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Przedsiębiorstwa ustawicznie przechodzą 
proces fundamentalnych zmian. Działają-
ce na nie trendy zewnętrzne, jak i zmiany 
wewnątrz nich samych powodują, że nie-
zmiernie ważnym elementem ich dzia-
łalności staje się skuteczne zarządzanie 
zmianami.

 Rok 2012 był rokiem szczególnym dla 
działalności naszej kancelarii. Olbrzy-
mia ilość prowadzonych spraw dała nam 
impuls do stworzenia fi lii działu prawno-
windykacyjnego w Rumi, co miało miej-
sce w czerwcu ubiegłego roku. Dziesiątki 
prowadzonych rozmów z właścicielami 
przedsiębiorstw, z prezesami spółek, którzy 
występowali zarówno w roli wierzyciela 
jak i dłużnika – skłoniło nas do przemy-
śleń, gdzie tkwi faktyczny problem w za-
dłużaniu się fi rm oraz jak powinna wyglą-
dać wzrocowa polityka zarządzania celem 
uniknięcia problemów, wynikiem których 
są częste upadłości i likwidacje fi rm z wie-
loletnią tradycją. 

Doszliśmy do wniosku, że często fi rmy 
ignorują kardynalną zasadę przesiębiorczo-
ści jaką jest innowacyjność.

Za innowacyjne uważa się te przedsię-
biorstwa, które mają tworzyć, absorbować 
i zdobywać nowe produkty( usługi) oraz te, 
które charakteryzują się zdolnością ciągłe-
go adaptowania się do zmian zachodzących 
w otoczeniu.

Umiejetność szybkiego, efektywnego 
wdrażania innowacji jest jednym z podsta-
wowych zasobów naszej fi rmy.

Innowacyjność przedsiębiorstwa to moty-
wacja do poszukiwania i komercyjnego wy-
korzystania jakichkolwiek wyników badań 
naukowych, nowych koncepcji, pomysłów 
i wynalazków, prowadzących do wzrostu 
poziomu nowoczesności i wzmocnienia 
pozycji konkurencyjnej fi rmy czy realizacji 
ambicji technicznych przedsiębiorcy.

KANCELARIA 
PRAWNO-WINDYKACJYJNA 
“SOKÓŁ” STAWIA 
NA INNOWACYJNOŚĆ
W dobie ciągle zmieniających się warunków 
gospodarowania przedsiębiorstw, 
szczególnie ważne staje się reagowanie 
na zachodzące zmiany. 

Nasza przedsiębiorczość wewnętrz-
na prowadzi poprzez działanie z własnej 
inicjatywy od narodzin pomysłu do jego 
wdrożenia.

Głownymi instrumentami konkurowania 
są ceny i jakość naszych produktów,  kom-
pleksowo kierowanych do naszych kontra-
hentów ( np. oferta pakietowa).

Finansowanie działalności innowacyj-
nej naszej kancelarii odbywa się w 100 % 
w oparciu o środki własne.

Na przestrzeni ostatnich lat można za-
obserwować dynamiczną ewolucję pojęć 
i środków, z wykorzystaniem koniunk-
tury rynkowej, którą kieruje się nasze 

przedsiębiorstwo. 
Daje to możliwość perspektywicznego 

spojrzenia w przyszłość fi rmy i gwarancję 
wypracowania mechanizmów odpowia-
dających oczekiwaniom zleceniodawców 
w branży prawno- windykacyjnej. Co 
przy własnym kapitale prowadzi do 100 % 
sukcesu.

Pozostawanie fi rmą innowacyjną jest 
skutecznym środkiem osiągania sukcesu 
rynkowego. 

W wyniku naszych innowacji następuje 
polepszenie i unowocześnienie procesów 
podniesienia produktywności, wydajności 
i jakości pracy. 
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Kolejny, a pierwszy w tym roku numer magazynu 
„Express Biznesu”, to na swój sposób noworoczny 
prezent wydawnictwa dla Państwa - naszych wier-
nych Czytelników. Trwający już 2013 r. witamy na 
nasz dziennikarski sposób - analizami dotyczącymi 
stanu różnych gałęzi regionalnej gospodarki, progno-
zami, podkreśleniem osiągnięć wartych zauważenia, 
zwróceniem Państwa uwagi na trendy mające miejsce 
nie tylko zresztą w gospodarce, ale też w kulturze czy 
po prostu w życiu codziennym.

Numer niniejszy wyróżnia się znaczną ilością in-
formacji „wewnątrzśrodowiskowych”, dotyczących 
działalności, osiągnięć i planów organizacji bizneso-
wych i gospodarczych. Na naszych łamach goszczą 
więc: Pracodawcy Pomorza, Pomorski Klub Biznesu, 
Business Centre Club, Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza i wiele innych podmiotów. Doceniamy 
w nim też rolę samorządów, zwłaszcza kiedy współ-
działają one ze środowiskami biznesowymi w celu 

wypracowania korzystniejszych dla gospodarki regio-
nu rozwiązań systemowych. Stąd sporo naszych doniesień na temat wyróżnień typu „Gmina 
Przyjazna Przedsiębiorcom” czy „Perły Samorządu”. Sporo uwagi poświęcamy też roli sa-
modzielnych stref ekonomicznych jako autonomicznych „motorów” rozwoju. 

Analizujemy szanse rozwoju Pomorza w przełomowym momencie starań o kolejną tran-
szę dotacji unijnych, śledzimy poszczególne programy finansowania i realizowane przy ich 
pomocy inwestycje.

Tradycyjnie sporo na naszych łamach informacji na temat gospodarki morskiej (materiały 
na temat portów, stoczni, transportu morskiego), ale też o znaczących inwestycjach w innych 
sektorach gospodarki, takich jak: Kolej Metropolitalna czy most w Kwidzynie. 

Nie brak też w niniejszym numerze „Expressu Biznesu” tematyki lżejszej. Prezentujemy 
w nim najnowsze osiągnięcia naszej kinematografii (realizowany częściowo w Trójmieście 
film „Układ zamknięty”), relacjonujemy budowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku czy 
polecamy najlepsze centra SPA w naszej aglomeracji. 

Jak zawsze polecamy też wywiady, ze szczególnym uwzględnieniem (materiał okładkowy) 
rozmowy z Panią Małgorzatą Winiarską, Prezesem Zarządu Hotelu „Haffner” w Sopocie. 

Piotr Ruszewski
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Jest Pani absolwentką Politechniki Łódzkiej 
Wydziału Organizacji i Zarządzania. To dość 
odległe wykształcenie od hotelarstwa.

- Rzeczywiście, moje wykształcenie nie miało 
wiele wspólnego z typowym profilem szkół ho-
telarskich i początkowo nie wiązałam żadnych 
planów z tą branżą. Przypadek jednak sprawił, 
że zauroczyłam się hotelarstwem na słonecznym 
Cyprze, gdzie mieszkałam i pracowałam przez 
dziesięć lat. Zaczynałam jako Specjalista do 
spraw Guest Relations w pięciogwiazdkowym 
hotelu Grand Resort, po kilku latach dostałam 
propozycję objęcia stanowiska Head Concierge 
w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Four 
Seasons. Od dwóch lat pełnię funkcję Prezesa 
Zarządu / Dyrektora Naczelnego czterogwiazd-
kowego Hotelu Haffner w Sopocie.
 Jaki był ubiegły rok dla hotelu Haffner?

- Był wyjątkowy dla nas, gdyż jubileuszowy. 
Hotel obchodził dziesiąte urodziny swej obecno-
ści na rynku. Jubileusz stał się okazją do zorga-
nizowania uroczystej gali, na którą zaprosiliśmy 
naszych partnerów biznesowych oraz wszystkich 
wspaniałych i lojalnych gości hotelu. Impreza 
trwała do białego rana przy świetnej muzyce 
i wyśmienitym jedzeniu. Miniony rok przyniósł 
nam również wiele powodów do dumy, ponieważ 
zostaliśmy nagrodzeni wieloma prestiżowymi 
nagrodami. Pierwszy raz w swojej historii Hotel 
Haffner znalazł się w grupie 25 najlepszych ho-
teli luksusowych w Polsce wyróżnionych przez 
serwis Trip Advisor. Tytuł Travellers’ Choice 
przyznawany jest na podstawie ocen wystawia-
nych przez użytkowników serwisu TripAdvisor 
oraz osób dokonujących rezerwacji za pośrednic-
twem internetowych portali rezerwacyjnych. Ho-
tel Haffner zwyciężył także w plebiscycie „Hotel 
Roku 2012” w kategorii „Wypoczynek” organi-
zowanym przez portal hrs.pl wraz z magazynami 
Newsweek i Forbes. 
Firma to ludzie. Jacy ludzie stoją za marką 
Hotelu Haffner?

- Ludzie to najważniejszy kapitał każdej firmy. 
Ich zaangażowanie, pasja oraz lojalność stoją za 
sukcesem lub porażką każdej firmy. Zespół hote-
lu Haffner to z pewnością ludzie, którzy kochają 
to, co robią, dając z siebie zawsze sto procent, 

a wszystko po to, by odwiedzający nas goście 
byli w pełni usatysfakcjonowani i w konsekwen-
cji wrócili do nas ponownie. Naszym priorytetem 
jest zadowolenie odwiedzających nas gości oraz 
ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług. 
Ludzie odwiedzający hotel muszą czuć się kom-
fortowo, bezpiecznie i dobrze. Jak wiemy o cie-
pło domowego ogniska zwykle dbają kobiety, 
dlatego los chciał, że Hotel Haffner zarządzany 
jest jedynie przez kobiety… tworząc niepowta-
rzalną atmosferę wygody, ciepła i luksusu. Mogę 
powiedzieć, że Zarząd hotelu i Dyrekcja - jest 
Kobietą.
Skoro w Haffnerze zarządzają kobiety, to musi 
tam czasem „iskrzyć”.

- Gdy zdarza się tak, że w jednej firmie spotyka-
ją się silne, lecz różne osobowości, musi iskrzyć. 
Jednak u nas te iskry są konstruktywne i prowa-
dzą do racjonalnych rozwiązań, często opartych 
na dużych kompromisach. Cel nadrzędny jest 
wspólny i jasny, dlatego po burzy zwykle wycho-
dzi u nas słońce.
Jaki jest profil odwiedzających Państwa gości ?

- Nasza oferta skierowana jest do każdego. 
Mamy wśród klientów osoby przyjeżdżające 
w celach biznesowych oraz wypoczynkowych. 
Nie jesteśmy hotelem sieciowym i możemy po-
zwolić sobie na dużą elastyczność w kreowa-
niu produktu spełniającego wymagania nawet 
najbardziej wymagających osób. Posiadamy 
wszelkie warunki do tego, aby zadowolić oby-
dwa segmenty klientów, gdyż dysponujemy nie 
tylko luksusowym SPA, basenem, saunami oraz 
siłownią, ale również nowoczesnym zapleczem 
konferencyjnym.
Powiedzmy, że jest Pani gościem hotelowym. 
Szuka hotelu swoich marzeń. Jaki powinien 
być?

- Hotelem moich marzeń jest piękny obiekt 
w atrakcyjnym miejscu, gdzie w dyskretny spo-
sób personel spełnia moje zachcianki, dbając 
o niezapomniane wrażenia, a ja za każdym razem 
odliczam dni do powrotu do tego miejsca. Jednym 
słowem urokliwe miejsce, najwyższe standardy 
obsługi, wysoka jakość oraz dbałość o szczegó-
ły. Mówiąc szczerze, hotel Haffner z pewnością 
mógłby się stać takim miejscem .Lubię, jak chyba 

Małgorzata Winiarska w branży hotelarskiej znalazła się dość przypadkowo. Od dwóch 
lat jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym Hotelu Haffner w Sopocie, jednego 
z najlepszych w kraju. Opowiada nam m.in. o ostatnich sukcesach, wizji hotelu 
doskonałego i ofercie gastronomiczno-rozrywkowej. 

Hotel otwarty  
na gości

- Hotel Haffner słynie 
z wyśmienitej kuchni. 
Restauracja Toccata 
oferuje dania kuchni 
polskiej, a menu 
dostosowane jest 
zawsze do pory roku. 
Można u nas zjeść 
aromatyczne mięsa, 
świeże ryby i pysz-
ne pierogi z bobem 
i podgrzybkami. 

Otrzymujemy wiele 
ciepłych komentarzy 
i podziękowań od 
naszych gości, a to 
utwierdza nas w prze-
konaniu, że droga 
którą podążamy jest 
właściwa. 
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- Mury naszego hotelu 
były świadkami tysiąca 
różnych wydarzeń zarówno 
bardzo prywatnych jak 
i biznesowych. 

Tu zawiązują się 
wielomilionowe 
kontrakty, odbywają 
się spotkania 
gigantów biznesu 
różnych branż, 
których nazw 
z oczywistych 
względów nie mogę 
zdradzić.

Małgorzata 
Winiarska,
Prezes Zarządu 
i Dyrektor Naczelny 
Hotelu Haffner 
w Sopocie
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każdy, czuć się dobrze w miejscu w którym prze-
bywam, drażni mnie bylejakość oraz rozczarowa-
nie związane z niespełnioną obietnicą. Dlatego dla 
mnie tak ważne jest dotrzymywanie obietnic de-
klarowanych naszym gościom przed przyjazdem.
A hotel marzeń jako Prezesa?

- Powiedziałabym: hotel bez żadnych problemów. 
Ale to niemożliwe. Hotel Haffner jest bardzo bliski 
moim wyobrażeniom o hotelu idealnym. Mamy 
świetny zespół ludzi, konsekwentnie realizujemy 
misję, którą sobie założyliśmy. Otrzymujemy wie-
le ciepłych komentarzy i podziękowań od naszych 
gości, a to utwierdza nas w przekonaniu, że droga 
którą podążamy jest właściwa. Jednak zgodnie 
z zasadą, iż „nigdy nie jest tak dobrze, by nie mo-
gło być lepiej”, nie popadamy w samozachwyt, 
lecz stawiamy sobie kolejne cele i wyzwania.
A gdyby mury hotelu Haffner mogły mówić, to 
co by powiedziały?

- Mury naszego hotelu były świadkami tysiąca 
różnych wydarzeń zarówno bardzo prywatnych 
jak i biznesowych. Tu zawiązują się wielomilio-
nowe kontrakty, odbywają się spotkania gigantów 
biznesu różnych branż, których nazw z oczywi-
stych względów nie mogę zdradzić. Mogę jednak 
opowiedzieć historię pewnej pary, której świad-
kami najważniejszych wydarzeń życiowych były 
nasze hotelowe mury. Poznali się w hotelu na kon-
ferencji, tu się zaręczyli, zorganizowali  wesele 
i w rezultacie - z przekazanych nam informacji - 
poczęli swoje pierwsze dziecko, którego chrzciny 
odbyły się oczywiście u nas. Takie historie zajmu-
ją szczególne miejsce w naszych sercach. W nie-
które wielkie wydarzenia i niespodzianki jesteśmy 
wtajemniczani, choćby przygotowanie dywanu 
z płatków róż w pokoju z setką świeczek i szam-
panem… Mury naszego hotelu mogłyby opowie-
dzieć niezliczone historie, jednak sztandarową za-
sadą hotelu jest dyskrecja i dlatego mury milczą.
Hotel to nie tylko nocleg, to również jedzenie. 
Jaka jest oferta gastronomiczna hotelu Haffner?

- Hotel Haffner słynie z wyśmienitej kuchni. Re-
stauracja Toccata oferuje dania kuchni polskiej, 
a menu dostosowane jest zawsze do pory roku. 
Można u nas zjeść aromatyczne mięsa, świeże 
ryby i pyszne pierogi z bobem i podgrzybkami. 
W Pubie oferujemy specjały kuchni amerykań-
skiej, wśród których są chrupiące skrzydełka 
w sosie BBQ, pachnące żeberka oraz wybór nie-
pospolitych drinków. Kawiarnia natomiast jest 
królestwem wirtuozerii cukierniczej. Wśród sy-
nonimów cukierniczej historii Haffnera, jakim 
jest sernik cynamonowo-miodowy, oferujemy 
wspaniałe torty, ciasta oraz desery. Posiadamy 
również bardzo atrakcyjną ofertę niedzielnych 
tematycznych Brunchy, w którego cenie jest nie 
tylko bogaty bufet, ale również wina, piwo, kawa, 
herbata, strzeżony parking hotelowy, ale również 
animatorki umilające czas najmłodszym. 
Zbliża się wiosna czy przygotowaliście państwo 
jakąś ofertę na ten okres?

- Oczywiście, jak co roku oferujemy wielkanoc-
ne i majówkowe pakiety pobytowe, obfitujące 
w wiele atrakcji i niespodzianek. Jednak nie zapo-
mnieliśmy również o naszych trójmiejskich klien-
tach, do których kierujemy bogatą ofertę masaży 

i zabiegów Spa. Aby poprawić kondycję po zimie 
polecam ćwiczenia na siłowni pod okiem profe-
sjonalnego trenera oraz korzystanie z basenu, saun 
i jacuzzi. Relaks w naszym Spa nie tylko przywró-
ci siły witalne, ale również zadba o wygląd i kon-
dycję naszego organizmu. Z okazji zbliżającego 
się Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla wszystkich 
Pań niespodziankę w postaci 15 procent rabatu na 
wszystkie produkty i usługi w Spa, lampkę Pro-
secco oraz drobny poczęstunek. Gorąco zapra-
szam wszystkie panie, które chcą w tym dniu za-
fundować sobie odrobinę luksusu, ale zapraszam 
też panów, którzy chcieliby ten luksus zafundować 
wybrankom swojego serca. 

Jednak przygotowujemy również coś dla duszy. 
W marcu planujemy pierwszą edycję spotkań dla 
przyszłych mam oraz mam maluchów pod hasłem 
„Lady Mama”, wszystkie zainteresowane panie 
zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej 
www.hotelhaffner.pl, gdzie na bieżąco informuje-
my o wydarzeniach, które mają miejsce w hotelu. 
Będziemy również kontynuować przy współpracy 
Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu cykl 
„Kobieta z pasją”, który cieszy się ogromnym za-
interesowaniem. Mamy jeszcze kilka bardzo cie-
kawych pomysłów, ale to będzie niespodzianka!
Czego można Państwu życzyć?

- Mnie i mojemu zespołowi proszę życzyć rze-
czy prozaicznych, ale bardzo ważnych: zdrowia, 
wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do wyzna-
czonych celów oraz  kolejnych sukcesów, zarów-
no takich małych, codziennych, jaki i bardzo spek-
takularnych. A hotelowi Haffner 100-procentowej 
frekwencji, 100 procent zadowolonych Gości 
oraz 100 procent słońca w nadchodzącym sezonie 
letnim!

- Nasza oferta skie-
rowana jest do każ-
dego. Mamy wśród 

klientów osoby przy-
jeżdżające w celach 

biznesowych oraz 
wypoczynkowych. 

Nie jesteśmy hotelem 
sieciowym i możemy 

pozwolić sobie na 
dużą elastyczność 
w kreowaniu pro-

duktu spełniającego 
wymagania nawet 

najbardziej wymaga-
jących osób.

Zaczynałam jako 
Specjalista do spraw 

Guest Relations 
w pięciogwiazd-

kowym hotelu 
Grand Resort, po 

kilku latach dostałam 
propozycję objęcia 

stanowiska Head 
Concierge w luksuso-

wym pięciogwiazd-
kowym hotelu Four 
Seasons. Od dwóch 

lat pełnię funkcję 
Prezesa Zarządu / Dy-

rektora Naczelnego 
czterogwiazdkowego 
Hotelu Haffner w So-

pocie.
Fo

t. 
Fo

to
 A

rs 
(2

)
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W grudniu 2011 r. w Moskwie podpisano 
umowę między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasa-
dach małego ruchu granicznego. Porozumienie 
weszło w życie w lipcu 2012 roku. W praktyce 
oznacza to, że mieszkańcy wybranych regio-
nów województwa pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego mogą z większą swobodą prze-
kraczać granicę Obwodu Kaliningradzkiego 
(i odwrotnie). Wprowadzono specjalne pozwo-
lenia zamiast wiz. 

- Mały ruch graniczny między Polska a Ob-
wodem Kaliningradzkim jest ewenementem 
w skali kraju i Europy. Stanowi ogromną szan-
sę rozwoju społeczno-gospodarczego naszego 
regionu – mówi Tomasz Studzieniecki, Prezes 
Academia Europa Nostra. 

Właśnie temu tematowi była poświęcona kon-
ferencja naukowa pt. „Ruch graniczny na gra-
nicach Unii Europejskiej: Bałtyk – Polska – Po-
morze”, która w dniach 16-17 lutego 2013 roku 
odbyła się w Malborku. Podczas konferencji 
poruszone były problemy dotyczące m.in.:  

- uwarunkowań prawnych, ekonomicznych 

i społecznych ruchu granicznego, 
- zarządzania granicą, bezpieczeństwa osobo-

wego i towarowego ruchu granicznego,
- organizacji i promocji  współpracy 

transgranicznej,
- istoty i rozwoju małego ruchu granicznego. 
- W 2012 roku wydano 13 tys. pozwoleń dla 

małego ruchu granicznego, w styczniu i lutym 
tego roku już ponad 3 tys. – mówił konsul ge-
neralny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Ser-
giej Puczkow. 

- Mały Ruch Graniczny nie jest jeszcze moc-
no rozpowszechniony, gdyż spora część osób 
przekraczających granicę polsko-rosyjską ma 
ważne wizy – twierdzi Ryszard Synowski, 
naczelnik Wydziału Granicznego Warmińsko-
Mazurskiego oddziału Straży Granicznej.

Ważnym elementem konferencji był wyjazd 
studyjny do przejścia granicznego Grzechot-
ki – Mamonowo II, gdzie pracownicy Służby 
Celnej i Straży Granicznej przedstawili uczest-
nikom konferencji na czym polega ich codzien-
na praca, z jakimi problemami się najczęściej 
zmagają. (waga)

Partnerzy i Współorganizatorzy 
VI Forum Europa Nostra:

patron medialny

Granice powinny 
łąCzYć a Nie DzieLić
Procedury i bezpieczeństwo, rozwój turystyki 
czy promocja współpracy transgranicznej 
Procedury i bezpieczeństwo, rozwój turystyki 
czy promocja współpracy transgranicznej 
Procedury i bezpieczeństwo, rozwój turystyki 

– to niektóre elementy omawiane podczas konferencji naukowej 
organizowanej w ramach VI Forum Europa Nostra „Ruch graniczny 
na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk – Polska – Pomorze”. 

Proces integra-
cji europejskiej 

doprowadził do 
likwidacji granic 

wewnętrznych 
a tym samym 
swobodnego 

ruchu osobowego 
wewnątrz Unii. 

Jednocześnie po-
stępowała zmiana 

funkcji granic 
zewnętrznych.
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REKLAMA

Spółka OT Logistics, lider sek-
tora transportowo-logistyczne-
go-spedycyjnego w Polsce i na 
terenie środkowo-wschodnich 
Niemiec, został sponsorem 
strategicznym Polskiego Związ-
ku Szermierczego. 

- Szermierka to sport elitarny 
o dużych tradycjach i bogatym 
dorobku w naszym kraju. Liczy-
my, że z naszą pomocą uda się 
nawiązać do lat największych 
sukcesów naszych reprezen-
tantów, którzy, w dorobku 
mają 22 medale wywalczone 
w samych tylko igrzyskach 
olimpijskich - mówi Piotr Chaj-
derowski, Prezes Zarządu OT 
Logistics S.A.

Stosowna umowa, która na 
razie będzie obowiązywać 

do końca grudnia 2014 roku 
(może zostać przedłużona 
o kolejne dwa lata) została 
podpisana w Gdańsku. 

- Nasz nowy sponsor wiąże 
z tym miastem swoje pla-
ny - mówi Adam Konopka, 
prezes Polskiego Związku 
Szermierczego. 

Przypomnijmy, że w Gdańsku 
istnieje najsilniejszy w kraju 
ośrodek szermierczy. To tutaj 
funkcjonuje Gdańska Szkoła 
Floretu, która powstała z inicja-
tywy m.in. byłych wybitnych 
florecistów Ryszarda Sobczaka 
i Cezarego Siessa. To tutaj dzia-
łają m.in. sekcje szermiercze 
Sietom AZS AWFiS (od lat spon-
sorowana przez firmę Sietom) 
i Atena Gdańsk. (waga)

OT Logistics 
inwestuje w sport

Krzywy Domek z Sopotu znalazł się 
wśród 11 najdziwniejszych europejskich 
budynków według CNN. To jedyny polski 
budynek na tej liście. 

Nie po raz pierwszy znalazł się on w za-
granicznych mediach. Niedawno Indyjski 
Times opublikował jego zdjęcie a wcze-
śniej londyńska galeria Saatchi na swoim 
Tweeterowym profilu napisała, że to nie 
zniekształcone zdjęcie ale Krzywy Do-
mek w Sopocie, profil galerii obserwuje 
872 600 tysięcy użytkowników.

Już wcześniej Portal Village of Joy, któ-
ry opublikował listę 50 najdziwniejszych 
budynków świata, umieścił ten oryginalny 
budynek na pierwszym miejscu. Krzywy 
Domek wygrał z takimi budowlami z całe-
go świata, jak The Torre Galatea Figueres 
w Hiszpanii, biblioteka publiczna w Kan-
sas City w Stanach Zjednoczonych czy 
słynne muzeum Guggenheim w Bilbao.

Tradycją tego miejsca, jest m.in. złoże-
nie przez osoby biorące udział w wyda-
rzeniach kulturalnych, podpisu na ścianie 
Krzywego Domku, nazywanej „Ścianą 
Sławy”, która jest polską odpowiedzią 
na amerykańską Promenadę Gwiazd. To 
jeden z wielu urzeczywistnionych przez 

Serwis trivago wytypował najlepsze 
i najgorsze hotele na świecie. Gdańsk ma 
powód do dumy, bo informacja dzięki 
m.in. międzynarodowej agencji informa-
cyjnej Reuters została rozpowszechniona 
na świecie. Gdańskie hotele zajęły szó-
ste miejsce wśród miast, które oferują 
najlepsze miejsca noclegowe na kuli 
ziemskiej. Trzy czołowe lokaty zajęły: 
niemieckie Drezno, wietnamskie Hanoi, 
czy amerykańskie Portland. Autorzy 
rankingu oceniali m.in. widoki z okien, 
jakość serwowanego śniadania czy ceny 
noclegów. Gdańskie hotele, których 
jest 36 oferują ponad 5 tysięcy miejsc 
noclegowych. Najwięcej, bo 17, znajduje 
się w grodzie nad Motławą obiektów 
o standardzie 3-gwiazdkowym, 8 dwu-
gwiazdkowych a także 4 o najwyższym, 
pięciogwiazdkowym standardzie.

Trivago to jeden z najpopularniejszych 
międzynarodowych serwisów rezerwacji 
hotelowych. (por) 

Krzywy domek w CNN

twórców Krzywego Domku pomysłów, 
które sprawiły, że w roku 2009 budynek 
zyskał nominację do konkursu na 7 cudów 
Trójmiasta.

Obiekt został zbudowany w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53 
według projektu architektów Szotyńskich 
i Zaleskiego, którego inspiracją były ry-
sunki Jana Marcina Szancera i Pera Dahl-
berga. Stanowi on część Centrum Handlo-
wego „Rezydent”. Na parterze mieszczą 
się pomieszczenia handlowe, lokal gastro-
nomiczny i salon gier. (por)

Gdańskie hotele 
– światowa czołówka
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Prace budowlane ruszą w lutym 2013. 
Za niespełna dwa lata inwestycja ma być 
gotowa. Inwestycję zrealizuje, wyłoniona 
przez Miasto Sopot, zgodnie z przepisami 
ustawy o PPP oraz ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, Bałtycka 
Grupa Inwestycyjna S.A. (BGI S.A./Part-
ner Prywatny/Inwestor). 

Umowa PPP pomiędzy Miastem a Inwe-
storem zawarta została 23 stycznia 2012 r. 
Od dnia podpisania umowy Inwestor miał 
rok na przygotowanie kompletu doku-

mentacji projektowej. Prace te ukończono 
jednak wcześniej, co umożliwiło Banko-
wi Gospodarstwa Krajowego zakończenie 
oceny projektu jeszcze w 2012 r. i podję-
cie decyzji o przyznaniu pożyczki JESSI-
CA już w pierwszych dniach 2013 r.

Finansowanie przebudowy dworca 
w Sopocie będzie możliwe dzięki nisko-
procentowej pożyczce z Funduszu Jes-
sica, wynoszącej 41 mln. zł. PKP w za-
mian za realizację inwestycji przekazała 
Bałtyckiej Grupie Inwestycyjnej swoje 

Gdański Teatr Szekspirowski wybrał 
NDI S.A. jako generalnego wykonawcę na 
dokończenie budowy prestiżowej inwesty-
cji w Gdańsku. 

Oferta NDI S.A. uznana została za naj-
korzystniejszą (kryteriami oceny były cena 
zamówienia brutto oraz termin realizacji) 
i spełniła wszystkie wymogi opisane przez 
Zamawiającego oraz uzyskała maksymal-
ną ilość punktów. 

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa 
stanu Infrastruktury kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura 
i dziedzictwo kulturowe. (stan)

NDI S.A. dokończy budowę Teatru Szekspirowskiego

Jessica pożyczy pieniądze 
na sopocki dworzec
Dworzec w Sopocie doczeka się rewitalizacji. 100-milionowe przedsięwzięcie zrealizu-
je w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Bałtycka Grupa Inwestycyjna. 

tereny. Pozostałą część pieniędzy inwe-
stor uzyska w ramach zwykłego kredytu 
komercyjnego.

- Po zamknięciu finansowania projektu 
pozostanie jeszcze konieczność przenie-
sienia własności działek. Powinno to 
potrwać do lutego, zaraz potem rozpocz-
niemy budowę. W zasadzie już dziś jeste-
śmy gotowi do rozpoczęcia prac - twier-
dzi Dariusz Bracik, doradca finansowy 
w BGI SA.

W projekcie kompleksu, który zostanie 
zbudowany przy ul. Kolejowej znalazło 
się m. in. miejsce na biura, handel, usłu-
gi oraz podziemny parking na 250 samo-
chodów. Przebudowany zostanie układ 
drogowy ulic Kolejowej i Podjazd oraz 
zamknięta dla ruchu samochodowego 
promenada połączona z deptakiem Monte 
Cassino. Najpóźniej do końca 2014 roku 
mieszkańcy i podróżni powinni się cie-
szyć z nowego dworca. 

Stary budynek zostanie rozebrany, 
a w jego miejsce pojawi się kompleks bu-
dynków, w których znajdą miejsce nie tyl-
ko hala dworca, ale handel, usługi i biura. 
Powstanie również hotel. Co najważniej-
sze inwestycja ma zostać zrealizowana 
jednoetapowo, co pozwoli na jej ukończe-
nie jeszcze w przyszłym roku. (miro)
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Polpharma SA zakończyła I etap budowy nowoczesnego centrum badań i rozwoju Po-
lpharma Biologics w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W nowo wybudowa-
nym ośrodku firma będzie prowadzić prace nad lekami, które umożliwią mogą pomóc 
m.in. pacjentom cierpiącym na choroby nowotworowe.

W oddanej do użytku części centrum o powierzchni 600 m2 uruchomiono pracownie 
badawcze umożliwiające rozwój i optymalizację procesów produkcji białek od pomysłu 
poprzez fazę laboratoryjną, aż do produkcji półtechnicznej. 

Centrum jest największym tego typu obiektem w Polsce. W tej chwili pracuje tu 12 spe-
cjalistów, a docelowo będzie zatrudnionych około 50 osób, z możliwością dalszej ekspan-
sji. To szansa rozwoju dla najzdolniejszych młodych naukowców, którzy będą mieli moż-
liwość pracy „ręka w rękę” z doświadczonymi ekspertami z branży biotechnologicznej. 
Zespołem kieruje dr Piotr Lassota, który swoją karierę naukową rozwijał w Stanach Zjed-
noczonych, głównie w obszarze onkologii. Po latach zdecydował się wrócić do Polski, by 
stworzyć unikalne w skali kraju centrum biotechnologii Polpharmy. Firma kładzie również 
nacisk na współpracę z ośrodkami akademickimi, zarówno w obszarze działalności nauko-
wej (Gdański Uniwersytet Medyczny), jak i szkolenia przyszłych kadr dla biznesu biotech-
nologicznego w Polsce (finansowanie nowego kierunku studiów podyplomowych „Biznes 
w Biotechnologii” na Uniwersytecie Jagiellońskim).

Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną z główną siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim. Dzięki rozwojowi na rynkach międzynarodowych Grupa Polpharma 
należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie, z obrotami rzędu 1 mld 
dolarów rocznie. 

W ostatnich latach zmienia się obowiązujący w farmacji model biznesowy. Dotychczaso-
we niskocząsteczkowe leki generyczne opracowywano w okresie około 2 lat. Wprowadze-
nie nowego produktu kosztowało około 3-4 mln złotych przy niewielkim ryzyku porażki. 
Światowy rynek leków biotechnologicznych od kilkunastu lat charakteryzuje dynamiczny 
i nieprzerwany wzrost. 

Dzięki niższej cenie leków biopodobnych starzejące się społeczeństwa w krajach rozwi-
niętych i miliony chorych w krajach rozwijających się mogą uzyskać dostęp do tańszej 
i skutecznej terapii.  POR

Działająca od ponad 15 lat PSSE ko-
jarzy się głównie z nowo powstającymi 
na jej terenie w szczerym polu fabryka-
mi. Ich właściciele, dzięki inwestowaniu 
w Strefie, otrzymują przede wszystkim 
zwolnienia podatkowe, ale też obsługę 
pomagającą wznieść hale i fabryki w bar-
dzo krótkim czasie. Jednym z pierwszych 
takich przedsięwzięć były zakłady firmy 
Flextronics pod Tczewem.

- W ciągu kilku lat od powstania w stre-
fie pod Tczewem pojawił się inwestor, 
który postawił dwie hale produkcyjne 
o powierzchni ponad 40 tys. metrów kwa-
dratowych, gdzie uruchomił produkcję 
najnowocześniejszych podzespołów elek-
tronicznych, dając pracę blisko tysiącu 
osób – mówi Teresa Kamińska, prezes 
PSSE.

To właśnie pod Tczewem i na terenach 
budowy dawnej elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu miała swój początek Strefa. 
Ma też przyszłość.

– Warto pamiętać, że tereny w Żarnow-
cu są rozważane jako jedna z najpoważ-
niejszych lokalizacji dla pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej – dodaje prezes 
Kamińska.

Rozpoczynająca działalność w okoli-
cach Trójmiasta, Strefa rozprzestrzeniła 
się w ciągu kilkunastu lat na obszarze kil-
ku województw. Obecnie zajmuje ponad 
1323 ha w województwach: pomorskim, 
zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomor-
skim, a nawet wielkopolskim. Liczba pod-
miotów, które otrzymały tu zezwolenie na 
funkcjonowanie wzrosła do ponad 150, 
a do dzisiaj działa aktywnie 78. Zainwe-
stowały one ciągu 15 lat ponad 2 mld do-
larów, czyli 7 mld 679 mln zł - wielkość 
odpowiadającą kilkuletniemu budżetowi 
miasta wielkości Gdańska, albo suma 
porównywalną z rocznymi dochodami 
budżetu z dywidend od spółek skarbu 
państwa. 

Największe w Polsce 
centrum biotechnologii

Firmy działające na terenie 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej to największy 
pracodawca w regionie. 
Strefa to też miejsce dla 
innowacji i nowoczesnego 
przemysłu.

Strefa  nowych pomysłów

Nie zapominajmy też, że obecnie w fir-
mach działających na terenie strefy pracu-
je ponad 16 tys. osób, czyli  więcej niż na 
przykład w trójmiejskich portach stocz-
niach plus w Grupie Lotos.

Dziś jednak przyciąganie i obsługa in-
westorów to nie jedyne zadanie spółki 
zrządzającej Strefą. Podejmuje ona nowe 
wyzwania - wśród których wiodącym jest 
wspieranie nowoczesnych technologii 
i innowacyjności.

- Historia Stref w Polsce pokazała, że są 
dobrym i skutecznym narzędziem wspie-
rania biznesu i rozwoju gospodarki, ale 
musimy szukać nowej formuły działania, 
by polska gospodarka mogła sprostać 
wyzwaniom konkurencyjności, by mogła 
wdrażać nowoczesne technologie – mówi 

prezes PSSE.
Temu zadaniu dedykowany jest przede 

wszystkim należący do PSSE Gdański 
Park Naukowo Technologiczny. Tam 
właśnie z początkiem roku zostało odda-
ne do użytku przez zakłady Polpharma 
nowoczesne laboratorium zajmujące się 
badaniami związanymi z powstawaniem 
bioleków. Tu działa też supernowoczesny 
zegar pulsarowy.

Najmłodszym dzieckiem Strefy jest 
Bałtycki Port Nowych Technologii zlo-
kalizowany na terenach byłej Stoczni 
Gdynia. To przedsięwzięcie, w którym 
strefa ratuje przed degradacją. Wspiera 
też rozwój działających tam podmiotów – 
głównie z branży morskiej, które nabyły 
w ramach procesu kompensacji majątek 

stoczni: suwnice, doki, hale nabrzeża. 
Stefa właśnie zbudowała tam nowoczesny 
budynek biurowy, gotowe są też miejskie 
plany zagospodarowania, które umoż-
liwią dalszy rozwój tych terenów i ich 
skomunikowanie.

Szukając możliwości rozwoju PSSE nie 
ogranicza się tylko do krajowego podwór-
ka. Szuka nowych możliwości i zdobywa 
nowe kompetencje w ramach licznych 
kontaktów międzynarodowych. Właśnie 
została wybrana przez Ministra Gospodar-
ki jako wiodąca polska strefą do kontaktów 
ze swoimi odpowiednikami w Chinach. 
Nawiązała też współpracę z Obwodem 
Kaliningradzkim, gdzie będzie doradzać 
w budowie parku technologicznego.
(miro)
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liwość pracy „ręka w rękę” z doświadczonymi ekspertami z branży biotechnologicznej. 
Zespołem kieruje dr Piotr Lassota, który swoją karierę naukową rozwijał w Stanach Zjed-
noczonych, głównie w obszarze onkologii. Po latach zdecydował się wrócić do Polski, by 
stworzyć unikalne w skali kraju centrum biotechnologii Polpharmy. Firma kładzie również 
nacisk na współpracę z ośrodkami akademickimi, zarówno w obszarze działalności nauko-
wej (Gdański Uniwersytet Medyczny), jak i szkolenia przyszłych kadr dla biznesu biotech-
nologicznego w Polsce (finansowanie nowego kierunku studiów podyplomowych „Biznes 
w Biotechnologii” na Uniwersytecie Jagiellońskim).

Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną z główną siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim. Dzięki rozwojowi na rynkach międzynarodowych Grupa Polpharma 
należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie, z obrotami rzędu 1 mld 
dolarów rocznie. 

W ostatnich latach zmienia się obowiązujący w farmacji model biznesowy. Dotychczaso-
we niskocząsteczkowe leki generyczne opracowywano w okresie około 2 lat. Wprowadze-
nie nowego produktu kosztowało około 3-4 mln złotych przy niewielkim ryzyku porażki. 
Światowy rynek leków biotechnologicznych od kilkunastu lat charakteryzuje dynamiczny 
i nieprzerwany wzrost. 

Dzięki niższej cenie leków biopodobnych starzejące się społeczeństwa w krajach rozwi-
niętych i miliony chorych w krajach rozwijających się mogą uzyskać dostęp do tańszej 
i skutecznej terapii.  POR

Działająca od ponad 15 lat PSSE ko-
jarzy się głównie z nowo powstającymi 
na jej terenie w szczerym polu fabryka-
mi. Ich właściciele, dzięki inwestowaniu 
w Strefie, otrzymują przede wszystkim 
zwolnienia podatkowe, ale też obsługę 
pomagającą wznieść hale i fabryki w bar-
dzo krótkim czasie. Jednym z pierwszych 
takich przedsięwzięć były zakłady firmy 
Flextronics pod Tczewem.

- W ciągu kilku lat od powstania w stre-
fie pod Tczewem pojawił się inwestor, 
który postawił dwie hale produkcyjne 
o powierzchni ponad 40 tys. metrów kwa-
dratowych, gdzie uruchomił produkcję 
najnowocześniejszych podzespołów elek-
tronicznych, dając pracę blisko tysiącu 
osób – mówi Teresa Kamińska, prezes 
PSSE.

To właśnie pod Tczewem i na terenach 
budowy dawnej elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu miała swój początek Strefa. 
Ma też przyszłość.

– Warto pamiętać, że tereny w Żarnow-
cu są rozważane jako jedna z najpoważ-
niejszych lokalizacji dla pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej – dodaje prezes 
Kamińska.

Rozpoczynająca działalność w okoli-
cach Trójmiasta, Strefa rozprzestrzeniła 
się w ciągu kilkunastu lat na obszarze kil-
ku województw. Obecnie zajmuje ponad 
1323 ha w województwach: pomorskim, 
zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomor-
skim, a nawet wielkopolskim. Liczba pod-
miotów, które otrzymały tu zezwolenie na 
funkcjonowanie wzrosła do ponad 150, 
a do dzisiaj działa aktywnie 78. Zainwe-
stowały one ciągu 15 lat ponad 2 mld do-
larów, czyli 7 mld 679 mln zł - wielkość 
odpowiadającą kilkuletniemu budżetowi 
miasta wielkości Gdańska, albo suma 
porównywalną z rocznymi dochodami 
budżetu z dywidend od spółek skarbu 
państwa. 

Największe w Polsce 
centrum biotechnologii

Firmy działające na terenie 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej to największy 
pracodawca w regionie. 
Strefa to też miejsce dla 
innowacji i nowoczesnego 
przemysłu.

Strefa  nowych pomysłów

Nie zapominajmy też, że obecnie w fir-
mach działających na terenie strefy pracu-
je ponad 16 tys. osób, czyli  więcej niż na 
przykład w trójmiejskich portach stocz-
niach plus w Grupie Lotos.

Dziś jednak przyciąganie i obsługa in-
westorów to nie jedyne zadanie spółki 
zrządzającej Strefą. Podejmuje ona nowe 
wyzwania - wśród których wiodącym jest 
wspieranie nowoczesnych technologii 
i innowacyjności.

- Historia Stref w Polsce pokazała, że są 
dobrym i skutecznym narzędziem wspie-
rania biznesu i rozwoju gospodarki, ale 
musimy szukać nowej formuły działania, 
by polska gospodarka mogła sprostać 
wyzwaniom konkurencyjności, by mogła 
wdrażać nowoczesne technologie – mówi 

prezes PSSE.
Temu zadaniu dedykowany jest przede 

wszystkim należący do PSSE Gdański 
Park Naukowo Technologiczny. Tam 
właśnie z początkiem roku zostało odda-
ne do użytku przez zakłady Polpharma 
nowoczesne laboratorium zajmujące się 
badaniami związanymi z powstawaniem 
bioleków. Tu działa też supernowoczesny 
zegar pulsarowy.

Najmłodszym dzieckiem Strefy jest 
Bałtycki Port Nowych Technologii zlo-
kalizowany na terenach byłej Stoczni 
Gdynia. To przedsięwzięcie, w którym 
strefa ratuje przed degradacją. Wspiera 
też rozwój działających tam podmiotów – 
głównie z branży morskiej, które nabyły 
w ramach procesu kompensacji majątek 

stoczni: suwnice, doki, hale nabrzeża. 
Stefa właśnie zbudowała tam nowoczesny 
budynek biurowy, gotowe są też miejskie 
plany zagospodarowania, które umoż-
liwią dalszy rozwój tych terenów i ich 
skomunikowanie.

Szukając możliwości rozwoju PSSE nie 
ogranicza się tylko do krajowego podwór-
ka. Szuka nowych możliwości i zdobywa 
nowe kompetencje w ramach licznych 
kontaktów międzynarodowych. Właśnie 
została wybrana przez Ministra Gospodar-
ki jako wiodąca polska strefą do kontaktów 
ze swoimi odpowiednikami w Chinach. 
Nawiązała też współpracę z Obwodem 
Kaliningradzkim, gdzie będzie doradzać 
w budowie parku technologicznego.
(miro)
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Laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu Złotników „Złoto i Srebro 
w Rzemiośle” 2012 

Cyprian Chorociej 
Piotr Musiał 

Laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu Złotników „Bursztynowe 
Rzemiosło”2012

Agata Szydłowska 
Natalia Lipinska 
Joanna Stencel 
Remigiusz Kokosiński 
Maciej Ziemliński
Piotr Musiał 
Paulina Binek
Dariusz Grzenkowski 
Cyprian Chorociej
 
Laureaci Otwartych Mistrzostw 
Fryzjerstwa Polskiego 2012 
Fryzjerstwo Damskie 

Aleksander Twork I V-ce Mistrz Polski 
Aleksandra Majchrzak VI V-ce Mistrzyni 
Polski 
 
Za zaangażowanie w rozwój regionu 
pomorskiego i wsparcie sektora MSP

Pani Irena Kopik Prezes Powiślański 
Banku Spółdzielczego w Kwidzynie 
Pan Tadeusz Zdunek – Prezes Zdunek 
Premium Sp. z o.o.
Sopocka Wytwórnia Filmowa 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pan Sławomir Mielnik – Piekarnia 
Cukiernia Sławomir Mielnik
Pan Maciej Matynia Prezes 
J.J.DARBOVEN POLAND SP. Z O.O. 
Pan Szymon Kawlewski Cukiernia 
WEGA 
Pan Andrzej Przybyło – Browar Amber 
Pan Grzegorz Pellowski – Piekarnia – 
Cukiernia Pellowski 
Pan Zbigniew Nowak Zakłady Mięsne 
NOWAK 
Oktan Energy – Wina Sp. z o.o. 
Adam i Roman Wenzel Cukiernia 
MARKIZA 
Pan Leszek Wojtczuk Drukarnia WL 

Za szczególne osiągnięcia na rzecz 
rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, za nowoczesność 
i profesjonalizm zarządzania.

Pani Maria Koseda  Studio Fryzjerskie
Pan Bogusław Jan Berendt Biuro 
Rachunkowe SALDO
Pan Leszek Sandomierski Zakład 
Optyczny „GAL – OPTYK” S.C.
Pan Waldemar Kurpet „WALTEL” Zakład 
Usług Telekomunikacyjnych
Pan Kazimierz Krupa KRUPA YACHTING 
Pan Robert Dziekoński Salon 
Odzieżowy SZYK 
Pan Zbigniew Fijałek Zakład Tapicerski 
Pani Katarzyna Rybicka Salon Fryzjerski 
NATALIA
Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Żukowie 
Grzegorz Piotrowski Spółdzielnia 
Produkcyjno – Usługowa RODŁO

Pan Marek Kęsy STOLMARK
Za szczególne osiągnięcia na rzecz 
rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, za działalność 
społeczną oraz szkoleniową – 
mistrzowie, którzy przez lata 
szkolili uczniów w zawodzie, 
firmy, które potrafią połączyć 
wspaniałe, wielowiekowe tradycje 
z nowoczesnością.

Pani Marzena Wierzbowska „Foto 
Studio M” 
Pan Jerzy Nowacki Auto Serwis 
Pani Maria Stasińska Piekarnia Rogalik
Pan Waldemar Wiśniewski Zakład 
Instalacji Elektrycznych Elwiw 
Pan Stanisław Marszałek Piekarnia – 
Cukiernia GRZEŚ 
Pan Józef Rogalewski Zakład Mechaniki 
Pojazdowej Service
Pan Stanisław Łęgowski  Stolarstwo 
Stanisław Łęgowski
Pan  Zdzisław Adrych  Zakład Stolarski 
„Adrych”
Pan Ryszard Majchrowski Piekarnia 
Ryszard Majchrowski
Pan Witold Breza Mechanika 
Pojazdowa 
Pan Marek Jankowski Cukiernia 
„Muszelka”
Pan Karol Kowalski  AMBER-  SILVER- 
GOLD 
Pan Grzegorz Mańkowski  Pracownia 
Złotnicza KARNEOL 
Pan Marek Łokaj S&A Jewellery Design 
Pan Stanisław Brylowski Zakład 
Instalatorstwo Sanitarne i CO

Wyróżnione małe 
i średnie przedsiębiorstwa

Zwyczajem stały się 
już spotkania władz 

regionu z pomorskimi 
przedsiębiorcami, 

zrzeszonymi w Pomor-
skiej Izbie Rzemieślni-

czej MSP. Podobnie jak 
w latach minionych, 
także i w roku  2013  

Wojewoda Pomorski 
Ryszard Stachurski 

oraz Marszałek Woje-
wództwa Pomorskie-
go Mieczysław Struk 

wręczyli listy gratula-
cyjne wyróżniającym 
się firmom, przedsię-
biorcom i laureatom 

konkursów.  

Listy gratulacyjne wręczane były w następujących kategoriach: 
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Wojewoda przekazał marszałkowi łącz-
nie siedem pozwoleń na budowę PKM. 

Dwa z nich dotyczą budowy linii kolejo-
wej, podzielonej w projekcie dwa zadania, 
które będą jednak realizowane jednocze-
śnie i przez jednego wykonawcę. Kolejne 
cztery pozwolenia dotyczą tzw. infrastruk-
tury towarzyszącej dla przystanków: Brę-
towo, Jasień, Kiełpinek i Banino. 

Wykonawcą będzie miasto Gdańsk, które 
otrzyma od PKM gotowy projekt budow-
lany wraz z pozwoleniami. Ostatnie z po-
zwoleń dotyczy odcinka włączeniowego 
w istniejącą linię kolejową 201 Gdynia 
– Kościerzyna. Ono również wraz z pro-
jektem budowlanym zostanie przekazane 
do realizacji właścicielowi tego terenu 
– PKP PLK, podobnie jak uzyskane już 
w lipcu pozwolenie na przebudowę stacji 
Gdańsk-Wrzeszcz.

Wydane przez Pomorski Urząd Woje-
wódzki dokumenty umożliwią rozpoczę-
cie realizacji największej inwestycji in-
frastrukturalnej samorządu województwa 
pomorskiego. Przetargi zostały już roz-
strzygnięte, a prace, czyli wyburzenia bu-
dynków oraz wycinki drzew zlokalizowa-
nych wzdłuż projektowanej linii kolei me-
tropolitalnej, rozpoczęły się w pierwszych 
dniach 2013 roku. Łącznie do wyburzenia 
są 22 budynki mieszkalne i 40 gospodar-

Kolej metropolitalna rusza
Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski przekazał marszałkowi województwa 
Mieczysławowi Strukowi pozwolenia na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
W uroczystości wziął także udział prezes PKM SA Krzysztof Rudziński. 

Marszałek Woje-
wództwa Pomorskie-
go Mieczysław Struk, 
Wojewoda Pomorski 
Ryszard Stachur-
ski, wicewojewoda 
Michał Owczarczak, 
poseł Stanisław Lam-
czyk i prezes PKM SA 
Krzysztof Rudziński 

czych, położonych w Gdańsku Matarni, 
Firodze i Rębiechowie. 

Trwa również II etap przetargu na głów-
nego wykonawcę prac budowlanych. Za-
kwalifikowało się do niego 16 firm, które 
mają obecnie czas do 14 lutego 2013 r. na 
złożenie ofert finansowych. 

Budowa Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej ma kosztować ok. 760 mln zł (net-
to), z czego ponad 500 mln zł pochodzić 

będzie z unijnego dofinansowania. Nowa 
linia połączy Gdańsk-Wrzeszcz z Portem 
Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej po-
łączy się z istniejącą linią kolejową Gdy-
nia – Kościerzyna. Dzięki PKM zarówno 
z Gdańska, jak i z Gdyni można będzie 
dojechać pociągiem do Portu Lotniczego 
w niecałe 25 minut. Oddanie do użytku 
całej nowej linii PKM planowane jest 
na połowę 2015 roku. (Waga)

Wizualizacja przystanku PKM Matarnia
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W Gdańskim Parku Naukowo–Techno-
logicznym odbyło się spotkanie Marszał-
ka Województwa Pomorskiego Mieczy-
sława Struka z członkami Loży Gdańskiej 
Business Centre Club, wyróżnionymi 
w Warszawie podczas Wielkiej Gali Lide-
rów Polskiego Biznesu.

W spotkaniu oprócz Marszałka oraz 
Kanclerza Loży Gdańskiej BCC Macieja 
Dobrzynieckiego uczestniczyli m.in. 

- Prezes Zarządu INTERNATIONAL 
PAPER - KWIDZYN Sp. z o.o. Marek 
Krzykowski (nominacja oraz Złota Statu-
etka Lidera Polskiego Biznesu), 

- reprezentujący Prezesa Zarządu 
TRANS POLONIA S.A. Pana Dariusza 
Cegielskiego - Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Krzysztof Płachta (nomina-
cja oraz Złota Statuetka Lidera Polskiego 
Biznesu), 

- Prezes Zarządu Morskiego Portu 
GDYNIA S.A. Janusz Jarosiński (nomi-
nacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu), 

- reprezentujący Prokurenta ALMAR 

Sp. z o.o. Marcina Gniazdowskiego - Dy-
rektor Finansowy Piotr Więcek (Drugi 
Diament do Złotej Statuetki Lidera Pol-
skiego Biznesu), 

- reprezentujący Wiceprezesa Zarządu 
JANTAR SP. Z O.O. Edmunda Żmudę 
Trzebiatowskiego - Dyrektor Generalny 
Michał Łukaszak (Piąty Diament do Zło-
tej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu), 

- Prezes Zarządu Portu Lotniczego 
Gdańsk Sp. z o.o. Tomasz Kloskowski 
(Trzeci Diament do Złotej Statuetki Lide-
ra Polskiego Biznesu) 

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego Górski Sp. z o.o. S.K.A. Bog-
dan Górski (Piąty Diament do Złotej Sta-
tuetki Lidera Polskiego Biznesu).

Członkowie Loży Gdańskiej BCC zosta-
li uroczyście wyróżnieni przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysława 
Struka. 

– Trudno sobie wyobrazić proces elimi-
nowania barier rozwojowych regionu bez 
zaangażowania środowisk biznesowych. 
To właśnie od działań pomorskich przed-

Spotkanie BCC
siębiorców i rozwoju ich firm zależy to, 
czy uda się zmniejszyć liczbę bezrobot-
nych na Pomorzu, obecnie to około 115 
tys. osób – mówi Marszałek Mieczysław 
Struk. – Lata 2013-2014 będą okresem 
bardzo silnej ekspansji gospodarczej. Sa-
morząd województwa jest mocno zaan-
gażowany w ten proces, poszukujemy ko-
lejnych inwestorów, także zagranicznych, 
nadajemy szczegółowe kierunki Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego. 
Wszystkie te działania wspierają genero-
wanie nowych miejsc pracy i stymulują 
rozwój całego regionu.

Od 1991 r. Business Centre Club przy-
znaje Złote Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu firmom i ich szefom. W konkur-
sie uczestniczą członkowie BCC, nieza-
leżnie od profilu produkcji firmy, świad-
czonych usług czy struktury własności, 
którzy w ubiegłych latach nie zdobyli ty-
tułu Lidera Polskiego Biznesu. Nominacje 
(przyznawane od 1993 r.) i Złote Statuetki 
wręczane są podczas zimowej Wielkiej 
Gali Liderów. 

Zdobywcy Złotych Statuetek Lidera 
Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swo-
ją pozycję na rynku, mogą w następnej 
edycji konkursu ubiegać się o Diament do 
Złotej Statuetki. Podczas tegorocznej gali 
Diamenty otrzymało 40 firm. (ster)

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Płachta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Płachta Trans Polonia S.A., Bogdan 
Górski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski Sp. z o.o., Michał Łukaszak - Dyrektor Generalny Jantar 
Sp. z o.o., Janusz Jarosiński - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Marek Krzykowski - Prezes Zarządu International 
Paper – Kwidzyn Sp. z o.o., Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Maciej Dobrzyniecki - Kanclerz 
Loży Gdańskiej BCC, Tomasz Kloskowski - Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. oraz Piotr Więcek - Dyrektor 
Finansowy Almar Sp. z o.o. 
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Pod koniec 2012 r. Związek Gmin 
Pomorskich świętował w Kościerzynie 
20-lecie istnienia. Organizacja zrzeszają-
ca już 68 gmin wiejskich oraz wiejsko-
miejskich z województwa pomorskiego 
stopniowo przekonywała do siebie ko-
lejne samorządy. - Ten proces nie był 
jednak procesem gwałtownym. Każdy 
przygląda się jakie korzyści mogą z tego 
tytułu wynikać i dopiero potem decy-
duje się przyłączyć – podkreśla Błażej 
Konkol, Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
i jednocześnie Prezes ZGP. - Przez długi 
czas nosiliśmy nazwę Pomorskie Stowa-
rzyszenie Gmin Wiejskich. Zmieniliśmy 
ją, bo musimy współdziałać nie tylko na 
terenie gmin wiejskich, ale też często 
w połączeniu z lokalnym miastem czy 
miasteczkiem. To oraz sposób naliczania 
składki członkowskiej spowodowały, że 
przystąpiły do nas miasta, w tym również 
te bardzo znaczące, jak Kartuzy, Żukowo 
czy Pelplin. 

Koszty uczestnictwa w związku nie 
są wysokie i wynoszą 35 gr rocznie za 

mieszkańca naliczane do 15 tys. miesz-
kańców, a powyżej 15 tys. mieszkańców 
15 gr. rocznie. Gminy szybciej czy póź-
niej zaczynały dostrzegać plusy wspól-
nego działania i większość z nich jest 
już w ZGP. - Mam nadzieję, że dołączą 
kolejne, ponieważ ustawodawstwo do-
tyczące następnego okresu programo-
wania europejskiego i inicjatywa Prezy-
denta RP ewidentnie promuje tego typu 
związki, czyli organizacje zrzeszające 
większościowe liczby podmiotów, które 
będą brały udział w tworzeniu nowej per-
spektywy unijnej. Będziemy więc mieli 
realny wpływ na podział tych środków – 
dodaje Błażej Konkol,

Samemu jest trudniej

- Zarówno w przypadku podziału środ-
ków unijnych, jak i wszelkiego rodzaju 
inicjatyw ustawodawczych, czy nawet 
rozporządzeń, pojedyncza gmina nie jest 
już w stanie za wiele zdziałać – przeko-
nuje Andrzej Pollak, Wójt Gminy Nowa 

Nic w pojedynkę
Pomorscy samorządowcy wolą działać wspólnie, ponieważ 
dzięki temu są skuteczniejsi i bardziej słyszalni w Warszawie.

Karczma, członek zarządu ZGP. - Nato-
miast głos związku, który zrzesza aż tyle 
gmin, jest zdecydowanie bardziej za-
uważalny. Bierzemy udział nawet w ko-
misjach sejmowych. ZGP jest również 
członkiem związku ogólnopolskiego, 
przez co mieliśmy możliwość opiniowa-
nia choćby ostatniej ustawy śmieciowej. 

Wśród plusów wynikających z przyna-
leżności do ZGP wójt Nowej Karczmy 
wymienia również organizację bezpłat-
nych szkoleń i możliwość porównywania 
rozwiązań w poszczególnych gminach. 
- Mamy też możliwość wprowadzania 
swoich członków do różnego rodzaju 
organizacji i zrzeszeń działających na 
terenie województwa – dodaje Andrzej 
Pollak. - Mamy także u marszałka swo-
jego delegata w Strategii 2020.

Natomiast Anna Gołkowska, Zastęp-
ca Wójta Gminy Pszczółki, wśród plu-
sów wynikających z przynależności do 
związku wymienia możliwość bezpłatne-
go uczestnictwa w konferencjach i szko-
leniach organizowanych przez ZGP, opi-
niowania aktów prawnych oraz wypraco-
wywania stanowisk. - Będziemy też brać 
wspólnie udział w opracowaniu strategii 
wodno-kanalizacyjnej – zapowiada Goł-
kowska. - Zamierzamy również uczestni-
czyć jako członek związku w projekcie 
dotyczącym usług elektronicznych oraz 
elektronicznej wymiany korespondencji 
za pomocą ePUAP. 

Korzyści widać też znacznie dalej od 
Gdańska, bo ZGP chwali również Ry-
szard Wittke, Wójt Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. - Nic w pojedynkę - uważa. - 
Wspólne wnioski przesyłamy do różnych 
instytucji rządowych i wiemy, że będą 
brane pod uwagę. Grupowo możemy za-
łatwić znacznie więcej, a jednego samo-
rządu często nikt nie chce słuchać. 

Powalczą o samorządność

- Myślę, że zrzeszonych gmin będzie 
coraz więcej – mówi zastępca wójta 
Pszczółek. - Niedawno w spotkaniu do-
tyczącym uczestnictwa w niektórych 
projektach wzięli udział też przedstawi-
ciele gmin, które nie należą jeszcze do 
związku. 

Prezes ZGP wśród priorytetów na przy-
szłość wymienia zacieśnianie współpra-
cy ze starostwami oraz dalszą walkę o sa-
morządność. - Chodzi o przeciwdziałanie 
złym rozwiązaniom prawnym – wyjaśnia 
Błażej Konkol. - Wiąże się to ze zmianą 
ustawy o finansach publicznych, która 
ogranicza sposób decydowania o swoim 
budżecie poprzez szereg wskaźników, 
które są ustanowione centralnie. Nie 
chcemy dopuścić do tego, żeby nasze bu-
dżety były ustawiane odgórnie. 
Mikołaj Podolski
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Gmina Gdańsk została zwycięzcą pierw-
szej edycji konkursu „Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom” zorganizowanego przez 
Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza 
w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwo-
ju Projektów. 

Konkursowe jury wytypowało zwycię-
skie gminy w trzech kategoriach: Gmina 
Przyjazna Przedsiębiorcom, Gmina najbar-
dziej aktywna na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości, Najlepsza inicjatywa gminna na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Jak podkreślają organizatorzy, pomysł 
zorganizowania konkursu „Gmina Przy-
jazna Przedsiębiorcom”, nagradzającego 
wyróżniające się gminy województwa po-
morskiego, zrodził się w gronie przedsię-
biorców skupionych w Regionalnej Izbie 
Gospodarczej Pomorza na początku 2012 
roku. Model nagrody, w tym zwłaszcza 
kryteria oceniania gmin, został opracowa-
ny przez Radę Ekspertów, powołaną w ra-
mach projektu. W jej skład weszli przed-
stawiciele świata nauki, ale także przedsię-
biorcy oraz byli samorządowcy. W wyniku 
prac ekspertów opracowano szczegółowy 

Gdańsk przyjazny przedsiębiorcom

Kategoria: Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom:
- miasta na prawach powiatu - Gmina Miasta Gdańsk 
- miasta i gminy miejsko-wiejskie - Gmina Miasto Malbork
- gminy wiejskie - Gmina Słupsk

Kategoria: Gmina najbardziej aktywna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:
-miasta na prawach powiatu - Gmina Miasta Gdyni
-miasta i gminy miejsko-wiejskie - Gmina Miejska Starogard Gdański
-gminy wiejskie - Gmina Rzeczenica

Kategoria:  Najlepsza inicjatywa gminna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:
I miejsce - Gmina Sztum za „Kawiarenki biznesu”
II miejsce - Gmina Miejska Kościerzyna za „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”
III miejsce - Gmina Kartuzy za „Portal internetowy www.inwestujnakaszubach.com”

Laureaci I edycji konkursu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”

Burmistrza Miasta Łeby oraz miasto 
Łebę wyróżniono jako najlepsze w Pol-
sce w ogólnopolskim rankingu organizo-
wanym przez Redakcję Dziennika Gaze-
ty Prawnej pt. "Perły Samorządu 2012". 
Nagrody w warszawskim Pałacu Pry-
masowskim odebrał osobiście burmistrz 
Andrzej Strzechmiński.

Perły Samorządu to konkurs Dziennika 
Gazety Prawnej na najlepsze gminy, mia-
sta i włodarzy. Elitę wybiera się w kilku 
kategoriach na podstawie ankiet. Pod 
uwagę brano m.in. inwestycje infrastruk-
turalne, ochronę środowiska, turystykę, 
sport, rekreację, kontakt z mieszkańcami 
i likwidację barier architektonicznych. 
Konkurencja jest ogromna, bo ranking 
ma zasięg ogólnopolski.

Liczyła się też długość kadencji burmi-
strzów i prezydentów, dlatego tym bar-
dziej na uznanie zasługuje nagroda dla 
Andrzeja Strzechmińskiego, Burmistrza 
Łeby, który swoją posadę objął dopiero 
w 2010 r.  Zdobył aż 38 punktów, plasu-
jąc się w ścisłej czołówce, choćby przed 
włodarzami Grudziądza, Oświęcimia czy 
Tomaszowa Mazowieckiego. Innymi 
zwycięzcami w tej kategorii dla miast do 
100 tys. mieszkańców zostały m.in. Ełk, 

kwestionariusz, zawierający blisko trzy-
dzieści pytań do poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Ankieta została 
wysłana do ponad 120 gmin województwa 
pomorskiego.

- Zdecydowaliśmy się przeprowadzić ten 
konkurs, aby promować wśród samorzą-
dowców działania wspomagające rozwój 
przedsiębiorczości. Projekt ten będziemy 
kontynuować w kolejnych latach, pokazu-

jąc co się zmienia w poszczególnych gmi-
nach – twierdzi Adam Protasiuk, Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

- Zawsze konsekwentnie staraliśmy się 
budować pozytywne relacje z przedsię-
biorcami tworząc im w Gdańsku dogodne 
warunki do rozwoju – podkreśla prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. – Wspólnota 
przedsiębiorców to bowiem sól ziemi, to 
fundament całej gospodarki. 

łeba Perłą Samorządu
Rabka Zdrój i Brzesko, a z wojewódz-
twa pomorskiego jeszcze tylko miasto 
Chojnice. 

Ponadto Łeba znalazła się wśród nie-
licznych jednostek samorządu terytorial-
nego, które otrzymały podwójne wyróż-
nienie, zdobyła bowiem aż 51 punktów 
w kategorii „Samorząd” dla miast do 
100 tys. mieszkańców. Z województwa 
pomorskiego w kategorii gmin wiejskich 
wyróżniono Gminę Chojnice, a wśród 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
Gdynię i Gdańsk. Natomiast wśród tu-
rystycznych miejscowości nadmorskich 
dyplom otrzymała jeszcze Gmina Miel-
no, jednak w kategorii gmin wiejskich.

Trzeba przyznać, że nagroda Łebie się 
należała – np. za plany inwestycyjne, 
przy jednoczesnym dbaniu o budżet i za 
konsultacje z mieszkańcami, bo bur-
mistrz nie unika kontaktu z nimi, mimo 
nawału obowiązków. To kolejny presti-
żowy sukces, który nie tylko jest w sta-
nie jeszcze bardziej zachęcić do przy-
jazdu do nadmorskiego kurortu. Dzięki 
temu wyróżnieniu Łeba znajdzie się też 
bowiem w Europejskim Rankingu Gmin 
„Renomowane Gminy Europy”.
Mikołaj Podolski

Andrzej Strzechmiński, 
burmistrz miasta Łeby
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Poprzedni stał pod znakiem EURO 2012 
i związanych z tym inwestycji infrastruk-
turalnych. Teraz takiego dominującego 
hasła już nie ma, czym zatem ów roman-
tyczny zryw zastąpić? Ani chybi codzien-
ną systematyczną pracą u podstaw – jak 
chcieli pozytywiści.

Zatem nr 1 w planowaniu jest gospodar-
ka morska, transport i logistyka. Czoło-
wym hasłem ostatnich lat było dążenie do 
wzmocnienia roli miasta w zarządzaniu 
portem i jego terenami. Najgorętszym 
bojownikiem był wiceprezydent Andrzej 
Bojanowski, który obecnie ubiega się 
o fotel prezesa gdańskiego portu, zatem 
jest dyskusyjne czy w razie zasiedzenia 
ww. fotela poglądy mu się nie zmienią. 

Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich la-
tach w gdańskim porcie działo się dobrze, 
a nawet bardzo dobrze. Zakotwiczyli się 
poważni światowi inwestorzy (szkoda, że 
zagraniczni) DCT, Sea Invest, Goodman, 
ale i nasze przedsiębiorstwo państwowe 
PERN zaczyna potężne inwestycje.

Zarysowały się perspektywy odbudowy 
pozycji sektora stoczniowego, w którym 
cały czas trzyma się świetnie Grupa RE-
MONTOWA Piotra Soyki, ale wzmacnia 
się pozycja innych, którzy jednak mniej 
stawiają na budowę statków a bardziej na 
farmy wiatrowe na morzu.

Numer 2 to energetyka i przemysły 
chemiczne. Jeśli chodzi o energetykę, 
lansowany był pogląd, że przekształcenia 
własnościowe PGE to szansa na wzmoc-
nienie naszej pomorskiej pozycji na ener-
getycznej mapie kraju. Pewnie się temu 
dziwili ludzie z francuskiej firmy EDF – 
jak najbardziej państwowej, która mimo 
to wzmacnia swą pozycję i to w wymiarze 
globalnym.

Wchodzenie na nasz gdański teren 
przemysłu chemicznego jest dostrzegal-
ne gołym okiem (oby nie nosem). Prócz 
kończącej się już budowy fabryki w Ko-
koszkach, mamy intencję wejścia w bran-
żę czysto chemiczną LOTOSU  we współ-
pracy z Azotami Tarnów. Prezesa Pawła 
Olechnowicza na spotkaniu nie było, więc 
nie miał okazji wysłuchać komplementów 
pod swoim adresem. 

Nie miał dane wysłuchać ich także Ma-
ciej Grabski – prezes i właściciel Oliva 
Business Center, choć w spotkaniu uczest-
niczył. Ale ogólnie nowoczesne usługi dla 
biznesu i budowanie stosownych do tego 

Noworoczne party prezydenta 
Gdańska i biznesu

W AMBER EXPO odbyło się noworoczne spotkanie 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z miejscowym 
biznesem, podczas którego podsumowano rok 2012 
i nakreślono plany na najbliższe 12 miesięcy.  

centrów, stało się już punktem nr 3 gdań-
skiej gospodarczej przyszłości. 

Gwiazdą wieczoru był Ryszard Petru – 
wieloletni doradca Leszka Balcerowicza, 
potem ekspert Banku Światowego, obec-
nie partner w firmie doradczej Pricewater-
house Coopers. Zachęcał pomorskie firmy 
do uczestnictwa w projekcie Polski Czem-
pion, który pilotuje. 

Zapewniał, że to szansa wykreowania 
światowej marki danego przedsiębior-
stwa. Celem projektu jest wypromowanie 
w ciągu ok. 10 lat kilku (5–10) polskich 
firm, które dzięki otrzymanemu wsparciu 
w ekspansji międzynarodowej osiągną 
zasięg globalny i jednocześnie pozostaną 
związane ze swym miastem, regionem 
i krajem. 
Anna Kłos

Od lewej: Ryszard Petru, Romuald Kinda – prezes NAVIMORU, Piotr Soyka 
– przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy REMONTOWA

Elżbieta Kowalewska – dyr ds. handlu i rozwoju EDF Gdańsk (d. EC Wybrzeże) 
i Igor Wasilewski – czł. Zarządu GPEC
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Związek Pracodawców 
w Żukowie rośnie w siłę – na 
koniec 2012 roku do organi-
zacji należało już 49 praco-
dawców. Są to w większości 
firmy z powiatu kartuskiego, 
ale nie brakuje także podmio-
tów z ościennych powiatów.

- Główne problemy, któ-
rymi zajmował się Związek 
Pracodawców w ostatnim 
okresie, to sprawa przebiegu 
Obwodnicy Metropolitarnej 
Trójmiasta oraz udzielenie 
wsparcia dla firm HYDRO-
MEGA i ASHLAND w sta-
raniach o przesunięcie OMT 
w rejonie Miszewa – wyjaśnia 
Zbigniew Jarecki, prezes ZP 
w Żukowie. - Zmiana przebiegu obwodni-
cy uratowałaby te firmy przed likwidacją.

Różne warianty trasy
Obwodnica w zaproponowanym wcze-

śniej wariancie przebiegałaby dokładnie 
przez tereny, na których znajdują się sie-
dziby tych dwóch firm. Oznaczałoby więc 
to po prostu ich likwidację. Dlatego firmy 
(za własne pieniądze) zleciły przeprojekto-
wanie tego odcinka - obecnie jest już go-
towy wariant przesunięcia OMT w stronę 
Banina .

- W proponowanym przez nas i przez te 
dwie firmy wariancie jest o 21 obiektów 
mniej do wyburzenia, niż w wariancie 
proponowanym przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad – wyjaśnia 
Zbigniew Jarecki. - Tymczasem w warian-
cie GDDKiA nie są praktycznie brane pod 
uwagę stanowiska Związku Pracodawców 
w Żukowie, firm HYDROMEGA i ASH-
LAND, władz gminy Żukowo czy wresz-
cie Marszałka Pomorskiego Mieczysława 
Struka! A wszystkie te podmioty chcą 
ratować miejsca pracy w tych firmach. 

Pracodawcy ratują miejsca pracy

Wręcz na groteskę wygląda stanowisko 
GDDKiA, że firma HYDROMEGA czy 
ASHLAND mają po 1 głosie w ankietach, 
które wypełniają mieszkańcy okolicz-
nych wsi na temat opiniowania wariantu 
przebiegu OMT. Tak niestety w prakty-
ce wygląda pomoc państwa dla rozwoju 
przedsiębiorczości.

Rozwój gminy i lokalne podatki
Związek Pracodawców w Żukowie 

przygotował także wnioski i propozycje, 
które zostały złożone władzom gmin-
nym i zostały uwzględnione w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Żukowo. 
Studium po zatwierdzeniu posłuży do 
opracowania planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Znajdują się tam 
propozycje w sprawie rozwoju sieci dróg, 
przygotowania terenów pod budownictwo 
przemysłowe oraz uzbrajanie terenów już 
zabudowanych.

- Zarząd ZP konsultował też (jeszcze 
przed sesją budżetową) z władzami gmi-
ny propozycje podwyżek podatków lo-

kalnych – dodaje Zbigniew Ja-
recki. - W ich wyniku podatek 
od działalności gospodarczej 
wzrósł tylko o 3 proc., a nie do 
poziomu maksymalnego (jak 
dopuszczały wytyczne Mini-
stra Finansów).

Związek Pracodawców zor-
ganizował ponadto spotkanie 
pracodawców i przedstawicieli 
dwóch szkół (Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształ-
cących z Żukowa oraz Zespołu 
Szkół Technicznych z Kartuz) 
na temat potrzeby współpracy 
szkolnictwa i pracodawców tak, 
aby ukierunkować działania na 
rzecz przygotowania kadr za-
wodowych w konkretnych za-

wodach. Jak podkreślają przedstawiciele 
ZP takie działania są potrzebne, ponieważ 
odczuwa się obecnie braki w takich zawo-
dach, jak ślusarz, spawacz, tokarz, itp.

Współpraca z Łotwą
W ostatnim czasie Związek Pracodaw-

ców podjął działania na rzecz dostosowa-
nia godzin kursowania autobusów Linii 
,,Z’’ (kursującego na trasie Gdynia – Żu-
kowo) do godzin pracy zakładów zlokali-
zowanych na tej trasie. Powstało tam sporo 
firm, które przeniosły się z Gdyni i ich pra-
cownicy mają obecnie kłopoty z dojazdem 
do pracy.

- Podjęto także współpracę z Konsulatem 
Republiki Łotewskiej w Gdańsku – dodaje 
Zbigniew Jarecki. - W każdy wtorek w go-
dzinach 12.00 – 15.00 w siedzibie Związ-
ku Pracodawców w Żukowie (ul. Sien-
kiewicza 12, Tel. 667 580 800), dyżuruje 
Dyrektor Biura Konsulatu Michał Duda. 
Kilka firm z naszego terenu nawiązało już 
kontakty gospodarcze z Łotwą. Chcemy 
pomóc w rozwijaniu tej współpracy.
Rafał Korbut

Od lewej: Leszek Miller, 
Anna Lejk i Zbigniew Jarecki
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Ten sam raport pokazuje, że 78 pro-
cent inwestorów działających na tere-
nie polskich Specjalnych Stref Ekono-
micznych (SSE) pozytywnie ocenia ich 
funkcjonowanie, a blisko 60 procent 
z nich planuje nowe przedsięwzięcia 
w perspektywie najbliższych 2-3 lat. 

2012 rokiem wzrostu inwestycji
Jak wynika z najnowszego raportu 

KPMG pt. „Specjalne Strefy Ekono-
miczne. Edycja 2012”, rok 2012 cha-
rakteryzowała stabilizacja wskaźni-
ków operacyjno-fi nansowych. Zgodnie 
z deklaracjami zarządów stref, w 2012 
roku zostało wydanych w Polsce 185 
nowych zezwoleń na działalność gospo-
darczą, tj. o 2 punkty procentowe mniej 
niż w roku 2011. 

Według szacunków liczba miejsc pra-
cy wzrosła o około 3%, osiągając tym 
samym poziom 249 tysięcy stanowisk. 
Nakłady inwestycyjne osiągnęły w 2012 
roku poziom 7,3 mld zł – blisko o 13% 
więcej niż w roku poprzednim i najwię-
cej od 2009 roku.

Inwestorzy zainteresowani wydłuże-
niem okresu funkcjonowania stref

Pomimo obowiązywania ustawy 
o SSE do 2020 roku, inwestorzy obecni 

Nakłady inwestycyjne w polskich SSE w 2012 roku mogą wzrosnąć do 7,3 mld zł i osiągnąć 
tym samym najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 3 lat. Tak wynika z raportu KPMG.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki oraz deklaracji SSE
*szacunki

w strefach zachowują optymizm w kwe-
stii potencjalnych inwestycji, a 58% ba-
danych przedsiębiorców rozważa nowe 
przedsięwzięcia w ciągu najbliższych 
2-3 lat. 

W tym samym okresie 60% inwesto-
rów zamierza zwiększyć zatrudnienie 
w swoich zakładach pracy, a jedynie 3% 
zapowiada ograniczenie liczby pracow-
ników. Największy wzrost zatrudnienia 
planowany jest na terenie strefy krakow-

skiej, kamiennogórskiej oraz legnickiej.
- Wyniki badania świadczą o tym, że 

inwestorzy działający w strefach nie 
obawiają się zapowiadanego na 2013 
rok wyhamowania polskiej gospodarki 
i są nadal skłonni inwestować w rozwój 
swoich przedsiębiorstw. Również per-
spektywa zakończenia działalności SSE 
w 2020 roku zdaje się nie wpływać ne-
gatywnie na ich plany. Z naszych analiz 
wynika jednak, że wydłużenie okresu 

Nakłady inwestycyjne i nowo wydane zezwolenia na działalność w strefach

Oddany do użytku biurowiec „Akwa-
rium” to jedna ze sztandarowych in-
westycji realizowanych w ramach Bał-
tyckiego Centrum Nowych Technolo-
gii. Pracownicy Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, w której biurach 
powstał ten projekt, mają powody do 
świętowania. 

Wpuszczenie złotych rybek do 
akwarium symbolizującego oddany 
do użytku gmach, było centralnym 
punktem odbywającej się na terenie 
dawnej Stoczni Gdynia uroczystości. 
Dawniej „akwarium” było potocznym 
określeniem biurowca, w którym rezy-

Akwarium oddane - Jeszcze kilkanaście miesięcy temu 
ponad pięć tysięcy osób straciło na tym 
terenie pracę – powiedział obecny na 
uroczystości Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk. – Ale 
niemal natychmiast, dzięki staraniom 
m.in. PSSE, trzy tysiące ludzi pracę pod-
jęło. U nowych inwestorów. Ten trend 
ma szansę się utrzymywać, bo dzięki 
takim inwestycjom, podmioty chcące 
współpracować ze świetnie rozwija-
jącymi się fi rmami miejscowymi, np. 
stoczniami Crist czy Nauta, znajdą tu 
odpowiednie warunki. 

Budynek na zlecenie PSSE zmoderni-
zowała Korporacja Budowlana Doraco. 
Rewitalizacja Akwarium to tylko jeden 
z elementów dużego programu, który 

dowały „grube ryby”. Od wczoraj obiekt 
pod tą nazwą staje się wizytówką nowej 
funkcji jaką ma spełniać ten obszar dla 
miasta i regionu. Rozpoczęło się już za-
siedlanie biurowca. 

Charakterystyka biurowca „Akwarium”:

- powierzchnia biurowa każdego piętra I-IX: 627 m2 
- miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie
- standard wykończenia B plus
- budynek klimatyzowany
- sale konferencyjne
- punkt gastronomiczny
- sąsiedztwo najważniejszych fi rm 
  z branży morskiej
- doskonała komunikacja z terenami 
   inwestycyjnymi oraz z Centrum Gdyni
- łatwy dojazd do autostrady A1 
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funkcjonowania stref o 6 lat mogłoby 
spowodować łączny wzrost nakładów 
inwestycyjnych nawet o 40 mld zł – za-
uważa Kiejstut Żagun, Dyrektor w dzia-
le doradztwa podatkowego w KPMG 
w Polsce.

Zdaniem inwestorów, gdyby okres 
funkcjonowania stref został wydłużony 
do 2026 roku, odsetek fi rm planujących 
nowe inwestycje wyniósłby 73%.

SSE pozytywnie oceniane przez inwe-
storów

Z raportu KPMG wynika, że zde-
cydowana większość inwestorów 
działających na terenie Specjalnych 
Stref Ekonomicznych (78%) pozy-
tywnie ocenia ich funkcjonowanie. 
W porównaniu z ubiegłymi latami liczba 
fi rm negatywnie oceniających działal-
ność stref zmniejszyła się z 7% w 2011 
roku do 4% w 2012. Na przestrzeni lat 
2009-2012 najwyższe oceny od inwesto-
rów uzyskała strefa łódzka, wałbrzyska 
i katowicka, a w samym 2012 roku stre-
fa starachowicka i warmińsko-mazur-
ska, gdzie ponad 90% inwestorów jest 
zadowolonych z ich funkcjonowania.

Polskie SSE atrakcyjne na tle regionu
Co czwarty przedsiębiorca przed pod-

jęciem decyzji o inwestycji w polskich 
SSE przeanalizował uwarunkowania 
panujące w Specjalnych Strefach Eko-
nomicznych w innych krajach, a prawie 

wszystkie zarządy stref badały uwarun-
kowania funkcjonowania inwestorów 
na analogicznych obszarach w regionie 
CEE. 

Jak wskazują wyniki raportu KPMG 
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 
są konkurencyjne wobec analogicznych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
przede wszystkim dzięki korzystnym 
i dłuższym ulgom podatkowym oraz 
przejrzystym przepisom prawnym. 

Zdaniem inwestorów istotnymi atu-
tami polskich stref są także lokalizacja 
w centrum Europy, ogólna sytuacja 
gospodarcza Polski, dostęp do wykwa-
lifi kowanych i doświadczonych pra-
cowników oraz wysoka jakość świad-
czonej przez nich pracy. Przedsiębiorcy 
doceniają również możliwość łączenia 
pomocy publicznej z funduszami Unii 
Europejskiej oraz grantami rządowymi. 
(miro)

Odsetek przedsiębiorstw pozytywnie oceniających funkcjonowanie stref 
w poszczególnych SSE

przewiduje modernizację infrastruk-
tury drogowej, wodo-kanalizacyjnej, 
kolejowej, otwarcie terenów dawnej 
stoczni dla Gdyni oraz modernizację 
pozostałych budynków, w tym cen-
trum kulturalnego “Kotłownia”, które 
stanie się centrum produkcji multime-
dialnej wraz z zapleczem biurowym 
i konferencyjnym.

- Wspieramy inwestorów, gwarantu-
jemy im najlepsze miejsce do rozwoju 
biznesu – podkreśla Teresa Kamińska, 
prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. – Zmoder-
nizowany budynek będzie gwarantował 
optymalne warunki: odpowiednie zaple-
cze biurowe, konferencyjne dla inwesto-
rów, ich partnerów i klientów. POR

Oddany do użytku biurowiec „Akwarium” to jedna ze sztandarowych inwestycji 
realizowanych w ramach Bałtyckiego Centrum Nowych Technologii



Ten sam raport pokazuje, że 78 pro-
cent inwestorów działających na tere-
nie polskich Specjalnych Stref Ekono-
micznych (SSE) pozytywnie ocenia ich 
funkcjonowanie, a blisko 60 procent 
z nich planuje nowe przedsięwzięcia 
w perspektywie najbliższych 2-3 lat. 

2012 rokiem wzrostu inwestycji
Jak wynika z najnowszego raportu 

KPMG pt. „Specjalne Strefy Ekono-
miczne. Edycja 2012”, rok 2012 cha-
rakteryzowała stabilizacja wskaźni-
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Inwestorzy zainteresowani wydłuże-
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Pomimo obowiązywania ustawy 
o SSE do 2020 roku, inwestorzy obecni 
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Z końcem ubiegłego roku wygasł rzą-
dowy program dofinansowania kupna 
mieszkań „„Rodzina na Swoim”. Przez 5 
lat funkcjonowania z takiej formy po-
mocy skorzystało ponad 175 tys. rodzin. 
Suma udzielonych kredytów w progra-
mie „Rodzina na Swoim” wyniosła nie-
mal 33 mld zł. 

Dla wielu osób było to spore ułatwie-
nie, ponieważ przez kilka lat budżet 
państwa pokrywa część odsetek od 
kredytu hipotecznego. A kilkaset zło-
tych co miesiąc więcej w portfelu to dla 
wielu rodzin znacząca różnica. 

Analitycy podkreślają, że co prawda 
„RnS” nie była programem, który miał 
kluczowe znaczenie dla rynku mieszka-
niowego, ale dla wielu osób była to jed-
nak jedyna możliwość zdobycia własne-
go domu czy mieszkania. Czego zatem 
można spodziewać się w 2013 roku? 
Czy „RnS” zostanie zastąpiona innymi 
formami pomocy ze strony państwa?

Łatwiej o kredyt
Dwie sprawy pozwalają tym, którzy 

planują kupno mieszkania, patrzeć 
z optymizmem w przyszłość. Pierwsza 
z nich to prognozowane spadki cen nie-
ruchomości. Ubiegły rok był bowiem 
obfitujący w inwestycje deweloperów, 
obecnie na rynku dostępnych jest więc 
wiele gotowych mieszkań. Konkuren-
cja i nadpodaż skutkują ciągłym, po-
wolnym spadkiem cen. Druga sprawa 
to kredyty hipoteczne – wiadomo, że 
zdecydowana większość transakcji na 
rynku nieruchomości uzależniona jest 
właśnie od kosztów i łatwości dostępu 
do kredytów. I o ile na spadek kosztów 
nie ma co raczej liczyć, to analitycy prze-
widują, że w ciągu najbliższych miesię-
cy łatwiej będzie taki kredyt otrzymać. 
Ma zostać zniesione ograniczenie zwią-
zane z dopuszczalnym obciążeniem zo-
bowiązaniami osiąganych dochodów 
gospodarstwa domowego. Poza tym 
mamy wrócić do liczenia zdolności na 
30 lat, a nie na 25 lat (jak to obecnie jest 
wymagane). Właśnie te dwie zmiany 
mają wpłynąć na większą dostępność 
do kredytów. Niestety nie wiadomo, 
czy na pewno te zmiany wejdą, a jeśli 
tak – to kiedy. 

Co zamiast „RnS”?
Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy 

rząd planuje wprowadzenie jakiegoś 
programu dopłat, który zastąpi wyga-
szoną „Rodzinę na Swoim”? Prawdopo-
dobnie taką rolę ma pełnić „Mieszkanie 

Przed nami ciekawy rok na rynku nieru-
chomości. Po boomie budowlanym, który 
można było zaobserwować w drugiej po-
łowie ubiegłego roku (deweloperzy rozpo-
częli wiele inwestycji, aby jeszcze zdążyć 
przed wprowadzeniem w życie tzw. „usta-
wy deweloperskiej”) oraz zaostrzeniem 
przez banki warunków udzielania kredy-
tów rynek mieszkaniowy jest nasycony. 
Wybór gotowych mieszkań jest ogromny. 
Nic więc dziwnego, że duża konkurencja 
spowodowała systematyczny spadek cen 
nieruchomości, który trwa do dziś. 

Co zatem nas czeka w 2013 roku i jakie 
inwestycje są obecnie realizowane? Ceny 
mieszkań wciąż spadają, dlatego niektórzy 
świadomie odkładają kupno mieszkania. 
Na rynku pojawia coraz mniej mieszkań 
z rynku pierwotnego (właśnie z powodu 
dużej ilości gotowych nieruchomości). Do 
tego o kredyt wciąż nie jest łatwo, a jak-
by tego było mało z końcem roku skoń-
czyła się możliwość uzyskania dopłat do 
zakupu mieszkania z budżetu państwa 
– wygasł bowiem program „Rodzina na 
swoim”. Słaba sprzedaż ogranicza więc 
chęci deweloperów do rozpoczynania no-

wej budowy. Mimo to na Pomorzu wciąż 
powstają nowe osiedla. 

Nieduże, lecz funkcjonalne
Czego obecnie oczekują klienci i na co 

zwracają uwagę przy wyborze mieszkań? 
Podobnie, jak w roku ubiegłym są dwa 
główne kryteria wyboru mieszkań: lokali-
zacja i cena. Część deweloperów postawi-
ła na tworzenie mieszkań dopasowanych 
do potrzeb klientów – są one niewielkie, 
lecz funkcjonalne. Umiarkowana cena 
sprawia, że takie lokale najszybciej znaj-
dują swoich nabywców.

Dla wielu osób, które kupują lokal, naj-
ważniejszy jest funkcjonalny układ. Obec-
nie najpopularniejsze mieszkania, które 
szybko znajdują nabywców, mają jeden 
większy pokój i małą sypialnię, niewielki 
przedpokój i kuchnię lub aneks kuchenny 
oraz łazienkę. Jak podkreślają analitycy 
ciekawa oferta, dopasowana do aktual-
nych trendów, jest kluczem sukcesu.

Co zatem obecnie buduje się na Pomo-
rzu? Nie sposób wymienić wszystkich 
inwestycji, ale postaraliśmy się wybrać 
te, które w najbliższych miesiącach nieco 

Co po „Rodzinie 
na Swoim”?
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dla Młodych”. Wciąż nie jest jednak zna-
na data wprowadzenia tego programu, 
nie brakuje też opinii krytycznych na 
jego temat. 

Główną „wadą”, na jaką zwracają 
uwagę eksperci, jest fakt, iż program 
będzie dotyczył tylko rynku pierwotne-
go (przypomnijmy, że w ramach „RnS” 
można było kupić mieszkanie także na 
rynku wtórnym). Kolejne utrudnienie 
to klauzula o braku prawa do jakiego-
kolwiek mieszkania. Szczegóły nie są 
na razie znane – nie wiadomo do koń-
ca, kto będzie mógł skorzystać z takiej 
formy pomocy, na jakich warunkach, 
itd. Wciąż nieoficjalnie mówi się jedynie, 
że zostanie wprowadzony limit wieko-
wy kredytobiorcy (do 35 lat), dopłata 
prawdopodobnie będzie jednorazowa, 
wypłacana po podpisaniu umowy i ma 
wynieść 10 proc. wartości kupowanego 
lokalu. 

Co to oznacza? Że pomoc będzie 
w praktyce niższa, niż w przypadku 
„Rodziny na Swoim”, gdzie dopłaty są 
przekazywane kredytobiorcy w comie-
sięcznych ratach przez 8 lat. 

Wieś bez szans na dopłaty
Program „MdM” wzbudza też kontro-

wersje, ponieważ ma być skierowany 
praktycznie tylko do osób, które chcą 
kupić lokal w mieście. Tymczasem 
na polskiej wsi żyje 3,8 miliona osób 
w wieku od 20 do 35 lat. Większość 
z nich – o ile nie zdecydują się na prze-
prowadzkę do większego miasta – nie 
uzyska rządowego wsparcia przy na-
byciu pierwszego własnego lokum. To 
samo dotyczy małych miast, gdzie nie 
funkcjonuje rynek deweloperski.

Takie zapisy są zawarte w projekcie 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania. Nowy pro-
gram nie obejmuje dofinansowania 
zakupu na rynku wtórnym ani też bu-
dowy domu. Umożliwia jedynie zakup 
mieszkania na rynku pierwotnym. Jeśli 
spojrzymy natomiast na dane staty-
styczne okaże się, że w ubiegłym roku 
roku w ponad 70 proc. powiatów w na-
szym kraju nie rozpoczęto budowy ani 
jednego takiego budynku! A skoro nie 
ma dostępnych nowych mieszkań – nie 
można skorzystać z „MdM”. 

Nic więc dziwnego, że coraz częściej 
pojawiają się pytania, czy nowy pro-
gram nie będzie dyskryminował osób, 
chcących mieszkać na wsi oraz czy 
będzie zgodny z konstytucją. Na razie 
więc jedynym wyjściem jest cierpliwe 
czekanie – nie wiadomo bowiem, kiedy 
i w jakiej formie program „Mieszkanie 
dla Młodych” zostanie wprowadzony 
w życie. Rafał Korbut

Pomorze w   rozbudowie
Pruszcz Gdański, przy nowo wybudo-
wanej ulicy Ofiar Grudnia 1970. Jest to 
osiedle kompaktowe, wyposażone prak-
tycznie we wszystko, co potrzebne jest do 
codziennego życia. W ofercie znajdują się 
mieszkania o zróżnicowanych metrażach. 
Część lokali jest już gotowych, do odbio-
ru, kolejne mają być gotowe w czerwcu 
br. 

Tuz obok osiedla Nowy Horyzont, na 
terenie Kowalm powstaje Osiedle Cytru-
sowe. Będzie składać się z 19 kameral-
nych, jednoklatkowych, czterokondygna-
cyjnych budynków, w których znajdą się 
2- i 3-pokojowe mieszkania o różnych 
metrażach. Kompleks położony jest na 
granicy Gdańska (Łostowice) oraz miej-
scowości Kowale (gm. Kolbudy). Miesz-
kania mają być gotowe we wrześniu i paź-
dzierniku 2013 r. 

Kolejnym deweloperem, który w tym 
roku buduje w Gdańsku, jest Przedsiębior-
stwo Budowlane Górski. Obecnie realizu-
je dwa osiedla: przy ul. Partyzantów (jest 
to nowoczesny zespół mieszkaniowy, zlo-
kalizowany w centrum Wrzeszcza, wkom-
ponowany w historyczną architekturę) 
oraz przy ul. Angielska Grobla (osiedle 
jest zlokalizowane przy nabrzeżu Nowej 
Motławy, wkomponowane w najbardziej 
cenioną przez inwestorów część Gdańska 
– okolice Wyspy Spichrzów). 

Firma Robyg z kolei jest twórcą zespo-
łu 17-piętrowych wież w samym sercu 
Przymorza - Albatross Towers. W ofer-
cie znajdą się zarówno mieszkania, jak 
i biura. I etap inwestycji jest realizowany 
w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

Deweloper ten buduje także osiedle 
mieszkaniowe Lawendowe Wzgórza. Po-
wstaje ono w dynamicznie rozwijającej 
się dzielnicy Gdańsk-Jasień, przy ul. Ja-
błoniowej. Na jego terenie przewidziano 
pełną infrastrukturę: sklepy, lokale usługo-
we, przedszkole, place zabaw i park osie-
dlowy. Obecnie realizowany jest kolejny 
– już VI – etap tej inwestycji, część lokali 
jest więc gotowych do odbioru, reszta ma 
być gotowa jeszcze w tym roku. 

Jesienią 2013 r. ma być gotowe także 
osiedle 2 Potoki, budowane przez Po-
lnord. Zlokalizowane jest w południowej 
części Gdańska, w otoczeniu wzgórz oraz 
terenów rekreacyjno-spacerowych, przy 
ulicy Guderskiego. 

Ciekawą propozycją jest Audiopolis - 
nowe muzyczne osiedle w Gdańsku, bu-
dowane przez EkoLan. Z założenia ma to 

odmienią oblicze wciąż rozrastającego się 
Pomorza.

Kolejne osiedla w Gdańsku
Deweloperzy, którzy zdecydowali się 

zainwestować w Gdańsku, wciąż mają 
pełne ręce roboty. Najwięcej inwestycji 
realizowanych jest na obrzeżach miasta 
– w dzielnicach, które nie są jeszcze moc-
no rozbudowane. Budowane są zarówno 
mieszkania o średnim standardzie, jak 
i apartamentowce dla bogatszych i wyma-
gających klientów. 

Firma Euro Styl jest w trakcie realizacji 
kilku inwestycji. Jedną z nich jest Oliw-
ska Awangarda - to nowoczesny kompleks 
mieszkaniowy zlokalizowany przy ulicy 
Maurycego Beniowskiego na pograniczu 
dwóch dzielnic Gdańska – Oliwy i Przy-
morza. Są to trzy  cztero- i pięciokon-
dygnacyjne budynki o awangardowym 
wyglądzie. Znajdzie się tam 85 aparta-
mentów. Początek sprzedaży – już w tym 
roku. 

W trakcie realizacji jest również osie-
dle Nowy Horyzont, położone na granicy 
gdańskiej dzielnicy Łostowice i gminy 
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Z końcem ubiegłego roku wygasł rzą-
dowy program dofinansowania kupna 
mieszkań „„Rodzina na Swoim”. Przez 5 
lat funkcjonowania z takiej formy po-
mocy skorzystało ponad 175 tys. rodzin. 
Suma udzielonych kredytów w progra-
mie „Rodzina na Swoim” wyniosła nie-
mal 33 mld zł. 

Dla wielu osób było to spore ułatwie-
nie, ponieważ przez kilka lat budżet 
państwa pokrywa część odsetek od 
kredytu hipotecznego. A kilkaset zło-
tych co miesiąc więcej w portfelu to dla 
wielu rodzin znacząca różnica. 

Analitycy podkreślają, że co prawda 
„RnS” nie była programem, który miał 
kluczowe znaczenie dla rynku mieszka-
niowego, ale dla wielu osób była to jed-
nak jedyna możliwość zdobycia własne-
go domu czy mieszkania. Czego zatem 
można spodziewać się w 2013 roku? 
Czy „RnS” zostanie zastąpiona innymi 
formami pomocy ze strony państwa?

Łatwiej o kredyt
Dwie sprawy pozwalają tym, którzy 

planują kupno mieszkania, patrzeć 
z optymizmem w przyszłość. Pierwsza 
z nich to prognozowane spadki cen nie-
ruchomości. Ubiegły rok był bowiem 
obfitujący w inwestycje deweloperów, 
obecnie na rynku dostępnych jest więc 
wiele gotowych mieszkań. Konkuren-
cja i nadpodaż skutkują ciągłym, po-
wolnym spadkiem cen. Druga sprawa 
to kredyty hipoteczne – wiadomo, że 
zdecydowana większość transakcji na 
rynku nieruchomości uzależniona jest 
właśnie od kosztów i łatwości dostępu 
do kredytów. I o ile na spadek kosztów 
nie ma co raczej liczyć, to analitycy prze-
widują, że w ciągu najbliższych miesię-
cy łatwiej będzie taki kredyt otrzymać. 
Ma zostać zniesione ograniczenie zwią-
zane z dopuszczalnym obciążeniem zo-
bowiązaniami osiąganych dochodów 
gospodarstwa domowego. Poza tym 
mamy wrócić do liczenia zdolności na 
30 lat, a nie na 25 lat (jak to obecnie jest 
wymagane). Właśnie te dwie zmiany 
mają wpłynąć na większą dostępność 
do kredytów. Niestety nie wiadomo, 
czy na pewno te zmiany wejdą, a jeśli 
tak – to kiedy. 

Co zamiast „RnS”?
Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy 

rząd planuje wprowadzenie jakiegoś 
programu dopłat, który zastąpi wyga-
szoną „Rodzinę na Swoim”? Prawdopo-
dobnie taką rolę ma pełnić „Mieszkanie 

Przed nami ciekawy rok na rynku nieru-
chomości. Po boomie budowlanym, który 
można było zaobserwować w drugiej po-
łowie ubiegłego roku (deweloperzy rozpo-
częli wiele inwestycji, aby jeszcze zdążyć 
przed wprowadzeniem w życie tzw. „usta-
wy deweloperskiej”) oraz zaostrzeniem 
przez banki warunków udzielania kredy-
tów rynek mieszkaniowy jest nasycony. 
Wybór gotowych mieszkań jest ogromny. 
Nic więc dziwnego, że duża konkurencja 
spowodowała systematyczny spadek cen 
nieruchomości, który trwa do dziś. 

Co zatem nas czeka w 2013 roku i jakie 
inwestycje są obecnie realizowane? Ceny 
mieszkań wciąż spadają, dlatego niektórzy 
świadomie odkładają kupno mieszkania. 
Na rynku pojawia coraz mniej mieszkań 
z rynku pierwotnego (właśnie z powodu 
dużej ilości gotowych nieruchomości). Do 
tego o kredyt wciąż nie jest łatwo, a jak-
by tego było mało z końcem roku skoń-
czyła się możliwość uzyskania dopłat do 
zakupu mieszkania z budżetu państwa 
– wygasł bowiem program „Rodzina na 
swoim”. Słaba sprzedaż ogranicza więc 
chęci deweloperów do rozpoczynania no-

wej budowy. Mimo to na Pomorzu wciąż 
powstają nowe osiedla. 

Nieduże, lecz funkcjonalne
Czego obecnie oczekują klienci i na co 

zwracają uwagę przy wyborze mieszkań? 
Podobnie, jak w roku ubiegłym są dwa 
główne kryteria wyboru mieszkań: lokali-
zacja i cena. Część deweloperów postawi-
ła na tworzenie mieszkań dopasowanych 
do potrzeb klientów – są one niewielkie, 
lecz funkcjonalne. Umiarkowana cena 
sprawia, że takie lokale najszybciej znaj-
dują swoich nabywców.

Dla wielu osób, które kupują lokal, naj-
ważniejszy jest funkcjonalny układ. Obec-
nie najpopularniejsze mieszkania, które 
szybko znajdują nabywców, mają jeden 
większy pokój i małą sypialnię, niewielki 
przedpokój i kuchnię lub aneks kuchenny 
oraz łazienkę. Jak podkreślają analitycy 
ciekawa oferta, dopasowana do aktual-
nych trendów, jest kluczem sukcesu.

Co zatem obecnie buduje się na Pomo-
rzu? Nie sposób wymienić wszystkich 
inwestycji, ale postaraliśmy się wybrać 
te, które w najbliższych miesiącach nieco 

Co po „Rodzinie 
na Swoim”?

GDAŃSK - OliwskaAwangarda - EuroStyl

dla Młodych”. Wciąż nie jest jednak zna-
na data wprowadzenia tego programu, 
nie brakuje też opinii krytycznych na 
jego temat. 

Główną „wadą”, na jaką zwracają 
uwagę eksperci, jest fakt, iż program 
będzie dotyczył tylko rynku pierwotne-
go (przypomnijmy, że w ramach „RnS” 
można było kupić mieszkanie także na 
rynku wtórnym). Kolejne utrudnienie 
to klauzula o braku prawa do jakiego-
kolwiek mieszkania. Szczegóły nie są 
na razie znane – nie wiadomo do koń-
ca, kto będzie mógł skorzystać z takiej 
formy pomocy, na jakich warunkach, 
itd. Wciąż nieoficjalnie mówi się jedynie, 
że zostanie wprowadzony limit wieko-
wy kredytobiorcy (do 35 lat), dopłata 
prawdopodobnie będzie jednorazowa, 
wypłacana po podpisaniu umowy i ma 
wynieść 10 proc. wartości kupowanego 
lokalu. 

Co to oznacza? Że pomoc będzie 
w praktyce niższa, niż w przypadku 
„Rodziny na Swoim”, gdzie dopłaty są 
przekazywane kredytobiorcy w comie-
sięcznych ratach przez 8 lat. 

Wieś bez szans na dopłaty
Program „MdM” wzbudza też kontro-

wersje, ponieważ ma być skierowany 
praktycznie tylko do osób, które chcą 
kupić lokal w mieście. Tymczasem 
na polskiej wsi żyje 3,8 miliona osób 
w wieku od 20 do 35 lat. Większość 
z nich – o ile nie zdecydują się na prze-
prowadzkę do większego miasta – nie 
uzyska rządowego wsparcia przy na-
byciu pierwszego własnego lokum. To 
samo dotyczy małych miast, gdzie nie 
funkcjonuje rynek deweloperski.

Takie zapisy są zawarte w projekcie 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania. Nowy pro-
gram nie obejmuje dofinansowania 
zakupu na rynku wtórnym ani też bu-
dowy domu. Umożliwia jedynie zakup 
mieszkania na rynku pierwotnym. Jeśli 
spojrzymy natomiast na dane staty-
styczne okaże się, że w ubiegłym roku 
roku w ponad 70 proc. powiatów w na-
szym kraju nie rozpoczęto budowy ani 
jednego takiego budynku! A skoro nie 
ma dostępnych nowych mieszkań – nie 
można skorzystać z „MdM”. 

Nic więc dziwnego, że coraz częściej 
pojawiają się pytania, czy nowy pro-
gram nie będzie dyskryminował osób, 
chcących mieszkać na wsi oraz czy 
będzie zgodny z konstytucją. Na razie 
więc jedynym wyjściem jest cierpliwe 
czekanie – nie wiadomo bowiem, kiedy 
i w jakiej formie program „Mieszkanie 
dla Młodych” zostanie wprowadzony 
w życie. Rafał Korbut

Pomorze w   rozbudowie
Pruszcz Gdański, przy nowo wybudo-
wanej ulicy Ofiar Grudnia 1970. Jest to 
osiedle kompaktowe, wyposażone prak-
tycznie we wszystko, co potrzebne jest do 
codziennego życia. W ofercie znajdują się 
mieszkania o zróżnicowanych metrażach. 
Część lokali jest już gotowych, do odbio-
ru, kolejne mają być gotowe w czerwcu 
br. 

Tuz obok osiedla Nowy Horyzont, na 
terenie Kowalm powstaje Osiedle Cytru-
sowe. Będzie składać się z 19 kameral-
nych, jednoklatkowych, czterokondygna-
cyjnych budynków, w których znajdą się 
2- i 3-pokojowe mieszkania o różnych 
metrażach. Kompleks położony jest na 
granicy Gdańska (Łostowice) oraz miej-
scowości Kowale (gm. Kolbudy). Miesz-
kania mają być gotowe we wrześniu i paź-
dzierniku 2013 r. 

Kolejnym deweloperem, który w tym 
roku buduje w Gdańsku, jest Przedsiębior-
stwo Budowlane Górski. Obecnie realizu-
je dwa osiedla: przy ul. Partyzantów (jest 
to nowoczesny zespół mieszkaniowy, zlo-
kalizowany w centrum Wrzeszcza, wkom-
ponowany w historyczną architekturę) 
oraz przy ul. Angielska Grobla (osiedle 
jest zlokalizowane przy nabrzeżu Nowej 
Motławy, wkomponowane w najbardziej 
cenioną przez inwestorów część Gdańska 
– okolice Wyspy Spichrzów). 

Firma Robyg z kolei jest twórcą zespo-
łu 17-piętrowych wież w samym sercu 
Przymorza - Albatross Towers. W ofer-
cie znajdą się zarówno mieszkania, jak 
i biura. I etap inwestycji jest realizowany 
w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

Deweloper ten buduje także osiedle 
mieszkaniowe Lawendowe Wzgórza. Po-
wstaje ono w dynamicznie rozwijającej 
się dzielnicy Gdańsk-Jasień, przy ul. Ja-
błoniowej. Na jego terenie przewidziano 
pełną infrastrukturę: sklepy, lokale usługo-
we, przedszkole, place zabaw i park osie-
dlowy. Obecnie realizowany jest kolejny 
– już VI – etap tej inwestycji, część lokali 
jest więc gotowych do odbioru, reszta ma 
być gotowa jeszcze w tym roku. 

Jesienią 2013 r. ma być gotowe także 
osiedle 2 Potoki, budowane przez Po-
lnord. Zlokalizowane jest w południowej 
części Gdańska, w otoczeniu wzgórz oraz 
terenów rekreacyjno-spacerowych, przy 
ulicy Guderskiego. 

Ciekawą propozycją jest Audiopolis - 
nowe muzyczne osiedle w Gdańsku, bu-
dowane przez EkoLan. Z założenia ma to 

odmienią oblicze wciąż rozrastającego się 
Pomorza.

Kolejne osiedla w Gdańsku
Deweloperzy, którzy zdecydowali się 

zainwestować w Gdańsku, wciąż mają 
pełne ręce roboty. Najwięcej inwestycji 
realizowanych jest na obrzeżach miasta 
– w dzielnicach, które nie są jeszcze moc-
no rozbudowane. Budowane są zarówno 
mieszkania o średnim standardzie, jak 
i apartamentowce dla bogatszych i wyma-
gających klientów. 

Firma Euro Styl jest w trakcie realizacji 
kilku inwestycji. Jedną z nich jest Oliw-
ska Awangarda - to nowoczesny kompleks 
mieszkaniowy zlokalizowany przy ulicy 
Maurycego Beniowskiego na pograniczu 
dwóch dzielnic Gdańska – Oliwy i Przy-
morza. Są to trzy  cztero- i pięciokon-
dygnacyjne budynki o awangardowym 
wyglądzie. Znajdzie się tam 85 aparta-
mentów. Początek sprzedaży – już w tym 
roku. 

W trakcie realizacji jest również osie-
dle Nowy Horyzont, położone na granicy 
gdańskiej dzielnicy Łostowice i gminy 
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być wyjątkowe miejsce dla ludzi kochają-
cych muzykę. Audiopolis to cztery budyn-
ki: Rock, Jazz, Blues i Soul, mieszczące 
się w Gdańsku Kowalach. Pierwsze miesz-
kania były gotowe już w roku ubiegłym, 
obecnie trwa trwa budowa kolejnych. 

Invest Komfort buduje natomiast osiedle 
Nadmorski Dwór, położone przy ul. Czar-
ny Dwór. Inwestycja powstaje etapami, 
część lokali jest już gotowych, kolejne 
planowane są do odbioru w marcu 2013 
r. Drugą inwestycją tego dewelopera jest 
Wzgórze Focha – w gdańskiej dzielnicy 
Aniołki powstaje kolejny czteropiętro-
wy budynek, będący częścią kameralne-
go kompleksu mieszkalno-usługowego. 
Trzeci inwestycja w trakcie budowy to 
Jaśkowa Dolina (w Gdańsku Wrzeszczu) 
– ma być zakończona w tym roku.

Dla bardziej wymagających i bogat-
szych klientów deweloper Hossa buduje 
Avangard Apartamenty (Garnizon, ul. 
Słonimskiego). To cztery wille miejskie 
o 6-kondygnacyjnej zabudowie, z miejsca-
mi parkingowymi ulokowanymi w pod-
ziemnej hali garażowej. Do odbioru mają 
być w I kwartale 2014 r. Na przełomie 
2013 i 2014 r. mają tez być gotowe apar-
tamenty, budowane w ramach inwestycji 
Garnizon (przy ul. Szymanowskiego). 

Kolejne osiedle powstaje w Osowej. In-
westycja o nazwie Zeusa II, realizowana 
przez RAI PB, będzie gotowa w marcu 
2013 r.

Gdynia się rozrasta
Podobnie jak w Gdańsku, w Gdyni rów-

nież realizowane są kolejne inwestycje de-
weloperskie. Przybywa mieszkań, miasto 
się rozrasta. 

Euro Styl realizuje Osiedle Nawigator. 
Jest to zespół pięciu nowoczesnych, nie-
wysokich budynków w Gdyni Obłużu, 
przy ul. Boisko. To osiedle kompaktowe 

- w najbliższej okolicy znajduje się przed-
szkole, szkoła podstawowa z basenem, 
pasaż handlowy oraz centrum handlowe, 
a także przychodnia lekarska i apteka. 
Dwa budynki są gotowe, kolejny będzie 
do odbioru w czerwcu 2013 r.

Ponadto Euro Styl planuje na ten rok 
Apartamenty Conrada. To nowa, kame-
ralna inwestycja powstająca w Gdyni przy 
ul. Strzelców na terenie dzielnicy Mały 
Kack. Inwestycję utworzą trzy niewiel-
kie, 4-kondygnacyjne budynki, w któ-
rych łącznie znajdą się lokale mieszkalne 
o zróżnicowanym metrażu oraz kilka lo-
kali usługowych. Początek sprzedaży – 
w tym roku. 

W trakcie realizacji jest też Osiedle Mor-
skie. To propozycja Euro Stylu na grani-
cy gdyńskiej dzielnicy Pogórze i gminy 
Kosakowo, w pobliżu ul. Płk. Dąbka. In-
westycja znajduje się w sąsiedztwie roz-
winiętej infrastruktury. Część budynków 
jest skończomnych, kolejny przewidziano 
oddać do użytku w lipcu 2013 r.

Z kolei Semeko przygotowuje Horyzon-
ty Gdyni u zbiegu ulic Sambora i Dembiń-
skiego, w dzielnicy Leszczynki. Podobnie, 
jak w wymienionych powyżej przypad-
kach, część inwestycji jest już gotowa, 
reszta będzie oddana w 2014 r.

Natomiast EkoLan jest w trakcie budo-
wy Apartamentów na Polanie. Osiedle 
znajduje się na terenie dzielnicy Wielki 
Kack, przy ul. Strzelców. Trzeci etap za-
kończy się w tym roku.

Na styku dzielnic Obłuże i Oksywie,  
u zbiegu ulic Bosmańskiej i Benisławskie-
go, w sąsiedztwie lasu oraz morza, zlokali-
zowane jest Komandorskie Wzgórze, bu-
dowane przez Invest Komfort. Większość 
jest już zrealizowana, ostatnie budynki 
właśnie powstają. 

Istotnym atutem położenia osiedla jest 
bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 

GDYNIA - FordForest - Hossa

GDYNIA - HoryzontyGdyni - Semeko

dzielnicy, bliskość placówek edukacyj-
nych i opieki zdrowotnej oraz licznych 
punktów usługowych i handlowych. 

W trakcie realizacji jest tez nowocze-
sne, kameralne osiedle Invest Komfortu 
– Nowe Orłowo, przy skrzyżowaniu ulicy 
Orłowskiej, prowadzącej nad morze oraz 
Alei Zwycięstwa. 

Na trzeci kwartał 2013 r. Hossa planuje 
oddanie osiedla Fort Forest przy ul. Kań-
skiego. To rezydencyjny kompleks aparta-
mentowy, położony w willowej dzielnicy 
Gdynia Chwarzno, na terenie graniczącym 
z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym 
i niską zabudową Sokółki. Zrealizowaną 
część kompleksu Fort Forest czyli pierw-
sze 3 budynki wraz z infrastrukturą można 
zobaczyć jako Wirtualna Wycieczkę na 
stronie internetowej dewelopera.

Na przełomie 2013 i 2014 r. Hossa odda 
Wiczlino-Ogród, przy ul. Stanisława 
Filipkowskiego. 

Osiedle, niczym małe miasteczko, zo-
stało zaprojektowane kompleksowo wraz 
z całą niezbędną infrastrukturą: drogami 
wewnątrzosiedlowymi, ciągami komu-
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nikacji pieszej, ścieżkami rowerowym, 
małą architekturą i usługami. Osiedle two-
rzyć będą niewysokie, 3-piętrowe budynki 
wielorodzinne.

W tym samym czasie będzie gotowa 
inna propozycja Hossy - Sokółka Ziele-
nisz przy ul. Staniszewskiego w dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino. Zlokalizowana jest 
w sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego i jednorodzinnej za-
budowy, a także w bezpośrednim sąsiedz-
twie zrealizowanej już Sokółki II. Kolejna 
inwestycja tego dewelopera to Patio Róży 
przy ul. Gen. M. Zaruskiego w dzielnicy 
Gdynia Zachód. 

Inwestycje w Sopocie
Nadmorski kurort, położony między 

Gdynią a Gdańskiem, również wzbogaca 
się o kolejne lokale mieszkaniowe. Tu jed-
nak inwestycji w tym roku jest niewiele. 

Invest Komfort w jednym z najpiękniej-
szych zakątków Górnego Sopotu, w Doli-
nie Gołębiewskiej przy ul. Okrężnej, tuż 
obok popularnego punktu widokowego 
„Królewskie Wzgórze”, realizuje kolejny 
etap osiedla Aquarius. Jest to zabudowa 
wielorodzinna, dostępne są mieszkania 
o różnym metrażu, od niewielkich po duże 
apartamenty. 

Osiedle tworzyć będzie łącznie osiem 
budynków. Ostatni z nich jest w budowie, 
ma być gotowy najpóźniej w II kwartale 
2014 r. 

Kolejna inwestycja w mieście to So-
pocka Przystań, realizowana przez BRE 
locum. Powstająca w dzielnicy Wyścigi/
Karlikowo (przy ul. Polnej) wielorodzinna 
zabudowa to mieszkania o zróżnicowanej 
powierzchni. Kompleks mieszkaniowy 
został zaprojektowany jako zespół czte-
rech czterokondygnacyjnych budynków. 
Projekt zagospodarowania terenu zielenią 
przewiduje podzielenie przyszłego osie-
dla na cztery wnętrza ogrodowe: ogród 
traw, ogród czerwony, ogród biały, ogród 
niebieski zimozielony. Inwestycja w tym 
roku ma być zakończona. 

A co w Małym Trójmieście 
Kaszubskim?

Wiele osób ceni sobie mieszkanie nie 
w samym Trójmieście, ale w jego pobliżu. 
Powodów wyboru takiej lokalizacji może 
być wiele, ale nie jest też tajemnicą, że 
lokale mieszkaniowe są tam po prostu... 
tańsze. 

I tak w Wejherowie firma Orlex budu-
je Osiedle Sikorskiego. Będzie to budy-
nek czterokondygnacyjny w Wejherowie 
Śmiechowie, w niedużej odległości od 
przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej, 
szkoły, przedszkola oraz punktów han-
dlowo-usługowych. Metraże mieszkań 
są bardzo zróżnicowane, od niewielkich 

2-pokojowych po dość spore 4-pokojowe 
oraz mieszkania dwupoziomowe. 

Z kolei Janssen&Philips Development 
w tym roku kończy budowę (w sąsiedz-
twie Parku A. Majkowskiego i Rynku Sta-
rego Miasta) apartamentowca, będącego 
kontynuacją inwestycji Ogrody Wejhera. 
Rezydencja Wejhera (bo tak nazywa się 
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inwestycja) może być ciekawa propozycją 
dla tych, którzy cenią sobie zarówno ciszę 
i spokój, jak i bliskość centrum miasta. 

W Redzie realizowane są natomiast in-
westycje przez dewelopera Semeko. Bu-
dowane jest Osiedle Reda Park (pierwsze 
mieszkania czekają na nowych właścicieli, 
kolejne będą oddawane od marca do paź-
dziernika br.), osiedle przy ul. Gdańskiej 
(nowi właściciele planowo będą mogli 
wprowadzić się w 2014 r.) oraz Aquasfera 
(ten kompleks mieszkaniowo-rozrywko-
wy, znajdujący się przy ul. Obwodowej, 
jest unikatowy, ponieważ jednym z jego 
elementów ma być Aquapark; inwestycja 
ma się zkaończyć w listopadzie 2013 r.).

Z kolei Mat-Bud buduje w Rumi. Do 
końca tego roku ma być gotowe osiedle 
Przystań Rumia. Budynki będą usytuowa-
ne w sąsiedztwie centrum handlowego 
Port Rumia Auchan. 

Z innych lokalizacji warto wspomnieć 
jeszcze tę realizowaną przez Orlex w Orlu. 
Przy ul. Ogrodowej powstaje kameralna 
inwestycja: osiedle, które tworzą 4 domy 
składające się z dwóch segmentów oraz 
dwóch miejsc parkingowych. 
Rafał Korbut
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być wyjątkowe miejsce dla ludzi kochają-
cych muzykę. Audiopolis to cztery budyn-
ki: Rock, Jazz, Blues i Soul, mieszczące 
się w Gdańsku Kowalach. Pierwsze miesz-
kania były gotowe już w roku ubiegłym, 
obecnie trwa trwa budowa kolejnych. 

Invest Komfort buduje natomiast osiedle 
Nadmorski Dwór, położone przy ul. Czar-
ny Dwór. Inwestycja powstaje etapami, 
część lokali jest już gotowych, kolejne 
planowane są do odbioru w marcu 2013 
r. Drugą inwestycją tego dewelopera jest 
Wzgórze Focha – w gdańskiej dzielnicy 
Aniołki powstaje kolejny czteropiętro-
wy budynek, będący częścią kameralne-
go kompleksu mieszkalno-usługowego. 
Trzeci inwestycja w trakcie budowy to 
Jaśkowa Dolina (w Gdańsku Wrzeszczu) 
– ma być zakończona w tym roku.

Dla bardziej wymagających i bogat-
szych klientów deweloper Hossa buduje 
Avangard Apartamenty (Garnizon, ul. 
Słonimskiego). To cztery wille miejskie 
o 6-kondygnacyjnej zabudowie, z miejsca-
mi parkingowymi ulokowanymi w pod-
ziemnej hali garażowej. Do odbioru mają 
być w I kwartale 2014 r. Na przełomie 
2013 i 2014 r. mają tez być gotowe apar-
tamenty, budowane w ramach inwestycji 
Garnizon (przy ul. Szymanowskiego). 

Kolejne osiedle powstaje w Osowej. In-
westycja o nazwie Zeusa II, realizowana 
przez RAI PB, będzie gotowa w marcu 
2013 r.

Gdynia się rozrasta
Podobnie jak w Gdańsku, w Gdyni rów-

nież realizowane są kolejne inwestycje de-
weloperskie. Przybywa mieszkań, miasto 
się rozrasta. 

Euro Styl realizuje Osiedle Nawigator. 
Jest to zespół pięciu nowoczesnych, nie-
wysokich budynków w Gdyni Obłużu, 
przy ul. Boisko. To osiedle kompaktowe 

- w najbliższej okolicy znajduje się przed-
szkole, szkoła podstawowa z basenem, 
pasaż handlowy oraz centrum handlowe, 
a także przychodnia lekarska i apteka. 
Dwa budynki są gotowe, kolejny będzie 
do odbioru w czerwcu 2013 r.

Ponadto Euro Styl planuje na ten rok 
Apartamenty Conrada. To nowa, kame-
ralna inwestycja powstająca w Gdyni przy 
ul. Strzelców na terenie dzielnicy Mały 
Kack. Inwestycję utworzą trzy niewiel-
kie, 4-kondygnacyjne budynki, w któ-
rych łącznie znajdą się lokale mieszkalne 
o zróżnicowanym metrażu oraz kilka lo-
kali usługowych. Początek sprzedaży – 
w tym roku. 

W trakcie realizacji jest też Osiedle Mor-
skie. To propozycja Euro Stylu na grani-
cy gdyńskiej dzielnicy Pogórze i gminy 
Kosakowo, w pobliżu ul. Płk. Dąbka. In-
westycja znajduje się w sąsiedztwie roz-
winiętej infrastruktury. Część budynków 
jest skończomnych, kolejny przewidziano 
oddać do użytku w lipcu 2013 r.

Z kolei Semeko przygotowuje Horyzon-
ty Gdyni u zbiegu ulic Sambora i Dembiń-
skiego, w dzielnicy Leszczynki. Podobnie, 
jak w wymienionych powyżej przypad-
kach, część inwestycji jest już gotowa, 
reszta będzie oddana w 2014 r.

Natomiast EkoLan jest w trakcie budo-
wy Apartamentów na Polanie. Osiedle 
znajduje się na terenie dzielnicy Wielki 
Kack, przy ul. Strzelców. Trzeci etap za-
kończy się w tym roku.

Na styku dzielnic Obłuże i Oksywie,  
u zbiegu ulic Bosmańskiej i Benisławskie-
go, w sąsiedztwie lasu oraz morza, zlokali-
zowane jest Komandorskie Wzgórze, bu-
dowane przez Invest Komfort. Większość 
jest już zrealizowana, ostatnie budynki 
właśnie powstają. 

Istotnym atutem położenia osiedla jest 
bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 
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dzielnicy, bliskość placówek edukacyj-
nych i opieki zdrowotnej oraz licznych 
punktów usługowych i handlowych. 

W trakcie realizacji jest tez nowocze-
sne, kameralne osiedle Invest Komfortu 
– Nowe Orłowo, przy skrzyżowaniu ulicy 
Orłowskiej, prowadzącej nad morze oraz 
Alei Zwycięstwa. 

Na trzeci kwartał 2013 r. Hossa planuje 
oddanie osiedla Fort Forest przy ul. Kań-
skiego. To rezydencyjny kompleks aparta-
mentowy, położony w willowej dzielnicy 
Gdynia Chwarzno, na terenie graniczącym 
z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym 
i niską zabudową Sokółki. Zrealizowaną 
część kompleksu Fort Forest czyli pierw-
sze 3 budynki wraz z infrastrukturą można 
zobaczyć jako Wirtualna Wycieczkę na 
stronie internetowej dewelopera.

Na przełomie 2013 i 2014 r. Hossa odda 
Wiczlino-Ogród, przy ul. Stanisława 
Filipkowskiego. 

Osiedle, niczym małe miasteczko, zo-
stało zaprojektowane kompleksowo wraz 
z całą niezbędną infrastrukturą: drogami 
wewnątrzosiedlowymi, ciągami komu-
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nikacji pieszej, ścieżkami rowerowym, 
małą architekturą i usługami. Osiedle two-
rzyć będą niewysokie, 3-piętrowe budynki 
wielorodzinne.

W tym samym czasie będzie gotowa 
inna propozycja Hossy - Sokółka Ziele-
nisz przy ul. Staniszewskiego w dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino. Zlokalizowana jest 
w sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego i jednorodzinnej za-
budowy, a także w bezpośrednim sąsiedz-
twie zrealizowanej już Sokółki II. Kolejna 
inwestycja tego dewelopera to Patio Róży 
przy ul. Gen. M. Zaruskiego w dzielnicy 
Gdynia Zachód. 

Inwestycje w Sopocie
Nadmorski kurort, położony między 

Gdynią a Gdańskiem, również wzbogaca 
się o kolejne lokale mieszkaniowe. Tu jed-
nak inwestycji w tym roku jest niewiele. 

Invest Komfort w jednym z najpiękniej-
szych zakątków Górnego Sopotu, w Doli-
nie Gołębiewskiej przy ul. Okrężnej, tuż 
obok popularnego punktu widokowego 
„Królewskie Wzgórze”, realizuje kolejny 
etap osiedla Aquarius. Jest to zabudowa 
wielorodzinna, dostępne są mieszkania 
o różnym metrażu, od niewielkich po duże 
apartamenty. 

Osiedle tworzyć będzie łącznie osiem 
budynków. Ostatni z nich jest w budowie, 
ma być gotowy najpóźniej w II kwartale 
2014 r. 

Kolejna inwestycja w mieście to So-
pocka Przystań, realizowana przez BRE 
locum. Powstająca w dzielnicy Wyścigi/
Karlikowo (przy ul. Polnej) wielorodzinna 
zabudowa to mieszkania o zróżnicowanej 
powierzchni. Kompleks mieszkaniowy 
został zaprojektowany jako zespół czte-
rech czterokondygnacyjnych budynków. 
Projekt zagospodarowania terenu zielenią 
przewiduje podzielenie przyszłego osie-
dla na cztery wnętrza ogrodowe: ogród 
traw, ogród czerwony, ogród biały, ogród 
niebieski zimozielony. Inwestycja w tym 
roku ma być zakończona. 

A co w Małym Trójmieście 
Kaszubskim?

Wiele osób ceni sobie mieszkanie nie 
w samym Trójmieście, ale w jego pobliżu. 
Powodów wyboru takiej lokalizacji może 
być wiele, ale nie jest też tajemnicą, że 
lokale mieszkaniowe są tam po prostu... 
tańsze. 

I tak w Wejherowie firma Orlex budu-
je Osiedle Sikorskiego. Będzie to budy-
nek czterokondygnacyjny w Wejherowie 
Śmiechowie, w niedużej odległości od 
przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej, 
szkoły, przedszkola oraz punktów han-
dlowo-usługowych. Metraże mieszkań 
są bardzo zróżnicowane, od niewielkich 

2-pokojowych po dość spore 4-pokojowe 
oraz mieszkania dwupoziomowe. 

Z kolei Janssen&Philips Development 
w tym roku kończy budowę (w sąsiedz-
twie Parku A. Majkowskiego i Rynku Sta-
rego Miasta) apartamentowca, będącego 
kontynuacją inwestycji Ogrody Wejhera. 
Rezydencja Wejhera (bo tak nazywa się 

Fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e

inwestycja) może być ciekawa propozycją 
dla tych, którzy cenią sobie zarówno ciszę 
i spokój, jak i bliskość centrum miasta. 

W Redzie realizowane są natomiast in-
westycje przez dewelopera Semeko. Bu-
dowane jest Osiedle Reda Park (pierwsze 
mieszkania czekają na nowych właścicieli, 
kolejne będą oddawane od marca do paź-
dziernika br.), osiedle przy ul. Gdańskiej 
(nowi właściciele planowo będą mogli 
wprowadzić się w 2014 r.) oraz Aquasfera 
(ten kompleks mieszkaniowo-rozrywko-
wy, znajdujący się przy ul. Obwodowej, 
jest unikatowy, ponieważ jednym z jego 
elementów ma być Aquapark; inwestycja 
ma się zkaończyć w listopadzie 2013 r.).

Z kolei Mat-Bud buduje w Rumi. Do 
końca tego roku ma być gotowe osiedle 
Przystań Rumia. Budynki będą usytuowa-
ne w sąsiedztwie centrum handlowego 
Port Rumia Auchan. 

Z innych lokalizacji warto wspomnieć 
jeszcze tę realizowaną przez Orlex w Orlu. 
Przy ul. Ogrodowej powstaje kameralna 
inwestycja: osiedle, które tworzą 4 domy 
składające się z dwóch segmentów oraz 
dwóch miejsc parkingowych. 
Rafał Korbut
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Celem tego działania jest zjednoczenie po-
morskich przedsiębiorców i osiągnięcie przez to 
większej reprezentatywności zarówno na szcze-
blu regionalnym jak krajowym. Oczywistością 
jest, że to na pracodawcach spoczywa najwięk-
szy ciężar, jeśli chodzi o gospodarczy rozwój 
kraju i walkę z bezrobociem. Dlatego głos tego 
środowiska powinien być nie tylko słyszalny, 
ale skuteczny. Rozbicie środowiska na wiele 
stowarzyszeń i organizacji osłabia ich rolę a co 
za tym idzie również skuteczność. Dlatego dwie 
najsilniejsze organizacje zapoczątkowały proces 
zjednoczenia się. Porozumienie jest pierwszym 
krokiem na tej drodze.

- Czeka nas trudna droga, być może nie wszy-
scy członkowie będą chcieli uznać te wyższe 
racje. Postanowiliśmy zacząć od konsultacji 
w grupach członków, podczas których mamy 
nadzieję przekonać ich do naszych racji – 
stwierdził prezes Pracodawców Pomorza Zbi-
gniew Canowiecki. - Nasza inicjatywa nie jest 
tak rewolucyjna jak może niektórzy myślą, ale 
samo życie sugeruje, że to właściwa droga. Na 
naszym terenie np. w Malborku oddziały powia-
towe obu organizacji mają wspólne spotkania. 
W kraju takich oddolnych inicjatyw jest więcej.

- Korzyścią z połączenia będzie też koncen-
tracja działań wizerunkowych, optymalizacja 
metod i kosztów zarządzania oraz możliwość 
korzystania zarówno z przepisów dotyczących 
organizacji przedsiębiorców jak izb gospodar-
czych – dodaje prezes Regionalnej Izby Gospo-
darczej Pomorza Adam Protasiuk. 

Obaj prezesi przedstawili krótko mocne i słabe 
strony swych organizacji. Zbigniew Canowiec-
ki wymienił jako pozytywy: fakt posiadania 
własnej, niedawno zrewitalizowanego obiektu, 
siedziby w prestiżowej lokalizacji w Gdańsku, 
dużą ilość członków i ich wysoką dyscyplinę  
w zakresie opłacania składek. Dodał też o zna-
czącym zaangażowaniu członków i ich ofiarno-
ści w przypadku konieczności zrobienia czegoś 
dla dobra wspólnego. 

Jako zaletę RIGP prezes Adam Protasiuk wy-
mienił sprawne pozyskiwanie funduszy z ze-
wnątrz, w tym unijnych, na realizację rozmaitych 
projektów. Ostatni z nich dotyczy zarządzania, 
na terenie 3 województw, strategią konsultacji 
społecznych dotyczących wydobywania gazu 
łupkowego.

Przyjęto harmonogram działań zmierzających 
do zjednoczenia. Pierwszym etapem będą kon-
sultacje  z członkami obu organizacji, następ-
nym ich audyty  oraz opracowanie przez Biuro 
Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego trybu 
oraz zasad utworzenia jednej organizacji. Po 
przejściu kolejnych szczebli proceduralnych 
decyzja zjednoczeniowa może być podjęta 
na Walnym Zgromadzeniu Członków jeszcze 
przed sezonem wakacyjnym 2013.

Nazwa nowej organizacji ma brzmieć: Izba 
Gospodarcza Pracodawców Pomorza, główną 
siedzibą ma być budynek PP przy Alei Zwycię-
stwa 24. Obecny obiekt RIGP ma służyć jako 
Centrum Szkoleniowo – Programowe.
Anna Kłos

Bo duży może więcej
W siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku zostało podpisane porozumienie w sprawie 
ewentualnego przyszłego połączenia dwu organizacji: Pracodawców Pomorza i Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza. 

Jako zaletę RIGP 
prezes Adam 

Protasiuk wymienił 
sprawne pozyski-

wanie funduszy 
z zewnątrz, w tym 
unijnych, na reali-
zację rozmaitych 

projektów. Ostatni 
z nich dotyczy 

zarządzania, na 
terenie 3 woje-

wództw, strategią 
konsultacji spo-

łecznych dotyczą-
cych wydobywania 

gazu łupkowego.

Porozumienie pod-
pisali (od lewej): 

Zbigniew Borkow-
ski – wiceprezes PP, 

Zbigniew Cano-
wiecki – prezes PP, 

Adam Protasiuk 
– prezes RIGP, 

Sławomir Halbryt – 
wiceprezes RIGP 
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Siedziba CWP POLSKA – ROSJA mieści się 
w Moskwie, firma posiada też oddziały, m.in. 
w Petersburgu i Kaliningradzie. Centrum specja-
lizuje się w nawiązywaniu kontaktów gospodar-
czych między polskimi i rosyjskimi podmiotami. 
W spotkaniu u Pracodawców Pomorza uczest-
niczyli zarówno ci, którzy działalność taką już 
prowadzą, jak tacy, którzy dopiero się do niej 
przymierzają. 

Iwan Rassochin odwoływał się do specyfiki pro-
wadzenia biznesu na Białorusi  i w  Kazachstanie 
z którymi Rosja ma Unię Celną a także na Ukra-
inie. Przedstawił też wiele konkretnych informa-
cji dotyczących współpracy handlowej, wśród 
których były – opłaty, procedury celne, prawo 
rosyjskie. 

Poniżej kilka jego wypowiedzi: 
- Nie ma sensu próbować wkraczać na rosyjski 
rynek z produktami o prostej technologii wytwa-
rzania (Rosjanie mają ich dosyć), natomiast szan-
se mają produkty o zaawansowanej, nowoczesnej 
technologii.
- Poszukiwanie kontrahentów przez internet (do 
czego polskie firmy są przyzwyczajone) daje 
niewielkie rezultaty. Przeważnie kończy się ma-
ilingiem. W dodatku Rosjanie czytają niechętnie 
teksty w językach obcych, nawet w j. angielskim 
– robią to tylko wtedy, gdy są do tego zmuszeni. 
Nawet firmy w dużych miastach traktują poważ-
nie tylko teksty w j. rosyjskim, inne na ogół od 
razu trafiają do kosza jako spam.
- Niewielka jest biznesowa skuteczność misji han-
dlowych. Najlepsza droga to osobiste kontakty – 
wyjazd na targi i nawiązywanie znajomości.
- Od 20 grudnia do 20 stycznia to biznesowo mar-
twy miesiąc – najpierw świętują Polacy, potem 
Rosjanie.
- Należy pogodzić się z rosyjska mentalnością 
i stylem prowadzenia biznesu, które są zupełnie 
inne niż zachodnie. Rosjanie w tydzień zrobią to, 
co inni w pół roku, ale niestety potrafią też leniu-
chować pół roku. Nie potrafią planować, wszel-
kie plany traktowane są niepoważnie. Nawet jeśli 
coś zaplanowano z 2-letnim wyprzedzeniem, oni 
i tak wezmą się  do roboty miesiąc przed ostatecz-
nym terminem. System zachodni jest dokładnie 
odwrotny. Polacy wychodzą na swoje, ponieważ 
potrafią działać w zgodzie z jednym i drugim sys-

temem. Jednak nie denerwujcie się, jeśli okaże 
się, że harmonogram waszych spotkań powstaje 
dopiero tydzień przed zaplanowanym do nich 
wyjazdem.
- Nieopłacalne jest zakładanie w Rosji przedsta-
wicielstwa lub filii przedsiębiorstwa, najlepiej 
założyć tam spółkę z o.o . lub akcyjną. Państwo 
rosyjskie zniechęca do tworzenia filii, bo traktuje 
je jako wyrostek przedsiębiorstwa zagraniczne-
go nad którym nie ma kontroli. Spółka z o.o lub 
akcyjna podlega prawu rosyjskiemu (niezależnie 
z jakim jest kapitałem), co daje rozliczne przy-
wileje, łatwiej, szybciej i taniej jest ją założyć 
i zlikwidować. 
- W spółce nie muszą być Rosjanie, choć korzyst-
niej jest mieć kogoś z miejscowych – to może 
uchronić od popełniania błędów. Przykładem fir-
ma ATLAS, która usiłowała robić interesy w Rosji 
bez wsparcia lokalnego. Wykończyły ich podrób-
ki – producent  firmowych opakowań część sprze-
dawał na lewo a ktoś inny napełniał je zupełnie in-
nym towarem. ATLAS przeniósł się na Białoruś, 
gdzie przedsiębiorcy działają wyjątkowo solidnie 
i uczciwie – bo są odpowiednio kontrolowani. 
- Skontrolowanie ewentualnego przyszłego kon-
trahenta w Rosji nie jest proste. Jest wprawdzie 
odpowiednik naszego KRS, ale obraz firmy z nie-
go wynikający może nie mieć wiele wspólnego 
z rzeczywistością. Rosjanie ( z wyjątkiem dużych 
korporacji) mają tendencję do unikania rzeczywi-
stych dochodów. Najlepiej zacząć od niewielkie-
go zaangażowania się i stopniowo je zwiększać 
(jeśli firma się sprawdza).
- Nie ma sensu zakładać przedsiębiorstwa handlo-
wego w Obwodzie Kaliningradzkim, korzystniej 
od razu w Petersburgu. Ta rosyjska enklawa nie 
ma bezpośredniego kontaktu z centrum, więc 
przy wywozie towarów trzeba płacić podwójne 
cło (dwie granice). Nawet droga morska niewiele 
daje, bo opłaty portowe w Kaliningradzie są tak 
wysokie, że np. do Petersburga transport z por-
tu w Gdyni jest tańszy. - Mimo że szerokie tory 
dochodzą w Polsce do Braniewa i Sławkowa na 
Śląsku, opłacalność transportu zapewnia tylko 
wysłanie całego składu pociągu, a nie pojedyn-
czych kontenerów. Są i inne niespodzianki. Trans-
port lotniczy DHL do Kazachstanu jest tańszy niż 
droga lądową. Anna Kłos

JaK wSPółPraCować 
BizNeSowo z roSJą
W siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się seminarium dla 
zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Rosji, w tym 
w Obwodzie Kaliningradzkim. Gościem spotkania był Iwan Rassochin, dyrektor 
Centrum Współpracy Biznesowej POLSKA – ROSJA.

- Nie ma sensu 
zakładać przedsię-
biorstwa handlo-
wego w Obwodzie 
Kaliningradzkim, 
korzystniej od razu 
w Petersburgu

Iwan Rassochin 
(na zdjęciu u góry)
odwoływał się do 
specyfiki prowa-
dzenia biznesu na 
Białorusi  i w  Ka-
zachstanie z którymi 
Rosja ma Unię Celną 
a także na Ukrainie. 
Przedstawił też 
wiele konkretnych 
informacji dotyczą-
cych współpracy 
handlowej, wśród 
których były – opła-
ty, procedury celne, 
prawo rosyjskie
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„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą roz-
woju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Koście-
rzynie, Lęborku i Kartuzach” otrzymał dofi nansowanie 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego. 

Koszt projektu to 20,37 mln zł, zaś dofi nansowanie 
unijne to 12,02 mln zł. Projekt będzie realizowany do maja 
2014 r. 

Celem projektu jest powstanie inkubatora przedsiębior-
czości pełniącego rolę subregionalnego ośrodka innowa-
cji poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 
fi rm na terenie powiatów: kościerskiego, bytowskiego, 
lęborskiego i kartuskiego.  Projekt będzie realizowany 
w partnerstwie z miastem Lęborkiem oraz powiatem 
kartuskim.

Przedmiotem projektu jest budowa jednego nowego 
obiektu w Kartuzach o powierzchni 764 m.kw. oraz prze-
budowa trzech istniejących obiektów w Kościerzynie, By-
towie i Lęborku o łącznej powierzchni 3308 m.kw. w celu 
przystosowania ich do pełnienia funkcji inkubatorów 
przedsiębiorczości.  Inkubatory będą wspierały rozwój 
nowoutworzonych fi rm innowacyjnych, poprzez udostęp-
nianie im m.in. nowoczesnej powierzchni biurowej w kon-
kurencyjnych cenach, sal konferencyjno-szkoleniowych, 
najnowszej infrastruktury teleinformatycznej, usług 
okołobiznesowych oraz możliwości korzystania z wirtu-
alnego biura. Stworzą również warunki do współpracy 
biznesowej i wymiany doświadczeń pomiędzy działający-
mi w inkubatorach fi rmami.  Otrzymane dofi nansowanie 
umożliwi również utworzenie nowoczesnej zintegrowanej 
sieci Instytucji Otoczenia Biznesu, która będzie sprzyjała 
rozwojowi innowacyjnych fi rm opartych na wiedzy, umie-
jętnościach i aktywności mieszkańców Kaszub. 

Realizacja projektu pozwoli stworzyć warunki do wspie-
rania przedsiębiorczości w regionie. Umożliwi również 
komercjalizację nowoczesnych technologii i zwiększenie 
liczby konkurencyjnych fi rm. W efekcie projektu powsta-
nie wspólna platforma działająca na rzecz rozwoju Kaszub, 
w ramach której współpracować będą samorządy lokalne, 
uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje 
fi nansowe, przedsiębiorstwa i media.  Projekt pozwoli 
czterem powiatom aktywnie włączyć się w system 
wspierania przedsiębiorczości.  Ponadto w inkubatorze 
w Kościerzynie utworzone zostanie nowoczesne laborato-
rium komputerowe. W ramach projektu przeprowadzone 
zostaną również specjalistyczne szkolenia dla pracow-
ników inkubatorów m.in. z zakresu dziennikarstwa, 
e-marketingu oraz wykorzystywania nowoczesnych tech-
nologii internetowych. 45 fi rm skorzysta z nowopowstałej 
infrastruktury, a z usług powstałego laboratorium kompu-
terowego przynajmniej 25.  (waga)

Kaszubski Inkubator 
Przedsiębiorczości z UE

Firma IVONA Software po-
wstała w 2001 r. Do 2011 r. ist-
niała pod nazwą IVO Software. 
Założyli ją dwaj absolwenci 
Politechniki Gdańskiej: Łukasz 
Osowski i Michał Kaszczuk. 
Od 2004 r. fi rma działa w Po-
morskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym w Gdyni dzięki 
wygranej w konkursie Gdyński 
Biznesplan.

IVONA Software tworzy i roz-
wija syntezator mowy IVONA 
- jeden z najlepszych na świe-
cie. Opracowana przez fi rmę 
wyjątkowa technologia text-to-
speech wyróżnia się natural-
nością, dokładnością wymowy 
oraz łatwością wykorzystania. 
Aktualna oferta obejmuje 44 
różnych głosów mówiących 
w 17 językach, z gotowymi 
rozwiązaniami przygotowywa-
nymi m.in. dla telekomunikacji, 
producentów urządzeń mobil-
nych, twórców aplikacji i tech-
nologii wspomagających osoby 
niepełnosprawne. 

- Opracowana przez IVONA 

Software technologia jest klu-
czowym elementem funkcji 
zwiększających dostępność Kin-
dle Fire, w tym Text-to-Speech, 
Voice Guide, czy Explore by 
Touch - powiedział Dave Limp, 
Vice President, Amazon Kindle. 
- Zespół IVONA podziela naszą 
pasję do innowacji i koncentra-
cję na potrzebach klienta. Liczy-
my na dalszy rozwój i dostar-
czanie świetnych produktów po-
zwalających na budowę najwyż-
szej klasy rozwiązań głosowych 
klientom na całym świecie.

- Od ponad dziesięciu lat nasz 
zespół koncentruje się na budo-
wie innowacyjnej technologii 
text-to-speech, - mówi Łukasz 
Osowski, Prezes i współzałoży-
ciel fi rmy IVONA. - Cieszymy 
się, że wsparcie Amazon pozwo-
li nam na dalszy rozwój, inno-
wacje oraz dostarczanie nowych 
głosów i języków klientom na 
całym świecie. 

Koszt przejęcia gdyńskiej fi r-
my przez Amazon.com jest ob-
jęty tajemnicą. (waga) 

Firma z Gdyni 
wykupiona 
przez Amazon.com
Gdyńska fi rma IVONA Software, twórca światowej 
klasy technologii syntezy mowy, została częścią 
Amazon.com, amerykańskiego giganta specjali-
zującego się w handlu internetowym. 

- Opracowana 
przez IVONA 
Software techno-
logia jest kluczo-
wym elementem 
funkcji zwiększa-
jących dostęp-
ność Kindle Fire, 
w tym Text-to-
Speech, Voice Gu-
ide, czy Explore 
by Touch - powie-
dział Dave Limp, 
Vice President, 
Amazon Kindle. 
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Łużycka Plus to nazwa kolejnego nowo-
czesnego biurowca klasy A, który powstaje 
przy ulicy Łużyckiej w Gdyni-Redłowie. 
To miejsce jest obecnie strefą nowocze-
snych obiektów sportowych i biur. 

Położone niedaleko centrum Gdyni 
i świetnie skomunikowane, Redłowo jest 
doskonałą lokalizacją dla obiektu biuro-
wego. Łatwo tam dojść (kładką pieszo-ro-
werową), dojechać samochodem (Drogą 
Gdyńską), autobusem (powstała nowa 
pętla) czy koleją (w pobliżu przystanek 
SKM). Kolejna inwestycja biurowa jest 
tego naturalną konsekwencją. 

Nowy budynek stanie w dobrym sąsiedz-
twie - dokładnie naprzeciw kompleksu Łu-
życka Office Park, z siedzibami takich mię-
dzynarodowych gigantów jak Sony, Geo-
ban, DNV czy WNS. Nieco dalej znajdują 
się biurowce Sanipor, Sportowa Centrum, 
Wartsila czy IMS Griffin, a po drugiej stro-
nie torów lśnią szklane fasady Pomorskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego. 

Na czterech kondygnacjach powstające-

Łużycka jeszcze bardziej biurowa

go przy ul. Łużyckiej 3C budynku znaj-
dzie się łącznie 5486,42 m2 powierzchni 
biurowej. Szczególną atrakcją będzie taras 
z zielenią na ostatnim piętrze. 

Elewacje obiektu zaprojektowano tak, 
by zapewnić maksymalne doświetlenie 
pomieszczeń. Duży nacisk położono też 
na efektywność zużycia energii, m.in. po-
przez  zastosowanie energooszczędnych 
wind czy inteligentnego systemu sterują-
cego oświetleniem LED. 

Budynek  jest w pełni przystosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Jako pierwszy biurowiec w Polsce może 
poszczycić się certyfikatem „Obiekt bez 
barier”. W ramach budowy stworzonych 
zostanie łącznie 167 miejsc postojowych, 
z czego 116 w dwupoziomowym garażu 
podziemnym, a 51 wokół budynku.

Inwestycję realizuje spółka Allcon. Auto-
rem koncepcji jest polski oddział AEDAS 
- pracowni architektonicznej wyspecjali-
zowanej w projektach budownictwa zrów-
noważonego. Zakończenie budowy plano-
wane jest na IV kwartał 2013 roku. 
(miro)
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Podczas konferencji zaprezentowano rezul-
taty ponad trzyletniej współpracy, dotyczącej 
zagospodarowania drewna liściastego w rejo-
nie Południowego Bałtyku, prowadzonej przez 
instytucje ze Szwecji - Szwedzką Agencję Le-
śnictwa (Beneficjent Wiodący), z Litwy – Li-
tewski Związek Właścicieli Lasów, z Niemiec 
- High Competence Network, z Polski - Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdań-
sku przy udziale partnerów stowarzyszonych 
m.in. Europejskiej Sieci Przedsiębiorców Le-
śnych (ENFE).

Projekt miał na celu poszukiwanie skutecz-
nych narzędzi dla przystosowania obecnego 
przemysłu drzewnego, przerabiającego głów-
nie drewno iglaste, do coraz większej podaży 
drewna liściastego w rejonie Południowego 
Bałtyku oraz zrzeszania i wsparcia przed-
siębiorców, którzy już postawili na drewno 
liściaste.

Konferencję otworzyli krótkimi wystąpienia-

mi m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego – Paweł Orłowski, 
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
– Czesław Elzanowski, Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – 
Zbigniew Kaczmarczyk oraz Dyrektor Gene-
ralna Swedish Forest Agency – Monika Strid-
sman. Wśród gości była m.in. Irena Wróblak 
- Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych. 

Podczas konferencji wręczono nagrody za 
najlepszy wyrób z drewna liściastego w rejo-
nie Południowego Bałtyku. Laureatem kon-
kursu został Anders Olund ze Szwecji, który 
zaprezentował drewnianą, użytkową wannę, 
wykonaną z wiązu. Dwaj pozostali laureaci 
to Vytautas Kartanas, nagrodzony za dębową 
skrzynkę na listy oraz Medžio Masyvas, na-
grodzony za dębowe drzwi.

W trakcie konferencji wygłoszono prezen-
tacje dotyczące zarówno samego projektu 
– głównych obszarów współpracy i rezulta-
tów a także analiz rynku drewna liściastego, 
nowych sposobów jego zastosowania, usług 
leśnych w łańcuchu przerobu drewna liściaste-
go, w tym struktury Zakładów Usług Leśnych 
oraz oceny kompetencji pracowników Zakła-
dów Usług Leśnych a także planów przyszłej 
współpracy.

Na zakończenie konferencji uroczyście pod-
pisano Porozumienie dotyczące  stworzenia 

Podsumowanie projektu
„Hardwoods are Good”
W Gdańsku odbyła się międzynarodowa 
konferencja Hardwood Chains, podsumowująca 
projekt „Hardwoods Are Good”, realizowany 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk  2007-2013.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji Hardwood Chains

Ostatnim punktem 
wyjazdu była wizy-

ta w tartaku i fabry-
ce ekologicznych 
i energooszczęd-

nych drewnianych 
domów DANMAR

Grupa LOTOS S.A. za-
warła ze spółkami Statoil 
Poland, Shell Polska i BP 
Europa umowy dotyczą-
ce dostaw paliw w 2013 
i 2014 roku. Ich łączna 
szacunkowa wartość 
wynosi ok. 14 mld zł.  Największy kontrakt podpisano 
ze Statoil Poland. 31 grudnia ub.r. LOTOS przedłużył z tą 
spółka umowę, która pierwotnie miała obowiązywać do 
końca 2013 r. Za dostawy benzyn 95 i 98 oraz oleju na-
pędowego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 
2014 r. Statoil Poland zapłaci 9,2 mld zł. 

Przez cały 2013 rok LOTOS będzie realizował również 
dostawy paliw płynnych do operujących w Polsce sieci 
stacji Shell i BP. W pierwszym przypadku w ramach umo-
wy ze spółką Shell Polska, której szacunkowa wartość 
netto wynosi ok. 4 mld zł. W drugim na bazie porozumie-
nia z BP Europa, opiewającego na ok. 980 mln zł. (waga)

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013r. przeprowadzone 
są badania geofizyczne, pod kątem możliwości wydo-
bycia gazu, które dotyczyć będą terenów gmin: Brusy, 
Czersk, Dziemiany, Karsin.Udział gminy Brusy w obszarze 
koncesyjnym jest największy, bowiem wynosi ok. 40% 
całościowego obszaru „Czersk”. Prace są prowadzone przez 
firmę OCULIS ENERGY Sp. z o.o., która działa w oparciu 
o koncesję wydaną w dniu 7 lipca 2012 na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ob-
szarze „Czersk”, wydaną przez  Ministra Środowiska. Przy-
pomnijmy, że 29 maja ur., na zaproszenie Burmistrza Brus 
Witolda Ossowskiego, odbyło się spotkanie ws. planów 
poszukiwania gazu łupkowego na terenie gminy Brusy. 
Wzięli w nim udział Pełnomocnik Marszałka Województwa 
Pomorskiego ds. gazu łupkowego Małgorzata Klawiter, 
przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego 
w Gdańsku dr Mirosław Lidzbarski, przedstawiciel Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Alicja 
Karczewska, a także reprezentanci inwestora - firmy Oculis 
Energy sp. z o.o. w Warszawie - John Buggenhagen oraz 
Adam Puzio. Po spotkaniu Burmistrz Brus Witold Ossowski 
pozytywnie zaopiniował podjęcie działań w kierunku 
prowadzenia badań.  Całkowite przedsięwzięcie podzie-
lono na dwa etapy. Pierwszy, trwający ok. 12 miesięcy, 
polegać będzie głównie na analizie danych geologicznych 
oraz wykonaniu zdjęcia sejsmicznego. W drugim etapie, 
obejmującym okres 36 miesięcy, planuje się wykonanie 
otworu wiertniczego do 6000 m.  (por)

Odwierty w Brusach 

LOTOS dostarczy 
paliwa za 14 mld zł

sieci “COOPFOR” - sieci współpracy wielo-
stronnej w Regionie Południowego Bałtyku 
skupiającej się m.in. na wymianie informacji, 
wspólnym planowaniu i przygotowywaniu no-
wych inicjatyw projektowych w zakresie eko-
systemów leśnych w regionie Południowego 
Bałtyku.

Porozumienie podpisali przedstawicie: 
Szwedzkiej Agencji Leśnej, High Competence 
Network,  Litewskiego Związku Właścicieli 
Lasów, Federalnego Uniwersytetu Bałtyckiego 
im. Immanuela Kanta, Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku, Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorców Leśnych (ENFE), Gdań-
skiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. 
Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie.

W drugim dniu konferencji jej uczestnicy 
zwiedzili Centrum Promocji Regionu w Szym-
barku, gdzie zgromadzone są takie eksponaty 
jak m.in. najdłuższa deska świata wykonana 
w miejscowym tartaku z drewna daglezji po-
zyskanej na terenie Nadleśnictwa Kartuzy oraz 
przewiezione w elementach i ponownie zmon-
towane drewniane domy pierwszych osadni-
ków kaszubskich, którzy wyemigrowali w pół-
nocne regiony Kanady w XIX wieku.  Ostat-
nim punktem wyjazdu była wizyta w tartaku 
i fabryce ekologicznych i energooszczędnych 
drewnianych domów DANMAR. 
(waga)

Anders Olund ze Szwecji i jego drewniana wanna

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego 

Projekt miał na 
celu poszukiwa-
nie skutecznych 
narzędzi dla 
przystosowania 
obecnego prze-
mysłu drzewnego, 
przerabiającego 
głównie drewno 
iglaste, do coraz 
większej podaży 
drewna liściastego 
w rejonie Połu-
dniowego Bałtyku 
oraz zrzeszania 
i wsparcia przed-
siębiorców, którzy 
już postawili na 
drewno liściaste.
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Podczas konferencji zaprezentowano rezul-
taty ponad trzyletniej współpracy, dotyczącej 
zagospodarowania drewna liściastego w rejo-
nie Południowego Bałtyku, prowadzonej przez 
instytucje ze Szwecji - Szwedzką Agencję Le-
śnictwa (Benefi cjent Wiodący), z Litwy – Li-
tewski Związek Właścicieli Lasów, z Niemiec 
- High Competence Network, z Polski - Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdań-
sku przy udziale partnerów stowarzyszonych 
m.in. Europejskiej Sieci Przedsiębiorców Le-
śnych (ENFE).

Projekt miał na celu poszukiwanie skutecz-
nych narzędzi dla przystosowania obecnego 
przemysłu drzewnego, przerabiającego głów-
nie drewno iglaste, do coraz większej podaży 
drewna liściastego w rejonie Południowego 
Bałtyku oraz zrzeszania i wsparcia przed-
siębiorców, którzy już postawili na drewno 
liściaste.

Konferencję otworzyli krótkimi wystąpienia-

mi m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego – Paweł Orłowski, 
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
– Czesław Elzanowski, Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – 
Zbigniew Kaczmarczyk oraz Dyrektor Gene-
ralna Swedish Forest Agency – Monika Strid-
sman. Wśród gości była m.in. Irena Wróblak 
- Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych. 

Podczas konferencji wręczono nagrody za 
najlepszy wyrób z drewna liściastego w rejo-
nie Południowego Bałtyku. Laureatem kon-
kursu został Anders Olund ze Szwecji, który 
zaprezentował drewnianą, użytkową wannę, 
wykonaną z wiązu. Dwaj pozostali laureaci 
to Vytautas Kartanas, nagrodzony za dębową 
skrzynkę na listy oraz Medžio Masyvas, na-
grodzony za dębowe drzwi.

W trakcie konferencji wygłoszono prezen-
tacje dotyczące zarówno samego projektu 
– głównych obszarów współpracy i rezulta-
tów a także analiz rynku drewna liściastego, 
nowych sposobów jego zastosowania, usług 
leśnych w łańcuchu przerobu drewna liściaste-
go, w tym struktury Zakładów Usług Leśnych 
oraz oceny kompetencji pracowników Zakła-
dów Usług Leśnych a także planów przyszłej 
współpracy.

Na zakończenie konferencji uroczyście pod-
pisano Porozumienie dotyczące  stworzenia 

Podsumowanie projektu
„Hardwoods are Good”
W Gdańsku odbyła się międzynarodowa 
konferencja Hardwood Chains, podsumowująca 
projekt „Hardwoods Are Good”, realizowany 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk  2007-2013.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji Hardwood Chains

Ostatnim punktem 
wyjazdu była wizy-

ta w tartaku i fabry-
ce ekologicznych 
i energooszczęd-

nych drewnianych 
domów DANMAR

Grupa LOTOS S.A. za-
warła ze spółkami Statoil 
Poland, Shell Polska i BP 
Europa umowy dotyczą-
ce dostaw paliw w 2013 
i 2014 roku. Ich łączna 
szacunkowa wartość 
wynosi ok. 14 mld zł.  Największy kontrakt podpisano 
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dostawy paliw płynnych do operujących w Polsce sieci 
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Środowiska biznesowe integrują się 
i aktywizują. Organizacji, zrzeszeń 
reprezentujących tę grupę przybywa 
i stają się one coraz bardziej widoczne. 
Czy są one w jakiś sposób sprofilo-
wane i czy różnią się od siebie stylem 
działania, czy zakresem podejmowa-
nych działań? 

Mamy do czynienia z różnorodnością 
i nie ogranicza się ona do różnych nazw. 
Statuty tych organizacji przewidują różne 
cele i metody działania. Jedne maja cha-
rakter bardziej „klubowy”, gdzie przewa-
ża rola integracji środowiska, wymiany 
doświadczeń, informacji, działalność cha-
rytatywna, sponsorowanie różnych inicja-
tyw, albo rozwijanie kontaktów zewnętrz-
nych, wspieranie działalności samorzą-
dów, jeszcze inne oparte są na formule 
związkowej, skupiają się na wspieraniu 
przedsiębiorczości, obsłudze prawnej, 
szkolnictwie zawodowym.

Nasza izba, powołana 4 lata temu z ini-
cjatywy ówczesnego Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego, Jana Kozłow-
skiego, ma charakter zgodny z jej nazwą: 
komentujemy zjawiska ekonomiczne 
i prawne wpływające na nasz region, sta-
ramy się być współuczestnikami procesu 
tworzenia przepisów regulujących życie 
gospodarcze, realizujemy projekty mające 
na celu wzmacnianie w społeczeństwie 
świadomości ekonomicznej, wyzwalania 
przedsiębiorczości.

Specyfiką organizacji samorządu go-
spodarczego jest brak stabilnych, przewi-
dywalnych źródeł finansowania na dzia-
łalność statutową. Składki członkowskie 
pokrywają podstawowe bieżące koszty, 
głównie administracyjne oraz niewielką 
akcję promocyjną. Szersza aktywność 
wiąże się z pozyskiwaniem dotacji na pro-
jekty, sponsorów na organizację spotkań 
przedsiębiorców, działalnością społeczną 
zarządów oraz zaangażowanych człon-
ków. Jest to raczej społecznie odpowie-
dzialna postawa ludzi, często wymagają-
ca nie tylko poświecenia czasu, ale także 
własnych środków.   

Skąd pomysł połączenia się z Praco-
dawcami Pomorza? Z czego wynika 
potrzeba takiej integracji?

Chcemy skutecznie 
reprezentować przedsiębiorców
Ze Sławomirem Halbrytem, Wiceprezesem Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza rozmawia Robert Purzycki.

To dwie największe i najaktywniejsze 
organizacje skupiające przedsiębiorców 
w regionie, które maja podobne cele i po-
dejmują podobne inicjatywy, ale funkcjo-
nują inaczej, oczywiście każda z nich ma 
swoją specyfikę i tożsamość. Uznaliśmy, 
że działanie osobno to niepotrzebne roz-
proszenie naszej aktywności społecz-
nej, że funkcjonując razem, możemy się 
uzupełniać i podnieść swoją skuteczność 
w działaniu. Wspólnie mamy szansę 
stworzyć podmiot bardziej reprezentatyw-
ny, połączone organizacje będą najsilniej-
szą reprezentacją biznesową w regionie, 
stając się jednocześnie wiarygodnym 
partnerem dla władz samorządowych czy 
państwowych.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Dziś, na tym etapie nie rozstrzygamy 
szczegółów. Podpisaliśmy rodzaj listu 
intencyjnego, w którym wyrażamy chęć 
wspólnego działania, wyznaczamy pewne 
ramy czasowe na dopracowanie wszel-
kich spraw organizacyjnych. Musimy pa-
miętać, że działamy na podstawie różnych 
uregulowań prawnych: RIGP na podsta-
wie ustawy o izbach, PP zaś na podstawie 
ustawy o związkach pracodawców. Ko-
nieczność przezwyciężenia tych trudności 
jednak na pewno nas nie zniechęci, a po-

mysł na wspólne efektywne działanie na 
pewno się pojawi.

Jak będzie przedstawiał się krajobraz 
pomorskiego życia gospodarczego 
w regionie po tym połączeniu? Czy 
zdominujecie inne organizacje?

Nie chciałbym mówić o dominacji, ale 
jestem przekonany, że skupimy najwięk-
szą ilość aktywnych przedsiębiorców na 
naszym terenie. PP ma w tej chwili 700 
członków, RIGP około 250. Razem to bę-
dzie 1000 firm, a mam także nadzieję, że 
duża organizacja będzie przyciągała sym-
patyków pozostających dotąd poza obsza-
rem naszego działania. Również rosnące 
– mam nadzieję – wsparcie podmiotów, 
które pozostaną poza organizacją jest nie 
do przecenienia. 

Na marginesie poprzedniego pytania – 
czy istnieje środowiskowa rywalizacja 
pomiędzy takimi organizacjami? 

Myślę, że wbrew pozorom, odczuwamy 
wciąż niedosyt takiego działania, a nie 
nadmiar. Przedsiębiorcy, jako pewna 
konstruktywna siła społeczna wciąż są za 
słabo reprezentowani i mają zbyt mało do 
powiedzenia w kwestiach, które ich bez-
pośrednio dotyczą. Nie mniej na pewno 
przydałoby się silniej zintegrować środo-
wisko i odpowiedzią na taką potrzebę jest 
właśnie nasza wspólna z PP inicjatywa.

Interesuje nas kwestia think tanków, 
bowiem wśród bolączek życia gospo-
darczego często wymienia się brak 
odpowiedniego zaplecza teoretyczne-
go, intelektualnego.

To szeroki problem i dotyczy w ogó-
le pewnej rozbieżności między światem 
biznesu i światem nauki w Polsce. One 
nie są wzajemnie zsynchronizowane. Jed-
nym z tematów często dyskutowanych 
jest współpraca właśnie nauki i biznesu, 
szczególnie transfer nowych technologii. 
Polska gospodarka, jako, że ma jeszcze 
wciąż spore rezerwy rozwojowe w takich 
obszarach jak: wydajność, koszty i orga-
nizacja pracy, energochłonność procesów 
produkcyjnych – nie zabiega o nowator-
skie projekty oparte o współpracę z na-
ukowcami, wypracowanych w laborato-
riach badawczych. Przedsiębiorcy nie są 
jeszcze gotowi na tą współpracę. Wciąż 
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jeszcze przedsiębiorstwa potrafią popra-
wić swoją konkurencyjność prostymi 
metodami np.: poprzez wymianę parku 
maszynowego w zakładzie produkcyj-
nym, czy też optymalizację procesów. 
Operacja, jaką jest wdrażanie nowego, 
innowacyjnego produktu, czy usługi jest 
kosztowna, skomplikowana i niesie ze 
sobą ogromne ryzyko porażki, którego 
polscy przedsiębiorcy nie są wstanie za-
akceptować. Stać na to firmy zachodnie, 
gdzie są na to pieniądze, przygotowani 
i doświadczeni menadżerowie i jednocze-
śnie wiele lat doświadczeń w dochodzeniu 
do gospodarki opartej na wiedzy i nowych 
technologiach, gdzie nie ma już prostych 
metod do wygospodarowania w zakresie 
np. wydajności pracy.

Poszukujemy różnych form zbliżenia 
nauki do gospodarki. Realizujemy sze-
reg projektów finansowanych z funduszy 
unijnych. Obecnie rozpoczynamy projekt 
„Preludium do współpracy nauki i biz-
nesu”. Izba, jako organizacja samorządu 
przedsiębiorców jest fundatorem Fundacji 
Instytut Rozwoju Projektów, który w ob-
szarze zarządzania projektami ma za zada-
nie wiązać ze sobą środowiska naukowe, 
gospodarcze oraz administracji.

Proszę powiedzieć coś o innym sek-
torze działalności, z którego Izba jest 
znana, a mianowicie o realizowanych 
projektach społecznych.

Oczywiście realizujemy takie projek-

ty, to stały element naszej działalności. 
Przede wszystkim dla osób planujących 
rozpocząć własną działalność gospodar-
czą – za naszym pośrednictwem zdoby-
wają fundusze, przy wsparciu naszych 
szkoleń zdobywają niezbędną wiedzę. 
Prowadzimy też szkolenia dla bardziej 
zaawansowanych przedsiębiorców. Wy-
soko oceniamy osiągniecia naszej Funda-
cji Rozwiązań Eko Energetycznych, która 
realizuje projekty w zakresie energetyki 
odnawialnej i komunikacji społecznej.

Jest Pan przedsiębiorcą – jak to się 
mówi – od zawsze. Jak to się stało, że 
zaczął Pan działać w Izbie?

Jeśli chodzi o moją działalność, to istot-
nie, pierwszą firmę założyłem jeszcze na 
studiach. Obecnie prowadzona przeze 
mnie spółka akcyjna SESCOM powstała 
w 2008 r, - znamienne – w 2 tygodnie po 
upadku Lehman Brothers, niemalże w oku 
cyklonu kryzysu finansowego. Mimo 
obaw oferta firmy przyjęła się świetnie. 
Świadczymy usługi z zakresu serwisu 
technicznego, zdobywamy kontrakty nie 
tylko w Polsce, ale też za granicą (Czechy, 
Słowacja, Węgry, Rumunia, ostatnio rów-
nież Niemcy i Rosja), a na wiosnę planu-
jemy zadebiutować na giełdzie. 

W Izbie jestem od trzech lat – zachęcił 
mnie do tego Adam Protasiuk (prezes 
RIGP), z którym, jak się okazało, koń-
czyliśmy tę samą szkołę – Technikum 
Elektryczne w Wejherowie. Nie musiał 

mnie zresztą zbyt usilnie przekonywać, bo 
odczuwałem potrzebę takiej aktywności 
i myślę, że uwiarygadnia mnie ona w ja-
kiś sposób i w oczach klientów i choćby 
pracowników mojej firmy. 

Na koniec – jak pańskim zdaniem 
przedstawia się przyszłość polskiej 
i pomorskiej gospodarki?

W najbliższym czasie musimy się skupić 
nad dopracowaniem programów operacyj-
nych w ramach strategii rozwoju naszego 
regionu, co pozwoli nam lepiej aplikować 
o środki unijne z nowej transzy (2014 – 20 
r.). Współpracujemy w tej sprawie inten-
sywnie z samorządem.

Poprzez Fundację Rozwiązań Eko-
Energetycznych staramy się angażować 
w ekologię, w tym w kwestię wydobycia 
gazu łupkowego. Wspieramy działania 
na rzecz rozwoju współpracy nauki i biz-
nesu, energetyki i żeglugi śródlądowej. 
Naszym priorytetem – jako organizacji 
– oprócz przedsiębiorczości jest promo-
wanie gospodarki związanej z morzem, 
w tym turystyki jako głównych dźwigni 
ekonomicznych Pomorza.

Przyszłość pomorskiej gospodarki za-
leży od zbyt wielu czynników, na które 
nie mamy bezpośredniego wpływu, które 
często leżą daleko poza granicami nasze-
go województwa i kraju. Potrzebujemy 
współdziałania i koncentracji na celach 
strategicznych, które przyniosą mieszkań-
com Pomorza największe korzyści. 
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Miniony rok był dla Pomorskiego Klubu 
Biznesu (PKB) bardzo aktywny, m.in. na 
stałe wpisały się w kalendarz trójmiejskich 
imprez organizowane przez Klub piątkowe 
Śniadania Pomorskie, które skupiły ponad 
500 uczestników obecnych na spotkaniach. 

Klub nawiązał także współpracę z przedsta-
wicielami Bałtyckiego Klub Biznesu (Baltic 
Business Club – BBC) z Kaliningradu oraz 
pracował na rzecz naszego Regionu, czego 
wyrazem jest m.in. promowanie lokalnych 
drużyn sportowych wyrażające się w pod-
pisanej umowie o współpracy ze Stowarzy-
szeniem Trefl Pomorze. Klub zakończył rok 
bilansem niemal 100 członków. 

W 2013 r. Klub zapowiada dalsze dynami-
zowanie działań. W planach jest utrzymanie 
obecnego formatu spotkań „networkingo-
wych” w ramach porannych „Śniadań Po-
morskich” oraz wieczornych „After Office” 
organizowanych w topowych trójmiejskich 
restauracjach a dzięki stałemu zwiększaniu 
liczby podmiotów z branży gastronomicznej, 
Członkom klubu zostanie zaoferowana więk-
sza różnorodność miejsc i form aktywności. 

Już w styczniu startuje nowa inicjatywa Po-
morskiego Klubu Biznesu - cykl 12 warsz-
tatów opartych na filozofii CASHFLOW 
Roberta Kiyosakiego. Specjalna edycja dla 
Członków Klubu pozwoli uczestnikom uzy-
skać wiedzę przekazaną przez gościa spe-
cjalnego, którym w zależności od tematu 
spotkania, będzie jeden z Członków PKB 
specjalizujący się w przedmiotowym tema-
cie warsztatu. 

Spotkania umożliwią także zestawienie 
własnych poglądów z poglądami jednego 
z najbardziej popularnych inwestorów na 
świecie. Wreszcie będzie możliwość spróbo-
wania swoich sił w grze strategicznej “CA-
SHFLOW” mierząc się z wyzwaniem zbudo-
wania dochodów, majątku i inwestycji dopro-
wadzających do niezależności finansowej. 

W pierwszym kwartale planowana jest for-
malizacja Pakietu Członkowskiego, którego 
wizytówką będzie Karta Członkowska Po-
morskiego Klubu Biznesu, która umożliwiać 
będzie korzystanie z wybranych produktów 
i usług oferowanych przez Członków Klubu 
po preferencyjnych cenach. 

W kolejnych kwartałach Pomorski Klub 
Biznesu planuje wdrożenie nowych inicja-
tyw oraz dalszy dynamiczny rozwój liczby 
członków a cały rok charakteryzować będzie 
patronowanie medialnym wydarzeniom na 
Pomorzu oraz aktywne działania na rzecz 
promocji pomorskiego biznesu oraz naszego 
regionu. 
Marcin Kułakowski
v/c prezes PKB

W nowym roku przyspiesza 
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Nagrodę Wektora Nadziei otrzymał film 
„Układ Zamknięty” w reżyserii Ryszarda 
Bugajskiego i z Januszem Gajosem w roli 
głównej, do którego wiele scen było reali-
zowanych w Gdańsku i Gdyni. W kwiet-
niu wchodzi na ekrany kin. 

Wektory to najbardziej prestiżowe 
wyróżnienia dla przedstawicieli świata 
gospodarki, polityki, kultury i mediów. 
Przyznawane są od 11 lat. 

– Wektory otrzymują najlepsi, którzy 
swoją działalnością w różnych dziedzi-
nach gospodarki wskazują kierunki mo-
gące być wzorem dla innych, wytyczają 
godne naśladowania metody postępowa-
nia i są autorami nowatorskich rozwiązań 
szczególnie cennych dla polskiej gospo-
darki i życia społecznego – zapewnia An-
drzej Malinowski, prezydent Pracodaw-
ców Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas tegorocznej gali wśród na-
grodzonych znaleźli się twórcy filmu 
„Układ zamknięty” w reżyserii Ryszarda 
Bugajskiego.

- Za odwagę w dążeniu do przedstawie-
nia prawdy o problemach, z którymi na co 
dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy 
w starciu z bezwzględną machiną urzęd-
niczą oraz za niezwykły upór, dzięki któ-
remu realizacja filmu stała się możliwa – 
odczytano w laudacji przed przekazaniem 
Wektora Nadziei w ręce producentów, 
Olgi Bieniek i Mirosława Piepki (Filmi-
con Dom Filmowy Sc. z Gdańska – przyp. 
red.), który wspólnie z Michałem Pruskim 
napisał scenariusz obrazu, wchodzącego 
na początku kwietnia na ekrany kin.

- Film „Układ zamknięty” został w cało-
ści sfinansowany ze środków prywatnych. 
Pochodzą one między innymi od polskich 
przedsiębiorców, których przedstawiona 
w scenariuszu historia bardzo poruszyła 
i uznali, że taki obraz powinien powstać – 
mówi Piepka. - Głównym mecenasem fil-
mu, dzięki któremu mógł zostać ukończo-
ny, jest Kasa Stefczyka. Pokazujemy na-
szą historię z pewnością w bardzo niewy-
godny sposób dla przedstawicieli władzy, 
urzędników skarbowych i prokuratorów.

Film, do którego wiele scen realizowa-
nych było w Gdańsku i Gdyni, opowiada 
jak we współczesnych nam czasach - bo 
akcja filmu przecież rozgrywa się zale-
dwie przed 8 laty – w majestacie prawa 
można skrzywdzić niewinnych ludzi, 
niszcząc dorobek ich życia i nie ponosząc 
jakichkolwiek konsekwencji.

Obok Janusza Gajosa – filmowego pro-
kuratora Kostrzewy - w filmie zagrali 

Nagrodzeni za odwagę

m.in. Kazimierz Kaczor, Wojciech Żo-
łądkowicz, Robert Olech, Przemysław 
Sadowski, Magdalena Kumorek, Mo-
nika Kwiatkowska, Beata Ścibakówna. 
Zdjęcia robił Piotr Sobociński jr. Sceno-
grafia - Aniko Kiss, kostiumy - Krzysz-
tof Łoszewski, charakteryzacja - Izabela 
Karwacka. 

Producentem jest Filmicon Dom Fil-
mowy Sc. z Gdańska, a koproducentami 
Arche sp. z o.o, Drop S.A., Środowisko 
i Innowacje Sp. z o.o., EDA COFFE LTD, 
HEMARPOL sp. z o.o, Orlex, Silesian 
Catalysts Sp. z o.o., Schach-Matt GMBH, 
POLCOPPER sp. z o.o oraz Apella S.A..
(miro)

Janusz Gajos i Kazimierz Kaczor w jednej ze scen na terenie Stoczni Gdańskiej

Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Malinowski wręcza 
Wektora Nadziei producentom filmu „Układ Zamknięty” 
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inicjatywa JereMie 
dla rozwoju Pomorza
Z Waldemarem Długińskim, Dyrektorem Programu Mikrofinansowania Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o., o nowych środkach dla wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw 
na Pomorzu rozmawia Waldemar Gabis.

Czym jest Inicjatywa JEREMIE?
- Inicjatywa JEREMIE to Wspólne za-

soby dla mikro i małych przedsiębiorstw 
powstałe za sprawą Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i  
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 
która jest nową formą pozadotacyjnego 
wsparcia przedsiębiorców z mechani-
zmem rewolwingu tzn. że środki spłacone 
przez przedsiębiorców z otrzymanej po-
życzki ponownie zasilają kolejne podmio-
ty gospodarcze poprzez udzielane przez 
Fundusz pożyczki. Celem Inicjatywy JE-
REMIE jest poprawa dostępu do funduszy 
wspierających mikro i małe przedsiębior-
stwa oraz zapewnienie korzystnych wa-
runków finansowania dla mikro i małych 
podmiotów gospodarczych szczególnie 
poprzez dostarczanie kapitału na inwe-
stycje przedsiębiorcom, którzy nie mają 
dostępu do kredytów bankowych z uwa-
gi na zbyt krótką historię firmy, podmio-
tom rozpoczynającym działalność oraz 
absolwentom szkół wyższych, średnich 
i zawodowych.

Od kiedy Inicjatywa JEREMIE funkcjonu-
je na Pomorzu?

- Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. jest jedną z pierwszych Instytucji Fi-
nansowych na Pomorzu, które wprowadzi-
ły do swojej oferty udzielanych pożyczek 
na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, 
pożyczki na szeroko rozumiane inwestycje 
w ramach Inicjatywy JEREMIE. Pierwszą 
Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy podpisał 
z Menadżerem Funduszu Powierniczego 
JEREMIE Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego oraz Samorządem Województwa 
Pomorskiego w dniu 20 lipca 2010r. na 

kwotę 5,0 mln zł. Umożliwiło to realizację 
Inicjatywy JEREMIE w województwie 
pomorskim w okresie od października 
2010r. do czerwca 2011r. poprzez udzie-
lenie przedsiębiorcom 189 jednostkowych 
pożyczek na kwotę 6,67 mln zł gdzie 1,67 
mln zł stanowił wkład własny Funduszu. 
Drugą Umowę Operacyjną – Pożyczka 
Globalna Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
podpisał z Marszałkiem Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego oraz Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
na kwotę 20,0 mln zł w dniu 16 grudnia 
2011 roku. 

Jak wielu przedsiębiorców skorzystało 
dotychczas ze wsparcia?

- Środki te umożliwiły w okresie od 
grudnia 2011r. do grudnia 2012r. wspar-
cie pożyczkami na inwestycje przedsię-
biorców z terenu całego województwa 
pomorskiego w łącznej kwocie 24,86 

mln zł udzielając 378 jednost-
kowych pożyczek. Aktualnie 
Fundusz realizuje kolejną już 
Umowę Operacyjną – Pożycz-
ka Globalna podpisaną przez 
Marszałka Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego, Mena-
dżera Funduszu Powierniczego 
JEREMIE Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Pomorski Fun-
dusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
w dniu 13 grudnia 2012r. Kwo-
ta wsparcia środkami z Ini-
cjatywy JEREMIE wynosi 
30,0 mln zł i cieszy się wśród 
przedsiębiorców ogromnym 
zainteresowaniem co napawa 
optymizmem i wiarą w rozwój 
pomorskiej przedsiębiorczości, 
zarówno tej mikro i małej.   

Z czego w takim razie wynika 
tak duże zainteresowanie?

- Przede wszystkim z tego, że 
po raz pierwszy przy realizacji 
trzeciej Umowy Operacyjnej- 
Pożyczka Globalna Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy zaczął 
udzielać pożyczek z pomocą de 
minimis co sprawia, że pożycz-
ki oprocentowane są poniżej 
stopy referencyjnej ogłaszanej 
przez Urząd Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów a więc 
również poniżej stóp rynkowych. Trudno 
obecnie zobaczyć w ofercie Banków kre-
dyty dla podmiotów gospodarczych opro-
centowane na poziomie 2,0% w skali roku 
bo takie oprocentowanie mają nasze po-
życzki w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Czy taka oferta nie niesie ze sobą ryzyka 
przyciągnięcia do Państwa Funduszu 
tzw. trudnych klientów, a więc z proble-
mami finansowymi i kłopotami z płyn-
nością?

- Zawsze istnieje takie ryzyko jednakże 
analizy przeprowadzane przez nas mi-
nimalizują ryzyko tym bardziej, że nie 
udzielamy pożyczek bez zabezpieczenia 
tj. tylko na weksel jak w bankach. Stosu-
jemy przy udzielanym wsparciu wysoki 
poziom zabezpieczeń co jest dość rygo-
rystycznym podejściem jednakże elimi-
nuje przypadki ryzyka utraty środków źle 
udzielonych pożyczek.

Wiceprezydent 
z ogłoszenia
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To, co dla wielu powinno być stan-
dardem, dla innych było szokiem lub 
co najmniej zaskoczeniem. Prezydent 
Słupska znalazł zastępcę z ogłoszenia. 
I to takiego, który jak dotąd nie miał 
nic wspólnego ze Słupskiem.

Kiedy w internecie pojawiło się ogło-
szenie o naborze na stanowisko wice-
prezydenta, wielu pukało się w głowę. 
W samorządach przyjęło się bowiem, 
że to miejsce zarezerwowane dla bli-
skich współpracowników, najczęściej 
z tej samej partii. Ale nie dla Macieja 
Kobylińskiego, który musiał drżeć 
niedawno o posadę z powodu refe-
rendum dotyczącego jego odwołania 
oraz zmagać się z rozpadem koalicji 
w miejskiej radzie. - Po prostu postąpi-
liśmy jak zwykle w takich sytuacjach - 
mówią Expressowi urzędnicy ratusza.

Zgłosiło się 55 kandydatów, a do 
drugiego etapu kwalifikacji przeszło 
23. Prezydentowi najbardziej przypadł 
do gustu Edward Zdzieborski, w prze-
szłości m.in. burmistrz warszawskiej 
dzielnicy Wesoła i wiceprezydent 
Otwocka. Zadecydowała jego ogrom-
na wiedza z zakresu oświaty, którą 
głównie nowy wiceprezydent będzie 
zajmować się w Słupsku.

- Prezydentowi zależało na kimś, kto 
zna ten system i wie jakie niuanse pa-
nują w środowisku nauczycielskim. 
Edward Zdzieborski zaczynał karierę 
jako nauczyciel matematyki, więc ide-
alnie wstrzelił się w profil kandydata 
- tłumaczy Dawid Zielkowski, rzecznik 
ratusza. mp

O wyborze widocznego na zdjęciu 
Edwarda Zdzieborskiego w dużej 
mierze zdecydowała jego wiedza 
z zakresu oświaty
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inicjatywa JereMie 
dla rozwoju Pomorza
Z Waldemarem Długińskim, Dyrektorem Programu Mikrofinansowania Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o., o nowych środkach dla wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw 
na Pomorzu rozmawia Waldemar Gabis.

Czym jest Inicjatywa JEREMIE?
- Inicjatywa JEREMIE to Wspólne za-

soby dla mikro i małych przedsiębiorstw 
powstałe za sprawą Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i  
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 
która jest nową formą pozadotacyjnego 
wsparcia przedsiębiorców z mechani-
zmem rewolwingu tzn. że środki spłacone 
przez przedsiębiorców z otrzymanej po-
życzki ponownie zasilają kolejne podmio-
ty gospodarcze poprzez udzielane przez 
Fundusz pożyczki. Celem Inicjatywy JE-
REMIE jest poprawa dostępu do funduszy 
wspierających mikro i małe przedsiębior-
stwa oraz zapewnienie korzystnych wa-
runków finansowania dla mikro i małych 
podmiotów gospodarczych szczególnie 
poprzez dostarczanie kapitału na inwe-
stycje przedsiębiorcom, którzy nie mają 
dostępu do kredytów bankowych z uwa-
gi na zbyt krótką historię firmy, podmio-
tom rozpoczynającym działalność oraz 
absolwentom szkół wyższych, średnich 
i zawodowych.

Od kiedy Inicjatywa JEREMIE funkcjonu-
je na Pomorzu?

- Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. jest jedną z pierwszych Instytucji Fi-
nansowych na Pomorzu, które wprowadzi-
ły do swojej oferty udzielanych pożyczek 
na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, 
pożyczki na szeroko rozumiane inwestycje 
w ramach Inicjatywy JEREMIE. Pierwszą 
Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy podpisał 
z Menadżerem Funduszu Powierniczego 
JEREMIE Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego oraz Samorządem Województwa 
Pomorskiego w dniu 20 lipca 2010r. na 

kwotę 5,0 mln zł. Umożliwiło to realizację 
Inicjatywy JEREMIE w województwie 
pomorskim w okresie od października 
2010r. do czerwca 2011r. poprzez udzie-
lenie przedsiębiorcom 189 jednostkowych 
pożyczek na kwotę 6,67 mln zł gdzie 1,67 
mln zł stanowił wkład własny Funduszu. 
Drugą Umowę Operacyjną – Pożyczka 
Globalna Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
podpisał z Marszałkiem Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego oraz Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
na kwotę 20,0 mln zł w dniu 16 grudnia 
2011 roku. 

Jak wielu przedsiębiorców skorzystało 
dotychczas ze wsparcia?

- Środki te umożliwiły w okresie od 
grudnia 2011r. do grudnia 2012r. wspar-
cie pożyczkami na inwestycje przedsię-
biorców z terenu całego województwa 
pomorskiego w łącznej kwocie 24,86 

mln zł udzielając 378 jednost-
kowych pożyczek. Aktualnie 
Fundusz realizuje kolejną już 
Umowę Operacyjną – Pożycz-
ka Globalna podpisaną przez 
Marszałka Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego, Mena-
dżera Funduszu Powierniczego 
JEREMIE Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Pomorski Fun-
dusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
w dniu 13 grudnia 2012r. Kwo-
ta wsparcia środkami z Ini-
cjatywy JEREMIE wynosi 
30,0 mln zł i cieszy się wśród 
przedsiębiorców ogromnym 
zainteresowaniem co napawa 
optymizmem i wiarą w rozwój 
pomorskiej przedsiębiorczości, 
zarówno tej mikro i małej.   

Z czego w takim razie wynika 
tak duże zainteresowanie?

- Przede wszystkim z tego, że 
po raz pierwszy przy realizacji 
trzeciej Umowy Operacyjnej- 
Pożyczka Globalna Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy zaczął 
udzielać pożyczek z pomocą de 
minimis co sprawia, że pożycz-
ki oprocentowane są poniżej 
stopy referencyjnej ogłaszanej 
przez Urząd Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów a więc 
również poniżej stóp rynkowych. Trudno 
obecnie zobaczyć w ofercie Banków kre-
dyty dla podmiotów gospodarczych opro-
centowane na poziomie 2,0% w skali roku 
bo takie oprocentowanie mają nasze po-
życzki w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Czy taka oferta nie niesie ze sobą ryzyka 
przyciągnięcia do Państwa Funduszu 
tzw. trudnych klientów, a więc z proble-
mami finansowymi i kłopotami z płyn-
nością?

- Zawsze istnieje takie ryzyko jednakże 
analizy przeprowadzane przez nas mi-
nimalizują ryzyko tym bardziej, że nie 
udzielamy pożyczek bez zabezpieczenia 
tj. tylko na weksel jak w bankach. Stosu-
jemy przy udzielanym wsparciu wysoki 
poziom zabezpieczeń co jest dość rygo-
rystycznym podejściem jednakże elimi-
nuje przypadki ryzyka utraty środków źle 
udzielonych pożyczek.
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To, co dla wielu powinno być stan-
dardem, dla innych było szokiem lub 
co najmniej zaskoczeniem. Prezydent 
Słupska znalazł zastępcę z ogłoszenia. 
I to takiego, który jak dotąd nie miał 
nic wspólnego ze Słupskiem.

Kiedy w internecie pojawiło się ogło-
szenie o naborze na stanowisko wice-
prezydenta, wielu pukało się w głowę. 
W samorządach przyjęło się bowiem, 
że to miejsce zarezerwowane dla bli-
skich współpracowników, najczęściej 
z tej samej partii. Ale nie dla Macieja 
Kobylińskiego, który musiał drżeć 
niedawno o posadę z powodu refe-
rendum dotyczącego jego odwołania 
oraz zmagać się z rozpadem koalicji 
w miejskiej radzie. - Po prostu postąpi-
liśmy jak zwykle w takich sytuacjach - 
mówią Expressowi urzędnicy ratusza.

Zgłosiło się 55 kandydatów, a do 
drugiego etapu kwalifikacji przeszło 
23. Prezydentowi najbardziej przypadł 
do gustu Edward Zdzieborski, w prze-
szłości m.in. burmistrz warszawskiej 
dzielnicy Wesoła i wiceprezydent 
Otwocka. Zadecydowała jego ogrom-
na wiedza z zakresu oświaty, którą 
głównie nowy wiceprezydent będzie 
zajmować się w Słupsku.

- Prezydentowi zależało na kimś, kto 
zna ten system i wie jakie niuanse pa-
nują w środowisku nauczycielskim. 
Edward Zdzieborski zaczynał karierę 
jako nauczyciel matematyki, więc ide-
alnie wstrzelił się w profil kandydata 
- tłumaczy Dawid Zielkowski, rzecznik 
ratusza. mp

O wyborze widocznego na zdjęciu 
Edwarda Zdzieborskiego w dużej 
mierze zdecydowała jego wiedza 
z zakresu oświaty
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Według wyników badań przeprowadzo-
nych na zlecenie RWE, 91% Polaków 
stara się na co dzień ograniczać zużycie 
energii w swoim miejscu pracy. Gotowość 
do racjonalnego użytkowania energii jest 
także bardzo wysoka wśród mieszkań-
ców Polski Północnej. Już 86% pracow-
ników sektora MŚP z tego regionu (ex 
aequo z Polską Centralną) deklaruje, że 
zawsze lub bardzo często oszczędza ener-
gię w swojej firmie. Lepszy wynik (wśród 
pięciu ujętych w badaniu regionów) osią-
gają pod tym względem m.in. wojewódz-
twa wschodnie, południowe i zachodnie.

Polacy nie lubią marnotrawstwa 
i dbają o środowisko

Energię w miejscu pracy staramy się 
użytkować przede wszystkim racjonalnie, 
nie rezygnując z komfortu korzystania 
z urządzeń elektrycznych. Kierujemy się 
przy tym różnymi przesłankami. Głów-
nym powodem oszczędzania energii 
przez 90% pracowników MŚP 
w Polsce Północnej jest chęć 
obniżenia rachunków za 
energię. Dla większości 
mieszkańców regionu 
ważną rolę odgrywa-
ją inne pragmatycz-
ne względy, w tym 
niechęć do tzw. 
marno t raws twa 
(67%) lub przy-
zwyczajenia z domu 
(52%). 

Warto zwrócić rów-
nież uwagę na rosnącą 
rolę czynników ekolo-
gicznych. Już 38% ankieto-
wanych w Polsce Północnej 
– najwięcej w skali całego 
kraju – oszczędza energię 
po to, aby zachować zasoby 
naturalne dla przyszłych poko-
leń. Tyle samo osób kieruje się 
kwestią troski o środowisko, co 
stanowi trzeci najlepszy wynik 
w całej Polsce (po regionie cen-
tralnym i południowym).

Jak oszczędzamy energię 
w firmach z Polski Północnej?
Badania przeprowadzone w ramach 5. edycji Programu „Świadoma Energia RWE”, 
pokazują, że Polacy coraz chętniej oszczędzają energię elektryczną w miejscu pracy. 
Podobnie jest w województwie pomorskim.

- Oszczędzanie energii jest już po-
wszechne w firmach z Polski Północnej. 
Nasza gotowość do racjonalnego użyt-

kowania prądu napawa dużym 
optymizmem i wynika z ro-

snącego poczucia odpo-
wiedzialności miesz-

kańców regionu za 
wykorzystywaną 
energię, jej kosz-
ty i środowisko 
naturalne – mówi 
Iwona Jarzęb-
ska, Dyrektor ds. 
Marketingu i Ko-

munikacji w RWE 
Polska.
Zdecydowana więk-

szość mieszkańców pół-
nocnych województw 

oszczędza energię, mimo 
braku w ich firmach polityki 
efektywności (89%). Starają 

się ograniczać zużycie prądu, 
stosując znane sobie sposo-
by, chociaż niemal wszystkie 
regionalne firmy (95%) w ża-
den sposób nie premiują za to 
swoich pracowników (np. po-

przez nagrody ani wyróżnienia). 

Jednocześnie zdecydowana większość 
ankietowanych jest otwarta na dodatkowe 
wskazówki i zalecenia pracodawcy w tym 
zakresie. 

W jaki sposób oszczędzamy 
energię w firmach?

W firmach z Polski Północnej po-
wszechnie stosowane jest energoosz-
czędne oświetlenie (95%) i urządzenia 
(82%). Pod względem ich wykorzystania 
regionalny sektor MŚP wyraźnie przoduje 
na tle całego kraju (wynik ogólnopolski 
to odpowiednio 83% oraz 71%). Woje-
wództwa północne są również liderem we 
wdrażaniu innych rozwiązań energoosz-
czędnych. Przykładowo, automatyczne 
czujniki światła stosowane są przez po-
łowę tutejszych przedsiębiorstw, podczas 
gdy w całej Polce wykorzystuje je tylko 

- Oszczędzanie 
energii jest już 
powszechne 
w firmach z Polski 
Północnej. 

jedna trzecia firm. 
Niestety zastosowanie tego typu rozwią-

zań nie zawsze idzie w parze z praktycz-
nymi działaniami oszczędzającymi ener-
gię, podejmowanymi przez pracowników. 
W firmach z Polski Północnej rzadziej 
niż w całym kraju wyłączamy światło – 
pamięta o tym tylko 14% respondentów 
(w porównaniu z wynikiem ogólnopol-
skim 24%). Najrzadziej zwracamy także 
uwagę na wyłączanie niepotrzebnych 
urządzeń i nieużywanego sprzętu (14% 
w stosunku do wyniku ogólnopolskiego 
25%). 

- Jeśli chodzi o energooszczędne urzą-
dzenia czy oświetlenie – ich zastosowanie 
jest w firmach z Polski Północnej najbar-
dziej powszechne. Nadal jednak w regio-
nie pozostaje sporo do nadrobienia, jeśli 
chodzi o kluczowe działania energoosz-
czędne. Wymierne korzyści można osią-

gnąć nawet metodą małej zmiany, bez do-
datkowych inwestycji. Możemy np. przy-
stosować parametry sprzętu i sposób jego 
eksploatacji do swoich potrzeb. Ważna 
jest także właściwa konserwacja urządzeń 
oraz przełączanie ich w tryb tzw. stand-by 
– zauważa Jarzębska.

Na co warto zwrócić uwagę? 
Program edukacyjny „5 minut zabawy 

i 365 dni oszczędności” – najzabawniej-
sze szkolenia świata z oszczędzania ener-
gii poświęcony jest promowaniu zasad 
racjonalnego wykorzystania energii i jest 
realizowany przez RWE wspólnie z Kra-
jową Agencją Poszanowania Energii. 

Multimedialne materiały i interaktywne 
narzędzia, w tym gra dedykowana firmom, 
pomogą właścicielom MŚP w edukacji 
pracowników w tym zakresie. Energię 
można skutecznie oszczędzać w każdej 
firmie. Co więcej, w niektórych przedsię-
biorstwach, nawet przy niewielkim nakła-

dzie czasu i środków, można ograniczyć 
zużycie prądu nawet o 30%. 

Eksperci programu radzą, aby m.in. 
zainwestować w energoosz-
czędne urządzenia i oświe-
tlenie, które posiadają 
różne klasy efektywno-
ści energetycznej (od 
A do G). Przykłado-
wo, specjalne świe-
tlówki zużywają 
o 75-80% mniej 
energii niż zwykła 
żarówka, dodat-
kowo mają dużo 
większą żywotność. 

Bardzo dobre efekty 
przynosi także przełą-
czanie urządzeń w tryb 
oszczędny. W przypadku 
drukarki laserowej funkcja 
ta pozwala zaoszczędzić na-
wet 55kWh energii rocznie 
(co zmniejsza koszty energii 
zużywanej przez to urządzenie 
nawet o 70%). Z kolei instalu-
jąc funkcję oszczędzania ener-
gii na komputerach stacjonar-
nych – z których każdy zuży-
wa ok. 450 kWh energii rocznie 

– zaoszczędzić można w tym czasie nawet 
ponad 100 PLN (w odniesieniu do jedne-
go urządzenia). 

- Zdecydowana większość 
mieszkańców Polski Pół-

nocnej (86%)  na co dzień 
oszczędza energię elek-

tryczną w miejscu 
pracy.
- Ważnym powo-
dem oszczędzania 
energii w woje-
wództwach pół-
nocnych (pomor-
skim i zachodnio-

pomorskim) jest 
troska o środowisko. 

Motywem tym kieruje 
się w codziennym funkcjo-

nowaniu już 38% pracow-
ników regionalnych MŚP.

- Firmy z Polski Północnej 
są liderem w wykorzystaniu 

energooszczędnego oświetle-
nia (95%) i urządzeń (82%). 
- Wciąż jednak w regionie pół-
nocnym rzadziej niż w całym 
kraju wyłączamy w firmach 
światło i nieużywane w określo-

nym czasie urządzenia. (waga)

Energię w miejscu 
pracy staramy 
się użytkować 
przede wszystkim 
racjonalnie, 
nie rezygnując 
z komfortu 
korzystania 
z urządzeń 
elektrycznych.
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Według wyników badań przeprowadzo-
nych na zlecenie RWE, 91% Polaków 
stara się na co dzień ograniczać zużycie 
energii w swoim miejscu pracy. Gotowość 
do racjonalnego użytkowania energii jest 
także bardzo wysoka wśród mieszkań-
ców Polski Północnej. Już 86% pracow-
ników sektora MŚP z tego regionu (ex 
aequo z Polską Centralną) deklaruje, że 
zawsze lub bardzo często oszczędza ener-
gię w swojej firmie. Lepszy wynik (wśród 
pięciu ujętych w badaniu regionów) osią-
gają pod tym względem m.in. wojewódz-
twa wschodnie, południowe i zachodnie.

Polacy nie lubią marnotrawstwa 
i dbają o środowisko

Energię w miejscu pracy staramy się 
użytkować przede wszystkim racjonalnie, 
nie rezygnując z komfortu korzystania 
z urządzeń elektrycznych. Kierujemy się 
przy tym różnymi przesłankami. Głów-
nym powodem oszczędzania energii 
przez 90% pracowników MŚP 
w Polsce Północnej jest chęć 
obniżenia rachunków za 
energię. Dla większości 
mieszkańców regionu 
ważną rolę odgrywa-
ją inne pragmatycz-
ne względy, w tym 
niechęć do tzw. 
marno t raws twa 
(67%) lub przy-
zwyczajenia z domu 
(52%). 

Warto zwrócić rów-
nież uwagę na rosnącą 
rolę czynników ekolo-
gicznych. Już 38% ankieto-
wanych w Polsce Północnej 
– najwięcej w skali całego 
kraju – oszczędza energię 
po to, aby zachować zasoby 
naturalne dla przyszłych poko-
leń. Tyle samo osób kieruje się 
kwestią troski o środowisko, co 
stanowi trzeci najlepszy wynik 
w całej Polsce (po regionie cen-
tralnym i południowym).

Jak oszczędzamy energię 
w firmach z Polski Północnej?
Badania przeprowadzone w ramach 5. edycji Programu „Świadoma Energia RWE”, 
pokazują, że Polacy coraz chętniej oszczędzają energię elektryczną w miejscu pracy. 
Podobnie jest w województwie pomorskim.

- Oszczędzanie energii jest już po-
wszechne w firmach z Polski Północnej. 
Nasza gotowość do racjonalnego użyt-

kowania prądu napawa dużym 
optymizmem i wynika z ro-

snącego poczucia odpo-
wiedzialności miesz-

kańców regionu za 
wykorzystywaną 
energię, jej kosz-
ty i środowisko 
naturalne – mówi 
Iwona Jarzęb-
ska, Dyrektor ds. 
Marketingu i Ko-

munikacji w RWE 
Polska.
Zdecydowana więk-

szość mieszkańców pół-
nocnych województw 

oszczędza energię, mimo 
braku w ich firmach polityki 
efektywności (89%). Starają 

się ograniczać zużycie prądu, 
stosując znane sobie sposo-
by, chociaż niemal wszystkie 
regionalne firmy (95%) w ża-
den sposób nie premiują za to 
swoich pracowników (np. po-

przez nagrody ani wyróżnienia). 

Jednocześnie zdecydowana większość 
ankietowanych jest otwarta na dodatkowe 
wskazówki i zalecenia pracodawcy w tym 
zakresie. 

W jaki sposób oszczędzamy 
energię w firmach?

W firmach z Polski Północnej po-
wszechnie stosowane jest energoosz-
czędne oświetlenie (95%) i urządzenia 
(82%). Pod względem ich wykorzystania 
regionalny sektor MŚP wyraźnie przoduje 
na tle całego kraju (wynik ogólnopolski 
to odpowiednio 83% oraz 71%). Woje-
wództwa północne są również liderem we 
wdrażaniu innych rozwiązań energoosz-
czędnych. Przykładowo, automatyczne 
czujniki światła stosowane są przez po-
łowę tutejszych przedsiębiorstw, podczas 
gdy w całej Polce wykorzystuje je tylko 

- Oszczędzanie 
energii jest już 
powszechne 
w firmach z Polski 
Północnej. 

jedna trzecia firm. 
Niestety zastosowanie tego typu rozwią-

zań nie zawsze idzie w parze z praktycz-
nymi działaniami oszczędzającymi ener-
gię, podejmowanymi przez pracowników. 
W firmach z Polski Północnej rzadziej 
niż w całym kraju wyłączamy światło – 
pamięta o tym tylko 14% respondentów 
(w porównaniu z wynikiem ogólnopol-
skim 24%). Najrzadziej zwracamy także 
uwagę na wyłączanie niepotrzebnych 
urządzeń i nieużywanego sprzętu (14% 
w stosunku do wyniku ogólnopolskiego 
25%). 

- Jeśli chodzi o energooszczędne urzą-
dzenia czy oświetlenie – ich zastosowanie 
jest w firmach z Polski Północnej najbar-
dziej powszechne. Nadal jednak w regio-
nie pozostaje sporo do nadrobienia, jeśli 
chodzi o kluczowe działania energoosz-
czędne. Wymierne korzyści można osią-

gnąć nawet metodą małej zmiany, bez do-
datkowych inwestycji. Możemy np. przy-
stosować parametry sprzętu i sposób jego 
eksploatacji do swoich potrzeb. Ważna 
jest także właściwa konserwacja urządzeń 
oraz przełączanie ich w tryb tzw. stand-by 
– zauważa Jarzębska.

Na co warto zwrócić uwagę? 
Program edukacyjny „5 minut zabawy 

i 365 dni oszczędności” – najzabawniej-
sze szkolenia świata z oszczędzania ener-
gii poświęcony jest promowaniu zasad 
racjonalnego wykorzystania energii i jest 
realizowany przez RWE wspólnie z Kra-
jową Agencją Poszanowania Energii. 

Multimedialne materiały i interaktywne 
narzędzia, w tym gra dedykowana firmom, 
pomogą właścicielom MŚP w edukacji 
pracowników w tym zakresie. Energię 
można skutecznie oszczędzać w każdej 
firmie. Co więcej, w niektórych przedsię-
biorstwach, nawet przy niewielkim nakła-

dzie czasu i środków, można ograniczyć 
zużycie prądu nawet o 30%. 

Eksperci programu radzą, aby m.in. 
zainwestować w energoosz-
czędne urządzenia i oświe-
tlenie, które posiadają 
różne klasy efektywno-
ści energetycznej (od 
A do G). Przykłado-
wo, specjalne świe-
tlówki zużywają 
o 75-80% mniej 
energii niż zwykła 
żarówka, dodat-
kowo mają dużo 
większą żywotność. 

Bardzo dobre efekty 
przynosi także przełą-
czanie urządzeń w tryb 
oszczędny. W przypadku 
drukarki laserowej funkcja 
ta pozwala zaoszczędzić na-
wet 55kWh energii rocznie 
(co zmniejsza koszty energii 
zużywanej przez to urządzenie 
nawet o 70%). Z kolei instalu-
jąc funkcję oszczędzania ener-
gii na komputerach stacjonar-
nych – z których każdy zuży-
wa ok. 450 kWh energii rocznie 

– zaoszczędzić można w tym czasie nawet 
ponad 100 PLN (w odniesieniu do jedne-
go urządzenia). 

- Zdecydowana większość 
mieszkańców Polski Pół-

nocnej (86%)  na co dzień 
oszczędza energię elek-

tryczną w miejscu 
pracy.
- Ważnym powo-
dem oszczędzania 
energii w woje-
wództwach pół-
nocnych (pomor-
skim i zachodnio-

pomorskim) jest 
troska o środowisko. 

Motywem tym kieruje 
się w codziennym funkcjo-

nowaniu już 38% pracow-
ników regionalnych MŚP.

- Firmy z Polski Północnej 
są liderem w wykorzystaniu 

energooszczędnego oświetle-
nia (95%) i urządzeń (82%). 
- Wciąż jednak w regionie pół-
nocnym rzadziej niż w całym 
kraju wyłączamy w firmach 
światło i nieużywane w określo-

nym czasie urządzenia. (waga)

Energię w miejscu 
pracy staramy 
się użytkować 
przede wszystkim 
racjonalnie, 
nie rezygnując 
z komfortu 
korzystania 
z urządzeń 
elektrycznych.
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Rok 2012. Politechnikę Gdańską opusz-
czają pierwsi absolwenci jedynego 
w Polsce kierunku Inżynieria Mechanicz-
no-Medyczna. Co zmieniło się od czasu, 
gdy zakładali Państwo ten kierunek? 

W 2012 roku pojawili się pierwsi absol-
wenci II-go stopnia magisterskiego, nato-
miast pierwsi absolwenci stopnia inżynier-
skiego pojawili się już półtora roku wcze-
śniej. Kierunek od pięciu lat cieszy się wśród 
kandydatów dużym, i wciąż niesłabnącym 
zainteresowaniem. Możemy pochwalić się 
dobrymi, a nawet bardzo dobrymi studenta-
mi, przewyższającymi umiejętnościami stu-

dentów np. kierunku Mechanika i Budowa 
Maszyn. W 80% studentami kierunku In-
żynieria Mechaniczno-Medyczna są panie, 
co dla kobiet rozszerza możliwości studio-
wania na kierunku kiedyś przeznaczonym 
wyłącznie tylko dla mężczyzn.

Czy efekty widoczne na przykładzie 
pierwszych absolwentów są satysfakcjo-
nujące?

Najlepsi z pierwszego rocznika absol-
wentów pracują w zawodzie. Zatrudnieni 
są w fi rmach produkujących szeroko rozu-
miany sprzęt medyczny bądź w szpitalach 

jako inżynierowie ds. sprzętu medycznego 
i aparatury medycznej. Jest kilka osób, któ-
re podjęły studia doktorskie. Urządzenia 
medyczne, te sprowadzane z zagranicy, są 
bardzo drogie. Myślę, że nasi absolwenci 
będą zakładać małe fi rmy produkujące dużo 
tańszy, często prosty, sprzęt medyczny.

Należy pamiętać, że studenci kierunku In-
żynieria Mechaniczno-Medyczna, w 95% 
mają te same przedmioty co studenci kie-
runku Mechanika i Budowa Maszyn i do-
datkowo 500 godzin przedmiotów medycz-
nych. Absolwenci kierunku IMM są więc 
w pełni inżynierami mechanikami z dużą 

inżynier z wiedzą  medyczną 
O unikatowym kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna opowiada doc. Paweł Romanowski 
z Politechniki Gdańskiej, jeden z założycieli i kierowników jedynego w Polsce kierunku studiów, 
kształcącego inżynierów o kompetencjach medycznych.

Rok 2012. Politechnikę Gdańską opusz-
czają pierwsi absolwenci jedynego 
w Polsce kierunku Inżynieria Mechanicz-
no-Medyczna. Co zmieniło się od czasu, 
gdy zakładali Państwo ten kierunek? 

W 2012 roku pojawili się pierwsi absol-
wenci II-go stopnia magisterskiego, nato-
miast pierwsi absolwenci stopnia inżynier-
skiego pojawili się już półtora roku wcze-
śniej. Kierunek od pięciu lat cieszy się wśród 
kandydatów dużym, i wciąż niesłabnącym 
zainteresowaniem. Możemy pochwalić się 

dentów np. kierunku Mechanika i Budowa 
Maszyn. W 80% studentami kierunku In-
żynieria Mechaniczno-Medyczna są panie, 
co dla kobiet rozszerza możliwości studio-
wania na kierunku kiedyś przeznaczonym 
wyłącznie tylko dla mężczyzn.

Czy efekty widoczne na przykładzie 
pierwszych absolwentów są satysfakcjo-
nujące?

Najlepsi z pierwszego rocznika absol-
wentów pracują w zawodzie. Zatrudnieni 

jako inżynierowie ds. sprzętu medycznego 
i aparatury medycznej. Jest kilka osób, któ-
re podjęły studia doktorskie. Urządzenia 
medyczne, te sprowadzane z zagranicy, są 
bardzo drogie. Myślę, że nasi absolwenci 
będą zakładać małe fi rmy produkujące dużo 
tańszy, często prosty, sprzęt medyczny.

Należy pamiętać, że studenci kierunku In-
żynieria Mechaniczno-Medyczna, w 95% 
mają te same przedmioty co studenci kie-
runku Mechanika i Budowa Maszyn i do-
datkowo 500 godzin przedmiotów medycz-

inżynier z wiedzą  medyczną
O unikatowym kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna opowiada doc. Paweł Romanowski 
z Politechniki Gdańskiej, jeden z założycieli i kierowników jedynego w Polsce kierunku studiów, 
kształcącego inżynierów o kompetencjach medycznych.

Absolwent kierunku IMM 
powinien umieć  
współpracować z lekarzami 
w technicznym wspomaganiu 
medycyny i rozwiązywaniu 
problemów na styku 
medycyna-technika. 

– jedyny taki specjalista   w europie
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inżynier z wiedzą  medyczną 
wiedzą medyczną. Czy jesteśmy zadowole-
ni? W pełni na pewno nie.

Chcielibyśmy pozyskać fundusze na 
zorganizowanie nowocześniejszej bazy la-
boratoryjnej szczególnie z biomechaniki. 
Jednak gdy pytamy absolwentów, czy dziś 
podjęliby podobną decyzję odnośnie wybo-
ru kierunku, odpowiedź jest zdecydowanie 
twierdząca i to dla nas duża satysfakcja.

W USA inżynierowie zajmujący się 
konstruowaniem sprzętu medycznego 
stanowią elitę, a branża jest żyłą złota. 
Czy tak może być również w Polsce? Może, bo poza Politechniką 
Gdańską - drugiego takiego kierunku w Europie nie ma.

Czy na świecie takie kierunki cieszą się 
popularnością? Czy program realizowa-
ny w Polsce jest zbieżny ze światowymi 
standardami?

W zasadzie drugiego takiego kierunku 
w Europie nie ma. W USA inżynierowie 
zajmujący się konstruowaniem sprzętu me-
dycznego stanowią elitę, a branża jest żyłą 
złota.

Jakie cechy powinien mieć inżynier 
współpracujący z lekarzami? 

Absolwent kierunku IMM powinien 
umieć  współpracować z lekarzami w tech-
nicznym wspomaganiu medycyny i roz-
wiązywaniu problemów na styku medy-
cyna-technika. Jako inżynier, poza wiedzą 
i umiejętnościami dotyczącymi inżynierii 
mechanicznej, powinien znać urządzenia 
technicznego wspomagania medycyny oraz 
posiadać umiejętności zarządzania sprawa-
mi związanymi z eksploatacją i wymianą 
technicznego wyposażenia jednostek służ-
by zdrowia – w szpitalach, sanatoriach oraz 
placówkach rehabilitacyjnych.

Proszę o przytoczenie przykładów efek-
tów takiej nawiązanej już współpracy.

Współpraca inżyniera mechanika z kar-
diochirurgiem zaowocowała pierwszym 
polskim stabilizatorem pola operacji serca, 
operacji bez włączania krążenia pozaustro-

jowego. Na ukończeniu jest procedura 
zamykania fragmentu przedsionka serca 
zabezpieczająca przed wydostawaniem się 
z niego skrzeplin w przypadku migotania 
przedsionków. Mechanicy, chirurdzy i orto-
pedzi wspólnie pracują przy modelowaniu 
elementów układu kostno-ścięgnowego, 
tworzą algorytmy modeli tkanek, opraco-
wują metodę zespolenia ścian żołądka po 

jego częściowej resekcji, trwają prace nad 
optymalizacją przyszywania zerwanych 
ścięgien itd. Znakomitym przykładem 
efektów współpracy mechaników  i fizyko-
terapeutów  są prace dyplomowe  Mateusza 
Pawelca i Łukasza Piekarskiego, zeszło-
rocznych absolwentów. Zaprojektowane 
urządzenia, absolutnie konkurencyjne do 
znanych na świecie, są już produkowane 
przez firmę „TERMA” mieszczącą się 
w Czaplach  k/Gdańska.

Jaki jest Pana największy osobisty sukces 
związany z inżynierią mechaniczno-me-
dyczną?

Mój osobisty sukces związany z Inżynie-
rią Mechaniczno-Medyczną to współudział 
przy tworzeniu tego unikatowego kierunku, 
jedynego w Polsce, obleganego od 5-ciu lat 
przez kandydatów. Wiele już powstawało 
kierunków studiów, które znikały jeden po 
drugim wskutek braku kandydatów. Dumą 
napawają mnie zaprojektowane przez 
moich studentów urządzenia medyczne, 
szczególnie rehabilitacyjne, produkowa-
ne seryjnie.  Bardzo mnie cieszy również 
nawiązanie współpracy z przemysłem, 
niezbędnej do realizacji wielu cennych pro-
jektów, które bez możliwości stworzonych 
przez przedsiębiorstwa, nie ujrzałaby świa-
tła dziennego.
Rozmawiała Izabela Adamska

– jedyny taki specjalista   w europie
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Wśród analityków przeważają prognozy, we-
dług których na koniec 2013 r. stopa bezrobocia 
wyniesie 14,2 proc. Jeśli tak się stanie, bez pra-
cy będzie 2,3 mln osób – o 150 tys. więcej niż 
w tym roku. 

Najgorzej sytuacja wygląda wśród ludzi mło-
dych. Z wyliczeń Ministerstwa Pracy wynika, że 
dziś mamy w Polsce bez pracy ponad 700 tys. 
osób do 30 roku życia. Najlepiej jest na Dolnym 
Śląsku - młodych jest 45 proc. wśród wszystkich 
osób bez pracy. W niektórych regionach pra-
wie 60 proc. bezrobotnych to osoby, które nie 
ukończyły 34 lat. To dotyczy szczególnie wo-
jewództw: małopolskiego, lubelskiego i święto-
krzyskiego. Biorąc pod uwagę pesymistyczne 
prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na 
poziomie 1,7 proc, w 2013 r. to mamy przed sobą 
bardzo chude lata. 

Jest przy tym branża, która wbrew panującej re-
cesji na świecie ma się szczególnie dobrze. Roz-
wija się w szybkim, stabilnym tempie i może być 

przysłowiowym małym światełkiem w tunelu, 
jeśli chodzi o rynek pracy, zwłaszcza wśród mło-
dych ludzi. Mowa tu o centrach usługowo-biz-
nesowych, które powstają jak grzyby po deszczu 
w całym kraju. Niby wbrew logice bo „wszędzie 
jest źle”, wszyscy oszczędzają, a tu inwestuje się 
ogromne pieniądze, w wielkie kompleksy biuro-
we. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje, 
wynikających choćby z obecnej sytuacji gospo-
darczej na świecie.

Jednym z nich jest offshoring, czyli przenosze-
nie wybranych procesów biznesowych przed-
siębiorstwa poza granicę kraju przy zachowaniu 
tej samej grupy klientów. Dotyczy on procesów 
takich jak produkcja, usługi lub zamówienia, 
a jego celem jest obniżenie kosztów. Przykładem 
może być Centrum finansowo-księgowe Bayer 
Service Centre Gdańsk, mające siedzibę w Oli-
via Business Centre. Docelowo w SCG zostanie 
stworzonych ok. 250 miejsc pracy.

W efekcie czynionych w ostatnich latach inwe-

Według przewidywań ministerstwa finansów, w roku 2013 stopa bezrobocia w Polsce 
wyniesie 13 proc. Prognozę taką resort finansów zawarł w ustawie budżetowej. 
Na szczęście inwestycje biznesowe sprawiają, że powstają także nowe miejsca pracy.

Centra biznesowe stymulują   rynek pracy w Trójmieście

W Trójmieście buduje się teraz więcej kompleksów usługowo-biurowych niż mieszkań. 
Aktualnie Polska jest jednym dużym placem budowy

Umiejscowienie Olivia 
Business Centre w po-

bliżu Kampusu Uniwer-
sytetu Gdańskiego daje 

nieograniczone moż-
liwości współpracy fir-
mom w zakresie pozy-

skiwania absolwentów, 
prowadzenia badań etc. 
- ocenia Maciej Grabski, 

inwestor OBC
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Centra biznesowe stymulują   rynek pracy w Trójmieście

Na początku roku  
pozwolenie na użytko-
wanie otrzymały Olivia 
Point i Olivia Tower 
– dwa nowe budynki 
kompleksu biurowego 
Olivia Business Centre. 
Tym samym do trzech 
wzrosła ilość oddanych 
już budynków.  
Pierwszy Olivia Gate 
oddany został pod ko-
niec 2011 roku. Docelo-
wo cały kompleks składać się będzie z siedmiu budynków. Nowe budynki 
- Olivia Point (9 tys. m kw.) i Olivia Tower (15 tys. m kw.) – to łącznie 
blisko 24 000 mkw. nowej powierzchni. Od 100 do 2700 mkw. na każdym 
piętrze.

Jednym z pierwszych najemców, który wprowadzi się na „nowe” jest 
Centrum finansowo-księgowe Bayer Service Center Gdańsk.  SCG jest 
częścią globalnej sieci centrów serwisowych zajmujących się m. in. takimi 
usługami jak księgowanie środków trwałych, należności i zobowiązań, czy 
rozliczanie kosztów podróży. Firma Bayer docelowo zajmie dwa piętra 
budynku Olivia Tower połączone wewnętrzną klatką schodową przezna-
czoną wyłącznie do użytku najemcy. SCG przejmie ok. 1 tys. 200 mkw. 
powierzchni a kolejne 1 tys. 200 mkw. najpóźniej do końca 2014 roku.

- Tak naprawdę, znajdujemy się w Olivia Business Center od września 
2012 roku. W tamtym czasie zajmowaliśmy około 400 mkw. powierzchni 
tymczasowej w budynku Olivia Gate. Teraz przeprowadzamy się do swo-
jej docelowej siedziby w budynku Olivia Tower – mówi Remigiusz Woj-
ciechowski, szef Bayer Service Center Gdańsk.

Celem SCG jest uelastycznienie procesów, zwiększenie wydajności i wzrost 
konkurencyjności świadczonych usług księgowych na arenie międzynaro-
dowej przy zachowaniu obecnych, wysokich standardów jakości. Jednym 
z zasadniczych rozwiązań jest grupowanie działalności księgowej we Wspól-
ne Centra Usług (Finance & Accounting Shared Service Center). Centrum 
w Trójmieście będzie obsługiwało kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 
Trójmiejskie centrum usług będzie obsługiwało spółki firmy Bayer z kra-
jów Europy Środkowej i Wschodniej, od Niemiec po Kazachstan.   
W przeciągu trzech najbliższych lat Bayer Service Center Gdańsk zamie-
rza stworzyć ok. 250 miejsc pracy. Przede wszystkim dla specjalistów 
w dziedzinie rachunkowości, biegle posługujących się językami obcymi. 

- Chcemy zatrudniać zarówno osoby bezpośrednio po studiach bez kon-
kretnego doświadczenia zawodowego jak i osoby doświadczone, które już 
pracowały w branży centrów usług wspólnych. Ważnym czynnikiem, któ-
rym kierujemy się podczas rekrutacji jest znajomość języków obcych tj. 
angielskiego, niemieckiego i języków ok. dwudziestu krajów, dla których 
Centrum będzie świadczyć usługi. Praca w SCG to ogromna szansa zdoby-
cia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej korporacji o global-
nie rozpoznawalnej marce - dodaje Remigiusz Wojciechowski.

Wsparcia SCG udzieliły również instytucje lokalne tj. InvestGDA, 
Miasto Gdańsk oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Głównym partnerem od strony regionalnej, koordynującym projekt, był 
zespół Invest in Pomerania. (ster)

stycji sytuacja w Trójmieście jest znacznie lepsza 
niż średnia w Polsce. Stopa bezrobocia w Gdań-
sku wynosi 6 proc. (stan na koniec 11.2012 r.). 
Taka sama jest w Gdyni, a w Sopocie wynosi 
zaledwie 4,2 proc. Ale napływ inwestycji ma też 
znaczenie dla mieszkańców okolicznych powia-
tów. Dość wspomnieć, że w powiecie gdańskim 
(siedziba: Pruszcz Gd.) poziom bezrobocia wy-
nosi 8,6 proc., a w powiecie kartuskim 10 proc.

Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych w Polsce systematycznie wzrasta. 
W porównaniu do 2009 roku liczba pracow-
ników centrów usług zwiększyła się o 50% 
– z 56,6 tys. do 85,0 tys. na koniec 2011 roku. 
A tylko w ciągu mijającego roku przybyło ok. 
15 tys. nowych miejsc pracy. W sektorze usług 
dla biznesu mamy zatem w Polsce ponad 100 
tys. miejsc pracy.

Średni roczny wzrost zatrudnienia w skali kra-
ju w kilkuletnim okresie (od 2008 roku) kształ-
tował się na poziomie nieco ponad 20%. 

Trójmiasto jest dobrze przygotowane na 
współpracę z inwestorami zagranicznymi z sek-
tora nowoczesnych usług biznesowych. Wskaź-
nik powierzchni niewynajętej w Trójmieście po-
zostaje średnim poziomie (około 11,1%) i daje 
możliwość zaistnienia nowemu oraz rozwoju 
już działającemu tutaj najemcy.

Istotnym czynnikiem, dla którego wielkie fir-
my przenoszą swoje siedziby do centrów bizne-
sowych w Trójmieście jest dostęp do wysoko 
wykwalifikowanej kadry, ze znajomością języ-
ków obcych. Jednocześnie, centra te stanowią 
niepowtarzalną szansę na rozwój umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych dla absolwentów 
trójmiejskich uczelni.

- Pod tym względem umiejscowienie Olivia 
Business Centre w pobliżu Kampusu Uniwer-
sytetu Gdańskiego daje nieograniczone możli-
wości współpracy firmom w zakresie pozyski-
wania absolwentów, prowadzenia badań etc. 
- ocenia Maciej Grabski, inwestor OBC. – Duże 
znaczenie ma również współpraca z władzami 
samorządowymi. Dzięki temu wspólnie two-
rzymy wizerunek Gdańska jako miejsca przyja-
znego do biznesu, ale także wspaniałego miej-
sca do życia. A fakt, iż w Gdańsku wspaniale się 
mieszka, jest wielkim atutem także dla samych 
inwestorów, którym łatwiej tu ściągnąć swoich 
menedżerów i pracowników.

Nie dziwmy się zatem, że w Trójmieście bu-
duje się teraz więcej kompleksów usługowo-
biurowych niż mieszkań. Aktualnie Polska jest 
jednym dużym placem budowy. Szacuje się, że 
na koniec I kw. 2012 roku ponad 1 mln m kw. 
nowoczesnych biur było w trakcie realizacji. To 
prawie dwa razy więcej niż w tym samym okre-
sie w 2011 roku. 
(ster)

Bayer już na swoim
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Region Morza Bałtyckiego to dla sa-
morządu pomorskiego bardzo ważny 
obszar współpracy, a Obwód Kalinin-
gradzki jest istotnym i jego szczegól-
nym partnerem. Niezwykle istotny jest 
fakt uruchomienia Programu Współpra-
cy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 
2007-2013, którego celem jest wspólne 
rozwiązywanie problemów sąsiadują-
cych regionów, tak by uczynić je bar-
dziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi.

Zalew Wiślany, stanowiący dla wo-
jewództwa pomorskiego granicę z Ob-
wodem Kaliningradzkim, należy do 
kilkunastu największych europejskich 
zbiorników wodnych. Bezpośrednio nad 
zalewem mieszka ok. miliona mieszkań-
ców, z czego 70% po stronie obwodu ka-
liningradzkiego i 30%             w Polsce. 
Obszar ten łączy w sobie zarówno po-
tencjał transportowy, niezwykle ważny 
z punktu widzenia europejskiej polityki 
transportowej, jak i turystyczny. 

Zalew przedstawia sobą znakomite 
możliwości dla stworzenia bardzo do-
brych warunków dla aktywnego wypo-
czynku na wodzie. Jest  też obszarem 
wspólnej troski w zakresie ochrony 
środowiska i zagospodarowania dróg 
wodnych.  Ponadto prowadzone są pra-
ce nad stworzeniem wspólnej koncepcji 
wykorzystania walorów turystycznych 
i transportowych Zalewu, w tym, m.in. 
rozwój Międzynarodowej Drogi Wod-
nej E70 czy też zrealizowanie polskiego 
projektu „Pętla Żuławska”. 

Ważną częścią omawianych działań 
jest także stymulacja współpracy portów 
znajdujących się w strefie nadzalewo-
wej: Gdańska, Elbląga i Kaliningradu. 
Możliwości są więc ogromne,  zwłasz-

Polska – rosja – zalew wiślany
O perspektywach rozwoju i wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego 
w ramach współpracy Polski i Rosji rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

cza, że szacowana pojemność całego 
akwenu wynosi około 3 tys. jachtów, 
a na chwilę obecną mamy możliwość 
zacumowania dla zaledwie 300.

Znaczenie gospodarcze sieci śródlądo-
wych dróg wodnych delty Wisły i Zale-
wu Wiślanego dla naszego regionu znaj-
duje swoje potwierdzenie w dokumen-
tach strategicznych takich jak: Strategia 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020, Strategia Rozwoju Turystyki 
Województwa Pomorskiego, Plan Za-
gospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Pomorskiego itd. Budowana 
sukcesywnie infrastruktura żeglarska 
ma służyć nie tylko lokalnemu społe-
czeństwu, ale będzie też oddziaływać  
w szerszym znaczeniu, tj. krajowym 
i międzynarodowym.

Pomorskie jest zainteresowane jak 
najbliższymi kontaktami z Obwodem 
Kaliningradzkim. Samorządy regionu 

liczą na jak najwięcej turystów z Rosji, 
ale też chcą zainteresować Pomorzan 
ofertą rosyjską. Pomorskie samorządy 
oraz instytucje i organizacje współpra-
cują w ramach Euroregionu Bałtyk, 
np. w takich projektach jak: Moment, 
LED, Diske, YC3  (dotyczyły one m.in. 
takich kwestii jak: zarządzanie gospo-
darką wodną, wdrażanie technologii 
LED w oświetleniu miejsc publicznych, 
współpraca sektora MSP, współpraca 
młodzieży). Jednostki z naszego wo-
jewództwa np. porty także uczestniczą 
w projektach współpracy itd.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przed-
stawiciele województwa warmińsko-
mazurskiego, obwodu kaliningradzkie-
go, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, 
Instytutu Morskiego w Gdańsku, portu 
w Elblągu oraz marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk.
POR 
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Już od ponad roku mamy możliwość fi-
nansowania inwestycji mających na celu 
rozwój i zwiększenie atrakcyjności prze-
strzeni miejskiej w formie unijnych instru-
mentów zwrotnych.   

Na co pożyczka?
- Projekty przeznaczone do sfinansowania 

w ramach inicjatywy JESSICA muszą łą-
czyć element komercyjny, który zapewnia 
rentowność projektu oraz element społecz-
ny, ważny z punktu widzenia lokalnej spo-
łeczności - wyjaśnia Katarzyna Feldheim 
z Agencji Rozwoju Pomorza S.A. - Projek-
ty muszą dotyczyć inwestycji infrastruktu-
ralnych. Sama nazwa „Projekty Miejskie”, 
wskazuje na inwestycje, które przyczynią 
się do poprawy warunków życia społecz-
nego w Trójmieście i Słupsku. 

Tego typu pożyczki, to oferowane przez 
Unię Europejską Instrumenty zwrotne, któ-
re pozwalają na wykorzystanie środków 
wielokrotnie i wsparcie większej ilości in-
westycji niż zwykłe dotacje.

Co mogą zyskać mieszkańcy? 
Do chwili obecnej zostały podpisane 

trzy umowy na realizację projektów. Już 
za około półtora roku mieszkańcy Sopotu 
oraz osoby odwiedzające to miasto cieszyć 
się będą nowym dworcem  kolejowym 
oraz atrakcyjnie zagospodarowanym tere-
nem przydworcowym. Część środków na 

realizację tej inwestycji pochodzić będzie 
właśnie z pożyczki, uzyskanej w ramach 
inicjatywy JESSICA. 

Oprócz dworca, w Sopocie pojawią się 
nowe budynki usługowo-handlowe, pod-
ziemny i naziemny parking, miejski plac 
z nowocześnie zaaranżowaną małą archi-
tekturą i zielenią miejską. Również dzię-
ki takiej niskooprocentowanej pożyczce 
prywatny deweloper zbuduje nowe cen-
trum promocji kultury i sztuki w Gdańsku-
Wrzeszczu „Garnizon Kultury”. 

Rewitalizowane dawne koszary, zacho-
wają ciekawy neorenesansowy wygląd 
i zyskają nową atrakcyjną społecznie funk-
cję kulturalną. We Wrzeszczu powstanie 
kino kameralne, klub muzyczny, galeria 
sztuki i lokale gastronomiczne. Gdynia 
natomiast za niespełna dwa lata dzięki tym 
samym środkom zyska Muzeum Emigra-
cji w dawnym budynku Dworca Morskie-
go. Jak na razie to jedyne miejsce w kraju, 
gdzie będzie można poznać historię emi-
gracji z ziem polskich. Kino studyjne, teatr, 
wystawy czasowe i stałe stworzą wyjątko-
we miejsce nauki, kultury i rozrywki. 

O pożyczkę na realizację tego typu pro-
jektów mogą ubiegać się podmioty pro-
wadzące działalność gospodarczą bez 
względu na swój status prawny oraz spo-
sób, w jaki działalność ta jest finansowana.  

Szansa na rozwój miast
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) zaprasza do 
skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek 
przyznawanych na preferencyjnych zasadach 
w ramach Inicjatywy JESSICA na projekty miejskie 
zlokalizowane w Trójmieście i Słupsku.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (inicjatywa JESSICA)
58 323 31 78, 58 323 31 77

Jeśli chodzi o uwzględnienie koniecznej 
w projektach funkcji społecznej JESSICA 
daje wiele możliwości. Już podane przy-
kłady pokazują, że z reguły łączy się kilka 
czynników społecznych przewidzianych 
dla tego typu projektów np. rewitalizację 
obszarów miejskich z rozbudową lub prze-
budową infrastruktury a nawet z zakupem 
urządzeń służących do produkcji energii 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. 

Gdzie po pożyczkę?
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest 

partnerem  Banku Gospodarstwa Krajo-
wego pełniącego rolę Funduszu Rozwoju 
Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy 
JESSICA  w  Gdańsku, Gdyni, Sopocie 
i Słupsku. 

- Preferencyjna pożyczka na realizację 
Projektów Miejskich, charakteryzuje się 
niskim oprocentowaniem wyjściowym - 
stopa referencyjna NBP, które może być 
znacząco obniżone, nawet o 80%, poprzez 
wskaźnik społeczny szacowany na pod-
stawie przewagi pozytywnych oddziały-
wań zewnętrznych projektu miejskiego 
w sferach: społecznej, gospodarczej i śro-
dowiskowej nad jego częścią komercyj-
ną. Dodatkowym atutem pożyczki jest jej 
długi okres spłaty, nawet do 20 lat – mówi 
Bartosz Wietrzykowski z ARP S.A. – „Po-
nadto istnieje możliwość uzyskania karen-
cji w spłacie pożyczki do 1 roku po rze-
czowym zakończeniu projektu miejskiego, 
jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r. 

Nabór wniosków będzie trwał do wy-
czerpania środków, mieszkańcy  Gdań-
ska, Gdyni, Sopotu i Słupska mogą więc 
mieć nadzieję na kilka kolejnych ciekawy 
realizacji. 
(miro)

W wyremontowanym budynku 
historycznego Dworca Morskiego 

w Gdyni swoją siedzibę będzie miało 
Muzeum Emigracji
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Wciąż nie ma wszystkich regulacji 
prawnych, wciąż nie wiadomo jak duże 
mamy złoża i wciąż nie wiadomo czy 
wydobycie będzie w ogóle opłacalne. Jak 
dotąd jedno wydaje się być jednak pewne 
– jeśli Polska rzeczywiście będzie „łupko-
wym Eldorado”, to kluczową rolę będzie 
odgrywać Pomorze. Najbliższe miesiące 
mogą przynieść wiele odpowiedzi i roz-
wiązań, a właściciele koncesji ostro biorą 
się do pracy.

Będą wiercić w nowych miejscach

Zaczęło się w połowie 2010 r. w oko-
licach Lęborka. Od tego czasu firmy in-
tensywnie pracują przy odwiertach. Jak 
dotąd wykonano ich prawie 40, z czego 
połowę na Pomorzu. Szacuje się, że bę-
dzie łącznie około trzystu w całym kraju. 
Wyraźnym liderem pod tym względem 
jest spółka PGNiG, która w 2011 r. wy-
konała odwiert Lubocino 1, a rok później 
Lubocino 2H oraz Opalino 2 w powiecie 
wejherowskim. - Pozostałe prace i loka-
lizacje odwiertów w 2013 uzależnione są 
od analiz związanych z pobranymi kilka 
miesięcy temu próbkami skał, np. na kon-
cesji Wejherowo – tłumaczą przedstawi-
ciele spółki.

A z tą koncesją, która obejmuje wspo-
mniane Lubocino i Opalino, wiążą się 
jak na razie największe nadzieje i według 
wstępnych zapowiedzi w 2015 r. moż-
na by już zacząć komercyjne wydobycie 
gazu łupkowego.

Wiadomo już jednak, że PGNiG wy-
kona wkrótce trzy kolejne odwierty: na 
przełomie lutego i marca niedaleko wsi 
Borcz w powiecie kartuskim i wsi Wisin 
w powiecie kościerskim oraz w okolicach 
Kochanowa w gminie Luzino w powiecie 
wejherowskim, gdzie prace mają ruszyć 
na początku drugiego kwartału.

Do najaktywniejszych należy również 
Lane Energy Poland, która posiada trzy 
koncesje w północnej Polsce: Lębork, 
Damnica i Karwia. Spółka ma na koncie 
już cztery odwierty w powiatach słupskim 
i lęborskim. - W 2010 r. zrealizowano 
pierwszy odwiert Łebień LE-1, w 2011 r. 
wykonano dwa poziome odwierty: Łebień 
LE-2H i Warblino LE-1H, w których na-
stępnie przeprowadzono szczelinowanie 
hydrauliczne – mówi Katarzyna Terej, 
doradca Lane Energy Poland. - Uzyskano 
przepływ gazu, obecnie przeprowadzana 

eldorado na wyciągnięcie ręki
Rok 2013 przyniesie co najmniej kilka nowych odwiertów w województwie pomorskim 
i może dać odpowiedź na pytanie o opłacalność wydobycia gazu łupkowego.

jest szczegółowa ocena techniczna, na 
podstawie której zostaną określone kolej-
ne działania. 

Czwarty odwiert został wykonany 
w Strzeszewie w gminie Wicko pod koniec 
2012 r. Pobrano z niego próbki i przygo-
towano do dalszych testów, które odbędą 
się w tym roku. - W 2013 roku planujemy 
wykonanie 2 lub 3 pionowych odwiertów, 
jednak ich lokalizacje nie zostały jeszcze 
ustalone – dodaje  Katarzyna Terej.

Z jeszcze większym rozmachem działa 
firma BNK Polska, będąca operatorem aż 
sześciu koncesji. Trzy z nich (na obszarach 
koncesyjnych: Bytów, Darłowo i Trzebie-
lino) należą do spółki Indiana Investe-
ment, a trzy (Sławno, Słupsk i Starogard) 
do Saponis Investement. Firma wykonała 
już sześć odwiertów w gminach Ustka, 
Potęgowo, Tczew, Trzebielino i Stężyca. 
I na każdej z nich planuje dalsze prace. - 
Obecnie firma prowadzi procedury admi-
nistracyjne w celu  modyfikacji koncesji, 
tak by uzyskać zwiększenie dopuszczalnej 
głębokości wierceń i  możliwość wierceń 
kierunkowych. Termin rozpoczęcia kolej-
nych prac wiertniczych i testowych zależy 
od terminu zakończenia procedur admini-
stracyjnych, czyli uzyskania decyzji zmie-
niającej posiadane koncesje – wyjaśnia 
Agnieszka Rup-Wasilewska, rzeczniczka 
BNK. - W każdej z wybranych lokalizacji 
firma liczy na duże pokłady gazu w for-
macjach łupkowych, które będzie można 

w przyszłości poddać komercyjnemu wy-
dobyciu i dystrybucji. Lokalizacje dla ko-
lejnych odwiertów zostaną zatwierdzone 
w przeciągu najbliższych miesięcy.

Kluczem będzie opłacalność

To, że na Pomorzu jest gaz łupkowy, jest 
pewne. W 2013 r. ma się jednak okazać czy 
jego wydobycie będzie opłacalne. Roz-
terki, z jakimi muszą borykać się spółki, 
doskonale widać na przykładzie Talisman 
Energy. Ta firma wykonała w regionie 
tylko jeden odwiert, ale za to szczęśliwy. 
- To odwiert pionowy o głębokości 3600 
m zlokalizowany w miejscowości Lewi-
no, w gminie Linia, na koncesji Gdańsk 
W – mówi Jadwiga Święcicka z Talisman 
Energy. - Prace wiertnicze przebiegały 
sprawnie, w pełni bezpiecznie i nie na-
trafiliśmy na żadne problemy. Z odwiertu 
został pobrany rdzeń skalny, który został 
poddany szczegółowej analizie w labora-
torium. Na podstawie dotychczas zebra-
nych danych możemy powiedzieć, że na 
tym terenie natrafiliśmy na gaz, jednak 
na ten moment mamy jeszcze za mało in-
formacji by stwierdzić jak wydajne i roz-
ległe może być potencjalne złoże. Nie da 
się również ocenić, czy wydobycie gazu 
w tej okolicy będzie opłacalne. Konieczne 
jest wykonanie kolejnych badań i testów, 
w tym odwiertu poziomego oraz próbne-
go szczelinowania. Mikołaj Podolski

Gaz łupkowy 
znaleziono 

już m.in. 
w Lubocinie, 

gdzie znajdu-
je się jeden 

z najbardziej 
perspekty-

wicznych 
odwiertów
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Członkami Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej MŚP jest 25 cechów rzemiosł, 4 
spółdzielnie rzemieślnicze oraz Klub Biz-
nesu. Organizacje rzemiosła mają siedziby 
we wszystkich powiatach województwa 
pomorskiego. 

Dzięki tradycji, wierności wartościom 
i poszukiwaniu wciąż nowych rozwiązań 
atrakcyjnych dla naszych członków jeste-
śmy najstarszą i największą organizacją sa-
morządu gospodarczego w województwie 
pomorskim i jedną z większych w kraju. 
Dzięki naszej pozycji reprezentujemy stro-
nę pracodawców w Komisji Trojstronnej.

Cele statutowe
Realizujemy nasze cele statutowe w inte-
resie naszych interesariuszy poprzez:
- reprezentowanie interesów przedsię-
biorców wobec organów władzy, sądów, 
administracji rządowej oraz samorządu 
terytorialnego, 
- udzielanie członkom pomocy instrukta-
żowej i doradczej, oraz udział w tworze-
niu prawa, 
- przekazywanie informacji umożliwiają-
cej rozwój gospodarczy firm
- wspieranie i rozwój szkolnictwa 
zawodowego
 - promowanie wiodących zakładów, 
- stworzenie najlepszej jednostki szkole-
niowej i egzaminacyjnej w województwie 
pomorskim, stosującej innowacyjne 
metody w zakresie organizacji i sposobu 
prowadzania szkoleń, 
- ustawiczne szkolenie pracowników, 
traktowanych jako wewnętrznych 
klientów,
- zagwarantowanie członkom i klientom 
warunków do dobrej współpracy oraz 
partnerskich stosunków, 
- szkolenie i wdrażanie systemów zarzą-
dzania jakością w firmach i organizacjach 
rzemiosła, 
- wspieranie firm w zakresie budowy 

Służą, szkolą, 
zatrudniają
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jako organizacja samorządu 
gospodarczego i zawodowego non-profit działa w Gdańsku od 1945r. Reprezentuje przed 
władzami publicznymi ponad 2500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 
ok. 21 000 pracowników, szkolących około 6000 pracowników młodocianych. 

Prezes Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej 
MSP, Wiesław Szajda

strategii,
Izba realizuje zadania skierowane na 

tworzenie nowych miejsc pracy. Od 1998 
roku prowadzimy doradztwo i szkolenia 
związane z wdrażaniem systemów zarzą-
dzania jakością wg norm ISO 9001:2000; 
ISO 14001 oraz związane z wdrażaniem 
systemu zapewnienia jakości zdrowotnej 
żywności HACCP. W oparciu o własną 
bazę, środki finansowe oraz kadrę dydak-
tyczną, we współpracy z Powiatowymi 
Urzędami Pracy, Miejskimi Ośrodka-
mi Pomocy Społecznej i Powiatowymi 
Centrami Pomocy Rodzinie prowadzimy 
szkolenia dla dorosłych, przekwalifiko-
wujące oraz dokształcające organizowane 
w sposób indywidualny i grupowy.

W ramach działalności statutowej, na 
mocy ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rze-
miośle, organizujemy i przeprowadzamy 
egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladni-
ka i mistrza. W zakładach rzemieślniczych, 
zrzeszonych w naszej Izbie zatrudnionych 
jest blisko 6000 pracowników młodocia-
nych, którzy jednocześnie poprzez pra-
cę i naukę zdobywają kwalifikacje w 45 
zawodach. Liczba zawodów, w których 
kształcimy wciąż wzrasta tak by pokrywać 
aktualne potrzeby pracodawców. 

Miarą aktywności naszej organizacji 
w zakresie promowania małych i śred-
nich przedsiębiorstw jest udział naszych 

członków w licznych imprezach promo-
cyjnych, szkoleniowych oraz konkursach, 
a także dążenie do podnoszenia jakości 
usług i produkcji. Jako lider lub partner 
realizujemy projekty finansowane w ra-
mach programów UE i funduszy struktu-
ralnych. Sztandarową imprezą promującą 
czołowe firmy pomorskie jest coroczny 
konkurs „Firma z przyszłością”. Jest to 
jedno z największych wydarzeń gospodar-
czych w regionie. Mamy za sobą 16 edycji 
i dziesiątki firm nagrodzonych i dumnych 
z tytułu. Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Marszałka Województwa Pomorskie-
go i Wojewody Pomorskiego.

Jeden z liderów
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw jest jednym 
z liderów w obszarze kształcenia zawo-
dowego. Kształci osoby dorosłe w wielu 
zawodach z róż nych branż. Kształcenie 
odbywa się w zakładach rzemieślniczych 
pod czujnym okiem mistrzów szkolących, 
posia dających wysokie kwalifikacje, bo-
gate doświadczenie zawodowe oraz do-
świadczenie związanie z kształceniem 
zarówno pracowników młodocianych jak 
i osób pełnoletnich.

Po ukończeniu kursów istnieje możli-
wość przystąpienia do egzaminu kwalifi-
kacyjnego na tytuł czeladnika lub mistrza. 

Organizujemy  również kursy pedago-
giczne dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu oraz inne szkolenia wynikające 
z potrzeb rynku pracy. 

Po okresie transformacji, kiedy doprowa-
dzono do znaczącej degradacji szkolnictwa 
zawodowego w naszym kraju na korzyść 
szkolnictwa ogólnokształcącego. Rzemio-
sło stało się ostoją oświaty zawodowej, 
która pielęgnując tradycje promuje dualny 
system kształcenia: praktyka u Pracodaw-
cy, teoria w szkole. Na dzień dzisiejszy jest 
to najbardziej efektywny system kształce-
nia dający najbardziej oczekiwane przez 
pracodawców efekty. Biorąc pod uwagę 
potrzeby rynku pracy Pomorska Izba Rze-
mieślnicza MSP podjęła działania na rzecz 
powołania szkoły zawodowej, w której 
Pracodawcy mieliby wpływ na to czego 
i jak się naucza. Dzięki znakomitej współ-
pracy z władzami Miasta Gdańsk w 2008 
roku rozpoczęły swoją działalność Pomor-
skie Szkoły Rzemiosł (www.psr.gda.pl). 
Utworzony zespół szkół pu blicznych przy 
ulicy Sobieskiego 90 w Gdańsku, prowa-
dzony jest przez Pomorską Izbę Rzemieśl-
niczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Kształcenie w szkołach
„Pomorskie Szkoły Rzemiosł” współpra-

cują z ponad 2 tyś. pomorskich firm zrze-
szonych w Izbie. Jest to szkoła nowocze-

Nagrodzeni w konkursie „Firma z przyszłością” oraz od prawej Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, 
Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP Wiesław Szajda
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gospodarczego i zawodowego non-profit działa w Gdańsku od 1945r. Reprezentuje przed 
władzami publicznymi ponad 2500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 
ok. 21 000 pracowników, szkolących około 6000 pracowników młodocianych. 

Prezes Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej 
MSP, Wiesław Szajda

strategii,
Izba realizuje zadania skierowane na 

tworzenie nowych miejsc pracy. Od 1998 
roku prowadzimy doradztwo i szkolenia 
związane z wdrażaniem systemów zarzą-
dzania jakością wg norm ISO 9001:2000; 
ISO 14001 oraz związane z wdrażaniem 
systemu zapewnienia jakości zdrowotnej 
żywności HACCP. W oparciu o własną 
bazę, środki finansowe oraz kadrę dydak-
tyczną, we współpracy z Powiatowymi 
Urzędami Pracy, Miejskimi Ośrodka-
mi Pomocy Społecznej i Powiatowymi 
Centrami Pomocy Rodzinie prowadzimy 
szkolenia dla dorosłych, przekwalifiko-
wujące oraz dokształcające organizowane 
w sposób indywidualny i grupowy.

W ramach działalności statutowej, na 
mocy ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rze-
miośle, organizujemy i przeprowadzamy 
egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladni-
ka i mistrza. W zakładach rzemieślniczych, 
zrzeszonych w naszej Izbie zatrudnionych 
jest blisko 6000 pracowników młodocia-
nych, którzy jednocześnie poprzez pra-
cę i naukę zdobywają kwalifikacje w 45 
zawodach. Liczba zawodów, w których 
kształcimy wciąż wzrasta tak by pokrywać 
aktualne potrzeby pracodawców. 

Miarą aktywności naszej organizacji 
w zakresie promowania małych i śred-
nich przedsiębiorstw jest udział naszych 

członków w licznych imprezach promo-
cyjnych, szkoleniowych oraz konkursach, 
a także dążenie do podnoszenia jakości 
usług i produkcji. Jako lider lub partner 
realizujemy projekty finansowane w ra-
mach programów UE i funduszy struktu-
ralnych. Sztandarową imprezą promującą 
czołowe firmy pomorskie jest coroczny 
konkurs „Firma z przyszłością”. Jest to 
jedno z największych wydarzeń gospodar-
czych w regionie. Mamy za sobą 16 edycji 
i dziesiątki firm nagrodzonych i dumnych 
z tytułu. Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Marszałka Województwa Pomorskie-
go i Wojewody Pomorskiego.

Jeden z liderów
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw jest jednym 
z liderów w obszarze kształcenia zawo-
dowego. Kształci osoby dorosłe w wielu 
zawodach z róż nych branż. Kształcenie 
odbywa się w zakładach rzemieślniczych 
pod czujnym okiem mistrzów szkolących, 
posia dających wysokie kwalifikacje, bo-
gate doświadczenie zawodowe oraz do-
świadczenie związanie z kształceniem 
zarówno pracowników młodocianych jak 
i osób pełnoletnich.

Po ukończeniu kursów istnieje możli-
wość przystąpienia do egzaminu kwalifi-
kacyjnego na tytuł czeladnika lub mistrza. 

Organizujemy  również kursy pedago-
giczne dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu oraz inne szkolenia wynikające 
z potrzeb rynku pracy. 

Po okresie transformacji, kiedy doprowa-
dzono do znaczącej degradacji szkolnictwa 
zawodowego w naszym kraju na korzyść 
szkolnictwa ogólnokształcącego. Rzemio-
sło stało się ostoją oświaty zawodowej, 
która pielęgnując tradycje promuje dualny 
system kształcenia: praktyka u Pracodaw-
cy, teoria w szkole. Na dzień dzisiejszy jest 
to najbardziej efektywny system kształce-
nia dający najbardziej oczekiwane przez 
pracodawców efekty. Biorąc pod uwagę 
potrzeby rynku pracy Pomorska Izba Rze-
mieślnicza MSP podjęła działania na rzecz 
powołania szkoły zawodowej, w której 
Pracodawcy mieliby wpływ na to czego 
i jak się naucza. Dzięki znakomitej współ-
pracy z władzami Miasta Gdańsk w 2008 
roku rozpoczęły swoją działalność Pomor-
skie Szkoły Rzemiosł (www.psr.gda.pl). 
Utworzony zespół szkół pu blicznych przy 
ulicy Sobieskiego 90 w Gdańsku, prowa-
dzony jest przez Pomorską Izbę Rzemieśl-
niczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Kształcenie w szkołach
„Pomorskie Szkoły Rzemiosł” współpra-

cują z ponad 2 tyś. pomorskich firm zrze-
szonych w Izbie. Jest to szkoła nowocze-

Nagrodzeni w konkursie „Firma z przyszłością” oraz od prawej Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, 
Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP Wiesław Szajda
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sna, która pomoże zdobyć ciekawe i poszu-
kiwane na rynku pracy umiejętności. Do 
dyspozycji uczniów są pracownie kompu-
terowe oraz Szkolna Sieć Kompu terowa, 
która obejmuje pracownie komputerowe, 
oraz wszystkie pracownie przedmiotowe 
w budynku. Szkoła jest pięknie położona, 
mieści się w przestronnym budynku, po-
siada odnowioną salę gimnastyczną, aulę, 
dogodnie usytuowane boisko, siłownię, 
a w planach mamy powstanie krytych kor-
tów tenisowych. 

Szczególnie duży akcent kładziemy na 
kształcenie informatyczne, które umożli-
wia uczniom nabycie koniecznych dla nich 
umiejętności, przydatnych w przyszłym 
zawodzie oraz pozwala im funkcjonować 
w obecnym globalnym społeczeństwie 
informacyjnym.

Szkoła posiada pracownie komputero-
we w tym dwie „Macintosh” wyposażone 
w ramach projektu współ finansowanego 
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ i dwie PC, 
centrum multimedialne, bibliotekę, czytel-
nię, bar szkolny, aulę, pracownię plastycz-
ną i multimedialną. 

W okresie wakacji uczniowie mają 
możliwość spędzenia wypoczynku na 
mazurskich jeziorach z Sekcją Żeglarską 
naszej szkoły, która posiada 5 jachtów 
kabinowych.

  
Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich 
organizuje dodatkowe godziny języków 
obcych dla drukarzy.

4-letnie TECHNIKUM NR 1 kształci 
w zawodach: technik cyfrowych procesów 
graficznych, technik usług fryzjerskich, 
technik mechatronik, technik mechanik, 
technik informatyk, technik procesów 
drukowania. 

3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZA-
WODOWA NR 1 kształci w zawodach: 
fotograf, cukiernik, piekarz, fryzjer, złot-
nik-jubiler, mechanik monter maszyn 
i urządzeń. 

Podobnym przykładem udanego nowa-
torskiego podejścia do kształcenia zawo-
dowego jest Niepubliczna Szkoła Rze-
miosła w Wejherowie, prowadzona z suk-
cesem przez tamtejszy Powiatowy Cech 
Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców. 

Pionierskie rozwiązanie
Biorąc pod uwagę potrzeby pomorskich 

przedsiębiorców z jednej strony oraz moż-
liwości jakie daje Członkostwo w Unii 
Europejskiej 12 Marca 2009 roku Pomor-
ska Izba Rzemieślnicza MSP podpisała 
z Agencją Rozwoju Pomorza umowę na 
prowadzenie sieci punktów informacyj-
nych funduszy europejskich „Pomorskie 
w Unii” w Województwie Pomorskim 

w latach 2007-2013. Jest to rozwiązanie 
pionierskie na skalę naszego kraju. Żadne 
inne województwo i żadna inna izba rze-
mieślnicza nie może pochwalić się takim 
zadaniem. 

Ponieważ jest to projekt absolutnie nie-
powtarzalny ciąży na nas ogromna odpo-
wiedzialność aby zakończył się sukcesem. 
Stajemy się wizytówką nowoczesnej or-
ganizacji samorządu gospodarczego cie-
szącej się zaufaniem władz regionalnych. 
Daje to możliwość promocji rzemiosła 
oraz małej i średniej przedsiębiorczości. 
Rozwiązanie to powinno być wsparciem 
dla cechów i wskazaniem ich jako pod-
stawowych organizacji przedsiębiorców 
w rejonach ich działania. Właściwe wyko-
rzystanie tej oferty powinno pomóc w od-
budowie rzemiosła i cechów.

Oferta Punktów Informacyjnych (PI)
Udzielanie informacji o Funduszach 

Europejskich 2007-13 (Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym dla Województwa 
Pomorskiego, Programie Operacyjnym In-
nowacyjna Gospodarka, Programie Ope-
racyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowi-
sko) oraz zasadach i warunkach składania 
wniosków o dofinansowanie.

Wstępna pomoc dla beneficjentów w za-
kresie doboru odpowiedniego programu 
operacyjnego, działania oraz poddziała-
nia, w ramach których można ubiegać się 
o wsparcie finansowe.

Wskazanie właściwych, ze względu na 
rodzaj projektu, danych kontaktowych do 
instytucji ogłaszających konkursy i udzie-
lających dotacji.

Udzielanie wstępnej pomocy benefi-
cjentom w procesie rozliczania projektów 
dofinansowanych w ramach programów 

operacyjnych i regionalnych programów 
operacyjnych, w tym:

Informowanie o zasadach kontroli pro-
jektów: rodzajach kontroli, instytucjach 
uprawnionych do kontroli, obowiązują-
cych procedurach i terminach kontroli oraz 
sposobach kompletowania i archiwizacji 
dokumentów. 

Informowanie o wymogach formal-
nych wniosków o płatność oraz wstępne 
doradztwo dla beneficjentów przy ich 
wypełnianiu. 

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP pro-
wadzi zakrojoną na szeroką skalę współ-
pracę międzynarodową. Jest założycielem 
największej organizacji izb rzemieślni-
czych w basenie morza bałtyckiego, Par-
lamentu Hanzy (www.hanse-parlament.
eu). Parlament zrzesza ponad czterdzieści 
izb z regionu realizując projekty na rzecz 
promocji rzemiosła, szkolnictwa zawodo-
wego jednocześnie prezentując potrzeby 
sektora MSP na arenie międzynarodowej, 
szczególnie przed instytucjami unijnymi. 
Wiceprzewodniczącym Parlamentu jest 
Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
MSP. Poza współpracą wielostronną pro-
wadzimy bardzo owocną współpracę bila-
teralną z izbami z: Hamburga, Wuerzburga 
i Cean. Dzięki takim formom kooperacji 
nasi uczniowie mają co roku możliwość 
spotkania rówieśników z Niemiec i Fran-
cji oraz zasmakować pracy w tamtejszych 
zakładach rzemieślniczych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich 
przedsiębiorców zainteresowanych solidną 
i rzetelną reprezentacją środowiska MSP.

Wszelkie informacje na www.pomorska-
izba.pl

Dariusz Gobis, Dyrektor 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP

od lewej : Wiceprezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP Zbigniew Świadek, 
Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Wiceprzewodniczący Parlamentu 
Hanzy Dariusz Gobis, Członek Gabinetu Komisarza UE ds. Polityki Regionalnej 
Emma Udwin, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 
podsumował ubiegły rok i przedstawił 
plany na przyszłość. Wysokość przeła-
dunków przełożyła się na wynik finan-
sowy - odnotowano zysk netto w wyso-
kości 56,7 mln zł.  

- W porównaniu z 2011 rokiem to 
mniej o 38,3 mln zł (-40,3%), ale tylko 
dlatego, że wówczas sprywatyzowano 
dwie spółki portowe, a zysk z obu trans-
akcji wyniósł 57,7 mln zł. Przychody 
ze sprzedaży wzrosły o 3%, a wynik 
na sprzedaży o 5,2% - wylicza Krysty-
na Szambelańczyk, wiceprezes zarządu 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia. 

W 2012 r. do portu w Gdyni zawinę-
ło 3237 statków. 69 z nich to wielkie 
wycieczkowce, na pokładach których 
przypłynęło 108 628 pasażerów. Ro-
śnie popularność linii promowej Gdy-
nia-Karlskrona. Promy Stena Line ob-
służyły w minionym roku aż 469 516 
pasażerów.  

- Wynik dotyczący ładunków jest wyż-
szy niż zakładaliśmy. Szacowaliśmy, że 
będzie to 15,6 mln ton – twierdzi Janusz 
Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia. 

Trwające inwestycje
Potwierdzeniem dobrej kondycji fi-

nansowej Portu jest niesłabnące tempo 
inwestycji w infrastrukturę portową, 
która pozwoli w przyszłości zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie i rozwój 

Trzeci wynik 
portu w Gdyni

portu. 
Nakłady inwestycyjne w 2012 roku 

sięgnęły 62,2 mln zł i wzrosły o 30% 
w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Kontynuowano rozbudowę terminala 
ro-ro (I i II faza inwestycji) oraz prace 
poprawiające dostęp drogowy i kolejo-
wy do wschodniej części portu. 

Rozpoczęto też przebudowę budynku 
magazynowego przy ul. Polskiej 13A 

na budynek biurowy (planowane zakoń-
czenie prac w II kwartale 2013 r.). 

Istotnym wsparciem inwestycji por-
towych są środki unijne. W 2012 roku 
ZMPG SA otrzymał pierwszą część 
dotacji na rozbudowę terminalu ro-ro 
w wysokości 19,2 mln zł.

Imponujące i realne plany
 

 
W latach 2013-15 Zarząd Portu zamie-
rza przeznaczyć blisko 736 mln zł na 
inwestycje w rozbudowę i modernizację 
infrastruktury portowej. 

Plany na najbliższy rok obejmują m.in. 
dokończenie rozpoczętych prac oraz 
rozpoczęcie zabudowy niezagospodaro-
wanego terenu w rejonie Nabrzeża Buł-
garskiego (powstaną 192 m kei), prze-
budowę Nabrzeża Szwedzkiego oraz 
terminala kolejowego do przeładunku 
kontenerów na terenie Bałtyckiego Ter-
minalu Kontenerowego. 

Cieszy informacja o wznowieniu prac 
nad budową terminala promowego przy 
Nabrzeżu Polskim. To będzie wspólna 
inwestycja Portu Gdynia i armatora Ste-
na Line. Docelowo - terminal ma zostać 
oddany do użytku w 2016 r. 

Tematem najważniejszym ze strate-
gicznego punktu widzenia jest budowa 
obrotnicy, czyli miejsca w którym wiel-
kie statki będą mogły zawracać. 

- Problemem portu nie jest głębokość 
akwenów, ale ograniczona możliwość 
obracania statków – przyznaje prezes 
Jarosiński. – Bez większej obrotnicy nie 
mamy możliwości wzrostu przeładunku 
kontenerów.  

Dzięki tej właśnie inwestycji, gdyń-
skie terminale kontenerowe będą mogły 
przyjmować jednostki długie nawet na 
380 m. (waga)

Gdyński port dobrze będzie 
wspominał rok 2012. Nie 
tylko z powodu jubileuszu 
90-lecia istnienia, ale głównie 
osiągniętych wyników. Przy 
gdyńskich nabrzeżach 
przeładowano 15,8 mln ton 
i był to trzeci wynik w historii. 
Rozpoczęto też ważne 
inwestycje w infrastrukturę 
portową.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w obecności Pana Ryszarda Stachurskiego – 
Wojewody Pomorskiego, podpisał umowę z Przembud Gdańsk S.A. na budowę kolej-
nego etapu Centrum Logistycznego w postaci magazynu wysokiego składowania.

Magazyn wysokiego składowania usytuowany będzie w bezpośrednim sąsiedz-
twie dwóch terminali kontenerowych: BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego 
oraz GCT – Gdynia Container Terminal przy ulicy J. Wiśniewskiego 27 w Gdyni. 

Obiekt o kubaturze 243 266 m3 , powierzchni użytkowej 18 840 m2 oraz powierzch-
ni zabudowy 17 513 m2, przystosowany będzie do prowadzenia usług logistycznych 
związanych z przyjęciem, kompletacją, składowaniem oraz dystrybucją towarów 
drobnicowych wysoko przetworzonych w opakowaniach z wyłączeniem ładunków 
niebezpiecznych.

Umowa obejmuje budowę magazynu wysokiego składowania z przybudówkami 
biurowo-socjalnymi, sieciami zewnętrznymi, drogami dojazdowymi, placami ma-
newrowymi oraz elementami kompleksowego zagospodarowania terenu wokół bu-
dynku na terenie po rozbiórce istniejących pięciu budynków, obiektów terenowych 
i sieci. Wykonawca - Przembud Gdańsk  S.A., został wybrany w wyniku postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania magazynu 
zakłada się na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. (ster)

Kolejny etap budowy Centrum Logistycznego

* 9-11.05 - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. współgospodarzem dorocznej 
Konferencji Europejskiej Organizacji Portów Morskich (ESPO), poświęconej 
zagadnieniom finansowania działalności portowej oraz inwestycjom portowym. 
* 12.07 - podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie ok. 45 mln zł ze środków 
Funduszu Spójności projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi 
statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”(koszt 
całkowity projektu - ponad 119 mln zł, wydatki kwalifikowalne - ok. 53 mln zł).  
* 28.09 - podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji uchwały 
w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni. 
* 29.09 - główna uroczystość obchodów jubileuszu 90-lecia Portu Gdynia.
* 12.10 - podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. 
a MTMG - Morskim Terminalem Masowym Gdynia Sp z o.o. w ramach której, 
ZMPG-a S.A. wybuduje w roku 2013 czterokomorowy magazyn do składowania 
śruty i zbóż. Magazyn, zlokalizowany przy nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu, 
zostanie wydzierżawiony Morskiemu Terminalowi Masowemu Gdynia Sp. z o.o. 

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  2012 ROKU

GOSPODARKA MORSKA GOSPODARKA MORSKA
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plany na przyszłość. Wysokość przeła-
dunków przełożyła się na wynik finan-
sowy - odnotowano zysk netto w wyso-
kości 56,7 mln zł.  
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Trzeci wynik 
portu w Gdyni

portu. 
Nakłady inwestycyjne w 2012 roku 

sięgnęły 62,2 mln zł i wzrosły o 30% 
w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Kontynuowano rozbudowę terminala 
ro-ro (I i II faza inwestycji) oraz prace 
poprawiające dostęp drogowy i kolejo-
wy do wschodniej części portu. 

Rozpoczęto też przebudowę budynku 
magazynowego przy ul. Polskiej 13A 

na budynek biurowy (planowane zakoń-
czenie prac w II kwartale 2013 r.). 

Istotnym wsparciem inwestycji por-
towych są środki unijne. W 2012 roku 
ZMPG SA otrzymał pierwszą część 
dotacji na rozbudowę terminalu ro-ro 
w wysokości 19,2 mln zł.

Imponujące i realne plany
 

 
W latach 2013-15 Zarząd Portu zamie-
rza przeznaczyć blisko 736 mln zł na 
inwestycje w rozbudowę i modernizację 
infrastruktury portowej. 

Plany na najbliższy rok obejmują m.in. 
dokończenie rozpoczętych prac oraz 
rozpoczęcie zabudowy niezagospodaro-
wanego terenu w rejonie Nabrzeża Buł-
garskiego (powstaną 192 m kei), prze-
budowę Nabrzeża Szwedzkiego oraz 
terminala kolejowego do przeładunku 
kontenerów na terenie Bałtyckiego Ter-
minalu Kontenerowego. 

Cieszy informacja o wznowieniu prac 
nad budową terminala promowego przy 
Nabrzeżu Polskim. To będzie wspólna 
inwestycja Portu Gdynia i armatora Ste-
na Line. Docelowo - terminal ma zostać 
oddany do użytku w 2016 r. 

Tematem najważniejszym ze strate-
gicznego punktu widzenia jest budowa 
obrotnicy, czyli miejsca w którym wiel-
kie statki będą mogły zawracać. 

- Problemem portu nie jest głębokość 
akwenów, ale ograniczona możliwość 
obracania statków – przyznaje prezes 
Jarosiński. – Bez większej obrotnicy nie 
mamy możliwości wzrostu przeładunku 
kontenerów.  

Dzięki tej właśnie inwestycji, gdyń-
skie terminale kontenerowe będą mogły 
przyjmować jednostki długie nawet na 
380 m. (waga)

Gdyński port dobrze będzie 
wspominał rok 2012. Nie 
tylko z powodu jubileuszu 
90-lecia istnienia, ale głównie 
osiągniętych wyników. Przy 
gdyńskich nabrzeżach 
przeładowano 15,8 mln ton 
i był to trzeci wynik w historii. 
Rozpoczęto też ważne 
inwestycje w infrastrukturę 
portową.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w obecności Pana Ryszarda Stachurskiego – 
Wojewody Pomorskiego, podpisał umowę z Przembud Gdańsk S.A. na budowę kolej-
nego etapu Centrum Logistycznego w postaci magazynu wysokiego składowania.

Magazyn wysokiego składowania usytuowany będzie w bezpośrednim sąsiedz-
twie dwóch terminali kontenerowych: BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego 
oraz GCT – Gdynia Container Terminal przy ulicy J. Wiśniewskiego 27 w Gdyni. 

Obiekt o kubaturze 243 266 m3 , powierzchni użytkowej 18 840 m2 oraz powierzch-
ni zabudowy 17 513 m2, przystosowany będzie do prowadzenia usług logistycznych 
związanych z przyjęciem, kompletacją, składowaniem oraz dystrybucją towarów 
drobnicowych wysoko przetworzonych w opakowaniach z wyłączeniem ładunków 
niebezpiecznych.

Umowa obejmuje budowę magazynu wysokiego składowania z przybudówkami 
biurowo-socjalnymi, sieciami zewnętrznymi, drogami dojazdowymi, placami ma-
newrowymi oraz elementami kompleksowego zagospodarowania terenu wokół bu-
dynku na terenie po rozbiórce istniejących pięciu budynków, obiektów terenowych 
i sieci. Wykonawca - Przembud Gdańsk  S.A., został wybrany w wyniku postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania magazynu 
zakłada się na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. (ster)

Kolejny etap budowy Centrum Logistycznego

* 9-11.05 - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. współgospodarzem dorocznej 
Konferencji Europejskiej Organizacji Portów Morskich (ESPO), poświęconej 
zagadnieniom finansowania działalności portowej oraz inwestycjom portowym. 
* 12.07 - podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie ok. 45 mln zł ze środków 
Funduszu Spójności projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi 
statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”(koszt 
całkowity projektu - ponad 119 mln zł, wydatki kwalifikowalne - ok. 53 mln zł).  
* 28.09 - podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji uchwały 
w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni. 
* 29.09 - główna uroczystość obchodów jubileuszu 90-lecia Portu Gdynia.
* 12.10 - podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. 
a MTMG - Morskim Terminalem Masowym Gdynia Sp z o.o. w ramach której, 
ZMPG-a S.A. wybuduje w roku 2013 czterokomorowy magazyn do składowania 
śruty i zbóż. Magazyn, zlokalizowany przy nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu, 
zostanie wydzierżawiony Morskiemu Terminalowi Masowemu Gdynia Sp. z o.o. 

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  2012 ROKU
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Konsekwentne modernizowanie termi-
nalu i wychodzenie naprzeciw oczekiwa-
niom rynku zaowocowało m.in. otrzyma-
niem przez BCT nagród Innowacyjności 
w Transporcie oraz nominacją do presti-
żowego tytułu „Ten, który zmienia polski 
przemysł”.

- Miniony rok przyniósł nam 13-
procentowe zwiększenie ilości przeładun-
ków, co jest dobrym wynikiem. Rosnące 
od 2010 roku obroty terminalu, a także 
atrakcyjne perspektywy dla rynku konte-
nerowego tworzą solidne podstawy am-
bitnej strategii na następne dziesięciolecia. 
Należy przy tym mocno zaznaczyć, że 
w naszych planach rozwojowych nie do 
przecenienia jest wsparcie państwa, w po-
staci rzetelnej współpracy z Zarządem 
Portu, a także realizacji umowy z Cen-
trum Unijnych Projektów Transportowych 
i dofinansowanie szeroko zakrojonego, 
największego w naszej historii programu 
inwestycyjnego” - powiedział Krzysztof 

Szymborski, prezes BCT.
Dziś Bałtycki Terminal Kontenerowy 

obsługuje ponad 40 pociągów tygodnio-
wo. W kolejnych latach, dzięki realizacji 
największego w historii BCT planu inwe-
stycyjnego, zwiększeniu ulegnie intermo-
dalny potencjał terminala. Warte ponad 
153 mln PLN inwestycje obejmą m.in. za-
kup nowych suwnic nabrzeżowych, placo-
wych i kolejowych, wymianę nawierzchni 
oraz przygotowanie nowych stanowisk 
dla kontenerów chłodniczych. Aż 35% tej 
kwoty pochodzić będzie z funduszy unij-
nych (Program Operacyjny Infrastruktu-
ra i Środowisko 7.4 „Rozwój transportu 
intermodalnego”). 

Już w październiku do eksploatacji został 
włączony pierwszy sprzęt przeładunkowy 
kupiony w ramach tego projektu. W mi-
nionym roku w pracy terminalu nastąpił 
też znaczący krok naprzód: wydajność 
pracy suwnic nabrzeżowych osiągnęła 
stały poziom przekraczający 30, a w ostat-

nich tygodniach nawet 32 kontenery na 
godzinę.

Przeładunki kolejowe mają coraz więk-
szy udział w ogólnej liczbie operacji, 
w skali roku było to prawie 42%.

- Kontenery na torach to przyszłość 
transportu intermodalnego. Przewozy ko-
lejowe stają się opłacalne na odległościach 
powyżej 200 km” – mówi Piotr Frącko-
wiak, BCT Intermodal Manager. 

Tak wysoki wynik terminalu kolejowego 
w BCT to efekt nawiązywania współpracy 
z kolejnymi operatorami i otwierania kolej-
nych połączeń. W maju 2012 BCT podpi-
sał umowę z międzynarodowym operato-
rem, firmą Baltic Rail, którego połączenie 
z Gdyni do Sławkowa obsługuje dwa razy 
w tygodniu. Połączenie jest elementem 
realizacji koncepcji europejskiego koryta-
rza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Do 
grona klientów Spółki dołączyła w 2012 
r. również firma Polzug, która uruchomiła 
regularną linię z Poznania do Gdyni. 

Podsumowanie roku w BCT

Terminal kolejowy BCT

Bałtycki Terminal Kontenerowy przeładował w 2012 r. 408 722 TEU, czyli o 13 proc. 
więcej niż w 2011 r. Miniony rok odznaczył się też zanotowaniem rekordowego udziału 
kolei w przeładunkach, sięgającego 42 proc.

W ostatnich miesiącach BCT rozszerzył 
zakres usług o przeładunki naczep samo-
chodowych na wagony kolejowe. We 
wrześniu rozpoczęto także przeładunki 
elementów farm wiatrowych, które przy-
pływają do Polski z Chin. 

W grudniu, podczas Forum Innowacji 
Transportowych BCT otrzymał złotą Na-
grodę Innowacyjności za projekt i wdro-
żenie trawersy do przeładunku obiektów 
wielkogabarytowych oraz brązową za sys-
tem organizacji, planowania i rozliczania 
pracy operacyjnej. Koniec roku przyniósł 
również nominację do prestiżowego tytułu 
„Ten, który zmienia polski przemysł”.

- To naturalnie wielka satysfakcja i pre-
stiż. To, że doceniono nasze zaangażowa-
nie w budowę korytarza transportowego 
Bałtyk – Adriatyk, potwierdza słuszność 
zaangażowania się w ten europejski pro-
jekt. Szlak transportowy na osi północ 
– południe będzie odgrywał coraz więk-
szą rolę w handlu zagranicznym polskich 
przedsiębiorstw w pierwszym rzędzie, 
z czasem również krajów skandynawskich 
i Europy Środkowej – mówi Krzysztof 
Szymborski, prezes BCT. - Pozycja gdyń-
skiego portu na mapie transportowej bę-
dzie rosła w miarę realizacji tego projektu 
i będzie znacząco wsparta rozpoczęciem 
obsługi przez BCT statków oceanicznych 
w przyszłym roku.

Cały czas są więc czynione starania 

o podjęcie decyzji o dalszym pogłębieniu 
Portu w Gdyni, co pozwoli na obsługę 
nawet trzykrotnie większych niż obec-
nie statków oceanicznych. Takie kolosy 
stają się dziś standardem w transporcie 
morskim.

W historii terminalu odznaczyła się rów-

nież majowa kolizja promu Stena Spirit 
z suwnicą nabrzeżową Bałtyckiego Ter-
minala Kontenerowego. W efekcie jedna 
suwnica została przewrócona i znisz-
czona, a druga poważnie uszkodzona. 
W wypadku obrażenia odniosło trzech 
pracowników BCT.  Po kilku dniach lżej 
ranni opuścili szpital, a sam terminal już 
po godzinie wznowił pracę i planowo wy-
konywał operacje.

2013 rok powinien przynieść dalszą 
rozbudowę terminalu, ukierunkowaną na 
zwiększenie udziału kolei. W ten sposób 
BCT realizuje założenia Białej Księgi 
Transportowej 2050 UE, która zakłada, że 
w 2030r. ponad 30% ładunków powinno 
być przewożonych po torach. Jeżeli prace 
modernizacyjne zostaną połączone z po-
głębieniem basenów portowych i rozbudo-
wą obrotnicy portowej, możliwa stanie się 
obsługa największych statków oceanicz-
nych z odpowiednią wydajnością, tak aby 
do 2020 przekroczyć wynik miliona TEU.

Wśród ważnych wydarzeń minione-
go roku należy wymienić również BCT 
Gdynia Marathon. Druga edycja najbar-
dziej ekstremalnych zawodów pływackich 
w naszym kraju, zorganizowana przez 
BCT, zgromadziła najwybitniejszych pły-
waków długodystansowych na świecie, 
w tym Petara Stoycheva, najbardziej uty-
tułowanego zawodnika w tej dyscyplinie 
sportu. (waga)

Krzysztof Szymborski, prezes BCT

Terminal BCT zimą
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wych i kolejowych, wymianę nawierzchni 
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pracy suwnic nabrzeżowych osiągnęła 
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transportu intermodalnego. Przewozy ko-
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z kolejnymi operatorami i otwierania kolej-
nych połączeń. W maju 2012 BCT podpi-
sał umowę z międzynarodowym operato-
rem, firmą Baltic Rail, którego połączenie 
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Terminal BCT zimą
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Z wymienionej liczny 74 % stanowi-
ła ropa naftowa, reszta – to przeładunki 
produktów naftowych Nie jest to szczyt 
możliwości ani marzeń firmy, na zaple-
czu której buduje się właśnie terminal 
naftowy. 

Nowe inwestycje

Inwestycja PERN (Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji Rurociągów Naftowych), 
która ma zostać ukończona w2015 roku, 
będzie największym tego rodzaju przed-
sięwzięciem w naszym kraju. Zespół 
zbiorników ma pomieścić 700 tys. me-
trów sześc. ropy naftowej i produktów 
pochodnych. Zgodnie z założeniami, 
powstanie na terenie gdańskiego Portu 
Północnego, na obszarze około 29 hek-
tarów. Plan zakłada budowę około 20 
zbiorników różnej wielkości, od 10 tys. 
do blisko 63 tys. metrów sześciennych. 
Konieczne będzie też wybudowanie to-
warzyszącej infrastruktury technicznej: 
torów z bocznicą kolejową, rurociągów 
zewnętrznych łączących terminal z Naf-
toportem oraz bazą PERN w Gdańsku 
oraz budynków, parkingów i urządzeń 
umożliwiających obsługę kilku rodza-
jów produktów: ropy naftowej (różnych 
gatunków), oleju napędowego, benzyny 
tradycyjnej, benzyny lotniczej, innych 
produktów chemicznych. Umowę przed-
wstępną dotyczącą dzierżawy gruntu , na 
którym powstaną nowe zbiorniki, podpi-
sały pod koniec ubiegłego roku władze 
PERN-u i Morskiego Portu Gdańskiego, 
który jest dysponentem terenu. 

W dalszych planach PERN zakłada 
rozbudowę terminalu o zbiorniki mo-
gące pomieścić kolejne 400 tys. metrów 
sześc. Inwestycja ta kosztowałaby ok. 
250 mln zł (ta realizowana już teraz, po-
chłonie około 750 mln zł).

Firma z przyszłością

Inwestycje powyższe mają m.in. na 
celu dywersyfikację zaopatrzenia Polski 

Naftoport 
– szanse i zagrożenia
W roku 2012 na terenie Bazy Paliw Naftoportu obsłużono ponad 220 zbiornikowców, 
w tym ponad 70 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. i ponad 40 
–  z ładunkiem 15-80 tys. ton. Przeładowano 10,3 mln ton paliw płynnych.

w paliwa płynne oraz zwiększenie po-
jemności magazynowej. Zdanie się na 
zaopatrzenie krajowych rafinerii w ropę  
za pośrednictwem rurociągu „Przyjaźń”, 
którym surowiec płynie z Rosji może 
być w przyszłości niestabilne i podatne 
na kaprysy dostawców wynikające rów-
nież z pobudek politycznych. 

- Istnienie i rozwój „Naftoportu” 
umożliwia dostawy ropy drogą morską – 
mówi Dariusz Kobierecki, prezes zarzą-
du przedsiębiorstwa.- Nieodzowność tej 
drogi już wykazała praktyka. Po wybu-
dowaniu terminalu w Ust Łudze, Rosja-
nie nie tylko przestali korzystać z termi-
nalu gdańskiego dla eksportu surowca, 
ale zmniejszyli też dostawy ropy przez 
rurociąg do odbiorców z Polski i zacho-
du Europy. W tej sytuacji coraz więcej 
tankowców z dostawami tego surowca 
przypływa do terminalu „Naftoportu”. 

Proces ten może podlegać intensyfi-
kacji. Przygotowując się na to przed-
siębiorstwo podpisało z Hydrobudową 

Gdańsk umowę na budowę stanowiska 
przeładunkowego, produktowego „T1” 
w bazie paliw płynnych w Porcie Pół-
nocnym. Stanowisko umożliwi w ciągu 
roku przeładunek 200 statków o pojem-
ności do 50 tys. ton. Obecnie Naftoport 
jest wyłącznym właścicielem, czterech 
takich stanowisk o potencjale 34 mln 
ton towaru rocznie. Spółka podkreśla, 
że to najważniejsze zadanie inwestycyj-
ne w ostatnim czasie. Umowa dotyczy 
prac hydrotechnicznych oraz konstruk-
cyjno-budowlanych. Jej wartość to 26 
mln zł. Prace mają zakończyć się za rok. 
Zwiększenie mocy przeładunkowych 
bazy paliw Naftoportu-u, ma ścisły  
związek ze wspomnianą budową termi-
nalu naftowego.

Możliwe będzie też wybudowanie sta-
nowiska T-2 wzdłuż tego samego pirsu, 
przy którym powstanie T-1. Wszystko 
będzie zależało od skali potrzeb PERN
-U, które będą znane prawdopodobnie 
w pierwszej połowie przyszłego roku.

Niezależnie od tego trwają obecnie pra-
ce modernizacyjno-odtworzeniowe na 
stanowisku P (najstarszym). Dostarcza-
ne są nowe urządzenia (ramiona) z Ho-
landii. Wymiana starych urządzeń na 
nowoczesne następować będzie sukce-
sywnie, począwszy od przyszłego roku, 
po uzyskaniu certyfikacji ze strony pol-
skiego Urzędu Dozoru Technicznego.

Gdański Naftoport, jak już wspomnie-
liśmy, od maja tego roku nie obsługuje 
co prawda tranzytu rosyjskiej ropy do 
Europy Zachodniej, spółka nadrabia 
jednak dzięki większemu niż dotych-
czas importowi. Operator terminala nie 
powinien narzekać na brak zamówień. 
Według danych Transnieftu na IV kwar-
tał rurociągiem Przyjaźń dotarło do pol-
skich rafinerii około 3,9 mln ton ropy. 
To mniej więcej 65 proc. kwartalnego 
zapotrzebowania Orlenu i Lotosu i oko-
ło 2 mln ton musiało być sprowadzo-
ne z morza, co oznaczało konieczność 
rozładunku 20 standardowej wielkości 
tankowców. Do tego należy jeszcze do-
liczyć eksport i import produktów naf-
towych. Ta tendencja będzie się utrzy-
mywać, a więc rola „Naftoportu” będzie 
rosnąć. 

Żywo zainteresowany współpracą 
z przedsiębiorstwem jest też zarząd Gru-
py LOTOS. Prezes Paweł Olechnowicz 
intensywnie poszukuje alternatywnych 
(prócz rosyjskich) źródeł dostaw ropy 
naftowej. Wszystko jedno, czy będzie 
dalej inwestował w poszukiwania na 
szelfie norweskim, czy czerpał ze złóż 
na Bałtyku, węzłem dostawczym będzie 
„Naftoport”. Ostatnie porozumienie LO-
TOSU z konsorcjum „Azoty Tarnów” 
wskazuje na wejście gdańskiej grupyw 
branżę chemiczną i być może potrzebne 
się okaże małe stanowisko przeładun-
kowe na Martwej Wiśle (z dostępem 
do morza z Wisły Śmiałej), dla ciężkich 
frakcji rafineryjnych, ale to jeszcze me-
lodia przyszłości. 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 rafinerii oraz jej tranzytu 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.
Od dwóch lat Naftoport należy do najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw 
Regionu Pomorskiego. W roku 2012 starania firmy znalazły odzwierciedlenie 
w postaci dwóch prestiżowych nagród - Diamentów Forbesa i Gazeli Biznesu. Ocenia 
się, że obecnie realizowane i planowane na najbliższą przyszłość inwestycje powinny 
zwiększyć roczną zdolność przeładunkową z obecnych 32 mln ton do 50 mln ton. 
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Konieczne będzie też wybudowanie to-
warzyszącej infrastruktury technicznej: 
torów z bocznicą kolejową, rurociągów 
zewnętrznych łączących terminal z Naf-
toportem oraz bazą PERN w Gdańsku 
oraz budynków, parkingów i urządzeń 
umożliwiających obsługę kilku rodza-
jów produktów: ropy naftowej (różnych 
gatunków), oleju napędowego, benzyny 
tradycyjnej, benzyny lotniczej, innych 
produktów chemicznych. Umowę przed-
wstępną dotyczącą dzierżawy gruntu , na 
którym powstaną nowe zbiorniki, podpi-
sały pod koniec ubiegłego roku władze 
PERN-u i Morskiego Portu Gdańskiego, 
który jest dysponentem terenu. 

W dalszych planach PERN zakłada 
rozbudowę terminalu o zbiorniki mo-
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nalu naftowego.

Możliwe będzie też wybudowanie sta-
nowiska T-2 wzdłuż tego samego pirsu, 
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Europy Zachodniej, spółka nadrabia 
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py LOTOS. Prezes Paweł Olechnowicz 
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szelfie norweskim, czy czerpał ze złóż 
na Bałtyku, węzłem dostawczym będzie 
„Naftoport”. Ostatnie porozumienie LO-
TOSU z konsorcjum „Azoty Tarnów” 
wskazuje na wejście gdańskiej grupyw 
branżę chemiczną i być może potrzebne 
się okaże małe stanowisko przeładun-
kowe na Martwej Wiśle (z dostępem 
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frakcji rafineryjnych, ale to jeszcze me-
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„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 rafinerii oraz jej tranzytu 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 
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Od dwóch lat Naftoport należy do najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw 
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GOSPODARKA MORSKA GOSPODARKA MORSKA



EXPRESS BIZNESU      60 |  

GOSPODARKA MORSKA GOSPODARKA MORSKA

Przedsiębiorstwo zamierza to osią-
gnąć, wyczerpując założenia wcześniej-
szych strategii rozwoju portu, które zo-
staną zaktualizowane i poddane ocenie 
korporacyjnej. Należy sprostać  ocze-
kiwaniom stworzenia dużego terminalu 
kontenerowego, uruchomić inwestycję 
PERN i znaleźć inwestorów na nieza-
gospodarowane tereny portu - w tym 
m.in. „ożywić” Terminal Promowy 
Westerplatte.

W założeniach jest szybkie rozwiąza-
nie kwestii rozbudowy terminalu kon-
tenerowego. Dlatego - podobnie, jak 
z kierownictwem „Portu Północnego” 
omawiana jest na bieżąco dynamika 
budowy Terminalu Masowego Grupy 
„Sea-Invest”. Jest zgoda właścicielska 
na bezprzetargowe przekazanie terenu 
pod rozwój „DCT”. Partnerzy portu 
stoją przed poważnym zadaniem zor-
ganizowania finansowania rozbudowy 
terminalu, bo docelowa wielkość prze-
ładunków na poziomie 5 mln TEU jest 

APL uruchomił nowy serwis dowozo-
wy łączący niemieckie porty z Gdynią. 
Połączenie nazwane Poland Express 
Service (PEX), obsługiwane jest przy 
współpracy z Hapag-Lloyd i MOL. 

Połączenie zainicjowano zawinięciem 
24 stycznia br. do BCT statku Akacia. 
W ramach serwisu realizowane będą 
cotygodniowe rejsy na trasie Bremer-
haven-Hamburg-Gdynia. Do BCT statki 

przypływać będą w czwartki.
APL to globalny armator oceaniczny 

z siedzibą główną w Singapurze, notu-
jący systematyczne wzrosty obrotów 
na Bałtyckim Terminalu Kontenero-
wym. Eksploatuje 141 statków i 10 ter-
minali kontenerowym na całym świe-
cie. Z BCT współpracuje nieprzerwanie 
od 2006 roku.
(stan)

Nowe połączenie

Nowa strategia Portu   Gdańsk
2012 rok Port Gdańsk zamknął trzecim w swojej historii wynikiem przeładunkowym. - Poziom 
bliski 27 milionom ton to wielkość, którą możemy wkrótce podwoić - ocenia sprawujący 
jednoosobowy Zarząd Spółki Akcyjnej ZMP Gdańsk Jerzy Melaniuk.

parametrem, który powinien zostać 
osiągnięty jak najszybciej.

Priorytetowa obecnie inwestycja PERN 
„Przyjaźń” SA, nawiązująca wprost do 
pierwotnej (z przełomu lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych) koncepcji 
stworzenia w Gdańsku znaczącej na 

Bałtyku głębokowodnej bazy przeła-
dunkowo-składowej paliw płynnych, 
znalazła wreszcie sprzyjające warunki. 
ZMPG SA, sygnująca niedawno wstęp-
ne porozumienie z płockim partnerem, 
zakłada podpisanie umowy dzierżawy 
28 hektarów jeszcze w I kwartale 2013. 
Strony zainteresowane szybką realiza-
cją przedsięwzięcia oczekują już tylko 
akceptacji korporacyjnych. 

Także w tym przypadku ZMPG SA 
zadeklarowała partnerom z Płocka peł-
ną pomoc techniczną i doradczą, zwią-
zaną z realizacją tej trudnej inwestycji 
- zarówno na etapie opracowania kon-
cepcji technicznej, projektowania jak 
i wykonania.

- Realizacja tych projektów wyczer-
puje praktycznie zakładane dotychcza-
sową strategią podstawowe możliwości 
rozbudowy infrastruktury przeładun-
kowej w głębokowodnej części portu. 
Polska gospodarka stawia jednak przed 
morskimi portami nowe zadania, które 
mogą być realizowane na miarę swych 
realnych uwarunkowań - wyjaśnia pre-
zes Jerzy Melaniuk. 

Zasadniczym elementem strategii por-
tu w Gdańsku winno być więc przywró-
cenie idei Portu Centralnego. W oparciu 
o wysunięty w Zatokę Gdańską cypel 
Westerplatte, przy wykorzystaniu naj-
nowszych technologii inżynierskich 
w zakresie budowli hydrotechnicznych, 
zamierzamy, bez szkody dla krajobrazu 
i środowiska naturalnego, podjąć się 
opracowania założeń techniczno-eko-
nomicznych budowy portu z wszystki-
mi walorami XXI wieku. Liczymy też, 
że, dzięki jak najściślejszej współpracy 
z Urzędem Morskim - zostanie w ten 
projekt włączona idea budowy tzw. por-
tu schronienia.

Ta nowa strategią inwestycyjna jest 
i będzie przedmiotem współpracy 
z MSP, w ramach lepszego wykorzy-
stania dostępu do morza. Powinna ona 
zaowocować odpowiedzią na kluczowe 
dla gospodarki kraju pytania o warunki 
powiązania potencjału rozwojowego 
portu z jego funkcją tranzytową, obsza-

Jerzy Melaniuk, prezes Portu Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Morski 
Oddział Straży Granicznej zamontowały 
w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym 
zestaw bramek radiometrycznych, które 
zostają uruchomione z dniem 01 lutego. 

To kolejna, po zainstalowaniu w ubie-
głym roku najnowocześniejszego skanera 
do prześwietlania kontenerów, inwestycja 
zwiększająca bezpieczeństwo ładunków 
skonteneryzowanych przechodzących 
przez Bałtycki Terminal Kontenerowy.

Bramki służą wykrywaniu materiałów 
emitujących promieniowanie gamma-
neutronowe w kontenerach przeładowy-
wanych w terminalu. Podobne instalacje 
są od niedawna standardowym wypo-
sażeniem polskich przejść granicznych. 
Instalacja bramek uzupełni już istniejące 
systemy bezpieczeństwa, obejmujące 
mobilne i stałe skanery do prześwietlania 
kontenerów, wagi samochodowe, system 
ewidencji ludzi przebywających na terenie 
BCT oraz system telewizji przemysłowej 
i funkcjonariuszy ochrony. 

- Stale rośnie liczba ładunków przecho-
dzących przez nasz terminal. W związku 
z tym, że export i import polskich przed-
siębiorców stanowi gro ładunków prze-
ładowywanych na BCT, kwestie bezpie-
czeństwa traktujemy priorytetowo – mówi 
Edward Bratnikow. kierownik Działu Bez-
pieczeństwa w BCT. - Naszą ambicją jest 
zapewnienie systemów bezpieczeństwa, 
które będą mogły konkurować z najlep-
szymi rozwiązaniami na świecie.

W ramach prac instalacyjnych, zamon-
towane zostały 4 bramki radiometryczne 
na bramie głównej BCT do monitorowa-
nia pojazdów z kontenerami oraz jedna 
na bramie kolejowej, przeznaczona do 
kontroli kontenerów przewożonych  na 
wagonach. Przetarg objął również zainsta-
lowanie 2-ch stanowisk kontroli. 

Wykonawca zamówienia został wyłonio-
ny w wyniku przetargu zorganizowanego 
przez Pomorski Urząd Wojewódzki i Mor-
ski Oddział Straży Granicznej w ramach 
modernizacji polskich przejść granicznych. 
Zwycięzcą została firma „Relpol” z Żar. 
(miro)

Bramki 
radiometryczne

ry koniecznej modernizacji, czy obszary 
nowych inwestycji. 

Port, jako znaczący element łańcucha 
logistycznego, postrzegany jest przede 
wszystkim „od wody”: głęboki i bez-
pieczny tor wodny, dostateczna obrot-
nica, wygodna keja, wydajny sprzęt 
załadunkowy i wyładunkowy, wreszcie 
- czas i organizacja pracy oraz przyjazny 
stosunek do każdego partnera. 

Wszystko to składa się na ocenę jego 
pracy i roli w wymianie handlowej. 

Sprostanie wysokim wymaganiom, wy-
znaczanym przez światowe standardy, 
wymaga stałego inwestowania w infra-
strukturę portu. Tempo jej modernizacji 
musi też iść w parze z rozwojem otocze-
nia. Jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
portu szereg nowych - realizowanych 
przez Gminę Gdańsk - inwestycji komu-
nikacyjnych i logistycznych, które rysu-
ją przed portem znakomite perspektywy. 
Należy je optymalnie wykorzystać.
POR 
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Przedsiębiorstwo zamierza to osią-
gnąć, wyczerpując założenia wcześniej-
szych strategii rozwoju portu, które zo-
staną zaktualizowane i poddane ocenie 
korporacyjnej. Należy sprostać  ocze-
kiwaniom stworzenia dużego terminalu 
kontenerowego, uruchomić inwestycję 
PERN i znaleźć inwestorów na nieza-
gospodarowane tereny portu - w tym 
m.in. „ożywić” Terminal Promowy 
Westerplatte.

W założeniach jest szybkie rozwiąza-
nie kwestii rozbudowy terminalu kon-
tenerowego. Dlatego - podobnie, jak 
z kierownictwem „Portu Północnego” 
omawiana jest na bieżąco dynamika 
budowy Terminalu Masowego Grupy 
„Sea-Invest”. Jest zgoda właścicielska 
na bezprzetargowe przekazanie terenu 
pod rozwój „DCT”. Partnerzy portu 
stoją przed poważnym zadaniem zor-
ganizowania fi nansowania rozbudowy 
terminalu, bo docelowa wielkość prze-
ładunków na poziomie 5 mln TEU jest 

APL uruchomił nowy serwis dowozo-
wy łączący niemieckie porty z Gdynią. 
Połączenie nazwane Poland Express 
Service (PEX), obsługiwane jest przy 
współpracy z Hapag-Lloyd i MOL. 

Połączenie zainicjowano zawinięciem 
24 stycznia br. do BCT statku Akacia. 
W ramach serwisu realizowane będą 
cotygodniowe rejsy na trasie Bremer-
haven-Hamburg-Gdynia. Do BCT statki 

przypływać będą w czwartki.
APL to globalny armator oceaniczny 

z siedzibą główną w Singapurze, notu-
jący systematyczne wzrosty obrotów 
na Bałtyckim Terminalu Kontenero-
wym. Eksploatuje 141 statków i 10 ter-
minali kontenerowym na całym świe-
cie. Z BCT współpracuje nieprzerwanie 
od 2006 roku.
(stan)

Nowe połączenie

Nowa strategia Portu   Gdańsk
2012 rok Port Gdańsk zamknął trzecim w swojej historii wynikiem przeładunkowym. - Poziom 
bliski 27 milionom ton to wielkość, którą możemy wkrótce podwoić - ocenia sprawujący 
jednoosobowy Zarząd Spółki Akcyjnej ZMP Gdańsk Jerzy Melaniuk.

parametrem, który powinien zostać 
osiągnięty jak najszybciej.

Priorytetowa obecnie inwestycja PERN 
„Przyjaźń” SA, nawiązująca wprost do 
pierwotnej (z przełomu lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych) koncepcji 
stworzenia w Gdańsku znaczącej na 

Bałtyku głębokowodnej bazy przeła-
dunkowo-składowej paliw płynnych, 
znalazła wreszcie sprzyjające warunki. 
ZMPG SA, sygnująca niedawno wstęp-
ne porozumienie z płockim partnerem, 
zakłada podpisanie umowy dzierżawy 
28 hektarów jeszcze w I kwartale 2013. 
Strony zainteresowane szybką realiza-
cją przedsięwzięcia oczekują już tylko 
akceptacji korporacyjnych. 

Także w tym przypadku ZMPG SA 
zadeklarowała partnerom z Płocka peł-
ną pomoc techniczną i doradczą, zwią-
zaną z realizacją tej trudnej inwestycji 
- zarówno na etapie opracowania kon-
cepcji technicznej, projektowania jak 
i wykonania.

- Realizacja tych projektów wyczer-
puje praktycznie zakładane dotychcza-
sową strategią podstawowe możliwości 
rozbudowy infrastruktury przeładun-
kowej w głębokowodnej części portu. 
Polska gospodarka stawia jednak przed 
morskimi portami nowe zadania, które 
mogą być realizowane na miarę swych 
realnych uwarunkowań - wyjaśnia pre-
zes Jerzy Melaniuk. 

Zasadniczym elementem strategii por-
tu w Gdańsku winno być więc przywró-
cenie idei Portu Centralnego. W oparciu 
o wysunięty w Zatokę Gdańską cypel 
Westerplatte, przy wykorzystaniu naj-
nowszych technologii inżynierskich 
w zakresie budowli hydrotechnicznych, 
zamierzamy, bez szkody dla krajobrazu 
i środowiska naturalnego, podjąć się 
opracowania założeń techniczno-eko-
nomicznych budowy portu z wszystki-
mi walorami XXI wieku. Liczymy też, 
że, dzięki jak najściślejszej współpracy 
z Urzędem Morskim - zostanie w ten 
projekt włączona idea budowy tzw. por-
tu schronienia.

Ta nowa strategią inwestycyjna jest 
i będzie przedmiotem współpracy 
z MSP, w ramach lepszego wykorzy-
stania dostępu do morza. Powinna ona 
zaowocować odpowiedzią na kluczowe 
dla gospodarki kraju pytania o warunki 
powiązania potencjału rozwojowego 
portu z jego funkcją tranzytową, obsza-

Jerzy Melaniuk, prezes Portu Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Morski 
Oddział Straży Granicznej zamontowały 
w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym 
zestaw bramek radiometrycznych, które 
zostają uruchomione z dniem 01 lutego. 

To kolejna, po zainstalowaniu w ubie-
głym roku najnowocześniejszego skanera 
do prześwietlania kontenerów, inwestycja 
zwiększająca bezpieczeństwo ładunków 
skonteneryzowanych przechodzących 
przez Bałtycki Terminal Kontenerowy.

Bramki służą wykrywaniu materiałów 
emitujących promieniowanie gamma-
neutronowe w kontenerach przeładowy-
wanych w terminalu. Podobne instalacje 
są od niedawna standardowym wypo-
sażeniem polskich przejść granicznych. 
Instalacja bramek uzupełni już istniejące 
systemy bezpieczeństwa, obejmujące 
mobilne i stałe skanery do prześwietlania 
kontenerów, wagi samochodowe, system 
ewidencji ludzi przebywających na terenie 
BCT oraz system telewizji przemysłowej 
i funkcjonariuszy ochrony. 

- Stale rośnie liczba ładunków przecho-
dzących przez nasz terminal. W związku 
z tym, że export i import polskich przed-
siębiorców stanowi gro ładunków prze-
ładowywanych na BCT, kwestie bezpie-
czeństwa traktujemy priorytetowo – mówi 
Edward Bratnikow. kierownik Działu Bez-
pieczeństwa w BCT. - Naszą ambicją jest 
zapewnienie systemów bezpieczeństwa, 
które będą mogły konkurować z najlep-
szymi rozwiązaniami na świecie.

W ramach prac instalacyjnych, zamon-
towane zostały 4 bramki radiometryczne 
na bramie głównej BCT do monitorowa-
nia pojazdów z kontenerami oraz jedna 
na bramie kolejowej, przeznaczona do 
kontroli kontenerów przewożonych  na 
wagonach. Przetarg objął również zainsta-
lowanie 2-ch stanowisk kontroli. 

Wykonawca zamówienia został wyłonio-
ny w wyniku przetargu zorganizowanego 
przez Pomorski Urząd Wojewódzki i Mor-
ski Oddział Straży Granicznej w ramach 
modernizacji polskich przejść granicznych. 
Zwycięzcą została fi rma „Relpol” z Żar. 
(miro)

Bramki 
radiometryczne

ry koniecznej modernizacji, czy obszary 
nowych inwestycji. 

Port, jako znaczący element łańcucha 
logistycznego, postrzegany jest przede 
wszystkim „od wody”: głęboki i bez-
pieczny tor wodny, dostateczna obrot-
nica, wygodna keja, wydajny sprzęt 
załadunkowy i wyładunkowy, wreszcie 
- czas i organizacja pracy oraz przyjazny 
stosunek do każdego partnera. 

Wszystko to składa się na ocenę jego 
pracy i roli w wymianie handlowej. 

Sprostanie wysokim wymaganiom, wy-
znaczanym przez światowe standardy, 
wymaga stałego inwestowania w infra-
strukturę portu. Tempo jej modernizacji 
musi też iść w parze z rozwojem otocze-
nia. Jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
portu szereg nowych - realizowanych 
przez Gminę Gdańsk - inwestycji komu-
nikacyjnych i logistycznych, które rysu-
ją przed portem znakomite perspektywy. 
Należy je optymalnie wykorzystać.
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Parlament Europejski zatwierdził zmia-
nę przepisów dotyczących połowów dor-
sza na Bałtyku. Usunięto niektóre ograni-
czenia dotyczące tego, jak i gdzie rybacy 
mogą łowić na wodach UE. 

Dzięki tym zmianom drobni rybacy będą 
mogli łowić dorsza bałtyckiego na tere-
nach przybrzeżnych także latem, w okre-
sie zamkniętym. 

Zmiany zasad połowów zaproponowa-
ne w rezolucji Jarosława Wałęsy (EPP, 
PL) mają na celu zapewnienie eksplo-
atacji zasobów dorsza bałtyckiego przy 
zachowaniu zrównoważonych warun-
ków ekonomicznych, środowiskowych 
i społecznych.

- Bardzo się cieszę, że ponad podziała-

Szkoła Morska w Gdyni wydała pierw-
sze polskie dyplomy żeglarzy zawodo-
wych. Dzięki temu mogą oni pływać na 
największych jednostkach używanych 
we fl ocie handlowej. 

Do tej pory takie dokumenty wysta-
wiały przede wszystkim organizacje 
angielskie. 

- Zanim zdecydowaliśmy się na organi-
zację odpowiednich kursów, to pozna-
liśmy opinię środowiska żeglarskiego 
z Francji oraz rozmawialiśmy z przedsta-
wicielami towarzystw ubezpieczenio-
wych. Dlaczego towarzystwa ubezpie-

czeniowe? Bo to ich pracownicy badają 
dokumentację, szukając potwierdzenia 
rzeczywistych umiejętności załóg – wy-
jaśnia kapitan Alfred Naskręt, dyrektor 
Szkoły Morskiej w Gdyni. 

By zdobyć dyplom żeglarza zawodowe-
go w gdyńskiej Szkole Morskiej, trzeba 
przejść i zaliczyć 3-tygodniowy kurs. 

Wykłady i ćwiczenia praktyczne trwają 
nawet  do 12 godzin dziennie. Zajęcia 
obejmują casusy z zaawansowanego 
prawa morskiego, posługiwanie się 
mapą elektroniczną, kurs ofi cera ochro-
ny statku, wyższy kurs pożarowy, za-

Pierwsze takie dyplomy awansowany kurs medyczny i operatora 
radiowego(GMDSS/GOC). Dyplom jest 
wystawiany w momencie skompletowa-
nia wszystkich szkoleń. 

- Pracując nad programem i systemem 
szkolenia  korzystaliśmy z Konwencji 
STCW, która dokładnie określa wymaga-
nia stawiane marynarzom i ofi cerom fl oty. 
Oparto się na sprawdzonym, międzynaro-
dowym systemie, który znajduje uznanie 
na całym świecie – mówi kapitan Naskręt. 

W planach uczelni jest zorganizowanie 
specjalistycznego kursu manewrowa-
nia na dużych jachtach przy uwzględ-
nieniu najtrudniejszych warunków 
atmosferycznych. 
(miro)

Połowy dorsza 
na Mor zu Bałtyckim l atem

Posłowie zdecydowali po raz drugi przełożyć glosowanie nad raportem Pat the 
Cope Gallagher (ALDE, IE) w sprawie przepisów dotyczących rybołówstwa w UE. 
To wyraźny sygnał dla Rady, gdzie niektóre państwa członkowskie blokują postęp 
w negocjacjach nad wieloletnim planem zarządzania połowami. Spór dotyczy usta-
lania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. Rada, która od lat uważa, że 
ma wyłączne kompetencje w tym zakresie, blokuje prace nad wieloletnimi planami 
zarządzania poszczególnymi gatunkami ryb.

Wniosek w sprawie dorsza bałtyckiego muszą jeszcze zatwierdzić rządy krajów 
członkowskich, co mogłoby nastąpić w drugim czytaniu. Niestety ze względu na spór 
dotyczący kompetencji pomiędzy Parlamentem a Radą wejście w życie tych przepi-
sów może się znacznie opóźnić.

Impas w sprawie długoterminowych 
planów połowów

mi udało się osiągnąć mocne kompromisy 
z korzyścią dla ryb i rybaków i przegłoso-
wać zapisy, które pozwolą na pewne uela-
stycznienie planu wieloletniego. Szcze-
gólnie dotyczy to fl oty przybrzeżnej. 
Oznacza to wyjście na przeciw potrzebom 
przedstawicieli sektora jak również su-
geruje, że przyszłe plany i reformy będą 
uwzględniały specyfi kę danego akwenu 
przy pogłębianiu się regionalizacji - po-
wiedział Jarosław Wałęsa.

Statystyki pokazują, że zasoby dorsza 
bałtyckiego stopniowo się odnawiają. 
Sprawozdawca twierdzi, że zezwolenie na 
połów na terenach przybrzeżnych w okre-
sie letnim nie przyniesie szkód, ponieważ 
dorsz składa ikrę na głębokich wodach.

GOSPODARKA MORSKA GOSPODARKA MORSKA
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Umowę na wykonanie projektu i budowę 
statku naukowo-badawczego dla Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz kontrakt na wykonanie specjalistycz-
nej konstrukcji  rurowej dla angielsko – 
holenderskiego koncernu HFG Heerema 
podpisała w tym roku Gdyńska Stocznia 
Remontowa Nauta S.A.

Konsorcjum SR „Nauta” S.A. (lider 
konsorcjum) oraz stocznia CRIST S.A. 
(partner) zawarło umowę na wykonanie 
projektu techniczno-klasyfikacyjnego 
oraz budowę specjalistycznego statku na-
ukowo-badawczego dla potrzeb Instytutu 
Oceanografii UG.

Ta najnowocześniejsza jednostka  prze-
znaczona będzie do badań interdyscypli-
narnych morza, a także prowadzenia zajęć 
dydaktycznych dla studentów. Na jed-
nostce znajdą m.in. miejsce nowoczesne 
laboratoria badawcze oraz pomieszczenia 
hotelowe dla 20 osób.

Stocznia Nauta podpisała także kontrakt 
z angielsko-holenderskim koncernem 
HFG Heerema, wiodącą w Europie firmą 
offshore  na wykonanie 186-tonowej kon-

Umowę podpisali m.in. (od lewej) prof. dr hab. Bernard Lammek – rektor Uni-
wersytetu Gdańskiego,  Ewa Jagielska – dyrektor handlowy Stoczni Remontowej 
„Nauta” S.A. i Andrzej Szwarc – prezes zarządu Stoczni Remontowej „Nauta” S.A.

Nowe kontrakty w Naucie

strukcji rurowej (Tie back frame).
- Prawidłowe wykonanie tego pilota-

żowego zlecenia wraz z wypełnieniem 
wysokich wymagań klienta otworzy 
Stoczni drogę do kolejnych zleceń na 
tym bardzo intratnym rynku – mówi 
Prezes Zarządu Stoczni Remontowej 
Nauta Andrzej Szwarc. - To z pewno-
ścią duży kredyt zaufania ze strony HFG 
Heerema. Musieliśmy wdrożyć szereg 
procedur i czynności dostosowawczych, 

żeby spełnić bardzo wysokie wymogi 
jakościowe, dotyczące konstrukcji dla 
przemysłu wydobycia ropy naftowej. 
Bardzo dynamicznie rozwijający się w 
Polsce rynek offshore może stać się dla 
Stoczni Nauta kolejnym, obok usług re-
montowych i budowania nowych jedno-
stek, poważnym źródłem przychodów. 
Wejście na rynek offshore nie było łatwe. 
Rozmowy z HFG Heerema trwały od po-
łowy ubiegłego roku. (miro)
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Loża Gdańska BCC wspólnie z Funda-
cją Hospicyjną w Gdańsku zaprosiła już po 
raz trzeci organizowały charytatywny „Bal 
z Sercem”, z którego dochód, jak co roku, 
przeznaczony został na wsparcie najstarszej 
w regionie placówki hospicyjno-paliatywnej, 
opiekujące się największą liczbą chorych ter-
minalnie i przewlekle Hospicjum im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 

Bal objęty był honorowym patronatem Pre-
zydenta Lecha Wałęsy, Ambasady Hiszpanii 
w Warszawie i Konsulatu Hiszpanii w Gdań-

sku, przy wsparciu sponsora głównego Ban-
ku Zachodniego WBK S.A oraz firm BMG 
Bohdan Goworowski Autoryzowany Dealer 
Mercedes Benz, deSabor i Marmara. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele trój-
miejskiego biznesu, nauki i kultury, a także 
przedstawicieli władz regionu pomorskiego.  

Tegoroczna impreza miała hiszpański cha-
rakter, dzięki staraniom Konsula Honorowe-
go Hiszpanii w Gdańsku Macieja Dobrzy-
nieckiego, który zatroszczył się o artystyczną 
i kulturalną oprawę balu.

Wydarzenie zainaugurował koncert czo-
łowego w Polsce zespołu etnicznej muzyki 
hiszpańskiej „Viva Flamenco”. Z motywem 
przewodnim – hiszpańskimi kulturą, języ-
kiem i sztuką gastronomiczną – zapoznał 
zgromadzonych Conrado Moreno, jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych Hiszpanów 
w Polsce. 

W trakcie balu odbyły się aukcje dzieł 
sztuki, książek i przedmiotów przekazanych 
Fundacji Hospicyjnej (m.in. przez Premiera 
RP, Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Prezydenta Miasta Gdańska, Konsulat Hono-
rowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku, arty-
stów oraz firmę deSabor); losowania nagród 
sponsorów (m.in. kolacji dla dwóch osób 
w Hotelu Hilton, pobytu weekendowego dla 
dwóch osób w Hotelu Astor, kosza pikni-
kowego i weekendu z wybranym modelem 
mercedesa od firmy BMG Bohdan Gowo-
rowski, czeku wartości 5 000 zł na zakupy 
w salonach firmy MaxMara); czy też degu-
stacji hiszpańskich specjałów.

Na cele charytatywne zebrano ponad 130 
tys. zł. (ster)

„Gorące serca w gorących rytmach” – pod takim hasłem w Hote-
lu Haffner w Sopocie odbył się bal charytatywny na rzecz Domu 
Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie, prowadzonego przez 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Gorących serc podczas tego wydarzenia nie zabrakło – tylko 
w czasie licytacji udało się zebrać 7600 złotych. W sumie, po 
podliczeniu datków z puszek i dochodu ze sprzedaży zapro-
szeń, udało się zebrać blisko 25 tys. złotych. Najpilniejszą po-
trzebą jest obecnie remont przeciekającego dachu – potrzeba 
na ten cel około 40 tys. złotych.
W licytacji brał udział m.n. mistrz pięści, bokserski mistrz świa-
ta i biznesmen Dariusz Michalczewski. Wylicytowaną książkę 
„Tygrys” odebrał z rąk Hanny Zych-Cisoń, wicemarszałka Woje-
wództwa Pomorskiego.
Pod opieką sopockiego Domu Hospicyjnego jest 25 chorych 
terminalnie (tyloma miejscami dysponuje). Placówka jest 
współfinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki 
NFZ to jednak ciągle kropla w morzu potrzeb. Niezbędne jest 
więc wsparcie ludzi dobrej woli – darczyńców prywatnych i in-
stytucjonalnych. (ster)

Gorące serca dla sopockiego 
Domu Hospicyjnego

Trzeci Bal z Sercem

Prowadzący 
spotkanie Conrado 
Moreno, Honorowy 

Konsul Hiszpanii 
w Gdańsku Maciej 

Dobrzyniecki 
oraz Ambasador 

Hiszpanii w Polsce 
Agustín Núñez 

Martínez
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allYOUneed SPA

Co roku przybywa na Trójmiejskim rynku 
salonów specjalizujących się w kosmetyce 
oraz usługach SPA. 15 grudnia 2012 roku 
otworzyło się kolejne takie miejsce Salon 

allYOUneed SPA. Ale czy na pewno jest ono 
po prostu kolejnym SPA w Trójmieście? 

czego zechcesz?

dostaniesz 
tam wszystko

– czy rzeczywiście 



EXPRESS BIZNESU      66 |  

Zapraszamy Was na krótką wyprawę 
po tym urokliwym miejscu. Postano-
wiliśmy pokazać, iż przewrotna nazwa 
allYOUneed zawiera w sobie ukryty 
sens. W tłumaczeniu „wszystko czego 
potrzebujesz”.

Właściciel Pan Jerzy Nikitin opowiada 
o powodach i różnicach jakie możecie 
napotkać już na wejściu:

Pierwszą niezwykle istotną rzeczą jest 
położenie naszego salonu. Znajduje się 
on w samym centrum Gdyni przy ul. 
10 Lutego. Bez większego problemu 
w promieniu 100 m zaparkuje się sa-
mochód. Zwracam na to uwagę, gdyż 
jednym z odbiorców naszej oferty są 
matki z dziećmi oraz przyszłe mamy. Te 
oraz inne udogodnienia jak winda czy 
szerokie drzwi, zazwyczaj są doceniane 
dopiero gdy ich zabraknie i trzeba prze-
pychać się z wózkiem. 

Budynek, w którym znajduje się nasz 
salon jest strzeżony przez 24 godziny. 
Na parterze znajduje się ochrona, któ-
ra monitoruje wejścia i wyjścia, także 
żaden nieproszony gość nie pozostanie 
niezauważony. Jest to ważne, gdyż pod-
czas zabiegów w naszym salonie, dzieci 
można zostawić pod opieką animatorki 
pracującej w recepcji. Chcemy aby za-
równo pracownicy jak i klienci czuli się 
bezpiecznie. 

Szukając SPA , w którym czułbym 
się dobrze i bez skrępowania, miałem 
ogromne problemy ze znalezieniem ta-
kiego miejsca, dlatego też u nas dużym 
atutem jest przestrzeń już na wejściu. 
Goście, którzy nas odwiedzają używają 
określenia „domowa atmosfera”. Jest to 
dla nas duży komplement, wiemy, ze 
czują się dobrze i dlatego wracają.  

Nie ma limitu czasu, na jaki się do nas 
przychodzi. Można spokojnie usiąść, 
przekąsić zdrowe ciastko lub owoc, wy-
pić herbatę lub zdrowy koktajl. Zachę-
camy wręcz do poczytania książki lub 
w spokojnej atmosferze popracowania 
na komputerze lub innym urządzeniu 

mobilnym, gdyż udostępniamy WI-FI. 
Manager Pani Elżbieta dodaje: 
To są udogodnienia o czym wspomniał 

Jerzy, natomiast na tle konkurencji wy-
różnia nas kompleksowość. W jednym 
miejscu mamy zabiegi dla kobiet w cią-
ży, zabiegi specjalnie dla panów, szero-
ko pojętą kosmetykę twarzy i ciał, pielę-
gnację dłoni i stóp oraz bogata i unikal-
ną ofertę masaży. 

Jako jedyni w Trójmieście posiada-
my gabinety odpowiadające Czterem 
Ziemskim Żywiołom, które pozwalają 
naszym klientom ukoić zszargane ner-
wy, odprężają i wzmagają przeżycia 
związane z zabiegiem. Magiczna aura, 
na która składa się aromaterapia, odpo-
wiednio dobrana linia muzyczna oraz 
unikalne zabiegi jak masaż święcą, 
plemienny masaż Tribal, zabiegi z ja-
dalnej czekolady to wszystko jest u nas 
niepowtarzalne. 

Wszystkie produkty naszych marek 
są pochodzenia naturalnego, co daje 
gwarancję tolerancji przez skórę. Nie 
zawierają sztucznych barwników, ole-
jów mineralnych, alergenów (irytantów 
i fotoirytantów) ani alkoholu. 

W dzisiejszych czasach nurt PRO 
NATURE jest popularny,, jednak my 
kładziemy nacisk na edukacje naszych 
klientów oraz dostrzeganie ich potrzeb. 
Ludzie żyją w biegu, zatruwają orga-
nizm chemią dostępną w pożywieniu, 
kosmetykach oraz powietrzu i wodzie. 
Do tego dochodzi ciągły pośpiech i stres. 
Coraz częściej mieszkańcy takich aglo-
meracji jak Trójmiasto wyjeżdżają na 
obrzeża w poszukiwaniu równowagi. 
My zachęcamy do korzystania z takiej 
oazy w centrum miasta, bez większego 
przygotowania i planowania można nas 
odwiedzić całymi rodzinami. Proponu-
jemy relaks we dwoje, w gabinetach 
Ogień oraz Ziemia dostępne są dwa łóż-
ka oraz łóżko podwójne. Można trzy-
mać ukochana osobę za dłoń i wspólnie 
cieszyć się relaksem. Zachęcamy do 
wizyt z mamą, córką dziadkiem, babcią 
i partnerem. Na naszym Fun Page re-
gularnie pojawiają się promocje, z któ-
rych korzystając naprawdę nie wielkim 
kosztem można otulić się luksusem bez 
zbędnych kosztów wyjazdów. 

Martina Kamińska – kosmetolog za-
chęca do sprawdzenia na własnej skó-
rze jak działają zabiegi w allYOUneed 
SPA:

Zależy nam, aby każdy klient czuł się 
wyjątkowo, jak ktoś jedyny w swoim 
rodzaju. Dla nas jest to nagroda gdy 
gość wychodzi zrelaksowany, odprężo-
ny i z uśmiechem na twarzy. Nieustan-
nie podnosimy swoje kwalifikacje, aby 
sprostać oczekiwaniom klienta oraz być 
na bieżąco z nowinkami naukowymi 

oraz trendami w świecie SPA. Polecając 
produkty i zabiegi mówimy z doświad-
czenia, gdyż wszystkie one zostały przez 
nas sprawdzone i przetestowane. 

Mateusz Jurcaba – masażysta wspomi-
na o niezwykle istotnej potrzebie jaką 
jest masaż ciała

Ludzie, którzy do nas przychodzą czę-
sto są zabiegani i zestresowani, mało 
kto z nich wie, że masaż jest naturalną 
potrzebą w życiu człowieka. W naszym 
ciele zachodzi mnóstwo procesów, któ-
re odpowiadają za nasze samopoczu-
cie i stan zdrowia. Umiejętny masaż 
pomaga przy schorzeniach kręgosłupa 
i stawów. Ucisk punktów spustowych 
powoduje rozprężenie w spiętych mię-
śniach, a co za tym idzie uczucie zmę-
czenia i stresu odchodzi w zapomnienie. 
Podczas wizyt udzielamy instruktarzu 
i konsultacji, tak aby po wyjściu od nas 
klient mógł kontynuować dobre nawyki 
w domu lub pracy. 

Zachęcamy do odwiedzenia tego miej-
sca. Obietnica składana przez zespół al-
lYOUneed SPA jest naprawdę kusząca.

Zależy nam, 
aby każdy 

klient czuł się 
wyjątkowo, 

jak ktoś jedyny 
w swoim 
rodzaju. 
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Jak podałem w  mojej notce biograficz-
nej, jestem i magistrem politologii, i by-
łym pracownikiem Stoczni Gdańskiej 
oraz jestem właścicielem Wzorcowego 
Zakładu Krawieckiego KONASZEWSKI. 
Każdy z tych etapów życia miał niemały 
wpływ na uporządkowanie i uhierarchizo-
wanie mojego świata wartości, który ma 
przemożny wpływ obecnie, gdy jest mi 
dane być nie tylko Mistrzem Sztuki Kra-
wieckiej, ale także motywatorem, a więc 
doradcą i to – mam nadzieję, ze coraz 
bardziej niezawodnym  - jak ma wyglądać 
pracownik nauki, niejednokrotnie przecież 
autorytet i nestor, senior i prymas wśród 
swoich równych i równiejszych kolegów. 
Jak ma wyglądać Prezydent Rzeczpo-
spolitej, gdy przybyło trochę na wadze, 
a chce sylwetką dorównać Prezydentowi 
USA Barakowi Obamie, Premierowi Ro-
sji Władimirowi Putinowi, czy choćby 
Premierowi Polski Donaldowi Tuskowi. 
Co zrobić, by poseł, z trudem mieszczą-
cy się w futrynach Sejmu miał wrażenie, 
że jednak wcale nie jest takim słoniem na 
jakiego wygląda. A przede wszystkim gar-
nitur, jaki nosi – zachwycał całe gremium 
i odwracał  uwagę od jego tuszy? Właśnie: 
co zrobić? Jak to zrobić, by to tuszowanie, 
ukrywanie nie było widoczne, że jest to tu-
szowanie i ukrywanie.

Właściwie, to dwa słowa na tym rynku 
królują niepodzielnie. Komu do którego 
słowa bliżej – wynika właśnie z postawy, 
z doświadczenia życiowego albo tez i wy-
niesionych z domu dobrych tradycji i do-
brych manier; czy być, czy mieć. Także 
wśród moich klientów mam też i takich, 
którzy bardziej gustują w zamczyskach, ze 
schodami prawie do samego nieba, w naj-
droższych limuzynach i jednocześnie byle 
jakich garniturach, zaświadczając swoim 
ubiorem o zupełnym bezguściu klub wręcz 
skąpstwie wobec samego siebie, wobec 
swojego image. Wizyta w moim wzor-
cowym Salonie Mody KONASZEWSKI  
niejednokrotnie jest przyczynkiem do zu-
pełnej rewolucji w życiu tego człowieka, 
który przybywszy do mnie raz, staje się 
stałym klientem i przyjmuje mój punkt 
widzenia. Jak Władysław Bartoszewski 

- Nawet człowiek biedny, ubogi, a z klasą, właściwie zadba o to, by nie wyglądać jakkolwiek 
– pisze Jarosław Konaszewski, Właściciel Wzorcowego Zakładu Krawieckiego.

a Styl się ma
Mody się zmieniają

napisał w swojej książce, sam się do tego 
przyznając, mimo że już tak późno, że 
warto być  człowiekiem przyzwoitym, ja 
chciałbym odpowiednio sparafrazować 
jego słowa i powiedzieć, że również warto 
być człowiekiem porządnie ubranym i ni-
gdy nie szczędzić na dobrą miarę, na do-
bry materiał i porządną zapłatę Mistrzowi 
Sztuki Krawieckiej za dobry garnitur, któ-
ry staje się wprost wymarzonym opakowa-
niem jego osobowości.

Przysłowia Polskie, jak przysłowia 
w każdym narodzie, są mądrością Narodu, 
a właściwie, w dzisiejszej dobie na tak sze-
roką skalę tłumaczy elektronicznych – są 
mądrością Narodów, a więc Całego Świa-
ta. Chyba żadne inne przysłowie nie odda-
je sensu, upominającego się sensu o ubiór. 
Brzmi ono bowiem: „Jak Ciebie widzą – 
tak Ciebie piszą”. Warto w tym  miejscu 
dopowiedzieć, że tak cię traktują  i z takim 
skutkiem załatwiasz swoje sprawy. Tak 
jesteś zaszufladkowany i to nawet na całe 
pokolenia.
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a Styl się ma
Mody się zmieniają

Jarosław Konaszewski
mgr politologii Uniwersytetu 

Gdańskiego
były pracownik Stoczni Gdańskiej

od prawie 30 lat 
Właściciel Wzorcowego 
Zakładu Krawieckiego 

KONASZEWSKI 

Wróćmy jednak do tych dwóch słów, 
o których wcześniej wspominałem, a teraz 
je wymienię, bo są to słowa z Etyki Świa-
ta, z Etyki Salonów. To przede wszystkim: 
Moda i Styl. Oczywiście, kto ma w sobie 
Styl, kto ma swój Styl, tego postawy wobec 
życia nie zachwieją żadne kuszące, nieraz 
jakże zwariowane, jakże szalone porywy 
Mody, którym tak łatwo ulegają zwłaszcza 
młode pokolenia, nie rozumiejące i ciągle 
nie chcące zrozumieć tej oczywistej Praw-
dy, że Styl się ma i warto go mieć, a Mody 
się zmieniają, niejednokrotnie wywracając 
w człowieku ugruntowany już system war-
tości, widzenia Świata, widzenia Człowie-
ka i sumując to wszystko – także widzenia 
Boga, Pana Dziejów, który też już od ty-
siącleci ma jednak swój Styl. Styl Boski. 
Idąc dalej można dopowiedzieć, że jeśli 
Styl pochodzi od Boga, to Moda pochodzi 
od Diabła, żądającego ciągłych zmian, la-
wirowania, kręcenia i zatracania klasycz-
nych odwiecznych wartości.

Mody się zmieniają a Styl się ma. Jesteś 
byle jaki na zewnątrz  - trudno o harmo-
nię i wewnątrz. Pojmujesz Świat jako to 
ciągle Panta Rei tak bardzo i tak szybko 
zmieniając się, że już właściwie to nie co 
w tobie zmieniać się. Jesteś płytki, miałki – 
bardziej miałki niż nadmorski piasek. Nie 
musisz mówić mi kim jesteś – wystarczy 
mi spojrzeć na twój Ubiór. Nawet czło-
wiek biedny, ubogi, a z klasą, właściwie 
zadba o to, by nie wyglądać jakkolwiek. 
Przedpotopową rzecz przyniesie, by prze-
robić, przeszyć, a przysłowiowej szmaty 
na siebie nie założy, by jak szmata w niej 
nie wyglądać.
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Czym jest dla pani taniec - ruchem, melodią, 
kołysaniem się a może czymś więcej?

- Wszystkim po trochu, ale najbardziej 
jest moim azylem, ucieczką od codziennych 
spraw. Taniec to piękno, wolność, harmonia 
duszy. Dzięki niemu regeneruję się i nabieram 
sił, jest bodźcem do działania, do tworzenia 
nowych rzeczy. 

Czym się pani kierowała, inicjując spotkania 
taneczne Live Dance? 

- Staram się słuchać młodzieży, rozmawiam 
z nimi o ich potrzebach. Postanowiłam stwo-
rzyć format, który pomógłby rozwijać ich pa-
sje i zainteresowania. Czy się udało, można 
zapytać uczestników, którzy co roku chętnie 
zgłaszają się do turnieju.  Co roku staramy 
się urozmaicić występy obecnością jakiejś 
gwiazdy, która prezentuje swoje umiejętności. 
Już myślę o kolejnej, jubileuszowej dziesiątej 
edycji, ale na razie przed nami dziewiąta, która 
odbędzie się 15 marca w hali OSiR-u w Brod-
nicy. Serdecznie zapraszam.   
Młodzież czymś zaskakuje w tańcu?

- Mamy zdolną i pomysłową młodzież. Ja ich 
nie tylko nauczam kroków, ale pozwalam się 
rozwijać, wdrażać swoje pomysły, inwencje 
twórcze, kreować samodzielność i odpowie-

dzialność za partnera. Można powiedzieć, że 
zawsze mają jakieś pomysły dotyczące chore-
ografii, układu. Jeżeli chcemy coś rozwiązać 
siadamy w kółko i dyskutujemy.  

Ma  Pani  problemy  z naborem? A potem 
uczniowie, jak już się zapiszą, to chętnie  zo-
stają po lekcjach?

- Chętnych jest zawsze sporo. Tak dużo, że 
obecnie mam trzy grupy. Pierwszaki z gimna-
zjum są bardzo zaangażowane. Nie wspomnę 
o drugich i trzecich klasach. Gdy    przygo-
towujemy występ np. na szkolną uroczystość, 
mamy problem urodzaju, w tym kogo wybrać. 
Wszyscy chcą tańczyć. Cieszę się, że nie ma 
sytuacji, gdzie trzeba kogoś brać na siłę. Tań-
ca chcą się uczyć wszyscy. W kole tanecznym 
uczniowie mogą nauczyć się podstaw hip-

Pani dyrektor tańczy
Rozmowa z Anną Sawicką, nauczycielką wychowania fizycznego z Brodnicy,
pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Live Dance.

- Tango to klasyka, 
taki wzorzec, 
coś w rodzaju 
wyznacznika.

hopu, salsy, walca angielskiego, jiva, polone-
za, ale i dawnego tańca. 

To znaczy? 
- Nasza szkoła nosi imię Władysława Ja-

giełły. To zobowiązuje do tego, by uczniowie 
poznali i te tańce, które były w obiegu kiedyś. 
Mamy specjalne stroje, w których uczniowie 
występują. Ostatnio zaprezentowali się pod-
czas Dnia Nauczyciela, Dnia Niepodległości 
czy „manewrów patriotycznych”.   

    
Korzysta pani z pomocy instruktorów, 
innych szkół tańca?  

- Przede wszystkim naukę tańca opieramy 
na zajęciach w szkole. W wolnych chwilach 
przeglądam specjalistyczne czasopisma, 
oglądam płyty z krokami do prezentowanego 
tańca. Rozpisuję sobie wszystko na kartkach. 
Inaczej kroki męskie, inaczej damskie. Muszę 
to nie tylko umiejętnie pokazać, ale i wytłu-
maczyć, by uczniowie nie mieli problemu ze 
zrozumieniem i poprawnym zatańczeniem. 
Ponadto, by zachęcić zapaleńców do jesz-
cze większego wysiłku, w miarę możliwości 
i życzliwości Urzędu Miasta w Brodnicy, 
organizuję bezpłatne warsztaty taneczne, 
na które zapraszani są  instruktorzy z uzna-
nych szkół tanecznych, prowadzący zajęcia 
z młodzieżą. Takie warsztaty są też znako-
mitą formą do jeszcze większej mobilizacji 
i działania.  

Ma Pani satysfakcję z zajęć? 
- Zaczynając przygodę z tańcem w szkole, 

najpierw stworzyłam grupę cheerleaderek.  
Dziewczyny świetnie sobie radziły, występo-
wały w przerwach meczów, jakie odbywały 
się na hali OSiR w Brodnicy lub dawały po-

pisy na festynach. Cieszy mnie fakt, że nie-
którzy moi uczniowie, po ukończeniu gimna-
zjum kontynuują zaszczepioną pasję do tańca, 
kończąc kursy tańca czy też zajmując czoło-
we miejsca na ogólnopolskich turniejach ta-
necznych. To świetnie, że bakcyla załapali 
właśnie podczas moich zajęć. Na tym m.in. 
polega satysfakcja. 

Myśląc o tańcu nieodparcie kojarzę go 
zawsze z tangiem.  

- Tango to klasyka, taki wzorzec, coś w ro-
dzaju wyznacznika. Właściwie ucząc się tańca 
towarzyskiego powinniśmy zaczynać od tan-
ga. Poprzez emocje wyrażane w nim powo-
li odkrywamy samych siebie, zatracając się 
nieprzerwanie w tańcu. Proszę sobie wyobra-
zić, że pierwszy taniec, którego nauczyłam 
młodzież w przygotowaniach do pierwszego 
przeglądu Live Dance to właśnie było tango.

Woli pani współczesne rytmy czy klasyczne 
- walc, tango?

- Wszystko zależy od tego, czego w danej 
chwili pragniemy. Taniec nie powinien nas 
ograniczać, wręcz przeciwnie: powinien roz-
wijać. Uwielbiam tańczyć walca, doskonale 
czuję się w hip-hopie, ale tańce towarzyskie, 
takie jak walc i salsa są bliższe memu sercu, 
mają w sobie esencję tańca.

Jak długo zdarzyło się pani tańczyć nieprze-
rwanie?

- Nigdy nie brałam udziału w maratonach 
tanecznych. Myślę jednak, że w tańcu powin-
niśmy odczuwać przyjemność i zadowolenie 
z ruchów naszego ciała. Za przykładem sław-
nego poety Paulo Coello – o tańcu nie da się 
napisać, taniec trzeba tańczyć.  

Anna 
Sawicka 
(po prawej) 
pomysło-
dawczynią 
Ogólnopol-
skiego Kon-
kursu Tańca 
Live Dance

W  brodnickich szkołach 
jest wielu pozytywnie 

nastawionych belfrów. Ta-
kich, co nie tylko potrafią 

czegoś nauczyć, ale mają 
pasję, umiejętność  prze-

kazywania wiedzy oraz  
dobry kontakt z młodzieżą. 
Anna Sawicka, nauczyciel-
ka wychowania fizycznego 

i tańca, jest jedną z nich. 
O tym, że nie lubi sie-

dzieć w miejscu wiedzą ci 
wszyscy, którzy mają z nią 
kontakt na co dzień. Sama 
też nie ukrywa, że nie lubi 

leniuchować. 
Od kilkunastu lat uczy 

swoich podopiecznych 
w gimnazjum (jest w nim 

także wicedyrektorką) tań-
ca. Zaszczepia w nich tę 

formę ruchu, jako zdrowy 
i aktywny tryb  spędzania 

czasu w szkole. Od ośmiu 
lat organizuje  festiwal ta-

neczny, który zyskał rangę 
ogólnopolskiego.

Live Dance odbywa się 
wczesną wiosną. Na kon-
kurs przyjeżdżają ucznio-
wie gimnazjów z różnych 

województw. Podczas 
Przeglądu mają doskonałą 

okazję do prezentowania 
nabytych podczas szkol-
nych zajęć umiejętności 

tanecznych.
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Czym jest dla pani taniec - ruchem, melodią, 
kołysaniem się a może czymś więcej?

- Wszystkim po trochu, ale najbardziej 
jest moim azylem, ucieczką od codziennych 
spraw. Taniec to piękno, wolność, harmonia 
duszy. Dzięki niemu regeneruję się i nabieram 
sił, jest bodźcem do działania, do tworzenia 
nowych rzeczy. 

Czym się pani kierowała, inicjując spotkania 
taneczne Live Dance? 

- Staram się słuchać młodzieży, rozmawiam 
z nimi o ich potrzebach. Postanowiłam stwo-
rzyć format, który pomógłby rozwijać ich pa-
sje i zainteresowania. Czy się udało, można 
zapytać uczestników, którzy co roku chętnie 
zgłaszają się do turnieju.  Co roku staramy 
się urozmaicić występy obecnością jakiejś 
gwiazdy, która prezentuje swoje umiejętności. 
Już myślę o kolejnej, jubileuszowej dziesiątej 
edycji, ale na razie przed nami dziewiąta, która 
odbędzie się 15 marca w hali OSiR-u w Brod-
nicy. Serdecznie zapraszam.   
Młodzież czymś zaskakuje w tańcu?

- Mamy zdolną i pomysłową młodzież. Ja ich 
nie tylko nauczam kroków, ale pozwalam się 
rozwijać, wdrażać swoje pomysły, inwencje 
twórcze, kreować samodzielność i odpowie-

dzialność za partnera. Można powiedzieć, że 
zawsze mają jakieś pomysły dotyczące chore-
ografii, układu. Jeżeli chcemy coś rozwiązać 
siadamy w kółko i dyskutujemy.  

Ma  Pani  problemy  z naborem? A potem 
uczniowie, jak już się zapiszą, to chętnie  zo-
stają po lekcjach?

- Chętnych jest zawsze sporo. Tak dużo, że 
obecnie mam trzy grupy. Pierwszaki z gimna-
zjum są bardzo zaangażowane. Nie wspomnę 
o drugich i trzecich klasach. Gdy    przygo-
towujemy występ np. na szkolną uroczystość, 
mamy problem urodzaju, w tym kogo wybrać. 
Wszyscy chcą tańczyć. Cieszę się, że nie ma 
sytuacji, gdzie trzeba kogoś brać na siłę. Tań-
ca chcą się uczyć wszyscy. W kole tanecznym 
uczniowie mogą nauczyć się podstaw hip-

Pani dyrektor tańczy
Rozmowa z Anną Sawicką, nauczycielką wychowania fizycznego z Brodnicy,
pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Live Dance.

- Tango to klasyka, 
taki wzorzec, 
coś w rodzaju 
wyznacznika.

hopu, salsy, walca angielskiego, jiva, polone-
za, ale i dawnego tańca. 

To znaczy? 
- Nasza szkoła nosi imię Władysława Ja-

giełły. To zobowiązuje do tego, by uczniowie 
poznali i te tańce, które były w obiegu kiedyś. 
Mamy specjalne stroje, w których uczniowie 
występują. Ostatnio zaprezentowali się pod-
czas Dnia Nauczyciela, Dnia Niepodległości 
czy „manewrów patriotycznych”.   

    
Korzysta pani z pomocy instruktorów, 
innych szkół tańca?  

- Przede wszystkim naukę tańca opieramy 
na zajęciach w szkole. W wolnych chwilach 
przeglądam specjalistyczne czasopisma, 
oglądam płyty z krokami do prezentowanego 
tańca. Rozpisuję sobie wszystko na kartkach. 
Inaczej kroki męskie, inaczej damskie. Muszę 
to nie tylko umiejętnie pokazać, ale i wytłu-
maczyć, by uczniowie nie mieli problemu ze 
zrozumieniem i poprawnym zatańczeniem. 
Ponadto, by zachęcić zapaleńców do jesz-
cze większego wysiłku, w miarę możliwości 
i życzliwości Urzędu Miasta w Brodnicy, 
organizuję bezpłatne warsztaty taneczne, 
na które zapraszani są  instruktorzy z uzna-
nych szkół tanecznych, prowadzący zajęcia 
z młodzieżą. Takie warsztaty są też znako-
mitą formą do jeszcze większej mobilizacji 
i działania.  

Ma Pani satysfakcję z zajęć? 
- Zaczynając przygodę z tańcem w szkole, 

najpierw stworzyłam grupę cheerleaderek.  
Dziewczyny świetnie sobie radziły, występo-
wały w przerwach meczów, jakie odbywały 
się na hali OSiR w Brodnicy lub dawały po-

pisy na festynach. Cieszy mnie fakt, że nie-
którzy moi uczniowie, po ukończeniu gimna-
zjum kontynuują zaszczepioną pasję do tańca, 
kończąc kursy tańca czy też zajmując czoło-
we miejsca na ogólnopolskich turniejach ta-
necznych. To świetnie, że bakcyla załapali 
właśnie podczas moich zajęć. Na tym m.in. 
polega satysfakcja. 

Myśląc o tańcu nieodparcie kojarzę go 
zawsze z tangiem.  

- Tango to klasyka, taki wzorzec, coś w ro-
dzaju wyznacznika. Właściwie ucząc się tańca 
towarzyskiego powinniśmy zaczynać od tan-
ga. Poprzez emocje wyrażane w nim powo-
li odkrywamy samych siebie, zatracając się 
nieprzerwanie w tańcu. Proszę sobie wyobra-
zić, że pierwszy taniec, którego nauczyłam 
młodzież w przygotowaniach do pierwszego 
przeglądu Live Dance to właśnie było tango.

Woli pani współczesne rytmy czy klasyczne 
- walc, tango?

- Wszystko zależy od tego, czego w danej 
chwili pragniemy. Taniec nie powinien nas 
ograniczać, wręcz przeciwnie: powinien roz-
wijać. Uwielbiam tańczyć walca, doskonale 
czuję się w hip-hopie, ale tańce towarzyskie, 
takie jak walc i salsa są bliższe memu sercu, 
mają w sobie esencję tańca.

Jak długo zdarzyło się pani tańczyć nieprze-
rwanie?

- Nigdy nie brałam udziału w maratonach 
tanecznych. Myślę jednak, że w tańcu powin-
niśmy odczuwać przyjemność i zadowolenie 
z ruchów naszego ciała. Za przykładem sław-
nego poety Paulo Coello – o tańcu nie da się 
napisać, taniec trzeba tańczyć.  
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skiego Kon-
kursu Tańca 
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dobry kontakt z młodzieżą. 
Anna Sawicka, nauczyciel-
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i tańca, jest jedną z nich. 
O tym, że nie lubi sie-

dzieć w miejscu wiedzą ci 
wszyscy, którzy mają z nią 
kontakt na co dzień. Sama 
też nie ukrywa, że nie lubi 
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Od kilkunastu lat uczy 
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w gimnazjum (jest w nim 
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i aktywny tryb  spędzania 
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lat organizuje  festiwal ta-
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ogólnopolskiego.

Live Dance odbywa się 
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w szybkim czasie zyskał już grono entu-
zjastów , jest to unikalna metoda, która 
w nieinwazyjny sposób wzmacnia skórę 
przez stymulację fibroblastów pobudzając 
je do produkcji kolagenu i elastyny. Za-
bieg jest bardzo przyjemny i relaksujący 
a jednocześnie bardzo efektywny. Już po 
pierwszym zabiegu widoczne są  efekty 

takie jak: wzrost elastyczności, wygładze-
nie konturów i poprawa wyglądu skóry.

Wszystkie zabiegi oferowane przez 
Med. Spa Hotelu Gdańsk można wykony-
wać pojedynczo jako zabiegi pielęgnacyj-
ne, ale dla uzyskania najlepszych efektów 
powinno się je wykonywać w regularnych 
seriach.

Kameralne i stylowe SPA hotelu Dwór 
Oliwski to wszystko, czego możemy po-
trzebować, aby się w pełni odprężyć i wy-
począć… Basen, jacuzzi oraz sauny sta-
nowią tylko początek wyprawy do krainy 
relaksu. 

Bogata oferta zabiegów na twarz i cia-
ło (Thalgo, Ella Bache, Babor), szeroki 
wachlarz masaży, a także rytuały SPA zo-
stały przygotowane z myślą o najbardziej 
wymagających gościach.  Hotelowe SPA 
oferuje także zabiegi dla mężczyzn, zajęcia 
aqua aerobiku oraz konsultacje dietetyczne. 
Szczególnym uznaniem cieszą się pakiety 
pobytowe, a do najbardziej popularnych 
należy pakiet dla dwojga „Romantyczna 
Wyprawa”. 

Dwudniowy pobyt to koszt 1168 zł za 
dwie osoby. Atrakcyjna oferta obejmuje 
nocleg w luksusowym pokoju dwuosobo-
wym, bogaty bufet śniadaniowy, powital-
ny upominek – butelkę wina musującego 
i kosz owoców, romantyczną kolację dla 
dwojga, mleczną kąpiel w blasku świec, 
relaksacyjny masaż całego ciała, a także 
korzystanie z hotelowego SPA.  

Jeśli poszukujesz relaksu i całkowitego 
odprężenia idealną propozycją jest Poline-
zyjski Rytuał SPA na ciało Thalgo. Peeling, 
masaż stemplami wypełnionymi piaskiem 

Na powierzchni 450 m2 w Hotelu 
Gdańsk zlokalizowano jeden z najnowo-
cześniejszych i najbardziej designerskich 
salonów Med Spa w Polsce. 

Szereg zabiegów oferowanych przez to 
nowoczesne Med. Spa przynosi spekta-
kularne efekty kosmetyczne. Niezawodne  
w tym obszarze są zwłaszcza te, z wy-
korzystaniem zaawansowanej aparatury, 
w której specjalizuje się Med Spa Hotelu 
Gdańsk, miedzy innymi: platformy Ray-
Life czy Edermologii LPG.

Faworytami wśród gości są zwłaszcza: 
Lifting twarzy bez skalpela, Piękne oczy 
bez skalpela oraz Edermolift LPG.  Ray 
Life jest odpowiedzią na współczesną 
walkę z wiotczeniem skóry oraz innymi 
oznakami upływu czasu. Specjalistycz-
na głowica do wykonywania zabiegów 
liftingujących  radiofrekwencją jest jed-
ną  z najnowocześniejszych i niechirur-
gicznych metod odbudowujących włókna 
kolagenowe. 

Endermolift jest nowością, jednak 

Dwór Oliwski

z Bora Bora nawiązujący do kołysania 
fal oraz masażu Lomi Lomi, a następnie 
nawilżenie złocistym olejkiem ukoją nie 
tylko nasze ciało, ale i umysł. Receptury 
stosowanych w trakcie zabiegu prepara-
tów - oparte na niezawodnym działaniu 
alg - zostały wzbogacone tradycyjnymi 

naturalnymi substancjami pielęgnacyjnymi 
z tropikalnych lądów.  

Zapraszamy do hotelu Dwór Oliwski – 
modnego miejsca w Trójmieście! Dołącz 
do nas na www.facebook.com/dworoliw-
ski , by mieć dostęp do najświeższych wia-
domości o hotelu.

Hotel Gdańsk

Hotel Dwór Oliwski 

ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk

Telefony:  Dział Rezerwacji 58 554 70 07 

Hotel: 58 554 70 00, Restauracja: 58 554 

70 70 SPA: 58 554 70 05

MED SPA Hotel Gdańsk

ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk  

Tel. 58 300 17 08

www.hotelgdansk.pl

The Spa at Sheraton Sopot to ponad 
2000 mkw powierzchni usytuowanej na 3 
wzajemnie przenikających się kondygna-
cjach. Eleganckie i odprężające wnętrza 
stworzone przez najlepszych architektów 
i projektantów w Europie. 

Do dyspozycji osób, które zdecydują się 
skorzystać z wachlarza usług Spa, odda-
na jest nowoczesna siłownia z najwyższej 
klasy sprzętem idealnym do grupowych 
zajęć fitness oraz indywidualnych trenin-
gów.  Będąc członkiem klubu, można bez 
ograniczeń korzystać ze Strefy Mokrej 
i fitness oraz licznych dodatkowych atrak-
cji stworzonych z myślą o Klubowiczach.

The Spa at Sheraton Sopot posiada 11 
gabinetów zabiegowych (w tym również 
Apartament dla par), salon fryzjerski 
i profesjonalny nailbar (profesjonalny 
salon Manicure i Pedicure). Z powodze-
niem w jednym miejscu można korzystać 
z wielu usług i zapewnić sobie najlepszą 
z możliwych pielęgnację ciała i ducha.

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało 
gwarantują odnowę biologiczną, a masa-
że - relaks całego ciała. Rozszerzeniem 
podstawowej oferty są zabiegi z zakresu 
kosmetyki profesjonalnej, czyli zaawan-

Pełna spokoju atmosfera unikatowej 
strefy Wellness Hilton Gdańsk pomoże Ci 
się zrelaksować i ukoić zmysły. 

Usiądź wygodnie i podziwiaj zachwy-
cającą panoramę miasta, która roztacza 
się z High 5 Bar, najwyżej położonego 
baru na Starym Mieście. Rozsmakuj się 
w wybornych koktajlach i zdrowych prze-

kąskach, delektując się słońcem i kojącą 
atmosferą.

Poszukaj orzeźwienia w basenie na naj-
wyższym piętrze hotelu lub odpręż się 
na letnim tarasie Urban Beach, z którego 
roztacza się urzekający widok na Motła-
wę i gdańską starówkę. A jeśli chcesz się 
poczuć naprawdę wyjątkowo, zapraszamy 

Wellness Hilton Gdańsk

do eleganckich i komfortowych gabine-
tów spa, które oferują ekskluzywne zabie-
gi pielęgnacyjne, takie jak:

• Masaże
• Zabiegi pielęgnacyjne na twarz
• Zabiegi pielęgnacyjne na ciało
• Zabiegi upiększające
• Sauna sucha i parowa
Nasza siłownia Hilton Fitness by Pre-

cor® wyposażona jest w sprzęt do ćwi-
czeń cardio i treningu siłowego. Pomaga 
dostosować program ćwiczeń do indywi-
dualnych potrzeb Gości i wymagań ich 
stylu życia. Jest otwarta 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Zostań fanem Hil-
ton Gdańsk facebook.com/hiltongdansk 
lub śledź aktualności  i promocje dostępne 
na: www.hiltongdansk.pl.

sowany poziom pielęgnacji z pogranicza 
medycyny estetycznej.

Poza szerokim wyborem zabiegów pie-
lęgnacyjnych i relaksacyjnych, podczas 
pobytu w The Spa at Sheraton Sopot 
można również korzystać z krytego base-
nu, basenu z sopockimi solankami, łaźni 
parowej Hammam, sauny fińskiej, łaźni 
solankowej, fontanny lodowej, grot desz-
czowych, tepidarium z podgrzewanymi 

leżankami oraz siłowni.
Spa w sopockim Sheratonie dysponuje 

produktami i zabiegami, które są jednymi 
z najlepszych i najbardziej skutecznych, 
gwarantując dobre samopoczucie i wspa-
niały wygląd. Ośrodek wykorzystuje do 
zabiegów trzy linie kosmetyczne: Anne 
Semonin, której produktów nie było dotąd 
w Polsce Dermalogica oraz AA Prestige 
Institute.

Sheraton Sopot Spa

Powstańców Warszawy 10

81-718 Sopot
Tel.: +48 (58) 767 1900

www.sheratonsopotspa.pl 

Wellness Hilton Gdańsk

Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk

58 77 87 255
gdnhg_hotel@hilton.com

www.hiltongdansk.pl/fitness_spa

The Spa at 
Sheraton Sopot Spa
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w szybkim czasie zyskał już grono entu-
zjastów , jest to unikalna metoda, która 
w nieinwazyjny sposób wzmacnia skórę 
przez stymulację fibroblastów pobudzając 
je do produkcji kolagenu i elastyny. Za-
bieg jest bardzo przyjemny i relaksujący 
a jednocześnie bardzo efektywny. Już po 
pierwszym zabiegu widoczne są  efekty 

takie jak: wzrost elastyczności, wygładze-
nie konturów i poprawa wyglądu skóry.

Wszystkie zabiegi oferowane przez 
Med. Spa Hotelu Gdańsk można wykony-
wać pojedynczo jako zabiegi pielęgnacyj-
ne, ale dla uzyskania najlepszych efektów 
powinno się je wykonywać w regularnych 
seriach.

Kameralne i stylowe SPA hotelu Dwór 
Oliwski to wszystko, czego możemy po-
trzebować, aby się w pełni odprężyć i wy-
począć… Basen, jacuzzi oraz sauny sta-
nowią tylko początek wyprawy do krainy 
relaksu. 

Bogata oferta zabiegów na twarz i cia-
ło (Thalgo, Ella Bache, Babor), szeroki 
wachlarz masaży, a także rytuały SPA zo-
stały przygotowane z myślą o najbardziej 
wymagających gościach.  Hotelowe SPA 
oferuje także zabiegi dla mężczyzn, zajęcia 
aqua aerobiku oraz konsultacje dietetyczne. 
Szczególnym uznaniem cieszą się pakiety 
pobytowe, a do najbardziej popularnych 
należy pakiet dla dwojga „Romantyczna 
Wyprawa”. 

Dwudniowy pobyt to koszt 1168 zł za 
dwie osoby. Atrakcyjna oferta obejmuje 
nocleg w luksusowym pokoju dwuosobo-
wym, bogaty bufet śniadaniowy, powital-
ny upominek – butelkę wina musującego 
i kosz owoców, romantyczną kolację dla 
dwojga, mleczną kąpiel w blasku świec, 
relaksacyjny masaż całego ciała, a także 
korzystanie z hotelowego SPA.  

Jeśli poszukujesz relaksu i całkowitego 
odprężenia idealną propozycją jest Poline-
zyjski Rytuał SPA na ciało Thalgo. Peeling, 
masaż stemplami wypełnionymi piaskiem 

Na powierzchni 450 m2 w Hotelu 
Gdańsk zlokalizowano jeden z najnowo-
cześniejszych i najbardziej designerskich 
salonów Med Spa w Polsce. 

Szereg zabiegów oferowanych przez to 
nowoczesne Med. Spa przynosi spekta-
kularne efekty kosmetyczne. Niezawodne  
w tym obszarze są zwłaszcza te, z wy-
korzystaniem zaawansowanej aparatury, 
w której specjalizuje się Med Spa Hotelu 
Gdańsk, miedzy innymi: platformy Ray-
Life czy Edermologii LPG.

Faworytami wśród gości są zwłaszcza: 
Lifting twarzy bez skalpela, Piękne oczy 
bez skalpela oraz Edermolift LPG.  Ray 
Life jest odpowiedzią na współczesną 
walkę z wiotczeniem skóry oraz innymi 
oznakami upływu czasu. Specjalistycz-
na głowica do wykonywania zabiegów 
liftingujących  radiofrekwencją jest jed-
ną  z najnowocześniejszych i niechirur-
gicznych metod odbudowujących włókna 
kolagenowe. 

Endermolift jest nowością, jednak 

Dwór Oliwski

z Bora Bora nawiązujący do kołysania 
fal oraz masażu Lomi Lomi, a następnie 
nawilżenie złocistym olejkiem ukoją nie 
tylko nasze ciało, ale i umysł. Receptury 
stosowanych w trakcie zabiegu prepara-
tów - oparte na niezawodnym działaniu 
alg - zostały wzbogacone tradycyjnymi 

naturalnymi substancjami pielęgnacyjnymi 
z tropikalnych lądów.  

Zapraszamy do hotelu Dwór Oliwski – 
modnego miejsca w Trójmieście! Dołącz 
do nas na www.facebook.com/dworoliw-
ski , by mieć dostęp do najświeższych wia-
domości o hotelu.

Hotel Gdańsk

Hotel Dwór Oliwski 

ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk

Telefony:  Dział Rezerwacji 58 554 70 07 

Hotel: 58 554 70 00, Restauracja: 58 554 

70 70 SPA: 58 554 70 05

MED SPA Hotel Gdańsk

ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk  

Tel. 58 300 17 08

www.hotelgdansk.pl

The Spa at Sheraton Sopot to ponad 
2000 mkw powierzchni usytuowanej na 3 
wzajemnie przenikających się kondygna-
cjach. Eleganckie i odprężające wnętrza 
stworzone przez najlepszych architektów 
i projektantów w Europie. 

Do dyspozycji osób, które zdecydują się 
skorzystać z wachlarza usług Spa, odda-
na jest nowoczesna siłownia z najwyższej 
klasy sprzętem idealnym do grupowych 
zajęć fitness oraz indywidualnych trenin-
gów.  Będąc członkiem klubu, można bez 
ograniczeń korzystać ze Strefy Mokrej 
i fitness oraz licznych dodatkowych atrak-
cji stworzonych z myślą o Klubowiczach.

The Spa at Sheraton Sopot posiada 11 
gabinetów zabiegowych (w tym również 
Apartament dla par), salon fryzjerski 
i profesjonalny nailbar (profesjonalny 
salon Manicure i Pedicure). Z powodze-
niem w jednym miejscu można korzystać 
z wielu usług i zapewnić sobie najlepszą 
z możliwych pielęgnację ciała i ducha.

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało 
gwarantują odnowę biologiczną, a masa-
że - relaks całego ciała. Rozszerzeniem 
podstawowej oferty są zabiegi z zakresu 
kosmetyki profesjonalnej, czyli zaawan-

Pełna spokoju atmosfera unikatowej 
strefy Wellness Hilton Gdańsk pomoże Ci 
się zrelaksować i ukoić zmysły. 

Usiądź wygodnie i podziwiaj zachwy-
cającą panoramę miasta, która roztacza 
się z High 5 Bar, najwyżej położonego 
baru na Starym Mieście. Rozsmakuj się 
w wybornych koktajlach i zdrowych prze-

kąskach, delektując się słońcem i kojącą 
atmosferą.

Poszukaj orzeźwienia w basenie na naj-
wyższym piętrze hotelu lub odpręż się 
na letnim tarasie Urban Beach, z którego 
roztacza się urzekający widok na Motła-
wę i gdańską starówkę. A jeśli chcesz się 
poczuć naprawdę wyjątkowo, zapraszamy 

Wellness Hilton Gdańsk

do eleganckich i komfortowych gabine-
tów spa, które oferują ekskluzywne zabie-
gi pielęgnacyjne, takie jak:

• Masaże
• Zabiegi pielęgnacyjne na twarz
• Zabiegi pielęgnacyjne na ciało
• Zabiegi upiększające
• Sauna sucha i parowa
Nasza siłownia Hilton Fitness by Pre-

cor® wyposażona jest w sprzęt do ćwi-
czeń cardio i treningu siłowego. Pomaga 
dostosować program ćwiczeń do indywi-
dualnych potrzeb Gości i wymagań ich 
stylu życia. Jest otwarta 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Zostań fanem Hil-
ton Gdańsk facebook.com/hiltongdansk 
lub śledź aktualności  i promocje dostępne 
na: www.hiltongdansk.pl.

sowany poziom pielęgnacji z pogranicza 
medycyny estetycznej.

Poza szerokim wyborem zabiegów pie-
lęgnacyjnych i relaksacyjnych, podczas 
pobytu w The Spa at Sheraton Sopot 
można również korzystać z krytego base-
nu, basenu z sopockimi solankami, łaźni 
parowej Hammam, sauny fińskiej, łaźni 
solankowej, fontanny lodowej, grot desz-
czowych, tepidarium z podgrzewanymi 

leżankami oraz siłowni.
Spa w sopockim Sheratonie dysponuje 

produktami i zabiegami, które są jednymi 
z najlepszych i najbardziej skutecznych, 
gwarantując dobre samopoczucie i wspa-
niały wygląd. Ośrodek wykorzystuje do 
zabiegów trzy linie kosmetyczne: Anne 
Semonin, której produktów nie było dotąd 
w Polsce Dermalogica oraz AA Prestige 
Institute.

Sheraton Sopot Spa

Powstańców Warszawy 10

81-718 Sopot
Tel.: +48 (58) 767 1900

www.sheratonsopotspa.pl 

Wellness Hilton Gdańsk

Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk

58 77 87 255
gdnhg_hotel@hilton.com

www.hiltongdansk.pl/fitness_spa

The Spa at 
Sheraton Sopot Spa
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Spece od marketingu oraz inżynierowie Toyoty starają się 
dotrzeć do naszych serc, dzięki legendarnej niezawodności 
swoich produktów. Nasza redakcja nie była w stanie spraw-
dzić tego w długodystansowym teście, jednak można śmiało 
powiedzieć, że Auris II generacji robi bardzo solidne pierwsze 
wrażenie.

Miejsce dla wysokiego
Wnętrze auta jest schludne i podporządkowane zasadom er-

gonomii. Obsługa wszystkich urządzeń jest intuicyjna. Pewne 
wątpliwości wzbudzają imitujące aluminium elementy plasti-
kowe, które łatwo się rysują. 

Nawet ponadprzeciętnie wysoki kierowca znajdzie dla sie-
bie wygodną pozycję, w czym pomocne są dobrze trzymające 
w zakrętach, sportowe w charakterze, regulowane na wyso-
kość fotele. 

Niestety kierownica regulowana jest tylko na wysokość, co 
należy uznać za duże niedociągnięcie. Podobnie jak umiesz-
czenie kwarcowego zegarka rodem z lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku w skądinąd ładnej i nowocześnie wystylizowanej 
desce rozdzielczej. To nie wygląda dobrze w bogato wypo-
sażonym samochodzie, którego cena w testowanej przez nas 
wersji przekracza 80 tysięcy złotych. Na podstawową wersję 
musimy przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych. 

Pasażerowie w drugim rzędzie nie mają zbyt wiele miejsca 
na nogi, jednak w tej klasie samochodów trudno tego oczeki-
wać. Podobnie przedstawia się sprawa z przeciętną wielkością 
bagażnika. Wprowadzenie do sprzedaży nadwozia w wersji 
Touring Sports (kombi) ucieszy tych, dla których 360 litrów 
to zbyt mało. 

Optymalny silnik
Testowany egzemplarz napędzany był silnikiem wysoko-

prężnym o pojemności 1364 cm3. Jest to naszym zdaniem 
optymalna jednostka dla tego samochodu, 90KM oraz 205Nm 
momentu obrotowego w zupełności wystarczają do sprawne-
go poruszania się ważącym 1245 kg autem. 

Do wyboru mamy jeszcze napędzane benzyną silniki o po-
jemności 1329 cm3 oraz 1598 cm3 (odpowiednio 99KM 
i 132KM) oraz diesel o pojemności 1998cm3 (124KM).

Producent deklaruje, że potrzeba 5 litrów oleju napędowego, 
aby testowanym przez nas Aurisem przejechać 100 km w ru-
chu miejskim. Okazuje się, że taki wynik jest jak najbardziej 
realny do osiągnięcia. Podczas naszych testów uzyskaliśmy 

Rozsądna 
propozycja

zużycie paliwa jedynie o kilka procent wyższe. Jest to godne 
podkreślenia, ponieważ kompaktowa Toyota musiała sprostać 
nie tylko trójmiejskim korkom ale także mroźnej, zimowej 
pogodzie, która nie sprzyja niskiemu spalaniu. 

Silnik pozytywnie zaskakuje nie tylko małym apetytem na 
paliwo, godna pochwały jest także jego kultura pracy oraz 
miły dla ucha dźwięk, który nie jest męczący dla podróżują-
cych. Duża w tym zasługa dobrego wytłumienia kabiny. Kie-
rowca może poczuć się jakby prowadził auto wyższej klasy, 
ponieważ w wnętrzu jest przyjemnie cicho. 

Nasze spostrzeżenia potwierdzają dane producenta, z któ-
rych wynika, że testowana wersja z silnikiem wysokopręż-
nym charakteryzuje się najniższym hałasem podczas jazdy, 
włączając także modele z silnikami benzynowymi.

Polska wersja językowa
Zawieszenie jest dość twarde i sprężyste, dzięki czemu sa-

mochód prowadzi się pewnie. Pokonywane nierówności  nie 
wpływają negatywnie na komfort podróżowania. Zastrzeżenia 
można jednak mieć do wspomagania kierownicy, które w na-
szej ocenie jest zbyt mocne.

Nie zachwyca widoczność do tyłu – niewielkie okienko 
utrudnia obserwowanie drogi za pojazdem. Przy parkowaniu 
tyłem przydatne są więc czujniki parkowania. W testowanym 
aucie poza czujnikami z przodu i z tyłu mogliśmy korzystać 
z systemu multimedialnego Toyota Touch, w którego skład 
wchodzi kamera cofania. System posiada duży dotykowy 

Pod koniec 2012 roku 
w salonach Toyoty zagościła 
II generacja modelu Auris. 
Samochód ma powalczyć o klientów indywidualnych 
oraz nabywców flotowych. W porównaniu do poprzed-
niej wersji auto zyskało ostrzejsze linie i dużo bardziej 
wyrazistą stylizację. Naprawdę może się podobać.
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ekran, za pomocą którego obsłużymy nawigację, radio, ze-
staw głośnomówiący. Warto podkreślić, że producent zadbał 
dla tego systemu o polską wersję językową. 

Osoby zainteresowane zakupem Toyoty Auris mają do wy-
boru kilka pakietów wyposażeniowych i stylistycznych. Mo-
żemy doposażyć auto np. w system automatycznego parkowa-
nia, tempomat, dach panoramiczny, skrętne lampy biksenono-

we czy wspomniany już system multimedialny.
Podsumowując: Nowa Toyota da się lubić. Mimo kilku drob-

nych zastrzeżeń jest na pewno samochodem wartym polece-
nia. Atrakcyjny wygląd, wysoki komfort podróżowania, eko-
nomiczna jednostka napędowa, niska utrata wartości, wszyst-
ko to sprawia, że Auris II generacji jest rozsądną propozycją 
w klasie aut kompaktowych. Krzysztof Chamera



EXPRESS BIZNESU      76 |  


