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Lipic i sierpień nieodmiennie kojarzą się 
z wakacjami. Nie oznacza to jednak, że jeste-
śmy na urlopie. Wprost przeciwnie: ciężko 
i mam nadzieję efektywnie pracujemy. Biz-
nes – jak nic innego na świecie – nie znosi 
przecież pustki i czasu wolnego. 

By istnieć, trzeba ciągle się rozwijać. By się 
rozwijać, niezbędne są dogodne ku temu wa-
runki. Sporo więc miejsca w tym wydaniu 
Expressu Biznesu poświęciliśmy budownic-
twu. Ale nie temu mieszkalnemu. Trójmia-
sto jest otwarte dla biznesu, o czym coraz 
częściej przekonują się nie tylko polscy, ale 
i zagraniczni inwestorzy. To z myślą o nich 
powstają nowe, wysokiej klasy, centra bizne-
sowe. Niektóre są już gotowe lub lada chwila 
będą, budowa kolejnych nie długo się rozpo-
czyna. 

W ostatnim czasie mieliśmy kilka ważnych biznesowych uroczystości. Kil-
kadziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju otrzymało certyfikat Rzetelna Fir-
ma, rozdano nagrody Gryfa Gospodarczego, Teraz Polska, Firma Roku, od-
znaczenia od prezydenta Bronisława Komorowskiego odebrali członkowie 
Biznes Center Club. Wiele z tych wyróżnień trafiło do osób i przedsiębiorstw 
z Pomorza. To powody do zadowolenia. 

Mamy, jak w każdym numerze, kilka interesujących wywiadów. Niektóre 
dotyczą trudnych spraw dotyczących m.in. restrukturyzacji i windykacji. 
W rozmowie z Lucyną Boike-Chmielińską, prezes spółki Szkuner, dowiemy 
się choćby, że wprowadzane zmiany to nic innego, jak początek nowej i lep-
szej przyszłości w firmie. Z kolei Krzysztof Sokołowski, właściciel Kancela-
rii Windykacyjnej Sokół, przestrzega przed nieuczciwymi przedsiębiorcami 
i wyjaśnia, jak unikać nieprzyjemnych sytuacji w biznesie.

Zacząłem o tym, że biznes nie lubi pustki, choćby tej spowodowanej nie-
zbędnym przecież wypoczynkiem. Akumulatory trzeba jednak od czasu do 
czasu naładować. Stąd też w tym numerze (lato to jednak lato) Expressu Biz-
nesu zajrzeliśmy do lasu, przejechaliśmy się świetnym sportowym autem, 
sprawdziliśmy, gdzie można odpocząć i smacznie zjeść, poradziliśmy się 
specjalistów jak unikać stresów. 

Braliśmy też udział w akcji charytatywnej, dzięki której rodzinie z trojgiem 
niepełnosprawnych dzieci będzie się żyło nie co lepiej. W akcji czynny udział 
brali przedstawiciele PKO Banku Polskiego. Liczymy, że to początek wielu 
dobrych rzeczy, które możemy razem, wspólnie z Państwem, zrobić. 

Piotr Ruszewski
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Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., 
została wyróżniona jako pierwsza strefa ekonomiczna 
w ponad 20-letniej historii konkursu. Kapituła konkur-
su przyznała PSSE nagrodę w kategorii „Innowacje” za 
„kreowanie rozwoju przedsiębiorczości poprzez two-
rzenie otoczenia sprzyjającego zastosowaniu inno-
wacyjnych rozwiązań opartych ma współpracy świata 
nauki i biznesu”.

Prestiżowe Godło „Teraz Polska” dla Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 

Niekomercyjny Konkurs „Teraz Polska”, organizowany 
przez Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
jest objęty patronatem honorowym Prezydenta RP, 
a jego celem jest wyłanianie grup najlepszych produk-
tów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, 
technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku 
oraz mogą być wzorem dla innych. 

- Przyznana nagroda to jedno z wielu wyróżnień jakimi może po-
chwalić się PSSE, są wśród nich „Firma Dobrze Widziana”, przyzna-
na za czynne uczestniczenie w działaniach z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodar-
ki” w kategorii „Partner Firm Zagranicznych”, czy „Gryf Gospodarczy 
2012”, jednakże jest najbardziej prestiżową i stanowi umocnienie 

Odznaczenia od prezydenta  
W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych dla członków Business Centre Club. 

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał, 
że odznaczenia te są podziękowaniem od państwa 
polskiego i jego obywateli za zasługi dla rozwoju 
przedsiębiorczości.

- Gorąco gratuluję odznaczeń - mówił prezydent 
Bronisław Komorowski. - To dla mnie wielka sa-
tysfakcja, że mogę Państwa wyróżnić, uhonoro-
wać i w ten sposób podziękować za wasze zasługi 
w imieniu Polski. Reprezentujecie ludzi zaradnych, 
odważnych, przedsiębiorczych - tak się przejawia 
patriotyzm w nowoczesnym kraju. Działacie Pań-
stwo na rzecz interesu waszych firm, środowiska 
i polskiej gospodarki. Gratuluję raz jeszcze odzna-
czeń, ale przede wszystkim zasług, które za nimi 
stoją.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Marek 
Goliszewski - Prezes Business Centre Club oraz 
Maciej Dobrzyniecki - Wiceprezes Business Cen-
tre Club, Kanclerz Loży Gdańskiej Business Cen-
tre Club. Marek Goliszewski odznaczony został 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Maciej Dobrzyniecki - Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

- Dziękuję za uhonorowanie przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej dwudziestoletniej pracy Business 
Centre Club - mówił prezes Marek Goliszewski. - 
Są dwie szczególne zasługi, które chcę dziś pod-

kreślić. Pierwsza to taka, że zawsze zabieraliśmy 
głos w interesie systemu gospodarczego, a nie po-
szczególnych firm - jesteśmy z tego dumni, choć 
nie było i nie jest łatwe prowadzenie dyskusji z ko-
lejnymi rządami. Druga zasługa to fakt, że w 1991 
roku, jako pierwsza organizacja rozpoczęliśmy 
działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

„Teraz Polska” dla Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

Wśród odznaczo-
nych znalazł się 
m.in. Marek Go-
liszewski - Prezes 
Business Centre 
Club (po prawej).

naszego wizerunku jako marki dynamicznej i nowoczesnej – po-
wiedziała prezes Teresa Kamińska, która odebrała trofeum. 

W ramach Strefy funkcjonuje Gdański Park Naukowo – Tech-
nologiczny, prężnie rozwijające się centrum przenikania się na-
uki, biznesu i nowych technologii, niewątpliwa chluba PSSE,  
działalność którego przyczyniła się do otrzymania nagrody.
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REKLAMA

W Dworze Artusa już po raz trzynasty 
rozdano „Gryfy Gospodarcze” - nagrody 
mające na celu prezentację i promowa-
nie fi rm, które mają korzystny wpływ 
na rozwój gospodarczy województwa, 
oraz upowszechnianie dobrych praktyk 
w biznesie. 

Podczas gali, na której obecny był m.in. 
Mieczysław Struk, Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, wyróżniono następu-
jące fi rmy: 
- Instal-Bud w kategorii 
mikroprzedsiębiorstwo, 
- Jakusz Systemy Zabezpieczeń 

Bankowych z Kościerzyny jako małe 
przedsiębiorstwo, 
- BASE Group Sp. z o.o. z Koszwał jako 
średnie przedsiębiorstwo.
- Drutex SA z Bytowa w kategorii duże 
przedsiębiorstwo.

Organizatorem konkursu jest Pomorska 
Rada Przedsiębiorczości, zajmująca się 
doradztwem w zakresie wspierania przed-
siębiorczości przy marszałku wojewódz-
twa pomorskiego. W jej skład wchodzą 34 
organizacje i instytucje całego Pomorza. 
„Gryfy Gospodarcze” to najbardziej presti-
żowa nagroda w naszym regionie.

Grupa ENERGA 
laureatem Nagro-
dy Gospodarczej 
Prezydenta RP 
w kategorii Zielona 
Gospodarka. Prezes 
spółki Mirosław Bie-
liński odebrał statuetkę 
z rąk prezydenta Broni-
sława Komorowskiego. 

Do tegorocznej X. edy-
cji nagrody nominowanych 
zostało 12 fi rm i instytucji 
w kategoriach: innowacyj-
ność, obecność na rynku 
globalnym, ład korporacyjny 
i społeczna odpowiedzialność 
biznesu oraz zielona gospo-
darka. W tej ostatniej katego-
rii najlepsza okazała się Gru-
pa ENERGA.

 - Nominacja to wyraz uzna-
nia za wkład, jaki Państwo 
wnoszą w rozwój gospo-
darczy naszego kraju oraz 
budowanie pozytywnego wi-
zerunku polskiej gospodarki 
– napisał Prezydent RP w li-
ście gratulacyjnym dla Grupy 
ENERGA.

 - Dla nas nagroda 
Prezydenta to wiel-
ki zaszczyt, ale też 
ważny sygnał, że 
idziemy w dobrym 

kierunku. To także 
zobowiązanie, iż nie 
zejdziemy z wytyczo-

nej drogi, która poprzez 
szereg inwestycji ma 

nas doprowadzić do celu, 
jakim jest innowacyjna i eko-
logiczna energetyka – mówi 
Mirosław Bieliński.

Grupa ENERGA dzięki 47 
własnym elektrowniom wod-
nym oraz licznym farmom 
wiatrowym przyłączonym 
do jej sieci jest liderem do-
staw energii ze źródeł odna-
wialnych. Do sieci ENERGI 
przyłączona jest największa 
w Polsce liczba mocy z elek-
trowni wiatrowych (ponad 
1000 MW). Zielona energia 
to ponad 16 proc. prądu do-
starczanego klientom fi rmy. 
Natomiast udział energii z od-
nawialnych źródeł w produk-
cji własnej wynosi 33 proc.

Gryfy Gospodarcze rozdane
W listopadzie 2012 roku w otwarty 

zostanie pierwszy w Gdyni salon Me-
dia Markt. Inwestycja realizowana przez 
Atrium European Real Estate znajduje 
się na terenie Gdyni-Chylonia, przy ul. 
Kcyńskiej. Media Markt powstanie tuż za 
kompleksem handlowym hipermarketów 
OBI i Tesco.

- Jest to bardzo dobra lokalizacja, obok 
popularnego kompleksu handlowego. Na-
sza wspólna z Media Markt inwestycja 
uzupełni istniejącą ofertę handlową w tej 
części Trójmiasta o nowoczesną elektroni-
kę – mówi Katarzyna Cyz z CEO Atrium 
Poland Real Estate. 

Zgodnie z planami inwestora do listopa-
da bieżącego roku na działce o wielkości 
1,7 ha powstanie parterowy lokal o wiel-
kości ponad 5 tys. m kw. Do dyspozycji 
klientów oddany będzie również parking 
na ponad 150 miejsc. 

Ta budowa to równocześnie pierwsza 
inwestycja Atrium na terenie Trójmiasta. 
Generalnym wykonawcą inwestycji jest 
fi rma Mirbud SA. 

Media Markt 
stanie w Gdyni

Nagroda dla Grupy 
ENERGA
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Biuro Projektowe CKK Architekci s.c. i Arch-
Deco Sp. z o.o. – oba z Gdyni - zostały wyróż-
nione w konkursie na koncepcję świnoujskiego 
kompleksu nadmorskiego Baltic Park Molo. 

Baltic Park Molo zlokalizowany będzie tuż 
przy promenadzie i dojściu na plażę. W części 
handlowej planowanych jest kilkadziesiąt lokali 
komercyjnych oraz kino wielosalowe, a także ga-
leria sztuki. Aż 75 uznanych biur projektowych 
z Polski i Europy biło się o projekt wartej 250 
mln zł inwestycji, której budowa ma rozpocząć 
się pod koniec tego roku. 

Biura Projektowego CKK Architekci s.c. 
i Arch-Deco Sp. z o.o. zostały wyróżnione. Zwy-
ciężył projekt Pracowni Architektury Głowacki 
z Wrocławia. 

Obie gdyńskie fi rmy mają za sobą wiele uda-
nych prac. CCK Architekci pracowali m.in. nad 
Akwarium Gdyńskim i Halą Sportową w Luzi-
nie, Arch-Deco nad adaptacją pasażu i piwnic 
Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku i zabudową nad-
morskiego pirsu DALMOR.

Inwestorem obiektu w Świnoujściu jest fi rma 
Zdrojowa Invest, która spośród nagrodzonych 
i wyróżnionych prac konkursowych, ostatecznie 
wybierze projekt mający szansę na realizację.

Wyróżnienia 
dla gdyńskich 

Częścią Good Point 761 będzie so-
pocka kamienica zrekonstruowana na 
podstawie projektów z 1899 roku. Z nią 
połączy się nowy – i ultranowoczesny 
– budynek. 

Inwestycja realizuje koncepcję osi ad-
ministracji i biznesu, jaką władze Sopotu 
wpisują w założenia zagospodarowania 
terenu rozciągającego się wzdłuż głów-
nej arterii Trójmiasta. Akt erekcyjny pod 
budowę biurowca został uro-
czyście wmurowany 25 czerwca 
2012 roku. 

Wcześniej konieczna była roz-
biórka zdewastowanej dwupię-
trowej kamienicy. Budynek z 1899 
roku, zaprojektowany został przez 
Carla Kupperschmitta, jednego 
z architektów uzdrowiska. 

– Kamienicę trzeba było rozebrać, 
ponieważ była w fatalnym stanie 
technicznym i nie nadawała się do 
remontu. Trzeba ją zrekonstruować 
od podstaw, zgodnie z oryginalny-
mi projektami – mówił Janusz Sob-
czyk, konserwator zabytków. 

Po rekonstrukcji od strony Alei Niepod-

EKOLAN zaczyna budowę 
Good Point 761

czesnością było głównym założeniem 
projektu, nad którym pracował zespół 
PROCONCEPT pod kierunkiem Marcina 
Kaniewskiego. 

Zgodnie z miejskimi planami teren 
rozciągający się wzdłuż Alei Niepodle-
głości, w pasie pomiędzy ulicą a torami 
kolejowymi, ma się w najbliższych la-
tach przeobrażać w strefę administracji 
i biznesu. 

- Cieszymy się, mogąc uczestniczyć 
w transformacji tej części miasta. Chce-
my, żeby Good Point 761 był modelo-
wym przykładem łączenia tradycji, z któ-
rej Sopot jest dumny, z odpowiedzą na 
współczesne potrzeby biznesu – mówi 
Julia Łaszkiewicz z Zarządu EKOLANU. 

W samym centrum Sopotu, tuż obok 
Alei Niepodległości, do końca 2013 roku 
powstanie kameralny obiekt biurowy. 

ległości znów widoczna będzie 
fasada kamienicy o charak-

terystycznym dekora-
cyjnym zwieńczeniu 
dachu. Prace pod nad-

zorem konserwatora 
zabytków będą trwać 
równolegle z budową 
współczesnej części 

inwestycji.  
Drugie skrzydło biurowca stanie 

w głębi. Jego minimalistyczna bryła 
zostanie wykończona grafi tową okła-

dziną. Będą też ciekawe detale, takie jak 
kładka dla pieszych przy wejściu, ponad 
tafl ą wody. Kontrastowe połączenie 
starego sopockiego stylu z ultranowo-

projektantów
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Polski Związek In-
żynierów i Techników 
Budownictwa ma nowe 
władze. Przewodniczą-
cym stowarzyszenia 
przez najbliższe czte-
ry lata będzie Ryszard 
Trykosko, prezes zarzą-
du Gdańskich Inwesty-
cji Komunalnych. 

Trykosko jest absol-
wentem Politechniki 
Gdańskiej - Wydziału 
Budownictwa Lądowe-
go Technologii i Orga-
nizacji Budownictwa. 
Posiada m.in. upraw-
nienia budowlane bez ograniczeń 
do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie o spe-
cjalności konstrukcje budowlane. 

Ma za sobą bogatą karierę zawo-

dową, uwieńczoną 
wieloma sukcesami. 
Ostatnio kierował 
przygotowaniami 
i realizacją inwe-
stycji w Łysomi-
cach koło Torunia 
(170 ha; aktualnie 
funkcjonują tam 
firmy japońskie) w 
ramach pracy Po-
morskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicz-
nej. Od marca 2008 
roku do lutego 2012 
roku  pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu w 

spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 
2012, co w praktyce oznaczało m.in. 
nadzorowanie budowy stadionu PGE 
Arena w Gdańsku, na którym rozgry-
wane były mecze Euro 2012. 

Olechnowicz zarządza i kieruje cało-
kształtem działalności Grupy LOTOS 
S.A. Do swoich największych sukce-
sów zalicza wprowadzenie spółki na 
Giełdę Papierów Wartościowych oraz 
udaną realizację wartego 1,5 mld EUR 
Program 10+, dzięki któremu gdańska 
rafineria zwiększyła moce przerobowe 
do 10,5 mln ton ropy rocznie. 
W skład zarządu Grupy LOTOS S.A. 

oprócz Pawła Olechnowicza weszli 
także: Marek Paweł Sokołowski - wi-
ceprezes zarządu, dyrektor ds. produk-
cji i rozwoju; Mariusz Machajewski 
- wiceprezes zarządu, dyrektor ds. 
ekonomiczno-finansowych; Maciej 
Szozda - wiceprezes zarządu, dyrektor 
ds. handlu oraz Zbigniew Paszkowicz 
- wiceprezes zarządu, dyrektor ds. po-
szukiwań i wydobycia.  

Zarząd LOTOSU wybranyNa posiedzeniu 
w dniu 21 czerwca 
Rada Nadzorcza 
Grupy LOTOS S.A. 
podjęła decyzję 
w sprawie powo-
łania Zarządu VIII 
kadencji spółki. Jej 
prezesem ponow-
nie został Paweł 
Olechnowicz, któ-
ry tę funkcję pełni 
od 2002 roku. 

W toruńskim Dworze Artusa odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród kolejnej edycji konkursu HIT REGIO-
NU 2012. Wśród laureatów konkursu BS Brodnica!

Brodnicki Bank Spółdzielczy to obecnie największy 
i najsilniejszy bank spółdzielczy na Pomorzu i Kuja-
wach, lider w grupie banków spółdzielczych w kraju, 
posiada ponad pięćdziesiąt placówek w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim 
i pomorskim. 

W tym roku Brodnicki Bank Spółdzielczy obchodzi 
150-lecie istnienia. W roku obchodów tego pięknego 
jubileuszu otrzymał nagrodę: Gospodarczo-Samorzą-
dowy HIT Regionu.

Konkurs ten jest organizowany od połowy lat 90. 
minionego wieku, najpierw w Wielkopolsce, a potem 
także  w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim 
i pomorskim. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu 
wyłonienie i promocję szczególnie cennych dokonań 
rynkowych, samorządowych i ekologicznych. 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy otrzymał laur HIT RE-
GIONU 2012 za wybitne osiągnięcia na polu polskiej 
bankowości spółdzielczej oraz za model nowoczesnej 
organizacji i zarządzania rozległą siecią placówek ban-
kowych efektywnie wspierających rozwój gospodar-
czy regionu. 

HIT Banku 
Spółdzielczego 
w Brodnicy  

Golfowy Piknik Rodzinny na tere-
nie pola golfowego Sierra Golf Club 
w Pętkowicach, któremu patronował 
Express Biznesu, zakończył się peł-
nym sukcesem. Nie tylko dopisała 
pogoda i frekwencja, ale też, co naj-
ważniejsze, jego uczestnicy opusz-
czali imprezę z szerokimi uśmiecha-

Satysfakcja z golfa
mi na twarzach i pełną 
satysfakcją.

- Golf jest lepszy od 
piłki nożnej - mówił 
nawet Sebastian Woź-
ny z Gowina, którego 
rodzice Bogusław i Bo-
gusława zabrali na pole 
golfowe pierwszy raz. 

Co ciekawe golf dla 
uczniów w klubie Sier-
ra zagości od września 

w ramach lekcji WF-u.
- Nawiązaliśmy współpracę z pry-

watną szkołą z Wejherowa, dzieci z 
niej będą mogły fakultatywnie uczest-
niczyć w zajęciach golfowych. Oczy-
wiście nie zamykamy się na żadne 
inne szkoły z okolic – mówi Maciej 
Grzegorski, zarządzający klubem.

Nowa funkcja Ryszarda Trykosko
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Od kilku miesięcy technolodzy 
i handlowcy LOTOS Oil z uwagą 
obserwują również rozwój wier-
ceń związanych z poszukiwaniem 
gazu łupkowego w Polsce.  

– To potencjalnie olbrzymi i lu-
kratywny rynek. Przecież mówi-
my tu o setkach, ba tysiącach 
odwiertów, które trzeba wykonać 
w całym kraju zarówno na etapie 
badań, jak i potem eksploatacji 
złóż – podkreśla Jacek Neska, 
prezes LOTOS Oil. – A nasza 
spółka dysponuje sprawdzo-
ną technologią wytwarzania 
doskonałej, jakości smarów.  
Historia smarów przemysłowych 
do wierceń zaczyna się w końcu 
lat 90-tych w Śląskich Zakładach 
Rafineryjnych (obecnie LOTOS 
Czechowice), gdzie opracowano 
nowoczesny jak na tamte czasy i je-
den z najlepszych na rynku do dziś 
smar do wierceń w ekstremalnych 
warunkach. LOTOS Oil dostoso-
wała technologię do aktualnych 
wymagań i wprowadziła ten produkt do swojej oferty.  
TYTALIT PM to kompleksowy smar litowy z dużą 
ilością wysokojakościowych dodatków. Pracujący 
jako suchy środek smarny do 600 C, bardzo odpor-
ny na obciążenia.

– Testowany był w firmy produkujące specjali-
styczny sprzęt dla górnictwa. Zarówno w pracach 
nad, jak i pod ziemią, na różnego rodzaju wiertniach 
i podłożach. Wyniki były bardzo dobre – zapewnia 
Tomasz Szczotka, technolog z Biura Rozwoju i Ser-
wisu Olejowego LOTOS Oil.

Dwa kolejne produktu do zastosowań w poszuki-
waniach nafty i gazu to kompleksowy smar glino-
wy ROTAR, oraz smar wapniowy PWR m.in. za-
pobiegający zatarciu połączeń gwintowych głównie 
rur płuczkowych.

– Analizujemy wszystkie możliwe zastosowania, 
staramy się też przewidzieć potrzeby i wymagania, 
jakie pojawią się przy wierceniach gazu łupkowego. 
Uważam, że nie ma takich wyzwań technologicz-
nych, z którymi nie moglibyśmy sobie poradzić. 
Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedstawiciela-
mi firm prowadzących wiercenia – podkreśla Rafał 
Mirek, koordynator w Biurze Rozwoju i Serwisu 

Po gaz łupkowy 
z LOTOS Oil

LOTOS Oil już od kilku lat dostarcza specjalistyczne środki smarne na platformy 
wiertnicze, pracujące na Morzu Kaspijskim. Te same środki znalazły też 
zastosowanie w urządzeniach wykonujących odwierty gazowe na Ukrainie. 

Olejowego LOTOS Oil.
LOTOS Oil wchodzi w skład grupy kapitałowej 

LOTOS i zajmuje się produkcją oraz dystrybucją 
olejów smarnych, bazowych oraz przemysłowych, 
a także smarów. Od wielu lat firma jest liderem na 
rynku olejów silnikowych w Polsce. Sztandaro-
wym produktem firmy jest rodzina olejów silniko-
wych LOTOS. Drugą marka olejową kierowaną do 
użytkowników profesjonalnych jest rodzina olejów 
TURDUS. Spółka oferuje też gamę ultranowocze-
snych olejów silnikowych LOTOS QUAZAR.

 Całość procesów produkcyjnych objęta jest Sys-
temem Zarządzania, Jakością, ISO 9001: 2000. 
LOTOS Oil, posiada też certyfikat systemu zarzą-
dzania, zgodny z wymaganiami systemu AQAP 
2110. W 2008 r. spółka podpisała umowę o strate-
gicznym partnerstwie z firmą LUBRIZOL, w dzie-
dzinie technologii dodatków smarnych.

 LOTOS Oil jest członkiem Association Techni-
que de L’Industrie Européene des Lubrifiants. Sto-
warzyszenie to zrzesza najważniejszych producen-
tów i sprzedawców olejów silnikowych w Europie. 
Spółka bierze również udział w pracach ELGI: Eu-
ropean Lubricating Grease Institute. 

Historia smarów 
przemysłowych do 
wierceń zaczyna się 
w końcu lat 90-tych 
w Śląskich Zakładach 
Rafineryjnych (obec-
nie LOTOS Czechowi-
ce), gdzie opracowa-
no nowoczesny jak na 
tamte czasy i jeden 
z najlepszych na ryn-
ku do dziś smar do 
wierceń w ekstremal-
nych warunkach. 
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W Hotelu Marriott w Warszawie 12 lipca pod-
czas uroczystej gali poznaliśmy laureatów kon-
kursu branżowego Firma Roku 2011. Nagrody 
rokrocznie przyznaje Centralne Biuro Certyfika-
cji Krajowej wyróżniającym się podmiotom go-
spodarczym, operującym na krajowym rynku.

Certyfikat  Firma Roku 2011 jest wyróżnie-
niem przyznawanym firmom za ich osiągnięcia 
i wyznaczanie nowych standardów w wyspe-
cjalizowanym rynku, na którym funkcjonują. 
Laureaci są wyłaniani z uwzględnieniem takich 
kryteriów, jak dotychczasowy dorobek, pozycja 
rynkowa, wkład w rozwój rynku branżowego, 
oraz uzyskane wyróżnienia. Do kluczowych 
czynników weryfikujących zgłoszone podmioty 
należą: rekomendacje partnerów handlowych, 
wyniki badań marketingowych oraz raporty in-
spektorów wojewódzkich.

- Konkurs Firma Roku spotyka się z coraz 
większym zainteresowaniem środowiska bran-
żowego. Jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją, 
która przyniosła w tym roku kilkaset zgłoszeń. 
To ogromny sukces, który pokazuje, jak wiele 
firm w Polsce świadomie inwestuje we własny 
rozwój. Konkurs Firma Roku 2011 jest formal-
nym potwierdzeniem rzetelności i innowacyjno-
ści działań, podejmowanych przez przedsiębior-

stwa w danym roku i latach poprzedzających. 
– mówi Marcin Andrzejewski, Dyrektor Progra-
mowy Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, 
przedstawiciel organizatora konkursu.

Nominacje przyznaje Kapituła konkursu, zło-
żona ze specjalistów na bieżąco monitorujących 
zmiany zachodzące w przestrzeni biznesowej 
naszego rynku. Do konkursu można zgłosić się 
także samodzielnie. Każda firma biorąca udział 
w procesie certyfikacji, musi posiadać i przed-
stawić rekomendację swoich partnerów handlo-
wych, wykazać rozwój. Centralne Biuro Certyfi-
kacji Krajowej nieustannie podejmuje nowe wy-
zwania, mające na celu wybranie elity polskich 
podmiotów gospodarczych, z różnych branżach. 
Zależy nam przede wszystkim na daniu szansy 
na wyróżnienie nie tylko gigantom krajowego 
rynku, ale i mniejszym, często rodzinnym fir-
mom. – mówi Marcin Andrzejewski. 

Uroczysta gala konkursu Firma Roku to do-
skonała okazja do uhonorowania najlepszych 
przedsiębiorców oraz wymiany doświadczeń 
w gronie specjalistów. Biorąc pod uwagę coraz 
większą konkurencyjność na krajowym rynku, 
posiadanie certyfikatu potwierdzającego rze-
telność podejmowanych działań to klucz do 
sukcesu. 

Laureaci konkursu 
Firma Roku 2011

Patronat medialny nad galą objęły:

Lista laureatów konkursu 
Firma Roku 2011:

- ADH SOFT Sp. z o.o.  z Warszawy 
- CaseTech Polska Sp. z o.o.  
   z Legnicy 
- DELPHIA YACHTS KOT 
  Sp. j.  z Olecka 
- DENTAL SERVICE Sp. J. z Warszawy 
- DREWNO CENTRUM 
   Sp. z o.o. z Warszawy 
- EKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo   
   Gospodarki Komunalnej w Nysie 
- G4 GARAGE Sp. z o.o. z Wrocławia 
- GNOM Sp. z o.o. z Łodzi 
- LOKUM DEWELOPER S.A. 
   z Wrocławia
- MULTI ICE RADOSŁAW 
   z Białegostoku 
- OKULUS Sp. z o.o.  z Kalisza 
- PHU BUILDING BULLS Sp. Z o .o.  
  z Warszawy
- POLSKA GRUPA 
MERCHANDISINGOWA z Wrocławia 
- PUNTO PRUSZYŃSKI 
  z Michałowice 
- REMO-KOTŁY MALITA z Warszawy 
- Samodzielny publiczny Zakład -      
  Opieki Zdrowotnej Wojewódzka 
 - Stacja Pogotowia Ratunkowego 
  w Białymstoku
- TENEX Sp. z o.o.  z Raszyna 
- WAPECO Sp. z o.o. z Warszawy  
- Firma Roku 2011 
  oraz odkrycie Roku 2011
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki 
- Odpadami „MZO” S.A. 
   z Ostrowa Wielkopolskiego 
- Biuro Ochrony Osób i Mienia 
  PERSONA z Wołomina 
- CONKRET  Trejderowscy 
  Sp.j z Kowalewa Pomorskiego 
- COTY POLSKA Sp. z o.o. 
   z Warszawy 
- FINCO STAL SERWIS Sp. z o.o. 
  z Nowej Bukówki 
- PROFESJONALNE CENTRUM     
  OGRODNICZE FHU ANTENPOL 
  z Katowic
- ROLMIĘS Baniak Kras S.J. 
  z Ciężkowic 
- SITA Zakład Oczyszczania 
   Miasta S.A. z Bielsko Białej  
- TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 
   z  Warszawy

Wyróżnienia specjalne:

- Eveline Cosmetics 
- MHS II Hydraulika Siłowa 
   Elżbieta Mikulska
- MHS Serwis Mikulski 
   Hydraulika Siłowa

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej od niemal 5 lat realizuje swój cel, 
jakim jest wspieranie w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Godła Polish 
Product przyznaje firmom, produktom i usługom w postaci Certyfikatu 
w pięciu kategoriach: Firma Roku, Produkt Roku, Odkrycie Roku, Pro-
dukt ProEco, Hotel Roku, ponadto wręczana jest także Statuetka Polish 
Exclusive oraz kryształowa statuetka Business Woman Roku.
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Niewiele jest w kraju zakładów, które 
mogą poszczycić się 100-letnią historią. 
Jednym z nich są gdańskie Fosfory, zajmu-
jące się produkcją nawozów rolniczych, 
produktów chemicznych do przemysłu 
oraz usługami przeładunkowymi. 

Od 1912 roku aż do wybuchu drugiej 
wojny światowej produkowano tu kwas 
siarkowy i różne sole nieorganiczne. 
W wyniku działań wojennych zakład został 
prawie całkowicie zniszczony; w pierwot-
nym kształcie został odbudowany w 1947 
roku. 

W ramach programu chemizacji krajowe-
go rolnictwa w drugiej połowie lat 60-tych 
rozpoczęto realizację dużej inwestycji, 
która przekształciła zakład w nowoczesną 
fabrykę nawozów fosforowych. W oparciu 
o amerykańską licencję rozpoczęto pro-
dukcję superfosfatu potrójnego granulowa-
nego, w którym zawartość fosforu jest nie-
mal 3-krotnie wyższa niż w superfosfatach 
prostych. W połowie lat 70-tych, gdańskie 
Fosfory osiągnęły w całości projektowaną 
zdolność produkcyjną, dostarczając na ry-
nek ok. 300 tys. ton wyrobów gotowych.

W 1992 roku Fosfory przekształciły się 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią. Właścicielem 100% udziałów został 
Skarb Państwa. W 1995 roku uległa 

zmianie struktura własności udzia-
łów. W drodze prywatyzacji kapi-

tałowej udziały nabył CIECH 
S.A. - 66% oraz ROLIM-

PEX S.A. - 9%. W kolej-
nych latach struktura 

udziałów nieznacz-
nie się zmieniła. 

Wynikało to ze 
sprzedaży udzia-
łów GZNF Fos-

fory pomiędzy zmieniającymi się w tym 
okresie udziałowcami.

Fosfory znacznie rozszerzyły asorty-
ment nawozów; obok znanego i cenionego 
przez rolników Superfosfatu Potrójnego 
Granulowanego wprowadzono na rynek 
nowy asortyment nawozów: Agrafoska, 
Amofoska, Amofosmag oraz Superfosfat 
Wzbogacony z zawartością siarki, wap-
nia i mikroelementów. Ponadto Fosfory 
produkują i sprzedają najwyższej jakości 
kwas siarkowy techniczny, akumulatoro-
wy oraz wodorosiarczyn sodu. 

Wykorzystując doskonałą lokalizację 
w obrębie portu gdańskiego, począwszy 
od 1976 roku Fosfory prowadzą szeroką 
działalność usługowo - spedycyjną w za-
kresie przeładunku towarów masowych 
sypkich i płynnych w eksporcie, imporcie 
i tranzycie przewożonych drogą morską. 
Wielkość przeładunków w 2004 roku wy-
niosła ponad 1,5 mln ton. 

Infrastruktura portowa na należącym do 
Fosforów nabrzeżu jest nadal modernizo-
wana i rozbudowywana. Nabrzeże Chemi-
ków może przyjmować statki o ładowno-
ści ok. 30.000 ton, a w I połowie 2005 roku 
zostanie oddana do użytku wydłużona 
część tego nabrzeża umożliwiająca cumo-
wanie 2 dużych statków jednocześnie. 

Pozwoli to na zwiększenie możliwości 
przeładunkowych oraz zwiększy elastycz-
ność w operowaniu zarówno ładunkami 
płynnymi jak i sypkimi w tym samym 
czasie. 

W kwietniu 2011 roku GZNF Fosfory 
zostały przejęte przez Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. - lidera polskiego przemy-
słu  nawozowo-chemicznego – nabywając 
89,46 proc. kapitału zakładowego GZNF 
Fosfory. 

Gdańskie Fosfory 
– 100 lat tradycji 

Jotun, światowy li-
der w produkcji spe-
cjalistycznych farb 
antykorozyjnych, 
proszkowych oraz 
dekoracyjnych 11 
czerwca uroczyście 
otworzył nową sie-
dzibę w Gdańsku Ko-
walach. Nowoczesne 
biuro i część maga-

zynowa usprawnią pracę Jotun Polska 
i zarządzanie rynkami Czech, Słowacji, 
Węgier, a także krajów bałtyckich (Litwa, 
Łotwa).

- Ta inwestycja zdecydowanie usprawni 
naszą działalność operacyjną oraz zapew-
ni naszym klientom wyższą jakość obsługi. 
Bardzo dogodna lokalizacja naszej siedzi-
by i magazynu w pobliżu obwodnicy Trój-
miasta i autostrady A1 umożliwią szybką 
komunikację i sprawniejszy transport 
naszych produktów” - mówi Karolina Kar-
wowska-Dworak, General Manager Jotun 
Polska. 

Do dyspozycji pracowników i klientów fi r-
my zostało oddane reprezentacyjne biuro 
o powierzchni prawie 400 m2 oraz nowo-
czesny, w pełni skomputeryzowany maga-
zyn o powierzchni 1800 m2. Biuro i maga-
zyn są częścią inwestycji realizowanej przez 
fi rmę deweloperską 7R logistic pod nazwą 
Centrum Logistyczne Gdańsk-Kowale 2.  
Wywodząca się z Norwegii grupa Jotun 
jest międzynarodowym producentem 
farb. W Polsce Jotun jest obecny od ponad 
20 lat. W Polsce Jotun działa aktywnie za-
równo na rynku farb morskich (produkcja 
stoczniowa), jak i w szeroko rozumianym 
przemyśle lądowym. Produkty norweskiej 
fi rmy używane są przy zabezpieczaniu 
konstrukcji stalowych, mostów, zbiorni-
ków oraz w przemyśle energetycznym. 

- Obecnie coraz większe sukcesy zdoby-
wamy właśnie na rynku farb przemysło-
wych. Nasz udział wzrasta z roku na rok 
i silna pozycja naszej organizacji w Pol-
sce właśnie w tym dziale dała nam 
szanse rozwoju na innych 
rynkach” – podkre-
śla Karwowska 
– Dworak. 

Jotun 
ma nową 
siedzibę
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W samym tylko Trójmieście jeszcze w tym 
roku powierzchnia lokali przeznaczonych na 
biura i siedziby firm powiększy się o ponad 45 
tys. metrów kw. Obecnie jest to ponad 350 tys. 
metrów kw., z tego pustostany to niewiele ponad 
8,5 proc. 

W naszym regionie rynek nowoczesnej po-
wierzchni biurowej został w większości opa-
nowany przez lokalnych deweloperów. I trzeba 
przyznać, że do tej pory zaspakajali oni potrzeby 
lokalowe przedsiębiorstw. Ale wciąż rośnie zapo-
trzebowanie na najnowocześniejsze powierzch-
nie biurowe, szczególnie te położone w atrakcyj-
nych miejscach. Dlatego analitycy przewidują, 
że w tym roku popyt na lokale dla biznesu może 
być większy, niż podaż (o ile firmy będą zaintere-
sowane lokalami dostępnymi „od ręki”). Ale jeśli 
się tak stanie, taki stan utrzymywać się będzie 
maksymalnie przez kilka miesięcy, do momen-
tu, aż nie zostaną oddane do użytku realizowane 
właśnie inwestycje. 

O przyszłości pomorskiego rynku nierucho-
mości komercyjnych i zapotrzebowaniu na po-
wierzchnie biurowe dyskutowano na  konferen-
cji, zorganizowanej przez Property Forum, która 
odbyła się w Gdańsku. 

- Mimo tych inwestycji, w najbliższej przyszło-
ści możemy mieć do czynienia z pewnym niedo-
borem przestrzeni - mówił w trakcie konferencji 
Property Forum - Polska Północna Łukasz Mi-
chalski z firmy DTZ. - Stanie się to, jeśli pojawi 
się najemca, który będzie szukał dużych lokali 
dostępnych od zaraz . Pod koniec roku luka ta 
zostanie wypełniona dzięki projektom będą-
cym obecnie w budowie. Trójmiejski rynek po-
wierzchni biurowych jest specyficzny, bo zdomi-
nowany przez lokalnych deweloperów. To czyni 
ten sektor bezpieczniejszym od tych w Krakowie, 
Poznaniu czy Łodzi. Miejscowi inwestorzy zna-
ją bowiem specyfikę miasta i są w stanie szybko 
reagować na zmiany w popycie. Dzięki temu za-
potrzebowanie na lokale biurowe w tym regionie 
prawie nigdy się nie rozmijało się z podażą. Nie 
było więc problemów z pustymi biurowcami, 
albo - z drugiej strony - z kolejką najemców.

Przypomnijmy, że wśród realizowanych dziś in-
westycji biurowych w Trójmieście są: biurowiec 
Alchemia, BCB Business Park, Centrum Biuro-
we Neptun, obiekty Omega & Gamma w ramach 
przedsięwzięcia Garnizon.biz, budynki Olivia 
Point i Olivia Tower w kompleksie OBC oraz 
Opera Office.

- Projekty biurowe będą bardzo mocno rozwijać 
się na obszarze od Orłowa do centrum Gdańska, 
przy czym między Wrzeszczem a Oliwą będzie 
ich najwięcej – uważa Sławomir Gajewski, pre-
zes działającej na trójmiejskim rynku firmy de-
weloperskiej Torus. - Wśród perspektywicznych 
i dobrze rozwijających się lokalizacji w Trójmie-
ście znajduje się także rejon Redłowa w Gdyni, 
ul. Rzemieślnicza w Sopocie, a także obszar przy 
lotnisku. Kolejne dobre lokalizacje wskaże roz-
wój trójmiejskiej kolei metropolitarnej.

A jak – zdaniem ekspertów – będzie się kształ-
tował rynek nieruchomości w tym i kolejnym 
roku? 

- Te lata będą obfitowały w spektakularne wej-
ścia zagranicznych koncernów – uważa Magdale-
na Reńska z firmy Jones Lang LaSalle. - Patrząc 
na realizowane i planowane inwestycje biurowe, 
rynek powinien się podwoić. Może nie w naj-
bliższych latach, ale w dziesięciu już tak. Aglo-
meracja trójmiejska systematycznie zyskuje na 
atrakcyjności. Miasta wykorzystują szansę, którą 
daje stosunkowo mała dostępność powierzchni 
biurowej. Rynki Wrocławia czy Krakowa poma-
łu wyczerpują się. Nadchodzi czas Trójmiasta.

Więcej powierzchni 
dla biznesu na Pomorzu
W województwie pomorskim biurowców nie brakuje. Ale popyt na 
nowoczesne powierzchnie biurowe wciąż jest dość spory, dlatego kolejne 
takie obiekty są budowane i oddawane do użytku. 

Alchemia (al. Grunwaldz-
ka), to kompleks w skład, 
którego wejdzie 7 nowych 
budynków, które będą 
budowane w 4 etapach
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Alchemia na 11 piętrach

Aż siedem nowych budynków zostanie wy-
budowanych w Gdańsku Oliwie w ramach 
kompleksu Alchemia, który powstaje przy Al. 
Grunwaldzkiej. Kompleks będzie pełnić przede 
wszystkim funkcję biurową i konferencyjną, ale 
dodatkowo także handlowo-usługową, kultural-
ną i rozrywkową. 

Będzie to zabudowa wysokościowa: 11 kondy-
gnacji naziemnych oraz jedna podziemna. Łącz-
na powierzchnia budynków to aż 78 tys. m kw., 
w tym: powierzchnia biurowa – 16,5 tys. m kw., 
powierzchnia handlowa - 700 m kw. W komplek-
sie znajdzie się 515 miejsc parkingowych. 

Jak zapewnia inwestor będzie to najnowo-
cześniejszy kompleks wielofunkcyjny w Trój-
mieście. 6 z 7 budynków realizowanych będzie 
w koncepcji wspólnej czterokondygnacyjnej 
bazy, oferującej usługi towarzyszące, na której 
posadowione będą wielokondygnacyjne wieże 
biurowe. Budynek siódmy stanowić będzie ar-
chitektoniczne zwieńczenie całej inwestycji oraz 
atrakcyjną dominantę, górującą nad skrzyżowa-
niem Alei Grunwaldzkiej i ul. Kołobrzeskiej. 

Budynki będą powstawały w 4 etapach. 
I etap, który ma być zakończony na przełomie 

bieżącego i przyszłego roku, to dwa budynki 
biurowe (sześcio- i ośmiokondygnacyjny) połą-
czone wspólną czterokondygnacyjną podstawą.  
W jego ramach powstanie m.in. hala do gier ze-
społowych oraz basen pływacki o długości 25m 
z jacuzzi i sauną. Natomiast wiosną przyszłego 
roku rozpocznie się budowa dwóch pierwszych 
budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 
21,5 tys. m kw.

Centrum Biurowe Neptun 
powstaje we Wrzeszczu

Przy Al. Grunwaldzkiej powstaje także budy-
nek Centrum Biurowe Neptun. W budynku, któ-
ry zlokalizowany jest w Gdańsku Wrzeszczu, 
znajdzie się ok. 15,3 tys. m kw. nowoczesnej po-
wierzchni biurowej rozmieszczonej na 19 kondy-
gnacjach. Inwestycja ma być oddana do użytko-
wania na początku 2014 r. 

Oprócz powierzchni biurowej (na każdym pię-
trze będzie dostępne ok. 800 - 1 tys. m kw., co 
ułatwia dowolną aranżację wnętrz) projektanci 
zaplanowali budowę 159 miejsc parkingowych 
zlokalizowanych w podziemnej hali garażowej 
pod budynkiem a także miejsca dla obiektów 
handlowych (na ten ostatni cel przeznaczono po-
nad 550 m kw.) Warto zwrócić uwagę również na 
bogate wyposażenie obiektu, w tym m.in. pod-
wieszane sufi ty, podnoszone podłogi, klimatyza-
cję, instalacje elektryczne i teletechniczne, 
sieć strukturalną czy w końcu system 

Centrum Biurowe Neptun  
(al. Grunwaldzka), to budynek 
biurowy oferujący około 15 300 
m2 nowoczesnej powierzchni 
biurowej rozmieszczonej na 
19 kondygnacjach, planowanej 
do oddania do użytkowania 
w I kwartale 2014 r. 

Bałtyckie Centrum Biznesu - BCB 
Business Park (ul. Azymutalna, 
ul. Spadachroniarzy, ul. Sło-
wackiego, ul. Polanki 112) - po-
wstający w Gdańsku kompleks 
biurowo-hotelowy składający się 
docelowo się z pięciu biurowców 
klasy A oraz hotelu wraz z cen-
trum konferencyjno-handlowym

ochrony oraz kontroli dostępu.
Niewątpliwą zaletą CB Neptun jest jego lo-

kalizacja. Wrzeszcz to jedna z najdynamiczniej 
rozwijających się części Gdańska, o silnej kon-
centracji handlu i usług fi nansowych. Jest tam 
bardzo dobra infrastruktura drogowa, umoż-
liwiająca łatwe połączenia komunikacyjne 
z innymi częściami miasta i regionu – zapew-
nia zarówno dogodny dojazd samochodem, 
jak również środkami komunikacji miejskiej. 
W pobliżu znajdują się wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe – Galeria Bałtycka i Cen-
trum Handlowe Manhattan. 

BCB Business Park – nie tylko biura

Inwestycja jest realizowana przez Bałtyckie 
Centrum Biznesu w Gdańsku Rębiechowie. 
Ta lokalizacja została wybrana po dokładnych 
analizach logistycznych jak i po dogłębnej 
analizie podobnych inwestycji realizowanych 
za granicą. Projektem nawiązuje do najnowo-
cześniejszych i najszybciej rozwijających się 
parków biznesu na świecie, w skład których 
wchodzą zarówno budynki biurowe jak i po-
wierzchnie konferencyjno-wystawiennicze, re-
stauracje czy hotele. 

Całość inwestycji BCB Business Park obej-
muje powierzchnię około 11ha. Składać się 
będzie z 5 budynków biurowych, 3 budynków 
tworzących Centrum Konferencyjno-Wysta-
wiennicze oraz 1 budynku, gdzie mieścić się 
będzie hotel. 

Pierwszy budynek o łącznej powierzchni 
ponad 12 tys. m kw. jest już na ukończeniu. 
Kolejny (o takiej samej powierzchni) ma być 
oddany do użytku w przyszłym roku. Dalsze 
plany przewidują oddanie trzeciego budynku 
w 2014 r (powierzchnia: ponad 12 tys. m kw.), 
czwartego w 2015 r (powierzchnia: niemal 11,5 
tys. m kw.) oraz piątego w 2016 r. (powierzch-
nia: niemal 11,5 tys. m kw.). 

Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze, 
będzie natomiast składać się z trzech budyn-
ków o łącznej powierzchni ponad 21,5 tys. 
m kw., zaś hotel – ponad 9 tys. m kw. (około 
130-170 pokoi, restauracja oraz całe zaplecze 
hotelowe). 

Tak więc BCB Business Park to nie tylko 
biura. To także stworzona dla komfortowe-
go rozwoju biznesu infrastruktura spełniająca 
najwyższe wymagania jakościo-
we. W każdym budynku 

Kompleks biurowy Garnizon.biz
stanowi ciekawą opcję dla wszystkich 

tych, którzy wysoko cenią sobie wygodę 
i funkcjonalność
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biurowym jest przewidziana możliwość aranża-
cji miejsca na lokal gastronomiczny czy punkt 
handlowo – usługowy, jeśli takie będzie życze-
nie użytkowników  (najemców) BCB Business 
Park. Dużym udogodnieniem dla przyjeżdżają-
cych kontrahentów oraz klientów będzie nowo-
czesny hotel a także Centrum Konferencyjno 
– Wystawiennicze.

Wejście główne do obiektu dostosowane jest  
do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. 
W kondygnacji podziemnej przewidziano nato-
miast jednoprzestrzenną halę garażową, w któ-
rej znajdować się będzie 116 miejsc parkingo-
wych. Na całość inwestycji składa się również 
tzw. mała architektura: duża ilość powierzchni 
otwartej (zieleni, trawników, klombów i ławe-
czek), dodatkową umilającą oko nowością archi-
tektoniczną są oczka wodne znajdujące się przed 
wejściem do każdego budynku.

Garnizon.biz – miejsce do pracy i życia

Centrum Biurowe Garnizon.biz to elegancki 
i prestiżowy park biurowy usytuowany przy Alei 
Grunwaldzkiej i ul. Szymanowskiego w Gdań-

sku Wrzeszczu. Na jego terenie mieszczą się 
obecnie 4 budynki biurowe o łącznej powierzch-
ni użytkowej ponad 9 tys. m kw. Projektanci nie 
zapomnieli o tym, że wiele osób dojeżdża do 
pracy samochodem, dlatego wybudowany został 
niezależny naziemny parking ze 116 miejscami 
usytuowanymi bezpośrednio w okolicach wejść 
do budynków. Dodatkowo dostępne są miejsca 
parkingowe w sąsiedztwie w praktycznie nie-
ograniczonej ilości. Docelowo ma tu powstać 
ponad 2 tys. miejsc parkingowych naziemnych 
i w parkingach podziemnych.

Odrestaurowane, zabytkowe budynki biuro-
we już znalazły uznanie wielu dużych i zna-
nych firm. Docelowo Garnizon.biz ma być naj-
większym parkiem biurowym w Trójmieście. 
W wybudowanych na tym terenie obiektach ma 
być dostępne łącznie ponad 150 tys. m kw. po-
wierzchni użytkowej. 

Obecnie na ukończeniu są dwa biurowce - Ome-
ga i Gamma. Budynki co prawda są podzielone, 
ale tworzą jedną całość. Dojechać do nich można 
od  ul. Szymanowskiego i Alei Grunwaldzkiej. 
Wejścia przez hole recepcyjne do obu części zlo-
kalizowane będą od strony nowoprojektowanej 
ulicy z południowo-wschodniej strony zespołu. 
Na parterze znajdą się lokale usługowe dostępne 
z zewnątrz. 

Dwa biurowce - Olivia Point i Olivia Tower

Olivia Business Centre, to powstające w gdań-
skiej dzielnicy Oliwa ogromne centrum bizne-
sowe i biurowe. Zlokalizowane jest w centrum 
aglomeracji, przy głównej arterii łączącej całe 
Trójmiasto – Al. Grunwaldzkiej. Na sąsiednich 
działkach znajduje się główny kampus Uniwer-
sytetu Gdańskiego, będący obecnie w trakcie 
intensywnej rozbudowy oraz hala widowisko-
wo-sportowa Olivia. Olivia Business Centre po-
wstaje w kilku etapach, aby ostatecznie osiągnąć 
niemal 120 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni 
biurowej o najwyższym standardzie na działce 
o łącznej powierzchni 3,5 ha.

Jako pierwsze budowane są 4 budynki, które 
znajdują się w części działki bliższej Hali Olivii 
i otaczają duży plac dostępny tylko dla pieszych, 
z dwiema fontannami, starannie zaprojektowaną 
zielenią, małą architekturą, ławeczkami i innymi 
meblami miejskimi. Na parterach znajdą się po-
wierzchnie usługowe – sklepy, restauracje, banki 
itp. W lecie pod parasolami będzie można zjeść 
lunch lub kolację. Znajdą się tam również usługi, 
które służyć będą użytkownikom biur – kiosk, 
kantyna, apteka. Powstanie typowy śródmiejski 
plac, żywa miejska tkanka, zaspokajająca bardzo 
różnorodne potrzeby użytkowników i gości kom-
pleksu – te codzienne i te bardziej wyszukane.

Olivia Point to siedmiokondygnacyjny budy-
nek biurowy (9,6 tys. mkw. powierzchni do wy-
najęcia). Na parterze przewidziano przestrzeń 
pod funkcję usługową, pozostałe kondygnacje to 
część biurowa. Znajdzie się tam też dwukondy-
gnacyjny garaż podziemny połączony z garażami 
sąsiednich budynków. Ukończenie budowy Oli-
via Point planowane jest na koniec tego roku. 

Olivia Tower to dwunastokondygnacyjny bu-
dynek biurowy (14,2 tys. m kw. powierzchni do 

Olivia Business Centre 
(al. Grunwaldzka, ul. Ka-
szubska), to największe 
centrum biznesowe i biu-
rowe w Polsce Północnej, 
zlokalizowane w centrum 
aglomeracji, przy głównej 
arterii łączącej całe Trój-
miasto – al. Grunwaldz-
kiej. Olivia Business Centre 
to docelowo 120 tys. m² 
nowoczesnej powierzchni 
biurowej o najwyższym 
standardzie (klasa A).

Olivia Point

Olivia Tower



EXPRESS BIZNESU      | 17

wynajęcia). Partery będą pełnić funkcje usługo-
we. Projekt garażu podziemnego zakłada dwa 
piętra miejsc parkingowych. Będzie on połączo-
ny z garażami sąsiednich budynków. Olivia Po-
int i Olivia Tower będą ze sobą połączone do 5 
kondygnacji, co umożliwi firmom powiększenie 
wynajmowanej powierzchni biurowej bez ko-
nieczności zmiany lokalizacji biura. Ukończenie 
budowy Olivia Tower planowane jest także na 
koniec 2012 roku.

Opera Office – biurowiec przy operze

W pobliżu Opery Bałtyckiej przy Al. Zwycię-
stwa, głównej arterii komunikacyjnej, powstaje 
nowoczesny budynek biurowy Opera Office. 
Funkcjonalny i estetyczny projekt bryły budyn-
ku wpisany został w istniejący drzewostan, który 
stworzy niespotykane ramy architektoniczne dla 
obiektu.

Budynek składa się z dwóch skrzydeł – jedne-
go o wysokości pięciu kondygnacji

oraz drugiego czterokondygnacyjnego. Obiekt 
posiada rozległy jednopoziomowy parking 
podziemny.

- Proste, nowoczesne i dynamiczne formy pro-
jektu wnętrz mają wyraźnie akcentować funkcję 
biurową – zapewnia inwestor. - Naszym celem 
było stworzenie jasnych i przestronnych czę-
ści wspólnych dla podkreślenia jakości miejsca 
przyszłej pracy firm, użyte materiały i elemen-
ty – corian, kamień, szkło, przestrzenne lampy 
w kształcie geometrycznych brył – podkreślą dy-
namiczny i nowoczesny charakter obiektu.

Jednym z atutów biurowca jest unikalna loka-
lizacja na granicy Gdańska Głównego i dziel-
nicy Gdańsk Wrzeszcz, blisko głównego węzła 
komunikacyjnego przy Politechnice Gdańskiej, 
w otoczeniu parku i terenów rekreacyjnych, co 
czyni z obiektu doskonałe miejsce pracy nawet 
dla najbardziej wymagających firm.

Projektowany budynek wpisuje się w obszary 

zieleni wysokiej, tworząc niespotykane ramy 
architektoniczne dla otaczających drzew, które 
zostaną obudowane dziedzińcem budynku.

Wszystkie kondygnacje biurowe zaprojek-
towano w formie otwartego planu, co zapewni 
przyszłym najemcom swobodę aranżacji.

Powierzchnia biurowa wynosi 7,3 tys. m kw., 
obiekt ma być oddany do użytku w ciągu naj-
bliższych kilku tygodni. 

Euro Office Park

W gdańskiej dzielnicy Jasień, przy al. Armii 
Krajowej, powstaje kompleks biurowy Euro Of-
fice Park. Budynek będzie pełnić role biurowe 
oraz konferencyjne.

Inwestycja to zespół trzech budynków biuro-
wych, z tego pierwsze dwa zostaną oddane do 
użytku w III kwartale 2013 r. Obiekt nie będzie 
bardzo wysoki, zaplanowano bowiem budowę 5 
kondygnacji naziemnych. Oprócz tego zbudowa-
na zostanie także jedna kondygnacja podziemna. 
Całkowita powierzchnia użytkowa to ok. 20 tys. 
m kw., z tego 12,5 tys. m kw. przeznaczonych 
jest na biura. W kompleksie znajdzie się także 
600 miejsc parkingowych.

Budynki biurowe otoczone będą terenem zie-
lonym. Kompleks przystosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Nowoczesne wnętrza, 
o wysokości 3 metrów, zbudowane na planie 
open space, pozwolą na lepszą komunikację.

Wydajne, ekologiczne technologie grzewcze, 
indywidualnie sterowana klimatyzacja oraz 
otwierane okna zapewnią komfort pracy w każ-
dych warunkach atmosferycznych. Pracownicy 
będą mogli korzystać z rowerowni z prysznica-
mi, pokoju relaksu, pokoju dla matek karmią-
cych oraz wielu nowocześnie wyposażonych sal 
konferencyjnych. Zakończenie budowy ostatnie-
go biurowca planowane jest na I kwartał 2014 r.

Obiekt już został w całości wynajęty przez 
Bank BPH. Rafał KoRbut

„OPERA Office” to nowoczesny budy-
nek biurowy klasy A, zlokalizowany 
w pobliżu Opery Bałtyckiej w Gdań-
sku Wrzeszczu, nieopodal śródmie-
ścia, przy głównej arterii komunika-
cyjnej - Al. Zwycięstwa 13.

Euro Office Park (al. Armii Krajowej). 
Kompleks będzie składał się z trzech 
pięciopiętrowych budynków. Inwe-
stycja powstanie w dwóch etapach. 
Budynki A i B zostaną oddane do 
użytku w trzecim kwartale 2013 roku, 
natomiast budynek C w pierwszym 
kwartale 2014 roku. Przy biurowcu 
powstanie także 600 miejsc parkin-
gowych (w tym 300 na parkingu 
podziemnym).



Skąd w pana życiu decyzja o zostaniu 
architektem? Czy zaważyły na tym 
kwestie fi nansowe?

- Jest mnóstwo innych profesji pozwa-
lających spełnić się fi nansowo i perso-
nalnie. Ja zostałem 
architektem, gdyż 
od zawsze lubiłem 
tworzyć różnego typu elementy i sprawdzać 
jak wpisują się w otoczenie. Zawód ten jak 
żaden inny pozwala mi realizować swoje 
zainteresowania. 

Bez wątpienia ten fach nie należy do 
najłatwiejszych...

- Bycie architektem to od-
powiedzialność – zarówno 
przed inwestorem, jak 
i przed społeczeństwem, 
gdyż obowiązkiem 
architekta jest także 
dbanie o interes pu-
bliczny. W trakcie 
świadomego i odpo-
wiedzialnego pro-
jektowania nowe 
elementy tworzą 
wartość dodaną kra-
jobrazu, dzięki nim 
otoczenie staje się 
wzbogacone i pięk-

nieje. W przypadku 
nieodpowiedzialne-
go projektowania, 
nierzadko pod bez-
względne dyktan-
do inwestora lub 
przez projektanta 

nie posiadającego 
odpowiednich kwalifi -

kacji, kontekst projektowanego 
obiektu jest dewastowany. Czę-
sto zapominamy, nawet my archi-
tekci, iż krajobraz jest wartością 
wspólną i należy o niego dbać.

Zawód architekt 
O odpowiedzialności ciążącej na architekcie, satysfakcji z wyko-
nanych projektów i formalnościach przy projektowaniu budynków 
z architektem Maciejem Szpilewiczem rozmawia Mikołaj Podolski.

Czy ciągłe zmiany w prawie są uciążli-
we dla architektów?

- Konieczność ciągłego zgłębiania przepi-
sów jest stałą częścią tego zawodu. 

Każdy projekt różni się od poprzedniego 
i ma swoją specyfi kę. Architekt musi wie-
dzieć jak biegle się poruszać w tak często 
zmieniającej się rzeczywistości prawnej 
oraz jak ją interpretować, gdyż sama zna-
jomość przepisów o niczym nie świadczy. 
Przed architektem stoi zadanie, aby uzy-
skać wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia. Nawet przy małym projekcie 
sprawy formalno-prawne mogą zająć rok. 
W przypadku dużych i złożonych projek-
tów mogą się ciągnąc latami.

Czy to męcząca praca?

- Samo projektowanie szaty architekto-
nicznej budynku nie wymaga od architekta 
uruchamiania wielkich pokładów energii. 
Praca koncepcyjna jest z reguły przyjemna 
i daje największą satysfakcję. 
Jednak sam projekt, bez wpisania go we 
wspomnianą wcześniej rzeczywistość 
prawną, jest bezwartościowym świstkiem 
papieru. Proces wpisywania zazwyczaj wy-
maga największych zasobów sił i znacznej 
determinacji.

A co z życiem prywatnym? 

- Na swoim przykładzie oraz na podsta-
wie opowiadań swoich znajomych po fachu 
mogę stwierdzić, iż bardzo trudno jest roz-
graniczyć życie prywatne od pracy. Jednak 
tym charakteryzuje się ten zawód. To nie 
tylko profesja, ale także sposób życia - życia 
z pasją, którego ukoronowaniem są zreali-
zowane projekty i zadowoleni inwestorzy.
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Mamy pełen 
zestaw możliwości

Zaczynał pan działalność jeszcze w czasach 
komuny. Z czego zrodził się pomysł?

- Początki mojej działalności gospodarczej to 1988 
r. Wcześniej uprawiałem różnego rodzaju sporty 
walki, w tym Hapkido, jestem posiadaczem 3 Dan. 
Przez 5 lat uprawiałem też boks pod okiem wybit-
nego Olimpijczyka, Mistrza Europy i Polski Huberta 
Skrzypczaka. Po 5 latach pracy w trójmiejskich loka-
lach gastronomicznych, w których zajmowałem się 
ochroną imprez, postanowiłem zalegalizować pracę 
zakładając własną Kancelarię Detektywistyczną. 
Była to moja życiowa decyzja i pomimo problemów 
urzędniczych założyłem własną działalność gospo-
darczą. Stałem się jednym z kilku prywatnych detek-
tywów w kraju.

Start w tamtych czasach musiał być trudny...

- Początki nie były proste, ale faktycznie miałem 
dużo szczęścia. Moje pierwsze sprawy były od razu 
sprawami skomplikowanymi na tyle, że musiałem 
wykazać maksimum inwencji, aby sprostać oczeki-
waniom moich klientów, tak abym mógł liczyć na 
szersze wprowadzenie mojej firmy na rynek pol-
ski. I tak się stało. W 1991 r. zostałem zatrudniony 
w Komitecie Kinematografii przy ówczesnym Mi-
nisterstwie Kultury i Sztuki. Będąc jednym z 11 peł-
nomocników w Polsce zasięgiem mojego działania 
objąłem dawne województwa elbląskie, słupskie 
i gdańskie. Dzięki szerokiemu wsparciu Komendy 
Głównej Policji przeprowadzaliśmy prawie filmo-
we akcje i naloty na nielegalnych dystrybutorów fil-
mowych. W tym czasie również współpracowałem 
z Fundacją Ochrony Twórczości Audiowizualnej 
FOTA, która reprezentowała amerykańskich pro-
ducentów. Prowadząc równolegle moją działalność 
nie miałem praktycznie czasu dla siebie i ciężko było 
myśleć o rozwoju firmy, dzieląc czas miedzy Gdańsk 
i Warszawę. Stąd decyzja o zakończeniu współpracy 
z Komitetem Kinematografii. 7 lat mojej intensyw-
nej pracy na tylu płaszczyznach pozwoliło zdobyć 
mi duże doświadczenie, kontakty w środowiskach 
policyjnych, prokuratorskich i innych. Przyczyniłem 
się do stworzenia nowej jakości prawa w zakresie 
szacunku dla własności intelektualnej, która przez 
wiele lat w Polsce nie była dostrzegana. 

Skąd decyzja o otwarciu właśnie kancelarii 
prawo-windykacyjnej?

- Lata prowadzenia przeze mnie biura detekty-
wistycznego i rozwinięcie działu ochrony mienia, 
kontakty z przedsiębiorcami i z ich problemami za-
owocowały pomysłem stworzenia kancelarii praw-
no-windykacyjnej. Pomysł wprowadziłem szybko 
w życie, rozpoczynając współpracę z jednym z naj-
większych funduszy leasingowych w Polsce. Repre-
zentuję go w dalszym ciągu nieprzerwanie od 2003 
r.  na terenie całej Polski Północnej, województwa 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 
W tym czasie dla tego funduszu zakończyłem z po-
wodzeniem przeszło 1248 spaw, nie licząc setek za-
wiadomień do prokuratury, organów ścigania, urzę-
dów kontroli skarbowej oraz innych służb. Myślę, że 
pomysł z otwarciem Kancelarii był bardzo dobry. 

Dlaczego najpierw kancelaria miała profil 
stricte windykacyjny, a potem już prawno-
windykacyjny?

- Pierwotnie zajmowałem się na etapie polubow-
nym mediacją między wierzycielem a dłużnikiem, 
nie wchodząc w postępowania sądowe ani działania 
komornicze. Z czasem jednak kompleksowa obsługa 
wierzyciela stała się nieodzowna. W związku z tym 
związałem się z renomowaną Kancelarią Adwokac-
ką  Mecenasa Wiesława Trepczyka. I to była moja 
następna trafna decyzja.

Pogodzenie klasy i skuteczności w odzyskiwa-
niu długów musi być trudne. Jak zatem pań-
stwo działają?

- Działamy zgodnie z literą prawa w oparciu o peł-
ny wywiad gospodarczy na temat dłużnika, z pełnym 
przygotowaniem psychologicznym i logistycznym. 
Każda sprawa traktowana jest z należytą powagą 
i jest dogłębnie analizowana. Wykazujemy pełen 
szacunek i zrozumienie dla dłużnika, jednak nad-
rzędny jest interes wierzyciela. Skuteczność naszej 
działalności jest wizytówką i przepustką do zdoby-
wania następnych klientów oraz pozycji na rynku, 
a tę mamy wysoką. Dłużnik musi wiedzieć, że pró-
by jego ucieczki przed spłatą należności i tak będą 
bezskuteczne. Finalnie stanie on bowiem przed literą 
prawa i odpowiedzialnością - jeżeli nie cywilną, to 
z całą pewnością karną, albo też karno-skarbową.

Co jeżeli trafiają państwo na trudnego dłużni-
ka, który zupełnie nie poczuwa się do obowiąz-
ku spłaty swoich zobowiązań?

O skutecznych metodach windykacji i pomocy dla przedsiębiorców 
w kontaktach z rynkiem wschodnim z Krzysztofem Sokołowskim, 
właścicielem Kancelarii Windykacyjnej Sokół rozmawia Mikołaj Podolski.

Przedsiębiorstwa 
już kilka lat temu, 

zachłystując 
się sytuacją 

rynkową, niezbyt 
ekonomicznie 

podeszły do 
wielu spraw. Ich 

właściciele zaciągali 
zobowiązania 

leasingowe, kredyty, 
kupowali domy, 

łodzie, motocykle, 
żyli ponad stan 

i w momencie, gdy 
trafili na jednego, 

dwóch, trzech 
nieuczciwych 

kontrahentów lub 
też ci kontrahenci 

wycofali się 
z wcześniej 

podpisanych 
umów, pojawiły się 

problemy.
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- Oczywiście w pierwszej fazie restrykcyjność 
kroków kancelaryjnych staramy się ograniczyć 
do minimum. Jeżeli jednak ktoś nie wyraża chęci 
i woli współpracy, to w takich sytuacjach korzy-
stamy z instrumentów prawnych. A kiedy uru-
chamiamy machinę prawną, to dłużnik wie, że 
odpowiednie i kompetentne do 
tego instytucje się nim zajmą. 
Dodatkowo składamy odpo-
wiedni pozew w postępowaniu 
nakazowym, upominawczym 
i występujemy o klauzulę. 
Współpracujemy z trzema ze-
społami komorniczymi z Pol-
ski. Uczestnicząc w działa-
niach komorniczych reprezen-
tujemy interes wierzyciela do 
samego końca. Jeżeli dłużnik 
przejawia chęć współpracy, 
to oczywiście staramy się za-
wrzeć ugodę i ewentualnie 
pomóc mu w restrukturyzacji 
jego zadłużenia.  

Ile spraw prowadzi obecnie 
kancelaria?

- W tej chwili prowadzi-
my równolegle przeszło 200 
spraw na etapie polubownym, 
sądowym i egzekucji komor-
niczej, nie licząc oczywiście 
spraw leasingowych. 

Pańskie przedsiębiorstwo 
jest znane w regionie, wiem 
jednak, że ma się jeszcze 
bardziej rozwijać...

- Cieszymy się z tego, że 
zarabiamy, jesteśmy pomoc-
ni, dostrzegalni i „Sokół” jest 
coraz bardziej rozpoznawalny. 
Stworzyłem firmę wiele lat 
temu i mam nadzieję, że jesz-
cze wiele lat przed nami i że 
wkrótce rozszerzymy działal-
ność m.in. o pośrednictwo han-
dlowe na rynkach wschodnich.

Na czym polega to pośrednictwo?

- Moja rola to kojarzenie firm, przedsiębiorstw 
polskich ze wschodnimi partnerami jak ŁUKO-
IL, ROSNEWT czy BIELOIL. Przedsiębiorcy 
polscy zwracając się do mojej Kancelarii mają 
gwarancję wynegocjowania dobrej ceny, rytmicz-
nych dostaw surowców oraz zagwarantowania tak 
skonstruowanej umowy, która da pełną ochronę 
prawną znajdujących się w niej zapisów. I tu nale-
ży wspomnieć, że wszystkie umowy przygotowu-
jemy wspólnie z prawnikami Kancelarii Mecenasa 
Wiesława Trepczyka. Możemy również zająć się 
na życzenie klienta logistyką transportu, przy-
gotowaniem dodatkowych ekspertyz prawnych, 
opinii celnych itp. Obecnie prowadzimy rozmowy 
w sprawie kontraktów opiewających na tysiące ton 
gazu LPG i oleju napędowego. 

Jakie mają państwo jeszcze plany na najbliż-
szą przyszłość?

- Kolejna nasza specjalizacja , która planujemy 
mocno rozwinąć w najbliższym kwartale to do-
radztwo personalne oraz szkolenia. Od 1 czerwca 

funkcjonuje już filia Kancelarii 
w Rumi, w budynku BałtykGa-
zu, w którym się mieści nowo 
otwarty punkt doradztwa per-
sonalnego oraz przeniesiony 
z siedziby głównej dział Windy-
kacji Sądowej i Egzekucyjnej.

Jak wygląda współpraca 
z Kancelarią Adwokacką 
Wiesława Trepczyka?

- Świadczymy usługi na rzecz 
kancelarii, uczestniczymy 
w różnego rodzaju rozmowach, 
mediacjach, negocjacjach, wy-
wiadach gospodarczych czy 
wyjazdach. Ta owocna współ-
praca rozszerza działalność 
kancelarii adwokackiej, a nam 
daje fachowe wsparcie. Dzięki 
temu możemy w ramach naszej 
kancelarii realizować sprawy 
cywilne, pośredniczyć w kwe-
stiach gospodarczych, a nawet 
prowadzić sprawy rodzinne 
czy karne. Mamy więc pełen 
zestaw możliwości, czyli to, do 
czego cały czas dążyłem. 

Z państwa perspektywy 
chyba najlepiej widać kon-
dycję polskiej gospodarki. 
Jak to jest z tym kryzysem? 
Czy można mówić, że już 
jest za nami?

- Wiem od strony technicz-
nej jak wyglądają procesy po-
wodujące zachwiania i duże 
problemy finansowe wśród 
przedsiębiorców. 
Obsługuję zarówno właścicie-

li bardzo małych firm, średnie przedsiębiorstwa za-
trudniające kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób, jak 
i bardzo duże podmioty, które są spółkami prawa 
handlowego, spółkami giełdowymi, korporacja-
mi, a nawet podmioty zagraniczne. Mogę stwier-
dzić, że kryzys bez wątpienia wciąż jest z nami. 
Przedsiębiorstwa już kilka lat temu, zachłystując 
się sytuacją rynkową, niezbyt ekonomicznie pode-
szły do wielu spraw. Ich właściciele zaciągali zo-
bowiązania leasingowe, kredyty, kupowali domy, 
łodzie, motocykle, żyli ponad stan i w momencie, 
gdy trafili na jednego, dwóch, trzech nieuczci-
wych kontrahentów lub też ci kontrahenci wyco-
fali się z wcześniej podpisanych umów, pojawiły 
się problemy. Wyszła niegospodarność i to, co nas 
wciąż prześladuje, czyli nasza mentalność i ma-
niera nieuczciwości. Niestety mało jest w Polsce 
przedsiębiorców z klasą, którzy szanują swoich 
podwykonawców.

- Początki nie były 
proste, ale faktycznie 

miałem dużo szczęścia. 
Moje pierwsze sprawy 
były od razu sprawami 

skomplikowanymi 
na tyle, że musiałem 
wykazać maksimum 

inwencji, aby sprostać 
oczekiwaniom moich 

klientów, tak abym 
mógł liczyć na szersze 
wprowadzenie mojej 
firmy na rynek polski.
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„Gdyński Biznesplan”, jeden z najbardziej nie-
zwykłych i nowatorskich projektów, obchodzi 
w tym roku 10-lecie. 

Dla wielu przedsiębiorców stał się trampoliną 
do wielkiego, o międzynarodowym zasięgu, biz-
nesu. Tomasz Banel, naczelnik Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości w Urzędzie Mia-
sta Gdyni, pomysłodawca całej idei, opowiada 
o początkach konkursu, jego innowacyjnym cha-
rakterze i planach na przyszłość. 

Jakie były początki „Gdyńskiego Biznespla-
nu”? Skąd w ogóle wziął się pomysł?

- Wszystko zaczęło się w skromnym urzędowym 
pokoju. Szukaliśmy sposobu na walkę z bezrobo-
ciem, ale realnego nie papierowego. W sytuacji 
kiedy na początku tego stulecia pracodawcy nie 

byli skłonni tworzyć nowych miejsc pracy, pomy-
śleliśmy z kolegami urzędnikami, że trzeba spo-
wodować, aby ludzie sami rozpoczynali prowa-
dzić działalność gospodarczą, aby sami byli dla 
siebie pracodawcami. Napisaliśmy regulamin, 
którego nie konsultowaliśmy z nikim, a który był 
zweryfikowany przez pierwszą edycję.

Konkurs od razu okazał się sukcesem?
- Okazało się, że projekt bardzo się podoba, na-

wet mimo wejścia Polski do Unii Europejskiej, 
która dawała ludziom wiele dodatkowych moż-
liwości działania. Konkurs miał coraz więcej 
nowych partnerów biznesowych, konsultantów, 
środowisk gospodarczych. Był kopiowany przez 
inne miasta w sposób bardzo dosłowny albo bar-
dzo zbliżony. 

Pomysł, który 
zainspirował innych

- Im więcej firm, 
tym mniejsze 

bezrobocie 
i więcej pieniędzy 

w kasie Miasta 
pochodzących 

z podatku od 
nieruchomości, od 

osób fizycznych 
płacących podatki.
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Największą wartością okazali się chyba na 
przestrzeni tych dziesięciu lat laureaci. 

- Laureaci trafnie wybierani przez jury odnosili 
i odnoszą sukcesy. Nie tylko świetnie się im wie-
dzie w Gdyni, ale także w Polsce czy nawet na ca-
łym świecie. Swoim sukcesem byli realni i wiary-
godni dla przyszłych uczestników konkursu i ko-
lejnych laureatów. Konkurs stał się trampoliną, by 
odważnie wchodzić w świat biznesu.  

Z założenia był to konkurs gdyński, dziś już 
taki nie jest. Jego zasięg wykracza daleko 
poza Gdynię, poza województwo pomorskie.

- To prawda. Kilka lat temu zastanawialiśmy 
się nawet, jak nazwa w charakterze makro będzie 
przyjmowana przez innych uczestników spoza 
Gdyni, czyli z całego Trójmiasta, województwa, 
kraju czy Europy. Ale uznaliśmy, że to jest już tak 
silna marka, tak rozpoznawalna, że nikomu to nie 
przeszkadza. Gdynia kojarzy się z przedsiębior-
czością, w rankingach Forbes’a jest to miasto naj-
bardziej przychylne biznesowi w Polsce. Ta nazwa 
jest adekwatna do ducha przedsiębiorczości, czy 
spełniania marzeń, dlatego przy niej zostaliśmy 

Pierwotnie „Gdyński Biznesplan” miał prze-
ciwdziałać bezrobociu, w ciągu dziesięciu lat 
mocno ewoluował. Dziś wpływa na zmianę 
świata, wielu laureatów konkursu zaistniało 
skutecznie na arenie międzynarodowej.

- Im więcej fi rm, tym mniejsze bezrobocie i wię-
cej pieniędzy w kasie Miasta pochodzących z po-
datku od nieruchomości, od osób fi zycznych pła-
cących podatki. Nie tylko więc w obowiązku, ale 
też w interesie miasta, jest, aby takie nowe miejsca 
pracy powstawały. Cieszy nas, że te fi rmy mają 
innowacyjne pomysły, które cieszą się powodze-
niem na świecie. Sukcesy tych fi rm nie tylko w  
Polsce, ale też na arenie międzynarodowej po-
twierdzają także dobre wybory jury.

Jak przebiegają prace jury? Dyskutujecie, 
kłócicie się?

- Jestem w jury od początku. Prawda jest taka, 
że te projekty z roku na rok są technologicznie 
i informatycznie coraz bardziej skomplikowa-
ne. My nie zawsze mamy w tej materii wiedzę 
i wykształcenie. Oczywiście możemy to zweryfi -
kować w czasie spotkań, które odbywamy z lau-
reatami. Często jednak, zanim do tych spotkań 
dojdzie, korzystamy z doradztwa specjalistów 
zewnętrznych, po to, aby ocenili realność takich 
pomysłów oraz żeby nas nauczyli języka komu-
nikowania się z autorami projektów. Jury się sta-
rzeje a uczestnicy nie. Wchodzą nowi z nowymi 
pomysłami. Musimy temu sprostać. 

Za nami jubileuszowa, 10. edycja „Gdyń-
skiego Biznesplanu”. Myśli już Pan 
o następnej?

- Myślimy o zmianie formuły. Trudno na jed-
nym szczeblu drabiny porównywać rozwiązania 
innowacyjne z kolejnym w mieście salonem fry-
zjerskim czy szalenie potrzebnymi usługami rze-
mieślniczymi. Te ostatnie pod względem przy-
gotowania biznesplanu i realności założeń mają 
szansę powodzenia, ale nie chodzi nam o promo-
wanie takich projektów. 

Na co zatem stawiacie?
- Chodzi nam o promowanie projektów odważ-

nych, innowacyjnych, które w przyszłości dadzą 
nowe miejsca pracy, które mogą mieć zasięg 
międzynarodowy. Które stwarzają szanse na za-
gospodarowanie rozbudowującego się Parku Na-
ukowo Technologicznego w Gdyni. Tam będzie 
60 tys. metrów kw powierzchni przeznaczonych 
właśnie dla fi rm, które szukają swoich szans nie 
tylko w Gdyni, ale i na świecie.

RoZMawiał walDEMaR Gabis

Konkurs „Gdyński Biznesplan” adresowany jest przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do 
działających na rynku małych przedsiębiorstw. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie do prowadzenia przyszłej bądź też przeniesie-
nia obecnej działalności na teren gminy Gdynia. 

W tegorocznej edycji „Gdyńskiego Biznesplanu” wzięło udział 725 osób, które zgłosiły 631 oryginalnych pomysłów na biznes. W fi nale 
znalazło się 11 projektów - najmocniejszych pod względem merytorycznym i zdaniem jurorów mających największe szanse na realizację. 
Pula nagród w tym roku przekroczyła 100 tys. zł. 

Z okazji jubileuszu konkursu Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława 
Struka nagrodę „Gryfa Pomorskiego”, a Leszek Miazga, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, wręczył włodarzowi 
nagrodę „Innowatora Pomorza”. 

Od 2003 r. we wszystkich dziesięciu edycjach konkursu uczestniczyło prawie 3200 osób, które zgłosiły blisko 3000 pomysłów bizneso-
wych. Zwycięzcy lub autorzy wyróżnionych biznesplanów otrzymują przepustkę do świata biznesu - znakomite rekomendacje i wsparcie 
licznych instytucji. Wielu laureatów (zwycięzców pierwszych trzech miejsc) założyło własne fi rmy, które prężnie działają i dynamicznie 
się rozwijają, jak choćby IVONA Software (dawniej IVO Software).

Laureatami tegorocznej edycji zostali: 
I nagroda: Michał Piskunowicz i Krzysztof Tomaszewski za projekt „Think Litez”. „Think Litez” to inteligentny system do sterowania oświetle-
niem. Łatwo go przystosować do każdego rodzaju pomieszczeń. Pomysł obejmuje cały proces - od zaprojektowania po zaprogramowanie 
i produkcję systemu.
II nagroda: Marta Moksa za projekt „Ubraniometr”, czyli aplikację porównującą rozmiary ubrań według marek, która w prosty i szybki 
sposób pomaga w kupowaniu odpowiedniej odzieży w sklepach internetowych.
III nagroda: Patrycja Tkaczyk za projekt Platformy Projektowej „Re-design”. Laureatka zamiast projektować produkty od nowa (np. meble 
czy opakowania), proponuje ich rewitalizację, czyli re-design.

Gdyński Biznesplan 

„Gdyński Biznesplan”, 
jeden z najbardziej 
niezwykłych 
i nowatorskich 
projektów, obchodzi 
w tym roku 
10-lecie. Dla wielu 
przedsiębiorców 
stał się trampoliną 
do wielkiego, 
o międzynarodowym 
zasięgu, biznesu. 
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„Wiatr w żagle”  

To romantyczne odwiedzić zapomnianą przystań. 
A relaksujące – spędzać czas na spokojnej wyspie. 
Ale czy Pomorze powinno stać się „zapomnianą 
przystanią” czy „spokojną wyspą”? Czy też powin-
no złapać „wiatr w żagle”. Te obrazowe porównania 
wzięte są wprost z projektu Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Pomorskiego 2020, dokumentu będącego 
przedmiotem publicznej debaty przez ostatnie trzy 
miesiące. Odbyło się w tym czasie kilkadziesiąt 
spotkań, tysiące osób wzięły udział w konsultacjach 
społecznych czy to osobiście, czy za pośrednictwem 
internetu. Co będzie wynikiem konsultacji? 

Pomorze doczeka się nowej strategii, będącej 
przewodnikiem dla działań marszałka i zarządu 
województwa oraz dla Urzędu Marszałkowskiego, 
najważniejszej instytucji władzy samorządowej 
w regionie. Strategia będzie wyznaczać kierunki 
aktywności urzędników, a także – co niezwykle 
ważne – wpływać na podział środków w ramach 
przyszłego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego, finansowanego w oparciu o dotacje 
z Unii Europejskiej. Pominięcie jakiegoś zagad-
nienia w strategii staje się nie tylko porażką pre-
stiżową, ale i ogranicza możliwości finansowania. 
I bardzo dobrze! Ważne bowiem, by ludzka aktyw-
ność i unijne pieniądze skierowane były tam, gdzie 
można osiągnąć efekty realnie podnoszące poten-
cjał rozwojowy województwa, poprawiające efekty 
działań przedsiębiorstw, podnoszące jakość życia 
mieszkańców. 

Wskazany jako optymalny dla województwa 
scenariusz „wiatru w żagle” zakłada, że będziemy 
przyciągać znaczące inwestycje, a jednocześnie 
nastąpi poprawa dostępności transportowej Pomo-
rza. Region stanie się jednym z liderów wzrostu 
w kraju. Służyć temu będą nakłady ponoszone na 
poprawę jakości zasobów ludzkich – naszym wy-
różnikiem ma być lepsze wykorzystanie potencja-
łu badawczo-rozwojowego i edukacyjnego oraz 
przyciąganie pracowników o najwyższych kompe-
tencjach. Każdy inny niż „wiatr w żagle” wariant 
oznaczać będzie regres: możliwy do wyobrażenia 
scenariusz „zapomnianej przystani” cechować się 
będzie brakiem napływu środków rozwojowych, 
scenariusz „spokojnej wyspy” uwzględnia utrwa-
lenie się obecnego, dość słabego systemu połączeń 
transportowych województwa (a czy warto jeździć 
tam, gdzie dojechać trudno?). Wreszcie scenariusz 
„dryfu na mieliznę” oznacza marginalizację regio-
nu, czyli los, który spotkał w ostatnich latach wo-
jewództwo zachodniopomorskie, położone wpraw-
dzie nad Bałtykiem i blisko Berlina czy Kopenhagi, 
ale – z różnych powodów – słabo dostępne komu-
nikacyjne z większości terenu Polski i mało atrak-
cyjne dla inwestorów. 

Zachodnie Pomorze leży nad Bałtykiem i nie 
czerpie korzyści z morza? A nasze województwo 
pomorskie? Z gospodarką morską mamy problem. 
W Europie wyczerpał się potencjał tradycyjnie ro-
zumianego przemysłu stoczniowego, a potentaci 
w większości zbankrutowali lub znacząco zmniej-
szyli skalę działalności. To samo w krajowym ry-
bołówstwie. Polska flota też nie jest już znaczącą 
siłą na rynku międzynarodowym. A polityka mor-
ska tworzona jest w Warszawie, która morze widzi 
raczej przez pryzmat plaż i apartamentów nad-
morskich, niż wielkiego, globalnego biznesu. Stąd 
postulat, by nasza regionalna strategia rozwojowa 
wyraźnie określiła nie tylko te elementy gospodarki 
morskiej, które będą popierane w województwie, 
ale i te, w których interesie należy głośno występo-
wać na forum politycznym, krajowym. Dokument 
koncentruje się na  różnych elementach pomor-
skiej przyszłości. Na szczęście region ma szereg 
walorów, na których można się oprzeć, by złapać 
„wiatr w żagle”. Zatem: przyszłą Strategię war-
to poznać. Dowiemy się z niej, w jakich dziedzi-
nach możemy liczyć na zainteresowanie i wsparcie 
władz regionalnych. Czy wykorzystamy te możli-
wości, zależeć już będzie od nas – mieszkańców 
i przedsiębiorców.  

DR PiotR DwojacKi
Konsultant GfKM



EXPRESS BIZNESU      26 |  

Skąd wzięła się inicjatywa akcji, pod hasłem, 
od którego wziął swój tytuł niniejszy wywiad?

Zwróciła się do mnie w sprawie zakupu odpo-
wiednio przystosowanego pojazdu dla trójki na-
stolatków (trojaczki) ze Skwierzyna, dotkniętych 
porażeniem mózgowym p. Katarzyna Dorosz 
z Fundacji „Homo Homini Pomagam” Potrzebne 

jest 20 tys. złotych, a rodzice nie są w stanie za 
swoje skromne środki zrealizować takiego zakupu.  
Dlatego zwracają się o pomoc do ludzi dobrej woli 
i my – mam na myśli pracowników Banku – pod-
jęliśmy tę inicjatywę. 

Sprawa poruszyła mnie tym bardziej, że jako mąż 
fizjoterapeutki mam styczność z problemami dzie-
ci z porażeniem mózgowym i ich rodziców. Znam 
je nieco lepiej niż większość społeczeństwa. 

Powstało pytanie, co ja, a właściwie reprezento-
wany przeze mnie region pomorski PKO Banku 
Polskiego może zrobić dla tej rodziny i w jakiej 
formie. Postanowiliśmy przeliczyć 1 grosz na jeden 
krok i po prostu w tej sprawie... pomaszerować. 

Marsz odbył się 8 lipca. Dlaczego właśnie 
maszerowaliści? 

Zebrać pieniądze wśród pracowników (jest ich 
w naszym regionie ponad 800) wydawałoby się 
najprostszym rozwiązaniem. Wystarczy wtedy 
zdać na ofiarność i zainteresowanie poszczególnych 
osób. Wyciągnięcie pieniędzy z portfela jest może 
i najłatwiejszym odruchem, ale w żaden sposób nie 
angażuje w sprawę. Postanowiłem więc, w poro-
zumieniu z Fundacją PKO Banku Polskiego, która 
w strukturach Grupy Kapitałowej naszego Banku 
zajmuje się działalnością charytatywną, że zorgani-
zujemy akcję wymagającą od uczestników osobi-
stego zaangażowania, poświęcenia czasu, wysiłku. 
Stąd pomysł marszu Fundacja zaś, jeśli akcja okaże 
się sukcesem, deklarowała wyasygnowanie kwoty 
20 tys. zł potrzebnej na zrealizowanie celu, czyli 
pomoże w zakupie środka transportu dla potrze-
bującej rodziny. Zaangażowałem w akcję  ponad 
100 pracowników z mojego regionu i odbyliśmy 
wspólnie ten marsz pod hasłem „Idziemy pieszo, 
żeby inni mogli jeździć”.

Gdzie Państwo maszerowaliście?
Wybraliśmy Hel, między innymi dlatego, że w ten 

projekt bardzo zaangażowały się również władze 
Miasta – pan Mirosław Wądołowski, Burmistrz 
Helu i Sekretarz Miasta, pan Marek Dykta, który 
prywatnie jest zapalonym biegaczem–maratończy-
kiem. To on podjął się wytyczenia odpowiedniej 
trasy dla naszego marszu na półwyspie. Odbyliśmy 
20 kilometrowy „spacer” częściowo plażą, lasem, 
częściowo ulicami miasta. 

Ekipa potrzebna do tego, aby event się odbył zo-
stała skompletowana. Nie tylko zresztą z pomor-
skiego regionu i nie tylko z naszego Banku. Ludzie 
przyjechali również z Elbląga, Ostródy, Szczecina, 
Iławy. 

Z Aleksandrem Rusieckim, dyrektorem Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku 
Polskiego w Gdańsku rozmawia Robert Purzycki. 

Idziemy pieszo, żeby 
inni mogli jeździć

Uczestnicy narszu
„Idziemy pieszo, żeby 

inni mogli jeździć”
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Czy to pierwsza tego rodzaju akcja?
Tak, ale jestem przekonany że nie ostatnia.  Ur-

szula Kontowska, prezes Fundacji PKO Banku 
Polskiego obiecała, że jeśli się powiedzie, to będzie 
starała się rozpropagować w Banku tego typu dzia-
łania. Zdaję też sobie sprawę, że Pani Katarzyna 
Dorosz z Fundacji „Pomagam” nie poprzestanie na 
jednym wydarzeniu i będzie nas mobilizować do 
kontynuowania współpracy. 

Jakie są ogólne cele fundacji PKO BP?
Praktycznie każda instytucja realizująca ideę od-

powiedzialności społecznej, zajmuje się również 
działalnością charytatywną. Fundacja PKO Banku 
Polskiego wspiera instytucje, organizacje społecz-
ne, inne fundacje, które mają pod swoją opieką 
osoby potrzebujące. 

Jest np. mecenasem ogólnopolskiej akcji Szla-
chetna Paczka (organizowanie  paczek świątecz-
nych dla potrzebujących rodzin), wspiera Stowa-
rzyszenie SIEMACHA, w akcji tworzenia świetlic 
dla młodzieży w centrach handlowych, a wraz 
ze Stowarzyszeniem  Klubem Gaja uczestniczy 
w edukacyjnej  akcji „Zaadoptuj rzekę” wspiera-
jącej ekologiczne podejście do akwenów wod-
nych w Polsce (8 lipca będą organizować event na 
Helu). 

Chcemy by bankowcy przestali być postrzega-
ni, jako ludzie, zapatrzeni w słupki cyfr. To osoby 
wrażliwe, zaangażowane, które potrafią wziąć od-
powiedzialność za lokalną wspólnotę.

Jak należy rozumieć pojęcie „odpowie-
dzialności społecznej”, które parę razy Pan 
przywoływał?

Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decy-
zji i działań na społeczeństwo i środowisko. Bezin-
teresowne zaangażowanie w życie wspólnoty, chęć 
podzielenia się nie ze względu na korzyści wize-
runkowe, jak w przypadku sponsorowania dużych 
imprez sportowych czy kulturalnych, ale czystej 
ludzkiej solidarności. Od kilku lat Bank organizuje 
zbiórki krwi w ramach ogólnopolskiej Bankowej 
Akcji Honorowego Krwiodawstwa. Ja osobiście 
regularnie i od dawna oddaję krew. 

Korzyść z takiej akcji dla obdarowanego jest 
ewidentna, ale ciekawi mnie w czym upatruje 
Pan korzyści dla pracowników Banku, poza 
tym, że z pewnością zwiększy się ich wrażli-
wość na tego rodzaju ludzkie dramaty. Czy 
uważa Pan, że staną się też dzięki temu lep-
szymi pracownikami?

Uwrażliwienie to jedno, walory zdrowotne ta-
kich marszów (rzecz nie do pogardzenia) drugie, 
ale ja widzę w tym przede wszystkim autentyczne 
działanie integracyjne. Wyznaję pogląd, że ludzie, 
którzy razem nie potrafią się bawić, razem działać, 
nie będą też razem dobrze pracować. Potoczne wy-
obrażenie o spotkaniach integracyjnych, takie jak 
chociażby z filmu „Wyjazd integracyjny” może 
dominować w społeczeństwie, ale ja tego nie ku-
puję i staram się to organizować w zupełnie inny 
sposób. Wspólne działanie, aktywizacja, dla dobra 
osób, na rzecz, których organizowana jest akcja– 
to właściwa integracja, która zaowocuje, mam 
nadzieję i lepszą pracą i kolejnymi inicjatywami 
społecznymi. 

Chcemy by ban-
kowcy przestali 
być postrzega-
ni, jako ludzie, 

zapatrzeni 
w słupki cyfr. To 
osoby wrażliwe, 
zaangażowane, 

które potrafią 
wziąć odpo-

wiedzialność 
za lokalną 

wspólnotę.
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Do rąk ponad 360 przedsiębiorców trafiły Zło-
te Certyfikaty Rzetelności 2012, dokumenty po-
twierdzające ich wiarygodność, solidność i stoso-
wanie najwyższych standardów etycznych w biz-
nesie. Patronat honorowy nad Programem objął 
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

W tym roku Złote Certyfikaty zostały rozdane 
podczas gal w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach 
i Sopocie. Gala w Sopocie odbyła się w hotelu 
Sheraton, Złote Certyfikaty odebrali przedstawi-
ciele 62 firm, w tym 21 z województwa pomor-
skiego. Wśród wręczających był Piotr Ruszew-
ski, redaktor naczelny Expressu Biznesu. 

Dzięki tegorocznej III edycji Programu grono 
laureatów, którzy mogą legitymować się Złotym 
Certyfikatem Rzetelności, powiększyło się do po-
nad 40 tys. 

Podstawowym warunkiem kwalifikującym fir-
mę do udziału w programie jest jej weryfikacja 
w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, 
czy nie figuruje w nim jako dłużnik. Dzięki temu 
wiadomo, że jest ona solidnym płatnikiem i co za 
tym idzie pewnym partnerem w biznesie. Podmio-
ty ubiegające się o wyróżnienie Złotym Certyfi-
katem Rzetelności muszą dodatkowo przedstawić 

zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 
oraz wobec ZUS, a także minimum trzy referen-
cje wystawione przez partnerów biznesowych. 
Konieczne jest także uzyskanie pozytywnej opinii 
członków Kapituły Rzetelnych Firm, składającej 
się z laureatów ubiegłorocznych edycji Złotych 
Certyfikatów Rzetelności. Podmioty starające się 
o Złoty Certyfikat Rzetelności podpisują  Kodeks 
Etyki Rzetelnej Firmy, przez co zobowiązują się 
do przestrzegania fundamentalnych zasad etyki 
w biznesie, takich jak praworządność, rzetelność, 
transparentność i odpowiedzialność. 

Przestroga przed nierzetelnością
Czy warto starać się o Złoty Certyfikat Rzetel-

ności? Zdecydowanie – tak. W maju tego roku 
przeprowadzono badania na reprezentatywnej 
grupie 1000 przedsiębiorców współpracujących 
z Rzetelną Firmą. Wykorzystano metodę wywia-
du telefonicznego. 

Z badania wynika, że ponad 80 proc. przedsię-
biorców straciło kiedyś pieniądze, bo kontrahent 
okazał się nierzetelny. Aż 33 proc. szacuje swoją 
stratę na ponad 20 tys. zł. 

Rzetelna Firma zapytała również, czy firmy 

Kolejne przedsiębiorstwa 
ze Złotym Certyfikatem Rzetelności

Dlaczego ufamy 
kontrahentom, nawet 

tym nieznanym czy nie 
sprawdzonym?
- Bardzo często 

oceniamy naszą 
rzeczywistość 

nieracjonalnie, na 
przykład odsuwając 

od siebie myśli 
o negatywnych 

zdarzeniach. Mamy 
przekonanie, że „ mnie 
to nie spotka” czy „nikt 

mnie nie oszuka” – 
tłumaczy mówi Izabela 

Kielczyk, psycholog 
biznesu.
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Certyfikat odbiera Piotr 
Koszałka z przedsiębiorstwa 
KOSZAŁKA

Certyfikat odbiera pani Maria 
Rzepińska, właścicielka firmy 
MAWI (Wejherowo)

sprawdzają rzetelność kontrahentów przed 
podjęciem współpracy. Mimo że większości 
z badanych osób zdarzyło się ponieść realną, 
często niemałą stratę na skutek nieuczciwego 
działania kontrahenta, aż 26 proc. nie spraw-
dza w ogóle, z kim podejmuje współpracę. 
Kolejne 36 proc. decyduje się na sprawdzenie 
rzetelności tylko w przypadku kluczowych dla 
firmy kontraktów. 

- To bardzo zaskakujące, jak wielu przed-
siębiorców ryzykuje swoje pieniądze – mówi 
Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Fir-
my. – Jest wiele niezależnych od nas czynni-
ków, wpływających na kondycję przedsiębior-
stwa, ale to, z kim podejmujemy współpracę, 
jak najbardziej zależy od nas. To w interesie 
przedsiębiorcy leży sprawdzenie, czy kon-
trahent jest w stanie wywiązać się z umowy.  
I czy w konsekwencji będziemy mieli środki 
na bieżącą działalność, na wypłaty dla pra-
cowników, na uregulowanie rachunków.

Posiadanie czy kooperowanie z przedsiębior-
stwem legitymującym się certyfikatem rzetel-
ności pozwala uniknąć takich sytuacji.

Nadmierne zaufanie
Co jest przyczyną takiej nieostrożności 

przedsiębiorców? Jak pokazuje ankieta Rze-
telnej Firmy, połowa firm nie sprawdzających 
kontrahentów po prostu ufa swoim partnerom 
biznesowym. Prawie 19 proc. nie widzi sensu 
sprawdzania, a 16 proc. nie wie, jak może to 
zrobić. Kolejne 15 proc. nie ma na to czasu.

Dlaczego ufamy kontrahentom, nawet tym 
nieznanym czy nie sprawdzonym?

- Bardzo często oceniamy naszą rzeczywi-
stość nieracjonalnie, na przykład odsuwając 
od siebie myśli o negatywnych zdarzeniach. 
Mamy przekonanie, że „ mnie to nie spotka” 
czy „nikt mnie nie oszuka” – tłumaczy mówi 
Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. – Bar-
dzo często patrzmy również na nasze najbliż-
sze otoczenie biznesowe i wzorujemy się na 
nim, mimo że postępuje niewłaściwie: „Inni 
przedsiębiorcy, których znam nie sprawdzają 
kontrahentów, więc dlaczego ja mam to ro-
bić?” Wreszcie bardzo często przedsiębiorcy 
kierują się naturalną obawą, że odwlekając 
podpisanie umowy i „tracąc czas” na wery-
fikację partnera biznesowego”, stracą go na 
rzecz konkurencji. 

Weryfikacja kontrahenta nie stanowi dzi-
siaj większego problemu. Często się o tym 
zapomina.

– Przedsiębiorcy mają dostęp do wielu uży-
tecznych narzędzi weryfikacji. Mogą spraw-
dzić, czy firma legitymuje się aktualnym cer-
tyfikatem poświadczającym uczciwość, jak na 
przykład Certyfikat Rzetelności – przypomi-
na Sokołowski. – Mogą weryfikować opinie 
o firmie w Krajowym Rejestrze Dłużników, 
na forach internetowych, mogą zasięgać opinii 
innych przedsiębiorców. W biznesie musimy 
się trzymać zasady ograniczonego zaufania. 
W każdą transakcję angażujemy się z myślą 
o zyskach, ale musimy się również liczyć z po-
tencjalnymi stratami. 

Certyfikat dla Przedsiębior-
stwa Budowlanego GÓRSKI 
odbiera pani Elżbieta Sasiak

Złote Certyfikaty 
Rzetelności 2012 z Pomorza
- ANKO SP. Z O.O. z Drewnicy 
- BIURO BEZPIECZEŃSTWA MAR-TOM 
- SECURITY MARCIN CIESIOŁKIEWICZ 
   z Borkowa 
- CENTRUM WCZASOWE MAGDALENA     
   KOWALSKA z Gdyni
- FIRMA HANDLOWA-GRAŻYNA I SŁAWOMIR  
  ZGUBIŃSCY SP. J. z Lęborka
- GTT PIOTR OWCZAREK z Gdyni
- INFELMARK S.C. JERZY I JAROSŁAW 
   KUCHTA z Gdańska
- ISO-NET SP. Z O.O. z Gdyni
- KAZIMIERZ TESSMAR, ZAKŁAD USŁUGOWY 
- ELTES- KAZIMIERZ I MARIA TESSMAR 
   z Bojana
- LIMKO SP. Z O.O. z Łubiany
- MAZURENKO ARMWRESTLING 
   PROMOTION SP. Z O.O. z Gdyni
- OMIDA SP. Z O.O. z Sopotu
- P.P.H.U. MAWI MARIA RZEPIŃSKA z Redy
- POROLET PIOTR POTOCKI z Miszewa
- PREMATOR ZAKŁAD REMONTOWO-        
   BUDOWLANY. USŁUGI SPECJALISTYCZNE  
   BEATA ŁUKASIK z Gdańska
- PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO   
   HANDLOWO-USŁUGOWE SAGA MIROSŁAW  
   WIECKI z Gdyni 
- PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 
   GÓRSKI SP. Z O. O. S.K.A. z Gdańska
- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-  
   USŁUGOWE KOSZAŁKA SP. Z O.O. z Kartuz 
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-       
   TECHNICZNE ELTECH MAREK SÓJKA 
   z Gdańska
- ROBERT JEZIUK ADRO BHP z Gdyni
- WEST-POL SP. Z O.O. z Chojnic
- ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ 
   HYDROMECH S.A. z Lublewa
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Zacznijmy od początku – kiedy powsta-
ła agencja i co skłoniło miasto do jej 
powołania?

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest 
w 100 proc. spółką komunalną, należącą do miasta 
Gdańska. Powstała w 2008 roku, trochę zainspiro-
wana podobnymi działaniami podjętymi w innych 
metropoliach: Wrocławiu, Poznaniu. Postanowi-
liśmy powołać więc spółkę, która z jednej strony 
będzie zajmować się pozyskiwaniem nowych pro-
jektów inwestycyjnych do samego miasta Gdań-
ska, jak również, w przyszłości, do całego obszaru 
metropolitalnego. 

Pozyskiwanie projektów inwestycyjnych – 
co to oznacza w praktyce? Czym zajmuje się 
InvestGDA na co dzień?

Można wyróżnić takich kilka pionów naszej 
działalności. Zagospodarowywanie terenów prze-
mysłowych oznacza wyszukiwanie obiecujących 
z punktu widzenia przyszłej działalności gospo-
darczej obszarów w mieście, i przekształcanie ich 
w klasyczne parki przemysłowe z pełnym uzbroje-
niem, żeby ryzyko inwestowania było sprowadzo-
ne do minimum.

Prócz tego prowadzimy szeroko rozumianą dzia-
łalność zmierzającą do promocji gospodarczej 
i inwestycyjnej miasta i regionu. Trzeci segment 
to doradztwo - przygotowywanie różnych analiz, 
studiów wykonalności, wycen, biznesplanów, -dla 
miasta i przedsięwzięć z pogranicza miasta i sek-
tora prywatnego

Na czym polega proces tworzenia parków 
przemysłowych?

W kręgu naszego zainteresowania są w tej chwi-
li na terenie Gdańska trzy lokalizacje: Kokoszki 
(przy lotnisku) teren Portu Północnego i okolice 
rafinerii (Płonie). Naszym zadaniem jest z obsza-
ru dziewiczego pod względem infrastrukturalnym 
(tzw. green field) uczynić tzw. park przemysłowy. 
Sposób działania jest podobny jak w przypadku 
specjalnych stref ekonomicznych. Na początek 
inspirujemy wykonanie planu zagospodarowania 
przestrzennego, który zakłada wykorzystanie tere-
nu na cele przemysłowe. Potem obszar wprowa-
dzany jest do naszej spółki, poszukujemy inwesto-
rów, mając ich inwestorów zbywamy nieruchomo-
ści (w różnej formule) i ze środków uzyskanych 
z komercjalizacji budujemy infrastrukturę: drogi, 
wodociągi, kanalizację, sieć teletechniczną, gazo-

Z Alanem Aleksandrowiczem, Prezesem Zarządu Gdańskiej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego InvestGDA rozmawia Robert Purzycki.
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wą, energetyczną. Po prostu pieniądze nie wracają 
do budżetu miasta, tylko zostają tu i są reinwesto-
wane w infrastrukturę. Pełne uzbrojenie doprowa-
dzone jest do każdej działki.  W Kokoszkach, gdzie 
mamy już 7 inwestorów (najważniejszy z nich to  
Weyerhaeuser), a rozmowy prowadzimy z kilko-
ma kolejnymi, uzbrojenie dla obszaru 51 ha, kosz-
towało nas to ponad 20 milionów złotych. 

Przechodząc na chwilę na grunt bardziej 
ogólny – jakie jest miejsce Trójmiasta i re-
gionu na inwestycyjnej mapie kraju?

Mówiąc o tym, trzeba mieć świadomość, że 
Trójmiasto to pod tym względem dość specy-
ficzne miejsce i poza inwestorami, których pozy-
skujemy dla ożywienia wspomnianych terenów,   
ściągamy też do nas przedsięwzięcia np. z branży 
finansowej (centra usług - Bayer, Metsa). W tym 
sektorze jesteśmy jak sądzę w pierwszej czwórce 
w skali kraju, obok Warszawy, Krakowa czy Wro-
cławia. Co się zaś tyczy  inwestycji stricte prze-
mysłowych, o charakterze produkcyjnym, to nale-
ży zdać sobie sprawę z kilku czynników. Gdańsk 
jest pod tym względem dość mocno rozwinięty. 
Przedsiębiorstwa związane z gospodarką morską 
(porty, stocznie, firmy spedycyjne) zatrudniają 
20 – 30 tys. osób. Poza tym jest rafineria Lotosu, 
spółki energetyczne na czele z Energą,  elektrocie-
płownie, firmy związane z szeroko rozumianym 
budownictwem. Ci pracownicy często zatrudnieni 
są w ramach korzystnych dla nich układów zbio-
rowych, z dobrymi wynagrodzeniami. 

Proszę więc wyobrazić sobie, że duża firma 
z Korei, Japonii czy USA szuka dogodnej loka-
lizacji pod zakład produkcyjny. Czy Gdańsk, 
z dość wysokimi cenami nieruchomości, relatyw-
nie wysokimi kosztami pracy może konkurować 
z pogórniczymi terenami Śląska lub z tzw. „ścianą 
wschodnią”? Do tego trzeba jeszcze dodać naszą 
izolację komunikacyjną, którą dopiero przeła-
mujemy w miarę jak powstaję autostrada A1. To 
wszystko powoduje, że moim zdaniem musimy 
skupić się na inwestycjach z branży wyspecjalizo-
wanych usług, a także na właściwej temu terenowi 
gospodarce morskiej. 

Jakie są więc nasze atuty i co możemy po-
prawić, by w przyszłości ściągać do nas wię-
cej inwestycji?

Poprawiać możemy i musimy przede wszystkim 
transport. Musimy być lepiej skomunikowaniu 
z resztą kraju  i kontynentu. To nie tylko kwestia 

A1 i magistrali S6. To również problem lepszej 
komunikacji Białorusią, Ukrainą, Kaliningradem 
i całą „pribałtyką”, bo w tamtym kierunku odby-
wa się z dużej mierze transport, na którym powin-
niśmy zarabiać. Trzeba więc lobbować w Unii 
za poprawianiem infrastruktury drogowej w tym 
regionie. Mam również na myśli transport wodny 
– użeglowienie naszych rzek, co jest na szczęście 
jednym z priorytetów Unii ze względu na taniość 
i walory ekologiczne tego rodzaju transportu.

Nie mając wpływu na ceny nieruchomości 
i koszty pracy, musimy baczniejszą uwagę zwra-
cać na jakość naszych kadr, na lepszą współpracę 
z naszymi uczelniami. To dzięki nim zyskujemy 
takich partnerów jak Intel, Lufthanza czy Asseco. 
Wzorem dla nas powinien być tu Wrocław z jego 
Europejskim Instytutem Technologicznym – pro-
jektem unijnym, który usprawnia współpracę po-
między uczelniami i gospodarką. Musimy też po-
zyskiwać dobrze wykwalifikowanych ludzi spoza 
Trójmiasta, a nawet spoza kraju.

Na czym polega Wasza działalność dorad-
cza i komu ją świadczycie?

Doradztwo – to muszę zaznaczyć – świadczy-
my odpłatnie. Uczestniczyliśmy jako doradcy 
w takich projektach jak: Ergo Arena, Amber Expo, 
PGE Arena. Zazwyczaj przygotowywaliśmy stu-
dia wykonalności. Teraz pracujemy nad takim stu-
dium dla spalarni śmieci w Gdańsku, a także dla 
oryginalnego projektu basenów dzielnicowych.

Jakie są plany agencji – te krótkoterminowe 
i te bardziej perspektywiczne?

Park w Kokoszkach zapełni się wedle naszych 
oczekiwań w ciągu roku, dwóch. Oprócz zakładu 
Weyerhaeuser. ma tam powstać m.in. centrum lo-
gistyczne firmy Jeronimo Martins (właściciel sie-
ci Biedronka), za którym pójdą z pewnością inne 
inwestycje. Pozyskaliśmy firmę Laguna z branży 
meblarskiej, czy Bemakor produkującą urządze-
nia dla przemysłu stoczniowego, oraz innych 
mniejszych inwestorów. W Porcie Północnym 
podpisaliśmy umowę na zagospodarowanie po-
nad 180 hektarów z dużymi inwestorami Good-
man i ECW EDF. Ma tam powstać duże centrum 
logistyczne, na zapleczu terminalu kontenerowe-
go oraz nowa elektrociepłownia dla Gdańska. Na 
Płoniach (w okolicach rafinerii) planujemy popra-
wę infrastruktury drogowej, zwłaszcza, że odda-
nie Obwodnicy Południowej znacznie zwiększyło 
atrakcyjność tych terenów.

W kręgu naszego 
zainteresowania są 
w tej chwili na terenie 
Gdańska trzy lokali-
zacje: Kokoszki (przy 
lotnisku) teren Portu 
Północnego i okolice 
rafinerii (Płonie). 
Naszym zadaniem 
jest z obszaru dziewi-
czego pod względem 
infrastrukturalnym 
(tzw. green field) 
uczynić tzw. park 
przemysłowy. Sposób 
działania jest podob-
ny jak w przypadku 
specjalnych stref 
ekonomicznych.
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Na mapie Polski są jednak nadal 
„białe plamy” – miejsca pozbawio-
ne dostępu do sieci szerokopasmo-
wej. Orange Polska zaangażowała 
się w rozwiązanie tego problemu 
przystępując w 2011 roku do kon-
kursu o dofi nansowanie projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego. 
Zgłoszony do konkursu projekt 
„Szerokopasmowe Pomorskie” bę-
dzie realizowany przez Telekomu-
nikację Polską. 

Szerokopasmowe Pomorskie 
z Telekomunikacją Polską

Samorząd województwa pomor-
skiego jako pierwszy w kraju za-
deklarował intencję zmiany zasad 
dofi nansowywania projektów sze-
rokopasmowych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego i dopuścił 
do udziału w konkursie także du-
żych operatorów. Po przeprowa-
dzeniu postępowania konkursowe-
go Zarząd Województwa Pomor-
skiego podjął decyzję o przyznaniu 
projektowi Telekomunikacji Pol-
skiej dofi nansowania w wysokości 
36,115 mln zł. Na tej podstawie 
TP podpisała 29 lutego 2012 roku 
umowę o dofi nansowaniu projektu 
„Szerokopasmowe Pomorskie”, re-
alizowanego w ramach RPO dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. 

W ramach projektu „Szerokopasmowe pomor-
skie – budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej 
na terenie województwa pomorskiego” prze-
widuje się wybudowanie sieci światłowodowej 
o długości 1818 km, która umożliwi szerokopa-
smowy dostęp do Internetu mieszkańcom 253 
miejscowości i modernizację istniejącej sieci 
w kolejnych 58 miejscowościach. Wartość pro-
jektu to 156 mln zł, a dotacja unijna wyniesie 36 
mln zł. Oznacza to, że TP zaangażuje w projekt 
środki własne w wysokości 120 mln zł.

Nowe węzły powstaną na terenach słabych 
strukturalnie, wytypowanych przed samorząd 
województwa. Sieć ma być neutralna technolo-
gicznie i otwarta dla innych operatorów, którzy 
będą mogli dobudować sieć dostępową i świad-
czyć usługi swoim klientom. 

- W dzisiejszej rzeczywistości Internet jest tak 
samo ważnym dobrem jak woda, elektryczność, 
czy gaz. Szybki dostęp do Internetu stanowi 
fundament wszystkich sektorów gospodarki, 
a zwiększenie gęstości dostępu szerokopasmo-
wego dla konsumentów o 10% przekłada się 
na wzrost PBK rzędu 1-1,5%. Z danych Boston 
Consulting Group wynika, że w 2009 roku udział Sz
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e Informacja staje się podstawą nowoczesnego społeczeństwa. 

Z kolei głównym źródłem informacji jest bez wątpienia Internet. 

gospodarki internetowej w polskim PKB wyno-
sił 2,7%. W roku 2015 ma to już być 4,1%, co 
oznacza średnioroczne tempo wzrostu aż o 14% 
- zauważa Krzysztof Czopek, dyrektor Regionu 
Północ Orange Polska.  

To już druga tego typu umowa w Polsce. Wcze-
śniej TP podpisała umowę na realizację projektu 
„Szerokopasmowe Lubuskie”, który rozwiąże 
problem internetowych „białych plam” w wo-
jewództwie lubuskim. Wybudowanych zostanie 
ponad 1300 km sieci światłowodowej. Całko-
wity koszt tej inwestycji szacowany jest na ok. 
150 mln zł. Dofi nansowanie UE w ramach Lubu-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 
ponad 52 mln zł. 

Sieć szerokopasmowa a UE
Szerokopasmowy dostęp do Internetu trak-

towany jest przez Unię Europejską jako jedno 
z głównych narzędzi rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego - nowoczesnego i opartego na do-
stępie do informacji. Znalazło to odzwierciedle-
nie w różnych programach pomocowych kiero-
wanych do naszego kraju. Wsparcie dla budowy 
lokalnych sieci szerokopasmowych oraz projek-
tów związanych z gospodarką elektroniczną i e-
usługami przewidziane jest w 16 wojewódzkich 
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Jednym z celów polityki spójności UE jest zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu 
i usług społeczeństwa wiedzy. Szczególnym wyzwaniem jest rozbudowa i rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej, stanowiącej podstawę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z wy-
zwaniem tym mierzy się również samorząd województwa pomorskiego m.in. poprzez Regio-
nalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, którego celem jest m.in. tworzenie 
podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez rozbudowę i rozwój infrastruktury te-
leinformatycznej. W wyniki przeprowadzonego konkursu, dofi nansowanie ze środków unijnych 
otrzymały dwa projekty, które otrzymały największą ilość punktów podczas oceny strategicznej. 
Zwycięskie fi rmy: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna oraz SCORPION-COMPUTER – 
Cygert Marcin, rozbudują na terenie województwa pomorskiego światłowodową sieć szeroko-
pasmową w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej. Miejscowości w których powstaną nowe 
węzły planowane w obu projektach, to głównie tereny słabe strukturalnie, na których wcześniej 
nie było węzłów optycznych, wskazane przez samorząd województwa na podstawie przepro-
wadzonej inwentaryzacji. Zakres planowanych sieci jest w dużej części zgodny z projektowaną 
wcześniej przez samorząd województwa „Pomorską Siecią Szerokopasmową”. 

Pierwszy z projektów „Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo - dystrybu-
cyjnej na terenie województwa pomorskiego”, złożony przez Telekomunikację Polską S.A., 
obejmuje zasięgiem działania prawie całe województwo pomorskie. W ramach projektu przewi-
duje się wybudowanie sieci optotelekomunikacyjnej o łącznej długości 1.614 km, która umoż-
liwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości 
oraz modernizację istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej do 58 miejscowości. Łączną wartość 
projektu określono na 156 mln zł, z czego dotacja z RPO-WP wyniesie 36 mln zł, co stanowi 
ponad 37 proc. wartości projektu. 

 Drugi z projektów „Budowa sieci szkieletowej łączącej miejscowości sześciu gmin Woje-
wództwa Pomorskiego: Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko 
i Łęczyce.” Złożony przez fi rmę „SCORPION-COMPUTER” – Cygert Marcin swoim zasię-
giem obejmuje cztery powiaty: lęborski, bytowski, wejherowski i kartuski. Łączną wartość pro-
jektu określono na ponad 3 mln zł, z czego dotacja z RPO-WP wyniesie ponad 1 mln zł. 

Regionalnych Programach Operacyjnych oraz 
programach operacyjnych: Innowacyjna Gospo-
darka i Rozwój Polski Wschodniej. W obecnym 
okresie programowania, przypadającym na lata 
2007 – 2013, w ramach wszystkich tych pro-
gramów na różnego rodzaju projekty związane 
z budową infrastruktury szerokopasmowej prze-
widziano ponad  1 mld Euro.

Korzyści dla samorządów
Dlaczego budowa sieci szerokopasmowych 

przez dużych operatorów jest korzystna dla sa-
morządów? Przede wszystkim samorządy zostają 
zwolnione z ponoszenia kosztów. Budowa sieci 
regionalnej od podstaw wymaga korzystania 
z różnorodnych kompetencji i zasobów, zatrud-
nienia pracowników, wynajęcia pomieszczeń, 
zakupu systemów nadzoru i zarządzania siecią. 
W praktyce duży operator telekomunikacyjny 
wykorzysta dotację w całości na budowę sieci, 
gdyż posiada już pracowników, niezbędne po-
mieszczenia oraz systemy.  Uzupełnienie istnieją-
cej sieci operatora pozwoli na objęcie zasięgiem 
sieci większej liczby miejscowości niż w przy-
padku budowy nowej sieci od podstaw. 

Samorząd może wskazać konkretne obszary lub 
miejscowości, które będą preferowane, a w ten 
sposób uzyskać rozwój sieci na terenach rzeczy-
wiście wymagających wsparcia. 

Kolejny argument to efektywność wykorzysta-
nia środków. Dofi nansowanie sieci samorządo-
wej wynosi 75-85% kosztów kwalifi kowanych. 
Natomiast dofi nansowanie dla projektów dużych 
przedsiębiorców waha się od 30% do 50%. Resz-
tę kosztów pokrywają ze swoich kosztów opera-
torzy. Angażując te same środki unijne, poprzez 
projekt dużego operatora, samorząd może uzy-
skać efekt 3,5 – krotnie wyższy.  

Korzyści dla mieszkańców
Korzyści odniosą też mieszkańcy województwa, 

a szczególnie terenów pozbawionych infrastruk-
tury szerokopasmowej, określanych jako „białe 
plamy”. Operatorzy, kierujący się rachunkiem 
ekonomicznym, nie prowadzą na tych terenach 
inwestycji ze względu na ich nieopłacalność.

- Projekt znacząco wpłynie na poprawę jako-
ści życia społeczeństwa oraz zmniejszy dystans 
między mieszkańcami miast i wsi. Dzięki Inter-
netowi Pomorzanie będą mogli skorzystać z do-
brodziejstw m.in.: e-urzędu, e-medycyny oraz 
e-bankowości. Dostęp do szerokopasmowego 
Internetu ma też ogromne znaczenie dla rozwoju 
młodego pokolenia, które odpowiednio wykształ-
cone, za parę lat zasili kadry naszego pomorskie-
go rynku pracy – stwierdza Krzysztof Czopek. 

Już niedługo, dzięki likwidacji tzw. białych 
plam internetowych, kolejni mieszkańcy wo-
jewództwa będą mogli korzystać m.in. z takich 
usług jak IPTV (technologia umożliwiająca prze-
syłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szero-
kopasmowych) i wideo na życzenie.

- Dzięki tym projektom w ciągu czterech lat 
możliwość dostępu do szerokopasmowego Inter-
netu uzyska 160 tysięcy osób. Będzie on w każ-
dym pomorskim powiecie. Nowe łącza powstaną 
przede wszystkim na obszarach słabych struktu-
ralnie, zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i społecznym – mówi Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Realizacja projektu „Szerokopasmowe pomor-
skie” przewidywana jest na lata 2012 – 2013 
i przyniesie korzyści wszystkim jego uczestni-
kom, a głównie mieszkańcom województwa. 
Sieć szerokopasmowa zbliży się do mieszkańców 
terenów słabych strukturalnie i umożliwi szybszy 
rozwój tych terenów. PRZEMYsław DEKa

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego

- W dzisiejszej rzeczy-
wistości Internet jest 
tak samo ważnym 
dobrem jak woda, 
elektryczność, czy 
gaz. Szybki dostęp 
do Internetu stanowi 
fundament wszyst-
kich sektorów gospo-
darki, a zwiększenie 
gęstości dostępu 
szerokopasmowego 
dla konsumentów 
o 10% przekłada się 
na wzrost PBK rzędu 
1-1,5%. 
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Jak powstawały międzynarodowe normy pra-
cy? Jak funkcjonować powinien dialog społecz-
ny między pracodawcami i pracownikami? Jakie 
uprawnienia mają pracodawcy i pracownicy? Czy 
potrzebne są organizacje pracodawców i związki 
zawodowe? Na te i inne pytania od ponad 90 lat 
odpowiada Międzynarodowa Organizacja Pracy. 

MOP to organizacja zajmująca się problemami 
pracowniczymi, jej zadaniem jest wpływanie na 
poprawę warunków pracy i życia na całym świecie. 
Została utworzona 28 czerwca 1919 roku na pary-
skiej konferencji pokojowej jako autonomiczna or-
ganizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Co cie-
kawe jednym z członków założycieli była Polska. 

W 1946 roku stała się pierwszą wyspecjalizowa-
ną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
W 1969 roku MOP otrzymała Pokojową Nagrodę 
Nobla. Siedziba Międzynarodowej Organizacji 
Pracy znajduje się w Genewie. Skupia 185 krajów 
członkowskich, w tym roku do tego grona dołączy-
ły Sudan Południowy oraz Republika Palau. 

- Międzynarodowa Organizacja Pracy działa 
w oparciu o dialog trójstronny. Stronami dialogu 
trójstronnego są przedstawiciele rządu, przedsta-
wiciele związków zawodowych oraz przedstawi-
ciele organizacji pracodawców – wyjaśnia Michał 

Maksymiuk - Kierownik Działu Programowego 
„Pracodawców Pomorza”, największej i najstarszej 
organizacji pracodawców działającej na obszarze 
województwa pomorskiego. - Organizacje repre-
zentujące pracowników i pracodawców muszą 
być organizacjami reprezentatywnymi dla danego 
kraju zgodnie z przyjętymi przepisami o reprezen-
tatywności organizacji związkowych i organizacji 
pracodawców. Trójstronny Dialog jest podstawą 
poprawnego funkcjonowania krajów i gospodarek 
na całym świecie.  

Przedstawicielami Polski do udziału w Sesji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy oprócz strony rzą-
dowej są partnerzy społeczni uczestniczący w pra-
cach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Go-
spodarczych. Są to: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, 
Forum Związków Zawodowych – jako reprezen-
tanci pracowników oraz Pracodawcy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Polska Konfederacja Pracodaw-
ców Prywatnych „Lewiatan”, Związek Rzemiosła 
Polskiego – jako reprezentanci pracodawców. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy wypraco-
wuje wspólnie ze wszystkimi członkami Konwen-
cje i Zalecenia w zakresie stanowienia norm pracy, 
czy zabezpieczenia socjalnego.  Konwencja to wie-
lostronna umowa, której ratyfikowanie jest jedno-

„Pracodawcy Pomorza” 
obecni w Genewie w ONZ

Według MOP główna 
rola zminimalizowania 

bezrobocia wśród ludzi 
młodych oraz stwo-

rzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju 

gospodarczego oraz 
systemu edukacji leży 

po stronie rządów, 
natomiast stworzenie 

otoczenia wspierające-
go zatrudnianie ludzi 

młodych należy do 
organizacji pozarządo-

wych i pracodawców.
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„Pracodawcy Pomorza” jest najstar-
szą organizacją pracodawców na 
Pomorzu, działa od 1991 roku. Zrze-
sza ponad 600 członków o różnej 
wielkości i strukturze własności. Jest 
jedną ze stron trójstronnego dialo-
gu społecznego na poziomie kraju 
i województwa, z racji przynależno-
ści do Pracodawców RP. 

W czym  mogą pomóc
 „Pracodawcy Pomorza” ? 
- może przyczynić się do zmiany 
prawa na korzyść pracodawców 
i pracowników (opiniuje ustawy 
i rozporządzenia, bierze udział 
w komisjach sejmowych na etapie 
tworzenia prawa)
- zapewnia członkom dostęp do 
bezpłatnych szkoleń, seminariów, 
konferencji
- organizuje bezpłatne spotkania 
i konsultacje ze specjalistami 
z zakresu: prawa pracy, marketingu, 
doradztwa finansowego, zarządza-
nia zasobami ludzkimi, pozyskiwa-
nia środków unijnych oraz innych 
zgodnie z potrzebami  członków 
organizacji,
- organizacja podejmuje interwen-
cje w sprawach dotyczących grupy 
firm lub indywidualnych przedsię-
biorców szczególnie w kontaktach 
z instytucjami kontrolnymi i nadzor-
czymi oraz z państwowymi i samo-
rządowymi władzami krajowymi, 
regionalnymi, miejskimi i gminnymi,
- umożliwia członkom zamieszcza-
nie informacji i ogłoszeń na portalu 
www oraz w cotygodniowym 
newsletterze,
- członkowie organizacji mają 
dostęp do sal konferencyjnych 
w siedzibie „Pracodawców Pomorza” 
przy Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku,

„Pracodawcy Pomorza” podejmują 
również inicjatywy służące integracji 
przedsiębiorców w regionie. Przy 
udziale partnerów komercyjnych 
organizowane są spotkania inte-
gracyjne np. Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców, Letnia Gala Bizne-
su, Gala Evening. W roku 2012 part-
nerem inicjatyw oraz przedsięwzięć 
organizowanych przez „Pracodaw-
ców Pomorza” jest Pomorska Spółka 
Gazownictwa. 
„Pracodawcy Pomorza” – zachęcają 
również członków do udziału w or-
ganizowanych konkursach i plebi-
scytach jak np. „Pracodawca Roku”. 
Najlepszym firmom przyznawane 
są doroczne nagrody gospodarcze 
„Złoty Oxer”. 
Informacje o organizacji znajdziecie 
Państwo na stronie www.pracodaw-
cypomorza.pl – na stronie znajdują 
się również warunki członkostwa 
w organizacji.

znaczne ze stosowaniem jej ustaleń oraz akceptacją 
międzynarodowych środków nadzoru. Zalecenie 
natomiast nie podlega ratyfikacji, ale określa bar-
dziej szczegółowe dyrektywy. 

Zarówno Konwencje jak Zalecenia muszą być 
zatwierdzone przez przedstawicieli wszystkich kra-
jów członkowskich. Są jednocześnie wprowadzane 
do prawodawstwa tych krajów. 

Państwa członkowskie MOP spotykają się na 
dorocznych konferencjach, by omawiać nurtujące 
pracodawców i pracowników problemy. Podobnie 
było kilka tygodni temu podczas 101 posiedze-
nia tej organizacji, która trwała od 30 maja do 14 
czerwca 2012r. Tym razem najwięcej czasu po-
święcono kwestii bezrobocia wśród ludzi młodych 
oraz zabezpieczenia socjalnego dla pracowników. 

- Na świecie jest aktualnie około 75 milionów 
młodych bezrobotnych. To o 4 miliony więcej niż 
w 2007 roku – mówi Maksymiuk, który był obec-
ny w Genewie podczas ostatniej konferencji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy. - Niepokojącym 
trendem jest stale powiększająca się grupa młodych 
ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy. 
Na dziś to aż 6 milionów osób. Problemem jest też 
zbyt niskie wynagrodzenie. Ponad 200 milionów 
młodych ludzi zarabia dziennie poniżej 2 dolarów. 

Co spowodowało taką sytuację? Podczas pracy 
zespołu roboczego do spraw bezrobocia ludzi mło-
dych zdiagnozowano kilka podstawowych przy-
czyn, wśród najważniejszych to: 
- załamanie zatrudnienia młodych wynikające 
z kryzysu gospodarczego na świecie
- niedopasowanie umiejętności do wymagań rynku
- nieelastyczny system edukacji
- utrudnienia w zakresie samozatrudnienia oraz ni-

ska świadomość przedsiębiorczości 
Według MOP główna rola zminimalizowania 

bezrobocia wśród ludzi młodych oraz stworzenie 
odpowiednich warunków do rozwoju gospodarcze-
go oraz systemu edukacji leży po stronie rządów, 
natomiast stworzenie otoczenia wspierającego za-
trudnianie ludzi młodych należy do organizacji po-
zarządowych i pracodawców.

Podczas konferencji dyskutowano także o za-
bezpieczeniach socjalnych dla pracowników. Było 
o czym, bo ponad 5 miliardów ludzi jest pozba-
wionych podstawowej opieki zdrowotnej czy nie 
posiada zabezpieczenia minimalnych dochodów na 
egzystencję. MOP zaapelował, by ten stan rzeczy, 
jak najszybciej zmienić. Dzięki temu zmniejszy się 
ubóstwo na świecie, nierówności społeczne, zły 
stan zdrowia jednostek oraz liczba przedwczesnych 
zgonów.

Dość kontrowersyjną kwestią omawianą na kon-
ferencji w Genewie była próba wprowadzenia pra-
wa do strajku dla związków zawodowych w formie 
zapisu w Konwencji. Według projektu zgłoszone-
go przez związki zawodowe strajk byłby podsta-
wowym prawem pracowników (musiałby być też 
respektowany we wszystkich państwach człon-
kowskich MOP, nawet tych, w których prawo do 
strajku nie jest zagwarantowane w prawodawstwie 
krajowym). 

Zapis ten jednak został na razie zablokowany 
przez pracodawców. Dlaczego? Według nich jest 
niezgodny z ideą rozwiązywania konfliktów w for-
mie dialogu oraz mediacji, które dotąd były pod-
stawowym prawem pracowników. Tematyka ta na 
pewno będzie poruszana podczas kolejnych posie-
dzeń MOP.

Jak to działa 
w pomorskim

Pierwszy rząd od lewej: Zdzisław Śladowski – Delegat Pracodawców – Pracodawcy RP; Jacek Męcina – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; Renata Lemieszewska – Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS
Drugi rząd od lewej: Edmund Szynaka – Zastępca Delegata Pracowników – Forum Związków Zawodowych; Marek Wa-
leśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Polityki Społecznej MPiPS; Remigiusz Henczel - Ambasador Polski w Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie; Magdalena Nojszewska-Dochev – I Sekretarz w Stałym Przedstawiciel-
stwie RP przy Biurze ONZ w Genewie
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Nazwa banku może sugerować, że cele wokół, 
których obracają się jego działania związa-
ne są ściśle z ekologią, z proekologicznymi 
inwestycjami. 

Bank Ochrony Środowiska to bank z misją, która 
najlepiej oddaje  kim  jesteśmy, co robimy, jak to ro-
bimy i jaki jest nasz cel:
„Rzetelny Bank – w trosce 
o Ciebie i nasze środowisko.”

Jesteśmy nowoczesnym, dynamicznie rozwijają-
cym się bankiem, mającym w swojej ofercie wszyst-
kie niezbędne produkty bankowe, które są potrzeb-
ne do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy 
a od innych banków odróżnia nas to, że zwracamy 
szczególną uwagę na szeroko rozumianą ochronę 
środowiska. Jesteśmy gotowi, w każdej realizowanej 
inwestycji, wyodrębnić takie zadanie, które można 
rozwiązać bardziej proekologicznie, udzielić facho-
wej porady w tym zakresie i jeszcze dodatkowo 
skredytować to na preferencyjnych warunkach.  

Czyli może się do Was zgłosić każda 
firma z ulicy, i … ?

Może założyć rachunek dostosowany do specyfiki 
swojego działania i dokonywać za jego pośrednic-
twem wszystkie czynności rozliczeniowo-depozy-
towe, zarówno w PLN jak i w dowolnej walucie. 
Realizować operacje skarbowe, handlu zagranicz-
nego itd. …

 A co z kredytami, na co przedsiębiorstwo 
może je u Was zaciągnąć?

Najkrócej mówiąc na wszystko co jest związane 
z działalnością firmy. Może skorzystać z całej gamy 
produktów kredytowych – kredytów obrotowych, 
inwestycyjnych, proekologicznych, bardzo ostatnio 
popularnych gwarancji bankowych, które zastępują 
vadia czy kaucje np. przetargowe , dobrego wykona-
nia roboty. Upłynniają blokowanie tak potrzebnych 
firmom środki obrotowe.

Zapotrzebowanie firmy na środki obrotowe mo-
żemy wesprzeć np. factoringiem. Posiadamy najno-
wocześniejszą platformę factoringową, gdzie klient 
sam elektronicznie wprowadza do naszego systemu 
faktury. To oszczędność papieru (a więc znów ekolo-
gia), a także czasu i zachodu ze strony klienta, który 
nie musi przesyłać nam dokumentacji. 

Coraz bardziej popularną wśród naszych klientów 
jest tak zwana linia wielocalowa. Jedna umowa na 
wiele celów, „szyta na miarę” – wspólnie wypraco-
wana z klientem. 

Czy na Państwa przychylność mogą liczyć 
spółki SPV również w zakresie kredytów?

 
Nasza oferta kredytów inwestycyjnych, w tym rów-

nież preferencyjnych, proekologicznych skierowana 
jest do wszystkich podmiotów, w tym również do 
spółek celowych. W tej formule – spółek celowych 
to właśnie  BOŚ Bank skredytował chyba najwięcej 
na Pomorzu inwestycji w branży hotelarskiej. 

Z Wiesławem 
Kostrzewą, 
dyrektorem 
Centrum 
Korporacyjnego 
Banku Ochrony 
Środowiska 
w Gdańsku 
rozmawia 
Robert Purzycki. 

Jesteśmy nowoczesnym 
bankiem dla każdego klienta

W mojej karierze 
zawodowej 

17 lat kierowałem 
firmami w sektorze 

pozabankowym, 
a drugie 17 pracuję 

w bankowości, mam 
więc ogląd sytuacji 

niejako z obydwu 
stron.



EXPRESS BIZNESU      | 39

Możemy się też pochwalić udziałem w finansowa-
niu wyjątkowych obiektów takich  jak: hala sporto-
wo-widowiskowa zlokalizowana na granicy Gdań-
ska i Sopotu -  Ergo Arena (był to kredyt w formie 
wykupu wierzytelności), elektrociepłownia we Wła-
dysławowie zasilana gazem odpadowym z platform 
wiertniczych na Bałtyku. I tu znów z kolei wrócę 
do wątku ochrony środowiska – czy to jest hotel, 
czy obiekt przemysłowy, jesteśmy kompetentni by 
doradzić kredytobiorcy, czy powinien w projekcie 
zmienić system oświetlenia na bardziej energoosz-
czędny, zastosować skuteczniejszą termoizolację, 
czy zainstalować solary, pompy cieplne lub inne 
oszczędne systemy ogrzewania. Następnie wyłą-
czamy to zadanie z całości inwestycji i kredytujemy 
na innych, bardziej dogodnych warunkach.  

Dla nas każdy projekt inwestycyjny jest inny,  in-
dywidualny i na ogół „trudny”. Ale to właśnie na-
daje sens naszej pracy a jednocześnie pozwala na 
realizację misji banku i jest źródłem wiedzy. A im 
więcej wiedzy posiadamy, tym lepiej dla każdego 
klienta.

Czytając na temat Waszego banku można 
spotkać się z opiniami, że jesteście w dobrej 
sytuacji i nie obawiacie się kryzysu? 
W czym tkwi Wasza siła?

Przede wszystkim jesteśmy w 100% bankiem pol-
skim. Oznacza to, że nie ma wpływu na naszą dzia-
łalność sytuacja i polityka działania „zagranicznej 
matki”.

Po drugie, jesteśmy blisko firm i ich wyzwań, cią-
gle szukamy inspiracji do tego by stawiać się lep-
szym partnerem, by lepiej rozumieć biznes naszych 
klientów. Dlatego tworząc  nowe produkty pytamy 
firmy o to czego im brakuje. Jako jedynego banku 
w Polsce, nasze produkty powstają przy realnym 
wsparciu polskich firm. Powstają w nowatorskiej 
formule konsultacji społecznych z przedsiębiorca-
mi. Kto inny jak nie przedsiębiorcy znają lepiej ota-
czającą nas rzeczywistość biznesową.

Nasza siła tkwi w naszych klientach.

Czym jest inicjatywa Jessica, w której 
– jak słyszymy – Bank Ochrony 
Środowiska uczestniczy?

Do tej pory fundusze europejskie trafiały do na-
szych beneficjentów w  postaci dotacji. Jednak do-
tacji jest już coraz mniej i będą zastępowane tzw. 
funduszami zwrotnymi. Jednym z pierwszych ta-
kich funduszy jest Inicjatywa Jessica (JESSICA – to 
skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport 
for Sustainable Investment in City Areas, co ozna-
cza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych 
inwestycji w obszarach miejskich). Beneficjentem 
takiej pożyczki mogą być wszyscy, - jednostki sa-
morządu terytorialnego, firmy komunalne, spółki 
prawa handlowego, spółki celowe. Inwestycje te 
mogą być również realizowane w formule PPP. 

Pierwsza inwestycją realizowaną w wojewódz-
twie pomorskim w ramach Inicjatywy Jessica jest 
rewitalizacja poprodukcyjnego obiektu, jakim jest 
stary browar w Kościerzynie zlokalizowany w sa-
mym centrum miasta. Jessica łączy zadania rewita-
lizacyjne z rozszerzeniem funkcjonalności realizo-
wanej inwestycji o cele społeczne.

Jakie są warunki otrzymania i obsługi tej po-
życzki i jaka jest rola banku w jej udzielaniu?

Jessica jest niskooprocentowaną, o ujemnej mar-
ży (WIBOR 3M – 2,5pp) pożyczką umożliwiającą 
sfinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Wkład własny inwestora to min. 10% 
wartości inwestycji, pozostałą, brakującą do pełnego 
zbilansowania inwestycji kwotę, bank może skredy-
tować kredytem uzupełniającym – Jessica Plus. Prze-
znaczyliśmy na ten cel dodatkowo 100 mln złotych 
ze środków własnych banku. Aby stać się menedże-
rem tego projektu dla 38 miast Pomorza,  musieli-
śmy wziąć udział w konkursie, na tak zwany FROM 
– Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich.

Z tego co Pan mówi wynika, że zatrudniacie 
specjalistów nie tylko z dziedziny finansów 
i bankowości, ale też np. ochrony środowiska.

Tak. Jesteśmy jedynym bankiem, który zatrudnia 
ekologów, których zadaniem jest nie tylko ocena pro-
jektów proekologicznych  ale pomoc klientom - są to 
doradcy klienta.

Ja osobiście oprócz analizowania dokumentacji fi-
nansowe firmy bardzo chętnie sięgam do dokumen-
tacji technicznej inwestycji. Pozwala to na pełniejsze 
zrozumienie potrzeb klientów.  Poza wykształceniem 
ekonomicznym legitymuje się też technicznym i pe-
dagogicznym.  W mojej karierze zawodowej 17 lat 
kierowałem firmami w sektorze pozabankowym, 
a drugie 17 pracuję w bankowości, mam więc ogląd 
sytuacji niejako z obydwu stron.

Powiedzmy na koniec coś o imprezie, 
którą ostatnio pański bank zorganizował 
w Gdańsku.

Grand Prix w biznesie, to niezwykłe spotkanie dla 
firm, w tym naszych klientów, które połączyło – jak 
się okazało bardzo zgrabnie – element „konferencyj-
ny” (prelekcje, spotkania) z rozrywką. 

Pozwoliło przedsiębiorcom spojrzeć na biznes z in-
nej perspektywy, poznać że jako bank troszczymy się 
o to, aby ciągle dostarczać im wartość dodaną.

Okazał się to strzał w dziesiątkę. Uczestnicy dzię-
kowali nam, za tę chwilę wytchnienia od codzienne-
go stresu i wysiłku, a i za ciekawe informacje, jakie 
zdobyli w tak sympatyczny sposób. To też oryginal-
ny wkład naszego banku w życie biznesowe w na-
szym kraju.

Grand Prix 
w biznesie
O tym jak kierować biznesem, 
aby odnieść sukces? Jak pokonać 
konkurencję? Jak pokonać własne 
słabości? Co czeka gospodarkę 
w najbliższej przyszłości w kraju i za 
granicą?
O tym wszystkim mogli dowiedzieć 
się uczestnicy niezwykłego i nieco-
dziennego wydarzenia, jakim była 
konferencja „Grand Prix w biznesie”. 
W jej trakcie znani Eksperci oraz 
przedstawiciele  Banku Ochrony Śro-
dowiska doradzali jak dostosować 
strategię swojego przedsiębiorstwa 
do niepewnego otoczenia bizneso-
wego i jak pewną ręką poprowadzić 
je do sukcesu!
Gośćmi specjalnymi byli Krzysztof 
Hołowczyc, Jacek Rozenek (znany 
z małego i dużego ekranu, a poza 
działalnością artystyczną...osobisty 
trener i coach najmężniejszych głów 
biznesu) i eksperci BOŚ Banku.
Po raz pierwszy połączono formułę 
konferencji z częścią rozrywkową. 
Każdy miał szansę spróbować 
swoich sił na torze wyścigowym 
podczas jazdy na czas symulatorami 
Formuły 1. To tylko jedna z atrakcji, 
która czekała na gości konferencji. 

Coraz bardziej 
popularną wśród 
naszych klientów 
jest tak zwana linia 
wielocalowa. Jedna 
umowa na wiele 
celów, „szyta na 
miarę” – wspólnie 
wypracowana 
z klientem. 
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Prace nad wykonaniem iluminacji trwały od 
ubiegłego roku. Do oświetlenia zabytku wyko-
rzystano 53 energooszczędne oprawy oświetle-
niowe Philips, o łącznej mocy 3,5 kW (dla po-
równania czajnik elektryczny ma moc 2,4 kW, 
a płyta kuchni elektrycznej 10 kW). Elewacja 
zabytku podświetlona jest  za pomocą opraw 
LED wpuszczonych w grunt światłem o bar-
wie ciepłej. Natomiast górne partie oświetlono 
reflektorami ze źródłami metalohalogenowy-
mi.  Podkreślają one doskonale dach oraz szyb 
dźwigu. 

– Największym wyzwaniem – mówi  Michał 
Kaczmarzyk z pracowni Qbik. - było oświetlenie 
drewnianej obudowy systemu dźwigowego. Zo-
stało one zaprojektowane tak, aby uzyskać wra-
żenie emisji światła z wnętrza obiektu. Chcieli-
śmy w ten sposób niejako „zaprosić” światłem 
do zajrzenia we wnętrza Żurawia. Do oświetlenia 
ścian Żurawia zastosowano światło o ciepłej to-
nacji, które podkreśla fakturę ceglanej konstruk-
cji oraz harmonizuje z jej kolorystyką. Całość 
kompozycji wieńczy iluminacja dachu.  Zależa-
ło nam na zaprezentowaniu całego obiektu, tak 
aby jego cała sylwetka oglądana z przeciwległe-
go brzegu była łatwo rozpoznawalnym w nocy 
symbolem, podobnie jak ma to miejsce w świe-
tle dziennym - mówi autor projektu iluminacji.
Prace montażowe wykonali pracownicy spółki 
ENERGA Oświetlenie, która odpowiada za 
wszystkie kwestie związane z konserwacją i eks-
ploatacją urządzeń w przyszłości. Iluminacja jest  
w całości sfinansowana przez firmy Philips Ligh-
ting Poland i Grupę ENERGA, które w ramach 
aliansu strategicznego współpracują m. in. przy 
tworzeniu nocnej panoramy Gdańska. 

– Iluminacja gdańskiego Żurawia jest znakomi-
tym przykładem – mówi Romuald Wojtkowiak, 
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy Phi-
lips Lighting Poland S.A., - w jaki sposób można 
wykorzystać oświetlenie do podkreślania atmos-

fery miasta oraz jego promocji. Światło pozwala 
skupić uwagę turystów i przyjezdnych na warto-
ściowych elementach architektury, a mieszkańcy 
mogą na nowo dostrzec piękno zabytków i bu-
dowli, które wydają się im dobrze znane, Mam 
nadzieję, że efekt który osiągnęliśmy wspólnie ze 
wszystkimi partnerami zaangażowanymi w pro-
jekt oświetlenia gdańskiego Żurawia będzie in-
spiracją i zachętą dla włodarzy miast w całym 
kraju. Obie firmy w ramach aliansu strategicz-
nego planują także rozwój 
nowych usług dla miasta, 
które będą oparte o smart 
lighting, czyli inteligentne 
sterowanie oświetleniem. 
Polega ono na dopasowa-
niu intensywności światła 
do natężenia ruchu drogo-
wego, a także na zdalnym 
zarządzaniu infrastrukturą 
oświetleniową. 

– Dzięki współpracy 
z Philips Lighting Poland  
– mówi Arkadiusz Marat, 
Prezes Zarządu ENERGA 
Oświetlenie Sp. z o.o., 
- będziemy w stanie ofe-
rować lepsze, bardziej in-
nowacyjne rozwiązania, 
które w przyszłości po-
zwolą ograniczyć koszty 
oświetlenia drogowego. 
To szczególnie ważne dla gmin, dla których wy-
datki związane z oświetleniem stanowią istotną 
pozycję w budżetach 

Poprawę efektywności energetycznej i jakości 
oświetlenia ma zapewnić  wdrożenie  technolo-
gii LED Philips oraz mechanizmu białych certy-
fikatów, wprowadzonych przez Ustawę o efek-
tywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 
roku. (Ajot)

Iluminacja

Gdański Żuraw - najstarszy symbol Gdańska, został oświetlony 
przy pomocy najnowszej technologii LED. Uroczyste włączenie 
iluminacji odbyło się 15 czerwca tuż po godz. 23. Twórcami 
projektu są firmy Philips Lighting Poland i Grupa ENERGA, a jego 
autorem Michał Kaczmarczyk.

– Iluminacja gdań-
skiego Żurawia jest 
znakomitym przy-
kładem – mówi Ro-
muald Wojtkowiak, 
Wiceprezes Zarządu 
i Dyrektor Handlo-
wy Philips Lighting 
Poland S.A., - w jaki 
sposób można wyko-
rzystać oświetlenie 
do podkreślania 
atmosfery miasta 
oraz jego promocji.

Nz. (od lewej) Janusz Henryk 
Leszcz wiceprezes, Arkadiusz 
Marat - prezes oraz Andrzej 
Lange - wiceprezes Energa 
Oswietlenie Sp. z o.o. 
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Od kilku miesięcy głośno jest o planie 
restrukturyzacji największego pracodawcy 
w powiecie puckim tj. spółki „Szkuner”, 
zatem kiedy spodziewa się Pani jego 
zatwierdzenia? 
Plan restrukturyzacyjny firmy „Szkuner” na 

lata 2012-2017 został zatwierdzony 26 czerwca 
i do 15 lipca powinien zostać przekazany do Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa.

Czy mogłaby Pani pokrótce zapoznać na-
szych Czytelników z tym planem?
Plan zawiera ocenę obecnej sytuacji przed-

siębiorstwa „Szkuner”, podjęte przez Zarząd 
dotychczasowe działania poprawiające efek-
tywność Spółki oraz planowane działania, które 
wpłyną na  poprawę efektywności „Szkunera”. 
Plan zawiera opis potencjalnych obszarów re-
strukturyzacyjnych tj. obszar restrukturyzacji 
majątkowej, produktowej, marketingowej, ka-
pitałowej, finansowej oraz oczywiście zasobów 
ludzkich. Na końcu opisano kilka wariantów re-
strukturyzacyjnych Spółki możliwych do reali-
zacji przy czym nie wskazano konkretnego wła-
ściwego, gdyż o tym będą decydowały przede 
wszystkim przyszłe korzyści ekonomiczno – fi-
nansowe dla Spółki.

W kontekście restrukturyzacji wspomina-
ła Pani o pozyskaniu inwestorów - czy są 
już jakieś konkrety w tej sprawie?
Faktycznie w planie restrukturyzacyjnym, tak 

jak wcześniej wspomniałam jest kilka warian-
tów rozwoju firmy. Są też takie, które zakładają 
pozyskanie inwestorów i nie ukrywam, że jest 
zainteresowanie Spółką. Jednak czy restruktury-
zacja z udziałem inwestora będzie tym właści-
wym kierunkiem to jednak za wcześnie, by o tym 
decydować zważywszy na fakt, że ten wariant 
wymaga dodatkowych analiz zwłaszcza w przy-
padku kiedy inwestor byłby spoza branży. 

Plan zakrojony jest na szeroką skalę, 
w kilku branżach - jak się Pani czuje wobec 
takiego wyzwania organizacyjnego, jeśli 
plan w całości wejdzie w życie?
To prawda, że plan zakrojony jest na szeroką 

skalę i to w kilku branżach, ale to w tym przy-
padku nic nadzwyczajnego, gdyż Spółka prowa-
dzi kilka rodzajów działalności min. stoczniową, 
połowową, przetwórczą. Ponadto zarządza por-
tem we Władysławowie. Tak więc plan  zakłada 
działania restrukturyzacyjne w oparciu o kie-
runki działalności, ale na kilku płaszczyznach, 

Algorytm fortuny
Z Lucyną Boike – Chmielińską - prezes spółki Szkuner, zarządcy największego 
portu rybackiego w Polsce, rozmawia Piotr Ruszewski.
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o których wspomniałam wcześniej . Nie ukry-
wam, że założenia tego planu są bardzo ambitne, 
dlatego niektóre z nich już są realizowane. Kilka 
miesięcy temu prowadzono procedury związane 
z planowaniem, budżetowaniem i kontrolingiem, 
podpisano nowy układ zbiorowy pracy, regulamin 
organizacyjny, regulamin pracy itd., Wszystkie 
działania jakie będzie podejmował zarząd w za-
kresie realizacji planu wymagać będą szczegó-
łowej analizy sytuacji na rynkach branżowych. 
W zakresie działalności połowowo- przetwórczej 
niesłychanie istotne są kierunki Reformy Wspól-

nej Polityki Rybołówstwa  i nie chodzi tu bynaj-
mniej tylko o limity połowowe.

Z którym segmentem działalności „Szku-
nera” - obecnej bądź planowanej - wiąże 
Pani największe nadzieje?
 
„Szkuner” Sp. z o.o. to firma o dużym, niewy-

korzystanym do tej pory potencjale. Każdy z seg-
mentów działalności jaką prowadzi ma szansę na 
rozwój tak, by dorównać najlepszym w branży, 
jestem co do tego przekonana. Już samo poło-
żenie firmy na terenie portu rybackiego to atut 
zwłaszcza w kontekście działalności przetwór-
stwa rybnego.

Jakie są skutki restrukturyzacji, którą 
przeprowadza Pani w firmie zarówno dla 
firmy i jej pracowników?
Skutki restrukturyzacji dla firmy to przede 

wszystkim wyjście z okresu zastoju i stagnacji, 
wzrost rentowności, utrzymanie miejsc pracy, co 
jest priorytetem dla obecnego właściciela Spółki. 
Jeśli chodzi zaś o pracowników to restrukturyza-
cja musi wiązać się ze zmianą mentalności, a co 
za tym idzie, także ze zwiększonym zaangażowa-
niem i większym wysiłkiem.

Jak skomentuje Pani wiadomość o dota-
cjach dla rybaków, o które można ubiegać 
się w tym roku? Czy będzie to miało jakiś 
wpływ na działalność „Szkunera”?
Oczywiście, że dotacje dla sektora rybackiego 

mają wpływ na działalność „Szkunera”, gdyż dają 
możliwości pozyskania środków finansowych na 
inwestycje i rozwój. Uważam, że Spółka w zbyt 
małym zakresie wykorzystywała możliwości po-
zyskania środków z programów unijnych. Obec-
nie wiele programów zakończyło już nabory do 
konkursów z uwagi na wyczerpanie środków. Nie 
mniej jednak uważam, że należy walczyć o każ-
dą nadarzającą się możliwość i tak w tym tygo-
dniu np. została podpisana umowa  z samorządem 
Województwa Pomorskiego o dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego „Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007 – 2013” w ramach środka 4.1 
„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na 
dofinansowanie inwestycji związanej z reorienta-
cją działalności gospodarczej . Natomiast kolejny 
nasz wniosek jest już po ocenie wstępnej i został 
rekomendowany do dofinansowania. 

Jak ogólnie przedstawia się stan polskiego 
rybołówstwa, łącznie z  infrastrukturą por-
tową w świetle przepisów unijnych?
Moim zdaniem polskie rybołówstwo ma szan-

se na zmianę, zwłaszcza kiedy stoimy w obliczu  
nowego podejścia do wspólnej polityki rybackiej 
w UE. To czas na to, aby Unia ponownie pochy-
liła się nad szeregiem problemów i choć w części 
niektóre wyeliminowała, jak choćby wprowadze-
nie zakazu odrzutów. Istotną sprawą pozostaje 
kwestia ostatecznego kształtu Europejskiego Fun-
duszu Morsko- Rybackieg,o bo to z niego będzie 
możliwość pozyskiwania środków finansowych 
na rozwój infrastruktury i inne działania związane 
z rybołówstwem.  

27 czerwca obcho-
dziliśmy Światowy 
Dzień Rybołówstwa, 
który został ustano-
wiony przez Świa-
tową Konferencję 
ds. Rybołówstwa 
w 1984. 

Zadaniem tego 
święta jest uświa-
damianie społe-
czeństw w zakresie 
problemu eksplo-
atacji naturalnych 
zasobów mórz 
i oceanów.

Plan restruktu-
ryzacyjny firmy 
„Szkuner” na lata 
2012-2017 został 
zatwierdzony 26 
czerwca i do 15 
lipca powinien 
zostać przekazany 
do Ministerstwa 
Skarbu Państwa.
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Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, Anna 
Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu ds. go-
spodarki morskiej oraz Tomasz Lenkiewicz, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa 
przyjechali do Władysławowa, by wziąć udział 
w uroczystości oddania do użytku nowego budyn-
ku, w którym mieści się zaplecze socjalne dla ry-
baków. Nie zabrakło również Wojciecha Dettlaffa, 
starosty powiatu puckiego, Ryszarda Stachurskie-
go, wojewody pomorskiego, przedstawicieli władz 
samorządowych i wielu innych zaproszonych 
gości. 

- Ten budynek przekazuję dziś Zrzeszeniu Ry-
baków Morskich, które będzie nim zarządzać 
– mówiła podczas uroczystości Lucyna Boike-
Chmielińska, prezes Przedsiębiorstwa Połowów 
i Usług Rybackich „Szkuner”. - Powstał w całości 
za pieniądze pochodzące z funduszy unijnych, in-
westycja kosztowała 3 mln zł. Został wybudowany 
z myślą o rybakach, bo przecież bez rybaków nie 
byłoby portu, a bez portu – rybaków. Oddanie tego 
obiektu to jednocześnie potwierdzenie zacieśniania 
współpracy naszego przedsiębiorstwa z rybakami. 

Budowa obiektu rozpoczęła się w listopadzie 2010 

roku, rok później została zakończona, a w marcu 
bieżącego roku zaplecze można już było oddać do 
użytku. Wewnątrz znajduje się sala konferencyjna, 
toalety, prysznice, a nawet przebieralnia i pralnia.

- Przedsiębiorstwo „Szkuner” jest skarbem dla 
powiatu puckiego i oczywiście dla Władysławowa 
– stwierdził, składając gratulacje pani prezes, Woj-
ciech Dettlaff, starosta pucki. - Życzę, aby firma 
dalej się rozwijała i szła do przodu pełna parą. 

- Nie da się zmienić kierunku wiatru, ale można 
postawić żagle i za ich pomocą obrać kierunek do 
docelowego portu – dodał Jerzy Budzisz, były po-
seł i prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich. - Ży-
czę, abyście zawsze ustawiali żagle tak, by dopły-
nąć do zamierzonego celu. 

Z kolei Kazimierz Plocke podkreślił, że ten budy-
nek jest świetnym przykładem na to, jak powinna 
układać się współpraca pomiędzy rządem, przed-
stawicielami rybaków, władzami lokalnymi oraz 
władzami przedsiębiorstwa. Wiceminister  Anna 
Wypych-Namiotko wyraziła natomiast nadzieję, 
że – wzorem państw zachodnich – w Polsce będzie 
się dążyć do integracji polityki morskiej i rybackiej.  
Rafał KoRbut

Rybacy mają nowe zaplecze
we Władysławowie 
Zaplecze dla rybaków i marynarzy przy przedsiębiorstwie Szkuner we Władysławowie zostało 
uroczyście oddane do użytku. Jak ważna było to inwestycja niech świadczy chociażby fakt, 
że na otwarcie przybyło aż trzech przedstawicieli rządu. 

- Przedsiębiorstwo 
„Szkuner” jest 

skarbem dla 
powiatu puckiego 

i oczywiście dla 
Władysławowa 

– stwierdził, 
składając 

gratulacje pani 
prezes, Wojciech 
Dettlaff, starosta 

pucki. - Życzę, aby 
firma dalej się 

rozwijała i szła do 
przodu pełna parą. 
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Chińska stocznia Tianjin Xingang Shipbu-
ilding Heavy Industry Company zbudowa-
ła dla Polskiej Żeglugi Morskiej masowiec 
m/s „Gdynia”. Statek został odebrany pod 
koniec czerwca, ma nośność 38 tys. ton. 

We flocie Polskiej Żeglugi Morskiej pły-
wały już statki: „Gdynia” - w latach 1954-
1965, a także „Gdynia II” - w latach 1967-
1969. 

Masowiec m/s „Gdynia” to nie jedyny 
morski „ambasador” naszego miasta. Ko-
lejnym jest m/v „Gdynia”, należący do ar-
matora SMT Shipmanagment & Transport 
Ltd z siedzibą na Cyprze. Został zbudowa-
ny w 1981 r. Jego wymiary to 225 m dłu-
gości i 32 m szerokości. Statek pływa pod 
flagą Wysp Bahama. 

Porty na całym świecie odwiedzają rów-
nież „Hanjin Gdynia” południowokore-
ańskiego armatora Hanjin Shipping oraz 
„Wilson Gdynia”. Pierwszy został zbudo-
wany w 2008 roku, jego wymiary to 261 
m długości i 32 m szerokości a pływa pod 
banderą Panamy. Drugi z nich pływa pod 
banderą Barbadosu, został zbudowany 
w 1994 roku, ma 88 m długości i 13 m 
szerokości. 

W maju 2011 r. w Szczecińskiej Stoczni 
Remontowej Gryfia S.A. został oddany do 
użytku i przeszedł próby morskie MS „Port 
Gdynia” - nowoczesny kontenerowiec 
o długości 220,50 m i szerokości 32,24 m.

Tradycyjnie już Krajowa Izba Gospodarki Morskiej 
zorganizowała w Pradze promocję polskich firm go-
spodarki sektora morskiego. Impreza odbyła się pod 
patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej Sławomira Nowaka i Ambasadora 
RP w Pradze, Jana Pastwy.

4 czerwca w Instytucie Polskim odbyło się semi-
narium, na którym prezentowały się ZMP Gdańsk, 
(prezenter Ryszard Strzyżewicz), ZMP Gdynia (pre-
zenter Krzysztof Gromadowski), ZMP Szczecin-

Świnoujście (prezenter Paweł Adamarek), Deepwa-
ter Container Terminal S.A (prezenter Jean-Jacques 
Moyson), firma MAREL ze Szczecina (prezenter 
Michał Samborski) i Polska Żegluga Morska (pre-
zenter Janusz Ziomek).

Wśród uczestników seminarium byli czescy spedy-
torzy, firmy produkcyjne i agenci. Obecny był Am-
basador RP, pracownicy Wydziału Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady oraz Radca handlowy Amba-
sady Republiki Czeskiej w Warszawie. 

Obecnie zatrudnionych 
jest ok. 1700 osób. Średnie 
wynagrodzenie wynosi ok. 
3,7 tys. zł brutto. Stocznia 
chce zwiększyć zatrudnie-
nie, bo ma dużo zamówień 
w zakresie budowy statków, 
wież wiatrowych i konstruk-
cji stalowych. 

Aktualnie zakład ma pod-
pisane umowy na budowę 6 
statków m.in. dla Norwegów. 
Ma długoterminowe kon-

Stawiają 
na fachowców
Stocznia Gdańsk SA chce zatrudnić 
ok. 600 osób, głównie spawaczy 
i monterów. Połowę z nich spółka 
planuje przyjąć do pracy w tym roku, 
pozostałych - w 2013. Najlepsi fa-
chowcy mogą liczyć na zarobki nawet 
do 7 tys. zł brutto miesięcznie.

Polskie Dni Morza w Pradze
Wśród uczest-

ników semi-
narium byli 

czescy spedy-
torzy, firmy 

produkcyjne 
i agenci. 

trakty z potentatami na tym 
rynku wież wiatrowych, czyli 
z firmami Siemens i Nordex. 
Wraz z Mostostalem Chojni-
ce realizuje 12 kontraktów 
dotyczących konstrukcji 
stalowych - buduje m.in. 
700-tonową platformę mor-
ską dla Duńczyków.

Stocznia Gdańsk SA na-
leży do dwóch akcjonariu-
szy: spółki Gdańsk Shipyard 
Group (w 75 proc.) i Agencji 
Rozwoju Przemysłu SA (w 25 
proc.). Gdańsk Shipyard Gro-
up jest spółką kontrolowa-
ną przez większościowego 
ukraińskiego udziałowca, 
będącego współtwórcą 
i współudziałowcem grupy 
metalurgicznej ISD.

Gdańsk Shipyard Group jest spółką 
kontrolowaną przez większościowe-

go ukraińskiego udziałowca

„Gdynia” 
już na wodzie

GOSPODARKA MORSKA
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Nauta wbija się
w dno akwenu



Na wyposażeniu Nauty jest jeden 
380-metrowy suchy dok i cztery pływają-
ce doki o udźwigu od 1.200 do 12.000 ton. 
Nabrzeża udźwigowione długości oko-
ło 2.900 metrów dla postoju jednostek. 
Stocznia Nauta jest w pełni wyposażona 
do wykonywania najbardziej zaawanso-
wanych napraw statków i konwersji oraz 
produkcji nowych statków i konstrukcji 
okrętowych. A będzie jeszcze lepiej.

W Naucie przystąpiono właśnie do  ko-
lejnego etapu robót zmierzających do 
przeniesienia zakładu z obecnego miejsca 
przy ul. Waszyngtona 1 w nowe miejsce 
przy ul. Czechosłowackiej 3 czyli na tere-
ny po byłej Stoczni Gdynia. Rozpoczęto 
trudne i kosztowne prace hydrotechnicz-
ne mające na celu pogrążenie (zabicie) 
w dnie akwenu nr 6 Portu Morskiego Gdy-
nia trzech par dalb (gruby pal wbity w dno 

akwenu, wystający ponad powierzchnię 
wody, wykorzystywany w różnych celach) 
do kotwiczenia doków pływających. 

Dalbami są w tym przypadku tuleje sta-
lowe o średnicy 1,6 mm i 2,5 m, długości 
do 35 m. i wadze od 30 do 60 ton każda. Te 
olbrzymie tuleje muszą zostać pogrążone 
(zabite) w dno basenu na głębokość do 20 
m i tolerancji do kilkunastu mm między 
osiami dalb tworzących pary. 

GOSPODARKA MORSKA

Stocznia Remontowa Nauta SA zajmuje teren około 19,7 ha, w tym obecne obiekty 
w pobliżu centrum Gdyni oraz nowo nabyty teren byłej Stoczni Gdynia SA



Różne oblicza portu

Współczesne oblicze 90-letniego  portu jest 
niezwykle zróżnicowane.   Na pytanie – z czym 
kojarzy Ci się Port Gdynia - można od przeciętne-
go mieszkańca Trójmiasta otrzymać bardzo wiele 
odpowiedzi.  

Dla jednych Port Gdynia  to  przepiękne  statki 
pasażerskie cumujące od maja do września  przy 
gdyńskim nabrzeżach . Przepiękne  kolosy to nie-
wątpliwa atrakcja dla mieszkańców Trójmiasta 
i przybywających tutaj turystów – lecz  niestety  
tylko sezonowa.  Ale do Gdyni pasażerowie przy-
bywają   nie tylko   na pokładach cruiserów  - co-
raz popularniejsza  staje się turystyka  promowa 
oraz przewozy pasażerskie na  promach towaro-
wych  armatora Finnlines,   w ramach połączenia  
Helsinki –Gdynia –Rostock.  A tego typu jednost-
ki zawijają do Gdyni  przez cały rok. 

Dla innych obszar portowy to wielki plac  budo-
wy , teren  bardzo intensywnych działań inwesty-
cyjnych. Przeprowadzane w ostatnim okresie wy-
burzenia  obiektów , które  wobec zmieniających 
się technologii  i standardów obsługi ładunków 
w porcie straciły  swoją wartość użytkową, były 
zauważalne  gołym okiem. 

W miejsce przestarzałych  magazynów powstają 

nowe obiekty, place , wiaty  - wszystko to , co od-
powiada potrzebom zgłaszanym przez użytkowni-
ków  portu i ich klientów. Dla portu istnieje wiele 
dróg rozwoju – a są one w tej chwili  rozważane, 
gdyż w Zarządzie Portu trwają właśnie prace nad 
„Strategią rozwoju portu do roku 2025”. 

Główne kierunki rozwoju  związane są z obsłu-
gą drobnicy w kontenerach, na promach i statkach  
ro-ro. Realizacja  zakładanych inwestycji pochło-
nie znaczne kwoty. Planowane nakłady inwesty-
cyjne  na lata 2012-2014  to ponad  450  mln zł. 

Zarząd Portu radzi sobie jednak bez zaciągania 
kredytów. Generalnie inwestycje  finansowane są 
ze środków  pochodzących z przychodów Zarzą-
du Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz  z prywa-
tyzacji spółek portowych.  Ponadto Zarząd Por-
tu  z powodzeniem stara się o środki unijne na  
rozwój infrastruktury portowej. W najbliższym 
czasie dofinansowana zostanie z Programu Ope-
racyjnego  Infrastruktura i Środowisko  druga 
– po inwestycji; „Przebudowa Kanału w Porcie 
Gdynia” – inwestycja  portowa pn. „Rozbudowa 
infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro  
z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie 
Gdynia”.

Port gdyński to nowoczesny organizm, skupiający w swym 
obszarze wiele podmiotów, których działalność  składa się  
w całość tworzącą jego dzisiejszy obraz. 

W najbliższym cza-
sie dofinansowana 
zostanie z Progra-
mu Operacyjnego  

Infrastruktura 
i Środowisko  dru-
ga – po inwestycji; 

„Przebudowa 
Kanału w Porcie 
Gdynia” – inwe-
stycja  portowa 

pn. „Rozbudowa 
infrastruktury 

portowej do 
obsługi statków 

ro-ro  z dostępem 
drogowym i ko-

lejowym w Porcie 
Gdynia”.
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W strukturze przeładunków zaszła wyraźna 
zmiana: obsługa paliw płynnych (41%) i suchych 
ładunków masowych (30%) przestała tak wy-
raźnie jak w minionych latach dominować nad 
przeładunkami drobnicy (29%). Port gdański stał 
się portem uniwersalnym - portem „dla każdego 
ładunku”.

O Gdańsku usłyszał też ostatnio cały żeglugowy 
świat, dzięki wybudowanemu w głębokowodnej 
części portu „Deepwater Container Terminal”. 
Zaczęły do niego zawijać największe kontene-
rowce świata.  DCT  obsługuje dzisiaj połowę 
całego morskiego obrotu kontenerowego Polski, 
a jego kierownictwo - oceniając możliwości bał-
tyckich terminali - zapowiada ustąpienie w tym 
roku jedynie St. Petersburgowi. 

To jednak nie koniec zmian i towarzyszących 
im inwestycji. 11 czerwca br. miało miejsce uro-
czyste podpisanie przez Marszałka Pomorskiego 
Mieczysława Struka, Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, Prezesa Zarządu ZMPG SA Ry-
szarda Strzyżewicza i Prezesa Zarządu Korporacji 
Budowlanej „DORACO” Andżelikę Cieślowską 
aktu erekcyjnego pod budowę terminalu obsłu-
gującego dwukierunkowy przeładunek suchych 
ładunków masowych. 

Belgijska spółka „Sea-Inwest”, która już w 2008 
roku zainwestowała w większościowy pakiet 
udziałów Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-
Składowego „PORT PÓŁNOCNY” Sp. z o.o., 
podpisała (w porozumieniu z obecną w ponad 
60 krajach bodaj największą na świecie londyń-
ską „spółką stalową” „Arcelor Mittal”) 30-letnią 

umowę dzierżawy blisko 80 hektarów obszaru 
pod budowę wspomnianego terminalu. Zawarty 
w niej zapis o jego uruchomieniu w 2013 roku 
prawdopodobnie będzie dotrzymamy, o czym 
świadczy zmieniający się każdego dnia krajobraz 
w rejonie dawnego Pirsu Rudowego, co uświada-
mia tempo prac i zakres przedsięwzięcia, którego 
głównym realizatorem jest gdańska Korporacja 
Budowlana „DORACO” Sp. z o.o.

Największy i najdalej wysunięty na wschód, 
wolny od zalodzenia przez cały rok port połu-
dniowego Bałtyku, jest jednocześnie węzłem 
unijnego drogowo-kolejowego Korytarza VI do 
Wiednia i Bratysławy. Dysponując setkami hek-
tarów czynnej powierzchni składowej na placach 
i w magazynach, wciąż ma w ofercie tereny de-
dykowane nowym zamierzeniom gospodarczym. 
Wciąż, dla zainteresowanych szerszą wymianą 
towarową, utrzymuje sporą powierzchnię Wolne-
go Obszaru Celnego...

Władze portu są pewne, że dzięki rozbudowie 
potencjału do obsługi importowej relacji ładun-
ków sypkich w terminalu „Sea-Invest”styczne 
port gdański odnotuje nowe sukcesy statystyczne. 
Belgijski potentat obrotu ładunkami masowymi 
właśnie w Gdańsku postanowił uruchomić swo-
ją europejską centralę. Można się spodziewać, 
że obok bałtyckiego hubu kontenerowego uru-
chomimy wkrótce hub masowy, a wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę największego 
na południowym Bałtyku Terminalu Towarów 
Masowych Sypkich będzie kamieniem milowym 
awansu gdańskiego portu. Robert Purzycki

Port Gdański się zmienia

Czwarty wynik w historii – 25,3 mln ton – jaki osiągnął Port Gdański 
w ubiegłym roku, to nie tylko ilościowy wskaźnik do odnotowania 
w statystykach. Ważne są również zmiany jakościowe. 

 Można się spo-
dziewać, że obok 
bałtyckiego hubu 
kontenerowego 
uruchomimy 
wkrótce hub 
masowy.
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Szybciej, bezpieczniej i komfortowo – aby 
zrealizować te trzy cele PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ubiegłym roku rozpoczęły 
ogromną inwestycję, jaką jest modernizacja 
trójmiejskiego odcinka trasy Warszawa-
Gdynia. Zgodnie z planem modernizacja ma 
zakończyć się w marcu 2014 roku. 

Trójmiejska część prac została podzielona 
na dwie części: LCS Gdynia i LCS Gdańsk 
(LCS to lokalne centrum sterowania – czyli 
nowoczesna skomputeryzowana nastaw-
nia kolejowa, z której można kontrolować 
ruch pociągów nawet na kilkunastokilome-
trowym odcinku torów). I właśnie takie na-
stawnie powstają między innymi w Gdańsku 

i w Gdyni. 
Jednym z priorytetów modernizacji było 

oddanie do użytku strategicznych odcinków 
trasy oraz infrastruktury przed rozpoczęciem 
Euro 2012. I to udało się zrealizować. 

Na terenie LCS Gdańsk pociągi już jeżdżą 
po nowych torach na trasach: Pruszcz Gdań-
ski – Gdańsk Południowy, Gdańsk Głów-
ny – Gdańsk Wrzeszcz oraz od Gdańska 
Wrzeszcza do granicy LCS Gdańsk. Oddano 
także do użytku nowe perony - w Pruszczu 
Gdańskim, Gdańsku Oruni oraz jedną kra-
wędź peronową w Gdańsku Oliwie. Na te-
renie LCS Gdynia po nowych torach kursują 
pociągi na odcinkach od Gdańska Oliwy do 

Koleją ze stolicy do Trójmiasta 
w mniej niż trzy godziny

Sopotu i od Gdyni Orłowo do Gdyni Głów-
nej. Nowe krawędzie peronowe mają stacje: 
Sopot, Gdynia Orłowo, natomiast w Gdyni 
Głównej zmodernizowano dwa perony.

- Docelowo dzięki pracom na obszarach 
LCS Gdańsk i LCS Gdynia zmodernizowa-
na zostanie infrastruktura kolejowa na odcin-
ku ok. 40 kilometrów pomiędzy Pruszczem 
Gdańskim a Gdynią Chylonią – wyjaśnia 
Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Cen-
trum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. - 
Projekt obejmuje modernizację torów wraz 
z montażem rozjazdów, budowę peronów, 
mostów, wiaduktów, tuneli, podziemnych 
przejść dla pieszych oraz sieci trakcyjnej. 

- Prace modernizacyjne prowadzone przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyniosą 
podróżnym wiele korzyści – przekonuje An-
drzej Krawczyński, dyrektor projektu „Mo-
dernizacja linii kolejowej E 65/C - E 65 na 
odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS 
Gdańsk, LCS Gdynia”  PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 

- Dzięki montażowi nowego systemu ste-
rowania ruchem pociągów będą mogły one 
jeździć częściej. Natomiast nowoczesne 
przejścia podziemne wyposażone zostaną 
w pochylnie i windy, ułatwią tym samym 
komunikację osobom niepełnosprawnym, 
opiekunom z dziećmi w wózkach i podróż-
nym z cięższym bagażem. 
(raf)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Czech, 
Słowacji, Słowenii, Włoch i Polski w spra-
wie wykorzystania kolejowego korytarza 
transportowego Bałtyk – Adriatyk. 

- Transport kolejowy wykorzystywany 
jest w naszym kraju w bardzo niewielkim 
stopniu – mówi pomorski marszałek Mie-
czysław Struk, - by to zmienić trzeba po-
prawić infrastrukturę kolejową.

Stawiamy na Pomorzu na trans-
port kolejowy. Już za trzy lata część 
towarów, które trafiają do nas dro-
gą morską, pojedzie dalej pociągami.  
Pociągi zużywają nie tylko mniej energii 
niż transport samochodowy, ale są także 
bezpieczniejsze. 

Po zakończeniu modernizacji linii E65, 
konieczne będzie wybudowanie mostu 
kolejowego przez Motławę i zmodernizo-

Pomorze stawia na kolej

wanie linii kolejowej z portu morskiego 
w Gdańsku do Pruszcza Gdańskiego. W re-
jonie Tczewa powstanie natomiast tzw. su-
chy port kolejowy. 

- Województwo Pomorskie chce pozyskać 
środki na te inwestycje z Unii Europejskiej 
– informuje marszałek Struk

W celu powodzenia całego przedsięwzię-
cia konieczne jest nawiązanie współpracy 
współpracy z innymi krajami dla utwo-
rzyć wspólnego punktu zamawiania tras 
transportowych na terenie korytarza, który 
obejmuje zarówno porty bałtyckie jak i ad-
riatyckie. (Ajot)
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Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości podsumo-
wuje pierwsze półrocze realizacji strategii integracji 
branż kreatywnych w ramach międzynarodowego 
projektu Creative Cities. Wśród działań podejmo-
wanych przez Fundację znalazły się m. in.: spotka-
nia networkingowe „Creative Mornings”, warsztaty 
„Creative Workshops”, podróże biznesowe „Creati-
ve Trips”czy „Collective Design”, w ramach które-
go przedstawiciele branż kreatywnych otrzymywali 
przestrzeń do promocji i sprzedaży swoich produk-
tów oraz usług.

 
Spotkania networkingowe 
– „Creative Mornings” 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zorganizo-
wała 6 spotkań networkingowych, które zgromadzi-
ły łącznie ponad 510 uczestników. Ich założeniem 
było stworzenie możliwości do nawiązwania relacji 
biznesowych. Każde spotkanie poświęcone było in-
nemu tematowi – uczestnicy dzięki prelekcjom wy-
głaszanym przez zaproszonych specjalistów mogli 
dodatkowo zdobyć wiedzę m. in. z zakresu: marke-
tingu, sprzedaży, sposobów motywacji oraz technik 
przeprowadzania burzy mózgów.

Warsztaty – „Creative Workshops”
To możliwość rozwijania własnych umiejętności 

w zakresach ważnych dla osób pracujących w bran-
ży kreatywnej. Dotychczas odbyło się 9 warsztatów, 
w których uczestniczyło 200 osób. „Creative Work-
shops” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
- chęć wzięcia udziału zgłosiło aż 320 osób. Tematy 
były zróżnicowane – można było nauczyć się fi l-
cowania, malowania na odzieży czy dekorowania 
cupcake’ów, a także reagowania na skargi i kryty-
kę klienta lub planowania kampanii reklamowej 
w internecie. 

„Collective Design”
To inicjatywa  stworzona z myślą o promocji 

utalentowanych projektantów i  prezentacji ich 
niepowtarzalnych wyrobów szerokiemu gronu od-
biorców. W jej ramach udostępniona została sień 
w atrakcyjnej lokalizacji, przy Długim Targu 39/40,  

gdzie przedstawiciele branż kreatywnych bezpłat-
nie mogli prezentować swoje oryginalne wyroby. 
W zorganizowanych do tej pory trzech edycjach 
wzięło udział 26 fi rm.

Międzynarodowa sieć współpracy 
branż kreatywnych – „Creative Cities”

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości reali-
zuje projekt „Creative Cities” we współpracy 
z partnerami z Niemiec, Włoch, Słowenii i Węgier. 
Głównym założeniem międzynarodowego projek-
tu jest wypracowanie zasad tworzenia i rozwijania 
klastra branż kreatywnych na terenie Metropolii 
Gdańskiej. Klaster ma inicjować współpracę sektora 
MMSP, uczelni wyższych, administracji publicznej 
oraz instytucji badawczych. Jego zadaniem będzie 
integracja środowiska sektora kreatywnego, zwróce-
nie uwagi na jego potencjał, a także stworzenie prze-
strzeni do rozwoju i wymiany doświadczeń w sakli 
międzynarodowej. 

Do branż kreatywnych zaliczane są: reklama, ar-
chitektura, sztuka, rękodzieło, projektowanie gra-
fi czne i wzornictwo przemysłowe, przemysł fi lmo-
wy i muzyczny, fotografi a, media, gry komputerowe 
i oprogramowanie, wydawnictwa oraz sztuki sce-
niczne. Pomorski Klub Biznesu objął patronat nad 
tym wydarzeniem

Pół roku realizacji strategii 
marketingowej Creative Cities

W WHITE HOUSE RESTAURANT & LOUNGE odbyło się kolejne spotkanie z Cyklu 
czwartkowych spotkań z House of Johnnie Walker. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób, 
w tym członkowie, sympatycy oraz zaproszeni goście. 

Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz imprez promowanych przez Pomorski Klub 
Biznesu i są uważane za jedne z najlepiej zorganizowanych tego typu spotkań networkin-
gowych w Trójmieście, a wszystko za sprawą dużego zaangażowania członów Klubu oraz 
fi rm i instytucji, które w ostatnich latach dołączyły do organizacji. 

Dla wszystkich osób zgromadzonych była to możliwość udziału w niezapomnianej po-
dróży w świat niezwykłego trunku, opowiadającej o historii i pochodzeniu whisky, proce-
sie jej produkcji oraz różnicach między jej gatunkami. Całość spotkania dopełniła degu-
stacja whisky pod okiem doświadczonego Brand Ambasadora.

Cykliczne spotkania czwartkowe

Przedstawiciele 
branż kreatywnych 
mieli też okazję 
do nawiązywania 
kontaktów i wymiany 
doświadczeń 
z przedsiębiorcami 
z Genui, Karlskrony, 
a w przyszłości 
z Lipska, w ramach 
organizowanych tam 
targów designu.



Chyba każda para młoda chce, by ten wy-
jątkowy dzień był perfekcyjny pod każdym 
względem oraz, by żadni organizacyjne po-
tknięcia i niedociągnięcia nie pozostawiły 
choćby cienia niesmaku u gości. Potrzeba 
wiele wysiłku, aby w ferworze weselnych 
przygotowań należycie o wszystko zabrać. 
Dlatego najlepiej wybrać dom weselny, 
który w natłoku ślubnych przygotowań 
profesjonalnie zajmie się całą stroną orga-
nizacyjną i odejmie obowiązków i stresu 
państwu młodym oraz rodzinie. 

Niezapomniany dzień
Wiadomo, że to ceremonia ślubna jest 

najważniejszym wydarzeniem. Jednak 
chyba mało kto wyobraża sobie tę uroczy-
stość bez następującego po niej przyjęcia 
dla zaproszonych gości.  Od zasobności 
portfela i indywidualnych upodobań bę-
dzie zależało, czy tylko najbliższa rodzina 
i przyjaciele zostaną poczęstowani uroczy-
stym obiadem, czy też liczni krewni i zna-
jomi będą się bawili do białego rana, przy 
dźwiękach skocznej muzyki i uginających 
się od jadła stołów biesiadnych. 

Trzeba pamiętać, że aby  każdy z uczest-
ników imprezy bawił się na niej dobrze 
i by nic nie zakłóciło nastroju szampań-
skiej zabawy, warto zadbać o odpowiednie 
miejsce. Odpowiednie, czyli takie, w któ-
rym nic nie popsuje atmosfery uroczysto-
ści, a wręcz przeciwnie – dzięki któremu 
wydarzenie zyska odpowied-
nią rangę i oprawę. 

Dobre miejsce na wesele

Dobry wybór
Do lamusa odszedł dawny standard, czyli 

wesela w domach pary młodej, w ogrodo-
wych plenerach, czy w remizach strażac-
kich. Obecnie pary decydujące się na ślub 
wybierają  zupełnie inne miejsca na uroczy-
stość weselną. Sporą popularnością cieszą 
się przyjęcia w restauracjach, zwłaszcza 
tych otoczonych ogrodem, czy parkiem. 
Coraz więcej osób woli jednak wybrać 
dom weselny, który zajmie się komplek-
sowo organizacją całego przedsięwzięcia, 
od przysłowiowego A do Z. Powodzeniem 
cieszą się pałacyki, dworki, czy tez styli-
zowane na rustykalne chaty i checze, cie-
szące oko klimatycznym wnętrzem. Oferta 
jest olbrzymia, dlatego przed dokonaniem 
wyboru warto wziąć pod uwagę wiele 
aspektów. 

Liczne atuty posiada Dom Weselny Kar-
czewianka. Jest położony na wsi, w malow-
niczej okolicy, otoczony przez kaszubskie 
jeziora i lasy. Znajduje się w miejscowości 
Karczewko, nieopodal Sierakowic.

W pięknej okolicy
Specjalnością Karczewianki jest organi-

zowanie przyjęć okolicznościowe, wesel, 
imprezy i konferencji. Tu można liczyć na 
niezawodną, kompleksową obsługę i wy-
soką jakość usług.

- Rozpoczęliśmy działalność w 2009 
roku i od razu zyskaliśmy 

uznanie naszych 

gości – mówi Stanisław Labuda, właściciel 
Domu Weselnego Karczewianka. - Wesela 
i imprezy okolicznościowe organizowane 
są co tydzień. 

Do dyspozycji gości jest duża sala, gdzie 
może bawić się jednocześnie ok. 200 
osób. 

- Oferujemy kompleksową obsługę, od 
przygotowania jedzenia, poprzez obsługę 
gości, aż po wystrój sali, czy muzykę – do-
daje właściciel. - Oczywiście, jeżeli ktoś 
chce, może tylko wynająć salę, a całą resz-
tę przygotować we własnym zakresie. Nie 
ma najmniejszego problemu.

Olbrzymim atutem obiektu z pewnością 
jest okolica. Karczewianka leży poza mia-
stem, z dala od zgiełku. Tutaj jest cisza 
i spokój. 

Kaszubska kuchnia i nie tylko
- Jeśli chodzi o potrawy, to proponujemy 

kuchnię regionalną, kaszubską – mówi Sta-
nisław Labuda. - Ale oczywiście wszystko 
zależy od oczekiwań naszych klientów. Je-
steśmy w stanie przygotować takie menu, 
jakie ktoś sobie zażyczy. Jeżeli część gości 
nie ma możliwości po weselu wrócić do 
domu, mamy też do dyspozycji pokoje, 
w których możemy zapewnić nocleg dla 
ok. 20 osób. 

Więcej informacji można zasięgnąć 
pod numerami tel. 501 795 196, 667 233 

034. W ten sam sposób można 
również dokonać rezerwa-

cji wybranego terminu 
uroczystości.

Rafał KoRbut

Ten jedyny, najważniejszy dzień w życiu, kiedy młoda para wkracza na nową drogę życia, 
to moment niepowtarzalny. I choć ślub jest w tym dniu najważniejszy, to jednak uroczystość 
weselna także powinna miło zapisać się w pamięci gości niezapomnianymi wrażeniami. 



W czerwcu obchodzono Dzień Leśnika. Na czym 
polega jego praca? Czy w Polsce mamy lasy natural-
ne? Na ile sposobów las jest wykorzystywany przez 
człowieka? Co jest największym zagrożeniem dla 
lasu? Na te i kilka innych pytań odpowiada Zbigniew 
Kaczmarczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku.

Las jest potrzebny, las produkuje tlen, w lesie 
rosną grzyby i jagody. Czy wiemy wystarczają-
co dużo o lesie? 

- Nam się wydaje, że wiemy dużo, ale to nie praw-
da. Wchodzimy do lasu, patrzymy i niewiele widzi-
my. Często nie potrafi my dostrzec piękna lasu i jego 
rzeczywistej materialnej wartości. 

Jeszcze całkiem niedawno las był traktowany 
przede wszystkim, jako dostawca niezbędnego 
surowca do przemysłu. 

- Jestem z pokolenia, które doświadczyło pracy 
w bardzo różnych realiach. Najważniejszym prze-

słaniem, choć nie jedynym, tego dawnego leśnictwa 
było leśnictwo surowcowe. Leśnik miał wyhodować 
drzewa, które miały dać najlepszy okrągły surowiec 
dla przemysłu. Tak mnie uczono na studiach, tak nam 
wpajano i przekonywano, że taka jest praca i potrze-
ba leśnika. Jednocześnie był on swoistym gospoda-
rzem lasu.

Potem się to zmieniło.
- Po 1989 roku, a szczególnie po wprowadzeniu no-

wej ustawy o lasach w 1991 roku, nastąpiła całkowi-
ta zmiana w fi lozofi i podejścia do leśnictwa, zarówno 
ze strony społeczeństwa jak i samych leśników. To 
przecież leśnicy podyktowali parlamentowi szczegó-
ły ustawy, która w niewiele zmienionej formie prze-
trwała do dzisiaj.

Jakie jest więc leśnictwo dzisiaj?
- Zdefi niowano trzy funkcje: społeczną, środowi-

skową i produkcyjną. Funkcja społeczna to otwarcie 
lasów dla ludności, oczywiście z pewnymi ogranicze-
niami, bo gdyby ich w ogóle nie było, nie byłoby też 
lasów. Funkcja środowiskowa to ochrona zasobów 
leśnych, ochrona środowiska i przyrody. No i funkcja 
produkcyjna, która dziś jest negatywnie postrzegana 
przez społeczeństwo.

Wycinanie lasów zaczęło się źle kojarzyć.
- I nie wiem dlaczego. Drewno wykorzystywane 

jest przez człowieka na ponad 30 tysięcy sposobów. 
Nie jesteśmy wstanie obejść się bez drewna. Co się 
stanie jeśli powiemy „stop” gospodarce drzewnej?

Ekonomiczna katastrofa.
- Absolutnie. Nie jesteśmy w stanie przeżyć bez 

wody, powietrza, ale też drewna. Całujemy dziew-
czynę pod drzewem w lesie i myślimy, że to drzewo 
będzie całe życie nasze a potem idziemy do domu 
i kładziemy się z tą dziewczyną na łóżko. I nie za-
stanawiamy się już, dlaczego to łóżko jest drewnia-
ne. W każdym domu, w każdym mieszkaniu jest coś 
z drewna a może większość. 

Z jakimi problemami spotykają się leśnicy?
- Największym problemem jest nierozumny czło-

wiek., który próbuje nam wmawiać, że jesteśmy 
szkodnikami lasu, że nie potrafi my w nim gospoda-
rzyć, że tylko ten las eksploatujemy. Dziś więcej wy-
dajemy pieniędzy na badania środowiskowe, które 
w większości przypadków niczego nie dają, zamiast 
na służbę zdrowia i ratowanie ludzi chorych. A co 
jest ważniejsze? Ktoś ma własny interes w takim 
postępowaniu. 

Bez lasu nie 
potrafimy się obejść



A śmieci?
- To oczywiście problem i też powiązany ściśle 

z postępowaniem człowieka. Do tej pory przezna-
czaliśmy milion złotych na oczyszczanie lasu ze 
śmieci. Mam nadzieję, że nowa ustawa, która naka-
zuje gminom dbać o śmieci rozwiąże ten problem. 

W niektórych regionach kraju w nadleśnic-
twach są montowane kamery.

- My też je mamy. To był jeden ze sposobów, dzię-
ki któremu lepiej radziliśmy sobie z zanieczyszcza-
niem lasów jeszcze przed wprowadzeniem tej nowej 
ustawy. Ale kamery pomagają nam także wyłapy-
wać quadowców, czy kłusowników, których ciągle 
nie brakuje. Nie jesteśmy w stanie i nie zamierzamy 
”okamerować” całego terenu, dlatego przenosimy 
kamery w różne miejsca, najczęściej tam, gdzie nie 
potrafiliśmy sobie poradzić z kradzieżą drewna czy 
zagrożeniem pożarowym. 

To swego rodzaju inwigilacja.
- Te urządzenia nie służą do inwigilacji. One mają 

nam pomagać w dbaniu o stan lasu, o bezpieczeń-
stwo. Jeśli nagramy kogoś, kto nie robi niczego 
niezgodnego z prawem, to nagranie natychmiast 
kasujemy. 

Ile macie takich urządzeń?
- Od kilku do kilkunastu. Ich ilość jest różna, bo 

dość szybko się eksploatują.  

Wielu ludzi postrzega leśników, jako tych, któ-
rzy polują na zwierzynę. Zabijają.

- Las to łańcuch pokarmowy, w którym wszyst-
ko ma swoje miejsce. Człowiek przed laty wytę-
pił dzikie zwierzęta, które były w tym łańcuchu i, 
które utrzymywały w nim porządek. Teraz ktoś te 
nieobecne drapieżniki musi zastąpić. I właśnie to ro-
bimy. Poza tym przypominam, że są dwa najstarsze 
zawody świata. Jeden z nich jest powszechnie znany 
a drugi to myślistwo. Człowiek polował od zawsze, 
często po to, by najzwyczajniej w świecie przeżyć, 
mieć co jeść. Oczywiście są różni ludzie, ale proszę 
mi wierzyć dla kogoś normalnego przyjemność by-
cia na polowaniu kończy się z chwilą naciśnięcia na 
spust.. 

Dużo Pan zabił zwierząt?
- Bardzo niewiele. I zabijałem tylko wtedy kiedy 

musiałem. Czasem trzeba podejmować takie decy-
zje. Proszę spojrzeć na krowy prowadzone do rzeźni, 
z wybałuszonymi oczami, przestraszone. A potem 
niech pan je porówna z jeleniem, jedzącym sobie 
spokojnie trawę na łące, który dostaje strzał w serce 
i w mgnieniu oka bez lęku pada martwy na ziemię. 
Nie potrafimy ocenić niektórych sytuacji i emocji 
z nimi związanych. Ale oczywiście mówi się o etyce 
a przy zabijaniu nie ma etyki. Jedna i druga sytuacja 
są złe.   

Chwalimy się, że mamy wokół siebie dużo natu-
ralnych lasów.

- Nie ma takich, najbliższa naturalności jest Pusz-

cza Białowieska, ale tam też człowiek w znacznym 
stopniu ingerował. 

Co to znaczy?
- Lasy w Polsce są skażone ręką człowieka. Są 

przez niego, oczywiście przy udziale przyrody, przy-
wrócone. Podam przykład. Przez kilkaset lat wokół 
Gdańska nie było lasów, były tylko zakrzaczenia.  

Nie było lasów w Gdańsku i jego okolicach?
Lasy były, ale zostały wycięte i spalone. Mówi się, 

że mamy piękne i naturalne lasy. Naturalne one nie są 
już od kilkuset lat. W dużej mierze lasy przylegające 
do morza i dość głęboko wbijające się w głąb lądu, 
też były wycięte, szczególnie liściaste. Zostały wy-
korzystane do przetopu różnego rodzaju metali. Wę-
glem wypala się metal od całkiem niedawna, czyli 
około 200 lat. A wcześniej przecież metale były zna-
ne, człowiek je wytapiał. Czym? Węglem drzewnym. 
A skąd węgiel drzewny? Z drewna.

Kiedy te tereny były ponownie zalesiane?
- Około 200 lat temu. Bory Tucholskie, największy 

kompleks leśny niżu europejskiego został całkowi-
cie stworzony przez człowieka. Około 500 lat temu 
był to jeszcze las, który wykorzystywano rolniczo. 
W pewnym momencie na tych stosunkowo słabych 
ziemiach człowiek nie był wstanie już niczego upra-
wiać. Rósł na nich tylko wrzos i człowiek mógł ten 
teren wykorzystywać tylko w jeden sposób: hodować 
owcę wrzosówkę, która była bardzo mało wymaga-
jąca. W końcu człowiek zdecydował, żeby tam posa-
dzić las, bo nic innego tutaj już nie rosło. 

Po co są leśnicy?
- Jesteśmy powołani po to, aby las przywrócić zie-

mi, aby go hodować, aby się nim opiekować, bo to 
jest sztuczny twór, który przy udziale człowieka zo-
stał przywrócony do życia.  

A czy człowiek jest stworzony do bycia w lesie?
- Zatraciliśmy instynkt, jaki ciągle mają zwierzęta. 

Kilka lat temu (w 2002 roku – przyp. red.) przeszła 
wielka nawałnica  z trąbami powietrznymi nad Pusz-
czą Piską, która przyniosła wielkie straty. Setki ty-
sięcy, może milionów, drzew zostało wywróconych, 
zrównanych z powierzchnią ziemi. Mimo to nie zgi-
nęło żadne zwierze. To zdarzyło się w ciągu dnia. 
Zwierzęta, która w ciągu dnia nigdy nie wychodzą na 
otwartą przestrzeń, wtedy wyszły. Żubry, łosie, inne 
zwierzęta, w wielkich ilościach pół godziny przed ka-
taklizmem wyszły na łąki i pola. One czuły, że stanie 
się coś niedobrego. Człowiek kiedyś też miał taką 
zdolność. Dziś już nie. Żyjemy w ciągłym pędzie, nie 
zwracamy już uwagi na to co naturalne i ważne. 

Co powinniśmy robić?
- Najważniejsze jest nie szkodzić i szanować pracę 

innych. Żaden z leśników, który brał udział w nasa-
dzeniach lasu nie zobaczy efektów swojej pracy. Zo-
baczy je dopiero trzecie pokolenie. To uczy leśników 
pokory.  
Rozmawiał Waldemar Gabis



Otworzyły się podwoje Mera Ho-

tel&Spa, jednego z największych 

obiektów tego typu w Polsce. Pierwsi 

goście korzystają już z dobrodziejstw 

hotelu i strefy Spa&Wellnes, a w śro-

dę 30 maja 2012 odbyła się ofi cjalna 

uroczystość otwarcia obiektu.

Do dyspozycji gości oddano 145 

przytulnych pokoi, największą w tym 

regionie strefę Spa&Wellnes, na którą 

składa się 35 pokoi zabiegowych oraz 

specjalne Spa dla dzieci. Do tego 4 ba-

seny, w tym jedyny w Polsce odkryty 

basen na hotelowym dachu, kompleks 

saun oraz dwie restauracje Mera Bras-

serie i Pescatore, zarządzane przez 

włoskiego szefa kuchni. 

Inwestycja skandynawskiego deve-

lopera, SwedeCenter, będącego czę-

ścią - Inter IKEA Center Group, zapro-

jektowana przez wybitnego polskiego 

architekta, Czesława Bieleckiego,

Mera Hotel&Spa w Sopocie, jeden z najbardziej imponujących 

obiektów tego typu w Polsce, przyjął już pierwszych gości. 

4-kondygnacyjna 

bryła budynku, 
4-kondygnacyjna 

bryła budynku, 
4-kondygnacyjna 

 zajmująca 17 tys. m 

kw. Do jej pokrycia użyto 7 tys. m kw. modrzewia 

bryła budynku, 

kw. Do jej pokrycia użyto 7 tys. m kw. modrzewia 

bryła budynku, 

syberyjskiego.  Mera jest jedynym hotelem w Polsce, 

którego fasada powstała w 100% z naturalnego drewna.

MERA
bogini z wody

35 gabinetów zabiegowych

w strefi e Spa&Wellnes, w tym wyjątkowe Spa dla dzieci. Strefa oferuje zabiegi 

35 gabinetów zabiegowych

w strefi e Spa&Wellnes, w tym wyjątkowe Spa dla dzieci. Strefa oferuje zabiegi 

35 gabinetów zabiegowych

oparte głównie na bogactwie morskiej fauny i fl ory, różne masaże, zabiegi 

odchudzające i oczyszczające oraz terapie związane z głębokim relaksem.

4 gwiazdki, 

które można dostrzec w każdym szczególe.

4 gwiazdki
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4 gwiazdki

81 miejsc parkingowych

w podziemnej hali garażowej. 
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w podziemnej hali garażowej. 

81 miejsc parkingowych



to przykład holistycznego potraktowana 

pojęcia usługi hotelowej. Punktem wyj-

ścia już na etapie projektowania obiek-

tu było kojące działanie na wszystkie 

zmysły klientów. Nowoczesna bryła 

budynku, oszczędna, elegancka estety-

ka wnętrz, naturalne materiały i wypo-

sażenie najwyższej jakości - wszystko 

to ma za zadanie tworzyć przyjemną dla 

oka  scenerię, której towarzyszy muzy-

ka dobrana skrupulatnie do poszczegól-

nych stref hotelowych i pór dnia. 

Hotelowa strefa Spa&Wellnes za-

wiera wyjątkowo bogatą ofertę usług, 

skoncentrowaną na czterech głównych 

zagadnieniach: weryfi kacja ogólnego 

stanu zdrowia, zarządzanie stresem 

i głęboki relaks, odchudzanie oraz za-

biegi oczyszczające i zapobiegające 

starzeniu się.

Uwagę zwraca także szczególna fi lo-

zofi a hotelu, na której opiera się etykie-

ta obsługi gości. Zgodnie z założeniem, 

Mera Hotel&Spa  przypomina raczej 

ekskluzywny ośrodek wypoczynkowy 

aniżeli tradycyjny hotel, w którym za-

trzymujemy się na jedną noc podczas 

służbowej podróży. Każdy gość, a raczej 

Gość, bo takiej pisowni wymaga etykie-

ta hotelu, od wejścia jest otaczany cie-

płem i opieką, tak aby łatwo poddał się 

relaksującemu charakterowi miejsca. 

Nazwa hotelu wywodzi się od imienia 

morskiej bogini Mera – postaci perso-

nifi kującej wszystkie wartości, na któ-

rych zbudowana została idea obiektu tj. 

nieskazitelne piękno i elegancja, wyjąt-

kowa troskliwość, zdrowie i mądrość 

czerpana z natury.
145 obszernych pokoi, zróżnicowanych pod względem funkcji oraz 

aranżacji. W ofercie hotelu znaleźć można zarówno komfortowe i przytulne standardowe pokoje, 

145 obszernych pokoi

aranżacji. W ofercie hotelu znaleźć można zarówno komfortowe i przytulne standardowe pokoje, 

145 obszernych pokoi

jak również bardziej przestronne pomieszczenia dla rodzin z dziećmi. Dostępne są także pokoje 

dla zakochanych oraz pięć indywidualnie zaprojektowanych apartamentów: Misty, Sandy, 

Sunrise, Sunset i Stormy. Ich nazwom odpowiada wystrój każdego wnętrza: mglisty, piaskowy, 

wschodu czy zachodu słońca i sztormowy, utworzone poprzez wyselekcjonowane elementy 

dekoracyjne, odpowiednią kolorystykę ścian czy glazurę w łazience.

4 baseny z hydromasażami: pływacki duży z wodą o temp. 28 ºC, 

pływacki mały z wodą o temp. 33 ºC, basen dla dzieci, 4 jacuzzi: wewnętrzne i zewnętrzne,  
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pływacki mały z wodą o temp. 33 ºC, basen dla dzieci, 4 jacuzzi: wewnętrzne i zewnętrzne,  
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osobna sauna dla pań i panów (mokra, sucha) oraz imponujący otwarty basen na dachu hotelu.

2 wyśmienite restauracje: 1. „Mera Brasserie” dedykowana 

głównie gościom hotelowym, serwuje między innymi dietetyczne pozycje dla 

2 wyśmienite restauracje:

głównie gościom hotelowym, serwuje między innymi dietetyczne pozycje dla 

2 wyśmienite restauracje:

osób dbających o zdrowie. 2. Restauracja „Pescatore”, proponująca dania à la 

carte, przygotowywane wyłącznie ze świeżych i naturalnych produktów. Tematem 

przewodnim menu restauracji są dania rybne.

3 sale konferencyjne, które umożliwiają organizację 

różnego rodzaju uroczystości, zarówno prywatnych jak i fi rmowych. 

3 sale konferencyjne

różnego rodzaju uroczystości, zarówno prywatnych jak i fi rmowych. 

3 sale konferencyjne

Zróżnicowana powierzchnia  sal konferencyjnych umożliwia organizację 

kameralnego spotkania dla 30 osób, jak również dużej konferencji do 250 osób. 



Osiedle Tilia Residence zlokalizowane jest w sa-
mym centrum wsi Kębłowo Nowowiejskie, w bez-
pośrednim sąsiedztwie Lęborka. Okoliczny krajo-
braz obfi tuje w zieleń w postaci malowniczych łąk 
przeplatających się z polami uprawnymi oraz lasów 
porastających wzgórza morenowe.

Bliskość drogi krajowej nr 6 daje możliwość szyb-
kiego dojazdu do Słupska, Wejherowa oraz do Trój-
miasta. Ponadto osiedle zlokalizowane jest w nie-

dalekiej odległości od Łeby oraz Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Zabudowa osiedla tworzy wpisujący się 
w spójny w charakterze zespół architektonicz-
ny, składający się z 12 domów w zabudowie 
szeregowej, ulokowanej w trzech grupach. 
Teren podzielony jest na schodkowe tarasy 
opadające w kierunku północnym. Każ-
dy z domów posiada wydzieloną dział-
kę z rekreacyjnym ogrodem od strony 
południowej.

 Natomiast w umiejscowionej w głębi 
osiedla części wspólnej projekt Tilia Re-
sidence przewiduje lokalizację placu za-
baw dla dzieci oraz kompleks sportowy, 
który składa się z boiska wielofunkcyj-
nego wraz z kortami tenisowymi. W za-
miarze te elementy wraz z kolejnymi 
domami mają stanowić kontynuację 
zespołu zabudowy.

Charakterystycznym punktem 
osiedla jest stara lipa, zlokalizowana 
bezpośrednio przy wjeździe. Stanowi 

ona rozpoznawalny element i jest widoczna z każde-
go zakątka tego miejsca. Ponadto drzewo stało się 
inspiracją dla nazwy osiedla; po łacinie tilia znaczy 
bowiem lipa. 

Forma architektoniczna budynków wchodzących 
w skład osiedla opiera się na zachowanej historycz-
nej zabudowie miejscowości. Poprzez zastosowanie 
dachów dwuspadowych oraz elementów ceramicz-
nych i drewnianych na elewacjach, osiedle wpisuje 
się w wiejski charakter otoczenia. Zagospodarowa-
nie terenu w postaci spójnych ogrodzeń oraz nasa-
dzeń zieleni niskiej i wysokiej spaja zespół zabudo-
wy w harmonijną całość.

Powierzchnia użytkowa domów waha się od 130 
do 146 m2. Poprzez prostotę w rozplanowaniu oraz 
przemyślany metraż domy zdają się być wypadkową 
między miejskim mieszkaniem, a typowym domem 
jednorodzinnym.

Układ funkcjonalny poszczególnych domów opie-
ra się na wydzieleniu strefy dziennej na parterze oraz 
zawierającej sypialnie strefy prywatnej na poddaszu. 
Główny element parteru stanowi połączony z kuch-
nią oraz z holem otwarty salon, z którego wiodą na 
taras oraz ogród duże przeszklone drzwi o połu-
dniowej ekspozycji, zapewniające odpowiednie do-
świetlenie pomieszczenia oraz widok na otaczającą 
zieleń. Instalacje w salonie przystosowane są do bu-
dowy kominka.

Poddasze użytkowe składa się z trzech sypialni 
oraz przestronnej łazienki. Komunikacja pionowa 
możliwa jest dzięki otwartym schodom łączącym 
hol na parterze z holem na poddaszu.

Ponadto na parterze znajduje się strefa techniczna, 
zawierająca jedno lub dwustanowiskowy garaż oraz 
kotłownię. Wjazdy do garażu zlokalizowane są od 
strony północnej. Dostępność kotłowni zapewnio-
na jest także poprzez dodatkowe wejście od strony 
ogrodu. 

Mała, aczkolwiek dobrze rozplanowana powierzch-
nia domów oraz odpowiednio dobrane powierzchnie 
działek są doskonałą alternatywą dla osób, które chcą 
zaznać uroków mieszkania na wsi bez konieczności 
rezygnacji z miejskiego stylu życia.

Projekt, począwszy od koncepcji, poprzez do-
kumentację budowlaną i dobór materiałów, aż po  
bezpośredni nadzór nad wykonawstwem prowadzo-
ny jest przez doświadczonego architekta Macieja 
Szpilewicza. Odpowiedni nadzór specjalisty nad 
wszystkimi jego etapami daje gwarancję spójności 
architektonicznej osiedla oraz należytego wykona-
nia robót.

Michał Baranowski, 
menedżer sprzedaży w fi rmie 
RBR INVEST. Więcej informacji 
na temat osiedla można 
uzyskać pod numerem tel. 
507186498. Karty katalogowe 
domów dostępne są na stro-
nie internetowej architekta 
www.szpilewicz.pl

Mieszkanie tuż za miastem 
– utęskniona cisza i spokój

TILIA RESIDENCE
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Pięknie tu u Was Panie Jarku…
To prawda. Można powiedzieć, że z roku na rok, 
a właściwie z kwartału na kwartał Lisewski Dwór 
pięknieje i zyskuje kolejnych Gości. 

W czym tkwi tajemnica tak spektakularnego 
sukcesu, jakim jest coraz większe zaintereso-
wanie nowych Gości i przywiązanie stałych?
Przede wszystkim to zasługa pięknych wnętrz i ko-
jącej zmysły przyrody, która otacza dworek. Poza 
tym świetna kuchnia i doskonały serwis. Staramy 
się, by wysokie standardy nie były mitem, a przy-
jemną rzeczywistością.

Przemawia przez Pana skromność, a nie jest 
tajemnicą, że otwieranie takich miejsc i pro-
wadzenie ich prostą drogą do sukcesu jest 
Pana pasją i chyba zawodem?
To prawda, jestem doradcą gastronomicznym, a to 
co robię jest wynikiem wielu lat spędzonych czy to 
na morzu czy na lądzie. W każdym razie, od zawsze 
miałem do czynienia z gastronomią, hotelarstwem 
i pokrewnymi branżami i dzisiaj potrafię wyciągać 
wnioski, które chronią interesy inwestorów.

Jednym słowem – dobrze mieć Pana przy so-
bie, jeśli chce się zrobić dobry biznes? 
Nie wypada mi potwierdzić, ale nie chciałbym 
zaprzeczać, bo to czym się zajmuje daje mi wiele 
satysfakcji.

Czyli cieszą Pana sukcesy osób, o których in-
teres Pan dba?

Dlaczego nie? Na przykład w Lisewie wybudo-
waliśmy właśnie nowy Gościniec, który umoż-
liwia przyjęcie jeszcze więcej gości. Proszę 
zobaczyć – jest naprawdę uroczy i doskonale 
komponuje się z otoczeniem. 

A tam z tyłu? Co to jest?
Ma Pani na myśli altanę w ogrodzie różanym, 
w której udzielane są śluby. Takie rozwiązania 
bardzo podobają się naszym Gościom. Organi-
zuję śluby od tak dawna, a mimo to wciąż sta-
ram się o kolejne atrybuty, które sprawią, że 
Nowożeńcy wybiorą Lisewski Dwór, a ten zo-
stanie na zawsze we wdzięcznej i sympatycznej 
pamięci Młodej Pary. Mamy dla nich wyszuka-
ny Apartament, altankę, dorożkę i wiele innych 
rozwiązań.

Przemawia przez Pana pasja! Niemal żału-
ję, że już jestem po ślubie…
Zawsze mogę Pani zorganizować w Lisewie 
Złote Gody!

Czemu nie… Kuchnię macie tu podobno 
bardzo dobrą.
Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. 
Lisewski Dwór nie stoi przy autostradzie – tu 
przyjeżdża się specjalnie dla wyjątkowych 
chwil. Wszystko po prostu musi być idealne. 
Kuchnia serwuje wyłącznie smaczne i zawsze 
świeże dania. Nie mamy reklamacji, a to wiele 
znaczy. Po prostu Lisewski Dwór to Wyjątkowe 
Miejsce dla Wyjątkowych Chwil.

Rozmowa z Jarosławem Walczykiem – Dyrektorem Lisewskiego Dworu

Wyjątkowe miejsce
dla wyjątkowych chwil

Jarosław Walczyk
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Ceniona przez znanych i sławnych
Restaurację odwiedziło i wciąż odwiedza mnó-

stwo znanych osób: artystów, piosenkarzy, spor-
towców, celebrytów oraz czołowych polityków RP 
(z prezydentem Polski na czele). Zaś znani eksper-

ci w dziedzinie gastronomii – Maciej 
Nowak i Robert Makłowicz – 

nie raz zachwalali ją jako 
niepowtarzalne miejsce, 
gdzie można skosztować 
doskonałych potraw. 

„Checz Rybacką” do-
cenili już m.in. Krzysztof 

Skiba, Marian Krzaklew-
ski, Włodzimierz Korcz, Ali-

cja Majewska, Krzysztof Dauksze-
wicz, Rafał Mroczek, Irena Santor, prezyden-

ci wielu miast, regularnie przyjeżdża tu Krzysztof 
Krawczyk i Rudi Schuberth, wspaniałych potraw 
rybnych kilka lat temu próbowała też ówczesna para 
prezydencka – Jolanta i Aleksander Kwaśniewski. 

- Zgadzamy się z tymi, którzy twierdzą, że to naj-
lepsza i najbardziej wyrafi nowana kuchnia w Pol-
sce - napisali w pamiątkowej księdze po wizycie 
w restauracji Włodzimierz Korcz i Alicja Majew-
ska. - Chcielibyśmy jednak dodać, że dziewczyny 
pod względem urody, kultury i profesjonalizmu 
kucharskiego też są najlepsze!

Znacznie krócej skomentował swoją wizytę 
Krzysztof Daukszewicz. W księdze napisał po pro-
stu... „Przepysznie!”. 

Rybacki dom na Kaszubach
Cóż więc takiego wyjątkowego oferują Barbara 

i Wojciech Jaremowie, właściciele restauracji, ze 
zdobyła ona tak dużą sławę i uznanie klientów? 
Zacznijmy od nazwy - checz to w języku kaszub-
skim dom, a zatem oznacza to po prostu „rybacki 
dom”. Nazwa jest w języku kaszubskim, ponieważ 
restauracja mieści się w Borowie, niemal w samej 
bramie wjazdowej do powiatu kartuskiego, będą-
cego wizytówką Kaszub. A dlaczego rybacka? Ano 

Rybna uczta 
na Kaszubach
Niepowtarzalne, oryginalne przepisy na potrawy rybne, znakomita obsługa, a z tarasu 
i okien przepiękny widok na kaszubskie lasy i jeziora – żeby poczuć ten klimat, wystarczy 
wybrać się do restauracji „Checz Rybacka” do Borowa (na trasie Żukowo-Kartuzy). 
Lokal, który istnieje już 12 lat, od chwili powstania zyskał uznanie klientów i popularność. 
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dlatego, że specjalnością lokalu są właśnie potrawy 
z ryb. I to jakie potrawy... Wszystko, co odwiedza-
jący otrzyma na talerzu czy półmisku, jest przygo-
towane według autorskich, oryginalnych receptur. 
Oznacza to jedno: w żadnym innym miejscu na ca-
łym świecie nie będzie nam dane skosztować takich 
specjałów!

- W branży gastronomicznej działamy od lat, 
większość naszych restauracji (nie tylko w Polsce, 
ale też w Austrii oraz Australii) specjalizowała się 
właśnie w daniach rybnych – opowiada Wojciech 
Jarema. - Pomyślałem, aby stworzyć również na 
Kaszubach takie miejsce dla smakoszy ryb. Dlacze-
go akurat tu? Ponieważ nie ma zbyt wiele miejsc, 
gdzie można zjeść dobrą rybę, poza tym Kaszuby 
od zawsze związane są z jeziorami i rzekami a mo-
rze też jest w pobliżu. I ten pomysł udało się zreali-
zować – okazał się trafi ony, co znalazło potwierdze-
nie wśród odwiedzających nas gości. 

Nagrody i wyróżnienia
Ale nie tylko goście potwierdzają to, że do „Che-

czy Rybackiej” warto się wybrać. Kolejnym dowo-
dem na to jest ogromna ilość nagród i wyróżnień. 
Restauracja otrzymała m.in. „Pięć widelców” jako 
prestiżową nagrodę roku 2001 w ogólnopolskim 
rankingu „Rzeczpospolitej”, puchar „Perła Kaszub” 
(za stworzenie profesjonalnej, wysokiej jakości 
oferty gastronomicznej, której towarzyszy wyjątko-
wy klimat i niepowtarzalny urok miejsca) w 2002 
r., a w kolejnych latach „Checz Rybacką” uznano 
między innymi za najlepszą fi rmę roku, przyznano 
kolejną Perłę oraz Super Perłę (za długoletnią dzia-
łalność na terenie powiatu kartuskiego) oraz przy-
znano I miejsce w plebiscycie portalu kartuzy.info.

- Warto wspomnieć też o licznych publicznych 
wypowiedziach oraz rankingach ogólnopolskich 

gdzie znawcy kulinarni dostrzegają naszą restau-
rację jako wyśmienitą krainę smaków, przez która 
wjeżdżamy chcąc odwiedzić piękną kaszubską 
ziemię – dodaje  Wojciech Jarema. - Któregoś 
razu złożono nam ofertę, abyśmy zapewnili 
obsługę gastronomiczną podczas 
międzynarodowych targów 
EXPO w Japonii. Wów-
czas jednak odmówiłem, 
ponieważ wiązałoby 
się to z wyjazdem na 
pół roku i zamknięciem 
na ten czas lokalu. A dla 
mnie klienci są najważ-
niejsi. Dlatego nie organizuje-
my żadnych wesel ani tego rodzaju 
imprez – nasza restauracja jest czynna 7 dni w ty-
godniu, tak, aby każdy mógł zatrzymać się u nas 
na posiłek. 

Personel, jakość i klimat
Jak podkreślają właściciele odniesiony sukces nie 

jest tylko ich zasługą. 
- Aby do restauracji chcieli przyjeżdżać goście 

ważnych jest kilka kwestii – wyjaśnia Wojciech  Ja-
rema. - Na pewno duże znaczenie ma lokalizacja, 
okolica, a także klimat lokalu. Najważniejsze jest 
jednak, aby klient wychodził od nas zadowolony. 
I właśnie ta chęć zadowolenia gości jest naszym 
priorytetem. Na to pracuje cały zespół – od opraco-
wywania przepisów na potrawy, poprzez szukanie 
dostawców, którzy dostarczają nam świeże produk-
ty do przygotowania potraw, znakomicie wyszkolo-
nej przez nas załogi kuchennej aż po miłą, doświad-
czoną i szybką obsługę gości. To wszystko składa 
się na ostateczny wizerunek restauracji, która stała 
się znana w całej Polsce. Rafał KoRbut

„Checz 
Rybacka” 
zaprasza na 
ucztę rybną 
w drodze 
na Kaszuby. 
Restauracja specjalizuje 
się w daniach rybnych, 
przygotowywanych 
według własnych, 
oryginalnych przepisów. 
Lokal znajduje się 
w Borowie (przy głównej 
drodze z Żukowa do Kartuz). 
Barbara i Wojciech 
Jaremowie, 
właściciele restauracji, 
serdecznie zapraszają. 

Tu musisz się zatrzymać 
i spróbować naszych 
specjałów! 
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- Idea Parku Kulturowego to inna forma ochrony 
zabytków oraz ocalenia od zapomnienia historii na-
szego terenu – wyjaśnia Tadeusz Kobiela, wójt gm. 
Sierakowice. - Chodzi o to, by wyznaczyć obszar, 
na którym zlokalizowane są obiekty historycznie 
związane z gminą. 

Rada Gminy Sierakowice już kilka lat temu pod-
jęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego. Te-
raz będzie on powstawać przez kilka, kilkanaście, 
a może nawet kilkadziesiąt lat. Prawdopodobnie 
w kolejnych latach obszar ten będzie dynamiczny 
i zmieni swoje granice, ponieważ zostanie „uzupeł-
niany” o kolejne budowle. 

- Obiekty, które już teraz są częścią tego parku, 
to m.in. zabytkowy kościół p.w. Św. Marcina, Park 
Ośmiu Błogosławieństw z ołtarzem papieskim, 
Kaplica rodu Łaszewskich i kościół p.w. św. Jana 
Chrzciciela – wylicza Tadeusz Kobiela.

Kościół po renowacji
Kościół Św. Marcina został zbudowany niemal 

200 lat temu. Składa się z dwóch części: drew-
nianej części z początku XIX w. oraz murowanej, 
neogotyckiej z 1904 r. Celem budowniczych ce-
glanego kościoła było wzniesienie całej budowli 
na miejscu kościoła drewnianego. Czas I wojny 
światowej przerwał prace, do których już nie po-
wrócono, pozostawiając część ceglaną nieukoń-
czoną, a drewnianą częściowo rozebraną. Pod 
względem konstrukcyjnym obie budowle pozo-
stały niezależne, różne w wielkości i charakterze 
architektonicznym.

- Parę lat temu idea rozbudowy kościoła powró-
ciła – opowiada Tadeusz Kobiela. - Ale powstał 
problem co zrobić z najstarszą, drewnianą częścią. 
Postanowiliśmy ja przenieść w inne miejsce – na 
teren Parku Kulturowego. 

Ogniwo łączące 
pokolenia
Jedyny na Pomorzu Park Kulturowy powstaje w Sierakowicach w powiecie kartuskim. 
Samorządowcom przyświecają dwa cele – chcą w ten sposób ochronić zabytki oraz 
stworzyć obszar, na którym znajdą się obiekty, który mieszkańcy gminy będą postrzegać 
jako miejsce skąd wywodzą się ich przodkowie. 

-  To niegdyś były 
biedne strony. 

Wszystkie oka-
zalsze budowle, 

które wtedy 
powstawały, to 

jedynie kościoły 
i kaplice – wyja-

śnia Tadeusz Ko-
biela. - Wszystkie 
ciekawe obiekty 

były związane 
z religią i wiarą.
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Zakres prac był ogromny. Kościół trzeba było bo-
wiem rozłożyć dosłownie na pojedyncze elementy. 
Później każda belka i deska została zakonserwowa-
na, odgrzybiona i odrobaczona. Niektóre fragmen-
ty były mocno zniszczone przez korniki, zostały 
więc wymienione na nowe. Poza tym została odbu-
dowana drewniana wieża-dzwonnica – dokładnie 
taka, jaka przy kościele stała przed 1904 rokiem. 
Władzom Sierakowic udało się znaleźć rycinę tego 
kościoła sprzed lat i na jej podstawie został opraco-
wany projekt techniczny wieży, a następnie została 
ona zbudowana. 

- Świątynia miała być rozbudowywana już wie-
le lat temu, ale najpierw wybuchła I wojna świa-
towa, potem druga, jeszcze później nastały czasy 
PRL-u... – dodaje Taduesz Kobiela. - I tak minęło 
100 lat i dopiero 5 pokolenie tym się zajęło. Te-
raz kościół (już przeniesiony w nowe miejsce)  ma 
pełnić funkcję sakralno-kulturalną. - Chcemy, aby 
odbywały się tu np. koncerty muzyki poważnej 
i sakralnej, koncerty chórów, wystawy, itp. 

Na przeniesienie, renowację i odbudowę kościo-
ła gmina pozyskała środki unijne (dofinansowanie 
wyniosło 84 proc. całości). 

Ołtarz, kaplica i kościół Św. Jana
Kolejne obiekty, które obecnie znajdują się 

na terenie Parku Kulturowego, to ołtarz papie-
ski,  Kaplica Łaszewskich i kościół p.w. św. Jana 
Chrzciciela. 

Ołtarz Papieski (projektu artysty rzeźbiarza mgr 
Jarosława Wójcika) dziś zajmuje centralne miej-
sce w Parku Ośmiu Błogosławieństw. Przedstawia 
ogromną sieć, którą dwa ptaki wyciągają z wody. 
Kształt i rzeźba ołtarza nawiązuje do kaszubskich 
rzek, jezior i znajdującego się stosunkowo nieda-
leko morza. Poza tym jest to też nawiązanie do 
Św. Piotra, który był rybakiem. Przy tym ołtarzu 
Papież Jan Paweł II w Pelplinie w czerwcu 1999 
roku odprawił mszę św. Wcześniej, gdy wybrano 
autora papieskiego ołtarza i okazało się, że jest to 
mieszkaniec Sierakowic, wójt gminy i rada gmi-
ny podjęli decyzję o tym, że spora część kosztów 
budowy ołtarza zostanie pokryta z budżetu gminy. 
Postawiono jednak warunek – rzeźba miała powró-
cić Sierakowic. Kuria wyraziła zgodę i ołtarz stanął 
w sierakowickim parku. 

Kaplica rodu Łaszewskich, znajdująca się na 
cmentarzu, to grobowiec ostatnich właścicieli Sie-
rakowic. Jest to dość spory budynek, do wnętrza 
którego można wejść. Groby znajdują się  pod 
podłogą.

- Natomiast w samej kaplicy chcemy stworzyć 
coś w rodzaju panteonu ludzi zasłużonych dla Sie-
rakowic – tłumaczy Tadeusz Kobiela. - Na ścia-
nach będą tabliczki z imionami i nazwiskami ta-

kich osób, które przyczyniły się do rozwoju gminy 
(lub stąd pochodzą a są znane i cenione w Polsce 
i poza granicami naszego kraju). 

W skład Parku Kulturowego wszedł również ko-
ściół pw. św. Jana Chrzciciela, znajdujący się na do-
jeździe od strony Kartuz. Przed wojną była to para-
fia ewangelicka, ale ludność kaszubska (wyznania 
katolickiego) zdominowała ten obszar i w okresie 
międzywojennym parafia ewangelicka przestała 
istnieć. Zamiast niej powstała parafia katolicka. 

Park będzie się rozrastać
Na razie w skład Parku Kulturowego wchodzą 

obiekty sakralne. 
-  To niegdyś były biedne strony. Wszystkie oka-

zalsze budowle, które wtedy powstawały, to jedy-
nie kościoły i kaplice – wyjaśnia Tadeusz Kobiela. 
- Wszystkie ciekawe obiekty były związane z reli-
gią i wiarą. Prawdopodobnie w przyszłości (przez 
najbliższe kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt 
lat) obszar Parku Kulturowego zostanie rozszerzo-
ny i obejmie kolejne obiekty (również świeckie), 
być może niektóre z nich będą przenoszone na te-
ren parku. Liczę na to, że ponad 100-letnie kamie-
nice, znajdujące się w centrum Sierakowic, rów-
nież staną się częścią tego obszaru. Dodam jeszcze, 
że w naszym kraju niewiele jest samorządów, które 
podejmują się stworzenia czegoś takiego, jak Park 
Kulturowy. Na Pomorzu jesteśmy jedyną gminą, 
która postanowiła to zrobić. A dlaczego? Wciąż 
buduje się nowoczesne obiekty, ale przecież nie 
można zapominać o tych starszych, które łączą 
pokolenia. To budynki i miejsca, z którymi ludzie 
się utożsamiają. Mówią: „tu są moje korzenie, stąd 
pochodził mój wuj czy dziad”. Chcieliśmy je ocalić 
od zapomnienia i stworzyć obszar, z którym miesz-
kańcy czuliby się związani. Aby mogli odnosić się 
do swoich korzeni. To ma być takie ogniwo łączące 
pokolenia... Rafał KoRbut

- Obiekty, które 
już teraz są częścią 
tego parku, to m.in. 
zabytkowy kościół 
p.w. Św. Marci-
na, Park Ośmiu 
Błogosławieństw 
z ołtarzem papie-
skim, Kaplica rodu 
Łaszewskich i ko-
ściół p.w. św. Jana 
Chrzciciela – wylicza 
Tadeusz Kobiela.

Kościół Św. Marcina 
został zbudowany 
niemal 200 lat temu. 
Na przeniesienie,
renowację i budowę 
kościoła gmina
pozyskała 
środki unijne 
(dofinansowanie
wyniosło 84 proc. 
całości).
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W biznesie trzeba dbać o zdrowie
Dlaczego warto poddawać się badaniom 
profi laktycznym? Które z nich powinny być 
wykonywane regularnie?

- W dzisiejszych czasach medycyna kładzie 
nacisk na profi laktykę chorób oraz ich wczesne 
wykrywanie. Jeśli nie odczuwamy żadnych dole-
gliwości ze strony naszego organizmu wystarczy 
(niezależnie od płci), raz w roku wykonać morfo-
logię krwi, badanie ogólne moczu, badanie OB, 
sprawdzić poziom cukru, kreatyniny i cholestero-
lu. Warto, raz na dwa lata, wykonać RTG klatki pier-
siowej (osoby palące – raz na rok), raz w roku USG 
jamy brzusznej, EKG spoczynkowe oraz zmierzyć 
ciśnienie tętnicze. 

Sporo czasu spędzamy w pracy przed 
monitorem…

- I dlatego ważne jest, aby co dwanaście miesię-
cy odwiedzić okulistę. Z wiekiem nasz wzrok po-
garsza się, a badanie okulistyczne pozwoli wykryć 
chociażby jaskrę we wczesnym jej etapie. Raz na 
pół roku zgłaszajmy się do naszego stomatologa 
na przegląd. Dzięki systematyczności wcześnie 
wykryjemy rozwijającą się próchnicę oraz choro-
by dziąseł.
Ludzie biznesu często zapadają na choroby 
układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, miaż-
dżycę, choroby żył.  Coraz więcej osób cierpi 
na depresję, syndrom wypalenia zawodowe-
go i różnego rodzaju uzależnienia. 

- Czynnikami wywołującymi te choroby są: wy-
sokie oczekiwania wobec menedżerów, zmienia-
jące się środowisko pracy, brak poczucia stabilno-
ści, szybkie tempo życia. Dlatego tak ważny jest 
odpoczynek. Raz w roku wyjedźmy na dłuższy 
urlop, nie zabierajmy pracy do domu. Starajmy 
się jak najwięcej czasu spędzać w ruchu, z rodzi-
ną i przyjaciółmi. Celebrujmy nasze wolne chwile. 
Menedżerowie powinni również zadbać o syste-
matyczny ruch, który pomaga rozładować stres, 
polepsza samopoczucie i poprawia również funk-
cjonowanie naszego organizmu.
W jaki sposób Centrum Medyczne ENEL-MED- 
Oddział Grunwaldzka wychodzi naprzeciw 
potrzebom ludzi biznesu w zakresie dbania 
o zdrowie?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pacjenci 
mieli zapewniony wysoki standard usług. Jeste-
śmy placówką prywatną, a przy tym fi rmą rodzin-
ną, więc to nas zobowiązuje do szczególnego 
dbania o naszych pacjentów. Szanujemy ich cen-
ny czas. Pacjenci umawiani są do lekarzy specjali-
stów na konkretne godziny. Wobec tego nie ma 
kolejek pod gabinetami, wizyta przebiega spraw-
nie i bezstresowo. Ponadto zapewniamy dostęp 
do wysokiej klasy lekarzy specjalistów. Niezwykle 
ważne jest również to, że nasza przychodna zo-
stała wyposażona w nowoczesny sprzęt diagno-
styczny (m.in. rezonans magnetyczny, tomograf 
komputerowy), wobec czego jesteśmy w stanie 
w naszym Centrum przeprowadzić większość zle-
conych przez lekarzy procedur. Niewątpliwą zale-
tą jest posiadanie na terenie przychodni punktu 
pobrań. Dzięki temu nasi pacjenci mają możli-
wość wykonać badania w jednym miejscu i za-
oszczędzić swój  czas. Niezwykle ceniony przez 
menedżerów jest Program 24h dla zdrowia.
Na czym polega Program 24h dla zdrowia? Do 
kogo jest skierowany?

Program 24h dla zdrowia skierowany jest głów-
nie do osób, które mają mało czasu na korzysta-
nie z opieki medycznej, są zapracowane, ale jed-
nocześnie chcę dbać o swoje zdrowie. Pacjentami 
korzystającymi z oferty programu są przeważnie 
przedsiębiorcy i kadra zarządzająca. Program roz-
poczyna się od wizyty u lekarza internisty (lekarz 
prowadzący). Na podstawie wywiadu oraz bada-
nia przedmiotowego lekarz zleca odpowiedni ze-
staw badań. Następnie pielęgniarka dedykowana 
do programu ustala harmonogram badań oraz 
dogodny dzień dla pacjenta.

We wcześniej ustalonym terminie, pacjent sta-
wia się na czczo w naszej placówce. Program 24h 
dla zdrowia trwa najczęściej od 7 do 9 godzin. 
Przez cały dzień prowadzone są konsultacje oraz 
badania. Po pobraniu krwi zapewniamy pacjen-
towi śniadanie. W przerwach między kolejnymi 
badaniami ma do dyspozycji specjalnie przygoto-
wany pokój, w którym może odpocząć, zjeść śnia-
danie i obiad, przeczytać prasę. Pacjent programu 
24h dla zdrowia ma również zapewnioną opiekę 
pielęgniarską. 
Na koniec programu jest zapewne jakaś kon-
sultacja medyczna?

- Oczywiście. Lekarz prowadzący, po przeana-
lizowaniu wyników badań i dokumentacji me-
dycznej innych specjalistów, stawia diagnozę oraz 
wydaje zalecenia. Jeśli po przejściu programu ko-
nieczne będą dalsze badania można je oczywiście 
wykonać w naszym oddziale. 

Pamiętajmy, że badania profi laktyczne powinny 
wpisać się na stałe do naszego kalendarza działań 
na dany rok. I tak, jak pamiętamy o regularnym 
przeglądzie samochodu, tak samo powinniśmy 
pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu swo-
jego zdrowia. 

ROZMAWIAŁ MAREK BARTOSIAK

Żyjemy coraz 
szybciej, w stresie, 
bez ruchu. Warto 
więc poddawać 
się badaniom 
profi laktycznym, 
które pozwolą na 
wykrycie choroby 
w początkowym 
jej stadium. 
W myśl zasady 
– łatwiej zapo-
biegać niż leczyć. 
O tym rozma-
wiamy z Moniką 
Banacką, p.o. Kie-
rownika Oddziału 
Grunwaldzka 
w Gdańsku Cen-
trum Medycznego 
ENEL-MED
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Restauracja została otwarta 
dopiero w maju, a już zdążyli 
w niej zjeść słynny polski ak-
tor Jan Nowicki oraz światowa 
gwiazda showbiznesu Shakira. 
Bo Kasztanowy Gościniec to 
obiekt wyjątkowy, prezentują-
cy unikalną jakość, znakomicie 
wkomponowujący się w urokli-
wość północnych Kaszub.

Znajduje się w Strzebielinku 
niedaleko Gniewina, w którym 
zamieszkała na czas Euro 2012 
reprezentacja Hiszpanii. W po-
bliżu jest mnóstwo atrakcji, na 
czele z 44-metrową wieżą wi-
dokową o nazwie Kaszubskie 
Oko oraz Jeziorem Żarnowiec-
kim, Zagrodą Gburską i Rybacką 
w Nadolu, a także krytą pływal-
nią. Natomiast do morza jest za-
ledwie 15 km.

W Kasztanowym Gościńcu 
mieści się sala bankietowa oraz 
pięć pokoi do wynajęcia. Do 
jego niezaprzeczalnych atutów 
należy z pewnością przemiesza-
nie klasycznego stylu z nowo-
czesnością. Wokół natomiast pa-
nuje cisza i spokój. Na zewnątrz 
dominuje bowiem zieleń, a bu-
dynki mieszkalne znajdują się 
w znacznej odległości. Blisko 
jest za to staw, w którym można 
łowić ryby.

Obiekt jest zatem wymarzo-
nym miejscem do organizacji 
wesel (w sali może bawić się aż 
120 osób), imprez komunijnych, 
szkoleń, bankietów oraz konfe-
rencji. Do jego plusów należy 
również przestronna sala wypo-
czynkowa z kominkiem i jadal-
nia z bezpośrednim wyjściem 
na taras.

Gościniec nie bez powodu 
nosi nazwę Kasztanowy, ponie-
waż jednym ze specjałów jego 
kuchni są dania z kasztanów. 
Restauracja stawia zresztą na 
jedzenie zdrowe, ekologiczne, 
ale jednocześnie smaczne. Trud-
no więc się dziwić, że goszcząca 
niedawno w Polsce Shakira nie 
mogła ominąć tego miejsca.

Kasztanowy Gościniec
zaprasza

„KASZTANOWY GOŚCINIEC ”
tel. 667-910-690, 514-099-823
e-mail: hkunikowska@wp.pl

www.4kasztany.pl
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Kredyt Bank zajął trzecie miejsce 
w rankingu jakości przygotowanym  
przez TNS Polska, Deloitte oraz „Puls 
Biznesu”. Jakość usług bankowych  
potrafi też  prezentować na… polu 
golfowym. TNS Polska, Deloitte oraz 
„Puls Biznesu” przygotowały ankietę, 
w której tajemniczy klienci odwie-
dzili co 10. placówkę bankową w kra-
ju. Oceniali oni jakość obsługi klien-
ta, a w szczególności umiejętność 
analizy potrzeb klienta, prezentację 
oferty, a także wygląd placówki, 
schludność i kulturę pracowników.  
Ankieterzy odwiedzili 22 ban-
ki. „Na najwyższej półce znala-
zły się cztery banki, grupa dość 
wyraźnie odstająca od peleto-
nu” – napisano w „Pulsie Biznesu”.  
Jednym z trzech wiodących banków 
jest Kredyt Bank, określony również  
przez PB „czarnym koniem” obecne-
go rankingu. - W czasie, kiedy banki 
bardzo szybko dostosowują swoja 
ofertę produktową do rynku, bar-
dzo ważnym czynnikiem różnicują-
cym je, jest jakość usług, codzienna 
dbałość o klienta, jego potrzeby i 
oczekiwania. Aby ten proces działał 
sprawnie potrzeba ciągłego dialogu 
z klientami, zarówno w formie ba-
dań, jak i podczas spotkań opartych 
o inne formy aktywności- powiedział 
Krzysztof Kalata, dyrektor Makrore-
gionu Gdańsk Kredyt Banku. Wyso-
ką jakość oferowanych usług Kre-
dyt Bank przekłada też na imprezy  
i akcje promocyjne, w których 
bierze udział. Tak było choćby w 
Sierra Golf Club w podwejherow-
skich Pętkowicach, gdzie w dniu 
16 czerwca odbył się turniej gol-
fowy, którego sponsorem gene-
ralnym był właśnie Kredyt Bank.  
Zawodnicy w doskonałych nastro-
jach wystartowali o godzinie14, 
w zmaganiach wzięło udział 52 
zawodników w dwuosobowych 
drużynach. Turniej był prze-
prowadzony w formacie Texas 
Scramble, dzięki czemu na polu 
emanowała atmosfera dobrej 

Jakość standardów
na polu golfowym

poparta 

zabawy i przyjacielskiej rywalizacji.  
Po zakończeniu zmagań sportowych od-
był się lunch przygotowany przez Szefa 
Kuchni klubu, który latem proponuje Go-
ściom potrawy lekkie na bazie sezono-

wych warzyw i owoców. Wieczorem oko-
ło godziny 21:30 nastąpiło wyłonienie 
zwycięzców oraz wręczenie nagród. Zwy-
cięską drużyną tego dnia został team Be-
ata Domosławska oraz Henryk Konopka. 
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W organizacji tego rodzaju imprez specjalizuje 
się Dworek na Błotach. Urządzony w rustykalnym 
stylu obiekt mieści się w Załakowie nieopodal Sie-
rakowic. Nietrudno tutaj trafi ć drogą 214 od strony 
Lęborka lub od strony Kartuz – drogą 211 i potem 
214. 

Pod kaszubskim niebem
- Mamy bardzo szeroką ofertę dla fi rm i przed-

siębiorstw – mówi Zbigniew Stencel, właściciel 
Dworku na Błotach. - Organizujemy szkolenia, 
konferencje, imprezy integracyjne, spotkania bizne-
sowe i wiele innych. Naszym atutem na pewno jest 
położenie – na przepięknych Kaszubach, z dala od 
miejskiego zgiełku. Często biznesmeni potrzebują 
gdzieś zorganizować kameralne, dyskretne spotka-
nie – i my to umożliwiamy. Poza tym cisza i spokój, 
z dala od cywilizacji. U nas naprawdę można uciec 
od Trójmiasta, aby odpocząć i spotkać się z kontra-
hentami. A przy tym mając gwarancję, że nikt i nic 
nie przeszkodzi w planach.

Szkolenia i noclegi
W dworku jest dużo miejsca. Można zorganizo-

wać imprezę nawet na 250 osób. Oprócz tego do 
dyspozycji przewidziano 120 miejsc noclegowych, 
w  pokojach 1-, 2-, 3- oraz 4-osobowych (przewa-
żają pokoje dwuosobowe). Obiekt dysponuje salami 
konferencyjnymi, wyposażonymi w rzutniki multi-
medialne, tablice oraz nagłośnienie bezprzewodo-
we. Takich sal jest kilka, jeżeli więc dwie czy nawet 
trzy grupy w jednym czasie zdecydowałyby się na 
konferencję czy szkolenie, to bez żadnego problemu 
mają zagwarantowaną obsługę na najwyższym po-
ziomie. Istnieje możliwość korzystania z faksu, czy 
kserokopiarki, a także z cateringu, bowiem Dworek 
na Błotach zapewnia również obsługę gastronomicz-
ną - lunche, obiady oraz zestawy bankietowe.

Kuchnie świata
- Na pewno naszą mocną stroną jest serwowane 

przez nas jedzenie – dodaje Zbigniew Stencel. - Nasi 
goście bardzo chwalą: co, ile i jak przygotowane 
otrzymali na półmiskach i talerzach. Oczywiście 
oferujemy kuchnię regionalną, kaszubską. Choćby 
stół z wiejskimi wędlinami i swojskim chlebem, 
stół z rybami i owocami morza z całego świata albo 
pieczony dzik, szynka, indyk, sarna czy nawet struś. 
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować 
niemal wszystko – jeżeli kolacja ma być np. w stylu 
meksykańskim czy włoskim, nie stanowi to dla nas 
problemu. Obecnie nasi kucharze szkolą się w kuch-
ni nowoczesnej, niedługo więc i ta oferta będzie 
u nas dostępna.

Nowa oferta
Dworek istnieje od 2000 roku, a więc już prawie 

12 lat. Przez ten czas odbyło się tu wiele imprez dla 
małych, średnich i dużych fi rm, urzędów marszał-
kowskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
Stali klienci cenią wystrój dworku, klimat, położenie 
i bardzo dobre jedzenie. 

- Przez ten czas stale zwiększamy swoją ofertę – 
tłumaczy właściciel. - W najbliższym czasie oddaje-
my do użytku basen, a oprócz tego jesteśmy w trak-
cie budowy SPA. I będzie to obiekt z prawdziwego 
zdarzenia, trzypiętrowy. Każde piętro będzie pełnić 
inną funkcję. A w ciągu kolejnych dwóch lat planu-
jemy zbudować większy basen. Niedługo do użytku 
zostanie oddana również sala murowana z piecem-
grillem pośrodku, gdzie można będzie organizować 
spotkania np. w zimie.

Dodatkowe atrakcje
Ponadto do dyspozycji gości są dwa 10–cioosobo-

we domki, z własnymi miejscami parkingowymi, 
altanką oraz huśtawką. Są wyposażone w aneks ku-
chenny, łazienkę i kominek, zatem dają możliwość 
komfortowego odpoczynku. Poza wydarzeniami 
biznesowymi Dworek na Błotach organizuje także 
wesela. Do tego celu służą 4 sale: na 30, 70, 130 oraz  
250 osób. A ponieważ obsługa zapewnia indywidu-
alne podejście do klienta, zatem w ofercie jest wiele 
dodatkowych atrakcji, jak choćby przejażdżka kilku-
setletnią karocą, pokazy sztucznych ogni i iluminacji 
laserowych, czy występy kaszubskiej kapeli.
Rafał KoRbut

Z klasą i smakiem
Konferencje, szkolenia, spotkania integracyjne to zdarzenia nieodłącznie związane 
ze światem biznesu. Jednak wybór miejsca, które trwale i pozytywnie zapisze się 
w pamięci uczestników nie jest wcale taki łatwy. 

W dworku jest 
dużo miejsca. 
Można zorganizo-
wać imprezę na-
wet na 250 osób. 
Oprócz tego do 
dyspozycji przewi-
dziano 120 miejsc 
noclegowych, w  
pokojach 1-, 2-, 3- 
oraz 4-osobowych 
(przeważają poko-
je dwuosobowe). 

Z klasą i smakiem
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To sport znacznie łatwiej-
szy do opanowania i jed-
nocześnie dużo bardziej 
dynamiczny niż tenis ziem-
ny. Początki gry w squash 
związane są z Anglią.

Squash jest dyscypliną 
sportową polegającą na 
odbijaniu piłki o wszystkie 
ściany klatki

w sposób, który w mak-
symalnym stopniu utrud-
ni ponowne odbicie piłki 
przez przeciwnika i spo-
woduje utratę punktu. Do 
głównych zalet należy za-
liczyć ciągły ruch oraz czę-
ste zmiany kierunku biegu 
co powoduje równomier-
ny rozwój różnych partii 
ciała, w szczególności po-
śladków, ud i łydek. Mocno 
pracują również mięśnie 
ramion, pleców i brzucha. 
Intensywna, godzinna gra 
w squash’a pomaga pozbyć 
się średnio od 600 do 800 

kcal.  W przygotowanym 
kilka lat temu rankingu For-
sa na temat najzdrowszych 
sportów squash znalazł się 
na pierwszym miejscu!

Początków tego sportu 
należy szukać w Anglii. 
W XIX w. w Londynie zapał 
do rakiet i piłki  miał wyraz 
w bardzo popularnej formie 
spędzanie „wolnego” cza-
su wśród więźniów, jakim 
było odbijanie piłki o ścia-
ny murów. Obecnie squash 
jest uprawiany w 153 kra-
jach. W Polsce pojawił się 
ok.15lat temu i szybko zy-
skuje coraz większą popu-
larność oraz grono nowych 
zwolenników. 

Zapraszamy do spró-
bowania tej nowej u nas 
dyscypliny sportu, a prze-
konacie się Państwo, że ta 
dyscyplina sprawia wiele 
przyjemności już od pierw-
szej godziny gry.

– sport 
Squash
dla każdego
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Łącząc przyjemne z pożytecznym każ-
de dziecko będzie mogło trenować pod 
okiem jednych z najlepszych trenerów fut-
bolu z regionu i spotkać się z piłkarskimi 
gwiazdami.

Rodzice planując wakacje dla swoich po-
ciech niejednokrotnie zastanawiają się gdzie 
posłać swoje dziecko i pod czyją będzie 
opieką. W dzisiejszych czasach, gdy istnieje 
wiele niebezpieczeństw takich jak narkoty-
ki, alkohol i papierosy, a rodzice nierzadko 
są zapracowani, ważną rolę odgrywają tre-
nerzy i nauczyciele, mogący poprzez sport 
pomóc w wychowaniu.

Doskonałą okazją by zapewnić dziecku od-
poczynek z dala od tych niebezpieczeństw, 
wzmacniając w nim jednocześnie zamiło-
wanie do wartości reprezentowanych przez 
sport są WAKACJE Z PIŁKĄ – organizo-
wana od 11 lat piłkarska szkółka trenera Jó-
zefa Gładysza, który od lat z powodzeniem 
prowadzi zajęcia dla młodzieży w Le-
chii Gdańsk, zdobywając złote 
i srebrne medale Mistrzostw 
Polski Juniorów. Na ten rok 

Wakacje z piłką
Chłopcy i dziewczynki w wieku od 7 do 16 lat mogą 
uczestniczyć w obozach piłkarskich, które do pierwszych 
dni sierpnia odbywać się będą we Wdzydzach 
Kiszewskich w powiecie kościerskim. 

specjalistyczne. Uczestnicy obozów znajdą 
więc optymalne warunki treningowe na pro-
fesjonalnym poziomie. 

Wakacje z piłką, organizowane pod ha-
słem „Piłka dla wszystkich”, promują futbol 
jako dobry sposób na odpoczynek i zdrowe 
spędzanie czasu. W trakcie obozów uczest-
ników odwiedzają także znani trenerzy i pił-
karze. Wśród gości spotkać można m.in. 
Michała Globisza, Andrzeja Zamilskiego, 
Wojciecha Łazarka, Bogusława Kaczmarka, 
Tomasza Kafarskiego, Janusza Kupcewicza, 
Tomka Dawidowskiego, Marka Zieńczuka 
i Jarosława Bieniuka, którzy podczas spo-
tkań z dziećmi przy ognisku dzielą się swo-

imi piłkarskimi doświadczeniami.
Oprócz treningów w programie 

obozów są także dwie wyciecz-
ki: zwiedzanie skansenu oraz 
rejs statkiem dookoła Jeziora 
Wdzydzkiego. Na zakończenie 

uczestnicy otrzymują dyplomy, 
a także płyty ze zdjęciami z po-
bytu i treningu.

Organizatorzy „Wakacji 
z piłką” chcą stworzyć szansę 
wyjazdu na obóz dla każde-
go dziecka, wierząc, że może 

właśnie w taki sposób uda się 
im odkryć kolejny piłkarski talent. 

Bliższe szczegóły na temat obozów 
można uzyskać pod numerami tele-

fonów 502 855 204, 515 205 629 oraz 
na stronie internetowej www.gladysz-

sport.pl, na której znajduje się także ga-
leria zdjęć z wcześniejszych obozów.

zaplanowano 4 obozy piłkarskie. Z pewno-
ścią dla Państwa dziecka taki wyjazd będzie 
dużym przeżyciem i bodźcem do nauki gry 
w piłkę nożną. 

Treningi będą przeprowadzane odpowied-
nio do wieku, z właściwym 
obciążeniem i pod opie-
ką wykwalifi kowanych 
trenerów. Mogą w nich 
uczestniczyć dzieci gra-
jące w klubach, jak i upra-
wiające ten sport tylko na 
podwórkach. Dla 
wyróżniających się 
chłopców odbędą 
się zajęcia indywi-
dualne, a dla 
bramkarzy 
zajęcia 
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Nikt w Europie nie je tyle marchwi co Polacy. 
Krajowy rynek to ok. 700 tys. ton produkcji rocz-
nej. Szacuje się, że połowa jest spożywana w for-
mie świeżej, a połowa w formie przetworzonej. 
Kiedy nasza marchew jeszcze nie wyrasta, wcze-
sną wiosną często trzeba sprowadzać ją zza grani-
cy. Wszystko przez to, że wciąż nie mamy dobrych 
warunków przechowalniczych, które pozwoliłyby 
dotrwać marchwi w dobrej jakości do momentu, 
kiedy rolnicy zaczną zbierać nowe uprawy. Wyma-
ga to bowiem temperatury 1 st. Celsjusza i 98 proc. 
wilgotności w pomieszczeniu.

Pozytywnym wyjątkiem, niejako wyznaczają-
cym kierunek, jest grupa AgroNorth, która w Cho-
czewku w powiecie wejherowskim posiada blisko 
30 tys. metrów kwadratowych hal i przechowalni. 
Powstała pięć lat temu, zrzeszając pięć osób fi-
zycznych i jedną spółkę, tworząc w rezultacie gru-
pę producencką dysponującą areałem aż 4 tysięcy 
hektarów, gospodarującą na terenie gmin Puck, Łę-
czyce, Nowa Wieś Lęborska oraz Choczewo.

Grupa zajmuje się produkcją warzyw, w tym 

pietruszki, cebuli, buraka i przede wszystkim mar-
chwi, przechowując je w doskonałych warunkach, 
zapobiegając kiełkowaniu i pozwalając zachować 
świeżość. AgroNorth zajmuje się też przetwór-
stwem, czyli m.in. odziemieniem, odkamienieniem, 
umyciem, wypolerowaniem, posortowaniem i za-
pakowaniem produktów. Ogromne pola, ogromne 
magazyny, ogromne procesy, nad którymi czuwa 
blisko sto osób - to dzięki temu AgroNorth stał się 
jednym z czołowych producentów warzyw w pół-
nocnej Polsce, zyskując uznanie wielu znaczących 
na rynku partnerów. Wystarczy nadmienić, że jej 
zdolność przechowalnicza to obecnie 40 tys. ton.

Grupa zawyża standardy produkcyjne i przecho-
walnicze, powodując, że śmiało można jej człon-
ków nazwać specjalistami od warzyw. A o takich 
obecnie w rolnictwie bardzo trudno.

Specjaliści 
od warzyw

Grupa zajmuje 
się produkcją 

warzyw, w tym 
pietruszki, cebu-

li, buraka 
i przede wszyst-

kim marchwi, 
przechowując je 

w doskonałych 
warunkach, za-

pobiegając kieł-
kowaniu i po-

zwalając zacho-
wać świeżość. 
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Pałac       w wielkim stylu
Jeszcze kilka lat temu nikt nie miał 

prawa przypuszczać, że stary, zanie-
dbany, należący wówczas do Skarbu 
Państwa pałac w podlęborskim Go-
dętowie może stać się tak urokliwym 
i wyjątkowym miejscem. A jednak 
dzięki ogromnemu wkładowi pienięż-
nemu i masie trafionych pomysłów 
dziś mieszczą się tu hotel i restaura-
cja, cieszące się powodzeniem nawet 
bardzo wymagających gości.

Sięgające XIII wieku dzieje miejsco-
wości i samego dworu należą do burz-
liwych: były zapisane pośmiertnie ryce-
rzowi Bożejowi, przekazane przez Wiel-
kiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, 
czy nawet... przegrywane w karty. Godę-
towo było również tak atrakcyjną lokali-
zacją, że nawet Abwehra postanowiła tu 
umieścić kwaterą sztabu wywiadu woj-
skowego. Nie ma się jednak co dziwić 

– do Lęborka jest zaledwie kilka kilome-
trów, zaś do drogi krajowej nr 6 kilkaset 
metrów. Mimo to do atutów posiadłości 
należą spokój, spora przestrzeń i cisza, 
co wyróżnia ją spośród wielu innych do-
brze skomunikowanych obiektów hote-
lowych na terenie województwa.

Do tego dochodzi styl, w jakim urzą-
dzono wnętrza hotelu i restauracji: no-
stalgiczne akcenty w stylu retro, czy 
piękne meble są tym, czym nie po-
gardzi nawet najbardziej wymagający 
klient. Jednak ów styl połączony jest 
z nowoczesnością, bowiem w 22 dwu-
osobowych pokojach można się łączyć 
bezprzewodowo z internetem i oglądać 
telewizję kablową. Nie w samym poko-
ju gość jednak żyje, zatem na zewnątrz 
można cieszyć się zielenią, zjeść śniada-
nie na świeżym powietrzu, spędzić miło 
czas przy ognisku, a najmłodsi z pewno-
ścią zechcą skorzystać z wchodzącego 

w skład kompleksu placu zabaw.
Pałac jest jednak otwarty nie tylko dla 

gości stricte hotelowych. Z powodze-
niem można organizować w nim wese-
la, stypy, imprezy komunijne, a także 
zabawy taneczne. Wykwintna kuchnia 
restauracji powinna dogodzić wszyst-
kim smakoszom. Dla biznesmenów 
szczególnie atrakcyjna może wydać się 
możliwość organizacji konferencji, po-
nieważ w Godętowie znajdą wszystko 
czego dusza zapragnie. Jest tu nie tylko 
duża liczba miejsc parkingowych dla 
ewentualnych uczestników, ale i rzutnik 
oraz ekran multimedialny. Dodatkowo 
dzięki subtelnemu połączeniu wytwor-
nych klasycznych wnętrz z nowoczesną 
infrastrukturą informatyczno-multime-
dialną, stworzono idealne warunki dla 
spotkań biznesowych, a pracownicy 
wspaniale mogą się tu bawić na impre-
zach integracyjnych.

tel. 58 677 95 95, www.palacgodetowo.pl, e-mail: hotel@palacgodetowo.pl
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 – gdyńska restauracja dla każdego
Da Vinci

Restauracja Da Vinci, znajdująca 
się przy ul. Świętojańskiej w cen-
trum Gdyni, to niezwykłe miejsce. 
Niepowtarzalny klimat, wyśmie-
nite jedzenie oraz miła i profesjo-
nalna obsługa powodują, że jest to 
lokal idealny zarówno na bizneso-
we spotkanie, jak i popołudniowy 
lunch po spacerze nad morzem. 

Lokal położony jest u zbiegu ulic 
Świętojańskiej i 10 lutego. Został 
otwarty w 2003 roku i od samego 
początku zyskał uznanie klientów. 
Dlaczego? Powodów jest kilka. 
Stali bywalcy cenią sobie panu-
jąca tam wyjątkową atmosferę, 
elegancki barokowy wystrój oraz 
doskonałe jedzenie. A jest z cze-
go wybierać, w karcie dań znaj-
duje się wiele pozycji. Wszystkie 
potrawy przygotowywane są na 
bieżąco, ze świeżych składników, 
pod okiem znakomitego Szefa 
Kuchni – Piotra Gafki. 

Specjalnością restauracji jest 
kuchnia włoska. Warto więc wy-
brać się tu na spaghetti z mielonym 
mięsem, ziołami i oliwkami, posy-
pane parmezanem. Jednym z naj-
bardziej docenianych przez klien-
tów dań jest natomiast polędwica. 
- Mamy szeroki wybór mięs, do 

naszych specjalności należą też dania rybne i owoce 
morza – mówi Katarzyna Wróblewska, córka wła-
ścicielki restauracji. - Poza tym mogę polecić maka-
rony robione przez nas samych. Wiele z przepisów 
to oryginalne, niepowtarzalne 
receptury. Niektórych dań nie 
da się więc nigdzie indziej 
spróbować. 

Restaurację założyli Maria 
i Jerzy Wróblewscy (kiedyś 
prowadzili kultową gdyńską 
restaurację La Gondola). 

- Jesteśmy firmą rodzinną, 
mój mąż całe życie poświęcił 
gastronomii, niektórzy mówili 

o nim, że jest królem gastronomii – opowiada Ma-
ria Wróblewska. - I faktycznie jego działalność była 
wielokrotnie nagradzana statuetkami, pucharami 
czy dyplomami.9 lat temu założyliśmy restaura-
cję Da Vinci, którą teraz prowadzę wraz z dwiema 
córkami. Od samego początku miał to być lokal 
z niepowtarzalnym klimatem – miejsce, gdzie w ci-
szy i spokoju mogą zjeść kolację zakochani, gdzie 
można zorganizować spotkanie biznesowe a także 
przyjść po prostu na lunch z rodziną. 

- Naszym atutem (poza wystrojem, klimatem 
i pysznym jedzeniem) jest też obsługa – dodaje Ka-
tarzyna Wróblewska. - Robimy wszystko, by klient 
wychodził od nas zadowolony. Nie ma sztywnej 
relacji kelner-gość. Do każdego staramy się po-
dejść indywidualnie, z uśmiechem, czasem trochę 
mniej formalnie. Nasi goście to doceniają, czują się 
tu swobodnie. Wielu stałych bywalców to obco-
krajowcy. Jak sami mówią za każdym razem, gdy 
przyjeżdżają do Polski, odwiedzają nasz lokal. 

Właścicielki podkreślają, że drzwi lokalu są szero-
ko otwarte dla wszystkich klientów. 

- Niezależnie od tego, czy będzie to znany biznes-
men w garniturze czy rodzina, która prosto po spa-
cerze na plaży chce po prostu w miłej atmosferze 
zjeść smaczny obiad, każdego klienta obsługujemy 
tak samo, na najwyższym poziomie – zapewnia Ka-
tarzyna  Wróblewska. - Niestety, w ostatnich latach 
ludzie coraz częściej korzystają z barów szybkiej 
obsługi, kupując jedzenie czy kawę w plastikowych 
opakowaniach. Byle szybko zjeść. A przecież każdy 
czasem potrzebuje takiej celebracji posiłku w re-
stauracji z klimatem, gdzie zostanie profesjonalnie 
i miło obsłużony. To wszystko nasi goście znajdą 
właśnie w restauracji Da Vinci. 
Rafał KoRbut

Nie ma sztyw-
nej relacji 

kelner-gość. Do 
każdego stara-
my się podejść 
indywidualnie, 

z uśmiechem, 
czasem tro-

chę mniej 
formalnie.
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Mało kto pamięta, że w fi rmie najważniejszą 
maszyną jest sam człowiek. Wszelkie samocho-
dy, drukarki czy telefony można zastąpić innymi. 
Gorzej gdy „awarii” ulega ludzki organizm. Wte-
dy niechybnie odbije się to na kondycji przedsię-
biorstwa. Biznesmen traci chęci do pracy, czasem 
też siły i zamiast poświęcać się zawodowi, musi 
odwiedzać gabinety lekarskie. Dlatego ważny jest 
odpoczynek. 

Doskonałym wyborem może okazać się polskie 
morze. Tylko nad Bałtykiem spotkamy takie ilości 
składników leczniczych. Średnia zawartość jodu 
w powietrzu oscyluje w granicach od 0,75 do 2,53 
mikrograma/mm3, jest więc najwyższa w Europie, 
z kolei poziom chlorku sodu mieści się w przedzia-
le od 1,1 do 45 µg /m3.  Do tego występuje tu nie-
ustanny ruch wody. Fale morskie są niespokojne, 
nieuporządkowane, krótkie, a ich grzbiety spienio-
ne, nadbiegają z różnych kierunków, zaś pod falą 
woda często się cofa. Takie charakterystyczne dla 
mórz północnych falowanie jest niczym wodny 
masaż, dobrze oddziaływając na nasze ciało.

To jednak nie jedyne atuty tego miejsca. - Fala 
i wiatr od morza tworzą aerozole, będące rozpy-
lonymi drobinkami solanki w powietrzu – mówi 
Rudolf Greczko, doktor z Łeby. - W nich wystę-
pują pochodzące z lasów iglastych olejki. W sumie 
tworzy to mikroklimat, który działa w określony 
sposób na organizm człowieka. 

Morskie aerozole charakteryzują się licznymi 
właściwościami leczniczymi. Łagodzą stany zapal-
ne w oskrzelach, a osiadając na skórze zmniejszają 
stany alergiczne. Pod ich wpływem  wzrasta także 
pojemność życiowa płuc.

Prozdrowotna Łeba

Wypoczynek nad polskim morzem ma więc istot-
ne właściwości prozdrowotne. W żadnym innym 
regionie naszego kraju nie ma tak czystego, pełnego 
jodu powietrza. Lecz plaża to tylko jeden z tury-
stycznych plusów Łeby. Od kilku lat miasto stara 
się być atrakcyjne przez cały rok, rozwija się w spo-
sób zrównoważony, zachowując jednocześnie swój 
tradycyjny, nadmorski, uzdrowiskowy i rodzinny 
charakter. - Nasi goście coraz częściej zaintereso-
wani są pobytem celowym, kwalifi kowanym – dla 
zdrowia – dodaje dr Greczko. 

Jak mówi lekarz, prowadzony przez niego w Łebie 
Ośrodek Zdrowia „Promotion”, który zapewnia ca-
łodobową opiekę medyczną oraz lecznicze zabiegi, 
od kilku lat tworzy bazę dla rehabilitacji, rekonwa-
lescencji, odnowy biologicznej, a także atestowane 
kwatery zdrowotne dla matek z przewlekle chorym 
dzieckiem. 

A on sam nie ma wątpliwości, że Bałtyk jest ideal-
nym miejscem wypoczynku dla wszystkich, którzy 
chcieliby podreperować swoje zdrowie. - Leczenie 
morzem ma znaczenie w chorobach układu odde-
chowego, przede wszystkim w zagrożeniu astmą, 
a także w chorobach skóry, zwłaszcza w łuszczycy, 
w chorobach układu ruchu przebiegających ze zwy-
rodnieniem stawów, w chorobach układu krążenia 
przy ograniczeniu wydolności żył, żylakach, w cho-
robach przemiany materii, otyłości, chorobach psy-
chosomatycznych czy nerwicach – wylicza dr 
Greczko, dodając, że wypoczynek nad Bałtykiem 
sprzyja poprawie kondycji, zdrowia i odporności, 
a także hartuje organizm. MiKołaj PoDolsKi

Łeba na zdrowie

Nadmorski kurort ma więcej atutów zdrowotnych niż się niektórym wydaje. 

fo
t. 

m
p

Leczenie morzem 
ma znaczenie w cho-
robach układu od-
dechowego, przede 
wszystkim w zagro-
żeniu astmą, a także 
w chorobach skóry, 
zwłaszcza w łuszczy-
cy – przekonuje dr 
Greczko z ośrodka 
zdrowia „Promotion” 
w Łebie

Morskie aerozole 
charakteryzują się 
licznymi właściwo-
ściami leczniczymi. 
Łagodzą stany zapalne 
w oskrzelach, a osiada-
jąc na skórze zmniej-
szają stany alergiczne. 
Pod ich wpływem  
wzrasta także pojem-
ność życiowa płuc.
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