztów.

Produktami oferowanymi w ramach JE-
REMIE powinny być również zaintere-
sowane osoby, które chcą założyć własną 
działalność gospodarczą. Dotychczas no-
wopowstałe firmy często nie mogły sko-
rzystać z kredytów. Program ma zachęcić 
banki do podejmowania większego ryzy-
ka, a drobnych przedsiębiorców do rozwo-
ju działalności.
 Istota tego poręczenia polega  na tym, że 
oprócz poręczenia Funduszu część zobo-

wiązania zostaje poręczona przez Mena-
dżera Funduszu Powierniczego JERE-
MIE. Przedsiębiorcy korzystający z porę-
czenia z reporęczeniem nie zapłacą żadnej 
prowizji, dzięki możliwości skorzystania 
z pomocy publicznej „de minimis”. 

Podstawowym celem Inicjatywy JERE-
MIE jest zwiększenie możliwości rozwoju 
MSP na Pomorzu poprzez zapewnienie 
kapitału na jego finansowanie. 
 
Przedsiębiorcy zainteresowani skorzysta-
niem z poręczeń Pomorskiego Regional-
nego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o. w Gdańsku prosimy o kontakt 
z zespołem pracowników:

ul. Szara 32/33, 80-116 Gdańsk
Tel. 58 320 34 05, fax. 58 320 36 37
e-mail: prfpk@prfpk.pl

Zachęcamy również 
do odwiedzenia naszej strony:
 www.prfpk.pl

Opiekun Klienta  -  Agnieszka Wiraszko, Monika Płużyńska – Starszy Analityk Ryzyka

lenie poręczenia, jako  zabezpieczenia 
wnioskowanego kredytu lub pożyczki. 
Takiego wsparcia Fundusz może udzielić 
beneficjentom którzy starają się o kredyt 
w banku który współpracuje z funduszem. 
Z oferty Funduszu mogą skorzystać przed-
siębiorstwa, które posiadają zdolność kre-
dytową, ale nie dysponują wystarczającym 
zabezpieczeniem. Efektem tych działań 
jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
i powstawanie nowych miejsc pracy.
Dla przedsiębiorcy skorzystanie z tego 
poręczenia oznacza zwiększenie szans na 
uzyskanie kredytu oraz symboliczny koszt 
ustanowienia zabezpieczenia. Skorzysta-
nie z poręczenia przekłada się również 

na szybszy proces rozpatrywania wnio-
sku z banku jak również na niższą marżę 
banku i w efekcie tańszy kredyt dla firmy. 
Minimalizacja ryzyka po stronie ban-
ków powoduje, iż są one bardziej skłon-
ne udzielić finansowania, niż miałoby to 
miejsce w przypadku jakiegokolwiek in-
nego zabezpieczenia. 
Poręczenie jest tanim zabezpieczeniem, 
względnie łatwo dostępnym, zwiększają-
cym szanse uzyskania finansowania z ban-
ku. Sam proces ubiegania się o poręczenie 
jest przystępny i przeprowadzany na linii 
PRFPK Sp. z o.o. – bank, dzięki czemu 
wnioskodawca nie musi angażować się 
w ten proces. 

Wnioski składane są w sekretariacie 
funduszu u asystentki Zarządu.

Asystentka Zarządu  - Adrianna Jereczek

Opiekę nad klientem który wnioskuje o poręczenie sprawuje ze strony 
PRFPK Sp. z o.o. Opiekun Klienta oraz pracownicy działu analiz którzy dbają 
o poprawność złożonych dokumentów oraz udzielają rad.
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Gdyńska spółka giełdowa PCC In-
termodal SA, zajmująca się logisty-
ką i transportem kombinowanym 
kolejowo-samochodowym, przeję-
ła zarządzanie terminalem przeła-

dunkowym na granicy polsko-nie-
mieckiej, we Frankfurcie nad Odrą. 
Umowa opiewa na 20 lat.
To kolejny etap budowy sieci no-
woczesnych terminali i połączeń 
między nimi. Przejęcie zarządza-
nia terminalem we Frankfurcie 
pozwoli PCC jeszcze efektywniej 
zawiadywać łańcuchem dostaw. 
Terminal we Frankfurcie będzie 
funkcjonował w sieci regularnych 
połączeń kontenerowych PCC 
Intermodal SA jako hub, obsłu-
gujący ładunki ekspediowane 
z portów europejskich oraz rejonu 
Zagłębia Ruhry, Berlina na Dolny 
i Górny Śląsk czy przez centralną 
Polskę do polskich portów i Mo-
skwy. 

Na mocy porozumień ze swoimi 
klientami i ustaleń z BCT, Mann 
Lines wraca, po trzyletniej przerwie, 
prowadzić swoje operacje żeglugo-
we na Bałtyckim Terminalu Konte-
nerowym. Zmiana terminalu przez 
armatora jest wynikiem działań 
mających na celu jak najlepsze do-
stosowanie się do potrzeb swoich 
klientów.

Pojawiła się kolejna szansa na stosunkowo szybkie zagospodarowanie przemysłowych 
dziś terenów gdyńskiego Dalmoru na Molu Rybackim, w samym centrum Gdyni. Po nie-
udanej prywatyzacji tej spółki w zeszłym roku Skarb Państwa znalazł właśnie nowy pomysł, 
jak ją sprzedać. Zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Polski 
Holding Nieruchomości, które nastąpiło poprzez wniesienie akcji spółki Dalmor SA oraz 
udziałów Wrocławskiego Centrum Prasowego. Z tą chwilą Dalmor stał się spółką zależną 
od Grupy PHN SA. Będzie to jednocześnie jedna z największych prywatyzacji w historii 
GPW, bowiem majątek PHN SA jeszcze przed włączeniem Dalmoru i wartych kilkaset mln 
zł gruntów oceniany był na co najmniej 2,3 mld zł. Dla porównania rekordowy debiut zano-
tował Powszechny Zakład Ubezpieczeń, w przypadku którego wartość oferowanych akcji 
wyniosła ponad 8 mld zł. 

Dalmor włączony do holdingu

Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę ze spółką 
Energopol-Szczecin ws. przebudowy dwu porto-
wych nabrzeży w Darłowie. Inwestycja ma koszto-
wać 30,1 mln zł. 85 proc. wartości inwestycji pokryje 
dofi nansowanie z unijnego Europejskiego Funduszu 
Rybackiego.
Prace obejmą 1 337 metrów linii cumowniczej na-
brzeży: Parkowego (1 040 m) oraz Skarpowego (297 
m). Ich przebudowa ma polegać m.in. na podniesie-
niu poziomu nabrzeży o 30 cm, pogłębieniu dna do 
5 m z 2,7 m, utworzeniu nowych stanowisk posto-
jowych dla statków oraz budowie 14 pomostów do 
cumowania kutrów rybackich.

PCC  zarządza terminalem 
we Frankfurcie

Przebudowa nabrzeży 
w porcie Darłowo 
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Dotychczasowy Prezes Zarządu spółki Ma-
ersk Tankers objął stanowisko Prezesa Zarzą-
du Maersk Line, światowego lidera przewo-
zów kontenerowych, należącego do grupy 
A.P Moller-Maersk.
Soren Skou zastąpił na stanowisku CEO 
Maersk Line zastąpi Eivinda Koldinga, który 
w połowie lutego obejmie stanowisko Pre-
zesa Zarządu jednej z największych instytucji 
fi nansowych w Skandynawii, Danske Bank. 
Grupa A.P Moller-Maersk ma w nim ponad 
20% udziałów.

Na pocąztku roku, do Bałtyckie-
go Terminala Kontenerowego 
BCT wpłynął największy w histo-
rii Portu Gdynia kontenerowiec 
MSC Krystal, o pojemności 5 762 
TEU.  Zawinięcie tak dużej jed-
nostki do BCT było możliwe min. 
dzięki pogłębieniu portu do 13,5 
m, które zostało zakończone na 
początku 2011 r. 
Gdynia jest stałym przystankiem 
statków MSC między niemiec-
kim portem w Bremerhaven 
a litewską Kłajpedą. 

Nowoczesny terminal "Dalekomorski 
Port Rybacki Gdańsk" buduje na 
terenie Wolnego Obszaru Celnego 
portu gdańskiego spółka Północno-
atlantycka Organizacja Producentów 
w Warszawie, prowadząca połowy na 
Atlantyku.Będzie on złożony ze sta-
nowiska przeładunkowego statków 
chłodniczych i chłodni składowej 
głęboko mrożonych ryb. Natomiast 
działalność połowową zakończyło 
przedsiębiorstwo Dalmor SA w Gdyni, 
a w najbliższych latach będą wyłą-
czone z eksploatacji jego chłodnie 
składowe w porcie gdyńskim. 

Mann Lines Sp. z o.o. 
wraca do BCT
Mann Lines Sp. z o.o. należy do prywatnej grupy Mann Group świadczącej usługi w za-
kresie połączeń statkami kontenerowymi oraz ro-ro,  usługi agencyjne, przeładunkowe, 
magazynowe, spedycyjne i frachtowe. 

Grupa Remontowa to marka świetnie znana na rynku 
stoczniowym. Na początku marca 2012 spółka Invest Rem, 
wchodząca w skład Grupy Remontowa przejęła upadłą 
Spółdzielnię Meblarską Kaszub Zakład Pracy Chronionej 
w Kościerzynie. Zakład już zmienił nazwę na Remontowa 
Prestige Furniture. Przedsiębiorstwo planuje rozwinięcie 
produkcji meblarskiej głównie na potrzeby lądowe i chce 
konkurować z najlepszymi w branży.
To już druga spółka z branży meblarskiej w Grupie Remon-
towa. Od lat należy do niej Fabryka Mebli Okrętowych 
Famos w Starogardzie Gdańskim. 

Remontowa będzie robić...meble

Największy 
kontenerowiec
 w historii Portu
 Gdynia w BCT

Dalekomorski 
Port Rybacki Gdańsk
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European Sea Ports Organisation, czyli ESPO 
to organizacja założona w 1993 roku, której za-
daniem jest opracowywanie polityki dotyczącej 
funkcjonowania portów morskich. W jej skład 
wchodzi obecnie ponad 800 portów państw Unii 
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Izraela, ale 
w pracach uczestniczą także obserwatorzy z in-
nych krajów. 
Część z nich zjawiła się na dorocznej konferencji, 
której organizatorami w tym roku były Gdańsk 
i Gdynia. Głównym tematem były zagadnienia 
dotyczące fi nansowania i inwestycji - czyli naj-
ważniejszych czynników warunkujących rozwój 
portów. Mówiono także o trendach wpływających 
na sektor portowy, regionalnych możliwościach 
inwestycyjnych czy zagadnieniach prawnych od-
noszących się do partnerstwa publiczno-prywat-
nego.
– Podczas konferencji była rekordowa frekwencja, 
uczestniczyli w niej przedstawiciele 62 portów 
i stowarzyszeń portowych. Byli też obec-
ni ludzie nauki, fi rmy doradcze, przed-
stawiciele terminali – wylicza Krzysztof 
Gromadowski, dyrektor ds. Współpra-
cy Międzynarodowej i Public Relations 
w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia 
S.A. – Mówiono, gdzie znaleźć środki 
fi nansowe na działalność, jak zarządzać 
portami i dobrze planować.  
Mimo reprezentowanej różnorodności 
rozwiązań prawnych i dysproporcji poten-
cjałów przeładunkowych portów w Eu-
ropie, ESPO wypracowuje interesującą 
i wspólną dla wszystkich wizję rozwoju. 
Dynamika zmian politycznych i gospo-
darczych podniosła porty morskie do ran-

gi węzłów logistycznych w ramach umacnianej 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), 
determinujących wzrost stopy życiowej społe-
czeństw w państwach dysponujących własnymi 
portami. 
Na zakończenie konferencji głos zabrał Wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas. 
Mówił m.in. o podnoszeniu standardów oraz za-
pewnieniu konkurencyjności cen w portach oraz 
dążeniu do połączenia portów z siecią dróg.  
Reprezentanci polskich portów niemal co roku 
uczestniczą w konferencjach ESPO. Czy organi-
zacja takiego spotkania w Gdyni i Gdańsku, dała 
coś obu miastom?
– Po takim spotkaniu, jeśli oczywiście jest dobrze 
przygotowane, uczestnicy pozytywnie myślą o or-
ganizatorach, w tym przypadku Gdańsku i Gdy-
ni – mówi Janusz Kasprowicz, rzecznik prasowy 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – Już teraz 
dostaliśmy listy od uczestników, którzy ofi cjalnie 
podziękowali za wysoki profesjonalizm spotka-
nia.  
– Organizacja takiej konferencji dla Polski to spra-
wa prestiżowa. Przez wszystkich uczestników zo-
stała oceniona bardzo wysoko – przekonuje Gro-
madowski. 
ESPO zapewnia swym członkom silny głos w Unii 
Europejskiej. Tworzenie wspólnej polityki porto-
wej, opartej na przejrzystych i prostych przepisach, 
zapewniającej zrównoważony rozwój przy jedno-
czesnej ochronie lokalnych interesów, jest jednak 
możliwe dopiero pod warunkiem uzgodnienia pa-
kietu zasad respektowanych przez wszystkie kraje. 
Ustalenia te dotyczyć muszą zarówno działań we-
wnątrz struktur portowych, jak i w ich polityczno-
gospodarczym otoczeniu. WALDEMAR GABIS

Gdańsk i Gdynia 
portową stolicą Europy

Podczas 
konferencji 

była rekordowa 
frekwencja, 

uczestniczyli 
w niej 

przedstawiciele 
62 portów 

i stowarzyszeń 
portowych.

Mówiono, gdzie 
znaleźć środki 
fi nansowe na 

działalność, 
jak zarządzać 

portami i dobrze 
planować.  

Prawie 250 ekspertów z całej Europy, w tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
Siim Kallas, uczestniczyło w Trójmieście w międzynarodowej konferencji dotyczącej 
rozwoju portów morskich. To pierwsze takie spotkanie w Polsce.  
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NAUTA
i perspektywy rozwoju

- nowy potencjał
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Wejście Stoczni Remontowej NAUTA 
na tereny po byłej Stoczni Gdynia oraz 
wynajęcie suchego doku wniosło do 
zakładu nowy potencjał i daje nowe 
perspektywy rozwoju, 
a przede wszystkim szansę wyjścia z niszy małych stoczni 
remontowych, w której się do niedawna znajdowała.
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Kiedy w 2009 roku zdecydowano o likwidacji, na-
leżącej do Skarbu Państwa, Stoczni Gdynia S.A., 
ówczesny zarząd Stoczni Remontowej NAUTA 
uznał, że nadarzyła się doskonała okazja aby prze-
nieść zakład do przemysłowej strefy miasta i tym 
samym dać sobie szansę na rozwój zwiększe-
nie sprzedaży może nawet na tz. „drugie życie”. 
Niewykluczone było, że utrzymywanie zakładu 
w centrum miasta mogło by, w dłuższej perspek-
tywie, przysparzać coraz więcej problemów. SR 
NAUTA nabyła więc część upadłej Stoczni Gdy-
nia SA o powierzchni dwukrotnie większej od 
dotychczas posiadanej. Nabyta nieruchomość za-
budowana jest halami produkcyjnymi, budynkami 
socjalnymi i biurowymi, magazynami.  Posiada 

również w pełni uzbrojone nabrzeża zdolne do cu-
mowania pełnomorskich statków o nieograniczo-
nej wielkości.  Głównym mankamentem był jed-
nak brak stanowisk do cumowania doków pływa-
jących pomimo że zachowały się pewne elementy 
infrastruktury zbudowane jeszcze w pierwszych 
latach II Wojny Światowej - tzn pomost dokowy 
wraz głębią dokową. Niestety nadzór budowlany 
nakazał generalny remont  pomostu dokowego ze 
względu na jego zły stan techniczny. 
W listopadzie 2011 roku prezesem Stoczni Re-
montowej NAUTA został Andrzej Szwarc, czło-
wiek od wielu lat związany z przemysłem stocz-
niowym. Uważam, że Stocznia NAUTA ma szansę 
stać się nowoczesnym i bardzo konkurencyjnym 
zakładem  – zapewnia nowy prezes. – dlatego też 
wokół tego celu koncentrujemy wszystkie nasze 
działania. Możliwości są duże, bo potencjałem  
technicznym dorównujemy wielu liczącym się 

stoczniom w Europie. Jesteśmy jednak fi rmą ko-
mercyjną, a więc musimy przynosić zyski, stąd 
zmiana organizacji  zakładu, tak aby stał się nowo-
czesny i zarazem rentowny i mógł być w przyszło-
ści wizytówką Gdyni.
Oprócz oczywistego celu jaki postawiła sobie 
Spółka czyli przeniesienia zakładu w nowe miej-
sce, podjęto szeroko zakrojone działania, w tym 
również inwestycyjne, zmierzające do podwojenia 
wartości sprzedaży w sektorze remontu statków. 
Uzyskano to poprzez wprowadzenie do eksploata-
cji dużego doku pływającego o nośności 12.000 
ton, pomimo posiadanych trzech mniejszych do-
ków oraz stały dostęp na wiele lat, do jednego 
z największych w Europie, suchego doku mogące-
go przyjmować do remontu pełnomorskie jednost-
ki pływające o prawie nieograniczonej wielkości.
Zakupiona część Stoczni Gdynia wykorzystywa-
na była przez poprzedniego właściciela przede 
wszystkim do wyposażania nowo budowanych 
statków – mówi prezes Szwarc. Musimy więc 
stworzyć warunki do „cumowania” doków pły-
wających. W tym celu przed kilkoma tygodniami 
ukończyliśmy remont pomostu dokowego wraz 
z blisko 200 metrowym pasem nabrzeża, a przed 
nami bardzo skomplikowana operacja zabicia 
w dnie akwenu dalb kotwiczących doki . Ponad-
to czeka nas jeszcze utwardzenie placów produk-
cyjnych, zasilenie ich w media oraz  moderniza-
cja kilku budynków o przeznaczeniu  socjalnym, 
warsztatowym i biurowym. 
SR NAUTA od kilku lat prowadzi również remon-
ty i przebudowy okrętów foty Marynarki Wojennej 
RP. Jak mówi prezes spółki – nabraliśmy w tym 
obszarze duże doświadczenie.
ANDRZEJ J. GOJKE

SR NAUTA nabyła część 
upadłej Stoczni Gdynia SA 
o powierzchni dwukrotnie 

większej od dotychczas 
posiadanej.
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Port Gdynia
Wynik wsparty prywatyzacją

Ubiegły rok zamknął się w Porcie Gdynia drugim w całej jego 
historii wynikiem fi nansowym. Plany inwestycyjne przyjęte na 
najbliższe trzy lata pozwalają mieć nadzieję na utrzymanie tempa 
rozwoju.
Czy poprawiające się położenie i warunki komunikacyjne Pomorza 
(autostrada A1, modernizacja magistrali kolejowej e65) wzmocnią 
tendencję wzrostową czy też podkreślana przez niektórych specjali-
stów, pogłębiająca się peryferyzacja regionu Bałtyku i jego portów, 
a także konkurencja ze strony portów np. rosyjskich zmuszą nas do 
ciężkiej walki o byt?

Wynik wsparty prywatyzacją

W roku 2011 osiągnięto drugi w historii gdyńskiego  portu przeła-
dowując łącznie 15,9 mln ton. Zbieg okoliczności zadecydował, że 
osiągnięty zysk netto (95 mln zł), to również drugi wynik fi nansowy 
w historii Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.
Wypracowany dochód jest o 51,6 mln zł (118,9%) większy w po-
równaniu z 2010 r. Na wynik ten wpłynęła głównie prywatyzacja 
dwóch spółek portowych – Morskiego Terminalu Masowego Gdy-
nia Sp. z o.o. oraz WUŻ Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych 
i Portowych Gdynia Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów w obydwu pod-
miotach przyniosła spółce 57,7 mln zł. Ograniczając wyniki dzia-
łalności do sprzedaży, wypracowany z tej działalności zysk wyniósł 
18,5 mln zł i był niższy o 3,1 mln zł (14,7%) w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. 

Zawężając ocenę włącznie do wyniku sprzedaży zarząd spółki 
uważa wypracowany zysk (18,5 mln zł) za zadowalający. Uzasad-
nieniem takiej oceny jest fakt, że spółka realizuje wielomilionowe 
inwestycje, których oddawanie do użytkowania wpływa na poziom 
kosztów -  a konkretnie amortyzacji. Większość realizowanych  in-
westycji ma charakter infrastrukturalny stąd też  przy ich realizacji 
miara efektywności ekonomicznej nie ma znaczenia nadrzędnego. 
Powstająca infrastruktura o wysokich standardach jakościowych 
stanowić ma jednak ważny instrument zachęcania przyszłych kon-
trahentów do aktywizowania ich działalności w obszarze portu 
Gdynia.

Port Gdynia - nagrody i wyróżnienia

10 lutego - uhonorowanie  ZMPG-a S.A. wyróżnieniem 
„Czas Gdyni” za dwupoziomowe stanowisko do obsługi 
statków ro-ro. 

marzec - wyróżnienie dla ZMPG-a S.A. w kategorii duże 
przedsiębiorstwo w ramach Nagrody Pomorski Pracodawca 
Roku.  

grudzień - ZMPG-a S.A. na liście fi rm  wyróżnionych „Dużą 
Perłą polskiej gospodarki” (54 pozycja na 117 miejsc w ran-
kingu). 

grudzień - ZMPG-a S.A. w gronie Gazel Biznesu – naj-
bardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, których 
ranking redakcja „Pulsu Biznesu” opublikowała już po raz 
dwunasty. 

06 kwietnia 2012 r - Nagroda: „Mecenas Kultury Sopotu 2011”
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Z kwoty powyższych nakładów, na infrastrukturę 
portową przypada łącznie 324,28 mln zł , w tym: 

− w roku 2012 -     87,2 mln zł 
− w roku 2013 -  140,44 mln zł  
− w roku 2014 -    96,64 mln zł

Ważne umowy i inwestycje w Porcie Gdynia
05 stycznia - podpisanie umowy z Mostostalem Warszawa S.A. na roboty 
budowlane  w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury portowej 
do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym  i kolejowym w Porcie 
Gdynia”. 

11 marca - podpisanie z  Bałtyckim Terminalem  Zbożowym Sp. z o.o. 
umowy - porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji - wybudowanie 
nowego magazynu w miejsce dotychczasowego magazynu „P”.  

31 marca - zakończenie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa 
Kanału Portowego w Porcie Gdynia”. Inwestycja o wartości brutto: 90 
510 733,63 mln zł, dofi nansowana w kwocie ponad 50 mln zł  ze Środków  
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

10 czerwca - uroczyste otwarcie Morskiego Centrum Serwisowego Rolls 
– Royce (inwestor: Rolls-Royce ). 

03 października  - podpisanie umowy z przedsiębiorstwem MOSTO-
STAL Warszawa S.A. na roboty budowlane w ramach inwestycji „Infra-
struktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu 
Gdynia” Faza II. 

30 marca 2012 - Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni podpisał umo-
wę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych

22 marca 2012 - do gdyńskiego portu wpłynęła największa w historii 
jednostka z ładunkiem - mv Linda Fortune.

Drugi taki rok w historii 

W roku 2011 w Porcie Gdynia obsłużono 3371 statków wobec 3526 
zawinięć w roku poprzednim. Nieznacznemu spadkowi liczby za-
winięć towarzyszył jednak wzrost średniej wielkości statków, wy-
nikający zarówno z postępującej konsolidacji na rynkach żeglugo-
wych jak z wykorzystywania przez klientów Portu Gdynia udosko-
nalonych parametrów infrastruktury nabrzeży i kanału portowego. 
Efektem tego był drugi, kolejny rok wzrostu obrotów przeładunko-
wych. 
Port Gdynia uzyskał drugi wynik w swojej historii przeładunków 
-  15,91 mln ton, lepszy o 8% od rezultatu 2010r. Udział Gdyni 
w obrotach polskich portów w minionym roku stanowił 25,4% i był 
wyższy o 2% stosunku do 2010r. Port Gdynia odgrywa tradycyjnie 
wiodącą rolę w przeładunkach drobnicy: w 2011r. posiadał najwyż-
szy udział wśród polskich portów w tej grupie ładunkowej 36,6% ( 
9,56 mln ton), przed zespołem Szczecin-Świnoujście 35,5% ( 9,29 
mln ton)  i  Gdańskiem 27,9% ( 7,30 mln ton). 
Na bardzo dobre wyniki w grupie towarów drobnicowych złożyły 
się głównie obroty kontenerowe – w terminalach gdyńskich prze-

ładowano łącznie  616.441 TEU, wobec 485.255 TEU w 2010r 
(wzrost o 27% w porównaniu do 2010r.) Przewozy na linii pro-
mowej Gdynia –Karlskrona wzrosły w 2011r. o 6%. Znaczący jest 
także udział obrotów Ro-Ro. Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdy-
nia, którego prywatyzacja rusza w bieżącym roku, obsługuje ponad 
90% morskiej wymiany handlowej pomiędzy Polską i Finlandią, 
w 2011r. przeładunki Ro-Ro w Gdyni  wyniosły 1.17 mln ton. 

Perspektywy, rozwój

Kierunki rozwoju Portu Gdynia wytyczone zostały na  bazie do-
tychczasowych osiągnięć portu i związane są z obsługą drobnicy 
w  kontenerach, na promach i statkach  ro-ro. Jednocześnie – dla 
zachowania uniwersalnego  charakteru i konkurencyjnej pozycji 
wśród portów polskich i w rejonie Morza Bałtyckiego - przewiduje 

on dalsze działania zmierzające do unowocześnienia oraz uspraw-
nienia obsługi pozostałych ładunków i żeglugi pasażerskiej. W tym 
celu realizowane są inwestycje  związane z budową, rozbudową  
i modernizacją infrastruktury mające podnieść sprawność i efek-
tywność funkcjonowania portu gdyńskiego. 
Odrębny, ważny kierunek przekształceń stanowi rewitalizacja sta-
rych struktur przestrzennych oraz budowa infrastruktury centrum 
dystrybucyjno-logistycznego.Rozpoczęły się też przygotowania 
programu inwestycyjnego przewidzianego do dofi nansowania 
z Funduszu Spójności w perspektywie budżetowej 2014 – 2020, 
w ramach którego największy nacisk położymy na inwestycje zwią-
zane z: pogłębieniem portu do 15,5 – 16 metrów i związanymi z tym 
inwestycjami w nabrzeża  oraz na kompleksową modernizacją in-
frastruktury kolejowej Stacji Gdynia Port. 
ROBERT PURZYCKI

Zarząd Spółki ZMPG-a S.A., uchwałą z dnia 12 stycznia br. przyjął plan inwestycyjno
 – remontowy na kolejny okres trzyletni – tj. na  lata 2012 – 2014. 

Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych 
(na infrastrukturę oraz zakupy inwestycyjne) 
na lata 2012-2014  to  451,66 mln zł, w tym: 

− na rok 2012  - 146,00 mln zł,   
− na rok 2013  - 204,84 mln zł 
− na rok 2014  - 100,82  mln zł  

Plan inwestycyjny 
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Port uniwersalny

Czwarty wynik w historii jeśli chodzi o masę przeładowanych to-
warów  – to podstawowy wniosek wynikający z analizy parame-
trów opisujących działanie Portu Gdańsk w roku ubiegłym. Czy 
osiągnięcie takiego wyniku mimo kryzysu w światowym handlu 
i zawirowań na rynkach lokalnych to wystarczająco dobry progno-
styk na rok bieżący?

Na początku ubiegłego roku świętowano odbijanie się polskiej go-
spodarki morskiej od pogłębiającego się przez parę lat dna. Rok 
2010 był pierwszym, po trzech latach spadków, w którym obroty 
wzrosły i to dość znacznie (w sumie o 29 proc. w czym sam Port 

Port Gdańsk 

Gdański miał swój 44 proc. udział). W roku 2011 łączne przeładun-
ki w głównych portach polskich wyniosły 62,57 mln ton, wykazując 
minimalny spadek, 0,3% w stosunku do 62,76 mln ton w 2010r.  

Port dla każdego ładunku

Czwarty wynik w historii - 25,3 mln ton – to dla Portu Gdańskiego 
nie tylko statystyczny sukces.W strukturze przeładunków zaszła 
wyraźna zmiana jakościowa: obsługa paliw płynnych (41%) i su-
chych ładunków masowych (30%) przestała tak znacznie jak w mi-
nionych latach dominować nad przeładunkami drobnicy (29%). 
Port gdański stał się portem uniwersalnym - portem „dla każdego 
ładunku”.
Utrzymywanemu - mimo odczuwalnych skutków kryzysu i zmian 

kierunków żeglugi towarowej zależnych od polityki - wysokiemu 
poziomowi przeładunków towarzyszą też dobre wyniki fi nansowe 
ZMPG SA. Blisko 20 mln zysku z działalności operacyjnej, przy 
bardzo wysokich kosztach utrzymania i modernizacji infrastruktu-
ry starego portu, należy uznać za zadowalające. Są to jednak zbyt 
małe środki, by Zarząd Portu mógł samodzielnie planować strate-
giczne inwestycje wymagające wznoszenia bardzo drogich budow-
li hydrotechnicznych. Charakterystyczna dla gdańskiego portu jest 
zatem ich realizacja we współpracy z kapitałem zewnętrznym.
Nie cieszy oczywiście fakt, że „ucieczka” rosyjskiej ropy nafto-
wej do rosyjskich portów spowodowała znaczne niewykorzystanie 
potencjału przeładunkowego gdańskiego „Naftoportu”. Podobnie, 
spadek światowego zainteresowania polskim węglem, źle wpłynął 

na efektywność pracy „Portu Północnego”. Na takie zdarzenia go-
spodarcze, ZMPG SA nie ma jednak żadnego wpływu. 

Klucz do przyszłości - inwestycje

O Gdańsku usłyszał też w minionym roku cały żeglugowy świat. 
Dzięki wybudowanemu w głębokowodnej części portu „Deepwater 
Container Terminal” zaczęły do niego zawijać największe kontene-
rowce świata. Dynamika rozwoju DCT zadziwia najzagorzalszych 
sceptyków. „Cudowne dziecko” gdańskiego portu obsługuje dzisiaj 
połowę całego morskiego obrotu kontenerowego Polski, a jego kie-
rownictwo - oceniając możliwości bałtyckich terminali - zapowia-
da ustąpienie w tym roku jedynie St. Petersburgowi. W 2011 roku 
Gdańsk przeładował 6,2 mln ton towarów w kontenerach. Urucho-
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mienie bezpośredniego serwisu z Dalekiego Wschodu przyniosło 
w 2010 roku 113% wzrost obrotów kontenerowych portu. 
Miniony rok (685 tys. TEU) wyznaczył wzrost obsługi kontenerów 
o dalsze 34%. Znaczenia Gdańska - jako bałtyckiego hubu konte-
nerowego - nie można już kwestionować wiedząc, że 63% ogółu 
przeładowanych kontenerów przywiozły do DCT statki oceanicz-
ne. 
Przez gdański port przechodzą w ciągu roku towary o wartości po-
nad 100 miliardów złotych. Obok „Maersk Line” - stałe połączenia 
żeglugowe z Gdańskiem - obsługują: „Euro Marine Logistics NV”, 
„Mibau”, PŻB, „Seaway Logistics”, „Team Lines”, „Team Lines / 
CMA CGM” i „Unifeeder”.
Przykłady  innych przedsięwzięć, zainicjowanych w 2011 roku, to 
np. budowa Gdańskiego Terminalu Masowego na Nabrzeżu By-

tomskim (realizowana przez „Malteurop Polska Sp. z o.o.), Chłodni 
Składowej Ryb w Wolnym Obszarze Celnym (inwestycja „Północ-
no-Atlantyckiej Organizacji Producentów” umożliwiająca składo-
wanie ryb w sześciu poziomach na powierzchni ponad 7 tys. me-
trów kwadratowych), czy 1377-metrowy tunel pod Martwą Wisłą 
z Trasą Sucharskiego, będący wspieranym środkami Unii Europej-
skiej zadaniem Miasta Gdańsk.

Porty Trójmiasta – co dalej?

Zmieniające się priorytety polityczno-gospodarcze w świecie i „Eu-
ropie Bałtyckiej” znacznie utrudniają prognozowanie wielkości 
i kierunków wymiany handlowej realizowanej przez porty morskie. 
Mimo to, analitycy ZMPG SA potrafi li w ostatnich latach nakreślić 
optymalne kierunki portowych inwestycji. Odzyskany dzięki temu 
po 30 latach rekordowy poziom przeładunków, port w Gdańsku 
zamierza utrzymać także w roku 2012 i kolejnym. Spodziewany 
jest dalszy wzrost przewozu przez gdański port suchych ładunków 
masowych (kruszywa, zboża, biomasa) i znaczna dynamika przeła-
dunku kontenerów. Walory hydro-nawigacyjne portu i całoroczna 

DCT Gdańsk 

Gdański port przekroczył już pierwszy milion ton towarów 
przeładowanych w 2012 roku - głównie dzięki kontenerom 
i paliwom płynnym. Kwartał zamknął się obrotem bliskim 
5 milionom ton, a w statystyce rodzajowej przeładunków 
wciąż górowała drobnica skonteneryzowana z paliwami 
płynnymi i coraz częstszymi ładunkami masowymi. 
Inicjatywą cenną dla powiększenia gdańskiego potencjału 
służącego obsłudze kontenerów jest projekt budowy tzw. 
„suchego portu” pod Tczewem przez „PCC Intermodal”. 
Nowe połączenia kolejowe do przewozu kontenerów urucho-
mił także „Maersk Polska”. Pociąg „Maersk Amber Express” 
kursuje między Gdańskiem, a Kątami Wrocławskimi dwa 
razy w tygodniu. Firma ma w planach dalszy rozwój połą-
czeń dedykowanych do innych regionów Polski, będących 
doskonałym uzupełnieniem serwisu AE10.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 
w XII Edycji „Gazeli Biznesu”

Komisja konkursowa XII Edycji rankingu „Gazele Bizne-
su 2011” doceniła efekty ostatnich trzech lat pracy Spółki 
Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W kategorii ma-
łych i średnich fi rm, gdańska spółka portowa - zarządzająca 
obszarem ponad 3 tysięcy hektarów terenu między Wisłą 
Śmiałą i Martwą Wisłą - wykazała się dynamiką rozwoju, 
jak oceniła obiektywna kapituła, zasługującą na wyróżnienie. 
Weryfi kację wyników fi nansowych, realizowaną przez dzien-
niki ekonomiczne szwedzkiej „Bonnier Press Group”, prowa-
dził w Polsce „PULS BIZNESU”. Partnerem strategicznym 
rankingu był oferujący „Finanse z zasadami” „Kredyt Bank”.

gwarancja dostępności dla statków bez klasy lodowej pozwalają 
także optymistycznie szacować ilość obsługiwanej rosyjskiej ropy 
w tranzycie. Port planuje dalszą rozbudowę głębokowodnych baz 
przeładunkowych, umożliwiających rozwój funkcji dystrybucyj-
nych w regionie Morza Bałtyckiego. Dynamice ich rozwoju i wzro-
stowi znaczenia sprzyja szereg inwestycji towarzyszących, jak bu-
dowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, bazy magazynowania 
ropy i produktów ropopochodnych PERN, Terminalu Suchych Ła-
dunków Masowych „Portu Północnego”, czy - planowana w obrę-
bie portu - budowa elektrowni. Nie bez znaczenia dla powiększenia 
potencjału przeładunkowego portu będzie pozyskanie nowego wła-
ściciela prywatyzowanej, zależnej od ZMPG SA, Spółki Akcyjnej 
„Port Gdański Eksploatacja”.
ROBERT PURZYCKI
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Nazwa PKS natychmiast przywo-
dząca na myśl hasło „transport”, nie 
wszystkim jednak kojarzyć się będzie 
z przeprawami promowymi. A jednak 
obecnie jest to jedna z ważniejszych 
gałęzi waszej działalności. 

Marka PKS Gdańsk-Oliwa S.A. jest do-
brze rozpoznawalna w kraju i zagranicą. 
W zeszłym roku obchodziiśmy 45-lecie. 
To jedna z największych i najstarszych 
fi rm transportowych w kraju. Jeśli cho-
dzi o transport drogowy to dysponujemy 
własnym, świetnie wyposażonym tabo-
rem, średni wiek, którego nie przekracza 
4 lat. Nasza fl ota wynosi obecnie razem 
z naszymi podwykonawcami ponad 300 
zestawów.
Dział Przepraw Promowych, którym 
kieruję, rozpoczął działalność realizując 
przeprawy dla własnej fl oty drogowej, 
z czasem również zaczęliśmy obsługiwać 

klientów zewnętrznych cargo oraz osoby 
piesze, pojazdy osobowe i autokary. Do 
nas może zgłosić się każdy, kto potrzebuje 
przeprawić dowolny pojazd z ładunkiem 
lub osobami drogą morską, a my zajmuje-
my się dopasowaniem do tego odpowied-
niego przewoźnika promowego, wyborem 
połączenia, rezerwacją miejsca na promie 
i załatwieniem wszystkich formalności, 
związanych z przeprawą. Wyjeżdżając 

Promem bliżej

Z Dmitrijem Gabczenko, Dyrektorem Działu Przepraw Promowych 
PKS Gdańsk – Oliwa S.A. Rozmawia Robert Purzycki.

Transport międzynarodowy i spedycja

Specjalnością fi rmy PKS Gdańsk – Oliwa S. A. 
jest szeroko rozumiany przewóz towarów. Głów-
nym obszarem jej działalności jest międzynaro-
dowy transport drogowy, jednak w zakresie usług 
transportowych znajduje się również transport 
i spedycja krajowa ładunków całopojazdowych 
i częściowych, transport i spedycja kontenero-
wa. Firma posiada wieloletnie doświadczenie 
w branży przewozowej i obsługuje wszystkie eu-
ropejskie kierunki.

Polski Portal Przepraw Promowych

PKS Gdańsk - Oliwa S.A. od dwunastu lat świad-
czy usługi rezerwacji przepraw promowych (tzw. 
bookingów) dla samochodów ciężarowych i do-
stawczych o różnej wielkości na najważniejszych 
trasach żeglugowych w Europie. Współpracuje 
z kilkudziesięcioma dużymi i małymi armatora-
mi, oferującymi połączenia promowe do portów 
całej Europy oraz północnej Afryki. Są to między 
innymi: Color Line, P&O Ferries, Stena Line, 
Scandlines, Viking Line.
Jej klientami są ponad 2 tysiące fi rm transporto-
wych posiadających od jednej do kilkuset jed-
nostek, jak również producenci towarów, fi rmy 
usługowe i osoby fi zyczne.
Pracownicy Działu Przepraw Promowych po-
siadają wieloletnie doświadczenie w zakresie 
współpracy z przewoźnikami i armatorami pro-
mowymi. Wynik ich pracy to kilkaset tysięcy zre-
alizowanych przepraw. Spedytorzy błyskawicz-
nie reagują w razie sytuacji kryzysowych, takich 
jak: strajki, sztormy, opóźnienia. Służą radą 
w zakresie wyboru właściwych połączeń w razie 
przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) czy 
też ładunków ponadgabarytowych.

Dokonując rezerwacji 
promowych

dla samochodów 
ciężarowych 

i osobowych fi rma 
współpracuje między 

innymi ze:
Stena Line, Color Line,  

P&O Ferries, Scandlines 
- wizytówką jest Polski

Portal Przepraw 
Promowych

służbowo czy prywatnie, klient może po-
wierzyć nam rezerwację miejsca na pro-
mie i wykupienie biletu na wybranej linii 
promowej.

Przypuśćmy, że jestem właśnie ta-
kim potencjalnym klientem. Gdzie 
mógłbym za waszym pośrednictwem 
wysłać mój pojazd z ładunkiem lub 
samego siebie?

Razem z nami dotrze Pan do wszystkich 
najważniejszych portów w Europie, w Pół-
nocnej Afryce i Wyspach Kanaryjskich. 
Szczególnie często celem podróży są por-
ty Skandynawii, Wielkiej Brytanii i krajów 
Śródziemnomorskich. Na co dzień obsłu-
gujemy ponad 200 najważniejszych połą-
czeń promowych. Gdy zaistnieje potrzeba 
zorganizowania przeprawy, której nie ma 
w naszej podstawowej ofercie, robimy 
wszystko, aby zdobyć dla naszego klien-
ta pełną informację na ten temat i staramy 
się zrealizować w krótkim czasie również 
nietypowe zamówienie.

Pracownicy Działu Przepraw Promowych posiadają wieloletnie doświadczenie
w zakresie współpracy z przewoźnikami i armatorami promowymi. Wynik ich pracy
to kilkaset tysięcy zrealizowanych przepraw. Spedytorzy błyskawicznie reagują
w razie sytuacji kryzysowych, takich jak: strajki, sztormy, opóźnienia.
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i upadki armatorów bądź likwidowanie 
połączeń promowych, ale uważam, że 
przesilenie już nastąpiło. 
Wyniki linii promowych z ostatnich lat 
pokazują, iż skutków poprzedniego kry-
zysu nie da się szybko zniwelować. Ry-
nek promowy staje się coraz trudniejszy, 
między innymi ze względu na wzrost cen 
ropy na rynkach światowych oraz coraz 
to większe zaostrzenia przepisów związa-
nych z ochroną środowiska. Nowe prze-
pisy IMO (Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej) wprowadzają od 2015 r. wymóg 
stosowania paliw promowych o zawar-
tości maksymalnie 0,1% siarki (obecnie 
1,0%) w regionie SECA (Morze Bałtyckie 
i Północne). Biorąc pod uwagę fakt, że 
paliwo to jest o blisko 100% droższe od 
obecnie stosowanego – koszty transpor-
tu drogą morską mogą wzrosnąć nawet 
o 60% w tym regionie!

Czy ze skali waszej działalności 
i wszechstronności wynikają dla 
klientów takie bardziej przyziem-
ne korzyści jak np. rabaty?

To oczywiste.  Jako wieloletni part-
nerzy linii promowych, zamawiają-
cy u nich usługi liczone w tysiącach 
rezerwacji miesięcznie, otrzymujemy 
preferencyjne warunki, które pozwala-
ją nam zadowolić naszych klientów nie 
tylko pod względem jakości obsługi, ale 
również, ograniczyć koszty transportu 
pojazdów i ładunków promami. 
Wbrew pozorom cena nie za-
wsze jest najważniejszym 
czynnikiem, często jest nim 
kompleksowa organizacja 
przeprawy. Najważniejsze 
jest, żeby pojazd dostał 
konkretne miejsce na pro-
mie, w konkretnym dniu 
i godzinie oraz żeby 
wszystkie formalności 
były profesjonalnie 
załatwione. Klienci, 
którzy z nami współ-
pracują, cieszą się 
dodatkowymi udo-
godnieniami, jak np. 
specjalny tryb rezer-
wowania i rozlicza-
nia przepraw, indy-
widualne ustalane 
ceny oraz gwaran-
towane miejsca na 
najbardziej obło-
żonych połącze-
niach. Polecamy 
nasze autorskie 
programy: „Pro-
my bez ryzyka” 
i „Promy dla 
Polskiego Eks-
portu”, infor-

macja o których jest dostępna na łamach 
portalu promy24.com

Co poza wielkością i rozmachem 
cechuje Państwa Dział Przepraw 
Promowych, w sposób wyróżniający 
na tle innych fi rm? Wspominał Pan 
o portalu, który prowadzicie. 

Tak, naszą wizytówką jest Polski Portal 
Przepraw Promowych – promy24.com, 
który jest dobrze rozpoznawalną marką na 
rynku przepraw. Tworzy go i obsługuje ze-
spół specjalistów z naszej fi rmy. Jesteśmy 
unikatowi na tle innych fi rm między inny-
mi dzięki szerokiej ofercie, w której kryje 
się nie tylko możliwość zorganizowania 
żądanej przeprawy, ale też pomoc w roz-
wiązywaniu wielu problemów. 
Wyróżniamy się między innymi: długimi 
godzinami urzędowania dostosowanym 
do potrzeb naszych klientów: pracuje-

my codziennie w godzinach 
8-22, również w dni wolne 

i święta, poza godzina-
mi pracy obowiązuje 
telefon alarmowy. 
Ze względu na stały 
i bezpośredni kontakt 
z armatorami mamy 
aktualną wiedzę na 
temat sytuacji w po-

szczególnych krajach, 

Czy rezerwacje na prom są takie 
skomplikowane, że warto angażować 
Państwa fi rmę, żeby taki transport 
zorganizować?

Wbrew pozorom często tak. To dość skom-
plikowana operacja, wymagająca wiedzy, 
doświadczenia, narzędzi potrzebnych do 
analizy, porównania różnych ofert i wy-
brania tej optymalnej. Czasami już bariera 
językowa stanowi dostateczny powód, by 
skorzystać z naszych usług. Obecnie ob-
sługujemy szeroki wachlarz połączeń pro-
mowych w około 30 krajach, gdzie obo-
wiązują różne języki oraz inna mentalność 
i tradycje - istotne jest, aby je właściwie 
rozumieć, oraz prawidłowo reagować na 
zdarzenia.
To oczywiście też spora wygoda dla kon-
trahenta, który często nie ma czasu i moż-
liwości, by zajmować się zgłębianiem taj-
ników transportu drogą morską. Wystar-
czy jednak, że skontaktuje się z nami za 
pomocą naszego portalu promy24.com lub 
zadzwoni, wyśle e-mail albo połączy się 
przez internetowy komunikator, po chwili 
dostaje wyczerpującą informację o: naj-
szybszym, najdogodniejszym, najtańszym 
połączeniu do danego miejsca, częstotli-
wości kursów, przebiegu trasy, warunkach 
przewozu różnego typu towarów, a także 
wiele innych udogodnieniach.

Właśnie, jakie towary można prze-
wieźć korzystając z waszych usług?

Głównie transportujemy pojazdy kołowe, 
które przewożą wszelkiego rodzaju ładun-
ki: płynne, stale (w tym również niebez-
pieczne), ponadgabarytowe (np. elementy 
do elektrowni wiatrowych), ładunki mo-
bilne (np. maszyny budowlane, rolnicze, 
koparki). Naszymi klientami są także 
wszelkiego rodzaju producenci i fi rmy 
usługowe, które wysyłają własną produk-
cję oraz personel. 

Pytanie, które powtarza się w rozmo-
wach z przedstawicielami większości 
branż – czy kryzys w znaczący spo-
sób wpłynął na wasze wyniki?

Kryzys nie mógł nie wpłynąć, bo spowol-
nienie gospodarki pociąga za sobą spo-
wolnienie w transporcie. 
Dotyka on jednak różne podmioty w róż-
nym stopniu - jedne upadają, inne odno-
towują znaczne spadki obrotów, jeszcze 
inne - na tyle silne bądź przewidujące, by 
się na gorsze czasy odpowiednio przygo-
tować, wychodzą z kryzysu obronną ręką. 
Śmiem twierdzić, że PKS Gdańsk-Oliwa 
S.A należy do tych ostatnich, ze względu 
na siłę przedsiębiorstwa jak i na przemy-
ślaną politykę.
Obserwowaliśmy już i słabszy ruch pro-
mowy w całej Europie np. w 2009 r., 

Czy ze skali waszej działalności 
i wszechstronności wynikają dla 
klientów takie bardziej przyziem-
ne korzyści jak np. rabaty?

To oczywiste.  Jako wieloletni part-
nerzy linii promowych, zamawiają-
cy u nich usługi liczone w tysiącach 
rezerwacji miesięcznie, otrzymujemy 
preferencyjne warunki, które pozwala-
ją nam zadowolić naszych klientów nie 
tylko pod względem jakości obsługi, ale 
również, ograniczyć koszty transportu 
pojazdów i ładunków promami. 
Wbrew pozorom cena nie za-
wsze jest najważniejszym 
czynnikiem, często jest nim 
kompleksowa organizacja 
przeprawy. Najważniejsze 
jest, żeby pojazd dostał 
konkretne miejsce na pro-
mie, w konkretnym dniu 
i godzinie oraz żeby 
wszystkie formalności 
były profesjonalnie 
załatwione. Klienci, 
którzy z nami współ-
pracują, cieszą się 
dodatkowymi udo-
godnieniami, jak np. 
specjalny tryb rezer-
wowania i rozlicza-
nia przepraw, indy-
widualne ustalane 
ceny oraz gwaran-
towane miejsca na 
najbardziej obło-
żonych połącze-
niach. Polecamy 
nasze autorskie 
programy: „Pro-
my bez ryzyka” 
i „Promy dla 
Polskiego Eks-
portu”, infor-

do potrzeb naszych klientów: pracuje-
my codziennie w godzinach 

8-22, również w dni wolne 
i święta, poza godzina-

mi pracy obowiązuje 
telefon alarmowy. 
Ze względu na stały 
i bezpośredni kontakt 
z armatorami mamy 
aktualną wiedzę na 
temat sytuacji w po-

szczególnych krajach, 
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na bieżąco informujemy o zdarzeniach 
takich jak: sztorm, awaria promu, strajki, 
zmiany rozkładów. Nasz kontrahent nie 
jest pozostawiony samemu sobie.
Na naszej stronie na bieżąco można śledzić 
rubrykę „Zakłócenia ruchu promowego”. 
Informacje są podawane również poprzez 
platformy Facebook i Twitter oraz interne-
towe serwisy branżowe. 
Dzięki naszemu portalowi klient zyskuje 
możliwość śledzenia swojego pojazdu z ła-
dunkiem za pośrednictwem kamer on-line 
w portach oraz mapy nawigacyjnej, która 
pozwala na bieżąco lokalizować dokładną 
pozycje promu podczas przeprawy (nie 
każdy GPS daje taką możliwość). Na por-
talu znaleźć można ponadto kompendium 
informacji dotyczących armatorów: ich 
planów, uruchomienia nowych linii, za-
kupu czy budowy nowych jednostek wraz 
z danymi technicznymi. W dziale „Aktu-
alny BAF” można śledzić zmieniające się 
opłaty paliwowe (tzw. BAF) oraz notowa-
nia ropy na rynkach światowych. Te dane, 
jako jedni z pierwszych otrzymujemy 
bezpośrednio od armatorów, opracowuje-
my je i podajemy natychmiast do wiado-
mości naszym klientom. Podsumowując, 
ktoś, kogo interesuje transport promowy 
w Europie, którym się zajmujemy, znaj-
dzie u nas sporo potrzebnej informacji. 

Z informacji na temat fi rmy wynika 
też, że jesteście bardzo aktywni na 
polu szeroko pojętej promocji, akcji 
społecznych i wspierania rozmaitych 
inicjatyw. Co może pan powiedzieć 
na ten temat?

To prawda, między innymi współpracu-
jemy z uczelniami wyższymi, które dla 
swoich badań korzystają z naszej wiedzy 
praktycznej na temat funkcjonowania ryn-
ku promowego Wspieramy pasjonatów 
sportów motorowych i ciężarowych po-
jazdów tuningowanych, których co roku 
sprowadzamy promami na zlot. Jesteśmy 

regularnym sponsorem reprezentacji so-
pockich morsów w pływaniu zimowym. 
Od wielu lat wspieramy właścicieli pojaz-
dów elektrycznych i hybrydowych udzie-
lając im dodatkowych rabatów na bilety 
promowe – jest to nasza pionierska akcja. 
Wspieramy również, jako patroni medial-
ni i sponsorzy liczne konferencje, targi 
i inne wydarzenia, poświęcone transporto-
wi drogowemu i morskiemu. Oczywiście 
o tym wszystkim można przeczytać na ła-
mach naszego portalu 
www.promy24.com 
do odwiedzania, którego wszystkich 
serdecznie zapraszam.

Marki 
PKS Gdańsk-Oliwa S.A. 

i PROMY24.COM 
są dobrze 

rozpoznawalne 
w całej Europie
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Równie niewiarygodna jak imponujące dane do-
tyczące produkcji jachtów w naszym kraju, jest 
niska świadomość na ten temat przeciętnego Po-
laka. Przemysł stoczniowy to w umyśle rodaków 
podupadające molochy, nie radzące sobie z kłopo-
tami fi nansowymi i technologicznymi. Tymcza-
sem na naszych oczach, tuż pod naszym bokiem 
wyrósł prężny sektor przemysłu stoczniowego, 
na tyle poważny by zdobyć uznanie Ministerstwa 
Gospodarki, które w ubiegłym roku uznało jego 
produkty za polską specjalność eksportową. 

Skąd wzięły się te stocznie?

Francis Lapp, właściciel gdańskiej stoczni Sunreef 
Yachts twierdzi, że do Polski i do Gdańska zwabi-
ły go: wieloletnie tradycje przemysłu stoczniowe-
go, gotowa, bogata infrastruktura oraz duża podaż 
świetnie kwalifi kowanych fachowców. Stocznia 
powstała w 2001 roku i uważana jest w świecie 
za jednego z pionierów budowy luksusowych 
katamaranów. Pożar, który w styczniu strawił 
jedną z hal produkcyjnych stoczni (spłonęły for-
my do kadłubów i kilka budowanych jednostek) 
nie wyhamował dynamiki fi rmy. Zaadaptowano 
nowy obiekt, a budowa zamówionych jednostek 
narażona została tylko na kilkumiesięczne opóź-
nienia. 
Ten styl pracy odznaczający się ruchliwością, 
dynamizmem, śmiałością w planowaniu to cecha 
większości polskich stoczni jachtowych. 
Jedną z wizytówek tej branży w Trójmieście jest 
stocznia „Galeon”, istniejąca jako fi rma już od 
30 lat, od ponad 20 lat z powodzeniem zajmują-

ca się  budowaniem jachtów motorowych. Ponad 
90 proc. tych łodzi trafi a na rynki krajów skan-
dynawskich, Niemiec, Chorwacji, Włoch, a także 
Rosji. Obecnie zakład zwiększył swoje moce pro-
dukcyjne dzięki wybudowaniu nowej przystani 
wraz z halami produkcyjnymi, na kanale Martwej 
Wisły. 
Inne stocznie, jak również działająca w Gdańsku 
fi rma „Jabo”, koncentrują się w większym stopniu 
na produkcji elementów konstrukcyjnych przy-
szłych jednostek pływających, takich jak: kadłu-
by i nadbudówki, maszty, boje (choć jedną z jej 
specjalności są też promy pasażerskie z przezna-
czeniem do żeglugi po wodach śródlądowych). 
Podobny profi l ma stocznia „Crist” oferująca bu-
dowę i remonty kadłubów, remonty klasowe, wy-
konywanie konstrukcji stalowych, gięcie i walco-
wanie blach.
Polska w produkcji jachtów jest prawdziwym po-
tentatem. Według Polskiej Izby Przemysłu Jach-
towego i Sportów Wodnych Polboat w produkcji 

Branża z wiatrem
w żaglach

Polska jest 
prawdziwym 
potentatem 
w produkcji 

jachtów. 
To niewiarygodne, 

ale w niektórych 
kategoriach tej 

wytwórczości 
ustępujemy 

tylko Stanom 
Zjednoczonym! Już 

prawie 
900 fi rm 

na terenie 
naszego kraju 

(kilka czołowych 
w Trójmieście) 

działa w tej branży 
zatrudniając 

ok. 35 tysięcy 
pracowników.
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jachtów do dziesięciu metrów długości zajmuje-
my drugie miejsce w świecie. Wyprzedzają nas 
tylko Stany Zjednoczone. Blisko 95 proc. łodzi 
trafi a za granicę. W najlepszym dla branży sezo-
nie 2007 roku łączna wielkość produkcji sięgnęła 
poziomu 22 tys. sztuk.W kraju zarejestrowanych 
jest ok 900 fi rm zajmujących się produkcją oraz 
naprawą jachtów.  Branża ta daje zatrudnienie 
tysiącom szkutników, producentów masztów, 
lin stalowych, okuć ze stali nierdzewnej, tkanin 
szklanych, żywic, żagli, lin, osprzętu, elemen-
tów wykończeniowych. Eksport jachtów oraz 
łodzi różnych rodzajów wynosił niedawno około 
500 mln złotych. Rocznie wodujemy prawie 20 
tys. jachtów. W zdecydowanej większości są to 
kilkumetrowe jednokadłubowe jachty żaglowe. 
Największymi odbiorcami są Niemcy  i Fran-
cuzi. Duże zainteresowanie istnieje również ze 
strony Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii, 
a w ostatnim czasie również Rosji, USA i odbio-
rów z Dalekiego Wschodu. 

Zimy powiew kryzysu

Zdania co do ewentualnego wpływu kryzysu eko-
nomicznego na kondycję branży są podzielone. 
Niektórzy analitycy wieszczą dotarcie fali spad-
ku obrotów, ograniczenia  produkcji,  a co za tym 
idzie również zwolnień pracowników, również 
do tej znakomicie jak do tej pory prosperującej 
gałęzi gospodarki. Pierwsza fala z lat 2008 – 09 
nieco podtopiła polskie stocznie jachtowe co uwi-
doczniło się z spadku produkcji do ok. 10 tysięcy 
jednostek rocznie. Po ubiegłorocznym wzroście 
istnieją obawy co do nadchodzących lat.  Seba-
stian Nietupski, wiceprezes Polskiej Izby Prze-
mysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Polboat 
prognozuje spadek zatrudnienia w branży nawet 
o 15 procent. Podobny ma być wskaźnik spadku 
produkcji w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Jako główną przyczynę spadu popytu na luksu-
sowe jednostki pływające wymienia się ostrożną 
politykę kredytową banków, i co za tym idzie 
trudności ze sfi nansowaniem zamówień. Kredyty 
opiewające na kilkaset tysięcy euro, przeznaczone 
na luksusową konsumpcję nie cieszą się wspar-
ciem i zaufaniem kredytodawców. Spadną obroty 
zwłaszcza z krajami basenu Morza Śródziemnego 
(Włochy, Hiszpania, Grecja) przeżywające obec-
nie dramatyczne załamania gospodarcze. 
Najszybciej spada zainteresowanie dużymi, a więc 
najbardziej kosztownymi jachtami. Te mniejsze na 
razie się trzymają. – W sektorze małych łodzi, od 
4 do 7 metrów długości, zakładamy wzrost sprze-

daży, podobnie w średnich, od 10 do 12 metrów 
– mówi Aleksandra Brzozowska z Galeonu. Ale 
przyznaje: w segmencie dużych jednostek, od 15 
metrów wzwyż, jest bezruch.
W miarę dobrze funkcjonuje jeszcze produkcja 
niszowa, jak w przypadku wspomnianej stoczni 
Sunreef Yachts, produkującej katamarany. 

Wiatr wciąż w żaglach

Są jednak tacy, którzy nawet w światowym kryzy-
sie upatrują szansy dla tej naszej nowej, narodo-
wej specjalności z biznesie. W Zachodniej Euro-
pie producenci jachtów tną koszty i szukają oka-
zji do przeniesienia produkcji w tańsze miejsce. 
Takim miejscem z pewnością jest Polska. Takie 
twierdzenie wysuwa m.in. branżowy dwutygo-
dnik „Namiary na Morze i Handel”. 
- W Trójmieście mamy trzy rodzaje produkcji - 
komentuje Władysław Jaszowski, wydawca pi-
sma. - Budowane są przede wszystkim jachty pla-
stikowe i jachty aluminiowe dla najbogatszych lu-
dzi na świecie. „Delikatesowa” produkcja nie jest 
jak na razie zagrożona. W końcu pomimo kryzysu 
szefowie największych banków wypłacili sobie 
ostatnio sowite pensje, więc będzie rynek zbytu.
Specjaliści od rynku stoczniowego twierdzą też, 
że statki z naszych stoczni są bardzo popularne 
w Europie, nie tylko dlatego, że charakteryzują się 
wysoką jakością, ale również ze względu na ceny 
niższe średnio o 20 proc. w stosunku jednostek 
produkowanych w Europie Zachodniej. 

Paradoksalnie, do pewnego stopnia korzystne 
okazało się też doświadczenie pierwszej fali kry-
zysu sprzed 3- 4 lat. Większość odpowiedzialnych 
przedsiębiorców wykorzystała ten czas na analizę 
możliwych scenariuszy ekonomicznych i odpo-
wiednią restrukturyzację swoich zakładów – prze-
stawienie się na inny sektor produkcji, racjonali-
zację zatrudnienia i odpowiednie ukierunkowanie 
inwestycji. Poza wspomnianą już, uruchomioną 
w Wiślince mariną stoczni Galeon, gdzie odbywa 
się produkcja, montaż i serwisowanie jachtów, 
do podobnej inwestycji, w tej samej miejscowo-
ści szykuje się również Sunreef Yachts. Firma 
kupiła tam 24 ha i planuje zbudować dwie hale 
o powierzchni 13 tys. m kw. Wartość inwestycji 
wyniesie około 6 mln euro. 
Widać więc, że szefowie czołowych stoczni jach-
towych w naszym regionie, podobnie jak w reszcie  
Polski nie tracą rezonu. Czy również na tym polu 
nasz kraj ma szansę pozostać „zieloną wyspą”?

Jedną z wizytówek 
tej branży 

w Trójmieście jest 
stocznia „Galeon”, 

istniejąca jako 
fi rma już od 30 lat, 

od ponad 20 lat 
z powodzeniem 

zajmująca się  
budowaniem 

jachtów 
motorowych. 

Polska w produkcji 
jachtów jest 

prawdziwym 
potentatem. 

Według Polskiej 
Izby Przemysłu 

Jachtowego 
i Sportów 

Wodnych Polboat 
w produkcji 
jachtów do 

dziesięciu 
metrów długości 

zajmujemy drugie 
miejsce w świecie.
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Podróże z Finnlines 

HELSINKI
Helsinki to z pewnością jedna z europejskich metropolii, którą koniecznie trzeba 
odwiedzić. Dzięki działającemu od blisko 3 lat połączeniu Finnlines z Gdyni, 
wyprawa do stolicy Finlandii jest prostsza niż mogłoby się wydawać.

Promy Finnlines wypływają z Gdyni do Helsinek 
trzy razy w tygodniu (środy, piątki i niedziele). 
Zabierają po 550 pasażerów. Na pokładzie pasażer 
może znaleźć wszystko, co potrzebne, by się nie 
nudził podczas rejsu blisko 20-godzinnego rejsu. 
Wygodne kabiny z łazienkami, telewizorami oraz 
dostępem do Internetu. Sklepy, kompleks sportowy 
z saunami, jacuzzi i salką do fi tness, a także sala 
zabaw dla dzieci. Są także dwa bary oraz przestron-

na restauracja, oferująca urozmaiconą i bardzo 
smaczną kuchnię. Przestronny pokład pasażerski 
pozwala szczególnie w lecie korzystać ze słonecz-
nych kąpieli. Linie Finnlines oferują również wy-
bierającym się do Helsinek pasażerom odpowied-
nie pakiety hotelowe. W podróż można zabrać ze 
sobą zwierzaki – psy, koty i inne czworonogi, gdyż 
jednostka wyposażona jest w specjalną „kuwetę” 
dla zwierząt. Oczywiście oferta Finnlines obejmuje 

HELSINKI: Stolica 
i największe miasto Finlandii 
(zespół miejski – ok. 900 tys. mieszkańców), 
położone na półwyspie nad Zatoką Fińską Morza Bałtyckiego; 
centrum życia gospodarczego, kulturalnego i naukowego Finlandii 

W 1812 r. (po zajęciu Finlandii przez Rosję), Helsinki zostały stolicą kraju. W 1918 r. miasto 
stało się stolicą niepodległej Republiki Finlandii. Starannie odbudowane po zniszczenia II wojny 
światowej.

W 1952 r. 
Helsinki były 

gospodarzem 
letnich igrzysk 

olimpijskich. 
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nie tylko ruch pasażerski i tę jedyną trasę. Promami 
operatora można popłynąć również z Gdyni do Ro-
stoku. Pełna oferta na stronie www.fi nnlines.com .

Podbiją serce

Helsinki najbardziej wysuniętej na północ europej-
skiej metropolii jest wiele miejsc potrafi ą rozko-
chać serce każdego turysty, nawet tego najbardziej 
wybrednego. Sercem miasta jest plac Senacki, 
nad którym dominuje nad wspaniała monumen-

talna, śnieżnobiała katedra luterańska wzniesiona 
w I połowie XIX wieku. Powstała według pla-
nów, słynnego architekta Carla Ludwiga Engela, 
któremu wiele swoich obiektów zawdzięczają 
również Talin i St. Petersburg. Projektu Engela 
są także obiekty po obu stronach placu Senackie-
go - gmachy Uniwersytetu, Biblioteki oraz Pałacu 
Rządu. W centralnym punkcie placu stoi pomnik 
cara Aleksandra II, którego Finowie darzą dużym 
sentymentem. Nieopodal stoi prawosławna katedra 
Wniebowzięcia (Sobór Uspienski).

(u góry) 
Prawosławna 
katedra 
Wniebowzięcia 
(Sobór Uspienski) 
z 13. złoconymi 
kopułami 
symbolizującymi 
Chrystusa 
i 12 apostołów
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Port i wyspy z licznymi muzeami

Zaledwie kilka minut spaceru dzieli nas od portu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie którego - na Kauppa-
tori znajduje się  barwny i gwarny targ. Można tu 
kupić nie tylko ryby, owoce,  mięso oraz wędliny 
z łosia czy renifera, ale  też pamiątki, antyki, pe-
ruki. 
Z portu warto popłynąć promami na rozliczne po-
bliskie wyspy, gdzie m. in.  sześciu połączonych 
ze sobą znajduje się Suomenlinna - wybudowana 
w połowie XVIII wieku przez Szwedów forteca. 
Na terenie tej twierdzy znajduje się kilka muzeów. 
Można tam oglądać eksponaty związane z milita-
riami i walkami o wolność Finlandii. Jest na wpisa-
na na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Kościół w Skale i pomnik Sibeliusa

Jedną z największych atrakcji Helsinek jest Temp-
peliaukio – Kościół w Skale wybudowany w 1969 
roku według projektu Timo i Tuomo Suomalaine-
nów. Świątynia wykuta w litej skale to symbol po-
wikłanych  dziejów fi ńskiej architektury sakralnej. 
Na pokrycie wspaniałego dachu o średnicy 24 m 
zużyto 22 km miedzianej taśmy. Wewnątrz regular-
nie odbywają się koncerty, a w niedzielę o 14.00 
jest odprawiane nabożeństwo po angielsku. Naj-

słynniejszy pomnik Helsinek to ogromne stalowe 
organy upamiętniające niezwykle tu popularnego 
kompozytora Jana Sibeliusa. Artystka Eila Hiltu-
nen potrzebowała na ich 6 lat i... 24 tony stali nie-
rdzewnej. 

Niespełna 20 godzin

Wśród 35 muzeów w Helsinkach z pewnością 
wartym polecenia jest Kiasma – Muzeum Sztuki 
Współczesnej  mieści się w dziwacznym, budyn-
ku projektu Amerykanina Stevena Holla. Otwarte 
z wielką pompą w 1998 r., może się pochwalić bły-
skawicznie rozrastającą się kolekcją fi ńskiej i za-
granicznej sztuki współczesnej począwszy od lat 
60. ubiegłego stulecia. Godne uwagi są także Ate-
neumin Taidemuseo - największe muzeum sztuki 
w Finlandii, położone w pobliżu stadionu Muzeum 
Sportu z 1940 roku czy Muzeum Poczty (Posti Mu-
seo) z połowy XX wieku.
Helsinki to miasto w którym nie zabraknie atrak-
cji turystycznych zarówno na krótki kilkudniowy 
wypad, jak i na dłuższy pobyt. Dzięki zainaugu-
rowanym, w ubiegłym roku przez FINNLINES 
regularnym  połączeniom promowym (dwa razy 
w tygodniu) na trasie Gdynia – Helsinki – Gdynia 
od najbardziej wysuniętej na północ stolicy Europy 
dzieli nas jedynie 19 godzin. ANDRZEJ J. GOJKE

Helsinki zostały 
założone w 1550 r.

 przez króla 
szwedzkiego 

Gustawa Wazę. 
Prawa miejskie 

otrzymały w 1569 r. 
Kilkakrotnie 

niszczone 
w XVII i XVIII w., 

a w XVIII w. zostały 
ufortyfi kowane.

Sercem miasta jest plac Senacki, nad którym dominuje nad wspaniała monumentalna, 
śnieżnobiała katedra luterańska wzniesiona w I połowie XIX wieku
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Mury miasta i długie bulwary to wizytówka Mal-
borka. Ale ich stan pozostawia wiele do życzenia. 
Dlatego władze miasta postanowiły wziąć udział 
w konkursie na dofinansowanie projektu „Wspól-
nymi ścieżkami - rozwój potencjału turystycznego 
miast Malbork i Swietłyj”. Zakończył się on ogrom-
nym sukcesem - miasto pozyskało 90 proc. dofi-
nansowania w wysokości  ponad 2,3 mln zł. Projekt 
jest realizowany w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja.

W ramach projektu odbudowane będą ruiny mu-
rów obronnych Starego Miasta, ponadto powstanie 
dokumentacja techniczna na zagospodarowanie 
bulwarów. Część z pozyskanych pieniędzy zosta-
nie wykorzystana na opracowanie koncepcji roz-
woju stref rekreacyjnych i turystycznych. 
Ponieważ jest to projekt partnerski dwóch miast 
(uczestniczą w nim Malbork i  Swietłyj), podczas 
jego realizacji partnerzy będą wymieniać między 
sobą doświadczenia w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni miejskiej. 
Dlaczego Malbork zdecydował się na współpracę 
właśnie z miastem Swietłyj (to jedno z najważniej-
szych miast - portów Obwodu Kaliningradzkiego 
z bardzo dobrym dostępem do Morza Bałtyckie-
go.)? Ponieważ ta miejscowość również jest poło-
żona nad rzeką, a tereny przy nabrzeżach wyma-
gają przebudowy i modernizacji, co umożliwi roz-
wój turystyki. Projekt doskonale wpisuje się zatem 
w potrzeby obu samorządów. 
W Swietłyj zagospodarowany zostanie park wzdłuż 
brzegu kanału, projekt przewiduje też opracowanie 
dokumentacji technicznej na zagospodarowanie 

parków i placów zieleni a także odbudowę nabrzeża. 
Jeśli chodzi o Malbork – zaplanowana jest kom-
pleksowa modernizacja zniszczonych zabytko-
wych murów obronnych miasta, a także opra-
cowanie kompletnej dokumentacji technicznej 
zagospodarowania bulwarów miejskich wzdłuż 
brzegów Nogatu. Docelowo bulwary mają stać 
się atrakcyjnym pasażem spacerowym wraz z całą 
infrastrukturą (nawierzchnia, ławki, ozdobne latar-
nie, punkty usługowo-handlowe, itp.).
Cały projekt ma wartość ponad 960 tys. euro (po-
nad 4 mln zł), z tego na niemal 570 tys. euro (nie-
mal 2,4 mln zł) kosztować będą inwestycje reali-
zowane w Malborku. 
- Realizacja projektu “Wspólnymi ścieżkami – 
rozwój potencjału turystycznego miast Malbork 
i Swietłyj” jest bardzo istotna z punktu widze-
nia stworzenia nowej przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców miasta i przybywających do Mal-
borka turystów – wyjaśnia Monika Sasin, zastęp-
ca naczelnika wydziału inwestycji Urzędu Mia-
sta Malborka. - Po pierwsze zakończymy prace 
związane z odrestaurowaniem miejskich murów 
obronnych. Dotychczas otrzymywaliśmy granty 
na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, jednak środki te pozwalały na prace 
jedynie przy wycinkach murów. W ciągu murów 
miejskich znajduje się zabytkowy budynek Szkoły 
Łacińskiej, który do roku 2014 zostanie odbudo-
wany. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 
9,5 mln zł ze środków RPO WP oraz z MKIDN
-u. Wspomniane inwestycje są względem siebie 
komplementarne i stworzą nową jakość w mieście 
w sferze przestrzeni publicznej. Po drugie w ra-
mach projektu powstanie dokumentacja technicz-
na na zagospodarowanie bulwarów miejskich, któ-
ra będzie podstawą do ubiegania się o zewnętrzne 
środki finansowe być może jeszcze w tej lub w ko-
lejnej perspektywie finansowej. Dla zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej miasta Malborka duże 
znaczenie ma zagospodarowanie bulwarów zlo-
kalizowanych w rejonie Starego Miasta oraz wy-
korzystanie potencjału widokowego i krajobra-
zowego tego rejonu miasta – funkcje atrakcyjne 
turystycznie przyciągną turystów i użytkowników 
bliżej brzegów rzeki. W szczególności dla pod-
niesienia atrakcyjności bulwarów zorganizowania 
wymaga ciąg wzdłuż brzegu Nogatu, z którego 
rozciąga się atrakcyjna, charakterystyczna dla mia-
sta sylweta Zamku i Starego Miasta. 
Rafał koRbut

Ponad 2 mln zł z funduszy unijnych pozyskali samorządowcy 
z Malborka. Pieniądze zostały przeznaczone na modernizację 
i odrestaurowanie zabytkowych murów i bulwarów. 

Malbork odzyskuje 
dawną świetność
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Skąd wziął się pomysł na przejęcie 
od PKP dworca?

- To była wspólna decyzja mieszkańców i samo-
rządu. Nasz dworzec może nie był opustoszały, ale 
w zasadzie nie pełnił już swojej podstawowej roli, 
bo liczba pociągów przejeżdżających przez Kwi-
dzyn w ostatnich latach wciąż się zmniejszała. To 
dlatego część dworcowych pomieszczeń wynajmo-
wano, np. na sklep z odzieżą używaną. Dodatkowo 
ci dzierżawcy nieustanie się zmieniali. To wszystko 
wyglądało paskudnie. A że dworzec jest usytuowa-
ny dokładnie w centrum miasta, to nam wszystkim 
zależało na tym aby go przejąć i doprowadzić do po-
rządku. Na początku wydawało nam się to proste, 
jednak ciągle piętrzyły się jakieś trudności. W końcu 
działania posła Jerzego Kozdronia spowodowały, 
że zaczęto nas poważnie traktować i przyznam, że 
byłem bardzo zdziwiony, gdy dostaliśmy do podpi-
sania porozumienie....

Dlaczego był pan zdziwiony?

- Bo już przestałem w to wierzyć. Nie było już we 
mnie wiary w powodzenie tej inwestycji. Zasko-
czyła mnie też cena zaproponowana przez PKP, bo 
dworzec był wyceniony na prawie 2 mln,  ale spółka 
wyraziła zgodę na sprzedaż za 206 tys. zł. My w bu-
dżecie zarezerwowaliśmy na ten cel 250 tys. zł.

Na jakim obecnie etapie są ustalenia z PKP?

- My już to porozumienie podpisaliśmy i wysłaliśmy 
do Warszawy do zarządu PKP. Obecnie czekamy na 
wyznaczenie terminu zawarcia umowy. Spodziewa-
my się tego w połowie maja.

Jaki pomysł mają państwo na zagospodaro-
wanie tego budynku?

- Sztandarowym pomysłem było przeniesienie na 
dworzec biblioteki miejsko-powiatowej razem z jej 
wszystkimi filiami rozrzuconymi po całym mieście 
lub medioteki z centrum komputerowo-językowego, 
w której mieszczą się zasoby multimedialne, np. na-
grania tego, co się w naszym mieście działo na prze-
strzeni ostatnich 20 lat. 

W jaki sposób na przejęciu dworca skorzy-
stają pasażerowie i czy planuje się remont 
budynku?

- Remont będzie niezbędny i obejmie wymianę 
całej instalacji elektrycznej, sanitarnej, deszczowej 
i stolarki. Ten budynek powinien ponownie spełniać 
funkcję dworca, choć oczywiście nie w takim zakre-
sie jak kiedyś. Widzielibyśmy tam pomieszczenie, 
które będzie poczekalnią i ewentualnie kasą bileto-
wą. Chcemy też dworzec odgrodzić od tunelu, który 
wciąż niszczeje, a my nie nabywamy do niego żad-
nych praw i nie możemy go remontować. Cała infra-
struktura torów i peronów należy bowiem do innej 
spółki PKP i my nie będziemy mieli tytułu prawnego 
by w to inwestować. Stąd pomysł, ogrodzenia, ale 
w zamian planujemy utworzyć bezpieczne przejście 
przez tory.
Przygotowujemy w tej chwili projekt funkcjonal-
no-użytkowy i jeżeli okaże się, że na dworcu da się 
jeszcze wyodrębnić jakieś dodatkowe pomieszcze-
nia, to będziemy je chcieli udostępnić organizacjom 
pozarządowych.

Ale nie dojdzie do takiej sytuacji jak np. w po-
bliskim Grudziądzu, gdzie połowę dworca 
zajmie Biedronka?

- Nie, żaden sklep i w ogóle handel nie jest brany 
pod uwagę. Tego tam na pewno nie będzie, bo nie 
chcemy prowadzić działalności komercyjnej. To bę-
dzie obiekt użyteczności publicznej.

Czy tego typu przejęcia mogłyby być wzorem 
dla innych miast, w których dworce PKP są 
w złym, albo i nawet opłakanym stanie?

- Życie niektórych dworców mogą uratować wła-
ściwie tylko samorządy. Trzeba jednak mieć na 
uwadze to, że w przypadku dworców w większych 
miastach kursowanie pociągów wciąż jest spore. 
Tak jest np. w Malborku. A ich PKP nie wypuści ze 
swoich rąk, bo mogą być żyłą złota. One są po prostu 
wciąż opłacalne w utrzymaniu. Natomiast w takich 
miejscowościach jak Kwidzyn, gdzie dworzec jest 
w zasadzie kulą u nogi, to przejęcie jak najbardziej 
wyjdzie wszystkim na dobre.

Kwidzyn kupuje dworzec
Gdy większość samorządów raczej wyprzedaje składniki swoich majątków, Kwidzyn 
idzie w zupełnie inną stronę, wykupując dworzec kolejowy. O kulisach i powodach tej 
odważnej inwestycji z wiceburmistrzem Piotrem Halagierą rozmawia Mikołaj Podolski.

W środku 
wiceburmistrz 

Kwidzyna Piotr 
Halagiera podczas 
składanie podpisu 

na projekcie 
innej ważnej 

dla Kwidzyna 
inwestycji – mostu 

przez Wisłę
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Budowany właśnie obiekt składać się będzie 
z dwóch brył. Bryła wejściowa jest głównym te-
renem komunikacji pionowej i poziomej, łączącą 
poszczególne zespoły funkcjonalne. Zlokalizowa-
no w niej także basen dla niepływających, fi tness 
i wellness – spa. Natomiast w bryle południowo-
wschodniej zaprojektowano zespół wewnętrznych 
basenów rekreacyjnych i basen sportowy. 
- Oprócz tego wewnątrz znajdzie się basen reha-
bilitacyjny z platformą dla niepełnosprawnych, ze 
stacją masażu, poręczami i schodami wejściowymi, 
basen sportowy z pełnym oprzyrządowaniem po-
zwalającym zorganizować zawody sportowe zgod-
ne z przepisami FINA, dodatkowe szatnie – wylicza 
Dawid Zielkowski, rzecznik prasowy prezydenta 
miasta Słupska. - Będą również dwie sauny - su-
cha i mokra - z pełnym wyposażeniem, zewnętrzny 
basen solankowy z podświetleniem ledowym, urzą-
dzeniami do masażu karku, parasolem i grzybkiem 
wodnym oraz leżankami do masażu, a także we-
wnętrzne baseny dla dzieci z licznymi atrakcjami.
Wielbiciele mocniejszych wrażeń będą mieli do 
dyspozycji gejzery wodno-powietrzne, 3 zjeż-
dżalnie rurowe, dziką rzekę czy w końcu ściankę 
wspinaczkową, która sięgać będzie trzeciego piętra. 
Ponadto na parterze zlokalizowane zostaną kawia-
renka internetowa, sklep ze sprzętem pływackim, 
plac zabaw dla dzieci, salon kosmetyczno-fryzjer-
ski, kawiarnia, restauracje, siłownie i sale fi tness 

z szatniami oraz strefa wellness & spa wraz z ga-
binetami odnowy biologicznej, kosmetycznymi, za-
biegowymi i masażu. Natomiast na drugim piętrze 
znajdować się będzie kręgielnia.
Ponadto na zapleczu Parku Wodnego zostanie stwo-
rzony teren wygrodzony na potrzeby rekreacji na 
wolnym powietrzu (pawilony ze stołami i ławecz-
kami na pikniki rodzinne, szereg alejek  ścieżek ro-
werowych oraz dywanów trawnikowych). Zaś dla 
najmłodszych przygotowany zostanie duży plac za-
baw wykonany z bezpiecznych dla dzieci elemen-
tów drewnianych, z miękkim podłożem. W Parku 
będą rosły drzewa szlachetne i krzewy ozdobne. 
Jednorazowo z usług Parku Wodnego będzie mogło 
korzystać 900 osób.
- Słupski Park Wodny stanie się największym i naj-
nowocześniejszym obiektem sportowo-rekreacyj-
nym w zachodniej części regionu pomorskiego – 
mówi  Dawid Zielkowski. - Jego budowa sprawi, że 
nasze miasto stanie się bardziej atrakcyjne zarówno 
dla mieszkańców, jak i turystów wypoczywających 
w okresie letnim nad wybrzeżem Bałtyku w pro-
mieniu co najmniej 60 km od Słupska. Centrum 
Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji przyczyni się też 
do wydłużenia sezonu letniego na naszym terenie, 
co pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę, a re-
alizacja tej inwestycji doprowadzi do aktywizacji 
gospodarczej tego obszaru. 
Rafał koRbut

- Słupski Park 
Wodny stanie 

się największym 
i najnowocze-

śniejszym obiek-
tem sportowo-

rekreacyjnym 
w zachodniej 

części regionu 
pomorskiego 

Wodny park powstaje w Słupsku
Zespół basenów rekreacyjnych, basen sportowy, fi tness i wellness–
spa znajdą się w powstającym właśnie Parku Wodnym w Słupsku. 
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Rewitalizacja traktu to jedna z największych in-
westycji realizowana przez słupski samorząd – jej 
wartość to niemal 50 mln zł. Projekt pn. „Rewita-
lizacja Traktu Książęcego w Słupsku uzyskał dofi-
nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość pro-
jektu to ponad 47,2 mln zł, w tym dofinansowanie 
wyniosło niemal 32 mln zł. Realizacja inwestycji 
zaczęła się w 2010 r., a jej zakończenie zaplano-
wane jest na grudzień 2013 r.
- Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim 
rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejskiego 
– wyjaśnia Dawid Zielkowski, rzecznik prasowy 
prezydenta miasta Słupska. - To spowoduje oży-
wienie społeczno–gospodarcze tego obszaru. Po-
dejmowane są i będą również działania zmierzają-
ce do ożywienia aktywności ludności zamieszku-
jącej ten obszar poprzez. 
I tak jednym z założeń jest podniesienie jakości 
życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru 
poprzez objęcie grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym działaniami o charakterze doradczym, 
pomocowym i szkoleniowych, zwiększenie wa-
chlarza usług kulturalnych, poprawę warunków 
mieszkaniowych mieszkańców i zwiększenie 
bezpieczeństwa, wspieranie inicjatyw gospodar-
czych, wsparcie psychologiczno – doradcze oraz 
warsztaty profilaktyczno - wychowawcze (których 
celem będzie pokazanie alternatywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu).
- Równie ważne jest także przywrócenie ładu 
przestrzennego – dodaje Dawid Zielkowski. - Jest 
to realizowane poprzez podniesienie estetyki ulic, 
budynków oraz podwórek, a także poprawę stanu 
technicznego istniejącego układu komunikacyjne-
go (przebudowę ulic, skwerów, przejść podziem-
nych, ciągów pieszych i ciągów pieszo – rowero-
wych). Te działania w efekcie powodują wzrost 
atrakcyjności gospodarczej i osiedleńczej regionu. 
W ramach projektu zmodernizowane, zrewitali-
zowane i zbudowane zostaną: zabytkowe kamie-
niczki, kolektory deszczowe, przejścia podziem-
ne, deptak, teatr „Rondo”, Pracownia Ceramiczna, 
ośrodek sportowo-rekreacyjny i wiele innych. 
Zaplanowano również wiele imprez kulturalno-
rozrywkowych oraz inicjatyw o charakterze pro-
mocyjnym (m.in. festiwal teatrów, warsztaty tańca 
nowoczesnego, fotograficzne i teatralno-taneczne, 
zajęcia kuglarskie, szczudlarskie, ceramiczne i ar-
teterapii, zajęcia sportowo, itp.).
Inwestycja obejmuje obszar 57,5 ha, w obrębie 
którego znajdują się ul.: W. Polskiego, Kołłątaja, 
Wileńskiej, Żeromskiego, Mickiewicza, Reymon-
ta, Wyspiańskiego, Solskiego, Krasińskiego, Sta-
szica, Niedziałkowskiego, Konopnickiej, Starzyń-
skiego, Tuwima, Wolności, Kopernika, Sienkiewi-
cza, Deotymy i A. Łajming. 
Rafał koRbut

Trakt prawdziwie Książęcy
Słupski Trakt Książęcy znalazł się wśród finalistów konkursu 
Top Inwestycja Komunalna 2012, który organizowany jest 
przez Portalsamorzadowy.pl. 
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W ramach projektu 
zmodernizowane, 

zrewitalizowane 
i zbudowane 

zostaną: zabytkowe 
kamieniczki, 

kolektory 
deszczowe, przejścia 

podziemne, 
deptak, teatr 

„Rondo”, Pracownia 
Ceramiczna, 

ośrodek sportowo-
rekreacyjny i wiele 

innych.

Całkowita wartość 
projektu to ponad 
47,2 mln zł, w tym 

dofinansowanie 
wyniosło niemal

 32 mln zł.
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Jak zaczęła się pana pasja?

- W 1994 r. mój kolega, z którym trenuję do dziś, 
zabrał mnie na tor. A że od zawsze lubiłem mo-
tocykle, od razu połknąłem bakcyla. Za odłożone 
pieniądze, pochodzące jeszcze z I Komunii Św., 
kupiłem swój pierwszy crossowy motocykl. To 
był CZ 500 - trochę za duży dla mnie, ale póź-
niej dostałem mniejszy. Później trafiłem do klubu 
Gdańskiego Auto Moto Klubu i tak się  zaczęło. 
Miałem 14 lat.

To dobry wiek na początek kariery?

- Ta granica wiekowa cały czas się przesuwa, teraz 
zaczynają trenować coraz młodsi zawodnicy. Mój 
starszy syn Patryk motocykl ma już od 3 roku ży-
cia, ale na początku jeździł tylko wokół domu, po 
trawie i to tylko wtedy, gdy miał ochotę. Natomiast 
bardziej profesjonalne treningi rozpoczął w wieku 
7 lat, a więc dopiero trzy lata temu. Podobnie było 
z moim młodszym synem Damianem, który ma 
obecnie 7 lat.

Pamięta pan swój pierwszy poważniejszy 
wyścig? Był strach, adrenalina...?

- Pierwsze zawody zaliczyłem w Lipnie w kla-
sie 85. Adrenalina oczywiście była ogromna, ale 
swojego wyniku z tamtego wyścigu nie pamiętam. 
Najważniejsze wtedy było dla mnie żeby dojechać 
do mety, bo liczyła się licencja. Pierwsze sukcesy 
przyszły dopiero później, gdy jeździłem w kla-
sie125 Junior. Wtedy wywalczyłem tytuł Wicemi-
strza Polski, a tytuł Mistrza Polski przyszedł w kla-

sie 125 Senior, gdy miałem około 19 lat. 

Z jakich swoich sukcesów jest pan najbar-
dziej dumny?

- Za największe swoje osiągnięcia uważam 11 
miejsce w Mistrzostwach Świata, parę wygranych 
eliminacji w Mistrzostwach Europy oraz oczy-
wiście dziewięciokrotne zdobycie tytułu Mistrza 
Polski.

Co pan czuje jak jest na starcie? Jak to wy-
gląda w pana oczach taki wyścig? Czy jest 
obawa o własne życie?

- Mimo że jeżdżę już 18 lat i mogłoby się wyda-
wać, że nie powinienem odczuwać już żadnego 
stresu, to tak nie jest. Nadal się denerwuję, wyci-
szam przed startem, staję się zamknięty, koncen-
truję się i zastanawiam się jak się może potoczyć 
wyścig. Teraz i tak jest lepiej, bo wcześniej stres 
dopadał mnie nawet na kilka dni przed zawodami, 
teraz zazwyczaj w dzień wyścigu. Ale obecnie już 
nie startuję tak jak kiedyś, zawodowo, więc i trema 
jest mniejsza. Wtedy, gdy walczyłem w mistrzo-
stwach Europy czy świata, które zawsze były dla 
mnie priorytetem, to denerwowałem się i przeży-
wałem to wszystko dużo bardziej. 

Później jednak zaczął pan startować głównie 
w Polsce. Dlaczego? 

- W 2008 r. miałem dość poważny wypadek i przez 
dwa lata przechodziłem rekonwalescencję. Mia-
łem trzy operacje obu rąk, które były złamane i to 

O startach swoich i swoich synów w zawodach motocrossowych 
z Maciejem Zdunkiem w salonie Renault Zdunek rozmawia Mikołaj Podolski.
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W ślady Macieja 
Zdunka idą obecnie 

jego synowie, którzy 
już zaczynają odnosić 

pierwsze sukcesy

Fot. Materiały prasowe
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był praktycznie koniec mojej kariery zawodowej. 

Z tego co wiem, to nie jedyne pana kontu-
zje... Było też kilka innych, poważnych.

- Najgroźniejsza przytrafiła mi się chyba na Mi-
strzostwach Europy w 1999 r., gdy szczepiłem się 
z innym zawodnikiem na skoku, obaj się wywró-
ciliśmy, a dodatkowo kolejny na mnie skoczył . 
Rezultat był taki, że miałem żebra wbite w płuco. 

Jakimi motocyklami pan jeździ?

- Mam dwie Hondy CRF 450.

Jak sobie radzą synowie? Mają już pewnie 
pierwsze zawody za sobą?

- Jak na razie młodszy jeździ tylko po to, aby zdo-
bywać doświadczenie. Zaliczył jak dotychczas 
kilka starów. Oczywiście trenujemy, żeby w przy-
szłości były sukcesy, ale on jest jeszcze bardzo 
młody i ma czas. Teraz startuje w klasie 65 dla 
zawodników w wieku od 8 do 12 lat. Natomiast 
starszy syn w tamtym roku zdobył tytuł Mistrza 
Polski w klasie 65, chociaż ubiegły sezon był dla 
niego raczej pechowy, choć wygrał ostatnią elimi-
nację Mistrzostw Europy. W całej kwalifikacji co 
prawda nie uplasował się na najwyższych pozy-
cjach, był jednak w pierwszej dziesiątce i pokazał, 
że może szybko jeździć. W tym sezonie przeszedł 
do klasy 85 małe koła, chociaż mógłby jeszcze 
startować w niższej klasie . 

Czyli zapowiada się na obiecującego zawod-
nika?

- Tak. Poza tym ma cały czas licencję holenderską, 
dlatego w ubiegłym roku, gdy był tylko wolny 
weekend, to jechaliśmy na zawody do Holandii. 
W tym roku planujemy przejechać tam cały cykl. 

Co jest takiego w tym polskim motocrossie, 
że tutaj nie można jeździć? Za mało jest 
zawodników, a może problem leży w czymś 
innym? Co jest u nas jeszcze do zrobienia?

- Po pierwsze jest właśnie za mało zawodników, 
a po drugie w Holandii jest zdecydowanie wyższy 
poziom i odbywa się tam dużo więcej zawodów. 
W Polsce jest 8 eliminacji, a w Holandii  16.  

Najbardziej uciążliwy jest pewnie dojazd do 
Holandii?

- Na szczęście z Gdańska do Holandii są „tanie 
linie” i czasem bilet można kupić już za 50 zł. Wy-
myśliliśmy więc takie rozwiązanie, że zostawiamy 
tam samochód ze sprzętem, a sami lecimy samolo-
tem. W godzinę jesteśmy na miejscu.

A jak wygląda kwestia trenowania? Wiem, 
że w Gdańsku jest tor, ale podobno za bar-
dzo ubity i twardy...

- To jest tor, o który tak naprawdę mało kto dba. 
Jest bardzo specyficzny. Rozjeżdżony przez kłady 

i nie tylko. Korzystamy z niego tylko czasem.

Czyli przydałby się w Trójmieście jakiś inny, 
normalny...

- Na pewno. Gdynia przecież w ogóle nie ma toru, 
a powinna. Jest na szczęście dużo torów prywat-
nych, my także taki mamy .

 Ma pan jeszcze jakieś marzenia w związku 
z motocrossem? Jak długo chciałby pan 
jeszcze jeździć?

- Tak szczerze to ja już bardziej patrzę na synów 
niż na siebie. Wiem, że sam już wyżej nie zajdę, 
dlatego chcę poświęcić im swój czas. To jest chy-
ba normalne. Każdy ojciec dba o swoich synów 
i chce ich pchnąć wyżej, aby coś osiągnęli. 

Można więc chyba powiedzieć, że motocross 
jest taką wspólną rodzinną pasją. Czy mu-
siał pan do tego sportu namawiać swoich 
synów, czy oni sami załapali tego bakcyla?

- To stało się naturalnie. Ja jeździłem na moto-
crossie, to i starszy syn zaczął próbować. Załapał 
bakcyla i tak go to trzyma. Natomiast młodszy 
podpatrzył starszego i też mu się spodobało. Co 
prawda mój ojciec nigdy nie jeździł, ale on zawsze 
był fanem motoryzacji.

A nie boi się pan o synów podczas wyści-
gów?

- Pewnie, że się boję. Każdy ich start to jest duża 
nerwówka; żeby im wyszło, żeby się nie wywróci-
li. Tak naprawdę to u nas wszystko jest już posta-
wione na ten sport. Traktujemy to bardzo poważnie 
i nie ukrywam, że chcemy w nim coś osiągnąć. 

- Za największe 
swoje osiągnięcia 
uważam 11 miejsce 
w Mistrzostwach 
Świata, parę 
wygranych 
eliminacji 
w Mistrzostwach 
Europy oraz 
oczywiście 
dziewięciokrotne 
zdobycie tytułu 
Mistrza Polski.

Za odłożone 
pieniądze, 
pochodzące jeszcze 
z I Komunii Św., 
kupiłem swój 
pierwszy crossowy 
motocykl.
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Jakie są pana największe pasje?

- Moją największą pasją jest motoryzacja, a na 
drugim miejscu jest sport. Staram się uprawiać 
go jak najwięcej. Stawiam głównie na dyscypli-
ny ogólnorozwojowe. W ostatnim czasie jest to 
przede wszystkim bieganie. Zacząłem 3 lata temu. 
Do uprawiania tego nie trzeba mieć zarezerwo-
wanego kortu, boiska czy zebranego zespołu lub 
sparingpartnera do gry. Nawet pogoda nie musi 
być idealna. Nie można więc się wykręcić, że jest 
zimno, spóźniłem się na kort lub że kolega akurat 
nie może. Wystarczy trochę wolnego czasu i dobre 
chęci. 

Pamięta pan ten moment, kiedy trzy lata 
temu założył dresy i poszedł biegać? Było 
wówczas ciężko?

- Wiadomo, że za pierwszym razem musi być cięż-
ko. Odcinki, które kiedyś oznaczały dla mnie wiel-
kie osiągnięcie i niesamowity wysiłek, obecnie są 
dla mnie dystansami które przebiegam codziennie, 
czyli ok. 5 km.

Co panu daje bieganie?

- Przede wszystkim zdrowie. Jeżeli ktoś spędza 
osiem, a w moim przypadku nierzadko nawet kil-
kanaście godzin na dobę przed komputerem, to 
ruch jest potrzebny.

po bulwarze

O sportowych 
pasjach, pięknych 

plażach, 
hybrydowych 
samochodach 

i miłości do Gdyni 
z Markiem Ważnym, 

Dyrektorem Lexus 
Gdynia rozmawia 
Mikołaj Podolski.

Bieganie ma też swoje minusy...

- Bywa nudne, za to jest wyjątkowo prostym 
sportem, zapewniającym jednocześnie ruch na 
świeżym powietrzu. Sam najczęściej biegam po 
gdyńskim bulwarze, ponieważ mam tam najbliżej. 
Tam są fantastyczne wschody słońca, zwłaszcza 
w zimie. Natomiast tę nudę można rozwiać np. 
muzyką, choć ja niedawno postawiłem na audio-
booki. Dzięki temu nie sposób nudzić się podczas 
biegu. Obecnie słucham książki „Sprzedaż przez 
zaufanie” Todda Duncana, odnoszącej się w wielu 
aspektach do obsługi jaką oferujemy w naszym 
salonie.

Jakie jeszcze dyscypliny pan lubi?

- Rower, pływanie oraz sporty ekstremalne, 
zwłaszcza snowboard i windsurfing. Niestety tej 
zimy nie miałem czasu na deskę. Latem wybie-
ram się głównie nad polskie morze, a zimą w za-
graniczne góry. Jeżeli chodzi o żagle, to preferuję 
nasze okolice, np. Karwię i Łebę. Uważam, że ni-
gdzie na świecie nie ma takich plaż jak u nas.

Która plaża jest według pana 
najpiękniejsza?

- Wszystkie polskie plaże należy rozpatrywać 
w kategoriach najpiękniejszych. Ciężko z czym-
kolwiek porównać nasz złoty piasek..

Na desce bywa niebezpiecznie. 
Odnosił pan jakieś urazy?

- Miałem sporo kontuzji – złamania, zwichnięcia, 
skręcenia... Zdarzało się nawet, że prosto ze stoku 
trafiłem na stół operacyjny. Najbardziej bolesne 
dla mnie było wypadnięcie barku, a najuciążliw-
sze dwukrotne złamanie ręki z przemieszczeniem. 
Dlatego od jakiegoś czasu na co dzień wolę upra-
wiać coś mniej niebezpiecznego, czyli bieganie. 

Nie ciągnie pana do innych dyscyplin?

- Próbowałem golfa. Mój ojciec jest zapalonym 
golfistą. Ja stwierdziłem, że jeszcze mam na to 
czas. Znam już podstawy, więc jeśli za parę lub 
paręnaście lat złapię kij golfowy, to powinienem 
sobie poradzić.

Jest pan również kibicem?

- Absolutnie nie. Sport traktuję bardziej jako re-
laks i coś dla zdrowia.

Najczęściej biegam
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Co jeszcze znajduje się w kręgu pańskich 
zainteresowań?

- Uwielbiam grafikę użytkową i nowe media, 
przede wszystkim technologie bezprzewodowe. 
Dużo czytam na temat technologii zbliżeniowych, 
np Near Field Communication (rozwiązania uła-
twiające komunikację, np. między urządzeniami 
– red.). Dzięki nim niedługo będziemy mogli za-
pewne płacić telefonami, a tę technologię będzie 
można też zastosować w reklamie. A jeżeli chodzi 
o grafikę, to zdecydowanie najbardziej pociąga 
mnie typografia. Zawsze staram się, żeby w na-
szych publikacjach tekst był perfekcyjnie złożony.

Przejdźmy zatem do tej największej pasji, 
czyli motoryzacji. Czy już jako dziecko pró-
bował pan grzebać w silnikach samochodo-
wych i wyrastał w towarzystwie ich ryku? 
Ma pan zapewne wiedzę motoryzacyjną 
w małym palcu?

- Właśnie że nie. Zagadnienia techniczne oczywi-
ście są mi znane bardziej niż przeciętnemu czło-
wiekowi, ale od tego są specjaliści i najważniejsze 
są tu konsultacje z mechanikami lub doradcami 
serwisowymi. Mechanika jest tylko częścią mo-
toryzacji. Szczerze mówiąc nie miałem nawet za 
bardzo chęci zagłębiać się w szczegóły technicz-
ne, ponieważ zarówno toyota, jak i lexus prawie 
w ogóle się nie psują. Fascynuje mnie za to tech-
nologia hybrydowa i samochody elektryczne. 
Uważam, że to nasza przyszłość. Bardzo owocny 
pod tym względem był zwłaszcza ostatni rok, kie-
dy zanotowano w tej dziedzinie niesamowity po-
stęp. 

Co pana najbardziej fascynuje 
w tej technologii?

- Co ciekawe uważam, że jak na razie aspekty eko-
logiczne jeszcze nie są decydującym argumentem, 
który mógłby zachęcić do zakupu. Jest już za to ta-
kim moment obrotowy silnika elektrycznego. Dy-
namika samochodów hybrydowych, obok ciszy, 
są ich wielkimi walorami. W przeciwieństwie do 
samochodów z silnikiem diesla, w samochodzie 
elektrycznym panuje absolutny spokój. 

Kiedy pana zdaniem ta technologia 
wreszcie się upowszechni?

- Wśród naszych klientów to już się dzieje, bo 
sprzedaż naszych modeli z napędem hybrydo-
wym przekraczała 70 proc. naszej sprzedaży. Ten 
trend już się zaczął i jest zarówno ogólnopolski, 
jak i ogólnoeuropejski. Natomiast samochody 
typu plug-in czy samochody w pełni elektryczne 
to  jeszcze całkowita nowość. Można je co praw-
da sprowadzić indywidualnie, jednak na nie trzeba 
patrzeć w kategoriach przyszłościowych.

Pamięta pan swój pierwszy samochód?

- Białe Cinquecento 700 z kratką. To był 1999 r. 
Szalony samochód. Znają go miliony Polaków, 
więc nie trzeba go bliżej przedstawiać. To było 
służbowe auto w warsztacie blacharsko-lakierni-

czym, gdzie zaczynałem karierę motoryzacyjną 
jako magazynier.

A obecnie jaka jest pana ulubiona marka?

- Skłamałbym mówiąc, że nie jest to lexus 
(śmiech). Poza tym ja zawsze sprzedając te samo-
chody mówię klientom, że sprzedaję w 50 proc. 
produkt, a w 50 proc. satysfakcje klienta przez per-
fekcyjną obsługę. Jak wspomniałem, lexusy należą 
do najmniej awaryjnych samochodów na świecie, 
tak więc jak już się zepsują lub jeśli klient przyje-
dzie na regularną obsługę serwisową, nie powinien 
odczuwać dyskomfortu. Ma do dyspozycji m.in. 
udostępniony bezpłatnie samochód zastępczy czy 
usługę door-to-door, którą chętnie wykonają nasi 
doradcy.

Co dla pana jest najważniejsze 
w samochodzie?

- Inteligentny kluczyk, klimatyzacja, automatycz-
na skrzynia biegów, elektryczne szyby i dobry 
dźwięk. Najlepiej żeby to był Mark Levinson. To 
musi dla mnie mieć idealny samochód. 

A moc?

- Nie musi mieć dużej. 100 koni w zupełności wy-
starczy.

Szybko pan jeździ?

- Zdarza mi się, ale rzadko. Swoje punkty już w ży-
ciu złapałem i nie zamierzam łapać kolejnych.

Jakiej muzyki słucha pan w samochodzie?

- Ogólnie rzecz biorąc to po prostu współczesnej, 
dla mnie bardziej ważne jest to, by płyta była do-
brze wydana, ponieważ cenię jakość dźwięku, 
a audio Mark Levinson stawia wysokie wymaga-
nia.

Wspomniał pan, że dużo pracuje. 
Starcza czasu na przyjaciół i rodzinę?

- Staram się jak mogę, lecz ostatnio niestety nie. 
Wszyscy ciężko pracujemy. Utrzymuję jeszcze 
z nimi na szczęście zdrowe relacje (śmiech). Mam 
nadzieję, że mi wybaczą.

Lubi pan Gdynię?

- Jestem zakochany w tym mieście i nie wyobra-
żam sobie życia gdzie indziej. Ta miłość zaczyna 
się od uśmiechniętej pani w urzędzie miejskim, 
gdzie nie ma praktycznie kolejek, a kończy na 
Skwerze Kościuszki. Gdynia to bardzo przyjazne 
miasto. Poza tym każde miejsce jest tu wyjątkowe. 
Mamy piękny bulwar, dwie plaże, ulicę Świętojań-
ską i lasy. Z jednej strony mamy morze, a z dru-
giej moreny czołowe, które zostały po lodowcu. 
To powoduje, że jesteśmy otoczeni naturą. Poza 
tym mój entuzjazm nie może być bezpodstawny, 
skoro w rankingach jesteśmy zawsze w czołówce 
najbardziej przyjaznych miast. Widać tu też chęć 
inwestowania i rozwoju. 

Latem wybieram 
się głównie 
nad polskie 
morze, a zimą 
w zagraniczne 
góry. Jeżeli 
chodzi o żagle, to 
preferuję nasze 
okolice, np. Karwię 
i Łebę. Uważam, że 
nigdzie na świecie 
nie ma takich plaż 
jak u nas.

Stawiam głównie 
na dyscypliny 
ogólnorozwojowe. 
W ostatnim 
czasie jest to 
przede wszystkim 
bieganie. 
Zacząłem 3 
lata temu. Do 
uprawiania tego 
nie trzeba mieć 
zarezerwowanego 
kortu, boiska 
czy zebranego 
zespołu lub 
sparingpartnera 
do gry. Nawet 
pogoda nie musi 
być idealna. 
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Stale ewoluujący kształt pojazdu 
czyni go z roku na rok jeszcze 
bardziej przyjemnym dla oka.

Zwinność – to główna cecha, którą zachwalają producenci trzeciego, po Volks-
wagenie up! i Škodzie Citigo, z tzw. „Trojaczków Volkswagena”. Seat Mii, który ma 
na przełomie marca i kwietnia trafić do gdańskiego salonu K.M.J. Kaszubowscy, 
ma niewiele ponad 3,5 m długości, dzięki czemu będzie go można łatwo za-
parkować. Do środka bez większych problemów wejdą cztery osoby. Wewnątrz 
umieszczono 3-cylindrowe silniki w dwóch wersjach: 60 KM i 75 KM, auto zaś 
spala odpowiednio 4,2l i 4,3l na 100 km.
Zainstalowany system City Safety Assist będzie włączony automatycznie przy 
prędkości jazdy poniżej 30 km/h i dzięki laserowemu czujnikowi pomoże w uni-
kaniu kolizji. Kiedy zbliżający się do przeszkody kierowca nie zareaguje, system 
będzie mógł nawet sam zatrzymać pojazd.
W Hiszpanii 3-drzwiowe auto można kupować już od końca ubiegłego roku, 
Polacy musieli na nie jednak czekać do marca. W międzyczasie Seat zaprezento-
wał już 5-drzwiową wersję Mii, która ma być do nabycia w najbliższych miesią-
cach. Zmiana jednak nie wpłynie na samą sylwetkę pojazdu.
Jak zapewnia dr Matthias Rabe, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w firmie SEAT, 
niska masa i nowoczesny układ napędowy zapewnią sportowe wrażenia z jaz-
dy i wydajność, zaś Mii spełnia jednocześnie wszystkie wymagania stawiane 
współczesnemu miejskiemu samochodowi. 

Land Rover
Discovery

Kolejna generacja 
produkowanych od 1989 r. 
Land Roverów Discovery 
pod niektórymi względami 
powaliła konkurencję 
na kolana.

Seat Mii
Lekki, mały, lecz pojemny Seat wydaje się być dobrym 
rozwiązaniem dla tych, którzy dużo jeżdżą po mieście.
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Land Rover Discovery 4 w wersji 3.0 D HSE, który oferuje 
fi rma JLR Gdańsk, ma przycisk Start/Stop do uruchamia-
nia silnika, 8-biegową automatyczną skrzynię biegów, 
tempomat i system nagłaśniający Harman/Kardon 
z jedenastoma głośnikami. Moc to „skromne” 210 KM. 
Przed zatankowaniem złego paliwa kierowcę uchroni 
specjalny system, inny zaś zapamięta ustawienia fotela 
kierowcy oraz lusterek. Do tego należy dodać system 
nawigacji premium z HDD, wyposażony w mapy na 
dysku twardym i głosową kontrolą. Przy tych unowo-
cześnieniach nie mogą już imponować czujniki parko-
wania, elektrycznie składane lusterka, czy spryskiwacze 
refl ektorów, które też znalazły się w wyposażeniu stan-
dardowym. Do tego można opcjonalnie dodać pełno-
wymiarowe aluminiowe koło zapasowe i podgrzewa-
jący niektóre elementy pakiet Cold Climate, znajdujące 
się w wyposażeniu dodatkowym.
Nie ma wątpliwości, ze jest to auto dla wymagających. 
Sprawdzi się w niemal każdych warunkach i w każdej 
szerokości geografi cznej – od Alaski aż po sawannę. 
A do tego zapewni prawdziwy komfort podróży, 
w środku przypomina bowiem całkiem przyzwoitą 
limuzynę.

Od stycznia w pomorskich salonach można kupować 
nowego Suzuki Swift Sport. Auto jest wyposażone w silnik 
benzynowy 1.6 o mocy 136 KM i sześciostopniową ma-
nualną skrzynię biegów. W standardowym wyposażeniu 
znajdziemy przyciemniane tylne szyby, podgrzewane fo-
tele, kierownicę wyposażoną w przyciski sterowania zesta-
wem głośnomówiącym, tempomatem i systemem audio, 
a także podgrzewane, elektrycznie regulowane lusterka. 
Pojazd jest też bezpieczny. Wśród siedmiu poduszek 
powietrznych znajduje się m.in. poduszka kolanowa kie-
rowcy. Auto zdobyło najwyższą liczbę gwiazdek w testach 
zderzeniowych EuroNCAP.
Swift Sport ma boczne spojlery progowe, sprawiające 
wrażenie niższego zawieszenia pojazdu. Do tego docho-
dzą ksenonowe refl ektory i mierzące aż 17 cali koła. Samo-
chód łączy w sobie cechy ekskluzywności z dynamiczną 
stylizacją. Jak zapewnia producent, auto zużywa 6,4 l pali-
wa na 100 km.

Fiat Strada
Pod maską 16-zaworowy silnik wysoko-
prężny 1.3 MultiJet Euro5 o mocy 95 KM.

Choć produkowana w średniej wielkości brazylijskim 
mieście Betim Strada największymi sukcesami może 
poszczycić się na rynku południowoamerykańskim, to 
wprowadzony kilka lat temu na rynek silnik 1.3 Multijet 
16V stopniowo wydaje się przekonywać do tej marki 
Europejczyków.
Nie inaczej jest w tym przypadku, zwłaszcza, że ofe-
rowana w Trójmiejskim salonie Auto Mobil Strada 
wydaje się być pojazdem uniwersalnym. W zależności 
od rodzaju kabiny samochód można nabyć w trzech 
wersjach. Również trzy są wersje wyposażenia: Trekking, 
Working i Adventure. W dwóch ostatnich - przy po-
dwójnej kabinie - można przewozić cztery osoby przy 
ładowności do 650 kg. Natomiast w Wersji Adventure 
standardem jest manualna klimatyzacja.

Suzuki Swift Sport
Komfortowo i sportowo?  Suzuki udowadnia, 
że można połączyć jedno i drugie.

Moc to „skromne” 
210 KM
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Czyżby SPA (naturalnie 
przed ustaleniem swojej 
dzisiejszej nazwy) było 
najstarszą formą terapii 
stosowaną już przez pra-
ludzi? Nie wykluczone, 
gdyż naukowcy twierdzą, 
że musieli oni odkryć 
bardzo wcześnie koją-
ce właściwości wody, 
jej wpływ na łagodzenie 
bólu (zwłaszcza tam gdzie wir rzeczny po-
wodował wirowanie fal wodnych o ciało). 
Również fakt, że wody termalne pozytyw-
nie wpływają na organizm ludzki, z całą 
pewnością został ustalony dość wcześnie. 

Faktem nie tylko nieza-
przeczalnym, ale wręcz 
szeroko znanym jest za-
miłowanie starożytnych 
do różnorodnych kąpieli 
wodnych. W Rzymie do 
tej pory można zwiedzać 
gruzy po licznych kąpieli-
skach, z których korzysta-
li ówcześni mieszkańcy. 
Miejsca te zwane termami, 

nie tylko pozwalały skorzystać z kąpieli 
wodnych, ale były połączone z salami do 
ćwiczeń gimnastycznych, stanowiły też 
znakomite środowisko do spotkań towa-
rzyskich.

Relaks na najwyższym poziomie

Woda to źródło życia, symbol odnowienia 
i świeżości. Filozofia SPA nawiązuje do 
kultury podróżowania do kurortów, w któ-
rych, dzięki znanym od dawna niezwy-
kłym właściwościom wód, można odzy-
skać można było siły witalne, równowagę 
i spokój ducha. Rozluźniony, wypoczęty, 
pozytywnie nastawiony do życia - każdy 
chce takim być i każdy z nas może takim 
być. Filozofia SPA sprawia, że jest to re-
alne. Wspaniałe chwile relaksu płynące 
z kontaktu z wodą są jej podstawą.
Hasło „SPA” kojarzy się nie tylko ze zdro-
wiem, urodą i ulgą dla skołatanych ner-

Woda – źródło życia
SPA – zespół zabiegów hydroterapeutycznych, który swą zbiorczą nazwę zawdzięcza bel-
gijskiemu uzdrowisku z tradycjami sięgającymi średniowiecza. Dziś jedno z popularniej-
szych skojarzeń pojawiających się wtedy gdy mowa o skutecznej terapii wielu schorzeń, 

nowoczesnym eliksirze młodości czy wypoczynku z najwyższej półki.

Hasło „SPA” kojarzy 
się nie tylko ze 
zdrowiem, urodą 
i ulgą dla skołatanych 
nerwów. 
Współcześnie to również 
synonim wypoczynku w należytej 
oprawie, zapewniającego 
odpowiedni prestiż. 

To połączenie 
hotelu z miłą ob-
sługą, gabinetu 
kosmetycznego 
i fitness klubu.
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wów. Współcześnie to również synonim 
wypoczynku w należytej oprawie, zapew-
niającego odpowiedni prestiż. Sprzyjają 
temu nie tylko liczne zabiegi pielęgna-
cyjne ale również komfortowe otoczenie. 
Tym bardziej, że większość ośrodków 
SPA usytuowana jest w miejscach niezwy-
kle atrakcyjnych turystycznie, otoczonych 
piękną przyrodą. Im są bardziej egzo-
tyczne, tym lepiej. To połączenie hotelu 
z miłą obsługą, gabinetu kosmetycznego 
i fitness klubu. Zwykle mają wodne centra 
zabiegowe i basen. Od rana do wieczora 
człowiek zajmuje się tu sobą - zdrowiem 
i urodą.

Dla ciała i duszy

Zdecydowana większość zabiegów SPA, 
opiera się na zabiegach wodnych. Woda to 
naturalny oksydant, który w szybkim cza-
sie, przyspiesza regenerację wszystkich 
uszczerbków, jakich doznał nasz orga-
nizm. Dobre salony SPA i ośrodki, zapew-
nią nam odżywianie skóry, oraz jej relaks.  
Lista zabiegów oferowanych przez ośrod-
ki SPA jest bardzo sze-
roka i stale się poszerza 
podobnie jak liczba 
placówek tego typu. 
Niekiedy zabiegi są 
regionalną modyfika-
cją tych powszechnie 
znanych i stosowanych 
w innych ośrodkach 
a czasem unikalną spe-
cjalnością tylko jedne-
go SPA. Do najbardziej 
typowych zabiegów 
należą okłady z alg, pływanie, spacery, 
hydromasaże i wodna gimnastyka. Nie-
które ośrodki specjalizują się w bardziej 
egzotycznych zabiegach takich jak kąpiel 
w mleku kokosowym, masaż kwiatami 
i olejkami, okłady z liści bananowców, ką-
piele w czekoladzie? Moda na tego typu 
wypoczynek zapoczątkowała przemiany 
tradycyjnych miejskich gabinetów ko-
smetycznych w salony SPA. Można tam 
spędzić dzień na zabiegach odprężających 
zakończonych np. masażem stóp.
Program SPA dba nie tylko o ciało ale rów-
nież o duszę czyli stosuje się wszelkiego 
typu zabiegi odstresowujące, relaksacyj-
ne, pobudzające lub wyciszające. Pobyt 
w tego rodzaju ośrodku to doskonała mo-
tywacja pracowników do dalszej wydajnej 
pracy. 

Medical SPA

W każdym profesjonalnym Medical SPA 
wizyta powinna się rozpocząć od rozmo-
wy z lekarzem. Specjalista, zazwyczaj 
dermatolog, przeprowadzi z nami wy-
wiad na temat naszego  ogólnego stanu 
zdrowia, schorzeń, które wcześniej prze-

Popularne 
zabiegi SPA:
Aromaterapia 

Jest to oddziaływanie na zmysły eks-
traktami uzyskiwanymi z roślin, drzew 
i kwiatów. Olejki mają bardzo szerokie 
zastosowanie - ich woń wydobywa się 
z kominków zapachowych podczas 
wykonywania różnych zabiegów, są 
także istotnym składnikiem mieszanek 
służących do oczyszczania skóry, ką-
pieli, a także masażu. 

Balneoterapia 

Balneoterapia jest grupą zabiegów, 
jedną z najbardziej charakterystycz-
nych dla ośrodków SPA. Oznacza ona 
poddawanie się kąpielom, w których 
w odpowiednich proporcjach rozpusz-
czane są różnorodne dobroczynne 
składniki. Kąpiele wzbogacone natu-
ralnymi dodatkami, takimi jak morska 
lub mineralna woda, czy substancje 
na bazie torfu. Warto spróbować tych 
zabiegów oferowanych w ośrodkach 
SPA, ze względu na ich właściwości 
korzystnie wpływające na samopo-
czucie. Przynoszą one ulgę obolałym, 
napiętym mięśniom, pozwalając się 
rozluźnić. 

Fango 

Wulkaniczne osady stosowane w for-
mie zimnych i ciepłych i gorących 
okładów. Działają w sposób relaksu-
jący 

Fototerapia 

Czyli leczenie światłem. Działanie pro-
mieni nadfioletowych na skórę zależy 
w głównej mierze od zachodzących 
w niej reakcji fotochemicznych. Skóra 
poddana działaniu promieni nadfioleto-
wych staje się lepiej ukrwiona, bardziej 
elastyczna i mniej podatna na zakaże-
nia. W fotolecznictwie stosuje się lam-
py kwarcowe oraz Biotron Sollux.  

Spa - miasto w Belgii, w prowincji Liège, słynne uzdrowisko. Jest położone 
w dolinie pomiędzy wzgórzami będącymi częścią Ardenów.Słynne z leczniczych 
gorących źródeł Spa było znanym uzdrowiskiem już od XIV wieku. Od nazwy 
miasta przyjął się w języku angielskim termin spa jako ogólne określenie kurortu 
z wodami leczniczymi lub lecznictwa przy użyciu wody.
Inna wersja źródłosłowu SPA łączy je z łacińską sentencją „Sanitas per aquam” 
- co oznacza: zdrowie dzięki wodzie.W kulturach starożytnych kąpiel była 
ważnym elementem codzienności, z czasem stając się prawdziwym rytuałem 
o głębokim znaczeniu obyczajowym, a także religijnym.

chodziliśmy, przeprowadzi ogólny wy-
wiad medyczny. Dopiero wtedy będzie 
mógł dobrać najefektywniejszy rodzaj 
terapii. W trakcie rozmowy powinien też 
przeprowadzić badanie skóry, dokładnie 
przyjrzeć się wszelkim zmianom choro-
bowym czy zapalnym. Jest to doskonały 
sposób na poprawienie swej urody w spo-
sób bezpieczny dla zdrowia. W przypad-
ku Medical SPA, pacjent przez cały okres 
kuracji ma tego samego lekarza, który 
nadzoruje kurację. Podobnie jest z  ko-
smetyczką. Jest to doskonałe rozwiązanie, 
pozwalające na indywidualne podejście 
do każdego, konkretnego pacjenta, a tym 
samym umożliwiające w sposób maksy-
malnie efektywny i bezpieczny dobrać 
odpowiedni zestaw zabiegów.

Kosmetyki SPA

SPA odnosi się nie tylko do salonów czy 
specjalnych ośrodków, SPA, świadczą-
cych usługi w zakresie poprawy urody. 
Terminem tym określa się również coraz 
powszechniej linie kosmetyków, które 

mogą być zastoso-
wane w zamian, lub 
jako uzupełnienie 
tradycyjnych zabie-
gów SPA. Większość, 
z nich tworzona jest 
na bazie naturalnych 
składników. Pojawia 
się też coraz więcej 
nowości, między inny-
mi nowe zapachy, czy 
kremy tworzone przy 
wykorzystaniu mało 
popularnych owoców, 

czy ziół. Linie kosmetyczne SPA, oprócz 
tego, że poprawiają urodę, podobnie jak 
tradycyjne zbiegi, dodatkowo wspoma-
gają procesy relaksacyjne. Domowe SPA, 
można mieć bowiem niemal za darmo we 
własnej łazience. Wystarczy raz na jakiś 
czas, zdecydować się na kąpiele w wannie 
z zastosowaniem specjalnych olejków. Po 
kąpieli każda z pań, może tez wykonać 
peeling twarzy, z serii SPA, tworzony na 
podstawie naturalnych produktów roślin-
nych. Do odżywienia skóry naszego ciała 
stosuje się tez na przykład specjalnie spre-
parowany miód, który pozwala zaapliko-
wać dla naszej skóry to co najcenniejsze.

Do najbardziej ty-
powych zabiegów 

należą okłady z alg, 
pływanie, spacery, 

hydromasaże i wod-
na gimnastyka.
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Podążając sopocką ulicą Bitwy pod Płowcami 
z trudem przeoczyć powstający Mera Hotel & Spa 
usytuowany tuż obok plaży i promenady nadmor-
skiej – trasy spacerowej biegnącej wzdłuż morza. 
To doskonałe miejsce do odpoczynku, blisko natu-
ry, a zarazem niedaleko od centrum Sopotu. Pełna 
ciszy i spokoju lokalizacja pozwala w pełni wypo-
cząć, nawet po dniach wytężonej pracy. 
Kto z nas nie marzy o prostym wypoczynku bliskim 
ideału? Złotym środkiem jest wewnętrzna harmo-
nia, a w obecnych czasach niezmiernie o nią trud-
no. Stresująca praca,  natłok codziennych obowiąz-
ków nie sprzyjają odnowie sił. Mera Hotel&SPA,
to nie tylko unikatowy kompleks hotelowy w nad-
morskiej lokalizacji, ale rodzaj fi lozofi i wypo-
czynku.
Hasłem przewodnim są „morskie inspiracje” odbi-
jające się nie tylko w wystroju, ale też w oferowa-
nych zabiegach relaksacyjnych.
Kompleks ma stać się ostoją dla przybywających 
gości i obdarowywać ich tym, co najlepsze, a jed-
nocześnie proste w swojej formie. Atmosferę tego 
miejsca tworzą detale. 
Nadmorska oaza relaksu i urody potrafi  przy po-
mocy darów natury wyczarować boski spokój 
godny bogini Mery. Dokonuje tego dzięki wyjąt-
kowym ludziom, którzy tworzą zespół terapeutów 
– rozumiejących sens pojęcia „wellness” i dbają-
cych o gości holistycznie, poprzez ceremonialną 
pielęgnację podczas oferowanych zabiegów.

Otoczeni nastrojowym morskim widokiem goście 
mogą beztrosko korzystać z bogatej oferty re-
kreacyjnej. Basen na dachu, restauracje (dbające 
o rozkosze podniebienia o bogatym menu na mia-
rę uczty bogów), wygoda oraz dyskrecja personelu 
są upragnioną częścią boskiego relaksu. Trzy base-
ny ukryte w kompleksie, leżanki z hydromasażem 
stanowią wspaniałą propozycję dla miłośników 
wodnego świata. 
W Mera Hotel & Spa wkraczamy do świata pod-
szytego boskością, zarówno prostotą wypoczynku. 
To tutaj bogini Mera wprawia odwiedzających 
gości w relaksujący nastrój, rozpieszczając ciało 
i zmysły zapachem naturalnych, francuskich ko-
smetyków Phytomer. Mera Hotel & Spa otacza 
opieką każdego, nawet najbardziej wymagającego 
gościa. W nadmorskiej oazie odpoczynku, od wio-
sny każdy gość poczuje upragniony relaks – pro-
sty, jednak boski – bliski ideału.

Prostota bliska ideału
Mera Hotel&Spa

„Prawdziwa prostota to doskonała harmonia 
tego, co ludzkie, z tym, co boskie”.

Mera Hotel & Spa
ul. Bitwy pod Płowcami 59 
81-731 Sopot, Polska 

www.meraspahotel.pl
info@meraspahotel.pl

Odwiedź nas na:
FACEBOOK.COM/MERAHOTELSPA
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Golf będzie w szkołach?
O wartościach płynących z gry w golfa, elitarności tego sportu, golfistach i pomyśle na 
organizację zajęć sportowych dla uczniów na polach golfowych z prowadzącym Sierra 
Golf Club Maciejem Grzegowskim rozmawia Mikołaj Podolski.

Skąd wziął się pomysł na utworzenie 
klubu golfowego pod Wejherowem?

- Z pasji do golfa właścicieli Sierra Golf 
Club. Oni podróżując po całym świecie 
i grając na różnych polach golfowych za-
pragnęli przenieść tutaj wszystkie warto-
ści związane z golfem. Bo golf to przede 
wszystkim etykieta i sposób postępowania 
na co dzień. Narodził się więc pomysł, aby 
stworzyć określoną społeczność, w której 
wszyscy mogą się dobrze czuć. Zrzeszamy 
obecnie 265 członków. Są to w większości 
ludzie z Polski, chociaż nie brakuje w tym 
gronie także osób z Europy, Azji, Ameryki 
Południowej czy Północnej. Wejherowo 
i okolice jak najbardziej zasługują na to, 
by ich mieszkańcy mogli cieszyć się tą grą 
tak samo jak inni.

Wspomniał pan o wartościach. Co za-
tem reprezentuje sobą golf?

- Przede wszystkim bezpieczeństwo, prze-
widywalność i zamiłowanie do perfekcji. 
Natomiast dla nas wartością nadrzędną jest 
to, by stworzyć miejsce, w którym wszy-
scy będą się czuć jak w domu. A ponieważ 

mamy też sporą część członków spoza Pol-
ski, staram się stworzyć im „dom z daleka 
od domu”. Naszym priorytetem jest to, aby 
dobrze się u nas czuli. 

Sam gra pan w golfa?

- Właśnie mija trzeci rok moich zmagań 
z golfem. Jak zacząłem zarządzać Sierra 
GC, to postrzegałem golf tylko pod ką-
tem relacji biznesowych, a potem sporto-
wych. Ale tak mnie to wciągnęło, że gram 
już niemal nałogowo. Moja żona też gra, 
a mój pięcioletni synek już ćwiczy swing. 
Zresztą moim zdaniem to fajny sposób na 
wychowanie dziecka. Z każdym sportem 
wiążą się pewne wartości, a golf jest pod 
tym względem szczególny.

Czy golf jest sportem elitarnym?

- Elitarne mogą być pola golfowe, ale sam 
golf jest raczej prostym sportem pod wzglę-
dem obsługi. On jest tak naprawdę dla 
wszystkich. Widać to np. w Szwecji. Tam-
tejszy odpowiednik NFZ dofinansowuje 
nawet budowę pól golfowych, bowiem to 
także sport wpływający na zdrowie. Jest 

idealny zwłaszcza dla ludzi starszych, po-
nieważ wymaga nierzadko spędzenia 5-6 
godzin na świeżym powietrzu. 18 dołków 
trzeba pokonać z torbą z kijami na plecach 
lub pchając wózek. Podczas jednej rundy 
można spalić 1600 kalorii. Ale to też rekre-
acja. Niektórzy np. przyjeżdżają o godz. 6. 
rano, grają dziewięć dołków w dwie godzi-
ny i dopiero jadą do pracy. 

Kim są państwa klienci?

- Jest to mix sportowców wyczynowych, 
rodzin, indywidualnych zapaleńców i gra-
czy weekendowych. Zauważyłem zwłasz-
cza dużą migrację z towarzystwa teniso-
wego. Sporo naszych golfistów gra w te-
nisa lub grała wręcz wyczynowo. Grają tez 
u nas całe rodziny bez względu na status 
posiadania czy przynależność społeczną. 
Jak wspomniałem wcześniej to sport dla 
wszystkich

Wkrótce planują państwo zorganizo-
wać Rodzinny Piknik Golfa. Na czym 
ma on polegać?

- Zaprosimy rodziny z dziećmi żeby mogły 
zobaczyć, że golf jest sportem wartościo-
wym dla dzieci. Rodzice będą mieli nato-
miast szansę przekonać się, że to bardzo 
dobre miejsce do spędzania czasu. Warto 
zainwestować w naukę golfa, mając prak-
tycznie pod nosem obiekt klasy europej-
skiej.

Podobno pojawił się pomysł, żeby 
golf stał się jednym z zajęć w ramach 
lekcji WF-u?

- To prawda. Staramy się o dofinansowania 
i współpracę z okolicznymi szkołami żeby 
golf był elementem wychowania fizycz-
nego. Będzie to bardzo łatwe do zorgani-
zowania dla szkół, bo uczniowie byliby 
dowożeni na pole golfowe, a zajęcia od-
bywałyby się pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów. Dzięki temu dzieci nie 
tylko będą mogły się nauczyć grać, ale też 
poznają całą etykietę. To sprawi, że będzie 
można budować kulturę golfa na lata. 

Życzę w takim razie powodzenia w re-
alizacji tego zamierzenia i dziękuję za 
rozmowę.
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Barley Grass – to liofilozowany proszek 
uzyskany z zielonych pędów jęczmienia. 
Spośród roślin zbożowych jęczmień jest 
najstarszą zieloną żywnością i najstar-
szym zbożem na świecie. Preparat z zie-
lonych, sproszkowanych młodych pędów 
jęczmienia w stosunku do innych roślin 
zawiera unikalne, najwyższej wartości 
substancje odżywcze.
Jęczmień ten rośnie na terenach ekologicz-
nie czystych, a podczas uprawy nie stosuje 
się żadnej chemii. Badania fitobiologiczne 
wykonane w ostatnim dziesięcioleciu wy-
kazały, że substancje odżywcze osiągają 
maksymalnie wartości w krótkim okresie 
krzewienia się rośliny (średnio w 9-tym 
dniu od kiełkowania nasion). Napój spo-
rządzony na bazie Barley Grass to napój 
w 100 proc. naturalny, biologicznie ak-
tywny, zawierający wyjątkowo dużą ilość 
chlorofilu, zapewniający komplementarne 
odżywienie ludzkiego organizmu.
Zawiera w swoim składzie: chlorofil („zie-
lona krew”), 17 aminokwasów, składni-
ki mineralne, zespół witamin z grupy B, 
antyoksydacyjne witaminy A, C i E, beta 
karoten (prowitamina A), witaminę K, wi-
taminę D, kwas foliowy, błonnik, aktywne 

enzymy, cholinę.
W ostatnich badaniach wykazano, że wy-
ciąg z młodego jęczmienia działa anty-
oksydacyjnie (obrona przed nadmiarem 
wolnych rodników), hamuje i zmniejsza 
miejscowy stan zapalny, enzymy rozkła-
dają substancje kancerogenne (m.in. smo-
łę tytoniową) ograniczając ryzyko powsta-
wania nowotworów złośliwych, działa tez 
dobroczynnie na układ krążenia. Ponadto 
pobudza układ odpornościowy, zapewnia 
naturalne uzupełnienie codziennej diety 
i wnosi wartości odżywcze w postaci ami-
nokwasów, białek oraz węglowodanów. 
Jedną z ważniejszych cech wyciągu z mło-
dego jęczmienia jest jego zdolność do od-
truwania organizmu, a wysoka zawartość 
chlorofilu alkalizuje płyny ustrojowe, usu-
wa toksyny i przeciwdziała anemii. 
Preparat Barley Grass pozytywnie wpły-
wa także na pracę układu nerwowego, 
a zawarta w nim witamina B17 (letrill) 
wybiórczo niszczy komórki nowotworów 
złośliwych. Wyciąg z jęczmienia zapobie-
ga wielu chorobom układu krążenia, płuc, 
nerek, skóry, i wiele innych. Działa także 
odmładzająco oraz usuwa stres i problemy 
z koncentracją. 

Żyj zdrowo i naturalnie
Nawet najbardziej prawidłowa dieta nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości 
witamin, minerałów i składników odżywczych, których potrzebujemy na co dzień. 
Dlatego powinniśmy regularnie stosować suplementację opartą o składniki naturalne. 

Na świecie niemal 90 proc. ludzi cierpi 
z powodu niedoboru krzemu. Czemu brak 
tego niezwykle ważnego dla naszego or-
ganizmu mikroelementu tak bardzo odbija 
się na naszym zdrowiu?
Jeśli chodzi o mikroelementy i witaminy, 
to istotne jest nie to, ile ich spożyjemy, lecz 
ile ich przyswoimy. Czyli, pomimo wy-
sokiej zawartości krzemu np. w skrzypie, 
bambusach lub nasionach, nasz organizm 
nie jest w stanie go efektywnie wykorzy-
stać. Natomiast krzem organiczny OrSi 
firmy Dorsim, dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych metod otrzymywania, wykazuje 
aż 70 proc. przyswajalności. Zostało to po-
twierdzone badaniami laboratoryjnymi.
Krzem występuje w różnych ilościach we 
wszystkich ludzkich tkankach. Jest w ukła-
dzie nerwowym, w gruczołach wydziela-
nia wewnętrznego, czy w tkance łącznej. 
Dlatego jego niedobory zaburzają funkcjo-

nowanie poszczególnych organów, tkanek, 
jak i całego organizmu. Gruczoły takie, jak 
szyszynka, przysadka mózgowa, czy grasi-
ca są niesłychanie ważne dla naszego zdro-
wia. Przy czym zawierają dużą ilość krze-
mu, a jego ubytki w tkankach powodują 
kurczenie się tych gruczołów i zaburzenia 
funkcjonowania.
Ten pierwiastek ma także duży wpływ na 
układ nerwowy (mózg, rdzeń kręgowy, 
włókna nerwowe), serce, układ kostno-sta-
wowy i krew. 
Z innych procesów, które zachodzą w or-
ganizmie przy udziale krzemu, należy wy-
mienić m.in. tworzenie struktur mających 
właściwości przyklejania do siebie organi-
zmów chorobotwórczych. A zatem krzem 
ma właściwości przeciwbakteryjne i prze-
ciwwirusowe. Poza tym wpływa na przy-
swajanie pokarmów i suplementów diety 
oraz usuwanie trucizn z organizmu.

Krzem-pierwiastek życia

Potęga pędów jeczmienia

Zawiera w swoim składzie: chlorofil 
(„zielona krew”), 17 aminokwasów, 
składniki mineralne, zespół witamin 
z grupy B, antyoksydacyjne witaminy 
A, C i E, beta karoten (prowitamina A), 
witaminę K, witaminę D, kwas foliowy, 
błonnik, aktywne enzymy, cholinę.

Produkty znajdziesz w aptekach, sklepach zielarskich i innych punktach sprzedaży. Więcej znajdziesz na www.dorsim.pl
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