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Wszystkie 
drogi Pomorza   

Szansa 
na pracę
Zdaniem ekspertów 
w 2020 r. na polskim morzu 
mogłyby stanąć pierwsze 
elektrownie wiatrowe. 

Mijający rok upłynął w naszym regionie 
pod znakiem intensywnych prac 
nad infrastrukturą drogową
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Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań, ocen 
i bilansów,  a jednocześnie sentymentalnych wycie-
czek w nieodległą przeszłość, przeżywania ponow-
nie najbardziej ekscytujących momentów mijającego 
okresu. Dla nas, wydawnictwa i redakcji „Expressu 
Biznesu” był to czas niosący ze sobą wiele satysfakcji 
choć również – nie ma co ukrywać – sporo wytężonej 
pracy. Przedmiotem satysfakcji jest oczywiście nasz 
wciąż rozwijający się magazyn, który staje powoli 
nieusuwalnym elementem na mapie medialnej Pomo-
rza, zwłaszcza w segmencie mediów branżowych. 

Najnowszy, a zarazem ostatni w tym roku numer 
„Expressu Biznesu” jak zwykle wiernie odzwier-
ciedla wszystko to, co w sferze gospodarki, a także 
w środowisku biznesowym wydarzyło się w ostatnim 
czasie. Nie tylko zresztą odzwierciedla, ale dokonu-
jąc twórczej selekcji promuje, uwypukla zdarzenia 
i zjawiska, które w naszej ocenie zasługują na uwagę 
i nagłośnienie. 

Jako pismo związane z Pomorzem (choć mającym ambicje ogólnokrajowe), tradycyj-
nie podkreślamy sukcesy, jak również problemy i bolączki polskiej gospodarki morskiej. 
W niniejszym numerze bohaterami naszych publikacji są takie podmioty jak: porty (gdański 
i gdyński), Naftoport czy gdyńska Stocznia „Nauta”. Ciekawe wywiady – m.in. ze Stefa-
nem Zajączkowskim, Dyrektorem Centrum Promocji Spółdzielczości, Marią Rzepińską, 
właścicielką firmy MAWI, czy z

Maciejem Grzegowskim zarządzającym Sierra Golf Club – a także przegląd branż po-
cząwszy od przemysłu wydobywczego, poprzez budownictwo, komunikację i transport, 
branżę IT wraz z szeroko pojętymi nowymi technologiami, aż po ubezpieczenia, medycynę, 
hotelarstwo, bankowość i  rekreację – oto skala naszych zainteresowań i naszej aktywności.   

Czytelnik dowie się z naszego magazynu również o najnowszych działaniach i inicjaty-
wach środowisk biznesowych, głównie tych zrzeszonych w takich organizacjach jak Praco-
dawcy Pomorza czy Pomorski Klub Biznesu. Wiele uwagi poświęcamy też działaniu lokal-
nych samorządów (oczywiście również chodzi nam przede wszystkim o sferę gospodarki 
i finansów). 

Głównym zaś tematem otwierającym tego numeru (okładka) jest gdyńska firma „Moderna” 
od dziesięciu lat z powodzeniem działająca  na rynku nieruchomości oraz inwestycyjnym. 

Oddając do Państwa rąk anonsowany numer i życząc miłej lektury, jednocześnie składamy 
najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Piotr Ruszewski
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Rozmowa z Panem Adamem Małaczek, 
Prezesem Zarządu Moderna Investment.

nie Boimy się 
sŁowa LUKsUs
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Na 12. piętrze apartamentowca Lightho-
use, bu dowanego przez Moderna Invest-
ment, zawisła wiecha. Podczas kameralnej 
uroczystości, któ ra towarzyszyła temu wy-
darzeniu, mówił Pan, że Lighthouse stanie 
się nową ikoną Gdyni…

Ambicją naszej firmy jest, by tak się stało. 

Ten niezwykły budynek stanął w pięknym 
miejscu – w pobliżu bulwaru, Polanki Re-
dłowskiej, kortów te nisowych, w sąsiedztwie 
rezerwatu przyrody. Z okien apartamentów na 
najwyższych piętrach roztacza się fantastyczny 
widok na zatokę, statki oczekujące na redzie 
gdyńskiego portu i na centrum miasta. 

Projektując bryłę apartamentowca pamiętali-
śmy o tym, by nawiązywała do morskiego cha-
rakteru Gdyni – właśnie dlatego ma taki nie-
typowy kształt, przypominający dziób statku. 
Z ogromną dbałością architekci podeszli też 
do detali wykończeniowych – elewacja budyn-
ku wyłożona będzie w części parteru czarnym 
satynowanym granitem zaś na wyższych kon-
dygnacjach jasną srebrzystą elewacją wenty
lowaną typu alucobond, co da efekt rozświetle-
nia. Lighthouse to przecież „dom światła”.

Marzy się Panu, by Lighthouse 
trafił na gdyńskie widokówki?

Oczywiście, że tak. Może nawet sami wydru-
kujemy pierwszą partię (uśmiech).

Wydaje się, że jest Pan 
zafascynowany Gdynią.

Gdynia to wspaniałe miasto. Miasto z morza 
i ma rzeń. Powstało w imponującym tempie. 
Przyciągnę ło ambitnych ludzi, realizujących 
odważne plany. Po 1989 roku odzyskało swo-
jego przedsiębiorczego ducha. Jest coraz pięk-
niejsze. Inspiruje do działania. Tak, można po-
wiedzieć, że jestem zafascynowany Gdynią.

Pierwsza deweloperska inwestycja Pana 
firmy – Kamienica Moderna na Placu 
Kaszubskim – też jest bardzo gdyńska…

Tak, wprost nawiązuje do tradycyjnej, gdyń-
skiej, modernistycznej architektury. Dosko-
nale wpisała się w ciąg kamienic przy Placu 
Kaszubskim. Mam nadzieję, że wraz z innymi 
inwestycjami w tym rejo nie, przyczyni się do 
ożywienia nieco zapomnianego przez wiele lat 
placu. 

Warto pamiętać, że Plac Kaszubski został 
wpisa ny kilka lat temu wraz z zespołem urba-
nistycznym Śródmieścia do rejestru zabytków 
jako świadectwo pierwszej fazy rozwojowej 
Gdyni. Dziś jest wygod nym miejsce do za-
mieszkania i prowadzenia biznesu.

Kamienica Moderna i apartamentowiec Li-
ghthouse to ekskluzywne budynki – ofer-
ta dla klienta z bardzo zasobnym portfe-
lem. Czy w czasach, kiedy w całej niemalże 
Europie i coraz głośniej również w Polsce 
mówi się o kry zysie gospodarczym, jest 
miejsce na takie inwe stycje? 

Pytając wprost: czy luksusowe mieszkania 
się sprzedają?

W Kamienicy Moderna do sprzedania zostało 
tylko jedno 90metrowe mieszkanie. W ciągu 
pół roku sprzedaliśmy większość lokali w Lihg-
thouse. Zostało tylko sześć. 

Rynek dóbr luksusowych rządzi się innymi 
prawami niż rynek dóbr popularnych. Bogaci 
klienci w kryzy sie nie rezygnują z zakupów – 
inaczej tylko rozdyspo nowują środki, poszuku-
ją dobrych inwestycji. Śmiało możemy powie-
dzieć, że apartamenty w Kamienicy Moderna 
i w apartamentowcu Lighthouse – oprócz tego, 
że są świetnym miejscem do mieszkania – są 
taką właśnie inwestycją. 

Podobnie będzie z naszymi kolejnymi inwe-
stycjami: kamienicą Nautikka przy ul. Pomor-
skiej w Gdyni, Victoria Residence przy ul. Ko-
ściuszki w Sopocie czy też Villą Jasną przy ul. 
Bałtyckiej w Jastrzębiej Górze. Jestem przeko-
nany, że znajdą nabywców, potrafią cych doce-
nić ich atuty.

Czym Moderna Investment 
kusi bogatych klien tów?

Stawiamy na bardzo wysoką jakość. Już na 
etapie pro jektowania dbamy o każdy detal. 
Ważna jest lokaliza cja, bryła budynku, zaplano-
wanie powierzchni miesz kalnych i wspólnych, 
najwyższej jakości materiały wykończeniowe, 
projekt aranżacji wnętrz, estetyka tworząca nie-
powtarzalny klimat. 

Ambicją naszej firmy jest,
by Lighthouse stał się nową ikoną 
Gdyni i trafił na pocztówki.
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Dzięki doskonałej lokalizacji Lightho
use gwarantuje mieszkańcom piękne wi
doki na morze, rezerwat przy rody i pano
ramę miasta. W budynku znajduje się 14 
luksusowych mieszkań. Dziesięć z nich to 
apartamen ty – każdy o powierzchni ponad 
100 m2. 

Lokalizacja apartamentowca oprócz 
pięknych wido ków ma wiele innych za
let – budynek znajduje się zaledwie 500 
m od Bulwaru Nadmorskiego, w cichej 
okolicy graniczącej z rezerwatem przyro
dy, w pobliżu plaży i kortów tenisowych, 
a jednocześnie tylko kilka minut od cen
trum Gdyni. 

Architekci, którzy opracowali projekt 
Lighthouse, wykazali się szczególną 
dbałością o deta le – przede wszystkim 
w trosce o komfort przyszłych mieszkań
ców. Budynek zaprojektowano tak, by 
na każdym piętrze (od trzeciego w górę) 
znajdował się tylko jeden apartament. Do 
każdego z nich będzie można wejść bez
pośrednio z cichobieżnej windy. Takie 
unikatowe rozwiązanie, stosowane do tej 
pory głównie w hotelowych penthouse
’ach, gwarantuje mieszkańcom dyskretny 
komfort i możliwość zacho wania pełnej 
prywatności. W hallu głównym usytu
owane będzie stanowisko concierge.

Do dyspozycji lokatorów oddana zo-
stanie przestron na hala garażowa z wy
godnym wjazdem. Zaplanowa no w niej 
szersze niż zwykle w standardzie miejsca 
parkingowe – bez problemu zmieszczą się 
na nich większe auta, nie będzie też kłopo
tu ze swobodnym otwieraniem drzwi. 

Apartamentowiec będzie wyposażony 
w nowoczesny system monitoringu oraz 
elektroniczny system kon troli dostępu.

W apartamentowcu do sprzedaży pozo
stało jeszcze tylko sześć lokali.

Lighthouse
Gdynia, ul. Norwida 13

Projektując bryłę 
apartamentowca 
pamiętaliśmy o tym, 
by nawiązywała do 
morskiego charak-
teru Gdyni – właśnie 
dlatego ma taki 
nietypowy kształt, 
przypominający 
dziób statku.
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Kamienica Moderna, oddana do użyt
ku w maju 2012 roku, to nowoczesny, 
funkcjonalny i piękny w swojej prosto
cie budynek, który wyrasta z korzeni 
moderni zmu gdyńskiego, wyznaczając 
jednocześnie całkowi cie nową jakość 
estetyczną. Odróżnia się od innych re
alizacji prostym i klarownym pomysłem 
elewacji połączonym z ciekawymi ma
teriałami wykończenio wymi. Naturalny 
kamień, matowe szkło i elementy stali 
nierdzewnej podkreślają ekskluzywny 
i unikato wy styl budynku.

W kamienicy zaprojektowano 25 
mieszkań, o po wierzchni od 41 do 162 
m2. Wszystkie są funkcjo nalnie prze
myślane w najdrobniejszych szcze
gółach i gwarantują wysoki komfort 
użytkowania. 

Mieszkania wyróżniają ogromne okna 
o wysokości 2,3 m. Budynek posiada 
halę garażową. Do kamienicy wchodzi 
się przez przestronny i elegancki hall, 
a na piętra można wjechać przeszkloną, 
panoramiczną windą. 

Z mieszkań położonych na wyższych 
kondygnacjach rozciąga się niezapo
mniany widok na nadmorską część 

miasta. Kamienica Moderna sąsiaduje 
z unika towymi w kraju terenami Mola 
Rybackiego, otoczo nymi z trzech stron 
morzem, gdzie powstaje tętniąca ży
ciem strefa prestiżu – z apartamentami, 
nadmorski mi restauracjami i hotelami. 

Lokalizacja w bezpośredniej bliskości 

ulicy Świętojań skiej i Skweru Kościusz
ki łączy w sobie cechy śród miejskie 
z kameralnością i wyjątkową atmosferą 
tej części Gdyni. 

W kamienicy pozostało do sprzedaży 
jeszcze tylko jedno mieszkanie o po-
wierzchni 90,19 m2.

Kamienica 
Moderna
Gdynia, Plac Kaszubski 7

Gdynia to wspaniałe miasto. Miasto 
z morza i ma rzeń. Powstało w imponują-
cym tempie. Przyciągnę ło ambitnych ludzi, 
realizujących odważne plany. 

Podam kilka przykładów takich de
tali. W Kamienicy Moderna zaprojek
towaliśmy przeszkloną, panora miczną, 
cichobieżną windę – dzięki niej miesz
kańcy i ich goście mogą z nietypowej 
perspektywy oglądać panoramę Placu 
Kaszubskiego. Okna mieszkań w ka
mienicy mają niespotykaną wysokość 
aż 2,3 m. 

W nietypowe, wyróżniające inwe
stycję rozwiązania, obfi tuje Lightho
use. Kształt budynku i rozmieszcze nie 
okien sprawiają, że apartamenty oferują 
panoramę 360 stopni. Na piętrze znaj
duje się tylko jeden aparta ment. Można 
do niego wjechać bezpośrednio win
dą, w której zastosowano elektronicz
ny system kontroli dostępu – lokator 
sam wybiera, czy wysiądzie prosto do 
mieszkania czy na klatkę schodową. 

W hallu głównym znajdzie się stano
wisko concierge. O pełnym komforcie 
użytkowania pamiętaliśmy też projek
tując halę garażową. Miejsca parkingo
we są szerokie, mają zapewniony wy
godny dojazd umożli wiający swobodę 
manewrów nawet dużym samocho dom. 
Kiedy zbierzemy te wszystkie detale – 
ułożą się w określenie luksusowy.
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Z okien apartamen-
tów na najwyższych 
piętrach roztacza się 
fantastyczny widok 
na zatokę.

Victoria Residence
Sopot, ul. Kościuszki 66

Wysokiej klasy kameralna rezydencja, 
zlokalizowana w jednej z najbardziej pre-
stiżowych lokalizacji w samym sercu So
potu – u splotu ulic Ta deusza Kościuszki 
i 3 Maja.

Przepiękna, stylowa architektura, ide
alnie wpisująca się w klimat kurortu, 
spełniająca jednocześnie naj wyższe stan
dardy współczesnego budownictwa i no

Nautikka
Gdynia, ul. Pomorska 8

Nautikka to nowoczesna inwestycja 
mieszkaniowa, zlokalizowana w centrum 
Gdyni. Modernistyczna architektura ma
rynistyczna budynku podkreśla jego nie
powtarzalny energetyczny styl. Zaprojek-
towana dla osób aktywnych, młodych du
chem i żyjących pełnią życia. Pragnących 
być blisko natury i terenów zielonych, nie 
rezygnując jednocześnie z atrakcji pul

woczesnych rozwiązań funkcjonalnych.
W ofercie dostępnych będzie zaledwie 

13 luksuso wych apartamentów i cztery 
niewielkie lokale usługo we na poziomie 
parteru.

Dodatkowo do dyspozycji mieszkań
ców przewidzia no 21 miejsc postojo
wych zlokalizowanych w kondy gnacji 
podziemnej.

Rezydencja zaprojektowana z myślą 
o osobach cenią cych styl, bezkompromi
sową jakość i prestiżowy uro kliwy klimat 
starego Sopotu.

sującego życiem centrum miasta.
Fantastycznie skomunikowana lokali-

zacja sprawia, że Nautikka jest oknem 
na świat – oferuje nie tylko bliski pieszy 
dostęp do obiektów kulturalnych, handlo
wych i biznesowych w ramach infrastruk
tury śródmieścia Gdyni, ale także do po
nad 30 linii autobusowych, SKM, Dworca 
PKP Gdynia Główna i nabrzeża.

W ofercie Nautikka znajdzie się 18 
mieszkań zlokali zowanych na 4 kon
dygnacjach oraz 23 miejsca posto jowe 
w podziemnej hali garażowej.

Villa Jasna
Jastrzębia Góra, ul. Bałtycka 24

Villa Jasna to wysokiej klasy rezydencja 
o charakte rze willowym. Otoczona ziele
nią lasu nieruchomość oferować będzie 
inwestycyjne apartamenty wczasowe tuż 
nad morzem.

Apartamenty Villi Jasnej zaprojekto
wane zostały z myślą o osobach szukają
cych pewnych rozwiązań inwestycyjnych 
i zwrotu z kapitału. Idealnie spełnią funkcję 
zarówno apartamentów dedykowanych na 

wynajem w okresie sezonu turystycznego, 
jak i kom fortowego kameralnego miejsca 
do wypoczynku poza sezonem.

Wysmakowana architektura, najwyż
szy standard wykończenia i niezwykła 
lokalizacja Villi Jasnej, uzu pełnione or
ganizacyjnym wsparciem związanym 
z bieżącym zarządzaniem nieruchomością 
i organizacją najmu, gwarantują wysoką 
atrakcyjność inwestycyjną.

W ofercie dostępnych będzie 20 luk
susowych aparta mentów położonych na 
trzech poziomach.

Moderna Investment chce być po-
strzegana jako fi rma oferująca luk-
susowe produkty?

Nie obawiamy się słowa lusksus. Sta
wiamy na nie od naszej pierwszej inwe-
stycji. Już teraz mogę z przeko naniem 
powiedzieć, że to był dobry wybór. 

Może właśnie wbrew kryzysowi, 
o którym coraz głośniej się mówi. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Celem VII Forum Energetycznego jest stworze-
nie platformy do dyskusji, gdzie można wymie-
niać idee polityczne, dzielić się doświadczeniami 
oraz promować innowacyjne rozwiązania. 

Wśród omawianych tematów były m.in. te 
dotyczące rozwoju nowych technologii, które 
pozwalają redukować emisje CO2, walki z kry-
zysem i jak działać na rzecz ochrony klimatu. 
Zastanawiano się, jak połączyć redukcję emisji 
z poprawą efektywności, innowacyjności i kon-
kurencyjności gospodarki, jak stworzyć nowy 
model gospodarczy oparty na niskoemisyjnej 
gospodarce i wysokiej stopie zatrudnienia? 

W pierwszym panelu zatytułowanym „Finanso-
wanie wielkich projektów energetycznych  kto 
za to zapłaci?” uczestniczyli m.in. Dariusz Lube-
ra  Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia,  
Dariusz Daniluk  Prezes Zarządu, Bank Gospo-
darstwa Krajowego i Łukasz Dziekoński  Czło-
nek Zarządu  Marguerite Fund. 

Interesujących wystąpień i debat – w ciągu 

trzech dni trwania Forum  było zdecydowanie 
więcej. Jednym z prelegentów był Sławomir No-
wak, Minister Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej. 

 Plany państw, które mają szeroki dostęp do 
morza są imponujące, a morska energetyka wia-
trowa, może stać się w najbliższych latach istot-
nym elementem miksu energetycznego Europy 
– mówił, dodając, że Polska ma najlepsze na 
Bałtyku warunki dla budowy farm wiatrowych. – 
Temu należy przypisywać duże zainteresowanie 
pozyskiwaniem zezwoleń na inwestycje. W cią-
gu roku do resortu Gospodarki Morskiej wpłynę-
ło 60 wniosków o wzniesienie sztucznych wysp, 
wydaliśmy już 14 pozwoleń, a pięciu inwesto-
rów uiściło już opłatę za pozwolenie w wysoko-
ści jednego promila całej inwestycji – powiedział 
Nowak. 

Ważną częścią Forum były debaty poświęcone 
tematyce gazowej. Maria Ciechanowska, dyrek-
tor naczelny Instytutu Nafty i Gazu, zaprezento-
wała raport „Uwarunkowania rozwoju wydobycia 
gazu z polskich formacji łupkowych” a specjali-
ści branżowi dyskutowali podczas dwóch pane-
li  „Naturalny, ciekły, łupkowy  z jakiego gazu 
będzie żyła Europa?”; „Gaz łupkowy w Polsce 
 ograniczenia i oczekiwania”, w których wystą-
pili m.in. James Bartis, starszy analityk w amery-
kańskiej korporacji RAND oraz Fabrice Noilhan, 
dyrektor ds. strategii regulacji i zarządzania gazu 
w Electricite de France (EDF). 

 Problem z energetyką odnawialną sprowadza 
się do tego, że zarówno elektrownie słoneczne 
i wiatrowe charakteryzują się interwałową pracą: 
raz produkują duże ilości energii, ale innym ra-
zem w ogóle – twierdzili z kolei zgodnie uczest-
nicy debaty „Energetyka jądrowa – konkurencja 
czy współpraca?”.  

Wysoka frekwencja na Forum Energetycznym 
pokazała głębokie zainteresowanie uczestników 
tym tematem oraz zaangażowanie uczestników 
w konstruktywną dyskusję na temat przyszłości 
tego sektora.

Taki stan rzeczy potwierdza zatem stały rozwój 
konferencji zarówno pod względem ilości  i rangi 
uczestników  – najważniejszych osób z sektora 
energetycznego, dziennikarzy  oraz zasięgu kon-
ferencji, skupiającej coraz więcej gości zagra-
nicznych. (miro)

Największe Forum 
Energetyczne
Największa konferencja energetyczna w Polsce i Europie Centralnej odbywała 
się w Sopocie. Uczestniczyło w niej ponad 500 gości, w tym znaczna część 
przedstawiciel firm i instytucji zagranicznych sektora energetycznego. 

Jednym z uczestników 
VII Forum Energetycz-

nego w Sopocie był 
Sławomir Nowak, Mi-

nister Transportu, 
Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej, który 
mówił m.in. o morskiej 

eneregtyce wiatro-
wej i polskim w niej 

potencjale.
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Dzięki m.in. reorganizacji pracy Zarządu Klubu udało nam 
się po raz kolejny zwiększyć aktywność Klubu, liczbę osób 
stowarzyszonych oraz wprowadzić związane z tym zmiany 
wizerunkowe. W minionym roku na stałe wpisały się w ka
lendarz trójmiejskich imprez organizowane przez Klub piąt
kowe Śniadania Pomorskie, gdzie szereg znanych Przedsię
biorstw takich jak: Energa Obrót S.A., Meritum Bank ICB 
S.A., Leadership  Management International Polska sp. z o.o., 
Idea TFI S.A., Kredyt Bank S.A. i wiele innych podmiotów 
zorganizowało szereg wykładów i warsztatów dla członków 
i sympatyków Klubu. Co istotne, dzięki bogatemu programo
wi oraz organizacji spotkań w uznanych trójmiejskich restau
racjach, Śniadania Pomorskie są uważane za jedne z najle
piej zorganizowanych tego typu spotkań „networkingowych” 
w naszym regionie, czego wyrazem jest rosnące zaintereso
wanie oraz ponad 500 uczestników obecnych na spotkaniach 
w minionym roku. Mając na uwadze zapewnienie różnorod
ności oferowanych aktywności dla członków, Pomorski Klub 
Biznesu organizował spotkania biznesowe typu „After Offi 
ce” oraz wieczorne degustacje w ramach cyklu „Czwartkowe 
wieczory z PKB”, które uświetnił swoją obecnością  Brand 
Ambasador Diageo Polska.  

Pomorski Klub Biznesu to nie tylko aktywna promocja regio-
nu w ramach województwa pomorskiego. W minionym roku 
gościliśmy na wizycie studyjnej przedstawicieli Bałtyckiego 
Klub Biznesu (Baltic Business Club –BBC) z Kaliningradu 
oraz patronowaliśmy szeregu prestiżowych przedsięwzięć ta
kich jak np. IV Edycja DARBOVEN IDEE GRANT. 

Działając na rzecz integracji pomorskiego środowiska 
biznesu skupialiśmy się również na pracy na rzecz naszego 
Regionu, czego wyrazem jest m.in. promowanie lokalnych 
drużyn sportowych wyrażające się w podpisanej umowie 
o współpracy ze Stowarzyszeniem Trefl  Pomorze.  Nawiąza
ne partnerstwa pozwoliło na prowadzenie wspólnych działań 
mających na celu zwiększanie grona sympatyków sportu na 
Pomorzu oraz rozszerzanie idei czynnego kibicowania Po-
morskim drużynom. Działalność ta skupia się wokół presti
żowej Hali sportowo widowiskowej Ergo Arena na granicy 
Gdańska i Sopotu.

W minionym roku Pomorski Klub Biznesu, dzięki wyjąt
kowej loży VIP nr 443 na Hali Ergo Arena zapewnił swoim 
członkom i sympatykom dostęp do wiodących wydarzeń 
sportowych polskich pierwszoligowych klubów takich jak 
Trefl  Sopot, Atom Trefl  Sopot, Lotos Trefl  Gdańsk ale tak
że rozgrywek „Euroleague” odbywających się w hali, udo
stępniając ponad 1100 bezpłatnych biletów w ramach pakietu 
członkowskiego. 

Mając na uwadze, że Pomorski Klub Biznesu to nie tylko 
możliwość rozwoju swojego przedsiębiorstwa, dzięki budo
waniu portfela kontaktów, dostępu do mediów ale także wy
mierne korzyści dla członków, aktywnie działaliśmy na rzecz 
rozwoju Pakietu członkowskiego, dzięki któremu członkowie 
mają dostęp do pakietu rabatowego Klubu oraz szeregu publi
kacji czy możliwości opublikowania artykułu eksperckiego 
w wybranych magazynach o zagadnieniach biznesowych. 

W imieniu Zarządu Klubu przekazujemy serdeczne podzię
kowania naszym członkom oraz sympatykom za wsparcie 
i wspólną pracę na rzecz Regionu. Życzymy aby rok 2013 był 

Pomorski Klub Biznesu
Za nami kolejny rok działalności Pomorskiego Klubu Biznesu.  
Z przyjemnością informujemy, że możemy go zaliczyć do udanych.

dla Państwa jeszcze lepszy a ze swojej strony deklarujemy 
dalsze prowadzenie aktywnej działalności, czego wynikiem 
będzie wprowadzenie Klubu na kolejny etap rozwoju. Dzięki 
organizacji  nowych obszarów aktywności Klubu, planujemy 
organizować  cykliczne robocze spotkania członków Klubu 
odbywające się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, roz
budowywać Pakiet członkowski, zapewnić dalsze zmiany 
wizerunkowe, m.in. dzięki dalszemu rozwojowi nowej stro
ny internetowej, zwiększać zasięg medialny oraz organizo
wać nowego rodzaju wydarzenia promujące Pomorski Klub 
Biznesu.
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Umowa określająca warunki współpra-
cy między Raiffeisen Bank Polska S.A. 
a Stowarzyszeniem Trefl Pomorze zosta-
ła podpisana podczas zorganizowanego 
wspólnie przez obie strony spotkania dla 
klientów korporacyjnych banku. Jego 
punktem kulminacyjnym była wizyta na 
meczu siatkarskiej PlusLigi pomiędzy 
drużyną LOTOSU Trefla Gdańsk a aktu-
alnym mistrzem Polski – Asseco Resovią 
Rzeszów.

W przerwie między drugim a trzecim 
setem przedstawiciele obu stron poro-
zumienia zostali zaproszeni na parkiet. 
Kazimierz Wierzbicki  Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Trefl Pomorze złożył 
kartę członkowską Stowarzyszenia oraz 
pamiątkową statuetkę na ręce przedsta-
wicieli banku: Jana Czeremchy  Wice-
prezesa Zarządu ds. Biznesu Korporacyj-
nego, Michała Falkowskiego  Dyrektora 

Grupa LOTOS zna-
lazła się na 6. miej-
scu największych 
firm Europy Środ-
kowej.  O tak wy-
sokiej pozycji wśród 
500 największych 
przedsiębiorstw 
w regionie zadecy-
dowały przychody 
spółki. W badanym okresie 2011 r. wyniosły 6596 mln 
euro(29 258,5 mln zł) i wzrosły o 48,8% r/r.
Rok 2011 to przede wszystkim większe wykorzystanie 
zdolności instalacji Programu 10+, zwiększony przerób 
surowca oraz wzrost sprzedaży, głównie paliw płynnych, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w rekordowych 
przychodach spółki. W dwóch poprzednich zestawie-
niach przygotowanych przez COFACE, Grupa LOTOS 
zajmowała odpowiednio 15. i 10. miejsce. Warto również 
odnotować, że w pierwszej dziesiątce firm tegorocznego 
rankingu, aż 4 spółki pochodzą z Polski a pięć najwyżej 
umieszczonych na liście to spółki sektora naftowego.

Raiffeisen Bank 
Partnerem Stowarzyszenia Trefl Pomorze
Raiffeisen Bank Polska S.A., polski przedstawiciel jednego z największych 
międzynarodowych banków, działający na naszym rynku od ponad 20 lat  , 
został kolejnym partnerem Stowarzyszenia Trefl Pomorze. 

Centrum Korporacyjnego i Artura Gałę-
zy  Dyrektora Regionu ds. Bankowości 
Korporacyjnej. 

Dzięki podpisaniu umowy Raiffeisen 
Bank dołączył do Stowarzyszenia Trefl 

Pomorze – organizacji skupiającej trzy klu-
by: koszykarskiego Trefla Sopot i siatkar-
skie LOTOS Trefl Gdańsk i ATOM Trefl 
Sopot. Stowarzyszenie liczy na wielolet-
nią, owocną dla obu stron współpracę.

LOTOS szósty 
w Europie Środkowej

REKLAMA
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Z osadów ściekowych powstających 
w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód 
produkowana jest zielona energia. To efekt 
projektu „Energetyczne wykorzystanie 
biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk 
Wschód”. Każdego roku w Oczyszczalni 
Ścieków Gdańsk Wschód powstaje około 
10 tys. suchej masy osadów ściekowych 
– produktu ubocznego oczyszczania ście-
ków. Dzięki zawartości dużej 
ilości materii organicznej, 
która łatwo ulega rozkłado-
wi, osady są cennym źródłem 
energii. Podczas rozkładu 
związków organicznych za-
wartych w osadzie powstaje 
mieszanina gazów zwana 
biogazem, który ze względu 
na swoje właściwości może 
być wykorzystywany jako su-
rowiec energetyczny. W 2011 
roku wybudowana została 
Elektrociepłownia Bioga-
zowa, w 2012 roku trwały 
jej próby i rozruchy. Dziś Gdańska Infra-
struktura WodociągowoKanalizacyjna 
Sp. z o.o. może wyprodukować dziennie 
około 68,736 MWh energii elektrycznej 
i 69,984 MWh energii cieplnej. Dzięki wy-
sokiej sprawności instalacji, możliwa jest 
sprzedaż zarówno zielonych, jak również 
fioletowych certyfikatów.  Wykorzystanie 
biogazu w Oczyszczalni Gdańsk Wschód 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
to znakomity przykład działań w zakresie 
ochrony środowiska. Realizacja tego wzor-

cowego projektu przyczyni się w istotnym 
stopniu do obniżenia emisji gazów cie-
plarnianych do atmosfery oraz do pozio-
mu zakupów paliw konwencjonalnych. 
Przyznając środki unijne na realizację tego 
projektu braliśmy pod uwagę także wyma-
gania pakietu klimatycznego – mówi Mie-
czysław Struk Marszałek Województwa 
Pomorskiego. 

Całkowity koszt realizacji Projektu to 
23 081 650, 68 PLN, dofinansowanie 
stanowiło 40% wydatków kwalifikowal-
nych. Przyznając środki unijne na realiza-
cję projektu, władze województwa brały 
pod uwagę korzyści dla środowiska, jak 
również wymagania Pakietu Klimatyczno
Energetycznego (tzw. Pakiet „3x20%”), 
który zobowiązuje Polskę m.in. do zwięk-
szenia udziału odnawialnych źródeł energii 
do 15% całkowitego zużycia energii pier-
wotnej. stan

Gdańsk został jednym z sześciu 
zwycięzców międzynarodowego 
konkursu „6 Cudów Bałtyku” („6 
Baltic Sea Wonders”). Jest to spo-
ry sukces, ponieważ Gdańsk mu-
siał pokonać wielu konkurentów 
– do rywalizacji zgłoszono bowiem 
aż 65 miejsc i obiektów z regionu 
Morza Bałtyckiego. 
Konkurs zorganizowano w ramach 
projektu, którego celem jest pro-
mocja potencjałów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
regionu bałtyckiego: obiektów 
o znaczeniu historycznym, atrakcji 
przyrodniczych czy centrów miast, 
które są fundamentem rozwoju 
zrównoważonej turystyki w tym 
obszarze. Konkurencja była duża 
– do konkursu nominowano 65 
propozycji z 10 państw. Z naszego 
kraju zgłoszono 12 miejsc i obiek-
tów. A zwycięzców mogło być 
najwyżej sześciu...
Gdańsk rywalizował z tak znanymi 
i cenionymi turystycznie miejsca-
mi, jak historyczne centrum Sankt 
Petersburga, twierdza Narva, 
hanzeatyckie śródmieście Lubeki 
czy mur berliński, a także starówka 
Krakowa, kopalnia soli w Wielicz-
ce, Zamek Krzyżacki w Malborku 
czy sopockie molo. Jedynym 
krajowym zwycięzcą poza Gdań-
skiem jest Kraina Wielkich Jezior 
Mazurskich.
Po trzech etapach internetowego 
głosowania wyłoniono zwycięz-
ców, wśród których znalazł się 
Gdańsk jako wyjątkowe „miasto 
pamięci i wolności”.
Uroczyste ogłoszenie wyników 
odbyło się w Sopocie podczas 
konferencji Baltic Sea Tourism 
Commission. 
- Jest to niezwykle cenne i ważne 
wyróżnienie, gdyż w głosowaniu 
wzięli udział sami mieszkańcy 
nadbałtyckich państw – podkre-
śliła Anna Zbierska, dyrektor Biura 
Prezydenta ds. Promocji Miasta, 
odbierając w imieniu Gdańska 
zwycięski dyplom. - Wygrana jest 
dowodem silnej marki naszego 
miasta jako turystycznego magne-
su i lidera w regionie. (raf)

Od lewej Jacek Skarbek, Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej oraz Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego

ZIELONA ENERGIA 
z osadów ściekowych
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Dziś Gdańska Infrastruk-
tura Wodociągowo-Kana-
lizacyjna Sp. z o.o. może 
wyprodukować dziennie 
około 68,736 MWh energii 
elektrycznej i 69,984 MWh 
energii cieplnej.

Gdańsk jednym 
z „6 Cudów Bałtyku”



Współpraca gdańskiego koncernu 
oraz Azotów Tarnów ma na celu po-
wołanie do życia konsorcjum, którego 
partnerzy wykonają prace studialne, 
obejmujące przeanalizowanie technolo-
gicznych i ekonomicznych możliwości 
wybudowania instalacji petrochemicz-
nych i chemicznych na terenie Grupy 
LOTOS i Azotów Tarnów.

Pierwszy z badanych wariantów bę-
dzie dotyczył instalacji krakingu paro-
wego. Technologia ta umożliwia pro-
dukcję lekkich olefin etylen, propylen 
i butylen  podstawowych surowców 
do produkcji tworzyw sztucznych. Na-
tomiast drugi z wariantów obejmuje in-
stalację aromatów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Kompleks instalacji do 
produkcji petrochemicznych surowców 
aromatycznych składałby się potencjal-
nie z kilku nowych instalacji współpra-
cujących ze sobą i z istniejącą już in-
frastrukturą Grupy LOTOS. Głównym 
odbiorcą produktów z nowych instala-
cji będzie Grupa Azoty.

Wyniki analizy powyższych inwesty-
cji pozwolą obu Spółkom na podjęcie 
do końca 2013 roku decyzji o powo-
łaniu spółki celowej oraz stworzeniu 
możliwości wspólnej realizacji jednego 
z dwóch wariantów projektu.

  Zawarcie porozumienia ze spółką 
Azoty Tarnów to dla Grupy LOTOS 
otwarcie na nowe obszary rozwoju. 
Mam nadzieję, że wyniki wstępnego 
studium wykonalności będą satysfak-
cjonujące dla obu stron i pozwolą na 
podjęcie głównych prac nad projektem. 
Dodatkowym atutem może być pro-
gram „Inwestycje Polskie”. Ze wstęp-
nych szacunków  wynika, że nasz pro-
jekt mógłby być do niego zakwalifiko-
wany – komentuje Paweł Olechnowicz, 
prezes zarządu Grupy LOTOS.  

Na podstawie zawartego porozumie-
nia Grupa LOTOS oraz Azoty Tarnów 
dokonają wyboru optymalnej techno-
logii oraz opracują model biznesowy 
wraz z kluczowymi warunkami umów 
projektu. Na tej podstawie zostanie 

Konsorcjum 
z potencjałem
Grupa LOTOS S.A. podpisała porozumienie z Zakładami 
Azotowymi w Tarnowie – Mościcach (Azoty Tarnów), 
dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla 
dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych.

Współpraca PGNiG i Grupy LOTOS w za-
kresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy 
naftowej nabiera tempa. W pierwszej 
kolejności badania obejmą cztery konce-
sje PGNiG położone na Pomorzu.

Powołana przez władze koncernów 
grupa robocza zakończyła pierwszy etap 
prac związanych z geologiczną analizą 
obszarów objętych współpracą. Na pod-
stawie wspólnie wykonanych analiz spo-
śród siedmiu koncesji do dalszych badań 
wytypowano cztery obszary koncesyjne 
położone w województwie pomorskim 
i zachodniopomorskim. 

W kolejnym etapie współpracy specja-
liści z LOTOS Petrobaltic i PGNiG przy-
gotują program działań na wybranych 
koncesjach oraz poddadzą je ocenom 
ekonomicznym. W programie tym zosta-
ną określone niezbędne prace w zakresie 
badań sejsmicznych i wierceń.

– Naszym priorytetem jest znaczący 
wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy 
naftowej ze złóż krajowych. Rezultaty do-
tychczasowej współpracy PGNiG i Grupy 
LOTOS mogą dać podstawy do zintensy-
fikowania dalszych działań. Chcemy je 
prowadzić w pierwszej kolejności na naj-
bardziej perspektywicznych koncesjach – 
mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes 
Zarządu PGNiG SA.

PGNiG w pobliżu Opalina, niewielkiej 
miejscowości w gminie Gniewino w po-
wiecie wejherowskim, znalazło złoża 
gazu łupkowego.

- W trakcie wiercenia odwiertu Opalino 
(na koncesji „Wejherowo”), którego celem 
było zbadanie zasobności łupków gazo-
nośnych syluru i ordowiku oraz innych 
formacji geologicznych, stwierdzono 
przypływ gazu ziemnego. Na odwiercie 
zapłonęła flara – mówi Joanna Zakrzew-
ska, rzeczniczka PGNiG. - Gaz w otworze 
Opalino popłynął w wyniku przepro-
wadzonego wstępnego opróbowania 
otworu próbnikiem złoża. Przemysłowy 
przypływ gazu uzyskano z utworów 
kambru na głębokości ok. 3 tys. m. 

Spółka ma zamiar dalej wiercić w tym 
miejscu. Po zakończeniu tych prac mają 
zostać przeprowadzone testy hydrodyna-
miczne dla określenia parametrów złoża. 
„Wejherowo” – zdaniem specjalistów 
z PGNiG – to jedna z najbardziej perspek-
tywicznych spośród 15 koncesji poszuki-
wawczych gazu niekonwencjonalnego 
należących do spółki. 

przeprowadzona wstępna ocena efek-
tywności inwestycji, a konsorcjanci 
dokonają wyboru najlepszej lokalizacji 
dla tej inwestycji.

  Realizacja jednego z wariantów pro-
jektu jest kluczowa nie tylko z punktu 
widzenia rozwoju gospodarczego Pol-
ski poprzez realizację największych 
projektów infrastrukturalnych. Tego 
typu projekt jest w stanie wygenero-
wać zapotrzebowanie na około 2  3,5 
tys. pracowników w różnych branżach, 
z różnych firm wykonawczych. Co 
więcej, stanie się on motorem rozwoju 
regionu, w którym będzie realizowany, 
a instalacja wygeneruje lepsze wyko-
rzystanie portu, kolei, dróg i autostrad. 
Co jest wartością dodaną samą w sobie 
– dodaje Jerzy Marciniak, prezes zarzą-
du Azotów Tarnów.

Realizacja projektu ma kosztować 
około 56 mln euro, budowa niezbęd-
nej infrastruktury miałaby się rozpo-
cząć w 2014 roku a zakończyć na prze-
łomie 2016/2017. Koszt poniosłyby 
obie firmy przy wsparciu kredytowym 
polskich banków. waga

PGNiG i LOTOS 
rozwijają współpracę

W Opalinie jest gaz
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Spore zmiany w zarządzie Polnordu S.A. 
 Piotr Wesołowski został powołany  na 
stanowisko prezesa zarządu, zaś wicepre-
zesem został Tomasz Sznajder. Funkcję 
wiceprezesa pełnić będzie również An-
drzej Podgórski.

Zmiany te związane są z rezygnacją zło-
żoną przez Bartosza Puzdrowskiego i Mi-
chała Świerczyńskiego. 

„Zmiana w zarządzie związana jest 
z realizacją nowej strategii rozwoju pole-
gającej na koncentracji Polnordu na pro-
jektach mieszkaniowych i stopniowym 
wychodzeniu z kapitałochłonnych projek-
tów komercyjnych, a pozyskane tą drogą 
środki finansowe przeznaczane będą na 
realizacje projektów w segmencie miesz-
kaniowym oraz redukcję zadłużenia spół-
ki – poinformował Polnord S.A. w wyda-
nym komunikacie. 

Polnord zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat zwięk-
szyć sprzedaż mieszkań do poziomu 1,5 tys.  2 tys. lokali 
w ciągu roku i stać się wiodącym polskim deweloperem 
mieszkaniowym. Realizację tego celu ma umożliwić po-
siadany bank ziemi oraz nowatorskie projekty. Deweloper 
zamierza też postawić na tzw. budownictwo popularne, 
w którym projekty realizowane są w większym stopniu 
w oparciu o materiały prefabrykowane.

Trzeci segment, w którym Polnord chce inwestować, to 
mieszkania komunalne w ramach projektów realizowa-
nych we współpracy z gminami oraz instytucjami finanso-
wymi zainteresowanymi tego typu przedsięwzięciami.

Piotr Wesołowski, który będzie teraz kierował pracami 
zarządu Polnordu, związany z branżą budowlaną od 25 lat, 
zaś ze spółką od ponad 7 lat. W ramach zarządu Polnord 
pełnił funkcję wiceprezesa spółki już trzecią kadencję. 
(raf)

Jarosław Wałęsa, poseł do Parlamen-
tu Europejskiego, uroczyście otworzył 
swoje biuro poselskie w Wejherowie. 

Od teraz będzie to wspólne biuro 
europosła oraz posła Jerzego Budnika 
– mieści się ono przy placu Wejhera, 
jest czynne od poniedziałku do piątku 

od godz. 10.00 do godz. 15.00. 
Jarosław Wałęsa jest posłem 

w Parlamencie Europejskim, zasiada 
w trzech komisjach: handlu między-
narodowego, rybołówstwa i petycji.
 Dwie z tych komisji są szczególnie 

ważne – mówi europoseł.  Pierwsza 
z nich to komisja rybołówstwa. Dzięki 

braniu udziału w jej pracach mogę 
codziennie, na bieżąco informować 

rybaków i osoby, których ta dziedzina 
gospodarki interesuje, jakie nowości 

są wprowadzane, co się zmienia. Dru-
ga komisja, ważna dla mieszkańców, 
to komisja petycji. Zajmuje się ona 

sprawami zwykłych obywateli. 

Leszek Miller odwiedził niedawno gm. 
Żukowo. Przyjechał tu na zaproszenie 
Związku Pracodawców. Były premier 
spędził na terenie gminy cały dzień. 

Odbyło się m.in. spotkanie z władzami 
gminy, na którym przedstawiono pro-
blemy i zadania, jakie wykonywane są 
z subwencji oświatowej. Dyskutowano 
o trudnościach i coraz mniejszej pomocy 
państwa dla zakładów pracy chronionej, 
Leszek Miller wyliczył także, które pro-
blemy dotyczące spraw gospodarczych 
i przedsiębiorstw zamierza proponować 
do rozwiązania. 

Żywiołową dyskusję wywołała sprawa 

Miller: „Te problemy mnie zaskoczyły”
ne zmiany w podatku VAT – relacjonuje 
Zbigniew Jarecki, prezes Związku Pra-
codawców w Żukowie. - Wprowadziły-
by one wiele zamieszania w rozliczeniu 
tego podatku.

Zwrócono się też do Leszka Millera 
z propozycją, aby jego partia bardziej 
zainteresowała się sytuacją w służbie 
zdrowia, sprawą przetargów i zamówień 
publicznych oraz podatkiem VAT.

- Było poruszonych wiele problemów, 
które już znam, ale są też takie, które mnie 
zaskoczyły - oświadczył przewodniczący 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Rafał Korbut

tzw. ,,umów śmieciowych’’, krytykowa-
no też opieszałość sądów w sprawach 
gospodarczych.

- Zebrani źle ocenili też proponowa-

Bruksela 
zawitała 
do Wejherowa

Wesołowski nowym 
prezesem Polnordu

Zmiany związane 
są z rezygnacją 

złożoną przez Bar-
tosza Puzdrow-

skiego i Michała 
Świerczyńskiego. 
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Gmina Wicko jest wśród 61 samorzą
dów z całej Polski uhonorowanych certy
fi katem i znakiem jakości „Samorządowy 
Lider Edukacji” w II edycji Ogólnopol
skiego Programu Certyfi kacji Gmin i Po
wiatów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podczas gali fi nałowej projektu, 
zorganizowanej w auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie, dokumenty 
potwierdzające pozytywny wy
nik akredytacji odebrał Dariusz 
Waleśkiewicz, Wójt Gminy 
Wicko. 

Certyfi katy trafi ły do samo
rządów, które mogą pochwa
lić się znaczącymi osiągnię
ciami w rozwoju szkolnic-
twa na swoim terenie oraz 
tworzeniu dobrych wa
runków życia dla mło
dzieży uczącej się.

Certyfi katy „Samorzą
dowy Lider Edukacji” zo
stały przyznane po raz drugi. 

Trzy gminy z Pomorza znalazły się w ści
słej czołówce rankingu „Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorial
nego”, zorganizowanego przez Sejmową 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Poli
tyki Regionalnej oraz Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W konkursie „Teraz Polska” dla gmin 
oceniany był rozwój wszystkich jednostek 
samorządowych w Polsce w 2011 roku, 
z zachowaniem podziału na 4 grupy: gminy 
wiejskie, miejskie, miejskowiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu.

Pierwsza kategoria to „miasta na prawach 
powiatu”. W dziesiątce najlepszych znala
zły się dwa miasta z województwa pomor
skiego – Sopot i Gdańsk (w rankingu razem 
z Warszawą, Poznaniem, Przemyślem, Kro
snem, Wrocławiem, Kielcami, Katowicami 
i Toruniem). 

W drugiej kategorii „gminy miejskie” 
z Pomorza zakwalifi kował się Pruszcz 
Gdański. Pozostałe gminy w tej kategorii 
to Krynica Morska, Łeba, Puławy, Bieruń, 
Kołobrzeg, Węgrów, Lubawa, Sucha Be
skidzka i Gorlice. 

Pozostałe kategorie: „gminy miejsko
wiejskie”: Nowe Warpno, Polkowice, Mię
dzyzdroje, Bogatynia, Ożarów Mazowiecki, 
Kórnik, Zbąszynek, Grodzisk Wielkopol
ski, Niepołomice i Swarzędz; „gminy wiej
skie”: Kleszczów, Puchaczów, Kobierzyce, 
Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Komorniki, 
Ornontowice, Rewal, Stepnica i Wielka 
Nieszawka.

Głównym celem stworzenia tego zesta
wienia  jak podają organizatorzy konkur
su - jest próba prezentacji najlepiej rozwi-
niętych miast i gmin w Polsce oraz analiza 
głównych czynników rozwoju. Racjonalne 
wykorzystywanie zasobów gminnych, wie
loletni plan na jej rozwój, a przede wszyst
kim kontrola realizacji tego planu, przy jed

Samorządowy Lider Edukacji

Dariusz Waleśkiewicz, 
Wójt Gminy Wicko

W ramach projektu komisja złożona z na
ukowców reprezentujących kilka ośrodków 
akademickich z całej Polski oceniała samo
rządy pod kątem jakości prowadzonej przez 
nie lokalnej polityki edukacyjnej. 

Eksperci, pracujący pod kierun
kiem prof. Dariusza Rotta, członka 

prezydium Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, badali 
m.in. działania gmin i powiatów 
na rzecz rozwoju infrastruktury 

oświatowej, skuteczność 
w pozyskiwaniu środ
ków zewnętrznych na 
szkolnictwo, innowa
cyjność działań w za
kresie podnoszenia 
jakości kształcenia 
czy prowadzenie 
edukacji zgodnej 
z potrzebami rynku 
pracy i lokalnych 
społeczności. 
Gminy i powia

ty, które brały udział 
w projekcie, oceniane 

były za okres minionych 
trzech lat. mp

Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdański
z godłem „Teraz Polska”

noczesnej deklaracji do poszanowania śro
dowiska naturalnego jest obecnie jednym 
z podstawowych i najważniejszych zadań 
każdej jednostki samorządowej.

Ranking jest też podstawą do określania 
ich słabych i mocnych stron, co stanowi 
bazę do formułowania celów i uwzględnia
nia najważniejszych czynników w dalszym 
ich rozwoju. Badanie jest oparte na danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, co daje 

gwarancję niezależności i rzetelności ran
kingu, który przekrojowo pokazuje, jak 
rozwijają się wszystkie gminy i wojewódz
twa w Polsce.

Ranking opiera się na analizie 16 wskaź
ników GUS obejmujących trzy zasadnicze 
obszary funkcjonowania wszystkich jed
nostek samorządowych: gospodarczy, spo
łeczny oraz ochronę środowiska.

(raf, źródło wnp.pl)
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Zakończyło się wspólne postępowanie 
przetargowe na dostawę i dystrybucję 
energii elektrycznej, w ramach którego 
wpłynęła jedna oferta nadesłana przez 
koncern energetyczny Energa. Przedsta-
wiona w niej cena łączna zamówienia 
wynosi 32 876 248,31 złotych, kiedy to 
wstępnie szacowana łączna wartość in-
dywidualnych zamówień wyniosłaby 36 
062 001,1 złotych. Oznacza to oszczęd-
ność na poziomie powyżej 4 mln zł 
(wstępnie: 4 185 752,79 złotych).

Firma Energa zapewni w przyszłym 
roku zasilenie 1911 obiektów w 10 mia-
stach i gminach metropolii.  W skład 
grupy zamawiających weszły miasta: 
Gdańsk, Sopot, Pruszcz Gdański oraz 
gminy: Tczew, Cedry Wielkie, Kol-
budy, Linia, Pruszcz Gdański (gmina 
wiejska), Przywidz, Pszczółki i Trąbki 
Wielkie.

Łączne prognozowane zużycie 
w ramach tego zamówienia ma wynieść 
około 45 GWh. Umowa na dostarczenie 
energii elektrycznej w 10 gminach, na 
rok 2013 obejmie łącznie około 2000 
obiektów: 1453 szkół, przedszkoli, bo-
isk, hal sportowych i budynków uży-
teczności publicznej oraz 458 zbior-
czych punktów oświetlenia ulicznego.

 Ze względu na rosnące z roku na 
rok ceny energii elektrycznej, podjęcie 
współpracy akurat w tym zakresie sta-
ło się priorytetem. Będziemy bardzo 
usatysfakcjonowani jeśli w wyniku 

Wspólne zamówienie, 
milionowe oszczędności 

Ponad 4 miliony 
złotych zaoszczędzą 
gminy Gdańskiego 
Obszaru 
Metropolitalnego, 
dzięki wspólnemu 
zamówieniu energii. 
Firma Energia 
w przyszłym roku 
zasili 1911 obiektów 
w 10 miastach 
i gminach metropolii, 
które biorą udział 
we wspólnym 
zamówieniu.
wspólnego przetargu udałoby się ten 
proces zastopować – powiedział prezes 
zarządu Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego, prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz.

Wspólne zamówienia publiczne są 
obecnie postrzegane jako możliwość 
racjonalizacji kosztów działalności sa-
morządu terytorialnego. Potencjalne 
oszczędności przynieść może z jednej 
strony wzrastająca skala zamówienia, 
z drugiej zaś ograniczenie kosztów 
związanych z procesem przetargowym. 
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Paweł Adamowicz, prezes 
zarządu Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego 
i prezydent Gdańska

OPEC Sp. z o.o., Konsorcjum Pralnicze 
Sp. z o.o. i Datera SA z województwa po-
morskiego zwyciężyły w kategorii „Inspi-
rująca firma” konkursu Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju. 

Organizowany przez Fundację Innowa-
cji i Rozwoju nieprzerwanie od 2008 roku 
konkurs jest jednym z największych tego 
typu projektów w Polsce. Konkurs obej-
muje swoim zasięgiem wszystkie pod-
mioty odgrywające kluczową rolę w bu-
dowaniu konkurencyjnej gospodarki. 

W tegorocznej edycji konkursu 
w ramach mecenatu specjalnie dla Oran-
ge stworzono dodatkową kategorię kon-
kursową – „Inspirująca firma” – adreso-
waną do firm stosujących nowatorskie 
rozwiązania teleinformatyczne i teleko-
munikacyjne. W tej kategorii na terenie 
województwa pomorskiego wyłoniono 
trzech laureatów.

Zwycięzcą podkategorii „Firma duża” 
zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni. OPEC 
zajmuje się produkcją, dystrybucją i do-
stawą energii cieplnej na terenie czterech 
miast województwa pomorskiego: Gdyni, 
Rumii, Wejherowa i Sopotu. 

Wśród średnich firm laureatem zostało 
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. z Gdy-
ni, zajmujące się usługami pralniczymi, 
natomiast wśród małych firm tytuł „In-
spirującej firmy” przyznano spółce tech-
nologicznej Datera SA z Gdańska, spe-
cjalizującej się w tworzeniu rozwiązań 
teleinformatycznych, w tym dedykowa-
nych rozwiązań służących realizacji wy-
branych usług, świadczonych w chmurze 
na masową skalę.

Laureaci edycji regionalnej będą wal-
czyć o zwycięstwo w etapie ogólnopol-
skim projektu, który odbędzie się w stycz-
niu 2013 roku.

Patronat nad konkursem sprawowali: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Komisja Europejska – Przedstawi-
cielstwo w Polsce, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Urząd Paten-
towy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek 
Banków Polskich oraz Giełda Papierów 
Wartościowych. stan

Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju
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W architekturze, gospodarce, sferze 
społecznej Prezydent stawia na innowa-
cyjne rozwiązania, zarówno pod wzglę-
dem atrakcyjności, jak i funkcjonalności. 
Świadomość designu w Gdyni jest kon-
sekwentnie rozwijana poprzez różnego 
rodzaju inicjatywy adresowane do miesz-
kańców, między innymi festiwal Gdynia 
Design Days, czy konkurs Traffic Design.

Prezydent Gdyni, dr Wojciech Szczurek, 
został nagrodzony w kategorii STRATEG. 
W dziesiątce nominowanych znaleźli się 
m.in. Joanna Przetakiewicz - dyrektor kre-
atywna La Mania; Michał Boni, Minister 
Administracji i Cyfryzacji; Ryszard Bal-
cerkiewicz, właściciel marki Noti; Michał 
Dróżdż, dyrektor rozwoju produktu w fir-
mie Zelmer czy Mateusz Madelski, dyrek-
tor ds. rozwoju w firmie Yes. 

Kapituła swój wybór uzasadniła słowa-
mi: „Za strategię wyrastającą z miłości do 
Gdyni. Realizowaną w dialogu publicz-
nym według zasad partycypacji. Za budo-
wanie zespołu pasjonatów, dzięki którym 
strategia nie jest tylko dokumentem, a czy-
telnym wyznaczeniem celu, elastycznym 
względem zmieniających się warunków 
i oczekiwań biznesu, mieszkańców, i tu-
rystów. Za kolejne Gdynia Design Days 
 imprezę o lekkiej formule, edukującą 
o roli designu. Za inaugurację Centrum 
Designu Gdynia, które na co dzień realnie 
służy jednostkom miejskim, by design był 
skutecznym narzędziem tworzenia miasta 
nowoczesnego, przemyślanego, przyja-
znego i bezpiecznego”. 

Nagrody za kreatywne myślenie wyło-
niło grono niezwykłych osobowości i au-
torytetów w trzech kategoriach: strateg, 

Najlepszy strateg designu
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został laureatem nagrody 
Design Alive Awards 2012 w kategorii STRATEG. Nagroda 
przyznawana jest za oryginalną i kreatywną umiejętność 
odpowiadania na potrzeby współczesnego człowieka.

Energoskrzynki z opcją siedzenia przy ul. Świętojańskiej 

Fo
t. 

Sy
lw

ia
 S

zu
m

ie
le

w
ic

z
To

bi
as

z

Gdyńskie parasole przy plaży Śródmieście 
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Prezydent Wojciech Szczurek 
został nagrodzony za przemyślaną 
i konsekwentną realizacją planu 
rozwoju Miasta, stanowiącego od 
zarania, czyli lat 20-tych XX w. 
- ikonę nowoczesności. 
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kreator oraz animator. Ambicją pomysło-
dawców konkursu było wybrać osoby, 
które odpowiadają na potrzeby konsu-
menta nowej generacji. Celem było wska-
zanie twórców i promotorów: rozwiązań, 
produktów, usług i przestrzeni powstałych 
z synergii designu, technologii, ekologii 
i biznesu. 

Laureaci konkursu zostali wybrani przez 
autorytety w dziedzinie szeroko rozumia-
nego designu. W skład kapituły konkursu 
weszli: Zuzanna Skalska, znana i ceniona 
trendwatcherka; Agnieszka Szóstek, spe-
cjalistka User Experience; Piotr Voelkel, 
mecenas sztuki, szef grupy VOX; Oskar 
Zięta, wynalazca i projektant, autor pro-

jektu statuetki Design Alive Awards 2012; 
Ake Rudolf, niezależny kurator designu 
oraz Ewa Trzcionka, redaktorka naczel-
na magazynu Design Alive. Nominowali 
oni osoby świadome własnej wartości, 
o szczególnym zapale i charyzmie.

 Dojrzeliśmy jako społeczeństwo, by 
wartość designu znajdować w ludziach, 
a nie tylko w odtwórczych produktach 
jak krzesełka czy lampki. W Design Alive 
Awards nagradzamy twórczą myśl. Wska-
zujemy tym samym drogę do nowego, 
globalnego przemysłu kreatywnego  tak 
o nagrodzie mówi przewodnicząca kapi-
tuły, Zuzanna Skalska, ceniona obserwa-
torka trendów. 
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZP 
w Żukowie. przedsiębiorcy z terenu gminy Kar-
tuzy, przedstawiciele władz samorządowych oraz 
Jan Zarębski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu. 

 Przedstawiliśmy swoją dotychczasową działal-
ność i propozycje dla przedsiębiorców w zakre-
sie szerszej integracji środowiska dla osiągnięcia 
założonych celów i wspólnej reprezentacji wobec 
władz samorządowych i państwowych – mówi 
Zbigniew Jarecki, prezes Związku Pracodawców 
w Żukowie.  Wszyscy zgodnie podkreślali potrze-
bę współpracy w celu zgłaszania propozycji roz-
wiązań dotyczących firm i przedsiębiorstw w za-
kresie podatków lokalnych jak ogólnokrajowych.

Podczas spotkania poruszono tematy związane 
z inicjatywami mającymi na celu rozwój przed-
siębiorczości. Wskazywano na potrzebę zrze-
szania się w celu wzmocnienia pozycji przed-
siębiorców w rozmowach z partnerami. Rozma-
wiano też na tematy związane z finansowaniem 
przedsiębiorczości. 

Mirosława Lehman przedstawiła realizację 
zadań inwestycyjnych w gminie w ostatnich la-
tach, wykonanie zadań budżetowych za 2012 rok 
a także zaprezentowała propozycje przedsięwzięć 
na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Pomorskiego Funduszu Po-
życzkowego i Pomorskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych, którzy przedstawili propozycje 
dla przedsiębiorców w zakresie wspierania ich 
działalności gospodarczej i rozwoju firm. Przed-

siębiorcom zaprezentowano także instrument fi-
nansowy JESSICA (to skrót od angielskiej nazwy 
Joint European Suport for Sustainable Investment 
in City Areas, co oznacza wspólne europejskie 
wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obsza-
rach miejskich). 

Przedsiębiorcy z kolei wskazywali na ograniczo-
ną dostępność środków finansowych oraz piętrzą-
cych się wymogach stawianych przy ubieganiu 
się o środki.

 Duże zainteresowanie i dyskusję wywołały 
propozycję rozwiązań dotyczące nowych zasad 
gospodarowania odpadami, które przejmują gmi-
ny od połowy 2013 roku – dodaje Zbigniew Ja-
recki.  Przedsiębiorcy wyrażali niezadowolenie 
z faktu, że nie będą mieli możliwości wyboru fir-
my odbierającej odpady, a to będzie powodowało 
wzrost cen za te czynności.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na te-
mat podatków lokalnych jak również podatku VAT 
(terminów płatności i jego zwrotu). Na koniec ze-
brani zobowiązali Zarząd Związku Pracodawców 
do przygotowania oświadczenia skierowanego do 
Ministerstwa Finansów w sprawie nowych zasad 
rozliczania VAT. Pismo dotyczyć będzie kwestii 
interesujących przedsiębiorców, a więc kwestii 
zatorów płatniczych, obowiązku terminowego 
odprowadzania podatku, jak również zbyt długich 
terminów nałożonych przez Urzędy Skarbowe 
w oczekiwaniu na zwrot z tytułu nadpłaconego 
podatku VAT.
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Od lewej: Jan 
Zarębski, prezes 
Gdańskiego Klubu 
Biznesu, Mirosława 
Lehman, burmistrz 
Kartuz oraz Zbigniew 
Jarecki, prezez 
Związku Pracodawców 
w Żukowie

Pracodawcy o podatkach
Podsumowanie dotychczasowej działalności, integracja środowiska przedsiębiorców, 
współpraca z samorządem, podatki i gospodarka odpadami – to główne tematy, jakie 
poruszono na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Związku Pracodawców w Żukowie 
oraz Mirosławę Lehman, burmistrza gminy Kartuzy. 

 - Wszyscy zgodnie 
podkreślali po-
trzebę współpracy 
w celu zgłaszania 
propozycji rozwią-
zań dotyczących 
firm i przedsię-
biorstw w zakresie 
podatków lokal-
nych jak ogólno-
krajowych.
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Liczba umów zawartych przez Urząd 
Marszałkowski oznacza, że od momentu 
rozpoczęcia realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 20072013 każdego 
dnia co najmniej jedna firma, samorząd 
lub stowarzyszenie dostawały gwarancję 
dofinansowania projektów ze środków 
Unii Europejskiej. Wartość umów zawar-
tych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego wyniosła pod koniec października 
2012 roku 91,2% pieniędzy, które były 
w dyspozycji urzędu. To najlepszy wynik 
w kraju. 

Szybkość z jaką Urząd Marszałkowski 
realizuje program spowodowała, że Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego przy-
znało nam w ubiegłym dodatkowe 45 mln 
euro. Pieniądze pochodziły z tzw. Krajo-
wej Rezerwy Wykonania i przeznaczono 
je dla regionów, które najlepiej radziły so-
bie z wdrażaniem Regionalnych Progra-

mów Operacyjnych. Możliwość zdobycia 
dodatkowych 45 mln euro nie było jedyną 
przyczyną tempa pracy urzędników. Mar-
szałek województwa Mieczysław Struk, 
zwraca uwagę, że pieniądze z Unii Euro-
pejskiej wspierają pomorską gospodarkę 
w czasie kryzysu.

 Z założenia środki dostępne z UE 
miały być instrumentem wsparcia dla re-
gionalnego rynku w czasie spowolnienia 
gospodarczego. Już w 2008 roku prze-
prowadziliśmy 21 konkursów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego, co było 
najlepszym rezultatem w Polsce. W kolej-
nym – 2009 roku  przeprowadzono po-
nad 40 konkursów. Najwięcej pieniędzy 
mogło zatem trafić na rynek w okresie, 
gdy wzrost PKB spadł w Polsce do 1,6%  
podkreśla Mieczysław Struk.

Pozytywny wpływ środków unijnych 
potwierdza także prognoza Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, według 

Prawie 8 mln zł trafiło do pomorskich 
samorządów na budowę, modernizację 
i rozbudowę targowisk gminnych. Za-
rząd Województwa Pomorskiego prze-
znaczy także 35 mln zł na projekty zwią-
zane z odnową wsi. 

Umowy o realizacji projektów ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 20072013 będą dotyczyć:

 budowy, modernizacji, rozbudo-
wy targowisk gminnych – pieniądze 
na wsparcie tego typu inwestycji zostały 
po raz pierwszy wyodrębnione w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich

 odnowy wsi, tj. projektów obejmu-
jących m.in.: budowę lubmodernizację 
infrastruktury społecznej (w tym świe-
tlic wiejskich, domów kultury), remonty 

obiektów zabytkowych (w tym sakral-
nych), budowy/remonty/wyposażanie 
infrastruktury rekreacyjnosportowej 
(w tym boisk wiejskich, placów zabaw) 
oraz turystycznej. Zarząd Województwa 
Pomorskiego zatwierdził do realizacji 
163 projekty na łączną kwotę dofinanso-
wania prawie 43 mln zł. Obecnie środ-
ków wystarczy na sfinansowanie 140 za-
dań, z kwotą dotacji ok. 35 mln zł.  

Łącznie w województwie pomorskim 
rozstrzygnięto trzy konkursy związane 
z „odnową wsi”. W ich wyniku reali-
zowanych będzie ponad 400 inwesty-
cji, wspartych kwotą blisko 100 mln zł. 
Trzeci konkurs był najprawdopodobniej 
ostatnim w perspektywie finansowej 
20072013.  

Miliony na targowiska 
i odnowę wsi

Marszałek 
Mieczysław 
Struk (z prawej) 
podpisuje umowę 
z burmistrzem 
Pelplina Andrzejem 
Stanuchem
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Obecnie środ-
ków wystarczy 
na sfinansowa-
nie 140 zadań, 

z kwotą dotacji 
ok. 35 mln zł.  

Projekty z unijnej kasy 
1500 umów podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Za pieniądze z Unii 
Europejskiej realizowane są projekty o wartości prawie 6,5 mld zł.
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Pomorska miejscowość Trze-
bielino, jako pierwsza w kraju, 
została w pełni oświetlona 
przy użyciu energooszczędne-
go oświetlenia LED. Wszyst-
kie lampy uliczne mają teraz 
takie oprawy.

Na terenie gminy w ciągu 
miesiąca spółka Energa Oświe-
tlenie wymieniła 218 starych 
lamp na nowe oprawy LED’o-
we Philips, a pozostałe 136 
wykorzystano ponownie, wy-
mieniając w nich źródła świa-
tła. Wcześniej ulice w tej gmi-
nie były oświetlane głównie 
przez energochłonne oprawy 
rtęciowe o mocy 250W. Teraz 
Trzebielino stało się najno-
wocześniej oświetloną gminą 
wiejską w Polsce. Do sterowa-
nia oświetleniem zastosowano 
zegary astronomiczne. 

Wszystkie nowe punkty 
świetlne mają niższą moc od 
poprzednio zainstalowanych 
oraz posiadają dużo lepsze 
parametry oświetleniowe. 
Dzięki temu ulice są znacznie 
lepiej oświetlone, a zużycie 
energii jest o wiele mniejsze. 
Według szacunków, w gminie 
Trzebielino koszty zużycia 
energii elektrycznej spadną 
o 55 procent. 

Nowe oświetlenie jest nie 
tylko energooszczędne i eko-
logiczne, ale również bardziej 
przyjazne dla mieszkańców 
niż żółte światło sodowe. Białe 

światło generowane przez dio-
dy LED sprawia, że otoczenie 
postrzegane jest jako jaśniej-
sze i bardziej naturalne. 

– Modernizacja oświetle-
nia drogowego oznacza dla 
naszej gminy lepszą jakość 
oświetlenia dróg oraz poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców 
– mówi Tomasz Czechowski, 
wójt gminy Trzebielino.– Szu-
kając oszczędności, władze 
samorządowe w naszym kraju 
często włączają oświetlenie 
tylko na kilka godzin wie-
czornych i porannych. Przy-
kład naszej gminy pokazuje, 
że dzięki mądrej inwestycji 
można oświetlać  drogi i ulice 
przez całą noc, przy jednocze-
snym obniżeniu wydatków na 
energię o ponad połowę.

– Mamy nadzieję, że do-
świadczenia gminy Trzebielino 
okażą się dobrym przykładem 
dla władz samorządowych nie 
tylko na Pomorzu, lecz także 
w całej Polsce – mówi Arka-
diusz Marat, prezes Zarządu 
ENERGA Oświetlenie Sp. 
z o.o. 

– Dzięki oszczędnościom 
generowanym przez tego typu 
rozwiązania, samorządy mogą 
nie tylko finansować inwesty-
cje oświetleniowe, lecz także 
inwestować w inne dziedziny 
– tłumaczy Bogdan Rogala, 
wiceprezes Zarządu Philips 
Lighting Poland. waga

Najnowocześniejsze 
oświetlenie w Polsce

– Mamy nadzie-
ję, że doświad-

czenia gminy 
Trzebielino oka-

żą się dobrym 
przykładem dla 
władz samorzą-

dowych nie tylko 
na Pomorzu, lecz 

także w całej 
Polsce – mówi 

Arkadiusz Marat, 
prezes Zarządu 
ENERGA Oświe-
tlenie Sp. z o.o.

Na terenie gminy 
w ciągu miesiąca 

spółka Energa 
Oświetlenie 

wymieniła 218 
starych lamp na 

nowe oprawy 
LED’owe Philips, 
a pozostałe 136 

wykorzystano 
ponownie, wy-

mieniając w nich 
źródła światła.

Projekty z unijnej kasy 
którego PKB na mieszkańca w 2015 roku, 
dzięki pozyskaniu środków Unii Europej-
skiej, będzie o ponad 7 pkt. procentowych 
wyższy niż w scenariuszu, który tego 
wpływu nie uwzględnia.

- Jedynie cztery regiony w Polsce zano-
towały zbliżony wynik do województwa 
pomorskiego. To także lepszy rezultat niż 
ten, który zanotowały kraje „piętnastki”, 
korzystające z pomocy unijnej w latach 
90.  dodaje marszałek.

Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007
2013 to największe przedsięwzięcie finan-
sowe w historii regionu. Wartość finanso-
wanego przez Unię Europejską programu 
wynosi ponad 938 mln euro. Ze środków 
RPO WP, zarządzanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego 
finansowane są projekty z niemal wszyst-
kich dziedzin gospodarki i usług publicz-
nych. Dzięki RPO WP powstała m.in. Al. 
Havla w Gdańsku, rozbudowywany jest 
Teatr Muzyczny w Gdyni, budowana jest 
sieć  dzięki której dostęp do internetu może 
uzyskać ponad 107 tys. osób. Dofinanso-
wanie otrzymały też uniwersytety, szpitale 
oraz ponad 2,5 tys. przedsiębiorców.
(red)
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Koniec roku, to według planów koniec 
prac na kolejnym odcinku Trasy Słowac-
kiego, na Trasie Sucharskiego i odda-
nie do użytku Obwodnicy Południowej 
Gdańska. Trwają też starania, aby jeszcze 
w tym roku przejezdny był most na Wiśle 
w Kwidzynie. 

Trasa Słowackiego

Do użytku zostanie oddany odcinek 
Trasy Słowackiego od ronda de La Salle 
do węzła Marynarki Polskiej. Wykonano 
już ok. 70 proc. prac. Powstają tutaj m.in. 
estakada nad al. Grunwaldzką i wiadukt 
nad torami PKP we Wrzeszczu.Do koń-
ca 2014 r. planowane jest zakończenie 
ostatniego odcinka Trasy Słowackiego, 
od węzła Marynarki Polskiej do węzła Ku 
Ujściu, obejmującego też budowę tunelu 
pod Martwą Wisłą. Wiercenie tunelu ma 
się rozpocząć na początku 2013 r. 

Przebudowa ulicy Słowackiego o łącznej 
długości około 10 km została podzielona 
na cztery zadania inwestycyjne. Realiza-
cję trzech pierwszych zaplanowano na 
lata 20112013, czwarte potrwa najpraw-
dopodobniej o rok dłużej.

Zadanie 1 dotyczy tak zwanego odcinka 
lotniskowego o długości 2,8 km – od ul. 
Spadochroniarzy do ul. Budowlanych. Za-
danie 3 to plan budowy dwóch jezdni po 
dwa pasy ruchu na 2,2 km Zielonej Dro-
gi, która pobiegnie od al. Gen. J. Hallera 
do Węzła Marynarki Polskiej. Zadanie 4 

Wszystkie drogi Pomorza   
Mijający rok upłynął w naszym regionie pod znakiem intensywnych prac nad 
infrastrukturą drogową. Sporo udało się zrobić w pierwszej jego połowie, z uwagi 
na zbliżające się mistrzostwa Euro 2012, ale końcówka jest nie mniej owocna, 
a i perspektywy na najbliższą przyszłość nastrajają optymistycznie. 

dotyczy wspomnianej już budowy 2,4 km 
Trasy Słowackiego od Węzła Marynarki 
Polskiej do Węzła Ku Ujściu. 

Szacunkowy koszt czterozadaniowej in-
westycji to około 1,3 mld zł. 

Trasa Sucharskiego

Także do końca roku w Gdańsku do 
użytku ma być oddana Trasa Sucharskie-
go. Pierwszy odcinek trasy, od obwodnicy 
południowej Gdańska do węzła Elbląska, 
jest zrealizowany w 70 proc. Obecnie 
trwają prace m.in. przy pięciu wiaduktach 
i przejściu pieszorowerowym pod tora-
mi. Odcinek Trasy Sucharskiego od węzła 
Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu jest 
wykonany w ponad 75 proc.

Odcinek trasy od węzła Ku Ujściu do 
Terminalu Promowego Westerplatte prze-
budowano rok temu. 

Projekt Trasy Sucharskiego jest ściśle 
związany z budową Trasy Słowackiego 
i Obwodnicy Południowej Gdańska. Poło-

żona we wschodniej części miasta, będzie 
głównym połączeniem drogowym Por-
tu Gdańskiego z drogą krajową S7 oraz 
Autostradą A1. Jej planowana długość to 
około 8,3 km. Trasa ciągnąć się będzie 
od południowego wschodu na północny 
zachód. 

Realizacja tej inwestycji kosztować bę-
dzie około 660 mln zł. 
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Trasa W-Z

Jedna z najważniejszych arterii ko-
munikacyjnych Gdańska. Realizacja tej 
inwestycji umożliwi połączenie najważ-
niejszych szlaków komunikacyjnych na 
kierunku wschódzachód. Dzięki niej 
znacznie usprawniony zostanie dojazd 
z drogi krajowej S7 (Żukowo – Gdańsk 
– Elbląg – Warszawa – Kraków – Chyż-
ne – granica państwa) oraz Autostrady A1 
do Śródmieścia Gdańska. Co za tym idzie, 
gdańszczanie oraz odwiedzający miasto 
goście będą mogli swobodnie poruszać 
się między Centrum Gdańska a Obwod-
nicą Trójmiasta i wschodnimi terenami 
przemysłowymi. Trasa WZ usprawni 
również przemieszczanie się z Portu Lot-
niczego w Gdańsku Rębiechowie do cen-
trum Gdańska oraz na stadion PGE Arena 
Gdańsk. 

W ramach inwestycji zaplanowano dwu-
jezdniową Trasę WZ o długości 2,22 km 
od ul. Jabłoniowej do Węzła Karczemki 
oraz ulicę Kartuską Północną na długości 
840 m. Przebudowywane są również od-
cinki ulic bocznych, między innymi No-
wej Myśliwskiej, Kartuskiej Południowej, 
Kalinowskiej i Otomińskiej na łącznej 
długości 2,77 km. 

Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2010 
roku. Inwestycja kosztowała 150 milio-
nów złotych.

Obwodnica Południowa

Jest strategicznym połączeniem Obwod-
nicy Trójmiasta S6 i Autostrady A1 z dro-
gą krajową nr 7 oraz Trasą Sucharskiego. 
Pozwala ona na ominięcie terenów urba-
nistycznych Gdańska oraz usprawnie-
nie powiązań komunikacyjnych portów 
w Gdańsku i Gdyni z trasami wyjazdo-
wymi. Według prognoz nowa droga może 

Wszystkie drogi Pomorza   

Dofinansowania unijne:
Unia, która wspomaga wszystkie wspomniane powyżej inwestycje przeznaczyła 

kolejne 20 milionów złotych na pomorskie drogi. Gdańsk wykorzysta 1,5 miliona 
dotacji na opracowanie dokumentacji dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. 

Fundusze na prace projektowe otrzymają też takie miasta jak Słupsk, Bytów czy 
Tczew. Po 1,5 mln zł dostaną gmina Bytów na opracowanie dokumentacji projekto-
wej rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz, powiat tczewski 
na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez Wisłę w Tcze-
wie. 1,2 mln zł otrzyma miasto Słupsk na opracowanie dokumentacji projektowej 
nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210. Kwotą 1,125 
mln zł zostaną dofinansowane prace projektowe budowy metropolitalnego węzła 
integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. 

Reszta środków zostanie wykorzystana m.in. na dokumentacji projektowych na 
rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 188, 214, 222, 224, 226, 521 oraz bu-
dowę obwodnicy Skórcza i Lęborka.

Stosunek wartości projektów objętych dofinansowaniem do wielkości dotacji  to 
26,5 mln zł, do 19,5 mln zł. 

przyczynić się do zmniejszenia liczby po-
jazdów przejeżdżających przez śródmie-
ście o jakieś 1214 tys. na dobę. 

Obwodnica Południowa będzie czę-
ścią połączenia Aglomeracji Trójmiej-
skiej z korytarzem transportowym nr 
VI (Gdańsk  Katowice  Żylina), który 
w przyszłości stanie się rozszerzeniem 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
Unii Europejskiej TINA.

Całkowity koszt projektu to ponad 1,5 
mld zł.

Most przez Wisłę w Kwidzynie

Jedną z najważniejszych inwestycji w re-
gionie jest obecnie budowa mostu przez 
Wisłę w Kwidzynie, położonego w ciągu 
drogi krajowej nr 90. Sześcioprzęsłowy 
most o dł. 808 m i szerokości ponad 16 m 

budowany jest od 2010 r. Niestety istnieją 
„poważne zagrożenia co do zachowania 
założonego terminu (koniec tego roku)  
z powodu opóźnień realizacji przez wyko-
nawcę”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad zapewnia, że czynione 
są wszelkie starania, żeby obiekt mógł być 
oddany do użytku w 2012 roku. Obecnie 
prowadzone są roboty związane z wypo-
sażeniem mostu i jego wykończeniem. 
Wykonawcą mostu jest Budimex SA. 

Kilka ważnych inwestycji drogowych   
regionie jest w fazie przygotowań. Dyrek-
tor oddziału GDDKiA w Gdańsku Robert 
Marszałek wymienia wśród nich m.in. 
Trasę Kaszubską, czyli odcinek drogi 
ekspres owej S6 od Lęborka do obwod-
nicy zachodniej Trójmiasta, odcinek S7 
z Koszwał do Kazimierzowa k. Elbląga, 
odcinek drogi S6 od Słupska do Lęborka, 
obwodnice Kościerzyny i Malborka oraz 
obwodnicę metropolitalną Trójmiasta. 
Uważa, że w ciągu najbliższych dwóch
trzech lat może się rozpocząć budowa 
odcinka S7 z Koszwał do Kazimierzowa, 
czyli dalszej części południowej obwodni-
cy Gdańska oraz obwodnic Kościerzyny 
i Malborka.
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Jak zrodził się pomysł, aby założyć 
firmę o takim profilu działalności?  

 Ze strażą pożarną miałam styczność już 
od młodzieńczych lat. Ukończyłam Szko-
łę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, po 
której podjęłam pracę w wojsku, w jed-
nostce pożarniczej.  Po odejściu stamtąd, 
wzbogacona o doświadczenie, postano-
wiłam spróbować własnych sił i założyć 
działalność gospodarczą o najbliższym 
memu sercu profilu. Otrzymałam w tym 
celu dofinansowanie z Urzędu Pracy, dzię-
ki któremu wynajęłam i wyposażyłam po-
mieszczenie warsztatowe i tym sposobem 
w 1991 r. powstała Firma MAWI. 

Ta branża – pożarnictwo i BHP – koja-
rzą się raczej z mężczyznami. A pani 
jednak zdecydowała się założyć firmę 
o takim profilu...

 Zawsze lubiłam tzw. „męskie” zawo-
dy. Zanim jeszcze podjęłam edukację 
w Szkole Chorążych, skończyłam Tech-
nikum Samochodowe w Gdańsku. W la-
tach, w których założyłam własną firmę 
byłam jedyną kobietą prowadzącą działal-
ność w tej właśnie branży. Jeżdżąc na róż-
ne szkolenia  czy konferencje, musiałam 
zmierzyć się z tym, że wokół mnie byli 
sami mężczyźni i niejednokrotnie byłam 
zmuszona udowadniać, że poziom mojej 
wiedzy w zakresie pożarnictwa jest odpo-
wiednio wysoki. Teraz jest już inaczej, ko-
biety w tej branży nie są ewenementem. 

Czy początki prowadzenia własnej 
firmy były trudne?

Myślę, że początki każdej działalności 
nie są łatwe. MAWI było początkowo 
niedużym serwisem sprzętu gaśniczego. 
Stopniowo poszerzaliśmy zakres naszej 
działalności,                poprzez sprzedaż 
podręcznego  sprzętu gaśniczego i doradz-
two p.poż, a następnie wprowadziliśmy 
do naszej oferty artykuły BHP. Kolejnym 
ważnym krokiem było stworzenie wła-
snego warsztatu. Koszty, które wcześniej 
ponosiliśmy z uwagi na dzierżawę,  teraz 
mogliśmy przeznaczyć na unowocześnie-
nie wyposażenia, co wiąże się z podwyż-
szeniem jakości oferowanych przez nas 
usług i poprawę warunków pracy. Dzięki 
własnemu lokalowi mamy też możliwość 
prowadzenia specjalistycznych szkoleń. 

Przez te lata udało się pani rozwinąć 
firmę zdobywając kolejne rynki. 

MAWI – pasja i biznes
Z Marią Rzepińską, właścicielką firmy MAWI oferującą kompleksową obsługę i doradztwo 
w zakresie zabezpieczenia i profilaktyki p.poż i BHP, rozmawia Rafał Korbut. 

Rynek przez te lata ulegał wielu zmianom, 
w myśl których nasza Firma dostosowy-
wała się spełniając rosnące z czasem po-
trzeby i oczekiwania naszych klientów. 
W myśl zmieniających się wielokrotnie 
przepisów przeciwpożarowych, musieli-
śmy wyjść naprzeciw temu problemowi 
i służyć szeroko pojętym doradztwem 
i dostosowaniem swoich usług do nowych 
wymagań, takich jak:
- opracowywanie instrukcji 
  bezpieczeństwa pożarowego, 
 badanie sieci hydrantowej 
  wewnętrznej i zewnętrznej, 
 pomiar oświetlenia awaryjnego 
  i ewakuacyjnego, 
 wyposażenie obiektów 
  w podręczny sprzęt gaśniczy, 
 wyposażenie w znaki ochrony 
   p.poż, ewakuacyjne i instrukcje.

Ponieważ zawsze dokładamy szczegól-
nych starań, by każda usługa była trakto-
wana z wyjątkową uwagą i starannością, 
dziś naszymi klientami są zarówno małe, 
średnie i duże firmy, jak i jednostki budże-
towe, urzędy miast i gmin, a także szkoły 
i wiele innych przedsiębiorstw oraz klien-
tów indywidualnych. 

Udało się jednak pani nie tylko prze-
trwać przez te lata, ale także rozwinąć 
firmę tak, że stała się jednym z więk-
szych tego typu przedsiębiorstw. Na 

pewno udział w tym mają również 
pracownicy. 

 Oczywiście, że tak. Dlatego od kilku-
nastu lat zatrudniam tę samą, sprawdzoną 
ekipę zaufanych i oddanych swej pracy 
fachowców, którym  jak i mnie zależy na 
tym, abyśmy się rozwijali. To właśnie oni 
swoją lojalnością, wiedzą i fachowością 
tworzą wizerunek tej firmy. Ważne jest 
także, aby w ślad za zmieniającymi się 
przepisami i wymogami, doszkalać swych 
pracowników, rozszerzając ich wiedzę 
i umiejętności. Często powtarzam, że to 
nie ja płacę pensję swoim pracownikom, 
ale nasi klienci. 

Czyli tak w skrócie – jaka jest recepta na 
sukces?

 Przede wszystkim jak słusznie zauwa-
żył rzymski retoryk  Lukian Do sukce-
su nie ma żadnej windy, trzeba iść po 
schodach. Jeżeli jednak miałabym wy-
mienić w kilku słowach, co składa się 
na poszczególne ich stopnie, byłyby to 
na pewno: rzetelność, solidność, uczci-
wość, stabilność cen, zaufani pracowni-
cy, profesjonalne doradztwo i wszystko 
to, co gwarantuje zadowolenie klientów. 
Jeżeli klient jest zadowolony z naszych 
usług, będzie później do nas wracał 
i polecał naszą firmę innym. Niska cena 
wbrew pozorom nie jest wcale jedynym 
wyznacznikiem sukcesu. Często waż-
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niejsza jest jakość świadczonych usług, 
wiedza pracowników i ich fachowość. 
To wszystko też ma swoją niewymowną 
wartość. Dlatego czasami warto zapłacić 
nieco więcej, aby uniknąć ewentualnego 
problemu np. z serwisem, który mieści 
się w ramach naszych usług. Przez te 
lata wypracowaliśmy sobie znakomite 
kontakty z producentami sprzętu, dzięki 
którym dziś możemy zaoferować swoim 
klientom najwyższą jakość za konkuren-
cyjną cenę.  Oprócz zakresu usług jakie 
wykonujemy, chętnie służymy zawsze 
doradztwem, a nasz serwis czynny jest 
przez całą dobę, co w razie nagłej ko-
nieczności daje klientom komfort skorzy-
stania z naszej pomocy.  

Przez te lata pani firma zdobyła wiele 
wyróżnień i nagród. Które z sukcesów 
wymieniłaby pani jako najważniejsze?

 Faktycznie, mogę nieskromnie przy-
znać, że MAWI otrzymała całkiem sporo 
dyplomów, statuetek i certyfikatów, wśród 
nich jest certyfikat „Firmy z przyszłością”, 
a od trzech lat przyznawany jest nam Zło-
ty Certyfikat „Rzetelnej firmy”, z czego 
jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ 
jest on potwierdzeniem naszej uczci-
wości i rzetelności zarówno w stosunku 
do dostawców, jak i klientów. W 2000 r. 
nasza firma przystąpiła do Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, będąc od tej pory nie-
przerwanie jej członkiem. Nieustannie 
staramy się poprawiać jakość naszych 
usług. W tym celu wdrożyliśmy system 
zarządzania jakością ISO 9001, który po-
zwolił nam usystematyzować procedury 
związane z serwisem i handlem. 

Prowadzenie firmy to przede wszyst-
kim nastawienie się na zyski. Ale pani 
wspiera też rozwój życia społecznego 
w Redzie, dofinansowuje straż pożar-
ną, sport, działa też pani charytatyw-
nie. 

  Rzeczywiście, sama od wielu lat je-
stem strażakiemochotnikiem i wraz 
z MAWI wspieramy Ochotniczą Straż 
Pożarną w wielu dziedzinach. Byliśmy 
jednym z fundatorów sztandaru dla redz-
kich strażaków, organizujemy pokazy ra-
townictwa, na które dostarczamy niezbęd-
ny sprzęt gaśniczy, pomagamy również 
w wyposażeniu ośrodka szkoleniowego 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. Mając na uwadze rozwój fizycz-

ny młodzieży, moja firma dofinansowuje 
tutejszą drużynę piłkarską Orlęta Reda. 
Nie pozostajemy również obojętni wobec 
tych, których los nie oszczędzał i wyma-
gają szczególnego wsparcia, dlatego prze-
kazujemy datki na rzecz różnych fundacji 
pomagających potrzebującym. W tym 
roku zakupiliśmy też kartki świąteczne, 
których projekt został wyłoniony podczas 
konkursu zorganizowanego wśród osób 
niepełnosprawnych z inicjatywy Gdań-
skiej Fundacji Dobroczynności, a cały do-
chód z nich przeznaczony jest  na zakup 
paczek świątecznych dla dzieci z ubogich 
rodzin. Dlatego ze szczególną przyjemno-
ścią będziemy owe kartki wysyłać wraz 
z życzeniami świątecznymi do naszych 
kontrahentów.

Rozumiem, że nadal zamierza pani 
rozszerzać działalność firmy? Jakie są 
plany na najbliższą przyszłość?

Aby utrzymać  i wzmocnić pozycję na 
rynku, trzeba nieustannie podejmować 
kolejne działania i być otwartym na nowe 
wyzwania. Wymogi dotyczące zabezpie-
czenia przeciwpożarowego oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy wciąż się 
zmieniają i należy się do nich dostosowy-
wać. Między innymi dlatego rozszerzyli-
śmy działalność o wymianę hydrantów, 
a oprócz szkoleń z zakresu praktycznego 
użycia podręcznego sprzętu gaśniczego 
będziemy świadczyć także usługi z za-
kresu szkoleń BHP. Aktualnie jesteśmy 
w trakcie remontowania kolejnego bu-
dynku na potrzeby firmy, który mieści się 
w Redzie przy ul. Rzecznej 2a, gdzie już 
teraz znajduje się nasz warsztat i całe za-
plecze techniczne. 
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KonaszewsKi, 
Krawiec,
Który szyje 
na miarę
Jarosław Konaszewski 
to jeden z najbardziej znanych 
i najbardziej 
rozchwytywanych 
krawców w regionie. 

Jego umiejętności 
cenią ludzie 
sztuki i biznesu.  
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- Szyjemy odzież damską i męską na miarę, koszule oraz obuwie. 
Sprzedajemy również gotowe garnitury, krawaty, muszki i paski – wylicza Jarosław Konaszewski, 
właściciel firmy Zakład Krawiecki Jarosław Konaszewski, który istnieje od 1988 roku. 

Mistrz należy do czwartego pokolenia kultywującego rodzinne tradycje rękodzieła i rzemiosła. W oliwskiej pracowni ubierają 
się ludzie sztuki i biznesu. Zlecenia pochodzą z wielu stron, m.in. od prezydenta Lecha Wałęsy, opery, teatru, służb rządowych, 
wojska, historycznych grup rekonstrukcyjnych. Wśród spektakularnych wyrobów mistrza Jarosława znajdziemy np. zaprojek-
towaną i uszytą przez niego togę dla radnych Miasta Gdańska. Partnerami i dostawcami tkanin są renomowani producenci: 
Holland & Sherry, Scrabal, Ermenegildo Zegna. 
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Lokowanie w Trójmieście przedstawicielstw 
firm, których obsługa wymaga doskonałych 
kadr, wysokiej jakości infrastruktury biuro-
wej i zaplecza technicznego staje się powoli 
tradycją. 

 Właśnie takich innowacyjnych firm nam na 
Pomorzu potrzeba  powiedział podczas uro-
czystości Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.

Francuska spółka zatrudnia w Gdańsku pra-
wie 370 osób (340 inżynierów i 30 pracow-
ników biurowych) i jest największą pod tym 
względem filią Sii w Polsce. Tylko w ciągu 
ostatniego roku pracę znalazło tu 250 osób, co 
plasuje firmę w pierwszej trójce największych 
pracodawców IT na Pomorzu. Gdański oddział 
Sii pracuje głównie dla klientów z branży Hi-
ghTech, bankowości i ubezpieczeń.

W związku z uruchomieniem nowych pro-
jektów w Centrum Rozwoju Oprogramowania 
od przyszłego roku Sii powiększa swoje biuro 
w Centrum Biznesowym Olivia. Firma będzie 
też poszukiwać o. 250 nowych pracowników, 
głównie inżynierów. 

W ostatnim czasie Trójmiasto oglądało spo-
ro takich uroczystych inauguracji. Brak więk-
szych inwestycji w sektorze produkcyjnym 
rekompensuje nam powstawanie biur finanso-
wych, rachunkowo księgowych, czy wyspe-
cjalizowanych oddziałów branży IT, które za-
pewniają miejsca pracy zwłaszcza wykształco-
nym i wysoko kwalifikowanym mieszkańcom 
regionu. Tylko w ubiegłym roku, w Gdańsku 
ulokowały się dwa poważne podmioty: kon-
cern Bayer i fińska firma Metsä Group.

Metsä Group, fiński koncern działający 
w branży drzewnej rozpoczął działalność 
w Gdańsku pod koniec września. Biura firmy 
mieszczą się w kompleksie Opera Office.

Fiński koncern wynajął tu ok. 1000 metrów 
kw. powierzchni biurowej, którą zaadaptowano 
na potrzeby centrum finansowoksięgowego. 
Zadaniem gdańskiego oddziału koncernu bę-
dzie obsługa jego europejskich oddziałów.

 Zapewniamy przyjazne środowisko pra-
cy i nowoczesne wyposażenie biurowe. To 
wszystko w połączeniu z interesującą ofertą 
zawodową w międzynarodowej firmie sprawia, 
że będzie to wyjatkowe miejsce pracy – powie-
dział na otwarciu VestPekka Takala, dyrektor 
finansowy Metsä Group. W chwili oficjalnego 
otwarcia zatrudniono już 30 pracowników, 
głownie absolwentów finansów i rachunkowo-

ści. Docelowo, do końca 2013 roku zatrudnie-
nie wzrośnie do około 100 osób.

Spółka obecna jest w ponad 30 krajach i za-
trudniająca 12,5 tys. pracowników. Działalność 
Metsä Group koncentruje się przede wszyst-
kim na przetwarzaniu drewna pochodzącego 
z plantacji leśnych tzw. „Nordic wood”.  Wśród 
produktów Metsä Group można znaleźć m.in. 
chusteczki higieniczne, papiery do pieczenia, 
karton i papier, włókna celulozowe, oraz tarci-
cę i drewno konstrukcyjne. W roku 2011 przy-
chody koncernu wyniosły 5,3 mld Euro.

Wybór Gdańska na siedzibę oddziału Metsä 
Group nie jest przypadkowy. Fińscy inwesto-
rzy po zapoznaniu się z potencjałem regionu, 
w tym z zasobami kadrowymi oraz dostępno-
ścią i standardem powierzchni biurowych wy-
brali właśnie Gdańsk spośród innych rozwa-
żanych lokalizacji w Polsce i krajach Europy 
Środkowej. Bez wątpienia na decyzje Finów 
miała też wpływ dostępność komunikacyjna, 
która poprzez stałe połączenia promowe i lot-
nicze łączące Gdańsk z Finlandią.

Zagłębie dobrych kadr
Lider usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce firma Sii, 
zainaugurowała ostatnio swoją działalność w nowej siedzibie, 
co wiązać się będzie z naborem dodatkowych pracowników. 

Wybór Gdańska na 
siedzibę oddziału 

Metsä Group nie 
jest przypadkowy. 

Fińscy inwestorzy po 
zapoznaniu się z po-

tencjałem regionu, 
w tym z zasobami 

kadrowymi oraz 
dostępnością i stan-

dardem powierzchni 
biurowych wybrali 

właśnie Gdańsk spo-
śród innych rozważa-

nych lokalizacji w Pol-
sce i krajach Europy 

Środkowej.



EXPRESS BIZNESU      | 33

Bayer Service Center uruchomiło Centrum 
Usług Wspólnych (SCG) w Polsce, które zlo-
kalizowane jest w Gdańsku. Będzie to nowe 
centrum finansowo – księgowe oferujące oko-
ło 250 miejsc pracy.

Głównym celem SCG jest przyczynienie się 
do tego, aby rachunkowość Bayera była bar-
dziej elastyczna i skuteczna, a także do tego, by 
zwiększyć międzynarodową konkurencyjność, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu istnieją-
cych poziomów jakości. Będzie to obejmowa-
ło wiele obszarów, takich jak: główna księgo-
wość, księgowości aktywów, konta należności 
i zobowiązań, jak również koszty podróży.

Biuro Bayera w Gdańsku będzie dostarczało 
usługi krajom europejskim, od Niemiec po Ro-
sję. Połączy ludzi znających języki obce (punkt 
kontaktu dla klientów i dostawców) oraz po-
siadających doświadczenie w księgowości.

Gdańsk został wybrany na siedzibę nowego 
centrum finansowo  księgowego firmy Bay-
er, gdyż jest to ważne centrum akademickie. 
Gdańsk to także dostęp do wykwalifikowanej 
kadry znającej języki obce oraz do nowocze-
snych powierzchni biurowych. Ponadto bar-
dzo ważnym czynnikiem, który miał również 
wpływ na taką decyzję koncernu było wspar-
cie udzielone przez lokalne i regionalne in-
stytucje: InvestGDA i Miasta Gdańsk, Invest 
in Pomerania oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Bayer to międzynarodowa firma działają-
ca w trzech kluczowych obszarach: ochrony 
zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko 
specjalistycznych materiałów. Produkty i usłu-
gi firmy Bayer mają na celu przynoszenie lu-
dziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. 
Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość po-
przez innowacje, wzrost i zapewnianie wyso-
kiej zyskowności.

Sony Pictures działa w Gdyni od listopa-
da 2010 roku. Najnowsze przedsięwzięcie 
firmy w Polsce to otwarcie centrum finanso-
wego Sony Pictures Global Business Service 
w gdyńskim Łużycka Office Park.

Zadaniem centrum jest świadczenie wspar-
cia finansowoksięgowego dla operacji Sony 
Pictures Entertainment w Europie a także 
poza kontynentem. W ramach tej inwestycji 
w przyszłości znajdzie zatrudnienie ponad stu 
specjalistów w dziedzinie księgowości. Doce-
lowo ma ono zatrudniać do 150 osób: głównie 
doświadczonych księgowych i analityków zaj-
mujących się obsługą finansową europejskich 
spółek koncernu.

Trójmiasto o inwestora walczyło m.in. z War-
szawą, Berlinem, Pragą i Budapesztem. Osta-
tecznie Sony wybrało Gdynię.

 Sony Pictures Entertainment (SPE) jest wła-
snością Sony Corporation of America (SCA), 
która należy do Sony Corporation z siedzi-
bą w Tokio. Międzynarodowe działania SPE 
obejmują produkcję oraz dystrybucję filmów, 
programów telewizyjnych, tworzenie oraz 
dystrybucję produktów cyfrowych, inwestycje 

w kanały programowe o światowym zasięgu, 
nabywanie oraz dystrybucję produktów roz-
rywki domowej, kierowanie studiami produk-
cyjnymi, rozwój nowych produktów, usług 
oraz technologii służących rozrywce i dystry-
bucję filmowa w ponad 130 krajach.

 
W poprzednich latach, swoje przedstawiciel-

stwa i biura zapewniające miejsca pracy dla 
mieszkańców Trójmiasta i Pomorza otwierały 
też m.in. takie firmy jak: Fineos (IT, w 2009 r), 
First Data Corporation (finanse, 2009 r.), Geo-
ban Finanse (bankowość, rok 2008), Kainos 
(IT, 2008 r) czy Thomson Reuters (IT i finan-
se, 2006 r.)

Nie bez powodu, obecny na jednej z uroczy-
stości Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz 
powiedział:

 - Lokalizacja centrum to nie tylko wymierne 
wpływy to dla budżetu miasta z tytułu podatku 
CIT i PIT. To przede wszystkim dowód na to, 
że mamy do zaoferowania kadry i infrastruktu-
rę dobrze przygotowane do prowadzenia mię-
dzynarodowego biznesu.
(rob)

Głównym celem 
SCG jest przyczy-
nienie się do tego, 
aby rachunkowość 
Bayera była bardziej 
elastyczna i sku-
teczna, a także do 
tego, by zwiększyć 
międzynarodową 
konkurencyjność, 
przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu 
istniejących pozio-
mów jakości.

 Sony Pictures Enter-
tainment (SPE) jest 
własnością Sony Cor-
poration of America 
(SCA), która należy 
do Sony Corporation 
z siedzibą w Tokio
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Decyzja o warunkach zabudowy dla obu nie-
ruchomości wydana przez burmistrza miasta 
Hel oraz podział terenu przy ul. Przybyszew-
skiego, to szansa na dotarcie do większego 
grona potencjalnych inwestorów. 

Mniejsze i tym samym wymagające znacznie 
niższych nakładów finansowych działki mogą 
okazać się skuteczną receptą na przezwycięże-
nie kryzysu na rynku nieruchomości. 

Dla firm i przedsiębiorców, którzy w czasie 
kryzysu szukają pewnej lokaty kapitału Pół-
wysep Helski powinien kojarzyć się nie tylko 
z początkiem Polski, ale przede wszystkim 
z początkiem udanej i dochodowej inwesty-
cji. Helski cypel – otoczony wodami Morza 
Bałtyckiego – od dawna postrzegany był jako 
miejsce o dużym potencjale inwestycyjnym. 

Przez długi czas 
wyłączność na stra-
tegiczne walory 
Półwyspu miała tyl-
ko armia. Po latach 
żołnierzy i baterie 
artylerii zastąpili tu-
ryści i ośrodki wy-
poczynkowe, a stra-
tegię militarną, nie 
mniej przemyślana 
strategia biznesowa. 

Na nowego właści-
ciela czeka łącznie 
65 hektarów powoj-
skowych gruntów 
na Helu, którymi 
obecnie dysponuje 

Agencja Mienia Wojskowego. Najbardziej 
atrakcyjne pod względem inwestycyjnym są: 
nieruchomość przy ul. Kuracyjnej i kolejna 
– zlokalizowana przy ul. Przybyszewskiego, 
której podział  został  zatwierdzony Decyzją 
Burmistrza Helu z 12 kwietnia 2012 roku.  Na 
terenie tej drugiej o łącznej powierzchni 5,8111 
ha powstało aż 25 działek (w tym trzy  prze-
znaczone pod drogi). Zgodnie z decyzją o wa-
runkach zabudowy, wydaną we wrześniu 2011 
roku przez burmistrza Helu będzie można je 
przeznaczyć m.in. na cele mieszkaniowe, usłu-
gowe i mieszkaniowousługowe. Dzięki temu 
będą mogły tu powstać nowoczesne i komfor-
towe osiedla z odpowiednim zapleczem nie-
zbędnym do życia dla nowych mieszkańców. 
Teraz nowe, podzielone działki trafią znów 
pod młotek i można je będzie kupić podczas 

aukcji 12 lutego. Aby wziąć udział w licytacji, 
należy wpłacić wadium do 6 lutego 2013 roku. 
Najdroższa z 16 wystawionych pozycji prze-
targowych to działka o pow. 0,92ha   za 6 mln 
zł, za najtańszą trzeba będzie zapłacić 707 tys. 
zł (0,1086 ha).

Potencjalnych kontrahentów powinien rów-
nież zainteresować teren przy ul. Kuracyjnej, 
który jest wymarzonym miejscem na pod bu-
dowę nadmorskiego kurortu czy kompleksu tu-
rystycznego. Jej największy atut to doskonała 
lokalizacja. Dwie działki (pierwsza 1,8616 ha; 
druga 0,5655 ha) położone  są w zabudowanej 
części cypla, nieopodal jednej z największych 
helskich atrakcji turystycznych miasta – latar-
ni morskiej. 

W sąsiedztwie, nad Zatoką Pucką usytuowa-
na jest również jedna z najczęściej uczęsz-
czanych plaży. Wydana w październiku 2011 
roku decyzja o warunkach zabudowy przewi-
duje możliwość przekształcenia istniejących 
zabudowań na potrzeby hotelowopensjo-
natowe oraz przywrócenie terenów zieleni 
rekreacyjnej. 

Kolejną z helskich nieruchomości w zasobie 
Agencji jest też teren dawnej strzelnicy woj-
skowej, o powierzchni prawie 5,7 ha, zloka-
lizowany przy wjeździe do miasta. Położenie 
nieruchomości w odległości niespełna 600 m 
od plaży sprawia, że po zmianach w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, można będzie ją przezna-
czyć na cele rekreacyjnoturystyczne. Kolejna 
szansa na zakup działek za 6 mln 350 tys. zł  to 
licytacja, która odbędzie się 17 grudnia br..

Do AMW należy również teren położony 
przy porcie wojennym, o łącznej powierzchni 
prawie 50 hektarów, który zaledwie kilka mie-
sięcy temu  trafił do zasobu Agencji. Ze wzglę-
du na jego znaczący rozmiar planowany jest 
podział nieruchomości na mniejsze części, co 
umożliwi optymalne zagospodarowanie tego 
terenu oraz zwiększy szanse na znalezienie 
przyszłych inwestorów. Przy koncepcji zago-
spodarowania AMW będzie współpracowała 
z miastem Hel. Pierwsze działki powstałe po 
podziale geodezyjnym najprawdopodobniej 
trafią pod młotek na początku 2014 roku.

Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy 
i rozpoczęte prace nad podziałem geodezyj-
nym helskich nieruchomości to zielone światło 
dla inwestorów. Rok 2013 mogą więc okazać 
się najlepszym czasem na inwestycje na Helu.

Powojskowe grunty na Helu 
czekają na nabywcę
Powojskowe grunty na Helu przy ul. Kuracyjnej i Przybyszewskiego należące 
do Agencji Mienia Wojskowego wciąż czekają na nowych właścicieli.

W sąsiedztwie, nad 
Zatoką Pucką usytu-

owana jest również 
jedna z najczęściej 

uczęszczanych plaży. 
Wydana w paździer-

niku 2011 roku de-
cyzja o warunkach 

zabudowy przewiduje 
możliwość przekształ-

cenia istniejących za-
budowań na potrzeby 

hotelowo-pensjona-
towe oraz przywró-

cenie terenów zieleni 
rekreacyjnej. 

Uzyskane decy-
zje o warunkach 
zabudowy i roz-

poczęte prace nad 
podziałem geode-

zyjnym helskich 
nieruchomości to 

zielone światło dla 
inwestorów.
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Dawne Elektrociepłownie Wybrzeże 
we wrześniu tego roku zmieniły nazwę 
na EDF Wybrzeże S.A. Spółka jest jedną 
z sześciu produkcyjnych, wchodzących 
w skład grupy EDF Polska. Pozostałe 
działają w Rybniku, Krakowie, Toruniu, 
Zielonej Górze oraz we Wrocławiu. Do 
tego dochodzą jeszcze spółki usługowe, 
oferujące świadczenia związane z zarzą-
dzaniem energią i outsourcingiem.

 Długofalowym celem EDF jest ugrun-
towanie pozycji w Polsce. Rynek polski to 
platforma rozwoju Grupy w Europie Środ-
kowoWschodniej. Rebranding naszych 
spółek jest kolejnym krokiem na drodze 
do skuteczniejszego zarządzania i więk-
szej konkurencyjności  mówi prezes za-
rządu EDF Polska, Philippe Castanet.

Jednak pomorskie przedsiębiorstwo 
w grupie EDF działa tak naprawdę już 
od kilkunastu lat. W skład tej najwięk-
szej energetycznej spółki w regionie da-
lej wchodzą Elektrociepłownia Gdańska 
i Elektrociepłownia Gdyńska o łącznej 
osiągalnej mocy cieplnej 1206,5 MW 
i elektrycznej 322,5 MW. Produkowa-
ne przez EDF Wybrzeże ciepło pokrywa 
obecnie 100 proc. potrzeb miejskiej sieci 
ciepłowniczej w Gdańsku, Gdyni, So-
pocie i Rumi i zaspokaja ponad połowę 
potrzeb cieplnych trójmiejskiego rynku, 
zaś sama firma jest trzecim w kraju produ-
centem energii elektrycznej wytwarzanej 
w pełnym skojarzeniu z ciepłem. 

EDF Wybrzeże stara się też pomagać 
lokalnej ludności i organizacjom z Po-
morza, jest bowiem sponsorem Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Oło-
wiance, drużyny siatkarek EDF Wybrzeże 
APS Rumia, wielu zawodów sportowych 
z udziałem niepełnosprawnych, Lata Te-
atralnego Sopot i współorganizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu „Kalejdo-
skop Form Muzycznych”. Spółka była 
partnerem Gdańska przy projekcie obcho-
dów ROKU Heweliusza, ma swój udział 
w wydaniu Encyklopedii Gdańska, a od 
2009 roku współpracując z Gdańskiem, 
Gdynią i Rumią, wspierając tzw. Klien-
tów Najbardziej Potrzebujących, czyli 
organizacje pozarządowe, których misją 
jest niesienie pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, a które korzystają z ciepła 
produkowanego w spółce.

Ciepło i energia elektryczna w spółce 
produkowane są w jednym procesie tech-
nologicznym zwanym skojarzeniem lub 
kogeneracją. W porównaniu z osobnym 
wytwarzaniem ciepła w klasycznej cie-
płowni i energii elektrycznej w elektrowni 
kondensacyjnej proces ten daje oszczęd-

Ciepło pod nową nazwą

O ile w ubiegłym roku przedsiębiorstwo zanotowało spadek sprzedaży ciepła 
o 6 proc., to był on rekordowy pod względem nowych podłączeń do sieci ciepła. 
Moc uzyskana z nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej to prawie 60 MW, 
a więc znacznie więcej niż i tak nie najgorsze wyniki osiągane w poprzednich 
latach. W Gdańsku podłączono 40,7 MW, zaś w Gdyni 19,2 MW. 

2011 r. był rekordowy także pod względem wyników finansowych. Spółka od-
notowała przychody w wysokości 610 mln zł (z czego 51 proc. to przychody 
z ciepła) i zysk netto wynoszący ponad 110 mln zł. 

ności dzięki dużo wyższej sprawności 
przemiany energii. 

Skojarzenie jest również korzystniejsze 
pod względem ekologicznym z uwagi na 
mniejsze zużycie paliwa oraz wysoką sku-
teczność w ograniczaniu emisji produktów 
spalania do atmosfery. Dlatego też promo-
wanie kogeneracji o wysokiej sprawności 
stanowi priorytet Unii Europejskiej. 

EDF Wybrzeże konsekwentnie stawia 
również na biomasy. W 2008 r. rozpo-
częła produkcję tzw. energii zielonej po-
przez współspalanie tego właśnie paliwa 
z węglem w obu trójmiejskich elektrocie-
płowniach, co było dużą zmianą i waż-
nym, nowym kierunkiem rozwoju przed-

siębiorstwa, który będzie kontynuowany 
w przyszłości.

Natomiast w grudniu tego roku przed-
siębiorstwo zawarło umowę z konsor-
cjum RafakoPBG dotyczącą realizacji 
programu odsiarczania spalin. Planowana 
budowa instalacji w elektrociepłowniach 
w Gdańsku i Gdyni pozwoli spełnić normy 
ochrony środowiska określone w Dyrek-
tywie o emisjach przemysłowych. Reali-
zacja programu odsiarczania w elektrocie-
płowni, którego zakończenie zaplanowano 
na październik 2015 r., znacząco poprawi 
jakość powietrza w Gdańsku i Gdyni dzię-
ki siedmiokrotnemu obniżeniu emisji tlen-
ków siarki. Mikołaj Podolski
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Nauka i biznes - nowe perspektywy
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała konferencję 
„Unia Europejska 2014 – 2020 - Unia Innowacji. Jak poprawić współpracę 
nauki i biznesu? Nowe perspektywy”.

Prof. Janusz Rachoń, były 
senator, członek Rady 
Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju, profesor 
Politechniki Gdańskiej. 
 

Konferencja w ramach cyklu INNOspotkania 
zgromadziła w Hotelu Dwór Oliwski ciekawe 
osobistości i wielu uczestników. Uczestnicy 
zmierzyli się z problematyką dotychczasowych 
efektów oraz przyszłości w zakresie współpra-
cy oraz praktycznych efektów kooperacji nauki 
i biznesu.

Wśród uczestników byli m.in. Paweł Orłowski 
 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, Zbigniew Canowiecki – Prezes 
organizacji Pracodawców Pomorza oraz Pan 
Sławomir Halbryt – Wiceprezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza.

 Oprócz tradycyjnych sektorów gospodarki 
szansą dla Pomorza jest: Przepływ towarów, lu-
dzi, kapitału i informacji. To ogromy potencjał, 
który warto byśmy rozsądnie wykorzystali tak 
by w naszym regionie zostało jak najwięcej war-
tości w związku z tym przepływem.  twierdził 
Sławomir Halbryt.

 Polscy badacze to około 
5 procent ogółu badaczy 
Unii Europejskiej (2010). 
W krajach Unii niemal 
połowa badaczy pracuje 
w sektorze publicznym, 
a połowa w prywatnym. 
W Polsce aż 92 procent 
w sektorze publicznym 
i zaledwie 8 procent w sek-
torze prywatnym – mówił 
z kolei prof. Janusz Ra-
choń, członek Rady Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor 
Politechniki Gdańskiej.

VI edycję konferencji INNOspotkanie zakoń-
czył panel dyskusyjny, w którym wzięli udział 
wszyscy prelegenci oraz uczestnicy konferencji 
ze świata nauki i biznesu.
Miro
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Wśród szeregu znamienitych gości 
uczestniczących w spotkaniu warto wy-
mienić Panią Poseł Katarzynę Hall (była 
Minister Edukacji Narodowej w latach 
20072011), Pana Senatora Edmunda 
Wittbrodta (byłego Ministra Edukacji 
Narodowej w latach 20002001), Pana 
Franciszka Potulskiego (byłego Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w latach 20012005), Pana 
Wojciecha Książka (byłego Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w Rządzie Jerzego Buzka), 
przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego , 
przedsiębiorców, szkolnictwa zawodo-
wego i wielu innych chcących wspo-
móc współczesnej oświacie.

W założeniach programowych kon-

ferencji było wypracowanie narzędzi 
współpracy pracodawców ze szkołami 
kształcącymi w zawodach, celem po-
prawy jakości kształcenia, dostosowa-
nie umiejętności dla potrzeb rynku pra-
cy oraz zmniejszenie bezrobocia wśród 
młodzieży. Podczas konferencji miała 
miejsce bardzo merytoryczna dyskusja, 
która wypracowała postulaty  służące 
dalszym pracom w tym zakresie. 

Na dzień dzisiejszy pracodawcy mają 
ograniczony wpływ na kształtowanie 
kierunków kształcenia zawodowego, 
nie uczestnicząc w tworzeniu lokal-
nych strategii rozwoju szkolnictwa 
zawodowego. Trzeba podkreślić, że 
w wielu przypadkach zauważamy brak 
zainteresowania jednostek samorządów 
terytorialnego współpracą z pracodaw-
cami, którzy potrzebują wyszkolonych 

pracowników do swoich zakładów 
pracy. 

Istnieje szczególna potrzeba wspar-
cia poprzez organizacje pracodawcze 
szkolnictwa zawodowego w powiatach 
gdzie nie ma przedsiębiorców mogą-
cych nawiązać współprace ze szkoła-
mi.  Jako organizacja reprezentująca 
przedsiębiorców „Pracodawcy Pomo-
rza” oferuje wsparcie merytoryczne 
w zakresie konsultacji szkolnych pro-
gramów nauczania kształcenia zawo-
dowego jak również programów zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych.

Kolejnym postulatem poruszanym 
podczas konferencji było zagadnie-
nie aktywności pracodawców jako 
uczestników projektu strategii rozwo-
ju edukacji zawodowej. Na dzień dzi-
siejszy brakuje wymiernych korzyści 

Współpraca biznesu ze szkolnictwem
Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu była zorganizowana konferencja 
pt. PRZEDSIĘBIORCY – SZKOŁY ZAWODOWE PRZEGLĄD WYBRANYCH PROBLEMÓW 
W EDUKACJI ZAWODOWEJ, która odbyła się 4.12.2012 w siedzibie Pracodawców Pomorza.
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Współpraca biznesu ze szkolnictwem
dla pracodawców aby mogli włączyć 
się w proces kształcenia zawodowego 
i udziału w egzaminach potwierdza-
jące kwalifikacje zawodowe. W ten 
proces powinni być również włączeni 
pedagodzy kształcenia zawodowego 
przy wsparciu merytorycznym praco-
dawców lub organizacji pracodawców 
(praktyki i staże) w ramach promowa-
nej zasady „uczenia się przez całe ży-
cie”.  Podczas dyskusji przedsiębiorcy 
podkreślili, że dyplom i świadectwo 
z kwalifikacji zawodowych otwiera 
drogę do zatrudnienia. Jednak rzeczy-
wistość jest bardziej skomplikowana, 
gdyż nie ma przymusu podchodzenia 
do egzaminów. W związku z tym należy 
wypracować mechanizmy w zakresie 
egzekwowania od uczniów przystępo-
wania do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy 
konferencji wskazali, że należy dążyć 
do budowania wzorcowego przykła-
du dobrej współpracy szkół/placówek 
kształcenia zawodowego z pracodaw-
cami lub organizacjami pracodawców 

ze wskazaniem korzyści z niej wynika-
jącej dla wszystkich stron. 

Konferencja odbyła się dzięki zaanga-
żowaniu „Pracodawców Pomorza” oraz 
przy współudziale Głównego Sponsora 
tego wydarzenia  Pomorskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. a także Grupa 
Energa S.A. z tytułem sponsora konfe-
rencji. W organizacji pomocy udzieliła 
również  „OświataLingwista” Nadbał-
tyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Pracodawcy Pomorza

Firma JSB Poland to nowy na ryn-
ku doradczym partner dla wszystkich 
firm, które potrzebują wszechstronne-
go wsparcia w rozwiązywaniu proble-
mów pojawiających się w branży lub 
wewnątrz  danego przedsiębiorstwa. 
Oferowane przez Nas usługi  kierujemy 
do obszernego wachlarza firm, z branż 
takich jak: energetyka, motoryzacja, 
rynki finansowe, nieruchomości, teleko-
munikacja, sport, służba zdrowia, sektor 
państwowy.

Doradczy partner Usługi świadczone przez firmę JSB 
Poland dotyczą takich obszarów jak au-
dyt, doradztwo podatkowe, doradztwo 
związane z transakcjami  oraz doradz-
two biznesowe.
Korzystanie z usług naszej firmy daje 
firmom bardzo wymierne korzyści , 
takie jak: 
  usługi księgowe, 
 outsourcing prawny, potrzebującym 
pomoc prawną,
  usługom w zakresie IT, 
 PR zadbaj o wizerunek swojej firmy, 
 finansowanie, dotacje inwestycyjne 
dla poszukujących funduszy na inwe-
stycje w firmie, 
 audyt reorganizacja w firmie, zasoba-
mi jakimi dysponujesz,
 zarządzanie nieruchomościami – zara-
biaj na swoich nieruchomościach, 
 marketing – zwiększ swoje przychody 
dzięki reklamie, 
 szkolenia – zainwestuj 
w pracowników,
 organizacja konferencji, imprez, 
 sport – doradztwo 

Biuro Obsługi Klienta
Al. Niepodległości 647/1
81-854 Sopot

tel. 881 688 488
fax +48 (58) 710 04 88
biuro@jsbpoland.pl

www.jsbpoland.pl
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Jak to się stało, że zainteresowaliście
 się maszynami do cięcia wodą?
 W naszej działalności korzystaliśmy z usług 
cięcia różnych materiałów za pomocą maszy-
ny do cięcia wodą. Obserwowaliśmy firmy, 
które posiadały waterjety. Widzieliśmy jak się 
rozrastają, dokupują kolejne takie urządzenia. 
Pomyśleliśmy, że to może być doskonały po-
mysł na biznes i tak też się okazało. 

Czyli maszyny do cięcia wodą mogą 
być gwarancją sukcesu firmy?
- Waterjet jest tylko jednym z elementów po-
trzebnych do osiągnięcia zysków każdego 
przedsiębiorstwa. W pojedynkę nie zapewni 
jednak sukcesu. Bez know how, jak poprowa-
dzić biznes w oparciu o waterjet, maszyna na 
nic się nie zda. 

Jakie są zalety Waszych maszyn do cięcia 
wodą?
 Przede wszystkim ich niesamowita wprost 
precyzja cięcia, łatwość obsługi i wszechstron-
ność. Posiadając waterjeta TECHJET możemy 
operować w różnych branżach cięcia i obróbki 
m.in. – stali, kamienia, szkła, plastiku, drewna, 
gumy. Oznacza to, że dzięki waterjetowi nasza 
firma będzie odporna na kryzys. Jeśli dziś kry-
zys jest w jednej branży, to w innej go nie ma. 
Możemy też poza usługami produkować co 
tylko chcemy, lub czego wymaga nasz klient. 
Ogranicza nas w tym tylko nasza wyobraźnia. 

Jakie są perspektywy rozwoju technologii 
cięcia wodą w Polsce?
 W naszym kraju, według naszej wiedzy, jest 
zaledwie ok 300 maszyn tego typu. Tylko 
kilkadziesiąt z nich używanych jest do usłu-
gowego cięcia, reszta pracuje na produkcji. 
Specjaliści oceniają, że branża cięcia wodą 
będzie rozwijać się jeszcze co najmniej 20 lat, 
zanim rynek osiągnie nasycenie maszynami 
tego typu. 

Dlaczego tak się dzieje? 
 Naszym zdaniem świadomość możliwości 
cięcia wodą różnych materiałów w Polsce do-
piero się buduje. Większość osób nawet nie 
zetknęła się z tą technologią. Systematycznie 
spotykamy osoby, które nie dowierzają, że 
wodą można wycinać z tak olbrzymią dokład-
nością skomplikowane kształty, nawet w naj-
twardszych materiałach. Drugi szok spotyka 
ich, gdy dowiadują się, jak łatwa jest obsługa 
waterjeta TECHJET. Po prostu wgrywasz rysu-
nek, wybierasz rodzaj i grubość materiału oraz 

decydujesz, w jakiej jakości ma być wycięty 
element. To wszystko. Program sam wylicza 
wszelkie potrzebne parametry. Całość zajmuje 
niecałe 30 sekund. I zaczynamy cięcie. 

- Porozmawiajmy o pieniądzach. 
Ile na takim biznesie można zarobić? 
 Nasze maszyny pracują w kilkudziesięciu 
polskich firmach. Statystyki, które mamy po-
kazują, że posiadając waterjeta TECHJET 
można zarobić miesięcznie około 15 tys. zł na 
jedną zmianę, natomiast 45 tys. zł zysku pra-
cując na trzy zmiany. Nasze maszyny są dosto-
sowane do pracy na trzy zmiany. 

- Na polskim rynku można spotkać wielu 
dostawców waterjetów. Czym się Wasza 
firma różni od innych?
 My nie sprzedajemy maszyn tylko biznes 
oparty na takiej maszynie. Pomagamy przed-
siębiorcy w otworzeniu interesu. Zapewniamy 
wsparcie marketingowe, consulting, szkole-
nia oraz odpowiednie do osiągnięcia sukcesu 
know how. Ponadto nasze maszyny są trwa-
łe, precyzyjne, łatwe w użyciu i przyjazne 
operatorom. 

Cięcie wodą, czyli jak zarabiać 
i oszczędzać dzięki waterjetom

Czy maszyny 
do cięcia wodą 
to inwestycja 
w firmie, która 
może się opłacać? 
Czy w ciężkich, 
kryzysowych 
czasach właśnie 
waterjety są niszą, 
która pozwala nadal 
sporo zarabiać? Dla 
Marcina i Adama 
Cegielskich, 
właścicieli 
trójmiejskiej firmy 
TECHJET, lidera 
w dostarczaniu 
maszyn do cięcia 
wodą w Polsce 
odpowiedź jest 
prosta – waterjety 
to czysty zysk 
i możliwości 
generowania 
oszczędności.

Maszyną TECHJET 
w łatwy sposób moż-
na wycinać wodą 
wszelakie kształty. 
Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia
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W praktyce ”to nie wystarczy żeby osiągać zy-
ski…” mówi Piotr Muniak dyrektor gdańskiego 
oddziału firmy TeleTRADE, prowadzącej szkole-
nia z zakresu inwestowania na forexie. Tak samo 
jak inwestując na giełdzie, na forexie też musimy 
zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by 
móc zmierzyć się z rynkiem. Zaczynając przygo-
dę z forexem, należy się zapoznać z odpowied-
nią literaturą. Jeżeli nie wiemy od czego zacząć, 
to mamy problem, bo przeczytanie wszystkiego 
zajmie nam kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Dla-
tego nasi kursanci otrzymują od nas wskazów-
ki, które książki warto czytać, a z których lepiej 
zrezygnować. Następnym krokiem jest założe-
nie konta demo, na którym będziemy obracać 
wirtualnymi pieniędzmi. Na koncie fikcyjnym 
testujemy różne strategie, uczymy się zarzą-
dzania kapitałem i ryzykiem. Tutaj warto zain-
westować w szkolenia praktyczne, gdzie profe-
sjonaliści pokażą nam, co robimy dobrze, a nad 
czym powinniśmy jeszcze popracować. Niestety 
pozostaje ostatni, najważniejszy element, któ-
rego nie sprawdzimy na koncie demo. Mowa 
o naszej psychice oraz o tym, jak będziemy re-
agować w realnych warunkach na zyski i straty 
na naszym rachunku. Nie trzeba być świetnym 
analitykiem, by zarabiać na forexie. Trzeba być 
świetnym strategiem z silną psychiką i żelazną 
konsekwencją w realizacji swojego planu. Taka 
postawa oraz skuteczny system są przepustką 
do osiągania zysków w dłuższej perspektywie 
czasu. To jest droga, którą musi przejść każdy, 
kto chce zajmować się tradingiem.

Oczywiście istnieją również sposoby, gdzie nie 
musimy sami podejmować decyzji, co i kiedy ku-
pić lub sprzedać. Z pomocą przychodzi nam lista 

rankingowa Traderów Master. Na takiej liście 
znajdują się traderzy, którzy osiągnęli najwyższą 
stopę zwrotu i spełnili inne warunki, by pojawić 
się na tej liście. Ranking daje nam dostęp do sta-
tystyk traderów. Możemy w nim sprawdzić cał-
kowitą stopę zwrotu, wynik za ostatnie 30 dni, 
liczbę aktywnych dni handlowych, datę rejestra-
cji, datę ostatniej transakcji, wielkość transakcji 
oraz wysokość prowizji, którą dany trader po-
biera. Każdy może podpiąć się pod wybranego 
tradera lub kilku traderów tworząc w ten spo-
sób własny fundusz inwestycyjny. Transakcje 
traderów będą automatycznie kopiowane na 
nasz rachunek, natomiast naszym zadaniem 
jest monitorowanie rachunku oraz dobór od-
powiednich traderów. W każdej chwili możemy 
się odpiąć od wybranego tradera i podpiąć pod 
innego.  W tej sytuacji również zalecamy przejść 
odpowiednie szkolenie, które pozwoli nam po-
znać zasady, jakimi rządzi się rynek forex. W po-
niższej tabeli prezentujemy wyniki 3 traderów, 
znajdujących się obecnie w rankingu. Jeżeli 
interesuje państwa rynek forex zapraszamy na 
szkolenia do naszego oddziału oraz do zapozna-
nia się z aktualnymi promocjami na stronie in-
ternetowej: www.teletrade-dj.pl.

TeleTRADE Gdańsk
ul. Władysława Żeleńskiego 50A/2
tel: (58) 523-84-86
e-mail: gdansk@teletrade-dj.com

„Forex jest dla wszystkich!” 
Czy aby na pewno?
Załóż konto i zacznij zarabiać! Takie reklamy spotykamy w Internecie na każdym kroku.

- Inwestując na 
foreksie, po-
dobnie jak na 
giełdzie, musimy 
zdobyć odpo-
wiednią wiedzę 
i doświadczenie, 
by móc zmierzyć 
się z rynkiem.
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W celu podkreślenia roli spółdzielczości 
w rozwoju społeczno-ekonomicznym - w tym 
zmniejszaniu bezrobocia, redukcji ubóstwa 
i integracji społecznej - Organizacja Narodów 
Zjednoczonych uchwaliła rezolucję ustana-
wiającą 2012 r. Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości pod hasłem „Spółdzielnie 
budują lepszy świat”. Na logo umieszczono 
sześcian symbolizujący ludzkie aspiracje, zaś 
siedem dźwigających go postaci nawiązuje do 
tzw. siedmiu zasad spółdzielczych:
1. Dobrowolne i otwarte członkostwo
2. Demokratyczne kierowanie przez członków
3. Ekonomiczne uczestnictwo 
4. Autonomia i niezależność
5. Edukacja, szkolenia i informacja
6. Współpraca miedzy spółdzielniami
7. Odniesienie do wspólnoty

Spółdzielczość 
jest niezastąpiona
O spółdzielczości, jej roli w gospodarce i przyszłości, ze Stefanem Zajączkowskim, 
Dyrektorem Centrum Promocji Spółdzielczości, rozmawia Mikołaj Podolski.

Kończący się rok 2012 był Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości. Czy pana zdaniem 
warto było go obchodzić?

 Zdecydowanie tak. Ale nie należy obchodów 
mierzyć kategoriami „czy warto”. Bo to święto 
światowej spółdzielczości, czyli miliarda ludzi. 
Co szósty człowiek na naszym globie jest spół-
dzielcą. Poza tym coś się stało na świecie. Oto 
klęskę ponosi neoliberalizm  ustrój który jest 
kryzysogenny i szkodzi światowej ekonomii. 
Spółdzielczość natomiast pomaga zdywersyfi-
kować gospodarkę i angażuje ludzi niebogatych 
do poprawy swojej sytuacji. Jest to ustrój oparty 
na kolektywnej własności prywatnej, dlatego jest 
mniej podatny na afery, spekulacje i nie dążący 

do maksymalizacji zysku za 
wszelką cenę.

Jak twierdzą autorytety 
ekonomiczne i społeczne na 
Zachodzie, wraz z Bankiem 
Światowym (prof. Joseph 
Stieglitz, laureat nagrody 
Nobla i były szef banku) go-
spodarka społeczna, a taką 
jest spółdzielczość, pozwala 
wykorzystać ukryty potencjał 
społeczny.

ONZ – przypomnę – ogłosił 
nie tylko święto roczne, ale 
zaapelował równocześnie do 
rządów o tworzenie sprzyja-
jących warunków dla rozwo-
ju spółdzielczości.

Co pan najbardziej zapamiętał z Roku Spół-
dzielczości? Jakie wydarzenia z tego okresu 
były najważniejsze?

 Pamiętajmy, że roczne święto nie kończy się 
w grudniu, ale potrwa do połowy przyszłego 
roku. Przed nami zapewne więc jeszcze wiele 
ciekawych wydarzeń. Jednak nie powinniśmy na 
nie patrzeć przez pryzmat jakichś spektakular-
nych imprez, konferencji. Jest to ciąg zdarzeń po-
legających na spotkaniach z młodzieżą, ze spół-
dzielcami, popularyzowania dokonań i walorów 
spółdzielczości, zapoznawanie ludzi z historią 
i szansami, jakie stwarza nasz ruch. Towarzy-
szą temu wystawy, „dni otwarte”. Słowem – to 
działalność „misyjna”, pokazująca historię ruchu, 
dłuższą niż samego kapitalizmu. 

Najważniejszego wydarzenia nie da się dziś po-

kazać, opisać. Miał to być proces dający napęd 
i tworzywo dla dalszego rozwijania spółdzielczo-
ści. Przesłanie ONZ było bowiem skierowane do 
rządów, by tworzyły sprzyjające warunki dla roz-
woju spółdzielczości.

Godnym podkreślenia jest fakt, że w Polsce na 
czele Honorowego Komitetu Obchodów Mię-
dzynarodowego Roku Spółdzielczości stanął 
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Nabiera 
to znaczenia symbolu, wobec absolutnej bierno-
ści i nie odpowiadaniu na apel gabinetu Donalda 
Tuska.

Jaka jest pana zdaniem przyszłość spółdziel-
czości w Polsce?

 Według mnie przyjdzie czas docenienia spół-
dzielczości. W świecie globalnej gospodarki ryn-
kowej spółdzielczość jest wręcz niezastąpiona, 
by łagodzić skutki istniejącego systemu.

Powszechnie utyskuje się na to – i robią to rów-
nież spółdzielcy – że do roku 1989 polska spół-
dzielczość dawała 9 proc. PKB. Dzisiaj daje ona 
niespełna 1 proc. PKB. Ale przemysł wydobyw-
czy daje też niespełna 1 proc. PKB.  W związku 
z tym nie jest to miernik tego, co jest na rynku, 
ale tego, w jaki sposób spółdzielczość traktuje się 
w Polsce, i w jaki sposób na nią się patrzy.  

Historia spółdzielczości tak naprawę liczy u nas 
blisko 200 lat. Tworzyli ją księża, socjaliści, fa-
brykanci i arystokraci. Nie jest ona tworem jednej 
tylko formacji. I tak zapewne będzie dalej. 
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GOSPODARKA MORSKA

Nowe centrum logistyczne powstanie w Gdyni 
w pobliżu dwóch terminali kontenerowych BCT 
i GCT. Inwestycja ma na celu skupienie w jednym 
miejscu operatorów logistycznych, firm spedy-
cyjnych oraz przedsiębiorstw oferujących usłu-
gi depot. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne 
zmniejszenie kosztów obsługi kontenerów oraz 
skrócenie czasu ich transportu.

Bocznica kolejowa dla nowego centrum jest 
również odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech 
armatorów kontenerowych, obsługujących naj-
większy wolumen kolejowy na depot Balticonu 
w Gdyni: APL, CMA CGM i OOCL. Wszystkie 
trzy firmy są wieloletnimi partnerami biznesowy-
mi Balticonu i Zarządu gdyńskiego Portu.

W ramach porozumienia z Zarządem Morskie-
go Portu Gdynia, Balticon SA zobowiązał się do 
intensywnego wykorzystania zaplecza kontene-
rowego nowego centrum. W zakresie dzierżawy 
terenów i nieruchomości Zarząd Morskiego Port 
Gdynia SA i Balticon współpracują nieprzerwanie 
od 5 lat.

 Port Gdynia to jeden z największych polskich 
portów kontenerowych i od 
lat sprawdzony partner Bal-
ticonu. Dostrzegamy ko-
nieczność budowy centrum 
logistycznego i olbrzymie 
znaczenie tej inwestycji dla 
regionu, dlatego też chce-
my partycypować w jego 
powstaniu i późniejszym 
rozwoju – mówi Tomasz 
Szmid, prezes zarządu Bal-
ticon SA. – Jest to kolejne 
w tym roku wydarzenie, 

umożliwiające zwiększenie skali działalności Bal-
ticonu i umocnienie pozycji firmy na rynku TSL.

Z kolei główne kierunki rozwoju Portu Gdynia 
związane są z obsługą drobnicy w kontenerach, 
na promach i statkach roro. Planowane nakłady 
inwestycyjne Zarządu Portu na lata 20122014 to 
ponad 450 mln zł. Inwestycja w zaplecze kolejo-
we dla nowego centrum logistycznego pochłonie 
około 13,5 mln zł.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia za główne 
cele stawia sobie utrzymanie mocnej pozycji por-
tu w basenie Morza Bałtyckiego w ramach euro-
pejskiego korytarza transportowego Północ–Po-
łudnie oraz dalszy rozwój infrastruktury, wyprze-
dzający działania międzynarodowej konkurencji. 
Powstanie centrum logistycznego w znaczący 
sposób wpłynie na wzrost zainteresowania ar-
matorów naszymi usługami – mówi Janusz Ja-
rosiński, prezes zarządu ZMPG SA. – Natomiast 
współpraca z naszym wieloletnim partnerem, 
Balticonem, największym w Polsce dostawcą ser-
wisu kontenerowego, pozwoli na dalszy wzrost 
dostępności portu od strony zaplecza. Zamierza-

my zrealizować tę inwe-
stycję jak najszybciej, by 
przystąpić do efektywnej 
eksploatacji nowego cen-
trum logistycznego.

Podpisane porozumie-
nie to kolejny ważny 
krok w rozwijającej się 
i w dotychczasowej prak-
tyce doskonale sprawdzo-
nej współpracy pomiędzy 
obiema firmami. 
Waldemar Gabis

Stworzą zaplecze kolejowe 
dla nowego Centrum Logistycznego
Balticon SA – lider w Polsce i znaczący w regionie Bałtyku operator ruchu kontenerowego 
oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA – podpisały list intencyjny w sprawie budowy i obsługi 
zaplecza kolejowego na terenie powstającego w porcie centrum logistycznego. 

Na zdjęciu od lewej:  
Walery Tankiewicz - 

Wiceprezes Zarządu 
Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. 

/Dyrektor ds. Infra-
struktury i Zarzą-

dzania Majątkiem, 
Janusz Jarosiński 
- Prezes Zarządu 

Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A., 

 Tomasz Szmid - 
Prezes Zarządu 

Balticon S.A., 
Michał Magdziarz - 

Wiceprezes Zarządu 
Balticon S.A.
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Planowane na-
kłady inwesty-
cyjne Zarządu 

Portu na lata 
2012-2014 to 

ponad 450 mln 
zł. Inwestycja 

w zaplecze ko-
lejowe dla no-
wego centrum 
logistycznego 

pochłonie około 
13,5 mln zł.
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Stanowisko „T1” umożliw w ciągu roku 
przeładunek 200 statków o pojemności 
do 50 tys. ton. Obecnie Naftoport jest 
wyłącznym właścicielem, czterech sta
nowisk przeładunkowych o potencjale 34 
mln ton towaru rocznie. Spółka podkreśla, 
że to najważniejsze zadanie inwestycyjne 
w ostatnim czasie. Umowa dotyczy prac 
hydrotechnicznych oraz konstrukcyjno
budowlanych.Jej wartość to 26 mln zł. 
Prace dotyczące nowego stanowiska prze
ładunkowego mają zakończyć się za rok.

 Budowa nowego stanowiska zwiększy 
moce przeładunkowe bazy paliw Nafto
portuu w związku z planowaną budową 
terminalu naftowego PERN na terenie 
Portu Północnego w Gdańsku  podkre
śla Marcin Moskalewicz, prezes PERN 
Przyjaźń.

Gdański Naftoport co prawda od maja 
tego roku nie obsługuje tranzytu rosyj
skiej ropy do Europy Zachodniej. Spółka 
nadrabia jednak dzięki większemu niż do
tychczas importowi.

 W sierpniu ruch był spory, bo aż dzie
więć statków z surowcem i 11 z produk
tami zostało rozładowanych lub załado
wanych w Naftoporcie. Nie było żadnych 
przeładunków ropy rosyjskiej w tranzycie, 
ale ta sytuacja utrzymuje się już od maja 
– powiedział Dariusz Kobierecki Prezes 
Zarządu „Naftoportu”.

Operator terminala nie powinien narze-
kać na brak zamówień. Według tych sa
mych danych Transnieftu na IV kwartał 
rurociągiem Przyjaźń dotrze do polskich 
rafi nerii około 3,9 mln ton ropy. To mniej 
więcej 65 proc. kwartalnego zapotrzebo
wania Orlenu i Lotosu. Około 2 mln ton 
będzie więc musiało być sprowadzone 
z morza, co oznacza konieczność rozła
dunku 20 standardowej wielkości tan
kowców. Do tego należy jeszcze doliczyć 
eksport i import produktów naftowych.

Od dwóch lat Naftoport należy do naj
prężniej rozwijających się przedsiębiorstw 
Regionu Pomorskiego. W roku 2012 
starania fi rmy znalazły odzwierciedlenie 
w postaci dwóch prestiżowych nagród 
 Diamentów Forbesa i Gazeli Biznesu.
Ocenia się, że obecnie realizowane i pla
nowane na najbliższą przyszłość inwesty
cje powinny zwiększyć roczną zdolność 
przeładunkową z obecnych 32 mln ton do 
50 mln ton. 
POR

„Naftoport” istnieje od 20 lat. Spółka zajmuje się przeładunkiem ropy naftowej 
i paliw płynnych w Porcie Gdańskim. Odgrywa kluczową rolę biorąc pod uwagę 
logistykę dostaw ropy naftowej dla polskich i niemieckich rafi nerii oraz jej tran-
zytu z Rosji i Kazachstanu do portów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych 
i Dalekiego Wschodu.
Obecnie największym udziałowcem Naftoportu jest PERN. Oprócz niego udziały 
w przedsiębiorstwie posiadają także Orlen, Lotos, Port Północny, J&S Service and 
Investment oraz bezpośrednio Skarb Państwa.

Optymizm mimo trudności
Gdański Naftoport podpisał z Hydrobudową Gdańsk umowę na budowę stanowiska 
przeładunkowego, produktowego „T1” w bazie paliw płynnych w Porcie Północnym. 

Utrzymujący się od kilku miesięcy 
brak tranzytu ropy z Rosji do Europy 
zachodniej spółka skutecznie 
uzupełnia zwiększonym importem



EXPRESS BIZNESU      46 |  

Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT rozpoczął obsługę nowe-
go regularnego połączenia kolejowego realizowanego na trasie 
Gdynia – Warszawa, uruchomionego przez dwóch operatorów 
kolejowych ATC Rail i Cargosped. 

Mazovia Express to pierwsze regularne połączenie gdyńskiego 
portu ze stolicą kraju i całym Mazowszem, na terenie którego 
znajduje się wiele firm zajmujących się eksportem i importem. 

 Nasi klienci od dawna poszukiwali intermodalnego rozwią-
zania łączącego stolicę z portami polskimi, które zapewniałoby 
wysoką częstotliwość, szybki tranzyt, konkurencyjne ceny i sze-
roką dostępność dla wszystkich zainteresowanych – mówi powie-
dział Piotr Frąckowiak, Intermodal Manager w BCT.  Jesteśmy 
przekonani, że Mazovia Ekspress odpowie na to zapotrzebowanie 
i pozwoli na sprawną obsługę tego rynku jednocześnie wyelimi-
nuje uciążliwy ruch ciężarowy z aglomeracji stołecznej kierując 
go na statki zawijające do Gdyni.  

Połączenie z Warszawą będzie obsługiwane w BCT w Gdyni 
dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. Współpracując 
z 16 operatorami intermodalnymi Terminal realizował dotychczas 
regularne połączenia z Gliwicami, Kutnem, Radomskiem, Sław-
kowem i Gądkami pod Poznaniem oraz około 15 mniej regular-
nych połączeń z innymi miastami w  Polsce,  m.in. z  Lublinem, 
Łodzią i Olsztynem. 

BCT konsekwentnie rozwija swoje możliwości w zakresie 
transportu intermodalnego wykorzystującego połączenia kolejo-
we. Udział kolei w obsłudze terminalu systematycznie  się po-
większa i  dziś  stanowi średnio 40 procent wszystkich obsługi-

Połączenie kolejowe Mazovia Express  

wanych ładunków, podczas gdy w 2011 kontenery przewożone 
koleją stanowiły 37%, w 2010  15% a w 2007 jedyne 5 % cało-
ści kontenerów obsługiwanych na BCT. 

Terminal realizuje tym samym projekty rozwoju, które umożli-
wią wprowadzenie w życie założeń Białej Księgi UE, mówiącej 
o tym, że do 2030 r. 35 proc. drogowego transportu towarów na-
leży przenieść na alternatywne środki transportu takie jak statki 
i kolej. 

Port Gdański i PERN „Przyjaźń” SA podpisały umowę dzierżawy
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA i PERN „Przyjaźń” SA podpisały 
27 listopada 2012 r. w Gdańsku umowę przedwstępną dotyczącą 
dzierżawy gruntu, na którym zostanie wybudowany Terminal Naftowy. 

GOSPODARKA MORSKA
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Umowa, obejmująca 28 hektarów po-
wierzchni na terenie ZMPG SA, opiewa 
na 30 lat i określa szczegółowo relacje 
między stronami w zakresie posadowie-
nia i użytkowania całej infrastruktury 
Terminalu. Przewiduje też możliwość 
objęcia jego granic  celem zwiększenia 
konkurencyjności flagowej inwesty-
cji PERN  prawami Wolnego Obszaru 
Celnego.

Na terenie dzierżawionym pod budowę 
Terminalu powstanie około 20 zbiorni-
ków na ropę i produkty ropopochodne 
o pojemności ok. 740 tys. m3 z infra-
strukturą techniczną, torami, bocznicą 
kolejową, rurociągami i budynkami. 
Terminal Naftowy będzie wyposażony 
w urządzenia do obsługi kilku rodzajów 
produktów: wielu gatunków ropy nafto-
wej, oleju napędowego, benzyn, benzyn 
lotniczych i produktów chemicznych. 
Wszystko z zastosowaniem najwyż-
szych standardów bezpieczeństwa dla 
środowiska.

PERN „Przyjaźń” SA jest spółką, w któ-
rej 100% udziałów należy do Skarbu 

Państwa. Zajmuje się głównie transpor-
tem ropy naftowej do rafinerii w Polsce 
oraz wschodnich Niemczech, poprzez 

rurociąg „Przyjaźń”, biegnący z Adamo-
wa do Płocka i dalej do Schwedt oraz Ru-
rociąg Pomorski łączący Płock z Gdań-
skiem. Rewersyjny Rurociąg Pomorski 
w połączeniu z terminalem naftowym 
w Gdańsku umożliwia import surowca 

z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez 
Polskę. PERN świadczy również usługi 
magazynowania ropy naftowej w trzech 
bazach w Adamowie, Płocku oraz Gdań-
sku, o łącznej pojemności blisko 3,0 mln 
m3. PERN posiada też sieć rurociągów 
produktowych, wykorzystywanych do 
transportu paliw płynnych.

W spółce ZMPG S.A. Skarb Państwa 
zachował 85,71% udziałów, umieszczając 
ją jednocześnie na krótkiej liście spółek 
o istotnym znaczeniu dla porządku i bez-
pieczeństwa publicznego. Największy 
polski port morski w Gdańsku, mający 
obecnie charakter portu uniwersalnego, 
wiedzie prym w obsłudze obrotu konte-
nerowego na południowym Bałtyku, ale 
także ma w Rzeczypospolitej Polskiej 
85% udział w morskich przeładunkach 
ropy naftowej i jej produktów. Termina-
le głębokowodne Portu Zewnętrznego 
w Gdańsku, niezamarzające i dostępne 
dla wszystkich statków przez cały rok, 
przyjmować mogą przy swoich nabrze-
żach największe jednostki oceaniczne, 
zdolne pokonać Cieśniny Duńskie. POR      

Na rynku pojawiły się nowe urządzenia 
nawigacyjne Raymarine, przydatne pod-
czas żeglugi czy połowów. 

Urządzenia a65 i a67 wyposażono w do-

tykowe ekrany o przekątnej 5.7 cala. Bez 
problemu połączyć się można ze swoim 
systemem audio, sprawdzić bieżące od-
czyty, a nawet jaki jest zasięg przy ilości 

Kompaktowy wygląd, 
zaawansowane funkcje

paliwa pozostałego w zbiorniku.
Sprawdzą się jako samodzielne instru-

menty lub jako zintegrowana sieć współ-
pracujących ze sobą urządzeń. Z jednego 
miejsca na pokładzie można kontrolować 
pracę sonaru, radaru, kamery termowi-
zyjnej oraz sprawdzać aktualne odczyty 
z instrumentów. 

 Sonar wykorzystuje technologię Cle-
arPulse, którą szczególnie docenią węd-
karze. Otrzymujemy dokładne odczyty 
struktury dna morskiego z zaznaczeniem 
aktualnej pozycji ławic ryb – mówi To-
masz Jankowski z firmy Eljacht, oficjal-
nego dystrybutora Raymarine w Polsce.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonego już 
interfejsu LightHouse oraz dotykowego 
ekranu urządzenie obsługuje się bardzo in-
tuicyjnie, a dostęp do wszystkich najważ-
niejszych funkcji uzyskujemy dosłownie 
jednym dotknięciem ekranu. 

 Instrumenty i50 oraz i60 działają w sie-
ci SeaTalkNG, dzięki czemu bez proble-
mu współpracują z innymi urządzeniami, 
takimi jak autopiloty czy wskaźniki. In-
strumenty są kompatybilne także z proto-
kołem NMEA2000, więc jest możliwość 
łatwego podłączenia z kompatybilnymi 
silnikami czy innymi urządzeniami – do-
daje Jankowski. miro

Port Gdański i PERN „Przyjaźń” SA podpisały umowę dzierżawy

Na terenie dzier-
żawionym pod 
budowę Terminalu 
powstanie około 20 
zbiorników na ropę 
i produkty ropopo-
chodne o pojemno-
ści ok. 740 tys. m3
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Po trzech latach od uzyskania prawa do 
dysponowania 14hektarową nieruchomo-
ścią przy ul. Czechosłowackiej 3 i po roku od 
powołania nowego Zarządu Spółki udało się 
tego dokonać. Oprócz znaczącego zwiększe-
nia sprzedaży był to jeden z priorytetowych 
celów w 2012 roku. Oba cele zostały w pełni 
zrealizowane.   

Niemniej jednak, aby do tego doszło musiano 
zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, dla 
których wartość poniesionych nakładów sięga 
kilkudziesięciu milionów złotych. Najwięk-
szym wyzwaniem i jednocześnie najdroższą 
inwestycją hydrotechniczną było zbudowa-
nie od podstaw ośrodka dokowego w basenie 
nr 6. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo, 
wykorzystując 16metrową głębię powstałą 
w pierwszych latach II wojny światowej. 

Przeprowadzono również rewitalizację wie-
lu obiektów przemysłowych w tym obiektów 
objętych nadzorem Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Na terenie „nowej stoczni” znajdu-
je się niespełna 50 urządzeń dźwignicowych, 
z których największe to żurawie szynowe 
o udźwigu 50 ton. Większość z nich podano 
gruntownym przeglądom konserwacyjnym 
i remontom pod  nadzorem Urzędu Dozoru 
Technicznego i oddano do eksploatacji. W tym 
roku także, w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Nadzorem Budowlanym, podano wyburzeniu 
wiele obiektów uznanych za zbędne, w złym 
stanie technicznym lub pogarszające wizeru-
nek zakładu.

Istotnym działaniem wpływającym jed-
nocześnie na wizerunek zakładu i poprawę 
bezpieczeństwa pracy było wprowadzenie no-
wych, specjalnie zaprojektowanych dla Stocz-
ni Remontowej Nauta SA, wzorów ubrań 
roboczych. Ubrań zaprojektowanych wg naj-
nowszych trendów i standardów użytkowych 
i jakościowych.

Przyszły rok będzie wymagał również 
znacznych nakładów m.in. w przebudowę we-
wnątrzzakładowej sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia. Jest to realizacja, narzu-
conego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej 
Energia Operator, wymogu zmiany istniejącej 
sieci 6kV na 15kV.

Nauta już w nowym miejscu
Tak jak już niejednokrotnie zapowiadano przeniesiono  część cywilną Stoczni Remontowej 
Nauta SA ze śródmieścia Gdyni do strefy przemysłowej miasta. Są to tereny po zlikwidowanej 
Stoczni Gdynia nabyte w drodze przetargu od Zarządcy Kompensacji jesienią 2009 roku. 

Na terenie 
„nowej stocz-
ni” znajduje 
się niespełna 
50 urządzeń 
dźwignico-
wych, z których 
największe to 
żurawie szyno-
we o udźwigu 
50 ton.
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Myślą o drogach wodnych

W Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europej-
skiego, odbyła się konferencja „Śródlądowe 
drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak 
poprawić łączność w Europie?”. Udział w niej 
wzięli marszałkowie trzech województw, w tym 
pomorskiego. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez  Biu-
ro Regionalne Województwa Pomorskiego 
w Brukseli, Biuro Przedstawicielskie Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Brukseli oraz Biuro Infor-
macyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w Brukseli, przy udziale Regionalnej Izby Go-
spodarczej Pomorza oraz Agencji Rozwoju Ma-
zowsza S.A.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, samorzą-
dów a także reprezentanci firm i instytucji za-
interesowanych przyszłością dróg wodnych na 
terenie Polski. 

 Dla władz województwa pomorskiego duże 
znaczenia ma droga E40, element międzynarodo-
wego korytarza Bałtyk  Adriatyk, łącząca Morze 
Bałtyckie z Morzem Adriatyckim oraz Morzem 
Czarnym i będącą jedną z trzech przybiegających 
przez Polskę międzynarodowych dróg wodnych 
– mówił Członek Zarządu Województwa Pomor-
skiego, Ryszard Świlski.

Szybki wzrost możliwości przeładunkowych 
dwóch portów  Gdańska i Gdyni  stwarza 
możliwości rozwoju śródlądowej drogi wodnej 
w Dolnej Wiśle. Co więcej dynamika rozwoju 
portów wskazuje, iż bez zagospodarowania drogi 
wodnej Wisły przestaną się one rozwijać.

W związku z podjęciem dialogu w sprawie 
rozwoju E40 przedstawiciele samorządu wo-
jewództwa pomorskiego, mazowieckiego oraz 
kujawskopomorskiego przekazali na ręce przed-
stawiciela Komisji Europejskiej list intencyjny 
w sprawie woli współpracy na rzecz rewitalizacji 
i aktywizacji gospodarczej terenów położonych 
wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na 
odcinku GdańskBydgoszczToruńWarszawa.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Marc 
Vanderhaegen, zwrócił uwagę na fakt, iż drogi 
wodne są ważnym elementem transportu lądowe-
go. Unia Europejska do 2030 roku planuje stwo-
rzenie zintegrowanego systemu transportowego, 
którego celem ma być polepszenie warunków 
przewozu osób i towarów w ścisłym powiązaniu 
ze zmniejszeniem uciążliwości transportu dla 
środowiska oraz zwiększeniem bezpieczeństwa 
przewożonych osób i towarów. miro

Podczas międzyna-
rodowej konferencji 

w Brukseli rozmawia-
no m.in. o korytarzu 

Bałtyk - Adriatyk
- Dla władz 

województwa 
pomorskiego duże 
znaczenia ma dro-

ga E40, element 
międzynarodo-
wego korytarza 

Bałtyk - Adriatyk, 
łącząca Morze Bał-

tyckie z Morzem 
Adriatyckim oraz 

Morzem Czarnym 
i będącą jedną 

z trzech przybie-
gających przez 

Polskę międzyna-
rodowych dróg 

wodnych – mówił 
Członek Zarządu 

Województwa 
Pomorskiego, 

Ryszard Świlski.
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Zdaniem ekspertów w 2020 r. na polskim 
morzu mogłyby stanąć pierwsze elek-
trownie wiatrowe. Aby ten termin stał się 
realny, rządzący musieliby jak najszybciej 
uchwalić ustawę o odnawialnych źródłach 
energii, opracować  program modernizacji 
polskich portów i stoczni na cele organiza-
cji zaplecza logistycznego i wytwórczego 
oraz znowelizować politykę energetyczną 
kraju. Czas goni, a im szybciej Polska upo-
ra się z tymi kwestiami, tym więcej będzie 
mogło u nas powstać miejsc pracy zwią-
zanych z morską energetyką wiatrową.

Według Krzysztofa Prasałka, prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej, do 2025 r. w Polsce dzięki 
temu zatrudnienie może znaleźć nawet 9 
tys. pracowników. 

 Mówimy o procesie, który już się roz-
począł. Nazwa takich jednostek jak Jac-
kup Barage B392 „THOR” czy „Heavy 
Lift Jack up Vessel Innovation”, które 
zbudowano w stoczni Crist w Gdyni, 
elektryzują każdego okrętowca – podkre-
śla prezes PSEW. – Do tego budowa wie-
lu konstrukcji wsporczych, fundamentów, 
wież, platform transformatorowych, czy 
realizowanie w polskich portach specja-
listyczne usługi przeładunkowe ukazują 
wielki potencjał, a także kierunek rozwo-
ju tego segmentu. Jednak aby w pełni go 
wykorzystać, należy zacząć działać jak 
najszybciej, gdyż czasu na sukces w mor-
skiej energetyce wiatrowej zostało bardzo 
mało. Świat nie będzie na nas czekał.

Prognozę potwierdzają dane z rynku 
niemieckiego i brytyjskiego. Dzięki roz-
wojowi energetyki wiatrowej na morzu 
w Niemczech przybyło 8 500 nowych 
miejsc pracy do 2011 r., natomiast w Wiel-
kiej Brytanii tylko w regionie NorthEast 
England w sektorze zatrudnionych jest już 
6 000 osób.

Niemiecki przykład 
Jak wskazuje PSEW, w Niemczech naj-

lepiej obrazuje to historia Bremerhaven 
– portu, który stanowi obecnie krajowe 

Szansa 
na pracę

centrum morskiej energetyki wiatrowej. 
Decyzja o przekształceniu go wiązała się 
z dużymi nakładami inwestycyjnymi, któ-
re przełożyły się na ogromne korzyści dla 
całego regionu. Ze środków krajowych 
i unijnych zainwestowano tam około 40 
mln euro w rozwój zaplecza morskiej 
energetyki wiatrowej. Utworzono ok. 3 
000 miejsc pracy, z nieustanną perspek-
tywą rozwoju w przyszłości. Natomiast 
przedsiębiorstwa z branży zainwestowa-
ły w Bremerhaven blisko 250 mln euro, 
czyniąc z upadłego centrum stocznio-
wego, centrum obsługi rynku morskiej 
energetyki wiatrowej wschodniego Morza 
Północnego.

Zresztą cała Europa doświadcza rewita-
lizacji obszarów przybrzeżnych i na kon-
tynencie można znaleźć liczne przykłady 
na to, jak dynamicznie rozwijają się porty 
i regiony nadmorskie dzięki inwestycjom 
w morską energetykę wiatrową. Ośrod-
ki takie jak Bremerhaven, Rostock czy 
Osthafen są podawane jako pozytywny 
przykład koncesjonowania obszarów mor-
skich dla projektów farm wiatrowych we 
wszystkich krajach unii. Całkowita war-
tość inwestycji w nowe moce produkcyjne 
wyniosła 400 mln euro, z czego na samo 
Bremerhaven przypadło 250 mln. Każde 
euro zainwestowane z budżetu w przycią-
gnięcie inwestorów zaowocowało 3 euro 
uzyskanymi na rozwój regionów.

Jednak dobry przykład mamy też w Pol-

GOSPODARKA MORSKA
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sce. Jest nim stocznia Crist, realizująca 
kolejne inwestycje w sektorze morskiej 
energetyki wiatrowej. Oprócz produk-
cji specjalistycznych statków, wdrażany 
jest tam już projekt budowy fabryki fun
damentów kratownicowych. Koszt tej 
inwestycji, realizowanej wspólnie z mię
dzynarodowym koncernem Bilfi nger Ber
ger i Funduszem Inwestycyjnym MARS 
(zarządzanym przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu), to ponad 50 milionów euro, 
a jej możliwości produkcyjne to 80 fun
damentów rocznie. Inwestycja przyniesie 
powstanie 400 nowych miejsc pracy. Fa
bryka, która powstała na terenie stoczni, 
ma przerabiać rocznie około 80 000 ton 
stali, co stanowi porównywalną ilość do 
mocy przerobowych polskich stoczni 
produkcyjnych w czasach ich najlepszej 
koniunktury.

Nawet bez naszych wiatraków
9 tys. nowych miejsc pracy jest pro

gnozą realną nawet jeśli na naszej części 
Bałtyku... nie powstałaby ani jedna farma 
wiatrowa. Mamy bowiem duży potencjał 
wytwórczy. Polskie porty, stocznie i ma
gazyny mogą sporo zyskać na produkcji 
i transporcie nowych części tam, gdzie 
powstaną morskie wiatraki. Szanse na 
rozwój zyska też sektor naukowy i edu
kacyjny. W Polsce już teraz organizowane 

są szkolenia, mające na celu dostosowa
nie kwalifi kacji przyszłych pracowników 
do pracy w tej branży.

Teoretycznie taniej byłoby produkować 
urządzenia potrzebne do rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w Azji, zwłaszcza 
w Chinach. Kłopotem byłby jednak trans
port – długotrwały i drogi. Doszedłby 
problem gwarancji i ilości specjalistów od 
technologii. Dlatego eksperci są zdania, 
że im bliżej inwestycji będą znajdować 
się fabryki i przedsiębiorstwa podwyko
nawców, tym lepiej. Wszak nie chodzi 

tu o warte po kilka złotych zabawki dla 
dzieci, lecz o potężne, warte wiele milio
nów urządzenia, które nierzadko ważą po 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset ton. 

Polska energetyka wiatrowa jest więc 
dużą szansą nie tylko dla samego sektora 
energetycznego, ale też szansą dla tysięcy 
specjalistów oraz nadzieją na rozbudowę 
i modernizację polskich portów, rozwój 
rynku pracy i stworzenie w Polsce bazy 
naukowej na światowym poziomie.
Mikołaj Podolski

Potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy posiadają:
porty - obsługa transportu, budowy i serwisu urządzeń,
magazyny - logistyka dostaw urządzeń: fundamenty, elementy wież, turbiny, śmigła,
stocznie - największy defi cyt na rynku występuje w sektorze konstrukcji statków do budowy i obsługi morskich farm wia-
trowych; obecnie polska stocznia Crist w Gdyni buduje specjalistyczne statki do montażu morskich farm wiatrowych (każde 
zlecenie warte 200 mln euro),
usługi inżynieryjne, konstruktorskie, logistyczne, serwisowe, konsultingowe,
kable - do budowy jednej morskiej farmy wiatrowej potrzeba nawet do kilkuset km przewodów,
urządzenia i podzespoły morskich elektrowni (już dziś polskie fi rmy realizują tego typu zlecenia dla zachodnich 
kontrahentów),
nauka - środowiskowe analizy przedrealizacyjne i monitoringi porealizacyjne, rozwój technologii energetycznych, budowla-
nych i konstruktorskich,
edukacja - programy szkoleń dla pracowników fi rm budowlanych, serwisowych i obsługowych,
turystyka - morskie farmy wiatrowe stanowią atrakcję turystyczną o dużym potencjale usługowym.

Przykłady w zakresie 
specjalistycznych usług stoczniowych:
- Kontrakt RWE Innogy dla Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd, 
2009, 148 mln EUR
- WIND LIFT I, stocznia w Kłajpedzie, kontrakt 50 mln EUR, wykończenie i wypo-
sażenie w Emden (D)
- THOR, stocznia Crist w Gdyni dla Hochtief Off shore, 2009
- BELUGA, stocznia Crist w Gdyni dla Hochtief Off shore, 2010-2012, kontrakt 200 
mln EUR
- BiFab (Burnt Island Fabrications Ltd) – od 2007 produkuje konstrukcje wspor-
cze typu jacket, produkcja 2010 – 32 szt.; zatrudnienie 950 osób
- GSG Towers (Grupa Stoczni Gdańsk) – w 2010 uruchomiono zakład o zdolności 
produkcyjnej 100 wież rocznie (onshore i off shore), do 2012 planowana rozbu-
dowa  - zwiększenie produkcji do 400 wież rocznie

GOSPODARKA MORSKA
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Prywatyzacja gruntów rolnych trwa 
w najlepsze. I nie ma się co dziwić, bo od 
maja 2016 r. bez pozwoleń polską ziemię 
rolną będą mogli kupować cudzoziemcy. 

 Agencja ma czas na rozdysponowanie 
jak największej części swoich zasobów 
tak, aby polskie rolnictwo z chwilą uwol-
nienia rynku gruntów rolnych w Polsce 
mogło skutecznie stawić czoła zachodniej 
konkurencji  stwierdził w kwietniu, pod-
czas obchodów 20lecia istnienia Oddziału 
Terenowego Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Gdańsku, Leszek Świętochowski, 
Prezes ANR.

ANR w Pomorskiem z przejętych 430 
tys. ha do końca października trwałe zago-
spodarowała już prawie 288 tys. ha, w tym 
sprzedała lub odpłatnie przekazała ponad 
230 tys. ha. Ostatnio oddział koncentruje 
się na przyspieszeniu sprzedaży gruntów 
w celu powiększenia gospodarstw rodzin-
nych. W tzw. Zasobie Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w woj. pomorskim pozo-
staje więc jeszcze areał o powierzchni 142 
tys. ha, w tym w dzierżawie 97 tys. ha, pod 
wodami 15 tys. ha, w wieczystym użytko-
waniu 5 tys. ha. Najwięcej tych gruntów 
znajduje się w powiatach słupskim, człu-
chowskim, bytowskim i sztumskim.

 Na rynku nieruchomości rolnych z Za-

sobu WRSP nie zanotowano spadku śred-
nich cen  mówi Kazimierz Derdowski, 
zastępca dyrektora gdańskiego oddziału 
ANR.  Nawet w roku 2009 i 2010 ogólny 
trend nie wykazywał tendencji ujemnych, 
co można było zauważyć na rynku lokali 
mieszkalnych czy usługowych. 

W latach 20112012 zanotowano wzrost 
cen średnio 310 proc. w skali roku. Wzrost 
cen nieruchomości rolnych jest spowodo-
wany sprzedażą nieruchomości wielkoob-
szarowych, stanowiących dzierżawione 
gospodarstwa rolne. Takich nieruchomo-
ści zarówno w województwie pomorskim, 
jak i w skali kraju jest coraz mniej. Jedno-
cześnie opłacalność w rolnictwie w coraz 
większym stopniu uwarunkowana jest go-
spodarowaniem na większych obszarowo 
gospodarstwach. 

Do 31 grudnia 2013 r. rolnicy mogą 
ubiegać się o spłatę ratalną za nierucho-
mości zakupione na powiększenie lub 
utworzenie gospodarstw rodzinnych do 
300 ha użytków rolnych z oprocentowa-
niem preferencyjnym 2 proc.

Aż 70 proc. ziem WRSP kupowane jest 
przez dzierżawców. Pozostałych kupców 
wyłania się głównie poprzez przetargi 
ograniczone. W nieograniczonych sprze-
daje się te, które nie znalazły nabywców 

Szalejące ceny gruntów
Kiedy wciąż karmieni jesteśmy doniesieniami o kryzysie, 
a ceny mieszkań spadają, nieruchomości rolne drożeją jak 
gdyby nic się nie działo. Najwyższe są w okolicach Gdańska 
i na Żuławach Wiślanych.
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w ograniczonych, nieruchomości rolne 
do 1 ha, nieruchomości o przeznaczeniu 
innym niż rolnicze oraz grunty rolne o po-
tencjale inwestycyjnym. W tym roku na 
Pomorzu sprzedano już blisko 10 tys. ha 
nieruchomości za ponad 220 mln zł.

Kazimierz Derdowski dodaje, że w rejo-
nach, w których podaż gruntów jest bar-
dzo ograniczona a popyt wysoki, rolnicy 
uczestniczący w przetargach oferują chęć 
zakupu ziemi po cenach znacznie wyż-
szych niż ceny wywoławcze. Dużym za-
interesowaniem cieszą się nieruchomości 
rolne o powierzchni od 1 do 2 ha położone 
na obszarach zurbanizowanych, gdzie na-
bywcami są głównie właściciele sąsiadują-
cych gruntów. 

Według prognoz w przyszłości wzrost 
cen nieruchomości rolnych dalej będzie 
się utrzymywał. Spadek cen może doty-
czyć wyłącznie nieruchomości o niskiej 
jakości bonitacyjnej, skrajnie nieregular-
nym kształcie, czy niekorzystnej kulturze 
rolnej.

Ile kosztuje obecnie ziemia rolna w wo-
jewództwie pomorskim? To zależy gdzie. 
Jak podaje ANR, najtaniej jest w powia-
tach człuchowskim, bytowskim, słupskim 
i lęborskim (bez uwzględnienia miast 
i stref podmiejskich). Tam trzeba się liczyć 
z wydatkiem 1422 tys. zł/ha. Najdrożej 
jest na Żuławach Wiślanych i w powiecie 
gdańskim, gdzie hektar kosztuje 3050 tys. 
zł. Natomiast średnia cena w wojewódz-
twie wynosi obecnie 23 tys. zł/ha.
Mikołaj Podolski

Na Żuławach Wiślanych i w powiecie gdańskim hektar ziemi kosztuje 30-50 tys. zł  
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Setki wystawców, tysiące odwiedzających
Targi SGIA (Specialty Graphic Imaging Asso-

ciation) odbywające się w Stanach Zjednoczo-
nych to jedna z największych na świecie imprez 
tego typu, przeznaczonych dla podmiotów go-
spodarczych z branży reklamy, druku i poligrafii. 
W tegorocznej edycji targów, które odbyły się 
w stanie Nevada w USA pod koniec październi-
ka, wzięło udział ponad 0,5 tys. wystawców i ok. 
22 tys. uczestników. Na powierzchni 230 tys. stóp 
kwadratowych (niemal 21,5 tys. m kw.) produ-
cenci prezentowali najnowocześniejsze maszyny, 
technologie i trendy. 

W imprezie uczestniczyli Kazimierz i Graży-
na Gaj, właściciele firmy „Gaja – maszty, flagi” 
z Bolszewa (powiat wejherowski). 

  Te targi są odpowiednikiem europejskiego 
FESPA (Federation of European Screen Printers 

Associations) – wyjaśnia Grażyna Gaj, właści-
cielka firmy.  Pojechaliśmy tam, aby zapoznać 
się z najnowszymi technologiami (np. sposobami 
aplikacji tuszów, mediów do druku, maszynami 
do druku wielkoformatowego, zagrożeniami che-
micznymi, itp.). Targi obejmowały wszystko, co 
mieści się w świecie obrazowania specjalnego, 
czyli: sitodruk, druk cyfrowy, druk sublimacyj-
ny, hafty, ledy, neony, itp. Produkty, które zostały 
uznane za najlepsze, wyróżniono medalami. 

Cały świat w jednym miejscu
Mimo ogromnej ilości stoisk i odwiedzających 

poruszanie się po targach nie sprawiało dużych 
problemów, organizatorzy wprowadzili bowiem 
kategorie ze względu na przeznaczenie: do użytku 
domowego, sklepów, przeznaczone na autostrady, 
ubrania, ściany, na gadżety reklamowe.

Pomorska firma 
na targach w USA
Uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych to dla każdej liczącej się na rynku 
firmy nie tylko prestiż, ale też okazja do zapoznania się z nowinkami technicznymi 
i rozwiązaniami, które dopiero będą wprowadzane na rynek. Jest to też sposobność 
do podpisania kontraktów z dostawcami z całego świata. 
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targów – wyjaśnia 
Grażyna Gaj.
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 Na targach w USA był cały świat druku – do-
daje Grażyna Gaj.  Prezentowały się firmy nie 
tylko z Europy, ale również z Chin, Korei, Japo-
nii czy Wietnamu. Były oczywiście też przedsię-
biorstwa amerykańskie. W porównaniu z podob-
nymi imprezami europejskimi ta amerykańska 
to ogromne show. Były widowiskowe pokazy, 
przebrani aktorzy odgrywający rozmaite sceny, 
muzyka, odpowiednie oświetlenie. To wszystko 
tworzyło niesamowity, niepowtarzalny klimat. 
Różnica pomiędzy tymi targami a europejskimi 
była ogromna – przede wszystkim my jesteśmy 
przyzwyczajeni do tego, że są stoiska, na których 
poszczególni wystawcy prezentują swoje osią-
gnięcia i nowe rozwiązania. W USA to wygląda 
inaczej – sprzedawcy są dużo bardziej aktywni, 
sprzedaż jest bardziej agresywna. Być może to 
też specyfika Las Vegas, które jest bardzo koloro-
wym, żywiołowym miastem. 

Kto pierwszy, ten lepszy
„First to know”  to główna zasada obowiązują-

ca obecnie w biznesie. Który przedsiębiorca jako 
pierwszy wprowadzi na rynek innowacyjne roz-
wiązania, ten ma największe szanse osiągnąć suk-
ces. I właśnie po to organizowane są takie targi. 

 Pojechaliśmy tam z mężem również po to, aby 
zobaczyć, jak inni radzą sobie w dobie recesji 
i czym starają się przyciągnąć klientów – opo-
wiada Grażyna Gaj.  Niestety, w czasie kryzysu 
firmy tną koszty i zazwyczaj na „pierwszy ogień” 
idą wydatki związane z reklamą i promocją. Dla-
tego trzeba szukać nowych technologii i rozwią-
zań. Bardzo ważne są także spotkania nie tylko 
z dotychczasowymi dostawcami, ale też szukanie 
nowych, alternatywnych (być może lepszych, 
tańszych, nowocześniejszych, sprawniejszych...). 
Nasza firma na rynku istnieje od ok. 20 lat, po-
stanowiliśmy polecieć do USA również dlatego, 
że planujemy zakup nowej maszyny do druku 
wielkoformatowego. Chcieliśmy się zorientować, 
czy bardziej opłaca się ściągać takie urządzenia ze 
Stanów, czy lepiej poszukać w Europie. Ale cena 
nie jest jedynym, kryterium – równie ważny jest 
dobry serwis oraz ekologia i bezpieczeństwo che-
miczne. Dlatego ostatecznie podjęliśmy decyzję 
o zakupie maszyny z Europy, a nie ściąganiu jej 
z USA. 

Jesień czasem innowacji
Duże targi branżowe dla firm zajmujących się 

drukiem i reklamą organizowane są najczęściej 
wiosną oraz jesienią. Jest to bowiem okres, kiedy 
„zamykane” są procesy technologiczne i najno-
wocześniejsze osiągnięcia prezentowane są po-
tencjalnym klientom. 

Trzeba jednak pamiętać, że takie targi to nie tyl-
ko stoiska wystawców i tłum odwiedzających. To 
także szkolenia, wykłady edukacyjne, konferen-
cje, prezentacje na żywo i rozmowy biznesowe 
z potencjalnymi kontrahentami. Poza tym pod-
czas takich imprez można wynegocjować wyjąt-
kowe, bardzo atrakcyjne cenowo warunki. 

 Żaden z dostawców, nawet po kilku latach 
współpracy, nie zaoferuje nam tak korzystnych 
cen, jak podczas targów – wyjaśnia Grażyna Gaj. 

 Podsumowując tę imprezę  nie ma jakiegoś 
ogromnego skoku technologicznego. Pojawiły 
się natomiast podłoża i tusze, które – co do tego 
nie mam wątpliwości – stopniowo będą wypie-
rać obecnie używane materiały z rynku. Oprócz 
tego powstały maszyny, które umożliwiają druk 
na materiałach coraz większej szerokości. Jeszcze 
do niedawna maksymalna szerokość wynosiła 
nieco ponad 1,5 metra, dziś jest to już 3,2 metra. 
Dużą różnicę można zaobserwować natomiast na 
etapie przygotowania do druku. Wciąż powstają 
coraz nowsze programy. Spory skok widoczny 
jest także w oświetleniu – neony i ledy technolo-
gicznie bardzo się zmieniły. 

Życzliwość i... huragan
Pani Grażyna podkreśla, że jeszcze jedno szcze-

gólnie utkwiło jej w pamięci: Amerykanie. 
 To bardzo przyjaźni, pomocni, otwarci i życz-

liwi ludzie – mówi właścicielka firmy „Gaja  
maszty, flagi”.  Uśmiechają się do siebie, pytają, 
czy w czymś pomóc. Ale były też chwile strachu 
i zagrożenia. Huragan Sandy  byliśmy w USA 
właśnie wtedy, gdy cały świat z napięciem oglą-
dał w telewizji relacje ze zbliżania się huraganu 
do wybrzeża. Wstrzymano 3,8 tys. lotów, nie było 
możliwości wylotu, musieliśmy więc czekać po-
nad tydzień, zanim dało się w ogóle wydostać. 
Mieliśmy wylecieć z Filadelfii, a przecież całe 
wschodnie wybrzeże było zagrożone. Później, 
gdy huragan przemieścił się, pierwszy raz na wła-
sne oczy widziałam taką skalę zniszczeń: zalane 
stacje metra, lotniska, pożary, zniszczone domy... 
po prostu ogromna, ludzka tragedia. Ale z drugiej 
strony byłam pod ogromnym wrażeniem, jak 
Amerykanie potrafią się zorganizować, z jakim 
spokojem i jak sprawnie pomagają innym. Nie 
było problemu z uzyskaniem informacji, każdy 
wiedział, co ma robić, nikt nie był zostawiony 
sam sobie. W tak trudnych i niebezpiecznych 
chwilach było to niezmiernie ważne. 
Rafał Korbut

Targi obejmowały 
wszystko, co mieści 
się w świecie obrazo-
wania specjalnego, 
czyli: sitodruk, druk 
cyfrowy, druk subli-
macyjny, hafty, ledy, 
neony, itp. Produkty, 
które zostały uznane 
za najlepsze, wyróż-
niono medalami. 
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Skąd pomysł na otwarcie tego typu placówki?
 Podstawowa działalność Małej Kliniki to: 

medycyna estetyczna, specjalistyczne konsul-
tacje lekarskie i kosmetyka. Chcieliśmy wyjść 
naprzeciw potrzebom klientów, oferując im pro-
fesjonalne usługi wykwalifikowanych specjali-
stów oraz najlepsze na rynku medycznym zabie-
gi. Jako jedyni w Gdańsku prowadzimy zabiegi 
modelujące sylwetkę przy pomocy urządzenia 
medycznego Vela Shape II. 
Jak udało się nam dowiedzieć, to pierwszy 
i jedyny aparat na świecie, który posiada 
certyfikat amerykańskiej agencji rządowej 
FDA (Food and Drug Administration – Agencja 
ds Żywności i Leków – przyp. red), potwierdza-
jący skuteczność działania w zakresie redukcji 
obwodu ciała i cellulitu. 

 Tak, to prawda. Jednak najważniejsze jest, że 
odpowiednio dobrane parametry techniczne Vela 
Shape II już po 4 zabiegach gwarantują widocz-
ną poprawę w zakresie ujędrnienia i normalizacji 
skóry po urodzeniu dziecka i zabiegach liposuk-
cji. Ponadto Vela Shape II gwarantuje redukcję 
obwodu ciała w obrębie brzucha, ud, pośladków, 
bioder, ramion i podbródka. Skuteczność działa-

nia potwierdzona jest także w zakresie redukcji 
cellulitu i zapobiegania jego powstawaniu. Do-
datkowo zmniejszenia obrzęków, bolesnych na-
pięć mięśniowych i usprawnienia krążenia krwi 
i limfy.
Na czym polegają te zabiegi?

 Ta unikalna metoda zapewnia pozbycie się 
problemu zbędnej tkanki tłuszczowej i cellulitu, 
dzięki jednoczesnemu działaniu światła, prądu 
RF, podciśnienia i masażu. Podkreślam, że za-
biegi są całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne. 
Aparat działa w oparciu o 4 rodzaje energii. Za 
pomocą podczerwieni podgrzewane są płytsze 
warstwy skóry, co umożliwia głęboki przepływ 
prądu RF i efektywne podgrzanie głębszych 
warstw tkanki tłuszczowej, przynosząc do-
skonałe efekty przy redukcji cellulitu. Z kolei 
podciśnienie powoduje zassanie fałdu skórnego 
i poddanie głębszych warstw tkanki tłuszczowej 
bezpośredniemu działaniu prądu RF. Drenaż  
limfatyczny  usprawnia metabolizm komórek 
tłuszczowych. Bipolarny prąd RF o najwyższych 
możliwych parametrach  działa na ściśle określo-
nej głębokości, stymulując skórę do przebudowy 
istniejących włókien kolagenu i produkcji no-

Kosmiczna technologia 
w służbie zdrowia i urody
Mała Klinika przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku to nowe miejsce na mapie 
Trójmiasta. O tym co wyróżnia Małą Klinikę wśród podobnych miejsc na terenie naszej 
aglomeracji rozmawiamy z Katarzyną Perucką specjalistą ds medycyny estetycznej.

Przy użyciu nowocze-
snych metod odmło-
dzimy także twarz. 
Nasi lekarze zapew-
niają  urozmaicony 
wachlarz zabiegów, 
a wśród nich między 
innymi mezoterapię 
igłową, gdzie za 
pomocą iniekcji pod-
skórnych uzupełnia-
ne są niedobory sub-
stancji nawilżających, 
odżywiających, dotle-
niających w skórze. 

Zabiegi są całkowicie 
bezinwazyjne i bezbolesne 
- podkreśla Katarzyna Perucka.
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wych i w rezultacie poprawia ujędrnie-
nie  skóry. Wreszcie masaż mechanicz-
ny, który uelastycznia tkankę łączną, za-
pewnia lepsze odżywienie i dotlenienie 
komórek, łatwiejsze spalanie i usuwanie 
toksyn. 
Czy także twarz możemy poddać 
zabiegom medycyny estetycznej? 

 Oczywiście. Przy użyciu nowocze-
snych metod odmłodzimy także twarz. 
Nasi lekarze zapewniają  urozmaicony 
wachlarz zabiegów, a wśród nich mię-
dzy innymi mezoterapię igłową, gdzie 
za pomocą iniekcji podskórnych uzu-
pełniane są niedobory substancji nawil-
żających, odżywiających, dotleniają-
cych w skórze. Wspomagany jest także 
wzrost cebulek włosowych w skórze 
głowy, redukcja cellulitu i zwłóknień 
tkanki łącznej, likwidacja tkanki tłusz-
czowej, redukcja cieni pod oczami. Lil-
poliza iniekcyjna jest bardzo skutecz-
nym zabiegiem, dzięki któremu można 
bezpowrotne pozbyć się tkanki tłuszczowej 
w wybranych partiach ciała, także zabiegi z uży-
ciem kwasu hialuronowego, którym wypełnić 
możemy bruzdy i zmarszczki, czy powszechnie 
znany botox. Długotrwałe efekty przynosi sculp-
tra – kwas lpolimlekowy, wypełniający bruzdy 
oraz poprawiający strukturę skóry twarzy dzięki 
miejscowemu narastaniu tkanki łącznej i nowe-
go kolagenu. Efekt utrzymuje się ok. 2,5 roku. 
Chcę podkreślić, że zabiegi wykonywane są 
przez lekarzy medycyny estetycznej posiadają-
cych certyfikaty Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Estetycznej i AntiAging.

Jak się dowiedzieliśmy Mała Klinika przygoto-
wała też specjalną świąteczną ofertę. Co to za 
propozycja?

 W okresie poszukiwania gwiazdkowych  pre-
zentów oferujemy możliwość zakupu wyjątkowe-
go upominku w formie Kuponu Podarunkowego 
na indywidualnie dobrane zabiegi. 
Dziękujemy za rozmowę

 Dziękuję również i zapraszamy serdecznie do 
odwiedzenia Małej Kliniki, która – przypomnę  
mieści się przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku. 
Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie ma-
laklinika.pl. 

Najważniejsze jest, 
że odpowiednio 
dobrane parametry 
techniczne Vela 
Shape II już po 4 za-
biegach gwarantują 
widoczną poprawę 
w zakresie ujędr-
nienia i normalizacji 
skóry po urodzeniu 
dziecka i zabiegach 
liposukcji.
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Miejsce konferencji nie było przypadko-
we – Politechnika Gdańska przy współpracy 
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym pro-
wadzi międzyuczelniany kierunek Inżynieria 
MechanicznoMedyczna (IMM). To właśnie 
pierwsi, tegoroczni absolwenci są autorami 

konstrukcji sprzętu do 
kinezyterapii, który 
można było oglądać 
na hallu przed aulą 
główną. 

Podczas pierwszej 
części konferencji od-
były się wykłady do-
tyczące potrzeb nowo-
czesnej  rehabilitacji 
oraz roli inżynierów 
i możliwości pomo-
cy medycynie. Jako 
pierwsze odbyło się 
wystąpienie przygoto-

wane przez doc. Pawła Romanowskiego, PG, 
przy współpracy z prof. Januszem Siebertem, 
GUMed, które dotyczyło idei powstania, celu, 
programu i przyszłości kierunku Inżynieria 
MechanicznoMedyczna. Okazuje się, że kie-
runek cieszy się dużym zainteresowaniem. 
W rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 na 
jedno miejsce przypadało 6,8 kandydata, co 

Rehabilitacja – owoc 
współpracy specjalistów
Zainteresowanie polską myślą technologiczną oraz trudnymi zagadnieniami rehabilitacji 
sprowadziło na Politechnikę Gdańską wielu zainteresowanych. Okazją ku temu była 
interdyscyplinarna konferencja „Innowacje w rehabilitacji”. 

Przewodniczącym 
Komitetu Orga-

nizacyjnego kon-
ferencji był prof. 

Michał Wasilczuk 
(stoi), kierownik 

Katedry Konstruk-
cji Maszyn i Pojaz-

dów na Wydziale 
Mechanicznym

sytuuje ten kierunek w ścisłej czołówce kie-
runków unikatowych. 

Wspomianego obszaru dotyczył również 
wykład, który kończył pierwszą część kon-
ferencji, przygotowany przez reprezentan-
tów Politechniki Gdańskiej, prof. Antoniego 
Neymana oraz dr inż. Leszka Dąbrowskiego. 
Dotyczył on możliwości i potrzeb dialogu in-
żynierów, lekarzy i rehabilitantów. 

Drugi z kolei wykład, prowadzony przez 
prof. Andrzeja Suchanowskiego, OSW, po-
ruszał skomplikowane i trudne zagadnienia 
dotyczące wad postawy, które niestety okazu-
ją się  być chorobą cywilizacyjną obecnych 
czasów. Prof. Suchanowski zwracał uwagę na 
potrzebę ruchu wśród dzieci, na ich zdrowy 
i harmonijny rozwój, który pozwala unikać 
problemów związanych z powstawaniem róż-
norodnych wad postawy. Przedstawił również 
opracowaną przy współpracy z mgr Andrze-
jem Stolarzem metodykę leczenia skolioz 
przy pomocy aparatu SKOLAS.

Owocem współpracy wspomnianych środo-
wisk są również urządzenia rehabilitacyjne, 
które prezentowane były w drugiej części 
konferencji na hallu przed Aulą Główną. 

Organizatorem konferencji była TERMA 
sp. z o.o., producent sprzętu do rehabilitacji, 
przy merytorycznym wsparciu trzech gdań-
skich uczelni: Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki Gdańskiej, Wydziału Lekarskiego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
Katedry Fizjoterapii Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku. 

– Mamy nadzieję, iż konferencja Innowa-
cje w rehabilitacji zapoczątkuje konwencję 
dialogu, którą w przyszłości będziemy mogli 
realizować jako interdyscyplinarne warsz-
taty, dające możliwość wdrażania nowych, 
potrzebnych urządzeń – informuje Justyna 
Zaborowska, dyrektor działu produktów me-
dycznych TERMA. – Fizjoterapeuci mają 
wiele cennych spostrzeżeń i pomysłów na 
usprawnienie procesów rehabilitacji. Chce-
my ich słuchać i chcemy realizować projekty, 
które zmienią stereotypy rehabilitacji w Pol-
sce – podkreśla. 

Konferencja objęta została patronatem ho-
norowym Prezydenta Miasta Gdańska, Mar-
szałka Województwa Pomorskiego oraz Pol-
skiego Towarzystwa Fizjoterapii. POR 

Pierwsi, tegoroczni ab-
solwenci są autorami 
konstrukcji sprzętu do 
kinezyterapii, który moż-
na było oglądać na hollu 
przed aulą główną. 



Czy przedsiębiorca to ktoś inny, szczególny, waż-
niejszy dla lekarza?

 Tak, dla mnie przedsiębiorca to lider w gospodar-
ce wolnorynkowej, człowiek szczególnie uzdolniony, 
inicjatywny, energiczny, pomysłowy i zaradny. To szef 
firmy prowadzący ją na własny rachunek. To człowiek 
wolny na wolnym rynku. Wolny, ale i odpowiedzialny 
za firmę, za swoich pracowników, ale też za swój los, 
za swoje życie i swoje zdrowie. Dla lekarza ważny 
jako pacjent, ale też jako partner w grze o zdrowie, bo 
zdrowie to wielka wartość.

Jak wielką wartość ma zdrowie?

 Życie człowieka ma wartość najwyższą, niewy-
mierną, dla niektórych stanowi nawet ideę nadwarto-
ściową. Podobnie zdrowie trudno oceniać, ale można 
przytoczyć tu mierniki firm ubezpieczeniowych, gdzie 
całkowitą utratę zdrowia ceni się na 350 tys. euro.

Czy przeciętny Polak ceni zdrowie?

 Ceni, gdy je straci. Wcześniej nie czuje problemu, 
nastawia się roszczeniowo, że zdrowie mu się należy. 
Wielu z moich podopiecznych i pacjentów nie potrafi 
rozumować w kategoriach wartości zdrowia. Nie na-
uczyli się wartościowania zdrowia, kondycji, umie-
jętności. Nie nauczyli się myślenia „kapitałowego”. 
Można wręcz powiedzieć, że nie nauczyli się kapitali-
zmu. Przedsiębiorca może szybciej i lepiej zrozumieć 
wartość zdrowia, ochrony zdrowia, a także wartość 
profilaktyki. Z przedsiębiorcą szybciej dochodzę do 
porozumienia, że warto żyć i że warto popracować, 
by dłużej żyć.

Czyli badania profilaktyczne nie tyle trzeba, ale 
warto wykonywać?

 Dokładnie tak. Biorąc pod uwagę ogólną wartość 
zdrowia, to nie jest wielki koszt. Oczywiście gdyby-
śmy chcieli objąć badaniem okresowym chociażby 
jeden rocznik w całym społeczeństwie, koszt byłby 
ogromny. Osobiści uważam, że i trzeba, i warto takie 
badanie organizować, warto ponieść jego koszt. Kie-
dyś był taki pomysł, by objąć kompleksowym bada-
niem profilaktycznym tzw. „bilansem zdrowia” rocz-
nik 40latków. Jednak tego nie zrealizowano.

Jaki byłby zakres i koszt badania bilansowego 
40-latka?

 Wiek 40 lat to biologiczna sytuacja, w której można 
ocenić stan zdrowia, kondycji oraz zagrożenia kwalifi-
kujące do leczenia zapobiegawczego. Takie badanie to 
nie tylko podstawowa wizyta u lekarza rodzinnego, ale 
i ważny wywiad dotyczący chorób w rodzinie, ozna-

czenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, w moim 
gabinecie również EKG. Cena tej części badania  to 
około 100 - 150 zł. Mój podopieczny otrzymuje je 
bezpłatnie. Druga część badania to badania dodatko-
we: morfologia krwi, ogólne badanie moczu, RTG, 
USG, ewentualnie marker nowotworowy, a u kobiet 
również badanie ginekologiczne. Cena tej części ba-
dania kompleksowego to również około 100 - 150 
zł. Mój podopieczny opłaca to we własnym zakresie, 
może to uzyskać z „programu profilaktycznego”. Su-
mując, bilans zdrowia 40latka kosztuje 200 – 300 zł 
i nie liczmy na to, że uzyskamy to „za darmo”.

Czy nie powinien być „za darmo” ?

 Może nie „za darmo”, bo niczego już nie ma „za 
darmo”. Moim zdaniem koszt badania profilaktyczne-
go powinien być możliwy do rozliczenia z kosztów 
firmy lub powinien być objęty ulgą podatkową. Okre-
sowe badanie profilaktyczne można też powiązać 
z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Tak, jak 
przegląd okresowy auta z ubezpieczeniem komunika-
cyjnym. To, że nie ma nic „za darmo”, przedsiębiorca 
w Polsce już wie i rozumie.

Znowu „przedsiębiorca”. Dlaczego?

 Bo przedsiębiorca, to człowiek myślący i kalkulu-
jący. Na koniec roku robimy inwentaryzację, bilans 
zysków i strat, planujemy zadania na przyszły rok. 
Nie jest wielkim problemem, by o swoim zdrowiu 
przedsiębiorca pomyślał, przekalkulował i zaplanował 
przeprowadzenie okresowego badania profilaktyczne-
go. Na Nowy Rok życzę wszystkim moim podopiecz-
nym, żeby po tych badaniach usłyszeli ode mnie, że 
są zdrowi.

Ile warte jest zdrowie?
O stanie zdrowia przedsiębiorców, roli badań profilaktycznych i wartości 
zdrowia z doktorem Rudolfem Greczko, prowadzącym w Łebie Ośrodek 
Zdrowia „Promotion”, rozmawia Mikołaj Podolski. 
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Działa dopiero od maja, a jeden sukces pokrywa 
drugim. Już w miesiąc po otwarciu do Kasztano-
wego Gościńca, który mieści się w Strzebielinku 
w gminie Gniewino, zawitała światowa gwiazda 
muzyki pop – Shakira. Celebrytka krótko prze-
bywała wtedy w Polsce w związku z pobytem jej 
narzeczonego, Gerarda Pique, który w Gniewi-
nie mieszkał i trenował podczas Euro 2012. To 
jednak nie jedyna znana osoba, która już zdążyła 
skosztować specjałów kuchni w Kasztanowym 
Gościńcu. Innymi są znany polski aktor Jan No-
wicki oraz członkowie kabaretu Ani Mru Mru. 
Krótko potem restauracja zwyciężyła w plebi-
scycie na najpopularniejszy lokal gastronomicz-
ny powiatu wejherowskiego

Nie bez powodu, ponieważ Kasztanowy Go-
ściniec posiada wiele atutów, które bezsprzecz-
nie przemawiają na jego korzyść. Pierwszym 
jest lokalizacja. Samo Strzebielinko to urokliwie 
położona miejscowość niedaleko Jeziora Żarno-
wieckiego i zaledwie 15 km od morza. W pobliżu 
znajduje się wiele atrakcji, na czele z 44metrową 
wieżą widokową o nazwie Kaszubskie Oko, Za-
grodą Gburską i Rybacką w Nadolu oraz krytą 
pływalnią.

Na plus lokalu zdecydowanie przemawia też 
kuchnia. Wśród dań głównych serwowanych 
w Gościńcu można znaleźć m.in. pieczonego 
pstrąga, sandacza na lustrze porowym, ravioli 
nadziewane dziczyzną i kasztanami, cielęcinę 
saltimbocca czy trójkąt drobiowy z farszem kasz-
tanowoserowym. Potrawy z kasztanów są zresz-
tą specjalnością kuchni, a nazwa nie wzięła się 
z przypadku. Wszystko wykwintnie i... tanio, bo 
w porównaniu z innymi restauracjami, ta wypada 
nad wyraz korzystnie. Wystarczy rzucić okiem 

na cennik umieszczony na stronie, by przekonać 
się, że uczta w Strzebielinku to nie tylko przy-
jemność dla podniebienia, ale i portfela.

Kasztanowy Gościniec to jednak nie tylko re-
stauracja. To również pięć nowoczesnych pokoi 
do wynajęcia: 2, 3 i 4osobowych z osobnym 
wejściem i łazienką, a goście mają zapewniony 
dostęp do internetu i do dyspozycji kameralną ja-
dalnię z bezpośrednim wyjściem na taras.

W skład kompleksu wchodzi też sala bankieto-
wa, będąca idealnym miejscem do zabawy. Może 
pomieścić aż 120 osób i mogą tu świętować go-
ście zarówno weselni, jak i imprez komunijnych, 
szkoleń, bankietów i konferencji. mp

W ścisłej elicie
Po tym, jak niedawno Kasztanowy Gościniec został uznany za najlepszy lokal 
gastronomiczny w powiecie wejherowskim, nikt nie ma wątpliwości, że jego 
miejsce jest w ścisłej czołówce restauracji na Pomorzu.

„KASZTANOWY GOŚCINIEC”
84250 Gniewino, Strzebielinko 1 a

tel. 667910690, 514099823
www.kasztanowygosciniec.pl

W skład kompleksu 
wchodzi sala ban-

kietowa, będąca 
idealnym miejscem 

do zabawy. Może 
pomieścić aż 120 

osób i mogą tu 
świętować goście 
zarówno weselni, 

jak i imprez ko-
munijnych, szko-

leń, bankietów 
i konferencji.
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Dlaczego po kilkudziesięciu latach działania w branży mo-
toryzacyjnej zajął się pan hotelarstwem i gastronomią?  

 Lubię nowe wyzwania. Nie należę do osób, które spoczy-
wają na laurach. Nowe wyzwania dają mi możliwość osiągania 
nowych celów. Najprostszym tego przykładem jest Lisewski 
Dwór. 

Jak zaczęła się ta przygoda?
 Jak to mówią, pasja rodzi nowe pasje. Kilka lat temu ja-

dąc na polowanie mijałem stary zrujnowany dwór, położony 
w pięknym, choć niezbyt dobrze utrzymanym parku. Ponieważ 
bardzo interesuje mnie historia tych ziem oraz wszystko co jest 
związane z naszym kaszubskim regionem, zatrzymałem się, by 
obejrzeć ten obiekt. 

To był początek?
 Tak. Tak to się zaczęło. Często jest tak, że jak człowiek znaj-

dzie się w danym otoczeniu, pomysły przychodzą same. Oka-
zało się, że obiekt jest na sprzedaż. Nadarzyła się okazja do po-
łączenia mojej pasji z nową działalnością gospodarczą. Oczy-
wiście nie było to łatwe. Zdawałem sobie sprawę, że podejmu-
ję ryzyko inwestycyjne. Jednak pamiętać należy, że obiekt leży 
na terenie Gminy Gniewino, a to naprawdę ułatwia podjęcie 
strategicznych dla firmy decyzji. Myślę, że nie ma tak prężnie 
rozwijającej się gminy na terenie naszego województwa. 
Przykładem tego może być zaangażowanie w Euro 2012 i roz-
budowa infrastruktury turystycznej. 
Krótko mówiąc atrakcyjna oferta gminy daje możliwość roz-
woju podmiotów gospodarczych działających na jej terenie. To 
oczywiście dało mi dodatkowy impuls do działania. Generalny 
remont obiektu i rewitalizacja parku to dopiero połowa sukce-
su. Wykonaliśmy też ogromną pracę przy doborze i szkoleniu 
obsługi.

Czy jest coś, co wyróżnia Lisewski Dwór?
 Jestem przekonany, że przede wszystkim jego położenie 

i panujący tam nastrój. Chciałem by goście nie byli oddzieleni 
od wszechobecnej natury. Temu służy otaczający budynek oraz 
doskonale utrzymany park, gdzie dokonaliśmy nasadzeń kilku-
set róż i innych roślin. To stworzyło niepowtarzalny klimat tego 
miejsca. Istotną sprawą jest także wystrój i kolorystyka wnętrz. 

Do kogo kierujecie ofertę?
 Do wszystkich zainteresowanych. Każdy znajdzie u nas coś 

dla siebie. Dlatego, by uatrakcyjnić naszą ofertę, założyliśmy 
małe zoo, uruchomiliśmy elektroniczną strzelnicę, oferujemy 
wycieczki rowerowe, organizujemy spływy kajakowe i inne wy-
jazdy fakultatywne, w zależności od potrzeb klienta. 

Czy jest pan zadowolony ze swojego dzieła?
 Bardzo! Zależało mi, by to miejsce było atrakcyjne, wygodne 

i przede wszystkim uniwersalne. Jestem przekonany, że tą uni-
wersalność udało nam się osiągnąć. Znakomicie czują się u nas 
zarówno goście indywidualni, jak i biznesowi. Miło mogą spę-
dzić czas goście organizowanych przez nas wielu imprez i kon-
certów. Klimat, który stworzyliśmy, wystrój wnętrz, kolorystyka, 
urządzenie parku, znakomita kuchnia oraz inne atrakcje, o któ-
rych wcześniej mówiłem, przypadły do gustu już wielu naszym 
klientom.

Moja firma jest przedsięwzięciem rodzinnym. W jej prowadze-
niu, przy wsparciu mojej małżonki, czynny udział biorą nasze 
dzieci. Zawsze stawiałem na młodych. Jestem przekonany, że 
moje doświadczenie w połączeniu z ich entuzjazmem dało niesa-
mowity efekt właśnie w postaci Lisewskiego Dworu. Oczywiście 
nie spoczywamy na laurach. Mogę zapewnić, że będziemy nie-
ustannie podnosić wysoki poziom naszych usług, tak jak nieprze-
rwanie będziemy uatrakcyjniać naszą ofertę.

Mijałem zrujnowany dwór...
O tym jak z rudery zrobić renomowany hotel ze wspaniałą restauracją i miejscem spotkań 
biznesowych, który dziś cieszy się uznaniem w całym województwie, z Mariuszem 
Brudniewiczem, właścicielem Lisewskiego Dworu, rozmawia Mikołaj Podolski.
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Tak wyglądał dwór przed... … a tak po remoncie
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Hala swoją działalność rozpoczęła w po-
łowie sierpnia 2010 roku. Na inaugurację 
przy pełnej, 10tysięcznej widowni, za-
grali siatkarze Brazylii i Polski, ówcze-
śnie mistrzowie i wicemistrzowie świata 
(Polacy wygrali 3:2). 

Od tego czasu w hali widowiskowo
sportowej odbyło się łącznie ponad 240 
imprez, w tym ponad 160 wydarzeń spor-
towych, 43 koncerty, a także targi, przed-
stawienia i konferencje. Obejrzało je 860 
tys. Widzów, do kasy hali wpłynęło 21 
mln zł. Zysk spółki na poziomie EBITDA 

Tokyo Sushi jako pierw-
szy sushi bar w Gdyni 
otworzył się w listopadzie 
2009. Teraz znacznie po-
większono kartę manu, 
postarano się też o nowy 
wystrój. 

Nowego otwarcia do-
konał Maciej Hamerski, 
właściciel Tokyo Sushi, 
przypominając jednocze-
śnie co było inspirującą 
do otwarcia pierwszego 
w Gdyni baru sushi. 

- Stwierdziliśmy z żoną, że tak lubimy 
sushi, że przyszedł czas na otwarcie 
własnego sushi baru. Rozpoczęły się 
podróże w poszukiwaniu najlepszych 
mistrzów sushi, wyboru miejsca, no 
i znaleźliśmy się właśnie w tym miejscu 
- przypominał właściciel.

Impreza obfitowała w kulinarne 
atrakcje. Pierwszą z nich był pokaz go-
towania na żywo wyjątkowych potraw 

Czy podróż samochodem może 
mieć smak najlepszej kawy? – 
gdański salon samochodowy Ser-
wis Haller zorganizował wydarzenie 
pod tytułem właśnie tytułem. Co się 
za nim kryło? 
Serwis Haller na jeden dzień zmienił 
się w pachnącą wyśmienitą kawą 
krainę mocci, w której prezentowa-
no stylową i dynamiczną Mokkę, 
ostatnie dzieło konstruktorów Opla. 
O oprawę uroczystości, wzboga-
conej o pokazy parzenia i deko-
rowania przysmaku składającego 
się z 1/3 espresso, 2/3 gorącego 
mleka oraz ciemnej lub mlecznej 
czekolady zadbał Darek Wasilewski, 
wielokrotny laureat konkursów ka-
wowych, obecnie Międzynarodowy 
Sędzia Mistrzostw Świata Baristów 
i trener barista z Akademii Kawy J.J. 
Darboven. 
- Wprowadzenie do sprzedaży Opla 
Mokka to dla nas jedno z najważ-
niejszych wydarzeń tego roku. Po 
udanej premierze modelu podczas 
tegorocznych Trójmiejskich Targów 
Motoryzacyjnych, zdecydowaliśmy 
o kontynuowaniu działań promują-
cych ten samochód, a połączenie 
dobrego smaku aromatycznej kawy 
mocca z dynamiką i stylem Opla 
Mokka wzbudza pozytywne emo-
cje” – stwierdził Józef Haller, wice-
prezes Serwis Haller.
Pokaz w trójmiejskim salonie Serwis 
Haller był zwieńczeniem ostatnich 
chwil trwającej 150 godzin wyjątko-
wej akcji promocyjnej Opla, zorgani-
zowanej na 150-lecie tej niemieckiej 
marki. (miro)

Mokka – stylowe 
auto z filiżanką kawyErgo Arena ma dwa lata

Uważana za najnowocześniejszą i najładniejszą halę w Polsce. Ergo 
Arena, hala na granicy Gdańska i Sopotu funkcjonuje już dwa lata. 

wyniósł 300 tys. zł.
 Dążymy do tego, aby regular-

nie gościć w Ergo Arenie repre-
zentacje Polski w koszykówce, 
piłce ręcznej oraz siatkówce, 
a także w innych dyscyplinach. 
Ta hala stała się też atrakcyjnym 
punktem na mapie europejskie-
go show biznesu – mówi Mag-
dalena Sekuła, szefowa obiektu. 

Działalność Ergo Areny chwa-
lili włodarze dwóch sąsiadują-
cych miast, na których terenach 
halę postawiono.

 Weszliście w przestrzeń ak-
tywności dotąd nieznanej. Ale 

udało się  przyznaje prezydent Gdańska, 
Paweł Adamowicz.

  Trzeba umieć marzyć i realizować te 
marzenia. To obecnie miejsce pracy dla 
ponad 100 osób – dodaje Jacek Karnow-
ski, prezydent Sopotu. 

We wrześniu 2013 roku w hali odbywać 
się będą mistrzostwa Europy w siatkówce 
mężczyzn. Dwie wielkie imprezy sporto-
we odbędą się w 2014 roku: w marcu Ha-
lowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, 
na przełomie listopada i grudnia mistrzo-
stwa świata siatkarzy. waga

nabemono: japońskiego dania sabo-sza-
bu oraz koreańskiego pulgogi. Drugą był 
pokaz nyotaimori show, podczas które-
go mistrz kuchni sushi dekorował ciało 
kobiety (na zdjęciu).  

Dodajmy, że w tym roku w Tokyo Su-
shi, które mieści się przy ul. Mściwoja 9 
w Gdyni, w karcie menu pojawiło się do-
datkowych 70 pozycji kuchni japońskiej, 
koreańskiej i tajskiej. 
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Odbyła się kolejna edycja Darboven Idee 
Grant, której gala miała miejsce w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W ra-
mach konkursu każda Polka z ciekawym 
i innowacyjnym pomysłem na biznes ma 
szansę na 100 tysięcy złotych nagrody. 

W tym roku nagroda podzieliły się Anna 
Supernat i Mirosława Skupińska. Pierwsza 
z z nich jest autorką projektu wyizolowa-
nego i zakonserwowanego DNA, opra-
wionego w kryształ, z przeznaczeniem na 
cele badawcze. Dziełem drugiej jest pro-

jekt opracowywania i sprzedaży szybkich 
testów diagnostycznych do wykrywania 
patogenów roślinnych i zwierzęcych.

Każda z laureatek otrzymała po 50 tys. 
złotych. 

Idea wspierania przedsiębiorczych kobiet 
z nieszablonowymi pomysłami na własną 
firmę narodziła się najpierw w Niemczech 
w 1997 roku. W naszym kraju nagrody 
przyznawane są od roku 2006. 

- Znacznie kobiet w biznesie z roku na rok 
rośnie  mówi Albert Darboven, prezes fir-

Gośćmi spotkania były trzy fascynujące 
pisarki: Małgorzata GutowskaAdam-
czyk, Katarzyna Bonda i Magdalena 
Witkiewicz, a zastanawiano się nad nastę-
pującymi zagadnieniami: pisanie – pasja 
czy rzemiosło? Jeśli pasja, to gdzie jest 
jej źródło? Co się dzieje, kiedy zagości 
w naszym życiu? Jak ją realizujemy? Je-
śli rzemiosło, to czy pisania można się 
nauczyć?

Aby nawiązać do pierwszego, kwietnio-
wego spotkania z cyklu „Kobieta z pasją”, 
poświęconego podróżom, uczestniczki 
spotkania sformułowały też tezę, że pisa-
nie jest również formą podróży – podróży 
w głąb siebie, w świat fantazji, fascynu-
jących opowieści, historii prawdziwych 
i zmyślonych. Pasją jest też ich czytanie.

Spośród bohaterek spotkania Magdalena 
Witkiewicz jest członkinią PSKB, a także 
powieściopisarką, a zarazem właściciel-
ką firmy marketingowej „Efekt Motyla”. 
Jej powieści, „Milaczek” oraz „Panny 
Roztropne”, poprawiły humor tysiącom 
kobiet. Kolejną powieścią, „Opowieść 
niewiernej”, która przez wiele tygodni 
znajdowała się na listach bestsellerów, 
udowodniła, że kobiety też potrafią pisać 
o „tych” sprawach. Wkrótce ukażą się 
„Lilka i spółka” (dla dzieci) oraz „Ballada 
o ciotce Matyldzie”. 

Małgorzata GutowskaAdamczyk, jest 
autorką bestsellerowej trylogii „Cukiernia 
pod Amorem”. Część pierwsza sagi, „Za-
jezierscy”, wyróżniona została Nagrodą 
Blogerów Książkowych Złota Zakładka 

Innowacja jest kobietą

Na zdjęciu pomy-
słodawca i fundator 
Darboven Idee 
Grant, Albert Darbo-
ven, oraz laureatki 
konkursu: Anna 
Supernat i Mirosława 
Skupińska

my J.J. Darboven GmbH&Co.  Mimo to, 
Polki nadal napotykają wiele przeszkód 
chcąc zrealizować swoje innowacyjne 
pomysły biznesowe. Przez nasz program 
chcemy zwrócić uwagę na fakt, że biznes 
nie jest jedynie męską domeną i zachęcić 
kobiety do kreatywnego działania na tym 
polu. 

Przedmiotem konkursu Darboven Idee 
Grant, ocenianym przez Komisję Jurorów, 
jest projekt przedsięwzięcia biznesowego 
opartego na innowacyjnym i niekonwen-
cjonalnym pomyśle, możliwy do zreali-
zowania w polskich realiach gospodar-
czych. Najlepszy biznesplan nagradzany 
jest kwotą 100 tysięcy złotych. 

W Komisji Jurorów zasiadają wybitne 
postaci polskiego i niemieckiego życia 
gospodarczego i społecznego. W tego-
rocznej edycji byli to: Olga Krzyżanow-
ska  działaczka społeczna, była Senator 
RP, Ewa Plucińska  prezes Grupy Firm 
Doradczych EVIP, Irena Eris  właści-
cielka Laboratorium Kosmetycznego Dr 
Irena Eris, Anita Platnikow  naukowiec, 
członek Jury niemieckiej edycji konkursu 
oraz Rolf Eggert  były Minister Gospo-
darki w rządzie Haralda Ringstorffa.

Kobiety z pasją
Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu zorganizowało 
drugie już spotkanie z cyklu „Kobieta z pasją”, 
zatytułowane tym razem „Pasja pisania”.

jako: Najlepsze czytadło, Najciekawszy 
Świat Powieści i Najbardziej wciągająca 
książka. W październiku br. ukazała się jej 
nowa książka „Róża z Wolskich”. Jej au-
torstwa jest też m.in. scenariusz do znane-
go serialu „Tata, a Marcin powiedział”. 

Katarzyna Bonda to twórczyni, która do 
polskiej literatury kryminalnej wprowa-
dziła nowy typ detektywa – psychologa 
policyjnego. Profiler po raz pierwszy wy-

stąpił na kartach jej debiutanckiej powie-
ści „Sprawa Niny Frank”, nominowanej 
do Nagrody Wielkiego Kalibru, a następ-
nie w „Tylko martwi nie kłamią”. Zajmuje 
się też dokumentem kryminalnym.  Jesz-
cze w tym roku ukaże się jej nowa książka 
„Florystka”.

Rozmowę prowadziła Anna Fibak, wi-
ceprezeska zarządu PSKB.
POR



EXPRESS BIZNESU      66 |  

Czy trudno było założyć jeden 
z pierwszych na Pomorzu klubów 
golfowych? Z jakimi przeciwnościa-
mi musiała borykać się nowo po-
wstała Sierra?

 Jeżeli powstaje dzieło z zamiłowania 
do sportu, wartości i piękna, to na pew
no uskrzydla wszelkie idee. Pole 
powstawało z dużym piety
zmem, pasją i zaangażowa
niem. Z relacji członków 
również można wniosko
wać, że bardzo zaangażowa
li się w ten projekt. Prze
ciwności są zawsze, ale 
przy spojrzeniu na „duży 
obrazek” inwestycji i od-
powiedniej wizji, można 
w zasadzie przenosić góry. 

Jak wyglądało zaintere-
sowanie na początku? 
Trudno było przy-
ciągnąć pierw-
szych miłośników 
golfa?

  Na Sierrę czkała masa 
entuzjastów, która aż „przebiera

ła nogami” aby zagrać pierwszą rundę 
na polu. Gdy posiano fairway’e aby nie 
uszkodzić powierzchni, grano z kołków 
TEE. Nie zatrzymało to ich przed rozgry
waniem dwóch rund dziennie.

Jak zmienił się klub na przestrzeni 
tych dziesięciu lat?

 Klub rozwija się z każdym rokiem. 
Przybywa nowych członków, którzy 

są podstawową wartością tego 
miejsca, realizowane są ko

lejne inwestycje na polu 
i w obiekty. Idziemy kon

sekwentnie do przodu, 
tworząc wyjątkowe 
miejsce.

Z czego jest pan 
najbardziej 
dumny jeśli cho-
dzi o działalność 
Sierra?

- Przede wszyst-
kim z członków 

klubu, z którymi je
steśmy bardzo zżyci, 

z pracowników, którzy 

JAKOŚĆ 
TO ABSOLUTNY 
PRIORYTET

O trudnych początkach, rozwoju golfa i planach na 
przyszłość z zarządzającym Sierra Golf Club Maciejem 
Grzegowskim rozmawia Mikołaj Podolski. 

są wyjątkowi pod każdym względem 
i z atmosfery miejsca. 

Jakie są plany na najbliższą dekadę?

 W planach oczywiście jest ciągłe pod
noszenie jakości – to absolutny priorytet 
na lata. Standard już na dzień obecny jest 
bardzo wysoki, lecz dla mnie osobiście 
„SKY IS THE LIMIT”. Chcemy również 
aby coraz większa ilość golfi stów mo
gła się cieszyć urokiem Sierra. Chcemy 
wspierać młodzież w golfi e, rozwijając 
świadomość o tej dyscyplinie. Chcemy 
rozwijać się również dewelopersko. Cie
szy nas, że widać spore ożywienie w tym 
temacie.

Czy pana zdaniem golf ma przed 
sobą przyszłość w Polsce?

 To trudne, złożone z wielu czynni
ków pytanie, które się ciągle powta
rza. Powiem krótko: zobaczymy po 
Olimpiadzie.

Położony w Pętkowicach koło 
Wejherowa kompleks Sierra 
Golf Club obchodzi w tym roku 
10-lecie istnienia. Zajmuje aż 82 
hektary, a w jego skład wchodzi 
pełnowymiarowe, liczące 18 
dołków pole golfowe klasy 
mistrzowskiej, wyposażone 
w nowoczesny driving range, 
putting, chipping i pitching green. 
Z roku na rok przybywa zarówno 
członków klubu, jak i imprez, które 
odbywają się na terenie Sierry.

W ośrodku znajduje się również 
Dom Klubowy o powierzchni 
ponad 1000 m2, gdzie mieści się 
ogólnodostępna kawiarenka, dwa 
bary, biblioteka, stół bilardowy 
oraz taras. Dla członków Sierra 
Golf Club przeznaczona jest 
specjalna sala klubowa.
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