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Lato zagościło już u nas na dobre, ale biznes nie zna 
odpoczynku, gospodarka nie zna wakacji. Również 
nasz magazyn nie odpoczywa, a kolejny jego numer, 
który mam przyjemność Państwu zarekomendować 
jest – śmiem twierdzić – wart zainteresowania. 

Na początek pozwolę sobie zwrócić uwagę na wy-
wiady, w które obfituje niniejsza edycja „Expressu 
Biznesu”. Temat „okładkowy” - rozmowa z twórcami 
i właścicielami Arch Deco, jednego z największych 
w Polsce biur architektonicznych, to podróż w czasie: 
zarówno w przeszłość, do początków nowej formuły 
polskiej architektury, jak i w przyszłość, którą mamy 
okazję oglądać na razie na deskach kreślarskich 
i komputerowych wizualizacjach. To podróż tym bar-
dziej ciekawa, że w dużej mierze dotyczy czołowej 
aglomeracji na Pomorzu. Podobnie rzecz ma się z wy-
wiadem, którego udzielił nam Jan Klapkowski, jeden 
z założycieli Gdańskiego Związku Pracodawców 
(obecnie Pracodawcy Pomorza) – możemy za jego 

pośrednictwem uczestniczyć w początkach zrzeszania 
się pracodawców w Polsce, a także w projektach dotyczących kształtu tego ruchu w następ-
nych latach i dziesięcioleciach. 

Sporo miejsca poświęcamy w tym numerze materiałom poświęconym ludziom, którzy sta-
nowią już dziś pewien punkt odniesienia dla młodej generacji biznesmenów. Podsumowu-
jemy osiągnięcia takich firm jak „Ziaja”, „Murkam” czy „Pika” oraz biznesowe życiorysy 
ich twórców. 

Sezon letni to najlepszy czas na promocję najpiękniejszych zakątków naszego Pomorza, 
zarówno tych nadmorskich (Kosakowo, Władysławowo) jak i tych położonych w głębi re-
gionu Kaszub (Sierakowice, Gniewino). Czynimy to, podkreślając wkład miejscowych sa-
morządów w rozwój i podniesienie atrakcyjności tych miejsc. 

Tradycyjnie już,  można w naszym piśmie znaleźć aktualności z dziedziny gospodarki 
morskiej, czy energetyki – dwóch wiodących gałęzi przemysłu w naszym regionie. Relacje 
z wydarzeń ważnych dla środowiska biznesowego (organizacji, fundacji) takich jak plebi-
scyty, wyróżnienia, eventy charytatywne - dopełniają całości. 

Życząc przyjemnego, wakacyjnego wypoczynku, zachęcamy Państwa do lektury.

Piotr Ruszewski
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REKLAMA

Ryanair, tania linia lotnicza w Europie, ogłosiła 18 czerwca, że od roku 
2005 przewiozła 2,5 miliona pasażerów z i do gdańskiego lotniska, od 
momentu kiedy połączenia zostały uruchomione.

Michael Patrick O’Leary był 2,5 milionowym pasażerem Ryanair w Gdańsku. 
Michael podróżował z Gdańska do Cork. 

W gdańskim Dworze Artusa od-
była się uroczysta gala Nagrody 
Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2013. 
Nagrody i wyróżnienia odebrały 
firmy dynamicznie rozwijające się i 
innowacyjne w swoim działaniu.

- Jesteśmy obecni na wielu rynkach 
zagranicznych, gdzie staramy się 
poprzez swoją działalność promo-
wać Pomorze - powiedział Dariusz 
Cegielski, prezes trans Polonii. - Jest 
nam niezmiernie miło z powodu 
uznania w postaci Gryfa. 

W kategorii średnich firm zdo-
bywcą statuetki została firma PPt 
PKS Gdańsk-Oliwa SA. W kategorii 
dużych firm przyznano dwie równo-
rzędne nagrody główne. Statuetki 
trafiły do firm Poldanor SA z Prze-
chlewa i Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia SA. W kategorii specjalnej „In-
nowacje” statuetkę otrzymała firma 
Odys Shipyard sp. z o.o. z Gdańska. 

Wszystkie piętnaście nominowa-
nych do nagrody firm otrzymało 
wyróżnienia. 

Gryfy wręczone

MICHAEL O’LEARY 
2.5 MILIONOWYM PASAŻEREM
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W Muzeum Historii Żydów 
Polskich odbyła się kolejna 
edycja MANAGER AWARD 
zorganizowana przez Wy-
dawnictwo Business Maga-
zine Manager. Podczas wy-
darzenia wręczono prestiżo-
we nagrody dla wybitnych 
managerów nadających ton 
polskiej gospodarce. Paweł 
Olechnowicz, prezes Grupy 
LOtOS S.A., otrzymał nagro-
dę główną.

Wśród nominowanych 
znaleźli się prezesi i przed-
stawiciele kadry zarządza-
jącej największych przed-
siębiorstw i organizacji na 
rynku, m.in: Polskiej telefonii 
Cyfrowej, Jeronimo Martins 
Polska, Euler Hermes Collec-
tions, SAS Institute, telewizji 
Polsat i Grupy LOtOS.

MANAGER AWARD to 
prestiżowe odznaczenie, 

We wtorek 4 czerwca br. odbyło się po-
siedzenie nowo wybranej Rady Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 
Przewodniczącym wybrano wicewojewo-
dę pomorskiego Michała Owczarczaka. 
Do zadań Rady należy m.in.: opiniowanie 
projektu planu finansowego oddziału wo-
jewódzkiego NFZ, a także uchwalanie pla-
nu jego pracy. 

Michał Owczarczak (ur. 10 stycznia 1975 
w Gdańsku) – od 2007 wicewojewoda 

pomorski. W latach 1999–2004 pracował 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, 
m.in. na stanowisku asystenta wojewody 
pomorskiego. Pracę zawodową kontynu-
ował w Kancelarii Sejmu, gdzie przez bli-
sko dwa lata był asystentem ówczesnego 
Wicemarszałka Sejmu Donalda Tuska. 
Od 2006 wchodzi w skład zarządu Cen-
trum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. 
W 2006 został wybrany na radnego sejmi-
ku pomorskiego.

Zbieżność z nazwiskiem Ewalda 
Rabena – twórcy Grupy Raben – jed-
nej z największych w Europie firm 
transportowych, nie jest przypad-
kiem. Nowa p. Prezes była w latach 
1993 – 2001 dyrektorem ds. rozwoju 
tego przedsiębiorstwa. Wprawdzie 
ukończyła studia na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
Wydziale Chemii, ale jako zawód 
podaje logistykę. Jest trenerem biz-
nesu z zagranicznymi certyfikacjami, 
ekspertem w dziedzinie organizacji 
przedsiębiorstw, doradcą personal-
nym. to kobieta o uznanym doświad-
czeniu na międzynarodowym rynku 
logistycznym. Przez 23 lata pracowała 
w firmach logistycznych organizują-
cych łańcuchy przepływu towarów, 
w doradczo-szkoleniowych i zarzą-
dzających. Jak z jej doświadczenia wy-
nika, minister skarbu, który miał decy-
dujący wpływ na obsadę stanowiska 
prezesa, pojmuje porty jako ogniwo 
w transporcie intermodalnym.

MANAGER AWARD 2013 
dla Pawła Olechnowicza

Dorota Raben 
nowym prezesem 
Portu Gdańsk

nadawane przez jury (zło-
żone z laureatów Gali 2012 
oraz redaktora naczelnego 
magazynu MANAGER – 
Piotra Cegłowskiego pod 
przewodnictwem prezesa 
Krajowej Izby Gospodarczej 
– Andrzeja Arendarskiego), 
w uznaniu wybitnych osią-
gnięć managerów. 

Podczas wyda-
rzenia wręczono 

prestiżowe 
nagrody dla wy-

bitnych manage-
rów nadających 

ton polskiej 
gospodarce

Wicewojewoda Przewodniczącym Rady 
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Do zadań Rady 
należy m.in.: 
opiniowanie 

projektu planu 
finansowego 
oddziału wo-
jewódzkiego 
NFZ, a także 

uchwalanie pla-
nu jego pracy

To kobieta 
o uznanym do-
świadczeniu na 
międzynaro-
dowym rynku 
logistycznym
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Kaszubski Związek 
Pracodawców Pomorskich

- W kwietniu 2011 
roku 16-tu przed-
siębiorców z gminy 
Żukowo utworzyło 
Związek Pracodaw-
ców – mówił podczas 

Jubileuszowej Kaszubskiej Majówki 
Pomorskich Przedsiębiorców Zbi-
gniew Jarecki, prezes Kaszubskiego 
Związku Pracodawców Pomorskich. 
- Przez 2 lata organizacja się rozrosła 
i dziś należą do niej 53 fi rmy z powia-
tu kartuskiego, ale też i z ościennych 
gmin.
Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto 
nazwę: Kaszubski Związek Praco-
dawców. Siedzibą Związku pozosta-
ło Żukowo. Główne cele działalności 
to integracja środowiska przedsię-
biorców z rejonu Kaszub i Pomorza, 
wspólna reprezentacja wobec władz 
państwowych i samorządowych, za-

About 
Design
W Gdańsku można było zobaczyć 
najnowsze innowacyjne produkty 
polskiego designu, awangardowe 
meble i oświetlenie, rozwiązania 
aranżacyjne, wyposażenie wnętrz. 
Targi Designu & Aranżacji 
Wnętrz About Design to poszuki-
wanie, kreowanie i rozpowszech-
nianie trendów we wzornictwie 
i aranżacji wnętrz.
Tradycyjna formuła targów zosta-
ła uzupełniona o wiele wydarzeń 
edukacyjnych i lifestyle’owych. 
Wśród wystawców znalazły 
się uznane, światowe marki, 
wyznaczające trendy w swoich 
branżach oraz oferujące produkty 
najwyższej jakości. Obok między-
narodowych fi rm, ważną grupą są 
także polskie marki stawiające na 
design.

PP w Adventure Park

dbanie o równomierny rozwój Pomorza.
Część z gości została uhonorowana ty-
tułem „Ambasadora Kaszub”. Wśród ob-
darowanych znaleźli się m.in. dyplomaci 
z Chin i turcji oraz prezes Grupy Lotos 
Paweł Olechnowicz.

Pracodawcy Pomorza obchodzili 
x Majówkę Przedsiębiorców w Ad-
venture Park w Gdyni Kolibkach. 
Została też zmieniona konwencja 
majówkowa. teraz to święto rodzin-
ne na które przyjeżdża się nie tylko 
z żoną czy tzw. osobą towarzysząca, 
ale z całą rodziną. Dla takiego stylu 
świętowania teren jest wymarzo-
ny. Każdy znalazł coś dla siebie tu 
dzieci nigdy się nie nudzą. Kolejką 
linową śmigają nad głowami do-
mowej opieki i koronami drzew. 
Biegaja, strzelają. Chodzą po ścia-
nach – wspinaczkowych. Wszystko 
pod fachową opieką. W tym czasie 
rodzice mogą odetchnąć – świeżym 
powietrzem, popatrzeć, posilić się 
i szklaneczkę wychylić – pysznego 
a zdrowego piwa z Browaru Amber.

Jak odchodzić, 
to z fasonem. 
Jan Klapkowski 
(z lewej) - twórca 
i wieloletni dyrektor 
Gdańskiego Związ-
ku Pracodawców, 
ostatnio doradca 
prezesa PP, żegna 
etatowe obowiązki 
z kufl em i uśmie-
chem. Jest nadzieja, 
że okazjonalnie bę-
dzie jednak wspierał 
dzieło swego życia.

Męskie zabawy 
należy zaczy-
nać wcześnie

Podziwialiśmy 
psie piękności 
i sprawności
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Przyjazny Urząd Skarbowy
W siedzibie Business Centre Club 
w Warszawie odbył się finał XI już 
edycji konkursu Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy, organizo-
wanego przez Business Centre Club 
przy współpracy Ministerstwa Finan-
sów. Inicjatywa ma na celu promo-
wanie wzajemnej życzliwości oraz 
przyjaznej atmosfery między przed-
siębiorcami i urzędami skarbowymi, 
a także promowanie wysokich stan-
dardów obsługi klienta, co w efekcie 
przekłada się na wzmocnienie pozy-
tywnego wizerunku urzędów i ich 
pracowników. 
Jak co roku, wśród wyróżnionych 
placówek nie zabrakło urzędów z te-
renu województwa pomorskiego – 
w tym roku były to: Urząd Skarbo-
wy w Człuchowie, Urząd Skarbowy 

Bałtycki Terminal Kontenerowy 
otworzył bramy

Ponad 2200 osób zwiedziło w ramach 
dnia otwartego Bałtycki Terminal Konte-
nerowy. Była to jedna z atrakcji związa-
nych  z obchodami 10-lecia prywatyzacji 
spółki i jej wejścia w skład filipińskiej 
grupy ICTSI. Dla chętnych przygotowa-
no zwiedzanie terminalu, pokazy sprzętu  
i darmowe skoki na bungee. Wieczorem 

odbyła się gala dla pracowników. 
Uczestniczył w niej założyciel i pre-
zes ICTSI, Enrique RazonJr.
„Te 10 lat minęło bardzo szybko, dla-
tego że w terminalu nastąpiły duże 
zmiany.  – podkreślił Krzysztof Szym-
borski, prezes BCT.
W ramach dnia otwartego obejrzeć 
można było, niedostępne na co dzień, 
magazyny czy terminal kolejowy, zor-
ganizowano pokazy sprzętu i przeła-
dunków. Straż Pożarna i Służba Celna 
zorganizowały pokazy sprzętu i po-
jazdów, których używają w codzien-
nej pracy, w tym najnowocześniejsze-
go w Polsce, mobilnego skanera do 
prześwietlania kontenerów. 
BCT – Bałtycki Terminal Kontenero-
wy jest jednym z największych termi-
nali w rejonie Bałtyku i drugim co do 
wielkości terminalem kontenerowym 
w Polsce.

Wiecha na 
Hipodromie

Na sopockim Hipodromie świętowano 
zwyczajowo zakończenie ważne-
go etapu budowy, czyli położenie 
ostatniego elementu konstrukcji 
dachu. Celem realizowanego na tym 
zabytkowym obiekcie projektu jest 
stworzenie profesjonalnego i nowo-
czesnego ośrodka sportów jeździec-
kich i rekreacji w Sopocie poprzez 
m.in. zwiększenie dostępności oraz 
bezpieczeństwa obiektu oraz dostoso-
wanie go do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Władze Sopotu oczekują 
wzrostu atrakcyjności Hipodromu 
w Sopocie poprzez wzbogacenie jego 
oferty oraz podniesienie standardu 
usług. Całkowite wydatki związane 
z modernizacją Hipodromu wynoszą 
około 38.715.256 PLN netto.

InfoShare 
po raz siódmy
W Gdańsku odbyła się siódma edycja 
jednej z największych polskich kon-
ferencji IT & NewMedia – infoShare.  
W tym roku organizatorom udało się 
zaprosić światowej klasy prelegen-

tów nie tylko z USA, Belgii, Francji czy 
Niemiec, ale także zza naszej wschodniej 
granicy. Grono to już tradycyjnie uzupeł-
nią najlepsi polscy eksperci.
Konferencja infoShare jest największą 
w Polsce północnej bezpłatną konferencją 
dla specjalistów IT & NewMedia organi-
zowaną od 2007 roku w Gdańsku. W tym 
roku liczba uczestników podsumowano 
na ok. 1500 osób.

w Starogardzie Gdańskim, Pomorski Urząd Skarbowy oraz I Urząd Skarbowy 
w Gdyni. Zwycięskie urzędy otrzymały dyplomy podpisane przez Prezesa BCC 
i Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów oraz prawo do używania tytułu 
„Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy Roku 2013”.
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Startup Contest 
- II edycja

StARtUP CON-
tESt to ogólno-
polski konkurs 
dla startupów, 

czyli firm w fazie rozwoju, który jest 
organizowany przez gdański inkuba-
tor Starter. Najbardziej innowacyjni 
przedsiębiorcy internetowi zmierzy-
li się z konkurencją w duchu budu-
jącej rywalizacji i fair play. Najlepsi 
mają szansę zdobycia dofinansowa-

nia swojego projektu. tegoroczny 
StARtUP CONtESt miał swój finał 
w Gdańsku, 24 maja br. Zwycięzcą 
II edycji zostali twórcy portalu Pitu 
Pitu, który podpowiada imprezo-
wiczom, dokąd i kiedy warto wyjść 
oraz jak poruszać się po trójmieście. 
Pomaga też lokalom rozrywkowym 
w efektywnej i mierzalnej promo-
cji miejsc, wydarzeń oraz ofert 
specjalnych.

tESt to ogólno-

Targi 
Innowacji 
w Gdańsku
W Gdańskim Parku Naukowo-
Technologicznym odbyły się Targi 
Innowacji. Spotkanie to promocja 
innowacyjnych rozwiązań z ob-
szaru rynku pracy, integracji spo-
łecznej, gospodarki i edukacji. 
Targi Innowacji to przegląd pro-
jektów innowacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w kontekście Strategii Rozwo-
ju Województwa Pomorskiego 
2020, poświęcony zagadnieniom 
projektów innowacyjnych zreali-
zowanych w perspektywie fi nan-
sowej 2007-2013 w ramach POKL 
w województwie pomorskim.
Targi mają promować innowacyj-
ne rozwiązania z obszaru rynku 
pracy, integracji społecznej, go-
spodarki i edukacji wypracowa-
nych w ramach projektów POKL.
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Agencja Rozwoju Pomo-
rza po raz kolejny zorgani-
zowała imprezę pod hasłem 
Pomorskie Forum 

Przedsiębiorczości, które 
tym razem odbyło się się 
23 maja br. w Pomorskim 
Parku Naukowo – Techno-
logicznym w Gdyni.

Forum to cykl spotkań 
biznesowych, których ce-
lem jest podejmowanie ak-
tualnej tematyki związanej 
z zakładaniem i rozwija-
niem działalności  gospo-
darczej. Tematem prze-
wodnim tegorocznej edycji 

Forum była ZMIANA. Or-
ganizatorzy zaproponowali 
cztery moduły tematyczne: 
zrównoważona fi rma, fi -
nansowanie, komunikacja 
oraz kompetencje. W ra-
mach paneli dyskusyjnych 
i warsztatów można było 
dowiedzieć się m.in. o za-
sadach skutecznej komuni-
kacji, zarządzaniu kompe-
tencjami, ekologii w fi rmie, 
budowaniu marki, a nawet 
o tym, jak skutecznie pora-
dzić sobie z konfl iktem w  
biznesie czyli o korzystaniu 
z mediacji gospodarczej. 

Na Faktorii w Pruszczu Gdań-
skim odbył się konwent  Staro-
stów Województwa Pomorskiego. 
Po raz pierwszy w przeciągu swo-
jej kadencji gospodarzem był Sta-
rosta Gdański - Cezary Bieniasz-
Krzywiec.

W posiedzeniu wzięli udział Sta-
rostowie z terenu województwa 
pomorskiego, Wicewojewoda Po-
morski Michał Owczarczak oraz 
Główny Geodeta  Kraju -Kazi-
mierz Bujakowski.

Tematyką przewodnią konwentu 
było omówienie spraw geodezyj-
nych. Starostowie , Wicewojewo-
da Pomorski oraz Główny Geode-
ta  Kraju podpisali list intencyjny, 

W Gdańskim Parku Naukowo-techno-
logicznym odbył się Pomorski Kongres 
Kobiet. Impreza ta jest przeniesieniem 
idei Kongresu Kobiet w Warszawie na 
grunt regionalny. Poruszane są na nim 
sprawy kobiet przez pryzmat uwarun-
kowań i problemów Pomorza. tematem 
wiodącym PKK była Strategia Rozwoju 
Pomorza w aspekcie KOBIEty. 

W przygotowanie wydarzenia zaan-
gażowały się środowiska akademickie, 
polityczne i biznesowe trójmiasta, samo-
rządowcy i organizacje pozarządowe. 
Patronat honorowy objęła pani Danuta 
Wałęsa, ona też dokonała symbolicznego 
otwarcia Kongresu. Projekt wsparli także 
prezydenci trójmiasta oraz Marszałek 
Województwa Pomorskiego.  

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Kar-
nowski odebrał z rąk Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysława 
Struka nagrodę za dobre pozyskiwanie 
przez sopocki samorząd środków UE 
w latach 2007 – 2013.

Sopot doceniono nie tylko za efek-
tywnie pozyskiwanie środków unijnych, 
ale także za nowatorskie podejście do 
wykorzystania formuły partnerstwa pu-
bliczno – prywatnego i powiązanie go 
z wykorzystaniem instrumentów JESSI-
CA, a w szczególności realizację projektu 
Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów 
przydworcowych w Sopocie.

Pomorski Kongres Kobiet

Marszałek nagrodził
sopocki samorząd

Konwent Starostów 
Województwa Pomorskiego

dotyczący m.in. współpracy w kierunku 
modernizacji systemu ewidencji gruntów 
i budynków w województwie pomorskim, 
budowy Zintegrowanego Systemu Informa-
cji o Nieruchomościach (ZSIN).

Starosta 
Gdański 
- Cezary 

Bieniasz-
Krzywiec

VIII Forum 
Przedsiębiorczości

Główny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich wraz z Siecią Informacyj-
ną Funduszy Europejskich „Pomorskie 
w Unii” organizują cykl spotkań informa-
cyjnych dotyczących pozadotacyjnych 
instrumentów fi nansowych. Ostatnie 
spotkanie odbyło się 17 maja 2013 r. 
w Pucku. 

 Podczas spotkania, organizowanego 
przez Lokalny Punkt Informacyjny w Puc-
ku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego 
zainteresowane osoby mogły dowiedzieć 
się m.in. na temat pożyczek i poręczeń 
kredytowych w ramach Inicjatywy 
JEREMIE jako instrumentu wsparcia mi-
kro- i małych przedsiębiorców z terenu 
województwa pomorskiego. 

JEREMIE 
w Pomorskiem

W ramach 
paneli dys-
kusyjnych 

i warsztatów 
można było 
dowiedzieć 

się m.in. 
o zasadach 
skutecznej 

komunikacji
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Dzięki Tajfunowi mieliśmy Huragan. Bardzo się spodobał. Poprosiliśmy o bis. 
Wszystko to w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

A teraz po kolei. Od maja do lipca 
br., w wyniku porozumienia dwu mi-
nisterstw kultury, trwają Dni Kultury 
Białorusi w Polsce.  Dzięki temu przy-
jechał do nas zespół UNIVERStAR, na-
leżący do Białoruskiego Państwowego 
Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Sama 
młoda kadra, zarówno orkiestra jak 
soliści, ponieważ UNIVERStAR powstał 
po to, aby wyławiać talenty - diamen-
ty i je szlifować.
Było czego posłuchać i na co popa-
trzeć. Solista Egijazar Faraszijan re-
prezentował w roku 2009 Białoruś 
na festiwalu Eurowizji. Aleksander 
Kowalew głosem tak silnym, że się 
mury trzęsły zaśpiewał arię Chrystusa 
z „Jesus Christ Superstar.” Marina Wasi-
lewskaja wykonała z wdziękiem „Ko-
lorowe jarmarki” a wyglądała tak, że 
jeśli podobnie prezentowała się towa-
rzyszka Wanda Wasilewska, nie dziwi-
my się, iż Stalin na jej prośbę dorzucił 
Polsce kawał Puszczy Białowieskiej. 
Orkiestra wszystko grała po mistrzow-
sku, a wykonując „Huragan” - hit grupy 
Scorpions - z dodatkowymi elemen-
tami wizualnymi, zaczęliśmy się oba-
wiać o całość szacownej Filharmonii. 
Szczególnie, że publika zaczęła się do-
magać bisu. 
Na koniec okazało się, że ów „Hura-
gan”, jak i cały koncert, zafundowała 
nam firma tajfun. W jej imieniu prezes 
Oddziału Gdańskiego Adam Masiu-
lanis podarował młodemu zespołowi 
maskotkę – bociana. Przecież my ją 

Bocian Atlasa dla zespołu. Wręcza prezes Adam Masiulanis. 
Pierwszy z lewej – konsul Białorusi w Gdańsku Aleksander Korol

świetnie znamy od lat – to bocian fir-
my AtLAS. Pamiętamy też slogan: Kle, 
kle, kle, klej! 
Okazuje się, że AtLAS ma bardzo roz-
ległą działalność na Białorusi, kupiw-
szy udziały   przedsiębiorstwa tAJFUN 
z siedzibą w Grodnie. Kryzys w branży 
budowlanej? Nie tam. Więc już wiemy, 
gdzie odleciał bocian.
W Polsce też się AtLASOWI wiedzie. 

W maju br. nabył większościowy pa-
kiet akcji wrocławskiej firmy FOx. 
A w Łodzi złapał Jerzyka – Janowicza. 
Jacek Michalak – wiceprezes AtLA-
SA podpisał ze wschodzącą gwiazdą 
polskiego tenisa umowę sponsorską 
na dwa lata. A w pakiecie dorzucił  fi-
nansowanie turnieju dla dzieci Jerzyk 
Cup. Łodzianin łodzianinowi pomoże, 
bo może. Anna Kłos

Po sześciu latach pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego w hotelu Sofitel 
Grand Sopot Patrick Carabin obejmuje funkcję Dyrektora Generalnego w So-
fitel Warsaw Victoria.  Na jego miejsce, z dniem 1 lipca 2013 przychodzi 
Gregory Millon – dotychczasowy Dyrektor Generalny hotelu Novotel Poznań 
Centrum. 
Gregory Millon pochodzi z Francji, a swoją przygodę z hotelarstwem rozpo-
czął po ukończeniu studiów z zakresu administracji i zarządzania. W 2000 
r. dołączył do grupy hotelowej Accor, gdzie pełnił różne funkcje w hotelach 
marki Novotel, Pullman oraz Sofitel. Przez 8 lat zdobywał doświadczenie 
w Londynie, m.in. w jednym z największych na świecie hoteli konferencyj-
nych – Novotelu London West.
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Każdy mieszkaniec Trójmiasta może go-
łym okiem zauważyć wzmożoną obecność 
obywateli Federacji Rosyjskiej na ulicach 
naszych miast, w centrach handlowych, 
czy choćby w sopockim Aqua Parku. To 
efekt wprowadzonych w lipcu ubiegłego 
roku przepisów o tzw. małym ruchu gra-
nicznym. W efekcie tych regulacji około 
15 tys. mieszkańców Obwodu Kalinin-
gradzkiego dziennie przekracza granicę 
polsko-rosyjską. 

Zwiedzanie i zakupy

Rosjan z Kaliningradu przyciąga do 
Trójmiasta chęć zwiedzania i – co tu dużo 
ukrywać – pomorskie centra handlowo - 
usługowe. Szczególną popularnością cie-
szą się wśród nich: Galeria Bałtycka, jako 
największy tego rodzaju obiekt w regionie, 
oraz centrum Matarnia, a w nim zwłaszcza 
sklep IKEA, którego w Obwodzie Kalinin-
gradzkim nie ma. Chętnie odwiedzane są 
też gabinety odnowy biologicznej i SPA. 

Jak twierdzi Adam Hlebowicz, autor 
książki „Kaliningrad bez wizy”, Rosjanie 
cenią sobie polskie sklepy z racji wysokiej 
jakości towarów w dużo niższej niż u nich 
cenie. Sporo z nich korzysta też za pośred-
nictwem Portu Lotniczego w Rębiechowie 
z usług tanich linii lotniczych, których sa-
moloty nie lądują na kaliningradzkim lotni-
sku Chabrowo. Coraz więcej obywateli ro-
syjskich z  tego regionu zaczyna kupować 
na Wybrzeżu również nieruchomości i ta 
tendencja – zdaniem specjalistów – będzie 
się umacniać. Gdańsk i Kaliningrad (czyli 
dawny Królewiec), to miasta pod wieloma 
względami do siebie podobne. Oba należa-
ły do Hanzy, mają podobną strukturę urba-
nistyczną i założenia architektoniczne. 

Na razie Polacy nie wykazują podobnego 
zainteresowania Kaliningradem, odwie-
dzając zazwyczaj położone najbliżej grani-
cy Mamonowo – przede wszystkim w celu 
zakupu tańszego paliwa, a także alkoholu 
czy papierosów. To jednak też prawdo-
podobnie zmieni się z czasem, a w ślad 
za polskimi turystami ruszą również biz-
nesmeni – wszak poszukiwanie nowych 

Gdańsk i Kaliningrad 
– hanzeatyckie bratanki
Pomysł na zacieśnienie współpracy między sąsiadującymi ze sobą regionami może 
przynieść sporo korzyści obu stronom. Na razie obserwujemy istny najazd Rosjan 
robiących w Trójmieście zakupy i szukających rozrywki, ale przyjdzie też nieuchronnie 
czas na poważniejsze inwestycje. 

rynków na wschodzie to szansa, którą pró-
bujemy wykorzystać już od wczesnych lat 
90 – tych. 

Gdańsk się promuje

Na popularność Grodu nad Motławą 
wśród naszych wschodnich sąsiadów nie-
mały wpływ ma udana kampania promo-
cyjna, podjęta pod koniec ubiegłego roku 
przez miasto we współpracy z Pomorską 
Regionalną Organizacją Turystyczną. 
Spoty zachęcające do odwiedzania Gdań-

ska ukazały się w rosyjskiej telewizji Ka-
skad w drugiej połowie grudnia. Materiały 
promocyjne pojawiły się też w miejscowej 
prasie.

- W nadchodzącym roku będziemy kon-
tynuować działania promocyjne na tym 
ważnym dla Miasta rynku – zapowiada 
Anna Zbierska, dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Promocji Miasta. - Planujemy wspólne 
cykliczne kampanie reklamowe Gdańska 
i pomorskiego realizowane razem z PROT. 
Gdańsk jest już rozpoznawalną marką, 
wiodącą dla regionu, natomiast różnorod-

Muzeum Światowego Oceanu - można tam zwiedzić sowiecką łódź podwodną 
czy statek naukowy o napędzie atomowym. Rosjanie mają na koncie wiele znako-
mitych osiągnięć, m. in. w badaniu Rowu Mariańskiego. Jest tam także ciekawe 
akwarium. 

Kopalnia bursztynu w Jantarnym -  wydobywa się tam  90 proc. bursztynu wy-
korzystywanego do biżuterii. To kopalnia odkrywkowa, podobna do polskich ko-
palni węgla brunatnego. Do niedawna była to strefa zamknięta i pilnie strzeżona. 
W Jantarnym jest też wielka piaskownica dla turystów, w której można poszukać 
bursztynu dla siebie oraz Muzeum Bursztynu.

Co warto zobaczyć w Obwodzie Kaliningradzkim?
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Mały ruch graniczny to szczególny, uproszczony tryb prze-
kraczania granicy państwowej powstały w wyniku dwustron-
nych umów między Polską a Rosją. Strefę przygraniczną, 
w której obowiązują zasady małego ruchu granicznego, sta-
nowią w województwie pomorskim miasta: Gdańsk, Gdy-
nia i Sopot oraz powiaty: gdański, nowodworski, malborski 
i pucki a na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 
w miastach: Elbląg i Olsztyn oraz powiatach: elbląskim, bra-
niewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, olsztyńskim, kętrzyń-
skim, mrągowskim, węgorzewskim, giżyckim, gołdapskim 
i oleckim. Po stronie rosyjskiej mały ruch graniczny obowią-
zuje w Obwodzie Kaliningradzkim.  

Do przekroczenia granicy uprawniają zezwolenia, a doku-
ment taki mogą otrzymać osoby posiadające miejsce stałego 
zamieszkania w strefie przygranicznej od co najmniej trzech 
lat oraz ich współmałżonkowie i dzieci na utrzymaniu. 

Przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej w ramach małego 
ruchu granicznego jest możliwe na przejściach granicznych: 
Bezledy - Bagrationowsk (drogowe); Gołdap - Gusiew (dro-
gowe); Grzechotki - Mamonowo II (drogowe); Gronowo - 
Mamonowo (drogowe); Braniewo - Mamonowo (kolejowe).

ność oferty pomorskiego jest magnesem przyciągającym tury-
stów na dłuższy pobyt - dodaje.

Skuteczności kampanii dowodzi szacowany na 85% zasięg 
oraz zadowoleni Rosjanie, komentujący pozytywnie wizytę 
na Pomorzu. Działania Miasta Gdańsk i PROT docenił „Puls 
Biznesu”, przedstawiając kampanię jako pionierskie i komplek-
sowe działania reklamowe na rynku rosyjskim przygotowane 
przez samorząd.

Co my wiemy o Kaliningradzie

Obwód Kaliningradzki utworzono decyzją wielkich mocarstw, 
podczas konferencji w Poczdamie. Dawne Prusy Wschodnie 
zostały podzielone w roku 1945 na dwie części: polską, obej-
mującą południową część prowincji i północną część rosyjską, 
która przybrała po wojnie nazwę Obwodu Kaliningradzkiego. 
Obwód stanowi nadbałtycką eksklawę należącą do Rosji, grani-
czącą jedynie z Polską i Litwą.

Aż do roku 1991 Obwód pozostawał zamknięty dla cudzo-
ziemców, był całkowicie odizolowany od Zachodu. Połącze-
nia lotnicze prowadziły wyłącznie w kierunku wschodnim, do 
portu zawijały tylko statki radzieckie, a wiele międzynarodo-
wych szlaków kolejowych i drogowych urywało się na granicy 
z Polską.

W 1991 roku na scenie europejskiej pojawił się nowy, bałtycki 
układ międzynarodowej kooperacji.

W ciągu kilkunastu lat kraje położone wokół Bałtyku wytwo-
rzyły gęstą sieć powiązań, instytucji i programów rządowych, 
samorządowych i organizacji pozarządowych.

Współpraca gospodarcza Polski z Obwodem Kaliningradzkim 
w ciągu ostatnich kilku lat, pomimo zawirowań politycznych na 
linii Moskwa-Warszawa w zakresie handlu, rozwijała się pozy-
tywnie. Obroty handlowe wyniosły ostatnio 569,7 mln USD, 
w tym eksport z Polski – 514,8 mln USD, import zaś – 54,9 
mln USD. Polska jest drugim co do wielkości, po Niemczech, 
eksporterem na rynek Obwodu – 12,9% udział. w rynku i dzie-
wiątym w zakresie importu (3,2%). Dodatnie saldo w obrotach 
wynosi prawie 460 mln USD.
Robert Purzycki
Korzystałem z książki „Kaliningrad bez wizy” Adama Hlebo-
wicza oraz z opracowania „Współpraca z Obwodem Kalinin-
gradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regional-
nego” Tadeusza Palmowskiego.

1 mln metrów sześciennych, 70 tys. metrów kw., 270 
sklepów, kino z sześcioma salami, parkingi na 1,8 tys. 
samochodów – tak wygląda centrum handlowe na 
Wzgórzu Św. Maksymiliana w Gdyni, które niedawno 
zmieniło nazwę na CH Riviera. Obiekt jest już w ostat-
niej fazie rozbudowy, otwarcie planowane jest na 
paśdzierni. Inwestycja w sumie pochłonie ok. 140 mln 
euro.

- Są już najemcy, wkroczyliśmy w etap prac wykoń-
czeniowych – wyjaśnia Patryk Gocek, koordynator 
inwestycji. - Wygląd każdego lokalu musiał być wcze-
śniej z nami uzgodniony i przez nas zaakceptowany. 
Chcemy prace zakończyć tak, aby w sierpniu złożyć 
już wnioski o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Obecnie zakładane są instalacje oraz trwają prace 
wykończeniowe. W CH Riviera oprócz lokali handlowo 
usługowych znajdą się 4 windy, ruchome chodniki, 
kino... Obiekt będzie przeszklony tak, aby do we-
wnątrz dostawało się jak najwięcej światła słonecz-
nego. Ciekawym rozwiązaniem jest podłoga – nie 
znajdziemy tu płytek ceramicznych czy gresu lecz... 
drewniany parkiet!

- Będzie to koszmar eksploatacyjny – przyznaje Pa-
tryk Gocek. - Ale inwestorowi zależało na tym, aby jak 
najbardziej "ocieplić" wnętrze tak, by było przytulne 
i klientom kojarzyło się z domową atmosferą.

Interesującym rozwiązaniem będzie też elewacja 
zewnętrzna. Zostanie pokryta żywą roślinnością. Zo-
stanie posadzony pnący bluszcz, który w ciągu 5 lat 
powinien pokryć ściany w ten sposób, aby zintegro-
wać obiekt z okoliczną zielenią i ścianą lasu. (RAF)

To będzie największe 
centrum handlowe
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Władysławowo

Miasto powstało z połączenia trzech 
miejscowości: Wielkiej Wsi, Hallerowa 
i przyportowej osady Władysławowo. 
Otrzymał prawa miejskie w 1963 roku. to 
nie tylko najdłuższe miasto Kaszub, liczą-
ce ok. 15 tys. mieszkańców, ale również 
jednostka administracyjna obejmująca 
swym zasięgiem miejscowości od Karwi 
poprzez Ostrowo, tupadły, Jastrzębią 
Górę, Rozewie, Chłapowo, aż do Chałup.

Położone jest w północnej części wo-
jewództwa pomorskiego, u nasady Pół-
wyspu Helskiego, w odległości 48 km od 
Gdyni i 33 km od Helu. Od strony północ-
nej przylega do niego Bałtyk, a od strony 
południowo-wschodniej Zatoka Pucka.  
Zanim na dobre rozpoczęła się tury-
styczna kariera kilku letniskowych osad 
skupionych wokół Wielkiej Wsi, czyli dzi-
siejszego Władysławowa, nad brzegami 
surowego Bałtyku, u wrót Półwyspu Hel-
skiego przez wiele wieków żyli rybacy - 
twardzi, pracowici Kaszubi, którzy z upo-
rem przenosili z pokolenia na pokolenie 
swój własny język, kulturę duchową i ma-
terialną, tradycje rybackie i przywiązanie 
do tego skrawka targanej historycznymi 
burzami ziemi. Przetrwali, bo byli i są jej 
solą. Żyją tu i dzięki nim atmosfera Ka-
szubskiego Pobrzeża jest tak odmienna, 
oryginalna i jedyna w swoim rodzaju.

Dzisiaj gmina pretenduje do miana 
jednego z najpiękniejszych kurortów 
na polskim wybrzeżu. Zlokalizowana 
na terenie objętym ochroną w ramach 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 
oferuje jedne z najcenniejszych walorów 
wypoczynkowych i bioklimatycznych. 
Na szczególną uwagę zasługują: klifowe 
wybrzeże pomiędzy Władysławowem 
a modnym kurortem Jastrzębia Góra, 
które jako miejsce startu chętnie wybie-
rają paralotniarze; ciągnące się ok. 28 km 
piękne, piaszczyste, szerokie i rozgrzane 
słońcem plaże, ku którym schodzą łagod-
nie sosnowo-jodłowe lasy, a miejscami 
wypiętrzają się klify przecięte wąwozami 
i mrocznymi jarami; nasada Półwyspu 
Helskiego z Chałupami „patrzącymi” na 
Małe (Zatoka Pucka) i Wielkie Morze (Bał-
tyk); charakterystyczna roślinność, w tym 
rzadko gdzie indziej spotykane żółto 
kwitnące żarnowce czy torfowe osobli-
wości Bielawskich Błot wokół Ostrowa. 

Mając wykształcenie prawnicze, 
stopień doktora i pracę na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, 
miała też Pani perspektywę kariery 
naukowej przed sobą. Dlaczego wola-
ła Pani wrócić do Władysławowa?

Ja tak naprawdę nigdy stąd nie odeszłam. 
Miłość do tego miejsca mam chyba w ge-
nach. Ja z domu jestem Budnik, a tak na-
zywał się też jeden z dwu rybaków, któ-
rzy pierwsi powitali na naszym wybrzeżu 
generała Józefa Hallera. Poza tym studia 
prawnicze to świetny kapitał dla każdego 
burmistrza. Ta wiedza ciągle mi się przy-
daje. Błękitny Generał wskazał nam też 
pierwszy kierunek rozwoju miejscowości.

 W jaki sposób? 
Następnego dnia po symbolicznych 

zaślubinach Polski z morzem, wsiadł na 
pokład kutra „Gwiazda Morza”(już pod 
polską banderą) i przybył do Wielkiej Wsi. 
Zachwycił się położeniem terenu mię-
dzy otwartym morzem a Zatoką Pucką. 
Przybył w asyście oficerów, jeden z nich 
– podpułkownik Henryk Bagiński kupił 
20 hektarów ziemi w pobliżu morza i dał 
początek osadzie, potem nazwanej Halle-
rowo. Wkrótce dołączyło do niego jeszcze 
troje udziałowców: generał Haller, Bole-
sław Bagiński i Bolesława Królikowska. 
Postanowili oni stworzyć tu ekskluzywny 
kurort. Budowali letniskowe wille. Także 
generał. W willi, którą mieszkańcy potocz-
nie nazywają Hallerówką, mamy obecnie 
Muzeum. Letniskowo-wypoczynkowy 
charakter terenu w czasach międzywojen-
nych zaczęła wykorzystywać także pobli-
ska Jastrzębia Góra. Tam bywali politycy 
z najwyższej półki: marszałek Rydz – Śmi-
gły, prezydent Ignacy Mościcki, warszaw-
scy arystokraci i przedsiębiorcy, modne 
aktorki i aktorzy. Tak więc wystarczy kon-
tynuować ten kierunek. 

W jaki sposób to robicie?
Chcemy przeobrazić Władysławowo 

w uzdrowisko, aby ludzie przyjeżdżali tu 

50-lecie Władysławowa

O trzech filarach 
rozwoju miasta

Rozmowa z Grażyną Cern 
– burmistrz Władysławowa

nie tylko w sezonie letnim. Mamy w końcu 
warunki: z jednej strony Morze Bałtyckie, 
z drugiej Zatoka Pucka, czyste powietrze 
i mnóstwo jodu w powietrzu. Ponadto cały 
czas wzbogacamy naszą ofertę turystycz-
ną, organizujemy duże plenerowe koncer-
ty, poprawiamy naszą infrastrukturę. Rów-
nież w czasach międzywojennych wskaza-
no nam drugi kierunek rozwoju.

Jaki?
Morski. W maju 1938 roku oddano do 

użytku wybudowany od podstaw Port 
Władysławowo. Pomyślany jako schro-
nisko dla flotylli rybackiej, przystań dla 
żeglugi przybrzeżnej a nawet dla żeglugi 
rybackiej dalekomorskiej. Ten port i dzia-
łające w nim przedsiębiorstwo SZKUNER 
jest naszą dumą, ale wolałabym aby szcze-
gółowo wypowiedziała się prezes tej firmy 
Lucyna Boike – Chmielińska.

Wasze miasto postrzegane jest też 
jako szczególnie przyjazne dla sportu. 
Mogłaby Pani powiedzieć skąd ta 
opinia?

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cet-
niewo cieszy się tak wysoką renomą, że 
w ub. roku w Alei Gwiazd Sportu swoją 
gwiazdę odsłonił sam Michel Platini – 
prezydent UEFA, a wcześniej świetny 
piłkarz. Sportowa kariera „Władka”, jak 
często mówią na nas, zaczęła się w 1952 
roku, kiedy to wybitny bokser i opiekun 
młodzieży -  Feliks „Papa” Stamm stwo-
rzył na cetniewskim klifie ośrodek szkole-
niowy dla swych wychowanków. Potem 
zaczęły dołączać inne dyscypliny sporto-
we i w związku z tym ośrodek nieustannie 
był rozbudowywany. Jeszcze bardziej go 
wypromował pomysł Jerzego Szczepan-
kowskiego, który wspólnie z Maciejem 
Baranowskim wymyślił w roku 2000 Ale-
ję Gwiazd Sportu. Na głównym deptaku 
na pograniczu Cetniewa i Hallerowa co 
roku umieszcza się nowe spiżowe gwiazdy 
w granitowych płytach. Pierwsza gwiazda 
ofiarowana została oczywiście Feliksowi 
Stammowi. W tym roku, z okazji jubile-
uszu miasta, też odsłonięto nowe, dla Ja-
nusza Pawłowskiego (dżudo), Krystyny 
Chojnowskiej-Liskiewicz – żeglarki, która 
jako pierwsza kobieta samotnie opłynę-
ła świat, Piotra Małachowskiego (dysk), 
Anity Włodarczyk (rzut młotem), Toma-
sza Majewskiego (rzut kulą). Odbył się 
także Festiwal Rzutów im. Kamili Skoli-
mowskiej. Nasza Aleja Gwiazd spełnia co 
najmniej dwie role, podnosi atrakcyjność 
miasta, i przede wszystkim jest nieznisz-
czalną historią sportu, bo zachowuje na-
zwiska ludzi, którzy po latach mogą zostać 
zapomniani. 

Niedawno, bo na początku czerwca br. 
odebrała Pani w Warszawie presti-

żowe godło Teraz Polska, przyznane 
miastu w XXIII edycji tego konkursu. 
Mogłaby Pani podzielić się refleksjami 
z niego wynikającymi?

Odbiór tego prestiżowego wyróżnienia 
na uroczystej gali w Warszawie to było 
naprawdę duże przeżycie. Cieszę się, że 
nasze starania na rzecz rozwoju Władysła-
wowa zostały docenione, tym bardziej, że 
godło Teraz Polska to bardzo rozpoznawal-
na marka i świetne narzędzie promocyjne. 
W kuluarach rozmawiałam z wieloma po-
litykami, samorządowcami, przedstawicie-
lami świata nauki i biznesu. Wszyscy pod-
kreślali swoją sympatię do naszego miasta, 
mam więc nadzieję, że laur Teraz Polska 
przyciągnie do Władysławowa zarówno 
inwestorów jak i nowych turystów.

Jednocześnie laureatem IV edycji 
konkursu „Wybitny Polak”, za suk-
cesy zawodowe i pozycję społeczną 
przyczyniające się do promocji Polski 
w świecie, otrzymał  kompozytor i dy-
rygent – Krzysztof Penderecki - Wasz 
honorowy mieszkaniec, który od 
1965 roku co roku w lecie wypoczywa 
w Jastrzębiej Górze. W jaki sposób 
przywiązanie tak wybitnej jednostki 
służy miastu?

Profesor Penderecki upodobał sobie Ja-
strzębią Górę 40 lat temu i od tamtego cza-
su nieprzerwanie przyjeżdża tutaj w okre-
sie sezonu letniego. Jego wkład w kultural-
ne życie Jastrzębiej Góry jest nieoceniony. 
Dzięki jego wsparciu już po raz ósmy od-
będzie się tam VIII Międzynarodowy Let-
ni Festiwal Muzyczny „Słowo i muzyka 
u Jezuitów”, który z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem odwie-
dzających nas gości. Tym bardziej cieszy 
mnie fakt, że w roku obchodów jubileuszu 
50-lecia nadania praw miejskich naszemu 
miastu, na jednej gali w Warszawie wyróż-
niona została nasza gmina i jej osławiony 
honorowy obywatel.

Czy miasto o kaszubskich korzeniach 
wciąż pamięta o swym rodowodzie?

Oczywiście! Tradycja, kultura i historia 
Kaszubów jest wciąż żywa we Władysła-
wowie. Widać to na każdym kroku. Od-
zwierciedla to architektura i wystrój wielu 
gospodarstw domowych, chociażby w mo-
jej rodzinnej dzielnicy Szotland. W wielu 
domach wciąż mówi się po kaszubsku, 
a język ten jest także nauczany w naszych 
szkołach. Pragnę podkreślić, że to właśnie 
Władysławowo będzie w tym roku gospo-
darzem jubileuszowego XV Światowego 
Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się 6 
lipca na naszej pięknej Alei Gwiazd Spor-
tu. Już dziś serdecznie zapraszam Państwa 
do odwiedzin Władysławowa! 

Rozmawiała: Anna Kłos
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Władysławowo

Miasto powstało z połączenia trzech 
miejscowości: Wielkiej Wsi, Hallerowa 
i przyportowej osady Władysławowo. 
Otrzymał prawa miejskie w 1963 roku. to 
nie tylko najdłuższe miasto Kaszub, liczą-
ce ok. 15 tys. mieszkańców, ale również 
jednostka administracyjna obejmująca 
swym zasięgiem miejscowości od Karwi 
poprzez Ostrowo, tupadły, Jastrzębią 
Górę, Rozewie, Chłapowo, aż do Chałup.

Położone jest w północnej części wo-
jewództwa pomorskiego, u nasady Pół-
wyspu Helskiego, w odległości 48 km od 
Gdyni i 33 km od Helu. Od strony północ-
nej przylega do niego Bałtyk, a od strony 
południowo-wschodniej Zatoka Pucka.  
Zanim na dobre rozpoczęła się tury-
styczna kariera kilku letniskowych osad 
skupionych wokół Wielkiej Wsi, czyli dzi-
siejszego Władysławowa, nad brzegami 
surowego Bałtyku, u wrót Półwyspu Hel-
skiego przez wiele wieków żyli rybacy - 
twardzi, pracowici Kaszubi, którzy z upo-
rem przenosili z pokolenia na pokolenie 
swój własny język, kulturę duchową i ma-
terialną, tradycje rybackie i przywiązanie 
do tego skrawka targanej historycznymi 
burzami ziemi. Przetrwali, bo byli i są jej 
solą. Żyją tu i dzięki nim atmosfera Ka-
szubskiego Pobrzeża jest tak odmienna, 
oryginalna i jedyna w swoim rodzaju.

Dzisiaj gmina pretenduje do miana 
jednego z najpiękniejszych kurortów 
na polskim wybrzeżu. Zlokalizowana 
na terenie objętym ochroną w ramach 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 
oferuje jedne z najcenniejszych walorów 
wypoczynkowych i bioklimatycznych. 
Na szczególną uwagę zasługują: klifowe 
wybrzeże pomiędzy Władysławowem 
a modnym kurortem Jastrzębia Góra, 
które jako miejsce startu chętnie wybie-
rają paralotniarze; ciągnące się ok. 28 km 
piękne, piaszczyste, szerokie i rozgrzane 
słońcem plaże, ku którym schodzą łagod-
nie sosnowo-jodłowe lasy, a miejscami 
wypiętrzają się klify przecięte wąwozami 
i mrocznymi jarami; nasada Półwyspu 
Helskiego z Chałupami „patrzącymi” na 
Małe (Zatoka Pucka) i Wielkie Morze (Bał-
tyk); charakterystyczna roślinność, w tym 
rzadko gdzie indziej spotykane żółto 
kwitnące żarnowce czy torfowe osobli-
wości Bielawskich Błot wokół Ostrowa. 

Mając wykształcenie prawnicze, 
stopień doktora i pracę na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, 
miała też Pani perspektywę kariery 
naukowej przed sobą. Dlaczego wola-
ła Pani wrócić do Władysławowa?

Ja tak naprawdę nigdy stąd nie odeszłam. 
Miłość do tego miejsca mam chyba w ge-
nach. Ja z domu jestem Budnik, a tak na-
zywał się też jeden z dwu rybaków, któ-
rzy pierwsi powitali na naszym wybrzeżu 
generała Józefa Hallera. Poza tym studia 
prawnicze to świetny kapitał dla każdego 
burmistrza. Ta wiedza ciągle mi się przy-
daje. Błękitny Generał wskazał nam też 
pierwszy kierunek rozwoju miejscowości.

 W jaki sposób? 
Następnego dnia po symbolicznych 

zaślubinach Polski z morzem, wsiadł na 
pokład kutra „Gwiazda Morza”(już pod 
polską banderą) i przybył do Wielkiej Wsi. 
Zachwycił się położeniem terenu mię-
dzy otwartym morzem a Zatoką Pucką. 
Przybył w asyście oficerów, jeden z nich 
– podpułkownik Henryk Bagiński kupił 
20 hektarów ziemi w pobliżu morza i dał 
początek osadzie, potem nazwanej Halle-
rowo. Wkrótce dołączyło do niego jeszcze 
troje udziałowców: generał Haller, Bole-
sław Bagiński i Bolesława Królikowska. 
Postanowili oni stworzyć tu ekskluzywny 
kurort. Budowali letniskowe wille. Także 
generał. W willi, którą mieszkańcy potocz-
nie nazywają Hallerówką, mamy obecnie 
Muzeum. Letniskowo-wypoczynkowy 
charakter terenu w czasach międzywojen-
nych zaczęła wykorzystywać także pobli-
ska Jastrzębia Góra. Tam bywali politycy 
z najwyższej półki: marszałek Rydz – Śmi-
gły, prezydent Ignacy Mościcki, warszaw-
scy arystokraci i przedsiębiorcy, modne 
aktorki i aktorzy. Tak więc wystarczy kon-
tynuować ten kierunek. 

W jaki sposób to robicie?
Chcemy przeobrazić Władysławowo 

w uzdrowisko, aby ludzie przyjeżdżali tu 

50-lecie Władysławowa

O trzech filarach 
rozwoju miasta

Rozmowa z Grażyną Cern 
– burmistrz Władysławowa

nie tylko w sezonie letnim. Mamy w końcu 
warunki: z jednej strony Morze Bałtyckie, 
z drugiej Zatoka Pucka, czyste powietrze 
i mnóstwo jodu w powietrzu. Ponadto cały 
czas wzbogacamy naszą ofertę turystycz-
ną, organizujemy duże plenerowe koncer-
ty, poprawiamy naszą infrastrukturę. Rów-
nież w czasach międzywojennych wskaza-
no nam drugi kierunek rozwoju.

Jaki?
Morski. W maju 1938 roku oddano do 

użytku wybudowany od podstaw Port 
Władysławowo. Pomyślany jako schro-
nisko dla flotylli rybackiej, przystań dla 
żeglugi przybrzeżnej a nawet dla żeglugi 
rybackiej dalekomorskiej. Ten port i dzia-
łające w nim przedsiębiorstwo SZKUNER 
jest naszą dumą, ale wolałabym aby szcze-
gółowo wypowiedziała się prezes tej firmy 
Lucyna Boike – Chmielińska.

Wasze miasto postrzegane jest też 
jako szczególnie przyjazne dla sportu. 
Mogłaby Pani powiedzieć skąd ta 
opinia?

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cet-
niewo cieszy się tak wysoką renomą, że 
w ub. roku w Alei Gwiazd Sportu swoją 
gwiazdę odsłonił sam Michel Platini – 
prezydent UEFA, a wcześniej świetny 
piłkarz. Sportowa kariera „Władka”, jak 
często mówią na nas, zaczęła się w 1952 
roku, kiedy to wybitny bokser i opiekun 
młodzieży -  Feliks „Papa” Stamm stwo-
rzył na cetniewskim klifie ośrodek szkole-
niowy dla swych wychowanków. Potem 
zaczęły dołączać inne dyscypliny sporto-
we i w związku z tym ośrodek nieustannie 
był rozbudowywany. Jeszcze bardziej go 
wypromował pomysł Jerzego Szczepan-
kowskiego, który wspólnie z Maciejem 
Baranowskim wymyślił w roku 2000 Ale-
ję Gwiazd Sportu. Na głównym deptaku 
na pograniczu Cetniewa i Hallerowa co 
roku umieszcza się nowe spiżowe gwiazdy 
w granitowych płytach. Pierwsza gwiazda 
ofiarowana została oczywiście Feliksowi 
Stammowi. W tym roku, z okazji jubile-
uszu miasta, też odsłonięto nowe, dla Ja-
nusza Pawłowskiego (dżudo), Krystyny 
Chojnowskiej-Liskiewicz – żeglarki, która 
jako pierwsza kobieta samotnie opłynę-
ła świat, Piotra Małachowskiego (dysk), 
Anity Włodarczyk (rzut młotem), Toma-
sza Majewskiego (rzut kulą). Odbył się 
także Festiwal Rzutów im. Kamili Skoli-
mowskiej. Nasza Aleja Gwiazd spełnia co 
najmniej dwie role, podnosi atrakcyjność 
miasta, i przede wszystkim jest nieznisz-
czalną historią sportu, bo zachowuje na-
zwiska ludzi, którzy po latach mogą zostać 
zapomniani. 

Niedawno, bo na początku czerwca br. 
odebrała Pani w Warszawie presti-

żowe godło Teraz Polska, przyznane 
miastu w XXIII edycji tego konkursu. 
Mogłaby Pani podzielić się refleksjami 
z niego wynikającymi?

Odbiór tego prestiżowego wyróżnienia 
na uroczystej gali w Warszawie to było 
naprawdę duże przeżycie. Cieszę się, że 
nasze starania na rzecz rozwoju Władysła-
wowa zostały docenione, tym bardziej, że 
godło Teraz Polska to bardzo rozpoznawal-
na marka i świetne narzędzie promocyjne. 
W kuluarach rozmawiałam z wieloma po-
litykami, samorządowcami, przedstawicie-
lami świata nauki i biznesu. Wszyscy pod-
kreślali swoją sympatię do naszego miasta, 
mam więc nadzieję, że laur Teraz Polska 
przyciągnie do Władysławowa zarówno 
inwestorów jak i nowych turystów.

Jednocześnie laureatem IV edycji 
konkursu „Wybitny Polak”, za suk-
cesy zawodowe i pozycję społeczną 
przyczyniające się do promocji Polski 
w świecie, otrzymał  kompozytor i dy-
rygent – Krzysztof Penderecki - Wasz 
honorowy mieszkaniec, który od 
1965 roku co roku w lecie wypoczywa 
w Jastrzębiej Górze. W jaki sposób 
przywiązanie tak wybitnej jednostki 
służy miastu?

Profesor Penderecki upodobał sobie Ja-
strzębią Górę 40 lat temu i od tamtego cza-
su nieprzerwanie przyjeżdża tutaj w okre-
sie sezonu letniego. Jego wkład w kultural-
ne życie Jastrzębiej Góry jest nieoceniony. 
Dzięki jego wsparciu już po raz ósmy od-
będzie się tam VIII Międzynarodowy Let-
ni Festiwal Muzyczny „Słowo i muzyka 
u Jezuitów”, który z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem odwie-
dzających nas gości. Tym bardziej cieszy 
mnie fakt, że w roku obchodów jubileuszu 
50-lecia nadania praw miejskich naszemu 
miastu, na jednej gali w Warszawie wyróż-
niona została nasza gmina i jej osławiony 
honorowy obywatel.

Czy miasto o kaszubskich korzeniach 
wciąż pamięta o swym rodowodzie?

Oczywiście! Tradycja, kultura i historia 
Kaszubów jest wciąż żywa we Władysła-
wowie. Widać to na każdym kroku. Od-
zwierciedla to architektura i wystrój wielu 
gospodarstw domowych, chociażby w mo-
jej rodzinnej dzielnicy Szotland. W wielu 
domach wciąż mówi się po kaszubsku, 
a język ten jest także nauczany w naszych 
szkołach. Pragnę podkreślić, że to właśnie 
Władysławowo będzie w tym roku gospo-
darzem jubileuszowego XV Światowego 
Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się 6 
lipca na naszej pięknej Alei Gwiazd Spor-
tu. Już dziś serdecznie zapraszam Państwa 
do odwiedzin Władysławowa! 

Rozmawiała: Anna Kłos
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Jak się pracuje w duecie?

Zbigniew Reszka: Jesteśmy wspólnikami 23 lata 
i z dystansu jaki stwarza tak długa współpraca 
mogę śmiało powiedzieć, że w duecie pracuje 
się całkiem nieźle, oczywiście czasami są wzloty 
i upadki. Nasze udziały ustaliliśmy na fi fty – fi -
fty, więc nie ma problemów z ustaleniem zakre-
su pracy, podziału obowiązków itd. 

Michał Baryżewski: Konfl ikty i różnice zdań 
oczywiście się zdarzają – jeśli o to chodzi – ale 
tego nie da się uniknąć, to chyba oczywiste. Na-
tomiast niezaprzeczalną zaletą takiego układu 
jest dywersyfi kacja klientów. Każdy z nas, mając 
nieco inną osobowość, temperament, talenty ne-
gocjacyjne, przyciąga inny typ ludzi. A chemia 
wytwarzająca się podczas negocjacji, w czasie 
wielomiesięcznych rozmów, jest bardzo ważna. 

Firma jest równolatką wolnej Polski, a jej 
początki wydawały się być nowym otwarciem 
również w dziedzinie, którą Panowie reprezen-
tujecie. Koniec ze skostniałą architekturą PRL, 
otwarte możliwości do realizowania nowych,  
śmiałych projektów. Czy upływające 23 lata 
spełniły te nadzieje?

Z.R.: Skoro jesteśmy przy początkach naszej 

wspólnej fi rmy, chciałbym skorzystać z okazji 
i powiedzieć parę słów o powstaniu Arch- Deco. 
Prywatne biuro prowadziłem już wcześniej 
w czasach PRL, a mój wspólnik w tym czasie 
pracował w USA (w ramach Fundacji Fulbrigh-
ta). Poznaliśmy się w Polsce przy okazji  kon-
kursu architektonicznego, w którym projekt 
mojej fi rmy otrzymał I nagrodę realizacyjną. 
Najpierw zawiązała się znajomość, która przero-
dziła się w realizację paru wspólnych projektów 
(z sukcesem), wykonywanych jeszcze przez dwa 
odrębne podmioty i wreszcie w ’90 roku zapadła 
decyzja o założeniu wspólnej fi rmy. Co jest cie-
kawe: nazwa fi rmy jest moim pomysłem, nato-
miast znak grafi czny wspólnika. 
M.B.: Pamiętam, że byłem pod wrażeniem tego 
co działo się wtedy w kraju i przekonała mnie 
argumentacja Zbyszka: „daj spokój, po co masz 
wracać do Stanów, skoro tu jest tyle roboty”. Po-
myślałem: faktycznie, praktykę na tym trudnym 
rynku odbyłem, teraz czas na wykorzystanie 
szansy, jaką jest potrzeba budowania – w sensie 
dosłownym - tego państwa. 

Wrócę jednak do pierwotnego pytania – czy 
ta szansa została wykorzystana? Nie mam na 
myśli Panów, ale cały kraj. Czy polskie miasta 
po tych 23 latach wyglądają tak, jak to sobie 
wtedy Panowie wyobrażaliście?

Podejmiemy się 
najtrudniejszego 
zlecenia
Z Michałem Baryżewskim i Zbigniewem Reszką, 
właścicielami Arch Deco,- jednego z największych biur 
architektonicznych w Polsce- rozmawia Robert Purzycki.

Z.R.: Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo 
wieloletnia praca w tej branży oczywiście za-
ciera obrazy jakie wówczas powstały w na-
szych głowach. Nasze ówczesne wyobraże-
nia mieszają się z projektami i realizacjami 
– naszymi i naszych kolegów po fachu. Jedno 
mogę powiedzieć – liczyłem na nieco szybsze 
zmiany. Cieszy mnie, że społeczeństwo zmie-
nia wyobrażenie o architekturze, przykładając 
coraz większą wagę do  ponadczasowej pro-
stoty, elegancji i funkcjonalności, odchodząc 
jednocześnie od przepychu, gigantomanii. 
Uznanie zaczyna zdobywać dobry smak i har-
monia, a dobra architektura jest coraz bardziej 
ceniona. Myślę, że Gdynia, miasto w którym 
jest siedziba naszego biura i w której miesz-
kamy, jest najlepszym przykładem ewolucji 
gustów Polaków.

M.B.: To co mnie osobiście martwi (wiem, że 
to również zdanie mojego wspólnika), to za-
śmiecanie przestrzeni miejskiej wszechobec-
nymi reklamami. Wiem, że nie mamy jeszcze 
odpowiednich uregulowań prawnych, które 
chroniłyby nas przed tym zmasowanym ata-
kiem, ale liczę na to, że to pewien etap przej-
ściowy, być może coś nieuchronnego, co jed-
nak się w skończy. Bolączką są też zbyt małe, 
poszatkowane działki budowlane (również 
spadek po PRL- u), na których dodatkowo in-
westorzy wznoszą wysokościowce, naruszając 
naturalny ład przestrzenny.
Przez to niepohamowane dzielenie działek 
i urawniłowkę społeczną zlikwidowano sku-
tecznie np. droższe dzielnice willowe, któ-
re na świecie mają odpowiednie otoczenie 
przestrzenne.

Nasza rozmowa odbywa się w Gdyni, trudno 

więc nie wspomnieć o tym mieście, które dłu-
go przedstawiane było jako wzorcowe, teraz 
zaś pojawiają się głosy, że pod względem 
inwestycji zaczyna zostawać nieco w tyle za 
Gdańskiem i Sopotem.

Z.R.: To mylne pojęcie. Żyjemy praktycznie 
w jednej aglomeracji, każde z trzech miasta jest 
inne, natomiast ta odmienność i zróżnicowanie 
architektury są największym atutem Trójmia-
sta. Z pewnością Gdynia wyróżnia się rozwo-
jem równomiernym i przemyślanym, bo tak 
też przed laty została urbanistycznie zaprojek-
towana i stąd też taka ważna jest rola obecnych 
planów urbanistycznych. Miasto nie powstaje 
od razu, jest to długi proces, który obejmuje 
dziesięciolecia, pokolenia, stąd też dużą rolę 
przykładamy do projektowania w kontekście 
sąsiedztwa zabytkowych budynków. Nasze 
społeczeństwo ekscytuje się wysokościowca-
mi, imponującymi budowlami. To dobrze, że 
powstał taki budynek  jak Sea Towers (budy-
nek dominanta), że jest taki punkt na mapie 
architektonicznej miasta, ale osobiście jestem 
zwolennikiem uporządkowania miasta, oczy-
wiście również z dominantami,  podobnie jak 
w innych nadmorskich miastach, w których 
generalnie dominuje zabudowa 4-6 kondygna-
cyjna – np.: Goteborg, Malmo, Kopenhaga. 
Chciałbym podzielić się spostrzeżeniem, że 
wielu moich kolegów z Polski zazdrości nam, 
że mieszkamy i pracujemy w Trójmieście, 
a w szczególności w Gdyni. Wystarczy wje-
chać do miasta od strony Sopotu, żeby się nim 
zachwycić, powstają nowe inwestycje, promu-
jące nowy ład przestrzenny i uporządkowanie 
jak np. Nowe Orłowo, inwestycje zachowujące 
„gdyński” charakter. Ten charakter to nowo-
czesna kameralna architektura połączona z zie-

Konfl ikty i różnice 
zdań oczywiście 
się zdarzają – 
jeśli o to chodzi 
– ale tego nie da 
się uniknąć, to 
chyba oczywiste. 
Natomiast nieza-
przeczalną zaletą 
takiego układu 
jest dywersyfi ka-
cja klientów. 

Projekty Arch- Deco 
utrzymane są w re-

aliach naszego kraju, 
gdzie optymalizacja 

kosztów i budżet 
odgrywają kluczową 

rolę. Staramy się 
spełnić tak życzenia 

i oczekiwania na-
szych klientów, aby 
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Jak się pracuje w duecie?

Zbigniew Reszka: Jesteśmy wspólnikami 23 lata 
i z dystansu jaki stwarza tak długa współpraca 
mogę śmiało powiedzieć, że w duecie pracuje 
się całkiem nieźle, oczywiście czasami są wzloty 
i upadki. Nasze udziały ustaliliśmy na fifty – fi-
fty, więc nie ma problemów z ustaleniem zakre-
su pracy, podziału obowiązków itd. 

Michał Baryżewski: Konflikty i różnice zdań 
oczywiście się zdarzają – jeśli o to chodzi – ale 
tego nie da się uniknąć, to chyba oczywiste. Na-
tomiast niezaprzeczalną zaletą takiego układu 
jest dywersyfikacja klientów. Każdy z nas, mając 
nieco inną osobowość, temperament, talenty ne-
gocjacyjne, przyciąga inny typ ludzi. A chemia 
wytwarzająca się podczas negocjacji, w czasie 
wielomiesięcznych rozmów, jest bardzo ważna. 

Firma jest równolatką wolnej Polski, a jej 
początki wydawały się być nowym otwarciem 
również w dziedzinie, którą Panowie reprezen-
tujecie. Koniec ze skostniałą architekturą PRL, 
otwarte możliwości do realizowania nowych,  
śmiałych projektów. Czy upływające 23 lata 
spełniły te nadzieje?

Z.R.: Skoro jesteśmy przy początkach naszej 

wspólnej firmy, chciałbym skorzystać z okazji 
i powiedzieć parę słów o powstaniu Arch- Deco. 
Prywatne biuro prowadziłem już wcześniej 
w czasach PRL, a mój wspólnik w tym czasie 
pracował w USA (w ramach Fundacji Fulbrigh-
ta). Poznaliśmy się w Polsce przy okazji  kon-
kursu architektonicznego, w którym projekt 
mojej firmy otrzymał I nagrodę realizacyjną. 
Najpierw zawiązała się znajomość, która przero-
dziła się w realizację paru wspólnych projektów 
(z sukcesem), wykonywanych jeszcze przez dwa 
odrębne podmioty i wreszcie w ’90 roku zapadła 
decyzja o założeniu wspólnej firmy. Co jest cie-
kawe: nazwa firmy jest moim pomysłem, nato-
miast znak graficzny wspólnika. 
M.B.: Pamiętam, że byłem pod wrażeniem tego 
co działo się wtedy w kraju i przekonała mnie 
argumentacja Zbyszka: „daj spokój, po co masz 
wracać do Stanów, skoro tu jest tyle roboty”. Po-
myślałem: faktycznie, praktykę na tym trudnym 
rynku odbyłem, teraz czas na wykorzystanie 
szansy, jaką jest potrzeba budowania – w sensie 
dosłownym - tego państwa. 

Wrócę jednak do pierwotnego pytania – czy 
ta szansa została wykorzystana? Nie mam na 
myśli Panów, ale cały kraj. Czy polskie miasta 
po tych 23 latach wyglądają tak, jak to sobie 
wtedy Panowie wyobrażaliście?

Podejmiemy się 
najtrudniejszego 
zlecenia
Z Michałem Baryżewskim i Zbigniewem Reszką, 
właścicielami Arch Deco,- jednego z największych biur 
architektonicznych w Polsce- rozmawia Robert Purzycki.

Z.R.: Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo 
wieloletnia praca w tej branży oczywiście za-
ciera obrazy jakie wówczas powstały w na-
szych głowach. Nasze ówczesne wyobraże-
nia mieszają się z projektami i realizacjami 
– naszymi i naszych kolegów po fachu. Jedno 
mogę powiedzieć – liczyłem na nieco szybsze 
zmiany. Cieszy mnie, że społeczeństwo zmie-
nia wyobrażenie o architekturze, przykładając 
coraz większą wagę do  ponadczasowej pro-
stoty, elegancji i funkcjonalności, odchodząc 
jednocześnie od przepychu, gigantomanii. 
Uznanie zaczyna zdobywać dobry smak i har-
monia, a dobra architektura jest coraz bardziej 
ceniona. Myślę, że Gdynia, miasto w którym 
jest siedziba naszego biura i w której miesz-
kamy, jest najlepszym przykładem ewolucji 
gustów Polaków.

M.B.: To co mnie osobiście martwi (wiem, że 
to również zdanie mojego wspólnika), to za-
śmiecanie przestrzeni miejskiej wszechobec-
nymi reklamami. Wiem, że nie mamy jeszcze 
odpowiednich uregulowań prawnych, które 
chroniłyby nas przed tym zmasowanym ata-
kiem, ale liczę na to, że to pewien etap przej-
ściowy, być może coś nieuchronnego, co jed-
nak się w skończy. Bolączką są też zbyt małe, 
poszatkowane działki budowlane (również 
spadek po PRL- u), na których dodatkowo in-
westorzy wznoszą wysokościowce, naruszając 
naturalny ład przestrzenny.
Przez to niepohamowane dzielenie działek 
i urawniłowkę społeczną zlikwidowano sku-
tecznie np. droższe dzielnice willowe, któ-
re na świecie mają odpowiednie otoczenie 
przestrzenne.

Nasza rozmowa odbywa się w Gdyni, trudno 

więc nie wspomnieć o tym mieście, które dłu-
go przedstawiane było jako wzorcowe, teraz 
zaś pojawiają się głosy, że pod względem 
inwestycji zaczyna zostawać nieco w tyle za 
Gdańskiem i Sopotem.

Z.R.: To mylne pojęcie. Żyjemy praktycznie 
w jednej aglomeracji, każde z trzech miasta jest 
inne, natomiast ta odmienność i zróżnicowanie 
architektury są największym atutem Trójmia-
sta. Z pewnością Gdynia wyróżnia się rozwo-
jem równomiernym i przemyślanym, bo tak 
też przed laty została urbanistycznie zaprojek-
towana i stąd też taka ważna jest rola obecnych 
planów urbanistycznych. Miasto nie powstaje 
od razu, jest to długi proces, który obejmuje 
dziesięciolecia, pokolenia, stąd też dużą rolę 
przykładamy do projektowania w kontekście 
sąsiedztwa zabytkowych budynków. Nasze 
społeczeństwo ekscytuje się wysokościowca-
mi, imponującymi budowlami. To dobrze, że 
powstał taki budynek  jak Sea Towers (budy-
nek dominanta), że jest taki punkt na mapie 
architektonicznej miasta, ale osobiście jestem 
zwolennikiem uporządkowania miasta, oczy-
wiście również z dominantami,  podobnie jak 
w innych nadmorskich miastach, w których 
generalnie dominuje zabudowa 4-6 kondygna-
cyjna – np.: Goteborg, Malmo, Kopenhaga. 
Chciałbym podzielić się spostrzeżeniem, że 
wielu moich kolegów z Polski zazdrości nam, 
że mieszkamy i pracujemy w Trójmieście, 
a w szczególności w Gdyni. Wystarczy wje-
chać do miasta od strony Sopotu, żeby się nim 
zachwycić, powstają nowe inwestycje, promu-
jące nowy ład przestrzenny i uporządkowanie 
jak np. Nowe Orłowo, inwestycje zachowujące 
„gdyński” charakter. Ten charakter to nowo-
czesna kameralna architektura połączona z zie-

Konflikty i różnice 
zdań oczywiście 
się zdarzają – 
jeśli o to chodzi 
– ale tego nie da 
się uniknąć, to 
chyba oczywiste. 
Natomiast nieza-
przeczalną zaletą 
takiego układu 
jest dywersyfika-
cja klientów. 

Projekty Arch- Deco 
utrzymane są w re-

aliach naszego kraju, 
gdzie optymalizacja 

kosztów i budżet 
odgrywają kluczową 

rolę. Staramy się 
spełnić tak życzenia 

i oczekiwania na-
szych klientów, aby 

zachować ponad-
czasowy charakter 

projektowanych 
obiektów.  
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Jesteśmy 
wspólnikami 23 
lata i z dystansu 
jaki stwarza tak 
długa współpra-
ca mogę śmiało 
powiedzieć, że 
w duecie pracu-
je się całkiem 
nieźle, oczywi-
ście czasami są 
wzloty i upadki. 

To co nas martwi, 
to zaśmiecanie 

przestrzeni miej-
skiej wszechobec-

nymi reklamami. 

lenią, doskonale wpisujące się w nadmorskie 
otoczenie. Trzeba pamiętać, że Gdynia to mia-
sto postmodernistyczne, zawsze przykładające 
dużą wagę do terenów zielonych, detali, pla-
ców i czystych, zadbanych ulic. Ten kierunek 
w architekturze warto kontynuować. 

M.B.: Dodam jeszcze, że mankamentem – 
odziedziczonym po poprzednim ustroju – 
mankamentem, który dotyczy całego Trójmia-
sta, jest usytuowanie tych miast „plecami do 
morza”. To absurdalne, kurorty nadmorskie, 
miasta o starej, morskiej tradycji, w których 
po prostu nie widać morza. Wiadomo, nie 
wolno było budować nad morzem, strefa nad-
graniczna, te tereny zajmowało albo wojsko, 
albo zakłady przemysłowe. Teraz borykamy 
się z tym dziedzictwem. Dobry przykład to 
obszar przylegający do Sea Towers.

Świetnie, że Pan o tym wspomniał, bo pro-
jekt wygranego konkursu na plan zago-
spodarowania tych terenów jest Waszego 
autorstwa. Kiedy możemy spodziewać się 
realizacji?

M.B.: My też czekamy z niecierpliwością, bo 
to dosyć specyficzne miejsce, coś jak Wyspa 
Spichrzów w Gdańsku (śmiech). Przygotowa-
liśmy koncepcję i jesteśmy na etapie negocja-
cji przedumownych i mamy nadzieję, że pro-
jektowanie ruszy na jesieni. 

Z.B.: Wstępne prace przygotowawcze już 
trwają, inwestycja ta wymaga uporządkowa-
nia wielu problemów min. uchwalenia na tym 
terenie nowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, który jest obecnie przygotowywa-
ny.  Arch- Deco od kilkunastu lat specjalizuje 
się w projektach budynkach z waterfrontem 
od Międzyzdrojów do Krynicy Morskiej, 
w szczególności w Juracie, za które otrzyma-
liśmy najwyższe nagrody w branży. Można 
powiedzieć że w tej materii czujemy się jak 
ryba w wodzie.

Z tego co zdążyłem się zorientować macie 
dość młody zespół. W związku z tym intere-
suje nas jak oceniacie Panowie – na tle tych 
wszystkich narzekań na coraz niższy poziom 
studentów i adeptów różnych specjalności – 
nowe pokolenie architektów?

Z.R.: Przede wszystkim my obaj jesteśmy 
bardzo młodzi duchem (śmiech), co sprawia, 
że projektowanie jest naszą pasją, a nie tylko 
sposobem na zarabianie pieniędzy. Ja dodat-
kowo sprawuję funkcję społeczną, od ponad 
8-miu lat, trzecią kadencję jestem wiceprezes 
Prezydium Zarządu Głównego  Stowarzysze-
nia Architektów Polskich w Warszawie. 
Arch- Deco zatrudnia 36 architektów z całej 
Polski, którzy ukończyli różne uczelnie wyż-
sze, część z tych osób współpracuje z nami 
od kilkunastu lat i w tym upatrujemy naszą 
siłę. Szczególnie stawiamy na młodych ludzi, 

projekt to są czasami lata przygotowań, roz-
mów, prac wstępnych. I nagle: trzask.
Z.R.: ...Kilku inwestorów zawiesiło realizację 
projektów, na szczęście przed końcem roku 
2012 pojawiły się zlecenia i obecnie mamy 
portfel zamówień na najbliższe 3 lata. Co nie 
znaczy, że nie przyjmiemy następnych zamó-
wień (śmiech). Jesteśmy dużym biurem archi-
tektonicznym, mającym potencjał zarówno 
pod względem pracowników jak i technolo-
gii.  Sytuacja się poprawia, choć kryzys oczy-
wiście się nie skończył, w związku z czym 
musimy pracować z większą intensywnością.

Ostatnie pytanie zabrzmi banalnie, ale musi 
paść: z czego jesteście Panowie, po tych 
23 latach prowadzenia firmy, najbardziej 
dumni?

M.B.: Domyślamy się, że ma Pan na myśli 
konkretną inwestycję, ale tu nieuchronnie po-
jawia się problem. Są one tak zróżnicowane, 
wymagają tak różnego rodzaju kompetencji, 
pracy na nieco innych warunkach, stanowią 
tak różne wyzwania. Są zarówno bardzo wy-
magające realizacje budynków mieszkalnych 
(w tym jednorodzinnych), jak też biurowce 
czy centra handlowe czy wreszcie obiekty 
przemysłowe. Ale jeśli chodzi o czyste pro-
fesjonalne wyzwanie, to największej facho-
wości wymagają chyba budynki szpitalne, jak 
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej  czy Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny w Gdańsku.
Oczywiście najbardziej spektakularny, taki 
okładkowy obiekt to siedziba Lotosu. Ale ja 
na przykład największym sentymentem darzę 
projekt Szkoły Filmowej w Gdyni, gdzie mie-
liśmy niemal nieskrępowane możliwości re-
alizacji swojej wizji i nie poszliśmy na żadne 
kompromisy. 

Z.R.: Jednak poza tymi widocznymi efekta-
mi naszej działalności projektowej, jakimi są 
budynki są też rzeczy mniej widoczne, a rów-
nież budzące naszą dumę. To status firmy od 
lat mieszczącej się w czołówce najlepszych 
biur architektonicznych w Polsce. Jak również 
profesjonalny i kreatywny zespół projektowy, 
który łączy doskonała atmosfera, sprzyjająca 
prac twórczej, jak również  istotnym elemen-
tem jest wyposażenie biura projektowego 
Arch- Deco – na najwyższym europejskim po-
ziomie. Te przesłanki składające się na opinię 
o naszej firmie,  sprawiającą, że klienci do nas 
wracają i są świadomi tego, iż podejmiemy 
się największych i najtrudniejszych zleceń, 
m.in.; szpitali, budynków biurowych, fabryk, 
centrów handlowych, budynków mieszkal-
nych wielo i jednorodzinnych ( położonych 
na trudnych, wymagających terenach).
Projekty Arch- Deco utrzymane są w realiach 
naszego kraju, gdzie optymalizacja kosztów 
i budżet odgrywają kluczową rolę. Staramy 
się spełnić tak życzenia i oczekiwania na-
szych klientów, aby zachować ponadczasowy 
charakter projektowanych obiektów.  

którzy mają świeże spojrzenie, są odważni 
w swoich pomysłach.  
M.B.: Proszę tak nie mówić, młodość, wiążą-
ca się z nią kreatywność, śmiałość, bezkom-
promisowość, to wielki atut w tym zawodzie. 
Zgadzam się z moim wspólnikiem, że od lat 
mamy takie podejście, jesteśmy bardzo mło-
dzi duchem, nie wyobrażamy sobie zwolnienia 
tempa a tym bardziej np. emerytury. Chcemy 
pracować a stały kontakt z młodym zespołem 
bardzo nam w tym pomaga. 

Jak wygląda sytuacja na rynku?

Z.R.: Nie ma co ukrywać, że ten rynek jest 
dość wrażliwy na wahania polityczno – go-
spodarcze. Mocne tąpnięcie odczuliśmy 
w drugiej połowie ubiegłego roku. Niedługo 

po zakończeniu się mistrzostw Euro 2012,  
jesienią nastąpił zastój. W znaczenej mierze 
działania prasy przyczyniły się do obniże-
nia nastrojów gospodarczych. Inwestorzy 
zaczęli się wycofywać, jedni po drugich.

M.B.: ...niestety jest w tym sporo winy ludzi 
pańskiej profesji. Zakończyły się imprezy 
w 2012 roku, które były wygodnym tema-
tem newsów (ME w piłce nożnej i Olimpia-
da), co w naturalny sposób napędzało opty-
mizm, wraz z ich końcem zaczęło się czarno-
widztwo w mediach. Znów przez wszystkie 
przypadki zaczęto odmieniać słowo kryzys, 
a to samonapędzające się procesy. Inwe-
storzy zasypywani są takimi informacjami 
i efekt psychologiczny jest taki, że wstrzy-
mują różne przedsięwzięcia. A przecież taki 

Foto Ars 
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Jesteśmy 
wspólnikami 23 
lata i z dystansu 
jaki stwarza tak 
długa współpra-
ca mogę śmiało 
powiedzieć, że 
w duecie pracu-
je się całkiem 
nieźle, oczywi-
ście czasami są 
wzloty i upadki. 

To co nas martwi, 
to zaśmiecanie 

przestrzeni miej-
skiej wszechobec-

nymi reklamami. 

lenią, doskonale wpisujące się w nadmorskie 
otoczenie. Trzeba pamiętać, że Gdynia to mia-
sto postmodernistyczne, zawsze przykładające 
dużą wagę do terenów zielonych, detali, pla-
ców i czystych, zadbanych ulic. Ten kierunek 
w architekturze warto kontynuować. 

M.B.: Dodam jeszcze, że mankamentem – 
odziedziczonym po poprzednim ustroju – 
mankamentem, który dotyczy całego Trójmia-
sta, jest usytuowanie tych miast „plecami do 
morza”. To absurdalne, kurorty nadmorskie, 
miasta o starej, morskiej tradycji, w których 
po prostu nie widać morza. Wiadomo, nie 
wolno było budować nad morzem, strefa nad-
graniczna, te tereny zajmowało albo wojsko, 
albo zakłady przemysłowe. Teraz borykamy 
się z tym dziedzictwem. Dobry przykład to 
obszar przylegający do Sea Towers.

Świetnie, że Pan o tym wspomniał, bo pro-
jekt wygranego konkursu na plan zago-
spodarowania tych terenów jest Waszego 
autorstwa. Kiedy możemy spodziewać się 
realizacji?

M.B.: My też czekamy z niecierpliwością, bo 
to dosyć specyficzne miejsce, coś jak Wyspa 
Spichrzów w Gdańsku (śmiech). Przygotowa-
liśmy koncepcję i jesteśmy na etapie negocja-
cji przedumownych i mamy nadzieję, że pro-
jektowanie ruszy na jesieni. 

Z.B.: Wstępne prace przygotowawcze już 
trwają, inwestycja ta wymaga uporządkowa-
nia wielu problemów min. uchwalenia na tym 
terenie nowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, który jest obecnie przygotowywa-
ny.  Arch- Deco od kilkunastu lat specjalizuje 
się w projektach budynkach z waterfrontem 
od Międzyzdrojów do Krynicy Morskiej, 
w szczególności w Juracie, za które otrzyma-
liśmy najwyższe nagrody w branży. Można 
powiedzieć że w tej materii czujemy się jak 
ryba w wodzie.

Z tego co zdążyłem się zorientować macie 
dość młody zespół. W związku z tym intere-
suje nas jak oceniacie Panowie – na tle tych 
wszystkich narzekań na coraz niższy poziom 
studentów i adeptów różnych specjalności – 
nowe pokolenie architektów?

Z.R.: Przede wszystkim my obaj jesteśmy 
bardzo młodzi duchem (śmiech), co sprawia, 
że projektowanie jest naszą pasją, a nie tylko 
sposobem na zarabianie pieniędzy. Ja dodat-
kowo sprawuję funkcję społeczną, od ponad 
8-miu lat, trzecią kadencję jestem wiceprezes 
Prezydium Zarządu Głównego  Stowarzysze-
nia Architektów Polskich w Warszawie. 
Arch- Deco zatrudnia 36 architektów z całej 
Polski, którzy ukończyli różne uczelnie wyż-
sze, część z tych osób współpracuje z nami 
od kilkunastu lat i w tym upatrujemy naszą 
siłę. Szczególnie stawiamy na młodych ludzi, 

projekt to są czasami lata przygotowań, roz-
mów, prac wstępnych. I nagle: trzask.
Z.R.: ...Kilku inwestorów zawiesiło realizację 
projektów, na szczęście przed końcem roku 
2012 pojawiły się zlecenia i obecnie mamy 
portfel zamówień na najbliższe 3 lata. Co nie 
znaczy, że nie przyjmiemy następnych zamó-
wień (śmiech). Jesteśmy dużym biurem archi-
tektonicznym, mającym potencjał zarówno 
pod względem pracowników jak i technolo-
gii.  Sytuacja się poprawia, choć kryzys oczy-
wiście się nie skończył, w związku z czym 
musimy pracować z większą intensywnością.

Ostatnie pytanie zabrzmi banalnie, ale musi 
paść: z czego jesteście Panowie, po tych 
23 latach prowadzenia firmy, najbardziej 
dumni?

M.B.: Domyślamy się, że ma Pan na myśli 
konkretną inwestycję, ale tu nieuchronnie po-
jawia się problem. Są one tak zróżnicowane, 
wymagają tak różnego rodzaju kompetencji, 
pracy na nieco innych warunkach, stanowią 
tak różne wyzwania. Są zarówno bardzo wy-
magające realizacje budynków mieszkalnych 
(w tym jednorodzinnych), jak też biurowce 
czy centra handlowe czy wreszcie obiekty 
przemysłowe. Ale jeśli chodzi o czyste pro-
fesjonalne wyzwanie, to największej facho-
wości wymagają chyba budynki szpitalne, jak 
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej  czy Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny w Gdańsku.
Oczywiście najbardziej spektakularny, taki 
okładkowy obiekt to siedziba Lotosu. Ale ja 
na przykład największym sentymentem darzę 
projekt Szkoły Filmowej w Gdyni, gdzie mie-
liśmy niemal nieskrępowane możliwości re-
alizacji swojej wizji i nie poszliśmy na żadne 
kompromisy. 

Z.R.: Jednak poza tymi widocznymi efekta-
mi naszej działalności projektowej, jakimi są 
budynki są też rzeczy mniej widoczne, a rów-
nież budzące naszą dumę. To status firmy od 
lat mieszczącej się w czołówce najlepszych 
biur architektonicznych w Polsce. Jak również 
profesjonalny i kreatywny zespół projektowy, 
który łączy doskonała atmosfera, sprzyjająca 
prac twórczej, jak również  istotnym elemen-
tem jest wyposażenie biura projektowego 
Arch- Deco – na najwyższym europejskim po-
ziomie. Te przesłanki składające się na opinię 
o naszej firmie,  sprawiającą, że klienci do nas 
wracają i są świadomi tego, iż podejmiemy 
się największych i najtrudniejszych zleceń, 
m.in.; szpitali, budynków biurowych, fabryk, 
centrów handlowych, budynków mieszkal-
nych wielo i jednorodzinnych ( położonych 
na trudnych, wymagających terenach).
Projekty Arch- Deco utrzymane są w realiach 
naszego kraju, gdzie optymalizacja kosztów 
i budżet odgrywają kluczową rolę. Staramy 
się spełnić tak życzenia i oczekiwania na-
szych klientów, aby zachować ponadczasowy 
charakter projektowanych obiektów.  

którzy mają świeże spojrzenie, są odważni 
w swoich pomysłach.  
M.B.: Proszę tak nie mówić, młodość, wiążą-
ca się z nią kreatywność, śmiałość, bezkom-
promisowość, to wielki atut w tym zawodzie. 
Zgadzam się z moim wspólnikiem, że od lat 
mamy takie podejście, jesteśmy bardzo mło-
dzi duchem, nie wyobrażamy sobie zwolnienia 
tempa a tym bardziej np. emerytury. Chcemy 
pracować a stały kontakt z młodym zespołem 
bardzo nam w tym pomaga. 

Jak wygląda sytuacja na rynku?

Z.R.: Nie ma co ukrywać, że ten rynek jest 
dość wrażliwy na wahania polityczno – go-
spodarcze. Mocne tąpnięcie odczuliśmy 
w drugiej połowie ubiegłego roku. Niedługo 

po zakończeniu się mistrzostw Euro 2012,  
jesienią nastąpił zastój. W znaczenej mierze 
działania prasy przyczyniły się do obniże-
nia nastrojów gospodarczych. Inwestorzy 
zaczęli się wycofywać, jedni po drugich.

M.B.: ...niestety jest w tym sporo winy ludzi 
pańskiej profesji. Zakończyły się imprezy 
w 2012 roku, które były wygodnym tema-
tem newsów (ME w piłce nożnej i Olimpia-
da), co w naturalny sposób napędzało opty-
mizm, wraz z ich końcem zaczęło się czarno-
widztwo w mediach. Znów przez wszystkie 
przypadki zaczęto odmieniać słowo kryzys, 
a to samonapędzające się procesy. Inwe-
storzy zasypywani są takimi informacjami 
i efekt psychologiczny jest taki, że wstrzy-
mują różne przedsięwzięcia. A przecież taki 

Foto Ars 
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Jak Pan, 20 lat temu, wymyślił PIKĘ?
- to było w czasach przemian ustrojo-
wych. W gospodarce zmiany były szyb-
kie i szokujące. Dotychczasowy system 
zderzał się z nowym. Nowe przedsię-
biorstwa powstawały, dawne upadały. 
A co z ich dokumentacją? trzeba było 
jakoś zarządzać tymi dokumentami oraz 
zabezpieczyć przed ich utratą. Zauwa-
żyłem lukę na rynku i postanowiłem ją 
zapełnić. Potem stwierdziłem, że także 
te nowe firmy potrzebują fachowego 
zarządzania zgromadzonymi informa-
cjami, czyli dokumentami i że dotyczy to 
nie tylko dużych korporacji, które rocz-
nie zawierają setki tysięcy umów z klien-
tami, ale każdej, nawet niewielkiej firmy. 
One chętnie zaczęły korzystać z możli-
wości zewnętrznego przechowywania 
dokumentów i ich archiwizacji, mając 
pewność, że są one dobrze zabezpie-
czone i że w razie potrzeby zapewnia 
im się szybkie dotarcie do potrzebnego 
dokumentu.

A skąd nazwa?
- Wyraz pika ma pasujące mi odcienie 
znaczeniowe. Pika symbolicznie znaczy 
awangarda, czołówka w walce. Alek-
sander Wielki wygrywał na tej zasadzie 
wojny. Oznacza też celne trafianie w da-
lekosiężny cel. A nasza koncepcja firmy 
powstała w ciągu tygodnia i szybko się 
okazało, ze jest trafionym pomysłem. 
Dodatkowo, co jest ważne w komuni-
kacji międzynarodowej, to wyraz krótki, 
zwarty, do wymówienia w każdym języ-
ku.

PIKA wciąż biegła do przodu i celnie 
trafiała?
- Staraliśmy się. Z biegiem czasu wpro-
wadzaliśmy nowe usługi. Od profesjo-
nalnego doradztwa, tworzenia i wdra-
żania instrukcji obiegu informacji oraz 
systemów kancelaryjnych , systemów in-
formatycznych do zarządzania zasobem 

Z prezesem PIKA Leszkiem Kalkowskim 
rozmawia Anna Kłos.
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dokumentów, w tym ich przechowywa-
nia w 7 Centrach Operacyjnych w Polsce, 
po prowadzenie wirtualnej kancelarii, 
digitalizację dokumentów, wykorzysty-
wanie najnowocześniejszych systemów 
przetwarzania ogromnych zbiorów in-
formacji i danych dla wspierania proce-
sów biznesowych klientów firmy. 

Zmieniały się też adresy i obiekty Pań-
skiego przedsiębiorstwa?
- Oczywiście. Pierwsza siedziba była 
skromna i wynajmowana. Kolejne coraz 
większe. Potem  fundamentem rozwoju 
stało się zbudowanie własnego obiek-
tu. Obecnie nasza główna siedziba, już 
przez nas wybudowana, usytuowana 
jest w Gdańsku przy ulicy Spadochronia-
rzy 7, w bezpośredniej bliskości nowego 
terminala Lotniska im. L. Wałęsy. Drugą 
gdańską lokalizację mamy  naprzeciw-
ko LOtOSU.  Od 2002 roku weszliśmy na 
rynek ogólnopolski. Obecnie mamy, nie 
licząc dwu centrów gdańskich, placów-
ki w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach 
i Łodzi. Wyszliśmy z naszymi usługami 
poza granice kraju. Jesteśmy w Czechach 
i na Słowacji.

Zagraniczna konkurencja nie próbo-
wała waszego przedsiębiorstwa wy-
eliminować z rynku?
- Na początku chyba nie byli zaintereso-
wani naszą firmą z uwagi na wielkość, 

a potem byliśmy już tak silni, że mogliśmy 
konkurować. Bacznie przyglądaliśmy się 
sposobom działania pokrewnych firm 
zachodnich, głównie amerykańskich 
i pilnie się od nich uczyliśmy. 

Co Pan ocenia jako zmianę kluczową 
na tej drodze?
- Opracowanie pierwszej dużej strategii 
i wdrożenie jej w roku 2002. Nowy kie-
runek rozwoju firmy został bardzo opty-
mistycznie przyjęty przez zespół PIKA. to 
młoda kadra, szybko przestawiająca się 
na nowatorstwa. Około 10 osób stworzy-
ło awangardę. Nastąpiło pełne zaangażo-
wanie przy jej realizacji, zespół PIKA trak-

tował ją i nadal traktuje jak życiową pasję. 

Pańskie priorytety na przyszłość?
- Dalsze wzmacnianie i rozwój firmy, zarów-
no w kraju jak za granicą. to drugie w dłuż-
szej perspektywie, czyli 5 – 10 lat. Ponadto 
w kwietniu 2013 powstał Dział Relacji Biz-
nesowych, którego zadaniem jest budo-
wanie tych relacji i poszerzanie współpracy  
z partnerami naszej spółki. Intensyfikuje-
my też współpracę z firmami z Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, parkami 
naukowo-technologicznymi i firmami do-
radczymi.

Wciąż stawiacie na młodych?
- Chętnie ich zatrudniamy, nawet jeśli 
to ich pierwsze doświadczenia w życiu 
zawodowym. Mają świeżość spojrze-
nia, sprawnie się uczą nowości, poddają 
nowe, dobre pomysły. Osobiście też sto-
suję tę zasadę. Prokurentem w firmie jest 
młoda osoba -  Karolina Kalkowska. 

Daje Pan szansę nawet młodym startu-
jącym w muzyce...
- No tak. Jubileusz 20-lecia firmy, obcho-
dzony w Operze Bałtyckiej uświetnił wy-
stęp studentów i młodych absolwentów 
gdańskiej Akademii Muzycznej. Bardzo 
się spodobał. Nowoczesną scenografię 
zaprojektowali młodzi z Akademii Sztuk 
Pięknych.  Życzę, aby spośród jednych 
i drugich wyrosły  światowe sławy. 

Wyraz pika ma pa-
sujące mi odcienie 
znaczeniowe. Pika 
symbolicznie zna-
czy awangarda, 
czołówka w walce. 
Aleksander Wielki 
wygrywał na tej 
zasadzie wojny.

Prezentacja nowego logo na spotkaniu strategicznym zespołu PIKA Sp. z o.o. 
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– Nowa identyfikacja związana jest 
z wprowadzeniem świeżego, inspirują-
cego hasła przewodniego marki: „Think 
Big! Myśl o wielkich rzeczach…resztę 
zrobimy za Ciebie” – mówi Karolina 
Kalkowska, Prokurent i Dyrektor Bez-
pieczeństwa w PIKA Sp. z o. o. – Ozna-
cza ono, że klienci PIKA mogą skupić 
się na  budowaniu sukcesu swej firmy,  
swobodnie myśleć o rzeczach wielkich, 
podczas gdy PIKA, której eksperci zajmą 
się skutecznym zarządzaniem informa-

cją, odciąży firmę od spraw związanych 
np. z obiegiem danych czy automatyza-
cją procesów biznesowych. Nasze hasło 
wskazuje także na preferowanie  innowa-
cyjności, rozwoju, otwartość w dziedzinie 
współpracy w wymiarze globalnym. Już 
teraz z powodzeniem realizujemy tę ideę, 
m. in. poprzez kooperację z największymi 
akceleratorami biznesowymi budującymi 
„globalną Dolinę Krzemową”.
Nowy logotyp wskazuje na przenika-
nie się elementu siły i rozumu (pika – 
włócznia) z symbolem nieskończoności, 
doskonałości, wewnętrznej spójności, 
a zarazem wiecznego ruchu (kula). Od-
dzielające się mniejsze kule stanowią wy-
raz kiełkowania, zarówno biznesu PIKA, 
jak  towarzyszącej firmie idei ciągłego 

rozwoju biznesowych klientów poprzez 
kreowanie nowych pól współpracy. Nie-
bieskie barwy, przeważające w iden-
tyfikacji, podkreślają bezpieczeństwo 
i zaufanie biznesowe, jakim obdarzają 
firmę jej klienci, jednocześnie wskazu-
jąc na jej autorytet, profesjonalizm i od-
powiedzialność. Fioletowe elementy 
stanowią symbol wyobraźni, wiedzy,  
a także zapowiedź usług o najwyższym 
standardzie, ukierunkowanych na opty-
malizację procesów biznesowych klienta.

Zarządzanie informacjami
Zarządzanie informacjami (w tym obrót 
plikami, danymi i dokumentami) stanowi 
obecnie jeden z głównych filarów dzia-
łalności każdej firmy i organizacji. Dzia-
łania takie jak: drukowanie, faksowanie, 
kopiowanie, skanowanie i archiwizowa-
nie to codzienne czynności, które zabiera-
ją czas oraz generują niemałe koszty ad-
ministracyjne. Dla przykładu, niemieckie 
firmy wydają około 34 mld euro rocznie 
na drukowanie dokumentów wewnątrz 
przedsiębiorstwa. Mnogość informacji,  
w tym  dokumentów, tworzonych w każ-
dej firmie, wymaga uporządkowania. 
Najczęściej są to ważne informacje, jak 
np. umowy z pracownikami, umowy 
z partnerami biznesowymi, pisma urzę-

dowe, sądowe, faktury oraz wiele innych. 
Odpowiednia umiejętność zarządzania 
informacją jest warunkiem koniecznym 
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowa-
nia firmy na rynku -  podkreśla Karoli-
na Kalkowska. Proces ten powinien być 
konsekwentny, uproszczony oraz indy-
widualnie dopasowany do posiadanych 
aktywów i profilu działalności przedsię-
biorstwa. 

Proces zarządzania informacją w fir-
mie składa się z kilku ważnych obsza-
rów oraz etapów. Należy wymienić 
kilka najważniejszych:

- Skanowanie – czyli przetworzenie 
dokumentu z formy papierowej na 
elektroniczną,
- Realizacja procesów obsługi kan-
celarii przy wykorzystaniu nowocze-
snych rozwiązań informatycznych ,
- Obrót informacjami przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych (tj. systemów infor-
matycznych, tzw. workflow), 
- Przechowywanie i obsługa akt (we 
własnej firmie lub u profesjonalisty 
oferującego outsourcing w zakresie 
przechowywania i obsługi doku-
mentów),
- Tradycyjne porządkowanie akt 
z uwzględnieniem kategorii takich 
jak: lokalizacje, nazwy produktu, 
słowa kluczowe lub inne wyróżniki,
- Tworzenie instrukcji i regulaminów 
opisujących obieg dokumentów 
i informacji w firmie oraz opracowy-
wanie audytów / ekspertyz w tym 
zakresie,
- Inwentaryzację zasobów informacji,
- Bezpieczne niszczenie zdezaktu-
alizowanych dokumentów papiero-
wych i elektronicznych.

Zarządzaniem informacjami możemy 
zająć się samodzielnie lub skorzystać 
z pomocy firm, które specjalizują się 
w takiej działalności  - jak PIKA.
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Nie mamy 
szablonowych 

produktów

Getin Noble Bank 
należy do najszybciej 
rozwijających się instytucji 
fi nansowych w Polsce. 
To drugi największy 
Bank z większościowym, 
polskim kapitałem.
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Jakie produkty wyróżniają ofertę dla przed-
siębiorców w Getin Banku?

Naszym wyróżnikiem jest dostosowywa-
nie produktów dla fi rm do potrzeb Klientów. 
Dlatego często aranżujemy indywidualne 
spotkania z naszymi Klientami w celu po-
znania ich oczekiwań i dopasowania oferty 
do ich rzeczywistych potrzeb biznesowych. 
Nie mamy szablonowych produktów – po-
nieważ specyfi ka każdego klienta fi rmowego 
jest inna. 

Zakres oferowanych przez nas produktów 
i usług jest szeroki. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się m.in. z linia gwarancyjna, która 
daje możliwość korzystania z gwarancji na 
podstawie umowy ramowej, z bardzo niską 
prowizją za wydanie pojedynczej gwarancji. 

Firmom współpracujących z Jednostkami 
Skarbu Państwa i Jednostkami Samorządów 
Terytorialnych oferujemy kredyt na przetarg, 
dający możliwość sfi nansowania  aż do 70% 
realizowanego przez nich kontraktu, przy 
jednoczesnym zachowaniu minimum for-
malności i wymagań w dokumentacji. Nasi 
Klienci cenią również oferowane przez nasz 
bank kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

Warto podkreślić, że Getin Noble Bank 
współpracuje z Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym (EBI), oferując przedsiębiorcom 

Z usług Banku korzysta ponad 2,2 mln 
Klientów, w tym ponad 100 tys. klientów 
fi rmowych. Na rozmowę o ofercie dla fi rm 
zaprosiliśmy Dyrektora Regionu Sieci 
Firmowej Pana Jarosława Szydłaka.

możliwość zawierania umów kredytowych i le-
asingowych na bardziej korzystnych warunkach. 
Nie ma to jednak wpływu na czas oczekiwania 
Klienta na decyzję kredytowa. 

Czy Getin ma grupę klientów, którzy mogą 
liczyć na jeszcze bardziej indywidualizowaną 
współpracę?

Myślę, że tak. Są to przedstawiciele wolnych 
zawodów. Nasz bank – rozumiejąc tempo pracy 
tej części przedsiębiorców a także uwzględniając 
specyfi kę ich potrzeb fi nansowych – stara się być 
na tę okoliczność przygotowany. 

Wciąż wprowadzamy nowe elementy do ofer-
ty kredytów na preferencyjnych warunkach dla 
przedstawicieli wolnych zawodów tj. lekarzy, 
notariuszy, architektów, doradców podatko-
wych. Przykładowo, propozycja kredytu bez 
zaświadczeń  i w oparciu o uproszczoną proce-
durę dostępna jest także dla lekarzy dopiero roz-
poczynających działalność gospodarczą, a mak-
symalna kwota fi nansowania to nawet do 250 
tys. zł. na dowolny cel związany z działalnością 
przedsiębiorcy. 

Obecnie dużo mówi się o pomocy de minimis. 
Czy Bank również ją oferuje swoim Klientom? 

Tak, oczywiście. Getin Bank był pierwszą 
instytucją fi nansową, która podpisała umowę 
o wsparciu de minimis dla przedsiębiorców. 
Bank znalazł się w czołówce rankingu kredytów 
z gwarancją de minimis  opracowanego przez 
Bankier.pl. Nasza oferta została uznana za jedną 
z trzech najlepszych i najtańszych na rynku. 

Jakie korzyści mają przedsiębiorcy korzysta-
jący z pomocy de minimis? Jakie fi rmy mogą 
z niej skorzystać?

Dzięki gwarancji na zabezpieczenie spłaty 
kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, przedsiębiorcy mają ułatwiony do-
stęp do fi nansowania swojej działalności bieżą-
cej kredytem obrotowym, bez względu na etap 
rozwoju ich fi rmy i konieczności zabezpieczania 
spłaty mieniem przedsiębiorstwa. 

Z pomocy de minimis mogą skorzystać właści-
ciele fi rm z sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, posiadający zdolność kredytową, którzy 
chcą ubiegać się o kredyt obrotowy, ratalny lub 
odnawialny. Gwarancja może być udzielona do 
60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie 
do 3,5 mln złotych. Wniosek o gwarancję, wy-
magający minimum formalności, można składać 
bezpośrednio w Getin Noble Banku – dzięki cze-
mu na przedsiębiorcy nie ciążą żadne dodatkowe 
formalności. 

Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę 
w tzw. nie pewnych czasach?

Bardzo ważne jest znalezienie wiarygodnego 
partnera do współpracy. Instytucji, na której fi r-
ma będzie mogła polegać i z którą współpraca 
będzie oparta na zasadzie partnerstwa. 

Z pomocy de 
minimis mogą 

skorzystać właści-
ciele fi rm z sektora 

małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

posiadający zdol-
ność kredytową, 

którzy chcą ubie-
gać się o kredyt 

obrotowy, ratalny 
lub odnawialny

Bardzo ważne 
jest znalezienie 
wiarygodnego 

partnera do 
współpracy. 

Instytucji, na 
której fi rma 

będzie mogła 
polegać i z którą 

współpraca 
będzie oparta 

na zasadzie 
partnerstwa 

Jarosław Szydłak 
tel. 785 808 753

j.szydlak@getinbank.pl
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Zacznijmy od początków pańskiej kariery 
jako działacza związku pracodawców. 

Rok 1989 był czasem wielkich zmian, powsta-
wania nowej jakości w gospodarce, polityce. 
W reakcji na starania działaczy związków za-
wodowych o rejestrację ich organizacji powoła-
liśmy wtedy Gdańską Radę Dyrektorów – uzu-
pełniającą związki zawodowe namiastkę związ-
ku pracodawców. Dopiero w dwa lata później, 
kiedy w życie weszła ustawa o związkach pra-
codawców i rozstrzyganiu sporów zbiorowych 
przekształciliśmy nieformalną radę w oficjalną 
organizację – Gdański Związek Pracodawców, 
który następnie przekształcił się po latach w or-
ganizację znaną jako Pracodawcy Pomorza.

Organizacji reprezentujących szeroko po-
jęte środowisko biznesowe jest dość dużo. 
Czy są to podmioty rywalizujące ze sobą 
czy też komplementarne? Czy są zbliżone 
w modelu działania czy też mają różne 
profile? 

Rzeczywiście zrzeszeń pracodawców, jest spo-
ro. Jedne działają bardziej aktywnie inne mniej. 
Do tych największych i liczących się, poza 
naszą organizacją należą Pomorska Izba Rze-
mieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Gdański Klub Biznesu, BCC, Krajowa Izba Go-
spodarki Morskiej, Regionalna Izba Przemysło-
wo Handlowa. Są one zarejestrowane w oparciu 
o różne ustawy (np. PIRMiŚP w oparciu o usta-
wę o rzemiosłach, RIGP – ustawę o samorzą-
dach gospodarczych, my w oparciu o ustawę 
o związkach pracodawców), a co za tym idzie 
ich profil działania jest zróżnicowany. 

Ważne jest też umocowanie na szczeblu cen-
tralnym, gdzie funkcjonują dwie duże organi-
zacje: Konfederacja Pracodawców Polskich 
powołana m.in. przez Gdański Związek Praco-
dawców w 1991 r. oraz powstały 5 lat później 
„Lewiatan” (Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych) Henryki Bochniarz. Nasza centrala 
zrzesza 7 tysięcy podmiotów gospodarczych 

w całym kraju (ponad dwai pół miliona pra-
cowników), co zgodnie z prawem upoważnia 
jej przedstawicieli do zasiadania w Komisji 
Trójstronnej, gdzie decydują się najważniejsze 
sprawy dla przedsiębiorców. 

Czy wspomniana mnogość organizacji jest 
uzasadniona i co za tym idzie korzystna 
dla środowiska? Pytanie to jest wstępem 
do tematu planowanego połączenia Pra-
codawców Pomorza z Regionalną Izbą Go-
spodarczą Pomorza. 

Nasze połączenie jest w toku, i jest to do pew-
nego stopnia odpowiedź na to pytanie. Uważa-
my konsolidację za korzystną dla środowiska 
i dla gospodarki regionu. W tej chwili jesteśmy 
w trakcie poszukiwania formuły połączenia. 
Ponieważ projekt fuzji zakładał, że nowa or-
ganizacja nazywać się będzie „Izba Gospodar-
cza Pracodawców Pomorza, a KRS musi nas 
zarejestrować – jak już się rzekło – w oparciu 
o jakąś ustawę, trwają studia nad tym czy ko-
rzystniej będzie oprzeć się o ustawę o izbach 
gospodarczych czy też o ustawę o związkach 
pracodawców. Tradycja i logika podpowiadają, 
że w zasadzie silniejszy zazwyczaj przejmuje 
słabszego, a stosunek zrzeszonych w naszych 
dwóch podmiotach firm to 700 do 200.

Wiadomo więc już, że jesteście zwo-
lennikami konsolidacji. Czego po niej 
oczekujecie?

Konsolidacja to wzmocnienie – to nie ulega 
wątpliwości. Rozdrobnienie niczemu nie służy.
Większe i silniejsze podmioty łatwiej zdobywa-
ją np. środki unijne na statutową działalność. 
Nasze fundusze uzyskiwane ze składek wy-
starczają często zaledwie na prowadzenie biu-
ra, gdzie zaś pieniądze na projekty, szkolenia, 
konferencje. Trzeba je pozyskiwać, a większa 
organizacja to większe zaplecze, większa siła 
przebicia, sprawniejsza obsługa prawna itd.
Czy po połączeniu staniecie się najsilniej-

szą organizacją na Pomorzu i czy planu-
jecie w związku z tym rozszerzenie swojej 
działalności?

Tak, po połączeniu staniemy się zdecydowanie 
najsilniejszym tego rodzaju podmiotem w regio-
nie. Będziemy rozwijać działalność w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenia. W tej chwi-
li mamy 12 oddziałów terenowych w niemal 
wszystkich powiatach naszego województwa. 
Bazujemy na przekonaniu, że zwłaszcza w tere-
nie, w mniejszych ośrodkach wsparcie dla drob-
nych przedsiębiorców w kontaktach z samorzą-
dami czy urzędami państwowymi ze strony silnej 
organizacji regionalnej jest bardzo ważne i sku-
teczne. Drobnego przedsiębiorcę z jego proble-
mami urzędy -jak mówi doświadczenie – mogą 
traktować różnie, z organizacją muszą się liczyć. 

Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać 
przyjętym do PP?

Trzeba zatrudniać minimum jedną osobę – to 
wstępny statutowy warunek. Poza tym zgłasza-
jące się podmioty sprawdzamy w KRS. Chcemy 
w ten sposób uchronić się przed błędem przyję-
cia takich, które mają – nazwijmy to - niechlubną 
przeszłość. Korzystamy z formy rekomendacji 
firmy będącej już członkiem. 

Branża jest nieistotna. Są u nas potentaci tacy 
jak Lotos czy Porty  Gdański, i Gdyński, ale też 
małe firmy rodzinne, handlowe, zatrudniające po 
2-3 osoby. Pracujemy w sekcjach branżowych, 
i na co dzień działamy organizując spotkania, 
szkolenia itd. w branżach. 

Odchodząc na chwilę od tematyki związa-
nej z działalnością PP do tematów bardziej 
ogólnych - czy dostrzega Pan jako osoba 
„siedząca” w tej problematyce zwiększającą 
się atrakcyjność gospodarczą Pomorza wraz 
z poprawiającą się infrastrukturą (mamy na 
myśli zwłaszcza powstającą autostradę A1, 
której brak tak podobno upośledzał nasz 
region komunikacyjnie)?

Można odnotować poprawę choć trudno mówić 
o jakim zachłystywaniu się pozytywnymi wskaź-
nikami. Nie ma co jednak ukrywać, że porządne 
drogi i lotniska to warunki rozwoju. Jeśli już je-
steśmy przy temacie strategii rozwoju, to trzeba 
zauważyć brak w tych planach i dokumentach  
należytej uwagi poświęconej sektorom jak: tu-
rystyka, gospodarka morska czy przemysł stocz-
niowy. To gałęzie gospodarki, które bezspornie 
powinny być przynajmniej mocno docenione je-
śli nie wręcz uznane za napędzające ekonomikę 
regionu, tymczasem mam wrażenie, że traktuje 
się je trochę po macoszemu. Turystykę trzeba 
rozwijać poprzez przyciąganie turystów nie tylko 
z najbliższego sąsiedztwa (Niemcy, Skandyna-
wia). A czy można spokojnie patrzeć na upadek 
Stoczni Gdańskiej, który się na naszych oczach 
dokonuje? Powinniśmy silnie promować ten ob-
szar gospodarki. 

Z Janem Klapkowskim, jednym z założycieli 
Gdańskiego Związku Pracodawców i Pracodawców 
Pomorza rozmawia Robert Purzycki. 

Będziemy rozwijać 
działalność w oparciu 

o dotychczasowe 
doświadczenia. W tej 

chwili mamy 12 od-
działów terenowych 
w niemal wszystkich 

powiatach naszego 
województwa. 

Bazujemy na przeko-
naniu, że zwłaszcza 
w terenie, w mniej-

szych ośrodkach 
wsparcie dla drob-
nych przedsiębior-
ców w kontaktach 

z samorządami czy 
urzędami państwo-

wymi ze strony silnej 
organizacji regional-

nej jest bardzo ważne 
i skuteczne.

Zrzeszeń pracodawców, jest sporo. 
Jedne działają bardziej aktywnie 

inne mniej. Do tych największych i li-
czących się, poza naszą organizacją 

należą Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

Gdański Klub Biznesu, BCC, Krajowa 
Izba Gospodarki Morskiej, Regional-

na Izba Przemysłowo Handlowa.
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Zacznijmy od początków pańskiej kariery 
jako działacza związku pracodawców. 

Rok 1989 był czasem wielkich zmian, powsta-
wania nowej jakości w gospodarce, polityce. 
W reakcji na starania działaczy związków za-
wodowych o rejestrację ich organizacji powoła-
liśmy wtedy Gdańską Radę Dyrektorów – uzu-
pełniającą związki zawodowe namiastkę związ-
ku pracodawców. Dopiero w dwa lata później, 
kiedy w życie weszła ustawa o związkach pra-
codawców i rozstrzyganiu sporów zbiorowych 
przekształciliśmy nieformalną radę w oficjalną 
organizację – Gdański Związek Pracodawców, 
który następnie przekształcił się po latach w or-
ganizację znaną jako Pracodawcy Pomorza.

Organizacji reprezentujących szeroko po-
jęte środowisko biznesowe jest dość dużo. 
Czy są to podmioty rywalizujące ze sobą 
czy też komplementarne? Czy są zbliżone 
w modelu działania czy też mają różne 
profile? 

Rzeczywiście zrzeszeń pracodawców, jest spo-
ro. Jedne działają bardziej aktywnie inne mniej. 
Do tych największych i liczących się, poza 
naszą organizacją należą Pomorska Izba Rze-
mieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Gdański Klub Biznesu, BCC, Krajowa Izba Go-
spodarki Morskiej, Regionalna Izba Przemysło-
wo Handlowa. Są one zarejestrowane w oparciu 
o różne ustawy (np. PIRMiŚP w oparciu o usta-
wę o rzemiosłach, RIGP – ustawę o samorzą-
dach gospodarczych, my w oparciu o ustawę 
o związkach pracodawców), a co za tym idzie 
ich profil działania jest zróżnicowany. 

Ważne jest też umocowanie na szczeblu cen-
tralnym, gdzie funkcjonują dwie duże organi-
zacje: Konfederacja Pracodawców Polskich 
powołana m.in. przez Gdański Związek Praco-
dawców w 1991 r. oraz powstały 5 lat później 
„Lewiatan” (Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych) Henryki Bochniarz. Nasza centrala 
zrzesza 7 tysięcy podmiotów gospodarczych 

w całym kraju (ponad dwai pół miliona pra-
cowników), co zgodnie z prawem upoważnia 
jej przedstawicieli do zasiadania w Komisji 
Trójstronnej, gdzie decydują się najważniejsze 
sprawy dla przedsiębiorców. 

Czy wspomniana mnogość organizacji jest 
uzasadniona i co za tym idzie korzystna 
dla środowiska? Pytanie to jest wstępem 
do tematu planowanego połączenia Pra-
codawców Pomorza z Regionalną Izbą Go-
spodarczą Pomorza. 

Nasze połączenie jest w toku, i jest to do pew-
nego stopnia odpowiedź na to pytanie. Uważa-
my konsolidację za korzystną dla środowiska 
i dla gospodarki regionu. W tej chwili jesteśmy 
w trakcie poszukiwania formuły połączenia. 
Ponieważ projekt fuzji zakładał, że nowa or-
ganizacja nazywać się będzie „Izba Gospodar-
cza Pracodawców Pomorza, a KRS musi nas 
zarejestrować – jak już się rzekło – w oparciu 
o jakąś ustawę, trwają studia nad tym czy ko-
rzystniej będzie oprzeć się o ustawę o izbach 
gospodarczych czy też o ustawę o związkach 
pracodawców. Tradycja i logika podpowiadają, 
że w zasadzie silniejszy zazwyczaj przejmuje 
słabszego, a stosunek zrzeszonych w naszych 
dwóch podmiotach firm to 700 do 200.

Wiadomo więc już, że jesteście zwo-
lennikami konsolidacji. Czego po niej 
oczekujecie?

Konsolidacja to wzmocnienie – to nie ulega 
wątpliwości. Rozdrobnienie niczemu nie służy.
Większe i silniejsze podmioty łatwiej zdobywa-
ją np. środki unijne na statutową działalność. 
Nasze fundusze uzyskiwane ze składek wy-
starczają często zaledwie na prowadzenie biu-
ra, gdzie zaś pieniądze na projekty, szkolenia, 
konferencje. Trzeba je pozyskiwać, a większa 
organizacja to większe zaplecze, większa siła 
przebicia, sprawniejsza obsługa prawna itd.
Czy po połączeniu staniecie się najsilniej-

szą organizacją na Pomorzu i czy planu-
jecie w związku z tym rozszerzenie swojej 
działalności?

Tak, po połączeniu staniemy się zdecydowanie 
najsilniejszym tego rodzaju podmiotem w regio-
nie. Będziemy rozwijać działalność w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenia. W tej chwi-
li mamy 12 oddziałów terenowych w niemal 
wszystkich powiatach naszego województwa. 
Bazujemy na przekonaniu, że zwłaszcza w tere-
nie, w mniejszych ośrodkach wsparcie dla drob-
nych przedsiębiorców w kontaktach z samorzą-
dami czy urzędami państwowymi ze strony silnej 
organizacji regionalnej jest bardzo ważne i sku-
teczne. Drobnego przedsiębiorcę z jego proble-
mami urzędy -jak mówi doświadczenie – mogą 
traktować różnie, z organizacją muszą się liczyć. 

Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać 
przyjętym do PP?

Trzeba zatrudniać minimum jedną osobę – to 
wstępny statutowy warunek. Poza tym zgłasza-
jące się podmioty sprawdzamy w KRS. Chcemy 
w ten sposób uchronić się przed błędem przyję-
cia takich, które mają – nazwijmy to - niechlubną 
przeszłość. Korzystamy z formy rekomendacji 
firmy będącej już członkiem. 

Branża jest nieistotna. Są u nas potentaci tacy 
jak Lotos czy Porty  Gdański, i Gdyński, ale też 
małe firmy rodzinne, handlowe, zatrudniające po 
2-3 osoby. Pracujemy w sekcjach branżowych, 
i na co dzień działamy organizując spotkania, 
szkolenia itd. w branżach. 

Odchodząc na chwilę od tematyki związa-
nej z działalnością PP do tematów bardziej 
ogólnych - czy dostrzega Pan jako osoba 
„siedząca” w tej problematyce zwiększającą 
się atrakcyjność gospodarczą Pomorza wraz 
z poprawiającą się infrastrukturą (mamy na 
myśli zwłaszcza powstającą autostradę A1, 
której brak tak podobno upośledzał nasz 
region komunikacyjnie)?

Można odnotować poprawę choć trudno mówić 
o jakim zachłystywaniu się pozytywnymi wskaź-
nikami. Nie ma co jednak ukrywać, że porządne 
drogi i lotniska to warunki rozwoju. Jeśli już je-
steśmy przy temacie strategii rozwoju, to trzeba 
zauważyć brak w tych planach i dokumentach  
należytej uwagi poświęconej sektorom jak: tu-
rystyka, gospodarka morska czy przemysł stocz-
niowy. To gałęzie gospodarki, które bezspornie 
powinny być przynajmniej mocno docenione je-
śli nie wręcz uznane za napędzające ekonomikę 
regionu, tymczasem mam wrażenie, że traktuje 
się je trochę po macoszemu. Turystykę trzeba 
rozwijać poprzez przyciąganie turystów nie tylko 
z najbliższego sąsiedztwa (Niemcy, Skandyna-
wia). A czy można spokojnie patrzeć na upadek 
Stoczni Gdańskiej, który się na naszych oczach 
dokonuje? Powinniśmy silnie promować ten ob-
szar gospodarki. 

Z Janem Klapkowskim, jednym z założycieli 
Gdańskiego Związku Pracodawców i Pracodawców 
Pomorza rozmawia Robert Purzycki. 

Będziemy rozwijać 
działalność w oparciu 

o dotychczasowe 
doświadczenia. W tej 

chwili mamy 12 od-
działów terenowych 
w niemal wszystkich 

powiatach naszego 
województwa. 

Bazujemy na przeko-
naniu, że zwłaszcza 
w terenie, w mniej-

szych ośrodkach 
wsparcie dla drob-
nych przedsiębior-
ców w kontaktach 

z samorządami czy 
urzędami państwo-

wymi ze strony silnej 
organizacji regional-

nej jest bardzo ważne 
i skuteczne.

Zrzeszeń pracodawców, jest sporo. 
Jedne działają bardziej aktywnie 

inne mniej. Do tych największych i li-
czących się, poza naszą organizacją 

należą Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

Gdański Klub Biznesu, BCC, Krajowa 
Izba Gospodarki Morskiej, Regional-

na Izba Przemysłowo Handlowa.
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Wobec tego pytanie dotyczące tego wła-
śnie tematu - czy gospodarka morska 
wobec - jak twierdzą niektórzy - marginali-
zacji Bałtyku, jako kanału transportowego, 
czy wobec bezwzględnej dominacji krajów 
azjatyckich na rynku budowy okrętów, ma 
jeszcze szansę odegrać rolę motora napę-
dowego gospodarki naszego regionu?

Myślę, że tak. Proszę popatrzeć na porty: 
w Gdańsku i Gdyni - świetnie sobie radzą. Oczy-
wiście pytanie: czy muszą być dwa porty (a co 
za tym idzie dwa zarządy itd.) pozostaje otwar-
te. Znów pojawia się hasło konsolidacji, która 
moim zdaniem mogłoby poprawić ich sytuację. 
To, że te porty konkurują ze sobą powoduje, że 
czasami towar łatwiej ściągnąć przez Hamburg 
i potem drogą lądową niż przez polskie porty bo 
są drogie. To znana sprawa.

Potrzebna jest całościowa polityka morska, 
burza mózgów w tej sprawie. Z tego co wiem, 
wojewoda powołał grupę konsultacyjną, skła-
dającą się z szefów największych organizacji 
biznesowych na Pomorzu aby skuteczniej wyty-
czać kierunki rozwoju i wypracowywać szcze-
gółowe rozwiązania. 

Podsumowując uważam jednak, że Pomorze 

nie stoi najgorzej na tle kraju. W rankingach 
gospodarczych zajmujemy zazwyczaj czwarte 
miejsce po Warszawie i aglomeracjach: Wro-
cławskiej i Poznańskiej. To dobra pozycja. 

Chciałbym spytać o pańską opinię na 
temat polskiego biznesu. W jednym 
wywiadów z Panem przeczytałem taką 
charakterystyczną frazę: „w biznesie liczy 
się przede wszystkim informacja i dobre 
kontakty”. Nie pomysł, nie pracowitość, 
nie talenty organizatorskie, ale właśnie te 
dwa elementy. Czy to była taka mała pro-
wokacja na potrzeby tej rozmowy, czy też 
Pan tak faktycznie uważa?

Informacja to we współczesnym świecie je-
den z najważniejszych czynników. Powtarzam 
zawsze że dla przedsiębiorcy najwyższy wy-
miar kary to pozbawienie znajomości i odcię-
cie od informacji. To podstawowe narzędzie, 
dzięki, któremu te rzeczy, o których Pan wspo-
mniał (talenty, pomysłowość, pracowitość) 
mają szansę na praktyczne zastosowanie. Bo 
one są oczywiście ważne, ale bez informacji, 
bez kontaktów to tylko projekty bez narzędzi 
wykonawczych. 

To działa na różnych poziomach, bo jeśli 
przedsiębiorca ma kłopoty z płynnością finan-
sową i zalega ze składkami do ZUS, to my sta-
ramy mu ie pomóc w załatwieniu prolongaty 
spłaty zadłużenia , rozłożenie  jej na raty.  Do-
radzamy również w sprawach podatkowych 
– to  też jest informacja: jak to załatwić, na ja-
kich przepisach się oprzeć, z kim rozmawiać. 

Wracając na koniec do początku naszej 
rozmowy - jak wyglądała pańska osobista 
droga: od szefa dużego przedsiębiorstwa 
do działacza organizacji zrzeszającej 
pracodawców?

To już musi leżeć w naturze człowieka. Moje 
zamiłowanie, moja żyłka do działalności spo-
łecznej zaznaczyła się już w młodości, kiedy 
w jednej z gdyńskich szkół kierowałem szcze-
pem harcerskim. Potem były różnego rodzaju 
organizacje społeczne, jak np. Stowarzyszenie 
działające na rzecz dzieci chorych na astmę 
i alergię, Okręgowy Związek Brydża Sporto-
wego, Rada osiedla mieszkaniowego

Zawodowo przez 30 lat pracowałem w prze-
myśle  stoczniowym więc mój akces do dzia-
łalności w związkach pracodawców był tego 
naturalną konsekwencją. Dużo przez te ostat-
nie dziesięciolecia nauczyło mnie obserwowa-
nie transformacji ustrojowej i gospodarczej – 
szkolenia i studia podyplomowe podejmowa-
ne w tym zakresie. Po latach, rozmawiając we 
wspaniałej siedzibie, której dzięki staraniom 
prezesa Zbigniewa Canowieckiego, wreszcie 
dorobiła się nasza organizacja, mogę śmia-
ło powiedzieć, że jestem dumny z naszych 
osiągnięć. 

Większe i silniejsze pod-
mioty łatwiej zdobywają 
np. środki unijne na statu-
tową działalność

Dla przedsię-
biorcy najwyż-

szy wymiar 
kary to pozba-

wienie znajo-
mości i odcięcie 

od informacji
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Skuteczni menedżerowie nigdy nie 
mogą powiedzieć, że znają rozwiąza-
nie każdego problemu. Jeśli chcą le-
piej wykonywać swoje zadania, inwe-
stują swój czas w rozwój umiejętności 
i kontaktów. 

Jedną ze skutecznych metod rozbudo-
wywania kompetencji są studia MBA. 
Program oferowany przez Wyższą 
Szkołę Bankową w Gdańsku, zaliczony 
do 15 najlepszych w kraju w tegorocz-
nym rankingu studiów MBA tygodnika 
„Wprost”, daje szansę na kontakt z do-
świadczonymi specjalistami i aktualną 
wiedzą. Twórcy programu – przedsta-
wiciele WSB oraz partnerskiej uczelni, 
University of Northampton – zadbali, 
by poruszane w czasie zajęć zagad-
nienia dotyczyły zarówno obszarów 
związanych z wiedzą ekonomiczną, jak 
i umiejętnościami miękkimi, równie 
niezbędnymi na kierowniczych stano-
wiskach. W czasie zajęć podejmowana 
jest więc m.in. tematyka dotycząca ne-
gocjacji i komunikacji, etyki w bizne-
sie, zarządzania informacją, prawa czy 
controllingu. 

MBA to studia przeznaczone dla me-
nedżerów, prowadzone przez praktyków 
aktywnie działających w biznesie: trene-
rów, doradców, szefów firm. Uczestnicy 
aktywnie dyskutują, wymieniają się po-
glądami, doświadczeniami i pomysła-
mi. Analizowanie znanych problemów 
w oderwaniu od bezpośredniej relacji 
z własną pracą często pozwala uwolnić 
się od rutyny, zastosować inne podejście 
lub rozwiązanie. 

O opinię na temat studiów zapytaliśmy 
jednego ze słuchaczy Programu MBA 
WSB w Gdańsku, pana Marcina Rudnic-
kiego, Key Account Managera w war-
szawskim oddziale Grupy TRECOM.

Czym dla menedżera są studia MBA?
Porównajmy menedżera do motocy-

klisty. Obaj muszą podejmować błyska-
wiczne i trafne decyzje, minimalizować 
ryzyko, dynamicznie reagować na po-
jawiające się zagrożenia i czynniki ze-
wnętrzne oraz czerpać z tego przyjem-
ność. Aby działać w ten sposób, muszą 
trenować. W tak turbulentnym otocze-
niu biznesowym wszechstronny trening, 

Wysiłek, który się opłaca
Nie jest łatwo zdecydować się na podjęcie kolejnych studiów. Trzeba im poświęcić spo-
ro czasu, którego w zabieganym świecie wciąż nam brakuje. Z drugiej strony, 
nie można stać w miejscu. 

jakim jest Program MBA, pozwala bez-
piecznie i elastycznie wypełniać zadania 
menedżerskie. 

Jakich wskazówek udzieliłby Pan kan-
dydatom na studia MBA? 

Program ten wymaga aktywności nie 
tylko przy okazji spotkań, ale również 
wielu godzin przygotowań między ko-
lejnymi modułami. Czas spędzony na 
zajęciach czy samokształceniu upływa 
jednak zaskakująco szybko, ponieważ 
materiały i tematyka są niezwykle inte-
resujące, a zdobytą wiedzę można sku-

tecznie wykorzystać także poza godzi-
nami pracy menedżera. 

Czy udaje się Panu pogodzić pracę, 
naukę i życie prywatne? 

Program MBA uczy także optymalne-
go zarządzania czasem, dzięki czemu 
– mimo iż doba nadal ma tylko 24 go-
dziny – zauważalnie łatwiej jest mi wy-
gospodarować czas na to, co dla mnie 
ważne. Oddech łapię, realizując m.in. 
pasję motocyklową.

Więcej na www.wsb.gda.pl

Program MBA 
uczy także 

optymalnego 
zarządzania 

czasem, dzięki 
czemu – mimo 
iż doba nadal 

ma tylko 24 
godziny – 

zauważalnie 
łatwiej jest 

mi wygospo-
darować czas 

na to, co dla 
mnie ważne. 

Oddech łapię, 
realizując 

m.in. pasję 
motocyklową
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Firma z przyszłością 2013

po raz siódmy organizuje konkurs
„Firma z przyszłością”
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Z Pani gabinetu widok na to, co się 
dzieje w porcie, a na ścianach akwa-
rele Mariana Mokwy, czyli sojusz 
biznesu ze sztuką....

Należy dodać, że żywot Mariana Mo-
kwy może być analogią do dziejów 
polityki morskiej państwa, w tym na-
szych, czyli sukces przeplatał się z trud-
nościami. Przed wojną, jak cała Polska, 
zachwycił się odzyskaną „morskością” 
Polski. Ten wykształcony w Norym-
berdze, Monachium i Berlinie malarz 
w ciągu 80 lat pracy stworzył ok. 9 
tysięcy obrazów olejnych i akwarel, 
w większości marynistycznych, był też 
inicjatorem powstania w Gdyni naro-
dowej Galerii Morskiej, świetnie przez 
kilka lat prosperującej. Hitlerowcy już 

w 1939 roku spalili wiszące w niej eks-
ponaty. Jak tylko wojna się skończyła, 
Mokwa wyremontował galerię i przy-
gotował ją do nowych wystaw. Komuni-
styczne władze uznały go za kapitalistę 
i odebrały mu ją. Potem, jako wrogowi 
ludu pracującego, wiodło mu się skrom-
nie. Władysławowo kochał i okresowo 
mieszkał w Domu Rybaka, a ponieważ 
często nie miał pieniędzy, za pobyt pła-
cił obrazami. Kiedy miasto przejmowa-
ło Dom Rybaka, „Szkuner” pozostał ich 
właścicielem. Gdy po raz pierwszy je 
zobaczyłam były w złym stanie, wyma-
gały konserwacji. Początkowo myśla-
łam, że będziemy zmuszeni je sprzedać, 
bo stan finansowy przedsiębiorstwa był 
zły, ale ostatecznie sprzedaliśmy tylko 

Zakasaliśmy  rękawy

Wywiad z Lucyną Boike–chmielińską – prezes 
zarządu spółki z o.o. „Szkuner” we Władysławowie

dwa. Siedem już zostało odrestaurowa-
nych, reszta jest zabezpieczona i czeka 
na swą kolej.

W marcu 2011 roku została Pani 
prezesem zarządu spółki „Szkuner” 
a w listopadzie tegoż roku 100% 
udziałów „Szkunera” stało się 
własnością Powiatu Puckiego - to 
jeszcze bardzo krótka perspektywa 
do ocen, niemniej, jakie zjawiska 
i problemy już dało się zauważyć?

Umowa przekazania przedsiębiorstwa 
powiatowi została powiązana z 5-letnim 
planem restrukturyzacyjnym obejmują-
cym lata 2012 – 2016. Zostały w nim 
zawarte dwa cele główne: poprawienie 
wyników ekonomicznych, co między 
innymi wymaga nowych inwestycji 
zwiększających wydajność, i zapewnie-
nie trwałego rozwoju przedsiębiorstwa 
dla utrzymania miejsc pracy. Zakasali-

Jubileuszowym 
prezentem dla 

SZKUNERA 
jest nowa hala. 

Wstęgę prze-
cinają: podse-
kretarz stanu 

ds. gospodarki 
morskiej Anna 

Wypych – Na-
miotko, prezes 
Lucyna Boike-

Chmielińska 
i wiceminister 

Kazimierz 
Plocke 

GOSPODARKA MORSKA GOSPODARKA MORSKA
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Zakasaliśmy  rękawy
śmy zatem rękawy i pierwsze tego efek-
ty są już widoczne. 

Czy w tle jest prywatyzacja portu?
Zdecydowanie nie. Chociażby z powo-

du zapisu w ustawie o portach i przysta-
niach morskich, który wyraźnie stwier-
dza, że „własność akwenów portowych, 
własność infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów i przystani morskich 
przysługuje Skarbowi Państwa i jest 
wyłączona z obrotu”. Ponadto wspo-
mniany wcześniej plan restrukturyza-
cji „Szkunera” przewiduje przekaza-
nie portu do innego podmiotu.   
Obecnie za utrzymanie toru podejścio-
wego do portu, jak również za utrzyma-
nie zewnętrznych części falochronów 
odpowiada Urząd Morski. My jesteśmy 
odpowiedzialni za część wewnętrzną 
falochronów, nabrzeża i akweny porto-
we, czyli od tzw. główek portu.   
Port jest wielkim osiągnięciem Polski 
przedwojennej jako największy port 
rybacki na polskim wybrzeżu Bałtyku, 
umożliwiający rybakom bezpośrednie 
wyjście na otwarte morze, ale w miej-
scu gdzie powstał warunki naturalne 
są trudne. Tor podejściowy nieustannie 
i szybko się zamula, ponieważ prądy 
morskie niosą w naszą stronę „urobek” 
z klifu Jastrzębiej Góry. Co prawda 
przy okazji usypują nam coraz szerszą 
i piękniejszą plażę, ale pogłębianie toru 
podejściowego do portu do obecnej głę-
bokości 4 metrów wymaga nieustannej 
pracy, a głębokość ta powinna wynosić 
nawet 6 metrów. Poza tym czuwanie 
nad stanem technicznym infrastruktury 
portowej, szczególnie nabrzeży i falo-
chronów, też wymaga troski i nakła-
dów. Nie tylko spółkę „Szkuner” ale 
również żadnego samorządu lokalnego 
nie będzie stać na takie wydatki. Dla-
tego dążymy do innego typu restruk-
turyzacji, czyli oddzielenia od terenu 
przedsiębiorstwa tej części portu, któ-
ra nie pozwala na prywatyzację spółki 
„Szkuner”. Dzięki temu odblokujemy 
również możliwość przekazania pra-
cownikom 15% udziałów w prywaty-
zowanej spółce. Natomiast pozosta-
wienie portu w strukturze „Szkunera” 
wraz z koniecznymi wydatkami na jego 
utrzymanie utrudniłoby dalszy rozwój 
zarówno portu jak i spółki.

Jak w tej sytuacji zapewniacie rozwój 
przedsiębiorstwa?

Głównie poprzez dywersyfikację dzia-
łalności i wprowadzenie dyscypliny 
finansowej. Już od początku istnienia 
przedsiębiorstwo zajmowało się nie tyl-
ko połowami, ale też wstępnym prze-
twórstwem ryb. Do tego doszły usługi 
stoczniowe i portowe. Wejście Polski 
do Unii Europejskiej poskutkowało po-
wstaniem Lokalnego Centrum Sprzeda-

ży Ryb. Te wszystkie rodzaje działalno-
ści staramy się rozwijać i pozyskiwać 
nowych klientów. Ale nie zapominamy 
o zarządzaniu płynnością finansową, co 
ogranicza ryzyka związane z podejmo-
waniem przez kierownictwo przedsię-
biorstwa prorozwojowych decyzji.

Czy mogłaby Pani rozwinąć te 
wątki?

Działalność rybacka nam się bardzo 
skurczyła od czasu przemian ustrojo-
wych lat 80-tych. Rodziny tradycyjnie 
od pokoleń rybackie zaczęły odchodzić 
od tego fachu. Niemniej działalność ta 
w naszym przedsiębiorstwie pozostaje 
wiodąca. Z portu korzystają jednostki 
wielu armatorów. Usytuowanie w por-
cie zakładu przetwórstwa sprawia, że 
ryby od razu do niego trafiają, bez ko-
nieczności dalekich przewozów. Wciąż 
rozwijamy działalność stoczniowo-re-
montową. Nie tylko remontujemy ku-
try, ale też przebudowujemy statki i już 
jesteśmy gotowi do budowy nowych 
jednostek. Część portu zaczęła służyć 
turystyce. Powstało nabrzeże jachtowe 
o długości 90 metrów, gdzie cumują 
jachty z kraju i zagranicy. Sukcesywnie 
rozwijana jest działalność turystycz-
no-rekreacyjna. Już w 1994 roku port 
został otwarty dla turystów. Falochron 

zachodni i północny służy jednocześnie 
jako trakt spacerowy – rodzaj mola. Są 
w porcie miejsca odpoczynku dla spa-
cerowiczów, kilka smażalni ryb. Or-
ganizowane są rejsy wycieczkowe na 
kilkunastu przystosowanych do tego 
kutrach. Rozwinęło się wędkarstwo 
morskie. Zajmuje się tym kilkudziesię-
ciu armatorów, którzy organizują zawo-
dy wędkarskie i inne atrakcje. Do portu 
mogą zawijać statki o długości do 70 m. 
i zanurzeniu do 4 m. 

Wobec tego port daje zatrudnienie 
wielu osobom?

Wciąż jesteśmy głównym pracodaw-
cą na tym terenie i wciąż poszukujemy 
specjalistów. Panujące bezrobocie wca-
le nie jest pomocne, gdyż problem tkwi 
w mentalności pracowników. Może dla-
tego, że średnia ich wieku jest dość wy-
soka. Niechętnie godzą się na zdobywa-
nie nowych kwalifikacji i umiejętności, 
ale obserwujemy też stopniowy napływ 
młodej kadry, więc myślę, że sytuacja 
się zmieni.

Jubileuszowym „prezentem” były 
też nowe inwestycje?

Spośród wielu realizowanych przez 
„Szkuner” zadań inwestycyjnych na 
jubileuszowe uroczystości została wy-
typowana ceremonia otwarcia i poświę-
cenia nowej hali namiotowej na tere-
nie stoczni, w której prace stoczniowe 
będą mogły być wykonywane również 
w czasie trudnych warunków atmosfe-
rycznych, zwłaszcza w okresie zimo-
wym, wyposażonej dodatkowo w nowe 
urządzenia i maszyny. Dofinansowanie 
w wysokości 60% otrzymaliśmy z Unii 
Europejskiej w części za pośrednic-
twem Północnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej. Wartość realizowa-
nych zadań remontowych i inwestycyj-
nych, które mają zmienić oblicze por-
tu i spółki „Szkuner”, jest imponująca 
i przekracza 30 mln zł. Finansowanie 
2/3 tej kwoty pochodzi z dotacji unij-
nych, natomiast źródłem sfinansowania 
wydatku około 10 mln zł są środki wła-
sne „Szkunera”.

Jubileusz to też święto załogi...
Najbardziej zasłużeni otrzymali od-

znaczenia resortowe - minister Kazi-
mierz Plocke wręczył odznaczenia Za-
służonym dla Rolnictwa (rybołówstwo 
należy do tego resortu), a minister Anna 
Wypych-Namiotko - odznaczenia Za-
służonym Pracownikom Morza. Inni 
otrzymali Medale Jubileuszowe z oka-
zji 75-lecia Portu. To pierwsza część 
obchodów jubileuszowych. Na drugą 
zapraszamy z okazji Dni Szkunera 16 – 
17 sierpnia. Rozmawiała Anna Kłos

Wartość realizowanych 
zadań remontowych 

i inwestycyjnych, które 
mają zmienić oblicze 

portu i spółki „Szkuner”, 
jest imponująca 

i przekracza 30 mln zł.
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Port Władysławowo, podobnie jak Gdynia, 
jest miastem z morza i marzeń. Był też dru-
gą wielką inwestycją morską polskiego rządu 
XX-lecia międzywojennego. Od początku po-
myślany jako port rybacki. Inwestycja ruszyła 
w Wielkiej Wsi – miejscowości letniskowej 
usytuowanej w połowie ówczesnego polskiego 
wybrzeża. Opracowanie projektu Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu zleciło Oddziałowi Admi-
nistracji Wybrzeża Urzędu Morskiego kierowa-
nemu przez 34-letniego inżyniera Zygmunta 
Adamskiego. I kto mówi, że dopiero teraz sta-
wia się na młodych?

Na uroczystość otwarcia portu, nazwanego 
Władysławowo na cześć króla z rodu Wazów, 
– 4 maja 1938 roku przybył słynny Eugeniusz 
Kwiatkowski – wicepremier i i minister skar-
bu oraz Antoni Roman – minister przemysłu 
i handlu.

Współczesny jubileusz 75-lecia istnienia por-
tu zaszczycili: wiceminister rolnictwa – Kazi-
mierz Plocke i podsekretarz stanu ds. gospodar-
ki morskiej – Anna Wypych-Namiotko, która 
robiąc aluzję do znanego filmu powiedziała:

To brylantowy jubileusz, a brylanty podob-
no są najlepszym przyjacielem – nie tylko dla 
kobiety.

Jeśli przyjmiemy, że brylanty to symbol za-
możności, port w czasach międzywojennych 
skwapliwie ich dostarczał. W jednym tylko 

miesiącu – kwietniu 1939 roku weszło i wyszło 
z niego w morze 211 polskich kutrów oraz 5 
statków pod polską banderą. Kutry przywiozły 
do portu blisko 90 tys. kg ryb. Uruchomiono 
magazyn rybacki w którym ten „urobek” czysz-
czono, solono i pakowano.

Rozwój portu został zahamowany przez II 
wojnę światową, a po jej zakończeniu nastąpił 
okres odbudowy zniszczeń. 

W 1955 roku rozpoczęło działalność Przed-
siębiorstwo Połowów i Usług Rybackich 
SZKUNER.

W 1963 roku połączono 3 miejscowości: 
osadę Władysławowo port, Wielką Wieś 
i Hallerowo tworząc miasto Władysławowo. 
W 1965 zbudowano przystanek kolejowy Wła-
dysławowo-Port. W 1965 – oddano do użytku 
nowe nabrzeży wyładunkowe z infrastruktura 
towarzyszącą.

Obecnie port poszerzył zakres działalności. 
Na jego terenie znajdują się: stocznia budow-
lano-remontowa, zakład przetwórstwa rybnego, 
fabryka lodu łuskowego, chłodnie trzech rodza-
jów, pochylnia dla jachtów o dł. do 12 m, Lo-
kalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. 

Od roku 2011 100%% własnościowym udzia-
łowcem jest starostwo puckie, kierowane przez 
starostę Wojciecha Dettlaffa, zarządcą portu – 
prezes Lucyna Boike – Chmielińska.  
Anna Kłos

Brylantowy jubileusz największego 
w Polsce portu rybackiego
Powstanie Portu Władysławowo może pamiętać tylko FRaNUŚ. Tak pieszczotliwie 
kaszubscy ludzie morza nazwali najstarszy statek, wciąż od ponad stu lat 
pracujący na morzu, ostatnio jako holownik w Porcie Władysławowo. 

Charakterystyka portu 
we Władysławowie:

Port we Władysławowie jest 
największym portem rybackim w 
Polsce, a na jego terenie znajdują 
się:

- nabrzeża i pomosty o łącznej 
długości linii cumowniczej około 
2 km.
- stocznia budowlano-remon-
towa z 14 miejscami remonto-
wymi „na doku” oraz ponad 300 
metrami linii cumowniczych dla 
remontów przy nabrzeżach,
- zakład przetwórstwa rybnego 
(o zdolności przerobowej ponad 
40 ton filetów na zmianę),
- stacja uzdatniania wody wydo-
bywanej z własnych studni,
- fabryka lodu łuskowego,
- chłodnie (komory zerowe o 
pojemności do 280 ton świeżych 
ryb),
- urządzenia do mrożenia o wy-
dajności do 80 ton ryb na dobę,
- chłodnie składowe o pojem-
ności do 2,5 tys. ton mrożonego 
surowca,
- pochylnia dla jachtów o długo-
ści do 12 m,
- Lokalne Centrum Pierwszej 
Sprzedaży Ryb,
- zaplecze socjalne dla rybaków 
(pod nazwą „Glada”),
- parkingi dla autokarów i samo-
chodów osobowych (głównie 
dla wędkarzy).

Port oferuje jego użytkownikom 
możliwość podłączenia do sieci 
elektrycznej, odbioru wód zę-
zowych zaolejonych ze statków, 
a także skorzystania z usług 
nurkowych i holowniczych, jak 
również zaopatrzenie w paliwo i 
smary oraz w wodę (słodką czyli 
świeżą – z ang. fresh).

Na terenie portu funkcjonują 
również: Morska Służba Poszuki-
wania i Ratownictwa, brzegowa 
stacja ratownicza SAR, placówki 
Straży Granicznej oraz Polskiego 
Rejestru Statków. Do portu mogą 
wpływać statki do 70 m długości 
i 4 m zanurzenia. Głębokość 
basenów w porcie waha się w 
przedziale od 4 do 6 m. Włady-
sławowo jest portem macierzy-
stym dla 52 kutrów rybackich, 
które pływają z sygnaturą WŁA 
na burcie.
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Na terenie Stoczni Remontowej „NA-
UTA” S.A. przy ul. Czechosłowackiej 
w Gdyni odbyła się ceremonia położenia 
stępki pod specjalistyczny statek naukowo-
badawczy do interdyscyplinarnych badań 
morza. Jednostka budowana jest dla po-
trzeb Instytutu Oceanografi i Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Statek ten jest katamaranem. Ze względu 
na konstrukcję kadłuba takiej jednostki kąt 
przechyłu kadłuba minimalizowany co jest 
niezwykle korzystne dla przeprowadzania 
badań na morzu (gdzie każdy niepożąda-
ny ruch statku może zakłócić prowadzone 
pomiary). 

Ze względu na różnorodność badań (m.in. 
badania dna morskiego, badania batyme-
tryczne, badania magnetyczno-sejsmo-
akustyczne, badania geologiczne, badania 
fi zyczne, badania biologiczne, badania 
chemiczne), które mają być prowadzane 
przez tę jednostkę, koniecznym jest połą-
czenie i zgranie ze sobą różnych dziedzin 
naukowych. Dlatego statek zostanie wy-
posażony w wiele urządzeń pokładowych, 
pomiarowych i badawczych, stanowisko 
do badań gazów i aerozoli, komory chłod-
nicze i termostatyzowane, a także w bogato 
wyposażone laboratoria dopasowane do 
potrzeb naukowców i studentów. Na stat-
ku przewidziano również salę dydaktyczną 
mającą pomieścić wszystkich studentów 
oraz prowadzącego zajęcia. Zostanie ona 
wyposażona w sprzęt elektroniczny za-
pewniający komfort podczas prowadzenia 
zajęć naukowych. W sytuacjach kiedy bę-
dzie to konieczne, na pokładzie górnym 
lub głównym jednostki, na czas rejsu będą 
montowane kontenery laboratoryjne.

Statek ma być również przystosowany 
do połowów ryb i w tym celu na otwar-
tym rufowym pokładzie roboczym zostaną 
zainstalowane szoty demontowalne oraz 
wciągarka sieciowa, zaś w kadłubie zosta-
ną zamocowane wciągarki trałowe i prze-
widziany będzie magazyn ryb wyposażony 
w wytwornicę lodu. Kadłub statku będzie 
chroniony przed zniszczeniem podczas 
wyciągania sieci przez zamontowaną w pa-
węży rolkę oraz przymocowane osłony 
przeciwcierne. Pokład roboczy dostosowa-
ny będzie również do przewozu kontenera 
z pojazdem podwodnym ROV, który bę-
dzie zabierany w rejs jeżeli dany program 
badań będzie tego wymagał.

Stocznia „Nauta” 
-  położenie stępki

Zadania jednostki: 

badania dna morskiego; 
skanowanie wysokiej rozdzielczości;
badania batymetryczne;
badania magnet.-sejsmoakustyczne.
badania biologiczne;
badania chemiczne;
badania geologiczne;
badania fi zyczne.

Parametry główne jednostki: 

typ statku- Katamaran
Długość całkowita- 40,00 m
Szerokość kadłuba - 14,00 m
Szerokość pływaka - 4,60 m
Wys. boczna do pokładu głów.- 3,80  m
Zanurzenie konstrukcyjne - 1,80  m
Wyporność pełna- 475 t
Prędkość maksymalna - 12 węzłów
Prędkość eksploatacyjna- 10 węzłów
Załoga - 20 osób
Rejon żeglugi - Morze Bałtyckie
Zasięg żeglugi - 2500 Mm
Autonomiczność pływania - 21 dni

Przy tak bogatym wyposażeniu pokłado-
wym, połowowym i badawczym  na jedno-
stce zostanie również zapewniony wysoki 
standard socjalny, rzadko spotykany na tego 
typu jednostkach. Na statku będzie 9 kabin 
dwuosobowych, 1 jednoosobowa kabina 
dla kierownika rejsu, kabina i salon kapi-
tana, sala gimnastyczna, kuchnia, mesa,  
pentra, pralnia z suszarnią oraz magazyny 
prowiantowe. Wszystkie kabiny mieszkal-
ne wyposażone będą w bloki sanitarne oraz 
monitory połączone z siecią komputerową. 
Ze wspomnianą siecią komputerową zosta-
nie także połączona sterówka, stanowisko 
obserwacyjne na pokładzie namiarowym, 
stanowiska badawcze na pokładzie otwar-
tym, kabina operatorów, stanowisko badań 
gazów i aerozoli, siłownie, magazyny ba-
dawcze i prowiantowe, wszystkie laborato-
ria, sala dydaktyczna oraz mesa. 

Na statku zostanie zainstalowana kli-
matyzacja centralna, zaś w laboratoriach 
powietrze będzie obrabiane przez klima-
tyzatory indywidualne. Na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania oraz podgrzewania 
wody sanitarnej podczas postoju w porcie 
wykorzystywany będzie kocioł opalany za-
montowany w siłowni.

Aby statek spełniał wszystkie założone 
funkcje eksploatacyjne będzie on zasilany 
przez 4 zespoły prądotwórcze o łącznej 
mocy około 1300 kW. Będą one napędzały 
zarówno 2 rufowe pędniki azymutalne oraz 
2 dziobowe pędniki typu PUMP-JET, jak 
również wszystkie mechanizmy statkowe. 
Pod względem automatyki będzie on speł-

niał wszystkie wymagania Polskiego Reje-
stru Statków S.A. dla klasy AUT.

Budowany katamaran jest jednostką 
prototypową pod względem połączenia 
wszystkich opisanych powyżej funkcji. 
Będzie to pierwszy tak ekskluzywny sta-
tek naukowo-badawczy pływający dla 
polskiego armatora jakim jest Uniwersytet 
Gdański.

GOSPODARKA MORSKA
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Port Gdynia – inwestycje 
i wyróżnienia

Odzwierciedleniem pozagospodarczej działalności portu jest uzyskana druga, poza 
Gryfem Pomorskim nagroda – Galion Gdyński.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizując od wielu lat swoje podstawowe zadania 
statutowe związane z zarządzaniem infrastrukturą portową stara się , na miarę swoich 
możliwości, troszczyć o środowisko naturalne, spuściznę historyczną w postaci obiek-
tów zabytkowych usytuowanych w obszarze administrowanym przez spółkę a także 
wspierać inicjatywy kulturalne lokalnego środowiska.
Nagroda przyznana została  - w kategorii mecenat kultury,  za rewitalizację zabytko-
wej Sali  koncertowo-widowiskowej i stworzenie w niej miejsca tętniącego życiem 
kulturalnym.
Sala koncertowa, która przyczyniła się do uzyskania tej cennej nagrody,  zlokalizowana 
jest w  siedzibie Zarządu Portu -  budynku biurowym z 1932 roku,  zlokalizowany przy 
ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni.

Działalność kierownictwa Portu Gdynia do-
ceniona została ostatnio przez kolegia dwóch 
konkursów w rezultacie czego przedsiębiorstwo 
otrzymało: Gryfa Pomorskiego oraz Galion 
Gdyński – dwie nagrody podkreślające dwie 
różne sfery aktywności portu. 

Pierwsza z nich, nadawana za wyjątkowe 
osiągnięcia gospodarcze, związana jest m.in. 
z intensywną polityką inwestycyjną. Za jej frag-
ment uznać można oddany ostatnio do użytku 
nowoczesny biurowiec przy ulicy Polskiej 13A 
– wcześniej sześciopoziomowy magazyn (zna-
ny gdynianom jako budynek Posti). 

Prawie dziewięć tysięcy metrów kwadrato-
wych nowoczesnej powierzchni użytkowej 
wybudowanej za ponad 23 mln zł brutto wzbo-
gaciło ofertę gospodarczą, a atrakcyjna elewacja 
stanowi kolejny krok zmieniający zewnętrzny 
wizerunek nie tylko Portu, ale też miasta.

Wizerunek nowej bryły budynku, a także jego 
świetne skomunikowanie z centrum Gdyni jak 
i z autostradą A1( poprzez estakadę Kwiatkow-
skiego i obwodnicę Trójmiasta), oraz portem 
Lotniczym im. Lecha Wałęsy, jak i powstają-
cym Portem lotniczym w Gdyni-Kosakowie 
sprawiają, iż stał się on atrakcyjną propozycją 
dla firm poszukujących siedziby w bezpośred-
niej bliskości centrum miasta i portu. Należy 
podkreślić, że prawie 80 % powierzchni biuro-
wej zostało już wynajęte. Niewątpliwym atutem 
obiektu jest przynależący do niego parking na 
ok. 190 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych oraz 80 miejsc postojowych dla ro-
werów ( zlokalizowanych poza parkingiem przy 
budynku).

6 czerwca zaś, zawarta została umowa na wy-
konanie robót budowlanych pomiędzy Zarzą-
dem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Konsor-
cjum firm: Korporacji Budowlanej DORACO 
Sp. z o.o. (przedstawiciel konsorcjum) i Zakładu 
Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW 
SERVICE” Sp. z o.o., w ramach projektu inwe-
stycyjnego „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkie-
go w Porcie Gdynia”. Oferta Konsorcjum firm 
„Doraco” i „UW Service” została uznana za 
najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym 
i opiewa na łączną kwotę ponad 68 mln zł netto. 
Termin ukończenia przebudowy określony zo-
stał w umowie na 5 czerwca 2015 roku.

„Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Por-
cie Gdynia” jest kolejną inwestycją ZMPG
-a S.A. ubiegającą się o współfinansowanie ze 
środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej 
liście projektów indywidualnych dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 
- 2013.

Pozytywne wyniki 
finansowe ZMPG

-a S.A. mają przeło-
żenie na systema-

tycznie prowadzone 
inwestycje w zakre-

sie infrastruktury 
i suprastruktury 

portowej. W roku 
2012 nakłady in-

westycyjne ogółem 
wyniosły ponad 62 

mln zł. 

Galion Gdyński dla portu
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Terminal powstanie z wyłączeniem obsługi 
takich towarów jak ropa naftowa i produkty 
ropopochodne. Obiekt zlokalizowany będzie 
w Porcie Zewnętrznym”, w którym obsługi-
wane będą największe statki zdolne pokonać 
Cieśniny Duńskie.

Dalszy rozwój portu stał się zatem wprost 
zależny od tempa podjęcia realizacji projektu 
budowy „Portu Centralnego” na wschodniej 
ścianie Półwyspu Westerplatte.

Po zatwierdzeniu tej decyzji przez Radę 
Nadzorczą ZMPG SA możliwe staną się ne-
gocjacje szczegółowe ze zwycięzcą przetargu 
- Spółką Akcyjną „OT Logistics”, mającą sie-
dzibę w Szczecinie. Firma, która swą tradycją 
sięga powołanej w 1946 roku spółki „Polska 
Żegluga na Odrze” - przekształconej w 1992 
roku (zgodnie z ustawą o prywatyzacji) w jed-
noosobową spółkę Skarbu Państwa „Odra-
trans” S.A. - od ubiegłego roku występuje pod 
nazwą „OT Logistics”. Grupa Kapitałowa „OT 
L”, świadcząc usługi żeglugi śródlądowej, spe-
dycji morskiej oraz kolejowej - realizowanych 
głównie na terenie Polski i Niemiec - wypraco-
wała w ubr. blisko pół miliarda złotych przy-
chodów. Planując debiut na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych, przewidziała inwestycje 
portowe. Jest obecnie właścicielem 95% akcji 
Portu Handlowego Świnoujście, w którym za-

mierza uruchomić terminal kontenerowy. Tak-
że w Gdańsku, budując terminal przeładunku 
towarów masowych, chce kontynuować ob-
sługę m.in. transportów węgla, stali, nawozów, 
produktów rolnych i biomasy.

Na bardzo atrakcyjnej i rentownej po-
wierzchni 23,5 hektara w gdańskim porcie, 
między terminalem kontenerowym „DCT”, 
a Terminalem Suchych Ładunków Masowych 
„Portu Północnego” (należącego do Grupy 
„Sea-Invest”) „OT Logistics” zadeklarowała 
wybudowanie infrastruktury lądowej i hydro-
technicznej wartej 300 milionów złotych. Ta 
inwestycja, uzupełniona istniejącą i realizo-
waną siecią drogową oraz kolejową, ostatecz-
nie utrwali czołową pozycję Gdańska wśród 
portów bałtyckich. Być może też, pojawienie 
się w Gdańsku doświadczonego przewoźnika 
śródlądowego nie pozostanie bez wpływu na 
perspektywę przywrócenia roli ważnego szla-
ku transportu towarowego, jaką w minionych 
wiekach odgrywała dla gdańskiego portu kró-
lowa polskich rzek - Wisła.

Szacunki przewidują, że w perspektywie 
najbliższych 10-15 lat - dzięki realizowanym 
obecnie przedsięwzięciom - obroty Portu Mor-
skiego w Gdańsku mogą ulec nawet potrojeniu 
w stosunku do dzisiejszych wyników.Kolejna 
wielka inwestycja w Morskim Porcie Gdańsk.

Zarząd ZMPG SA zaakceptował wynik 
przetargu  na dzierżawę nieruchomości 
(w tym części Pirsu Rudowego), 
z przeznaczeniem na budowę terminalu do przeładunku 
towarów pochodzenia roślinnego.tym samym, swojego 
operatora uzyskał ostatni fragment gdańskiego portu, 
posiadający bezpośredni dostęp do głębokowodnego 
akwenu Zatoki Gdańskiej.

Kolejna wielka inwestycja 
w Porcie Gdańsk

Szacunki przewi-
dują, że w perspek-
tywie najbliższych 

10-15 lat - dzięki 
realizowanym 

obecnie przedsię-
wzięciom - obroty 

Portu Morskiego 
w Gdańsku mogą 
ulec nawet potro-
jeniu w stosunku 

do dzisiejszych 
wyników.Kolejna 
wielka inwestycja 
w Morskim Porcie 

Gdańsk.
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Niezapłacone rachunki powodują dodat-
kowe nakłady pracy, problemy z płynno-
ścią finansową lub zupełną stratę należnych 
pieniędzy. W praktyce każdy niezapłacony 
rachunek zmniejsza zysk. 

Zwrócenie się do firmy windykacyjnej 
o pomoc w odzyskaniu długu niesie ze 
sobą wiele korzyści. Powinniśmy starannie 
wybierać firmy windykacyjne o ugrun-
towanej pozycji na rynku, z wieloletnim 
doświadczeniem. 

Jednym z symboli dojrzewania polskiego 
rynku wierzytelności jest zmiana podejścia 
firm windykacyjnych do dłużników. 

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowa-
nia cywilnego zapowiada wprowadzenie 
instytucji mediacji i ustanowienie w ten 
sposób innowacyjnego do postępowania 
sądowego sposobu rozstrzygania sporów. 

Instrumentem wykorzystywanym 
w procesie windykacji wierzytelności 
są właśnie ugody mediacyjne zawierane 
z dłużnikami. 

Kancelaria windykacyjna SOKÓŁ, która 
profesjonalnie zarządza wierzytelnościami, 
zakłada dialog i mediacje między stronami.  
Mediacje prowadzi na zasadzie otwartej 
rozmowy, badaniu problemu i poszukiwa-
nie rozwiązań, co przynosi lepsze efekty 
niż tzw. twarda windykacja. Prowadzone 
w imieniu klienta rozmowy doprowadzają 
do możliwie pełnej realizacji zobowiąza-
nia.  Chodzi o to, żeby w procesie windy-
kacji nie doprowadzić firmy kontrahenta 
do bankructwa, tylko wypracować takie 
rozwiązanie, które pozwoli przetrwać fir-
mie i być może współpracować z naszym 
klientem w przyszłości.

Mediacja polega na pozasądowym roz-
strzyganiu sporów pomiędzy stronami 
i służy doprowadzeniu do zawarcia ugody 
pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Me-
diator nie posiada uprawnień decyzyjnych, 
dlatego jego rola nie polega na rozstrzyga-
niu, która ze stron ma rację. Jego zadaniem 
jest pomoc w znalezieniu rozwiązania, któ-
re usatysfakcjonuje obie strony. 

Mediacje zyskują na popularności szcze-
gólnie w sprawach spornych dla których 
postępowanie sądowe jest bardzo przewle-
kłe a efekty rożne. Mediacjom sprzyjają 
wysokie koszty postępowania sądowego 
i niewydolność polskich sądów. 

Kiedy wierzyciel wynajmuje firmę win-
dykacyjną, oznacza to, że jest zdetermi-

Mediacja - innowacyjność windykacyjna
Sytuacja gospodarcza przyczynia się do tego, że profesjonalna windykacja należności 
staje się niezbędna. Obniżające się kapitały własne przedsiębiorstw, opóźnienia płatności 
spowodowane brakiem płynności finansowej występują na porządku dziennym. 

nowany do odzyskania swojego długu. 
Dłużnik mniema, że skieruje on sprawę na 
drogę sądową. W efekcie takiego myślenia, 
wielu dłużników unika kontaktu z windy-
katorem. Działają w ten sposób na swoją 
niekorzyść, zamykając sobie drogę do po-
lubownego rozwiązania sprawy.

W przeciwieństwie do utartych opinii, 
windykatorowi nie zależy na wpędzaniu 
przedsiębiorcy w długi. Przeciwnie, chce 
mu pomóc w spłacie finansowej. Działania 
windykacyjne prowadzone są z nastawie-
niem na odzyskanie należności i nie mają 
charakteru sankcji wobec dłużnika. 

Rozstrzygnięcie sporu za pomocą media-
cji nie kończy dalszej współpracy kontra-
hentów. Kluczowym aspektem podjęcia 
mediacji, jest obustronna chęć zaradzenia 
konfliktowi. Mediacja jest dobrowolna, 
a prawo do niej przysługuje każdemu. 

Zdecydowana większość należności jest 
spłacana w formie ugody. To jest o wiele 
bardziej korzystne i wygodne dla obu stron, 
niż proces sądowy i groźba postępowania 
komorniczego. 

Firmy windykacyjne pomagają polu-
bownie rozwiązać kwestię uregulowania 
płatności, ale nie są to klasyczne mediacje. 
Podstawową różnicą jest to, że przy media-
cji gospodarczej zgodę na postępowania 
wyrażają obie strony i obie pokrywają jej 
koszty.

Do takich sytuacji dochodzi najczęściej 
w przypadkach, gdy spór dotyczy nie tyle 
terminu spłaty samej wierzytelności, ile 

wątpliwości co do zasadności jej uregulo-
wania zgłaszanych przez dłużnika.

Firma windykacyjna wraz z dłużnikiem 
planuje harmonogram spłat, który będzie 
możliwy do zrealizowania. Dłużnik może 
regulować termin spłaty, liczbę i wysokość 
rat i ostatecznie zawrzeć ugodę z firmą 
windykacyjną. Firma windykacyjna dąży 
do doprowadzenia do ugody z dłużnikiem 
i ustalenia warunków spłaty zaległości. 
Nigdy nie jest za późno na kontakt z wie-
rzycielem. Ważne jest aby nie zrywać 
podjętego już dialogu. Utrzymanie bie-
żącego kontaktu pozwala na zachowanie 
kontroli nad wierzytelnością i jest najlep-
szym sposobem na rozwiązanie sprawy. 
Podsumowując, porozumienie bywa sku-
teczniejsze od egzekucji. Ściąganie należ-
ności nie polega wyłącznie na konfrontacji 
z dłużnikiem, ale również na „dogadaniu 
się” z nim. Dłużnicy zdali sobie sprawę, 
że lepiej porozumiewać się i wierzycielem 
i ograniczać koszty egzekucji. natomiast 
wierzyciele zrozumieli, że sprzeciw dłuż-
nika wywołany nadgorliwą determinacją 
prowadzi wyłącznie do zwiększenia kosz-
towi przy miernych efektach. 

Rola firmy windykacyjnej zbliżona jest 
nawet do sądu arbitrażowego. Istotą jest 
wypracowanie porozumienia. Następuje to 
poprzez umorzenie części spornej, zmianę 
warunków umowy, a czasem wręcz fir-
ma windykacyjna doprowadza do zmiany 
umów wiążących wierzyciela i dłużnika.
Joanna i Krzysztof Sokołowscy
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Co należy do pani obowiązków 
w urzędzie marszałkowskim i jak 
należy odbierać fakt utworzenia 
stanowiska pełnomocnika ds. 
gazu łupkowego w urzędzie?

Od dwóch lat moim głównym za-
daniem jest monitoring wszelkich 
działań w zakresie poszukiwania 
i rozpoznawania węglowodorów ze 
złóż niekonwencjonalnych. Do tej 
pory uczestniczyłam w kilkudziesię-
ciu spotkaniach z przedstawicielami 
samorządów lokalnych, mieszkań-
cami województwa i organizacjami 
pozarządowymi.

Na jaką pomoc ze strony urzędu 
mogą liczyć inwestorzy, a na jaką 
mieszkańcy terenów, na których 
umiejscowiono odwierty?

Urząd na etapie poszukiwawczym 
pełni przede wszystkim rolę facy-
litatora (jego zadaniem jest czynny 
udział w udrażnianiu procesu komu-
nikacji między osobami bądź grupa-
mi - red.) i inicjatora dialogu. Organi-
zuje spotkania różnych interesariuszy 
(seminaria, konferencje), pozyskuje 
i udziela informacji odnośnie prowa-
dzonych prac na terenie wojewódz-
twa. Natomiast pod względem admi-
nistracyjnym – wydaje decyzje zatwier-
dzające program gospodarki odpadami 
wydobywczymi. 

Kiedy pani zdaniem będzie wreszcie 
wiadomo czy Polska stanie się „łup-
kowym eldorado”? I czy można już 
uznać, że jeśli to „eldorado” będzie, to 
większość krajowego gazu łupkowe-
go będzie wydobywana na Pomorzu?

Na dzień dzisiejszy trudno mówić o tak 
pozytywnych perspektywach jak eldora-
do. Jesteśmy pewni, że gaz jest. Jednak 
nikt nie wie, ile tego gazu jest i czy jego 
wydobycie okaże się komercyjnie opła-
calne. Trwają także prace rządu nad no-
wymi przepisami prawa, które obejmują 
nie tylko nowelizację Prawa geologiczne-
go i górniczego, lecz także szereg innych 
ważnych ustaw. Aby dobrze rozpoznać 

Obawy przed łupkami są naturalne
O możliwych korzyściach i stratach dla Pomorza związanych z wydobyciem gazu 
łupkowego z Małgorzatą Marią Klawiter, Pełnomocnikiem Marszałka Województwa 
Pomorskiego ds. Gazu Łupkowego rozmawia Mikołaj Podolski.

złoże i charakter danego złoża, potrzeba 
by było więcej odwiertów – pojedyncze 
na poszczególnych koncesjach nie wy-
starczają do miarodajnej oceny złóż. 

Wiadomo, że na Pomorzu jest najwięcej 
odwiertów poszukiwawczych w Polsce 
i w Europie. Wiadomo, że gaz w części 
tych odwiertów się pojawia. 

Jakie korzyści może przynieść miesz-
kańcom Pomorza wydobycie gazu 
łupkowego na szeroką skalę?

Pod względem czysto ekonomicznym 
- to zależy bardzo od przepisów, jakie 
będą obowiązywały. Jednak gdyby zało-
żyć, że wydobycie będzie miało miejsce, 
to możemy liczyć na wpływy do kasy 
samorządów lokalnych z tytułu koncesji 
wydobywczych, opłat eksploatacyjnych, 
użytkowania górniczego i podatków. 

Praca w sektorze wydobywczym 
i powiązanych sektorach dostęp-
na będzie dla wykwalifikowanej 
polskiej kadry inżynierskiej, ale 
sama obecność źródła energii 
spowodować może napływ firm, 
które potrzebują większej dostęp-
ności do źródła energii i wybudu-
ją tutaj swoje zakłady czy fabryki, 
w których znajdą pracę mieszkań-
cy regionu.  

 
Mimo wszystko wielu 
mieszkańców boi się tych 
inwestycji. Uczestniczy pani 
w spotkaniach inwestorów 
z mieszkańcami, ale tych 
ostatnich nie zawsze udaje 
się ich przekonać. Czy pani 
zdaniem ich obawy są uzasad-
nione?

- W mojej opinii obawy są rze-
czą naturalną. Do tej pory taki 
przemysł nie był obecny na taką 
skalę nie tylko w Polsce, lecz tak-
że w krajach Unii Europejskiej. 
Doświadczenie z tą technologią 
posiadają Stany Zjednoczona 
i Kanada. 

Aby wydobycie było możliwe 
w Polsce, powinniśmy uczci-
wie rozmawiać na temat gazu. 

Uczciwie, to znaczy o obawach, 
ale także o szansach, jakie ze sobą może 
przynieść. 

Czy Pomorze może coś stracić przez 
łupki, np. pod względem turystycz-
nym? 

Na dzień dzisiejszy – kiedy trwa po-
szukiwanie, a nie wydobycie – najważ-
niejsza jest analiza możliwych zysków 
i strat, odpowiednie przygotowanie prze-
pisów prawnych i ich wykonalności. Jako 
mieszkańcy Pomorza musimy pilnować, 
by dyskusja ta nie odbyła się poza nami, 
lecz odbywała się z naszym aktywnym 
udziałem. Z uwagi na ten właśnie fakt sa-
morząd województwa pomorskiego pod-
jął aktywność na polu złóż niekonwencjo-
nalnych. Jak to się mówi: nic o nas bez 
nas.

ENERGETYKA ENERGETYKA
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Oczy sporej części Polaków oczekują-
cych jakiegoś przełomu w ważnej kwestii 
zasobów surowców energetycznych i dy-
wersyfikacji ich dostaw dla naszego kraju 
skierowane są na Pomorze. To tu decydu-
je się sprawa budowy jedynej – jak na ra-
zie – elektrowni atomowej w Polsce, to tu 
funkcjonują największe farmy wiatrowe, 
to tu wreszcie już od lat 80 – tych nadzieje 
budzą niezbadane jeszcze do końca złoża 
gazu ziemnego. Od jakiegoś czasu trwa-
ją poszukiwania tego cennego medium 
z formacji łupkowych. 

Kaszubska wieś Opalino (gm. Gnie-
wino) to miejsce, gdzie w zeszłym roku 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A. odkryło złoże gazu ziemnego. 
Wiercenie miało pokazać, jak duże są za-
soby łupków gazonośnych syluru i ordo-
wiku oraz innych formacji geologicznych. 
W trakcie prac stwierdzono przepływ 
gazu ziemnego z pokładu kambryjskiego 
(pokład konwencjonalny). Na odwiercie 
zapłonęła flara.

- To daje ogromne szanse – podkreślił 

minister. - Mówimy o miliardach metrów 
sześciennych.

Szef resortu skarbu zaznaczył, że projekt 
ma ruszyć w 2013 r.

Pierwszy przepływ gazu na tej konce-
sji uzyskano z odwiertu Lubocino-1 we 
wrześniu 2011 r. Był to gaz z formacji 
łupkowych. Zakończyło się tam wierce-
nie odwiertu poziomego Lubocino-2H,  
przygotowano się też do przeprowadzenia 
w nim zabiegów szczelinowania.

Co prawda sytuacja PGNiG, zajmują-
cej się wydobywaniem gazu ziemnego, 
pogorszyła się podczas przeprowadzenia 
serii złamań w pierwszym horyzontalnym 
szybie gazowym  w tej miejścowości, 
w którym pokładano największe nadzie-
je na wydobycie gazu łupkowego - jak 
poinformowała prezes zarządu Grażyna 
Piotrowska-Oliwa. Firma zwolniła tempo 
przy pracy w Lubocinie, (również w woj. 
pomorskim, powiat pucki), po tym jak je-
den obszar nie przyniósł efektów, a dwa 
kolejne oferowały inne rezultaty, dodaje.

Jak  twierdzi prezes zarządu, PGNiG 

Gmina Gniewino 
- gazowe eldorado?
„W 2015 r. może ruszyć wydobycie gazu ze złoża Opalino” – wiadomość o tej treści 
obiegła Polskę pod koniec ubiegłego roku. Zdanie to wypowiedział minister skarbu 
Mikołaj Budzanowski podczas konferencji iV Forbes Energy.

Państwowy Instytut Geologiczny 
podał , że najbardziej prawdopodob-
ny przedział zasobów gazu ziemne-
go z łupków wynosi 345-768 mld 
m3. Amerykańska agencja Energy 
Information Administration (EIA) 
szacowała, że wydobywalne zasoby 
gazu łupkowego w Polsce wynoszą 
187 bilionów stóp sześciennych (tj. 
ok. 5,3 biliona m3).

Z obliczeń ekspertów z Centrum 
Analiz Społeczno – Ekonomicznych 
wynika, że nowe złoża gazu (w tym 
gazu łupkowego) mogą zwiększyć 
wpływy do budżetu państwa o 90 
mld złotych do 2025 roku. W najlep-
szym wypadku inwestycje i wydoby-
cie zwiększą roczny wzrost PKB o pół 
punktu procentowego i dadzą pół 
miliona miejsc pracy.

Jeden z autorów raportu Maciej 
Sobolewski podkreśla, że dokładniej-
sze obliczenia będą możliwe dopiero 
po oszacowaniu wielkości złóż gazu 
łupkowego, co nastąpi około 2015 
roku.

Ekspert zapewnia jednak, że już te-
raz wiadomo, że wydobycie gazu bę-
dzie opłacalne. Jego zdaniem skala 
możliwych zysków z wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego może przy-
nieść Polsce korzyści porównywalne 
z wejściem do Unii Europejskiej.

w tym samym czasie przyspiesza prace 
przy innych szybach gazowych, by wy-
musić większe tempo inicjatywy na rzecz 
gazu łupkowego.

Obszar powiatu Wejherowo, na terenie, 
którego znajduje się gmina Gniewino,  to 
jedna z najbardziej perspektywicznych 
spośród 15 koncesji poszukiwawczych 
gazu niekonwencjonalnego należących 
do PGNiG S.A. PGNiG S.A. wspólnie ze 
spółkami KGHM, PGE, Tauron Polska 
Energia i Enea na koncesji Wejherowo re-
alizuje projekt KCT.

ENERGETYKA ENERGETYKA
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W ramach transakcji Grupa 
ENERGA przejęła pracującą 
farmę wiatrową w Karcinie 
w województwie zachodniopo-
morskim o mocy 51 MW oraz 
pięć rozpoczętych projektów 
w północnej Polsce o łącznej 
planowanej mocy około 220 
MW. PGE nabyło natomiast 
działające farmy wiatrowe 
o zainstalowanej mocy 60,5 
MW oraz pakiet projektów 
o planowanej mocy około 555 
MW.

Transakcja uzyskała nie-
dawno zgodę prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Wartość całej transak-
cji wynosi około 1 mld zł.

ENERGA wspólnie z PGE 
zawarły również porozumienia 
z Europejskim Bankiem Odbu-
dowy i Rozwoju oraz Iberdrola 
Renovables Energia S.A.U. 
na przejęcie łącznie 100 proc. 
udziałów w aktywach spółki 
Iberdrola Renewables Polska. 
Zamknięcie tej transakcji 
nastąpi w najbliższych tygo-
dniach. Po sfinalizowaniu obu 
planowanych akwizycji moc 
OZE zainstalowana w Grupie 
ENERGA wzrośnie z ok 343 
MW do ponad 508 MW, a pro-
dukcja z OZE -  z ok. 1,3 TWh 
do ok 1,65 TWh.

Transakcje są realizacją stra-

tegicznego celu Grupy ENER-
GA, którym jest uruchamianie 
przyjaznych środowisku 
naturalnemu źródeł energii. 
ENERGA koncentruje się na 
projektach charakteryzujących 
się najniższą emisyjnością 
dwutlenku węgla, obniżając jej 
poziom do 0,36 t/MWh.

Grupa ENERGA to naj-
większy w kraju sprzedawca 
energii zielonej. Posiada ponad 
18-procentowy udział energii 
z OZE w portfelu sprzedaży 
energii do odbiorców koń-
cowych. Produkcja energii 
zielonej odbywa się w sieci 46 
własnych elektrowni wodnych 
oraz w instalacjach spalają-
cych biomasę. Do sieci Grupy 
przyłączonych jest ok. 1670 
MW mocy zainstalowanych 
w odnawialnych źródłach 
energii, co stanowi około 35 
proc. wszystkich mocy OZE 
zainstalowanych w Polsce.

Grupa ENERGA dostarcza 
energię elektryczną dla 2,9 
mln klientów, co daje jej ponad 
16-procentowy udział w rynku 
sprzedaży energii elektrycznej. 
Jest operatorem systemu dys-
trybucyjnego energii elektrycz-
nej na obszarze jednej czwartej 
powierzchni Polski, eksplo-
atując ponad 192 tys. km linii 
elektrycznych.

ENERGa nabyła 
aktywa DONG Energy

ENERGA wdraża 
nowoczesny system 
obsługi sprzedaży
W ramach postępowania zakupowego, 
prowadzonego przez ENERGA SA, wy-
brano dostawcę rozwiązań It do obsługi 
klientów i rozliczeń. Umowę, obejmującą 
przygotowanie i wdrożenie nowego sys-
temu obsługi sprzedaży (CRM i Billing), 
podpisano z firmą Infovide-Matrix.
Zakup nowego środowiska It to element 
strategii Grupy ENERGA dotyczącej 
realizacji działań zmierzających do 
stałego podnoszenia jakości obsługi, a 
tym samym poprawy satysfakcji klientów. 
Wybrana oferta zakłada przygotowanie, 
wdrożenie i utrzymanie jednego z najno-
wocześniejszych rozwiązań informatycz-
nych w kraju. Główne składowe systemu 
to środowiska CRM i Billing rozdzielone 
pomiędzy segmenty Sprzedaży i Dys-
trybucji. Realizacja inwestycji nie tylko 
usprawni jakość procesu rozliczania pro-
duktów i usług, ale także obniży koszty 
obsługi klienta. Zaletą systemu jest także 
wsparcie procesów informatycznych 
związanych z rozwojem oferty produk-
towej (sprzedaż usług tradycyjnych, 
jak i możliwość wejścia na nowe rynki 
np. handlu gazem). Ponadto wdrożenie 
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Grupy ENERGA na wyzwania związane 
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Grupa 
ENERGA to 
największy 

w kraju 
sprzedaw-
ca energii 

zielonej. 
Posiada 

ponad 18-
procentowy 
udział ener-

gii z OZE 
w portfelu 
sprzedaży 
energii do 

odbiorców 
końcowych

ENERGA Hydro oraz PGE Polska Grupa Energetyczna 
podpisały umowy z DONG Energy A/S, na mocy których 
przejęły od duńskiej spółki portfel farm wiatrowych DONG 
w Polsce. Tym samym ENERGA zamknęła transakcję rozpo-
czętą w lutym porozumieniem wstępnym.
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O energii pod egidą PSSE
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna patronuje w ostatnim czasie wydarzeniom związanym 
z zagadnieniami energetyki. Pod koniec czerwca w Gdańsku odbyła się Giełda Energii Słonecznej 
i Wodnej, w październiku zaś w Amber Expo odbędą się Pomorskie Dni Energii 2013.

Problematyka energetyki – produkcji 
energii, eksploatacji surowców i związa-
nych z tym kwestii ochrony środowiska 
– to jeden z kluczowych tematów jakimi 
zajmują się obecnie znawcy i prakty-
cy gospodarki. Nic dziwnego, że jeden 
z czołowych podmiotów na pomorskiej 
mapie ekonomicznej aktywnie zajmuje 
się organizacją poświęconych mu spo-
tkań i konferencji. 

Giełda energii słonecznej i wodnej, któ-
ra odbyła się 27.06.2013 w Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym
Giełda energii słonecznej i wodnej to 
kontynuacja cyklu spotkań poświęco-
nych zastosowaniu odnawialnych źródeł 
energii. 28 maja odbyła się Giełda energii 
wiatrowej, w następnej kolejności plano-
wane są Giełdy energii geotermalnej, 
biogazu i biomasy (28 październik 2013) 
oraz FESTYN  - HAPPENING poświę-
cony OZE , a skierowany do mieszkań-
ców Trójmiasta, czyli przysłowiowego 
„Kowalskiego” (rozwiązania w skali 
mikro). 

Pomorskie Dni Energii 2013 to wyda-
rzenie skupiające aktorów działających 
w branży energetycz-
nej: instytucje nauko-
we, przedsiębiorców, 
animatorów działań 
edukacyjnych, stowa-
rzyszenia i instytucje 
z branży energetycznej, 
a także przedstawicieli 
organów publicznych, 
które w tym roku od-
będzie się po raz trze-
ci. W ramach dwu-
dniowego „festiwalu 
energii” odbywają się 
targi, prezentacje, seminaria. Wydarze-
nie skierowane jest przede wszystkim 
do osób, które są konsumentami energii 
w gospodarstwach domowych i chciały-
by wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi 
użytkowana przez nich energia oraz – co 
najważniejsze – w jaki sposób korzystać 
z niej w efektywny i zrównoważony 

Tematyka:

- energia odnawialna: wiatrowa,  
  słoneczna, wodna, wody 
  geotermalne, pompy ciepła, 
  biopaliwa, biogaz;
- budownictwo energetyczne;
- surowce energetyczne 
  i oświetlenie; 
- czysta energia w transporcie; 
- audyt energetyczny; 
- fundusze na działania w zakresie     
  energii; 
- europejskie inicjatywy na rzecz  
  efektywności energetycznej; 
- projekty energetyczne 
  realizowane z funduszy UE; 
- innowacje energetyczne: 
- doradztwo w zakresie dostaw 
  i użytkowania energii; 
- obrót energią; 
- urządzenia efektywne 
  energetycznie dla domu i ogrodu; 
- zrównoważona energia 
  w przestrzeni publicznej; 
- ochrona środowiska 
  w energetyce

sposób. Dlatego też misją PDE są przede 
wszystkim działania promocyjne, informa-
cyjne i edukacyjne, które wpływać mogą 
na codziennie podejmowane małe i więk-

sze decyzje energetyczne. 
Podczas ubiegłorocznych 
PDE można było zatem po-
znać zasady działania elek-
trowni wodnej, podyskuto-
wać o energii jądrowej oraz 
gazie łupkowym, uzyskać in-
formacje na temat dofinanso-
wania inwestycji związanych 
z energią, zasięgnąć porad 
prawnych w zakresie prawa 
energetycznego czy wreszcie 
zapoznać się z ofertą przed-
siębiorców działających na 

rynku odnawialnych źródeł energii. Waż-
ny element PDE to „kawiarenki energe-
tyczne” – miejsce w którym można poroz-
mawiać z ekspertami z różnym dziedzin 
energetyki. Pomorskie Dni Energii mają 
także ofertę dla profesjonalistów - przede 
wszystkim podczas seminariów i paneli 
dyskusyjnych.

Giełda energii sło-
necznej i wodnej to 
kontynuacja cyklu 
spotkań poświęco-
nych zastosowaniu 
odnawialnych 
źródeł energii.
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Na to przedsiębiorstwo składa się ze-
spół wykwalifikowanych osób i pełen 
park maszynowy wyposażony w naj-
nowszą technologię. Duży magazyn 
materiału importowanego z czterech 
kontynentów i z 17 krajów na całym 
świecie oraz 1000m2 hala produkcyj-
na, gwarantują niemalże nieograni-
czone możliwości. 

To jedna z tych firm, które tradycyjnie 
utożsamia się z osobą założyciela. Mur-
kam, to Leon Czerwiński – jego arty-
styczny kunszt i wytrwałość i pracowi-
tość oraz inwencja.
Znany w branży kamieniarz pochodzi 
z wielodzietnej rodziny kaszubskiej. 
Pierwsze doświadczenia w zawodzie 
zdobywał w jednym z sopockich zakła-
dów, jako pomocnik kamieniarza. 
- Miałem dobrych nauczycieli – wspo-
mina po latach założyciel „Murkamu” 
- Szczególnie wbił mi się w pamięć pan 
Błaszak – mistrz kamieniarski biorący 
udział w odbudowie gdańskiej starówki 
po wojnie, czy w pracach nad pomni-
kiem Bohaterów Westerplatte. To on 
docenił moją pomysłowość, chęć zdo-
bywania umiejętności, zamiłowanie do 
rozwiązań nowych, nietypowych. Dzię-
ki niemu pokochałem kamień. 

Pieniądze z kamienia 

Własne przedsiębiorstwo Leon Czer-
wiński założył w 1990 roku. Firma czte-
rokrotnie była nagradzana tytułem „Ga-
zele Biznesu”, a w 2007 roku osiągnęła 
zysk netto w wysokości 10 mln euro. 
Rosnące moce przerobowe „Murkamu” 
zapewniają ciągłość produkcji oraz ter-
minowość zleceń. Stosowane w zakła-
dzie nowoczesne technologie zapew-
niają m.in.: cięcie bloków kamiennych, 
cięcie strumieniem wodnym, produkcję 
i montaż wszelkiego rodzaju kamien-
nych elementów, wykorzystanie nowej 
linii polerskiej czy numerycznego cen-
trum obróbczego. 
Dzięki długoletniemu doświadczeniu 
i innowacyjnym rozwiązaniom fir-
ma może wykonać nawet najbardziej 
skomplikowane, specjalistycznie pra-
ce. Fachowcy z „Murkamu” zajmują 
się wszelkiego rodzaju wykończeniem 

wnętrz w kamieniu takimi jak kominki, 
schody, posadzki oraz różnorodne prace 
zewnętrzne: elewacje, fontanny aranża-
cje ogrodów, nagrobki itp.
Eksport prowadzony jest do Rosji, 
Szwecji, Kanady, Holandii, Niemiec, 
Francji, Wielkiej Brytanii oraz Norwe-
gii.  Logistykę ułatwia świetna lokaliza-
cja, 25 km od dwóch międzynarodowych 
portów morskich Gdynia i Gdańsk oraz 
15 km od międzynarodowego lotniska 
w Gdańsku. Ponadto firma  dysponuje 
własnym transportem drogowym o róż-
nej ładowności.

O dalszy rozwój

Właściciel „Murkamu” nie należy do 
osób łatwo spoczywających na laurach. 
Zwierza się, że bez pracy nie może cza-
sem wytrzymać dłużej niż dwa dni co 
sprawia, że nawet wymarzone wakacje 
często go nudzą. 
Często podkreśla rolę żony w rozwoju 
firmy. Jej trzeźwe podejście, umiejęt-
ność motywowania męża i talenty or-
ganizatorskie sprawiają, że sukcesem 
kończą się przedsięwzięcia wymagające 
wielu formalności: gromadzenia papie-
rów, składania wniosków. Tu połowica 
Leona Czerwińskiego jest według jego 
opinii niezastąpiona. 
Leon Czerwiński osobiście - jak też jego 
firma- odcisnęli już swój trwały ślad 
w pejzażu Gdańska projektując i wyko-
nując m.in. grobowce Macieja Płażyń-
skiego w Bazylice Mariackiej i Ks. pra-
łata Henryka Jankowskiego w kościele 
św. Brygidy. 

Nie tylko biznes

Poza działalnością biznesową, firma an-
gażuje się w sponsoring. W 2008 roku 
„Murkam” współsponsorował samo-
chodową Ekspedycję Stulecia Romual-
da Koperskiego – „Od przylądka Rocca 
do przylądka Dieżniewa”. Stale wspie-
ra też młodych sportowców w ramach 
klubu sportowego Murkam Przodkowo. 
Pomagała również Gdańskiemu Klubo-
wi Wędkarstwa Morskiego „Neptun”, 
Akademickiej Telewizji Edukacyj-
nej Uniwersytetu Gdańskiego i wielu 
innym.

Współpraca 
z deweloperami

Firma sprowadza też materiał 
w bardzo atrakcyjnych cenach 
dla deweloperów. Dysponuje 
specjalistycznym parkiem 
maszynowym i kadrą wykwa-
lifikowanych pracowników, 
co pozwala odpowiedzialnie 
podejmować nietypowe, trud-
ne realizacje, o wymagających 
terminach.
Klientami „Murkamu” są między 
innymi:

- Hydrobudowa Polska S.A.
- Invest komfort
- Trakt
- Warbud
- Polaqua
- Budimex
- Alpine Construction 
   Polska sp. z o.o.
- Arcom
- Górski
- Wroński
- Budromat
- Bat
- Towarzystowo Inwestycyjne    
   Construction S.A.
- Mostostal Polska S.A.
- Kanbud
oraz wiele innych

„Pasja do kamienia sprawia, 
że ciągle poszukuję innych 
materiałów i nowatorskich 
zastosowań” tak mówi o sobie 
właściciel Leon Czerwiński. to 
zdanie odzwierciedla charakter 
firmy, której elastyczne podej-
ście sprzyja odkrywaniu tra-
dycyjnego kamienia na nowo 
jako element innowacyjny.
Wychodzi naprzód pomysłom 
architektów, projektantów, 
artystów, u których geniusz 
i piękno drzemiące w marmu-
rach, trawertynach i innych 
minerałach porusza umysły 
i duszę. Wybrane materiały 
stosowane przez firmę”

- Granity
- Marmur
- Mylonit
- Wapień Olandzki
- Trawertyn
- Łupek
- Konglomeraty
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bo wyjechał  z czarnego Śląska...
- Wcale nie miałem takiego zamiaru – mówi 

– urodziłem się w Sosnowcu i bardzo dobrze 
czułem się tam, była to wtedy chyba najbar-
dziej prestiżowa dzielnica Polski. Mogłem 
rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, na 
skrzypcach uczył mnie grać brat Jana Kiepury 
– tak o sobie mówił, myślę, że pewnie jakiś 
dalszy kuzyn. Potem grałem też na klarnecie 
w zespole jazzowym, który sam stworzy-
łem. To było już później, kiedy studiowałem 
w Lublinie...

Laureaci Letniej Gali Biznesu
- ZiaJa Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. 
Gdańsk, ul. Jesienna 9

Zenon Ziaja 
– człowiek, który dokonywał 
dobrych wyborów

Fot. W
iesław
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bo wybrał farmację...
To nie ja wybrałem tylko przypadek za 

mnie. Zdawałem na medycynę, ale zabrakło 
mi jednego punktu. Wtedy ówczesny dziekan 
Wydziału Farmacji „zagospodarował mnie” 
twierdząc, że przyda mu się dobry student.

I znowu było miło...
Nie do końca, bo w 1963 roku tradycyjny 

jazz się skończył. To był dla nas młodych 
dramat.

Ale z farmacji był Pan zadowolony?
Ale nie z nakazu pracy. Wojsko cierpiało na 

brak farmaceutów i dostałem skierowanie do 
apteki Szpitala Marynarki Wojennej w Gdań-
sku Oliwie. Więc już wiedziałem, że nie wrócę 
na Śląsk. Powoli zacząłem tu się zakorzeniać. 
To był wtedy dobry, wysoko zorganizowany, 
nowoczesny szpital. Pracowałem tam 20 lat, 
aż do solidarnościowego przewrotu. Dosze-
dłem do wniosku, że to najwyższa pora, aby 
zmienić swe życie, korzystając z dziejowej 
szansy.

…Bo nie otworzył apteki...
- Wtedy jak grzyby po deszczu zaczęły wy-

rastać prywatne apteki, a ja nie chciałem być 
po prostu sprzedawcą leków. Miałem ambicje 
coś tworzyć. 20 lat w szpitalnej aptece nie były 
zmarnowane.  Dużo specyfi ków trzeba było 
tworzyć, a nie korzystać z gotowych. Produk-
cja maści była moim hobby. Głównie były to 
specyfi ki na uszkodzoną skórę, pooperacyjne, 
przeciw oparzeniowe. Porewolucyjne czasy 
sprzyjały przedsiębiorczym bez kapitału.

Z czym Pan zaczął?
Z 2000 dolarów, które pożyczył mi znajo-

my marynarz, w wynajętym pomieszczeniu, 
gdzie całą aparaturą była stara ale sprawna 
maszyna do kręcenia lodów. Sam kręciłem 
swe maści, pakowałem i woziłem. To był 
ten słynny krem oliwkowy, który jest dotąd 

Prezes Zenon 
Ziaja i wice-

prezes Bartosz 
Ziaja przed 

zakładem 
w Gdańsku
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w ofercie firmy. Ku mojemu zdziwieniu 
wszystko się sprzedawało błyskawicz-
nie, co napędzało szybki dalszy rozwój 
przedsiębiorstwa.  

 …Bo postanowił „trafić pod strze-
chy”

    - Ale jednocześnie na polski rynek 
kosmetyczny wdarły się agresywne za-
graniczne koncerny, które w dodatku 
korzystały ze snobizmu Polek, które 
uważały, że co zagraniczne, to lepsze... 
Dzięki czemu Pan z nimi wygrywał?

Ignorowałem. Robiłem swoje. Moją 
dewizą było – żadnych snobizmów, 
mamy trafić pod strzechy. Produkty do-
brej jakości a o niskiej cenie. Testujemy 
to prawie 25 lat i świetnie się sprawdza. 
Naszą filozofią jest nie pogoń za zyskiem 
za wszelką cenę ale służenie ludziom.  
Aby zarobić, musimy się narobić. Obec-
nie wywarzamy 5-6 mln sztuk różnych 
produktów miesięcznie. To długi pociąg 
towarowy.

Rozumiem, że oliwkowe produkty są 
dalej nr 1, a inny asortyment?

Mamy około 900 produktów krajowych 
i zagranicznych. 

Nie mogą być takie same?
Proszę nie podejrzewać, że na eksport 

produkujemy lepszy towar. Jakość jest 
taka sama, ale musimy brać pod uwagę 
zarówno różnice klimatyczne: inną wil-
gotność powietrza, inne temperatury, jak 
inną specyfikę skóry klientek i klientów.

…Bo zdobył zagraniczne rynki
- Jak rozwijała się produkcja ekspor-
towa?

Zaczęliśmy od najbliższych sąsiadów. 
Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry. Po-
szliśmy na wschód, gdzie jest ogromny 

rynek zbytu, czyli – Rosja, Białoruś, na 
południe Europy – Słowenia, Chorwacja, 
Serbia, Czarnogóra.

A potem inne kontynenty?
Tak wyszło. Gruzja, Wietnam, Korea 

Południowa, Japonia, dotarliśmy do Du-
baju, Hongkongu, ostatnio testujemy ry-
nek chiński. Trochę szkoda, że tam prze-
szkadza długa rejestracja działalności. 

Kto się tym eksportem zajmuje?
Działem eksportu kieruje moja synowa 

– Lidia, ma do dyspozycji 8 osób i sieć 
agentów sprzedaży w różnych częściach 
świata.

…Bo rozumie, że jedna osoba nie 
może zrobić mercedesa...
-  Jak tworzy Pan te wciąż nowe 
produkty?

To nie ja. Moim osobistym wynalaz-
kiem jest kilka specyfików z początku 
działalności firmy. Obecnie bierze w tym 
udział wiele osób. Odwołam się do po-
równania: Czyż jedna osoba może zrobić 
mercedesa? Dział badawczo-rozwojowy, 
za który jest odpowiedzialny mój syn 
Bartosz, liczy ok. 40 osób, w tym kilkoro 
pracowników naukowych i jest jednym 
z najważniejszych w firmie. Współpra-
cujemy też z naukowcami i inżynierami 
z zewnątrz, najczęściej z Wydziału Far-
macji Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Politechniki Gdańskiej, Uni-
wersytetu Gdańskiego, ale  naszym part-
nerem jest  też Uniwersytet Medyczny 
z Łodzi – a dokładnie Oddział Kosme-
tologii z Wydziału Farmacji. Chociaż 
mamy własne 4 laboratoria,  zlecamy 
okazjonalnie badania w innych ośrod-
kach, np. świetnie sprzedające się w Ja-
ponii środki do higieny intymnej swego 
czasu przeszły badania w Instytucie Po-

łożnictwa i Chorób Kobiecych Akademii 
Medycznej w Gdańsku a preparaty dla 
dzieci w Instytucie „Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka”.  

W nazwie firmy czytamy: Zakład Pro-
dukcji Leków, zatem nie jest to tylko fir-
ma kosmetyczna?

Oczywiście. Firma powstała z pasji 
i z chęci stworzenia preparatów leczni-
czych oraz kosmetyków pielęgnacyj-
nych o jak najprostszych, zbliżonych 
do naturalnych, recepturach. Nie tracąc 
tych wartości, uzupełniamy je sukce-
sywnie o nowe wynalazki i technologie. 
Jesteśmy w czołówce polskiego rynku 
kosmetycznego. Za tym sukcesem stoi 
ciężka praca i niezwykłe zaangażowanie 
ludzi. Prócz kosmetyków pielęgnacyj-
nych mamy preparaty lecznicze, dostęp-
ne tylko w aptekach, a nawet tylko na 
receptę. Nie sztuka chorą i uszkodzoną 
skórę „zamalować”, sztuka ją uzdrowić. 
Dlatego mamy aptekarską linię dermo-
kosmetyków Ziaja Med Klinika Zdrowej 
Skóry, czy też preparaty specjalistycz-
ne Ziaja PRO, kierowane do gabinetów 
kosmetycznych.

 …Bo zaufał rodzinie...
 - Przy całej nowoczesności i między-

narodowości jest to wciąż przedsiębior-
stwo rodzinne?

Od początku. Zakładałem je wspólnie 
z żoną – Aleksandrą – też farmaceutką, 
później doszły dzieci. Syn Bartosz – 
również farmaceuta jest wiceprezesem 
i szefem działu badawczo-rozwojowego, 
jego żona Lidia zajmuje się eksportem, 
córka – Barbara lekarz z wykształcenia, 
jest prokurentem firmy i dyrektorem kre-
atywnym. Każde z nas ma swą działkę za 
którą odpowiada. Jesteśmy ludźmi pracy. 
Anna Kłos 
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Wręczenie nagrody. Od lewej: prezes Zenon Ziaja, senator Edmund Wittbrodt, Zbigniew Canowiecki - prezes Pracodawców Pomorza
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Pewien czas temu jedna z zaprzyjaźnionych firm 
rozpoczęła dynamiczny rozwój – szybki przyrost 
liczby Klientów, dynamicznie rosnące przychody. 
Firma w swojej codziennej pracy nie zarządzała 
świadomie ryzykiem. W pewnym momencie 
okazało się, że szybki przyrost nowych Klientów 
przekroczył zdolności techniczne do ich obsługi. 
Spostrzeżenia te niestety przyszły po fakcie – fir-
ma musiała zablokować nowych użytkowników 
i przeprowadzić 3 miesięczny projekt, który upo-
rządkował sytuację i pozwolił na dalszy rozwój.

Czy można było taką sytuację przewidzieć 
wcześniej? Co zrobić aby nasze przedsiębior-
stwa wykorzystywały stojące przed nimi szanse 
i zapobiegały zagrożeniom? Właśnie – szanse 
i zagrożenia. Ryzyko zawsze należy rozpatrywać 
w tych dwóch płaszczyznach, nie natomiast jak to 
często ma miejsce tylko jako zagrożenie. 

Zarządzający często pomijają aspekty niepew-
ności i ciągłej zmiany, które towarzyszą firmie 
na każdym kroku. Dlatego jeśli przedsiębiorstwo 
myśli o minimalizowaniu liczby sytuacji nieko-
rzystnych i maksymalizowaniu szans to należy 
pamiętać, że:

Zarządzanie ryzykiem w firmie jest konieczno-
ścią i ważne aby robić to świadomie.

Przedsiębiorstwo decydujące się na wdrożenie 
zarządzania ryzykiem powinno najpierw zdefi-
niować obszary ryzyka, a następnie przygotować 
i wdrożyć system zarządzania oraz narzędzia mo-
nitorowania ryzyka. W tym tekście skupimy się 
na samym procesie risk management w firmie.

Cykl zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie:

Proces rozpoczynamy od identyfikacji ryzyka. 
Warto rozpocząć od określenia możliwych grup 
mających wpływ na ryzyko: ludzie, organizacja, 
technologia, sprzedaż, finanse, prawo... Gdyby 
wcześniej wspomniana firma zaczęła analizo-
wać ryzyka związane z technologią i sprzedażą 
z wyprzedzeniem powinna określić ryzyko, które 
spowodowało u nich przestój rozwojowy i nega-
tywne opinie Klientów.

Kolejnym krokiem jest analiza zidentyfiko-
wanych ryzyk, która powinna obejmować kilka 
kroków – od opisu ryzyka (który ma pomóc nam 
w zrozumieniu o co właściwie chodzi) po opis 
skutków. Często już sam ten element pozwala 
zapobiec zagrożeniom – zgodnie z zasadą, że naj-
ważniejsze jest zrozumienie problemu. Następnie 
powinniśmy określić wartość danego ryzyka, któ-
rą z zasady szacujemy jako iloczyn prawdopodo-
bieństwa i kosztów wystąpienia (W=P*K).

Kiedy wiemy już, które ryzyka mogą spowo-
dować największe problemy naszemu przedsię-
biorstwu, należy zaplanować reakcje (najczęstsze 
to akceptacja, redukcja, unikanie, transfer) oraz 
przypisać osobę odpowiedzialną za monitoro-
wanie i bieżące reagowanie w obrębie danego 
ryzyka.

Warto pamiętać, aby zarządzanie ryzykiem 
było wpisane w kompleksowe mechanizmy za-
rządcze firmy. Równocześnie cyklicznie należy 
dokonywać przeglądu rejestru ryzyk i na bieżąco 
reagować.

Jeśli nie mamy przekonania od razu do pełne-
go wdrożenia zarządzania ryzykiem w przedsię-
biorstwie pomyślmy chociaż o wdrożeniu risk 
management dla nowych projektów i inicjatyw 
– takich, które stanowią dla firmy wejście w nie-
znane dotąd obszary. Pozwoli to zapobiec wielu 
problemom i – czego życzę – zauważyć dotąd nie 
zdefiniowane możliwości.

Realizując firmową strategię i podejmując de-
cyzje zarządcze bieżmy pod uwagę czynnik nie-
pewności. Pozwoli to zapobiec nieoczekiwanym 
zmianom i kosztom spowodowanym przez zma-
terializowane problemy. Zacznijmy zarządzać 
ryzykiem świadomie, zanim ryzyko zacznie za-
rządzać nami.

Świadome zarządzanie 
ryzykiem w firmie?

Warto pamiętać, 
aby zarządza-

nie ryzykiem 
było wpisane 

w kompleksowe 
mechanizmy 

zarządcze firmy. 
Równocześnie 

cyklicznie należy 
dokonywać prze-
glądu rejestru ry-

zyk i na bieżąco 
reagować.
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Oliwa Park to komfortowe osiedle po-
łożone w samym centrum Trójmiasta, 
u zbiegu ulic Poznańskiej i Bolesława 
Krzywoustego. Usytuowanie w jednej 
z najbardziej cenionych przez gdańszczan 
dzielnicy to jeden z wielu atutów tego 
miejsca. W pobliżu inwestycji znajduje się 
największy i prawdopodobnie najpiękniej-
szy z gdańskich parków, czyli Park Oliwski 
im. Adama Mickiewicza, w którym można 
po prostu odpocząć, ciesząc oczy zielenią, 
lub też wziąć udział w jednym z cyklicz-
nych wydarzeń kulturalnych, jak festiwal 
Mozartiana lub Parkowanie. Podobnie nie-
wielka odległość dzieli osiedle od wieloki-
lometrowych plaż Zatoki Gdańskiej, roz-
ciągających się od Gdyni do Brzeźna oraz 
od leśnych ścieżek Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Lokalizację Oliwy Park 
charakteryzuje jednak nie tylko bliskość 
pięknych miejsc, znakomicie nadających 
się do rekreacji, lecz także doskonałe sko-
munikowanie. Mieszkańcy osiedla w cią-
gu kilku minut mogą dojechać do Sopo-
tu, w ciągu kilkunastu – do śródmieścia 
Gdańska i obwodnicy, a niezmotoryzowa-
ni w przeciągu chwili dotrą na peron SKM 
lub do pętli autobusowej położonej przy ul. 
Droszyńskiego. Ci z mieszkańców, którzy 
nie muszą codziennie przemieszczać się 
np. do pracy, w pobliżu odnajdą wszystkie 
niezbędne instytucje i usługi  potrzebne do 
codziennego życia.

Atrakcyjność osiedla Oliwa Park nie 
wynika jednak tylko ze znakomitej loka-
lizacji. Kolejnymi atutami tej inwestycji 
są elegancka architektura, dopracowane 

Oliwa Park czeka!
Jesienią ubiegłego roku zostało ukończone prestiżowe osiedle Oliwa Park. 
Na klientów czekają ostatnie wygodne mieszkania i apartamenty.

Oliwa Park to komfortowe osiedle 
położone w samym centrum Trójmiasta, 
u zbiegu ulic Poznańskiej 
i Bolesława Krzywoustego.
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Oliwa Park charakteryzujące się nowoczesną architekturą, subtelną ko-
lorystyką elewacji i starannie dobranymi ekskluzywnymi elementami 
wykończeniowymi. 

Oliwa Park gwarantuje swoim mieszkańcom wysoki komfort życia. Na osie-
dle prowadzą zdalnie sterowane bramy wjazdowe, a wygodną komunikację 
pomiędzy poszczególnymi poziomami budynków ułatwiają nowoczesne, ci-
chobieżne windy, rozpoczynające swój bieg z poziomu hal garażowych. We 
wszystkich mieszkaniach i apartamentach zainstalowano system grzewczy 
nowej generacji – logotermy. Aby zapewnić mieszkańcom poczucie bezpie-
czeństwa, osiedle zostało ogrodzone i objęte monitoringiem. 

Jakość osiedla zostala doceniona w konkursie Budowa Roku 2012, w którym 
Oliwa Park zdobyła III nagrodę.

elementy części wspólnych, zadbana zie-
leń oraz staranne wykonawstwo. Przede 
wszystkim warto jednak zwrócić uwagę na 
znajdujące się w sercu osiedla wewnętrz-
ne centrum rekreacji. Na 400 mkw. tego 
obiektu umieszczono dobrze zaopatrzoną 
siłownię, trzy rodzaje saun wraz z łączką 
solarną, salę kinową oraz pełnowymiaro-
wą salę do squasha. W centrum rekreacji  
można aktywnie spędzić cały dzień, zaś 
wieczorem  odprężyć się ze znajomymi 
przy partyjce bilardu.

Osiedle jest już zamieszkiwane, jed-
nak na nabywców czekają jeszcze wolne 

mieszkania oraz apartamenty o powierzch-
niach liczących od około 40 do ponad 200 
mkw, w tym również penthouse’y z windą 
docierającą bezpośrednio do wnętrza loka-
lu. Fotografi e przedstawiające możliwości 
aranżacyjne jedego z nich znajdują się 
poniżej.

O większości atutów osiedla Oliwa Park 
można się przekonać, oglądając fi lm po-
święcony tej inwestycji, dostępny na stro-
nie internetowej dewelopera. Oczywiście 
można także odwiedzić osiedle, do czego 
inwestor – fi rma Euro Styl – również ser-
decznie zachęca.

O inwestycji

Centrum Rekreacji Oliwa Park powstało w samym sercu osiedla, w budynku 
B5. Na dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni 400 m2 zostały wydzie-
lone trzy strefy – relaksu, sportu oraz klubowa.

W strefi e relaksu znajdują się aż trzy typy saun, leżanki z łączką solarną oraz 
wanienki do stóp. Strefę sportu tworzy w pełni wyposażona siłownia oraz kort 
do gry w squasha. W trzeciej strefi e, klubowej, mieszkańcy mogą zagrać w bi-
lard oraz spędzić czas w sali kinowej lub przy barku.

Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najefektywniej służyć 
relaksowi odwiedzających go osób. Barwy i formy, które zostały zastosowane 
we wnętrzach, sprzyjają relaksowi i pozwalają na prawdziwy wypoczynek, 
nie tylko fi zyczny.

centrum Rekreacji

O większości atutów osiedla Oliwa Park można się przekonać, 
oglądając fi lm poświęcony 

tej inwestycji dostępny 
na stronie internetowej:eurostyl.com.pl
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PPNT stoi w miejscu dawnej zajezdni trolejbu-
sowej w Gdyni Redłowie przy Al. Zwycięstwa. 
Rozbudowywany był od 2010 roku za około 
208 mln zł, z czego ok. 137 mln zł pochodziło 
z funduszy Unii Europejskiej a pozostała część 
z budżetu Miasta. 

W uroczystości udział wzięli m.in. prof. Jerzy 
Buzek, były premier i eurodeputowany, mar-
szałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz 
parlamentarzyści, biznesmeni, naukowcy. 

- Tego nowego centrum kreatywnej przed-
siębiorczości wszyscy w kraju możemy 
Gdyni pozazdrościć. Działania, które tutaj 
mają miejsce, stanowią polską Dolinę Krze-
mową – mówił prof. Jerzy Buzek podczas 
uroczystości otwarcia Pomorskiego Par-
ku Naukowo Technologicznego w Gdyni. 
- Mamy ambicję, by gonić te kraje, które na 
przestrzeni lat znacząco wyprzedziły Polskę. 
Szansą na dogonienie innych regionów Unii 
Europejskiej to inwestowanie w wiedzę i go-
spodarkę opartą na wiedzy. Życzę Gdyni, aby 
przyciągnęła do tego miejsca wielu kreatyw-
nych ludzi, by mogli oni dawać zatrudnienie 
mieszkańcom miasta i tej części Pomorza – do-
dawał Mieczysław Struk. 

- Spełniły się nasze marzenia i nasze ocze-
kiwania. Park jest symbolem innowacyjności 
i przedsiębiorczości, symbolem wykorzystywa-
nia współpracy między instytucjami państwo-
wymi, samorządowymi, wykorzystywania inte-
gracji europejskiej i środków europejskich. Park 
jest symbolem Gdyni XXI wieku – zaznaczał 
Wojciech Szczurek.

PPNT w Gdyni to największy w Polsce i najno-
wocześniejszy w tej części kraju kompleks biur, 
laboratoriów i prototypowni. To setki nowocze-
snych miejsc pracy w innowacyjnych firmach 
oraz atrakcyjna oferta regionu dla inwestorów. 

Podczas uroczystości symboliczne klucze do 
otwarcia parku otrzymali wybrani losowo przed-
stawiciele kilku firm, działających w PPNT. 

Wśród nich był Łukasz Osowski z firmy IVO-
NA Software, twórcy syntezatora mowy, która 
kilka miesięcy temu stała się częścią Amazon.
com, światowego koncernu technologicznego. 

Swoje siedziby w gdyńskim PPNT mają m.in. 
firmy: Voice Lab – stworzyła unikalną technolo-
gię rozpoznawania mowy, White&Black – pro-
dukuje innowacyjne zabawki, Inteliwise - pro-
dukująca oprogramowanie e-Urzędniczka, czy 
Andervision - wytwarzająca unikalne struktury 
betonu ekologicznego. Docelowo może tu dzia-
łać ponad 300 firm, co przełoży się na ok. 2000 
miejsc pracy. 

Znajdą w nim miejsce firmy tworzące nowo-
czesne technologie głównie w dziedzinie bio-
technologii i ochrony środowiska, informatyki, 
elektroniki i telekomunikacji, inżynierii, inno-
wacji społecznych oraz nowoczesnego wzornic-
twa. Właśnie z myślą o takich firmach w PPNT 
powstały na 2,4 tys. m kw. prototypownie i la-
boratoria, które w całości zostały już zajęte. 

Powierzchnia całkowita wszystkich obiektów 
parku to ponad 76 000 m2, czyli sześć razy wię-
cej niż dotychczas. Oprócz sal laboratoryjnych 
i pomieszczeń biurowych w parku znajduje się 
także kilka sal konferencyjnych (największa na 
300 miejsc) oraz sala kinowa. 

Swoją powierzchnię powiększył także – i to aż 
siedmiokrotnie - Centrum Nauki Experyment, 
skierowany do najmłodszych. Pojawiły się 
w nim nowe wystawy tematyczne i nowe stano-
wiska do przeprowadzania samodzielnych eks-
perymentów przez uczniów.  Waldemar Gabis

Symbol XXi wieku
Uroczyście otwarto nową część Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
w Gdyni. To najbardziej spektakularna inwestycja gdyńskiego samorządu ostatnich lat. 
Będzie w nim działać ponad 300 firm, pracę znajdzie około 2 tys. osób. 

Park w liczbach
246 054 m3 - łączna kubatura 
parkowych budynków
30 000 m2 - powierzchnia szkła fasadowego 
2 372 m2 - łączna powierzchnia 
laboratoriów i prototypowni w nowych 
obiektach PPNt

Wojciech Szczurek wręcza 
Łukaszowi Osowskiemu 
z firmy IVONA Software 
symboliczny klucz do PPNT

- Spełniły się nasze 
marzenia i nasze 
oczekiwania. Park 
jest symbolem 
innowacyjności 
i przedsiębior-
czości, symbolem 
wykorzystywania 
współpracy mię-
dzy instytucjami 
państwowymi, 
samorządowymi, 
wykorzystywania 
integracji euro-
pejskiej i środków 
europejskich
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Tylko jak, jeśli do lewego ucha szepcze marszałek Mieczysław Struk, 
a do prawego osobista małżonka Iwona.

Letnia Gala 
Biznesu 
Salon przeniósł się na hipodrom
Europejską tradycją są spotkania ludzi biznesu podczas najbardziej prestiżowych 
zawodów jeździeckich, sport ten kojarzony jest z elegancją, sukcesem i najwyższą 
jakością, do czego i my – przedsiębiorcy zawsze dążymy – powiedział prezes Pra-
codawców Pomorza Zbigniew Canowiecki i postanowił to wcielić w życie.

Zenon Ziaja w towarzystwie swego lau-
datora, senatora i profesora PG Edmun-
da Wittbrodta i jego żony.     Anna Kłos

Zacznijmy od konia. Koń jaki jest, każ-
dy widzi, a jeśli do tego skacze z jeźdź-
cem na grzbiecie, to naprawdę jest na co 
popatrzeć. Letnia Gala Biznesu powią-
zana została z Międzynarodowymi Ofi-
cjalnymi Zawodami w Skokach CSIO. 
W piątek 14 czerwca zmierzyło się 13 
reprezentacji narodowych, spośród nich 
9 walczyło o punkty do klasyfikacji 

Pucharu Narodów, w tym Polska. Mię-
dzynarodowa Federacja Jeździecka za-
decydowała, że drużyny mogą zbierać 
punkty z 5 spośród 22 zawodów odby-
wających się w roku, więc walka była 
zażarta. W Sopocie zwyciężyli Szwedzi. 
Na drugim miejscu byli Belgowie, na 
trzecim Węgrzy. Polacy na 7 miejscu – 
nie ma się czym chwalić.

Przejdźmy zatem do letniego salonu.  
Nic nie uszło uwagi prezesa Canowiec-
kiego witającego gości, nawet biedronka 

zabłąkana na ramieniu garnituru euro-
posła , b. przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego Jerzego Buzka. 

Jednak biznes i polityka powinny pa-
trzeć sobie na ręce. Od prawej: Mał-
gorzata Gajewska – wiceprezes NDI, 
Adam Szejnfeld i Jerzy Buzek. 

Ja prezes DRUTEXU wam mówię... 
Leszek Gierszewski do dam i europosła 
Jan Kozłowskiego

Statuetka dla Teresy Kamińskiej, nasze 
serca też...
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Sopocka Gala jest czwartą w tegorocznej, IV już 
edycji Złotych Certyfi katów Rzetelności – progra-
mu objętego honorowym patronatem Ministerstwa 
Gospodarki. Spośród 360 tegorocznych laureatów 
Programu 48 odebrało Certyfi kat poświadczający 
ich wysokie standardy etyczne i dobre praktyki 
w działalności gospodarczej. Wręczenie certyfi ka-
tów odbyło się 6 czerwca w hotelu Sofi tel Grand. 
Kolejne 100 fi rm odbierze swoje certyfi katy pod-
czas ostatniej tegorocznej Gali, która odbędzie się 
w 3 października Warszawie w ramach II Kongre-
su Rzetelnych Firm.

Uczestnicy Gali wzięli również udział w semina-
riach dotyczących funkcjonowania fi rm w trudnej 
sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy wysłuchali 
wykładu w ramach Akademii KRD na temat ko-

nieczności rozwoju kadr w kryzysie, a Paweł Tka-
czyk, specjalista z zakresu zarządzania wizerun-
kiem i marką, wygłosił wykład na temat promocji 
marki w kryzysie.

Jak zyskać miano rzetelnego?

Podstawowym warunkiem kwalifi kującym fi r-
mę do udziału w programie jest jej weryfi kacja 
w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, 
czy nie fi guruje w nim jako dłużnik. Dzięki temu 
wiadomo, że jest ona solidnym płatnikiem i co za 
tym idzie pewnym partnerem w biznesie. Podmio-
ty ubiegające się o wyróżnienie Złotym Certyfi -
katem Rzetelności muszą dodatkowo przedstawić 
zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 

oraz wobec ZUS, a także minimum trzy 
referencje wystawione przez partne-
rów biznesowych. Konieczne jest także 
uzyskanie pozytywnej opinii członków 
Kapituły Rzetelnych Firm, składającej 
się z laureatów ubiegłorocznych edy-
cji Złotych Certyfi katów Rzetelności. 
Podmioty starające się o Złoty Certyfi -
kat Rzetelności podpisują Kodeks Etyki 
Rzetelnej Firmy, przez co zobowiązują 
się do przestrzegania fundamentalnych 
zasad etyki w biznesie, takich jak pra-
worządność, rzetelność, transparentność 
i odpowiedzialność.

Badanie Rzetelnej Firmy przeprowa-
dzone zostało w dniach 3-4 czerwca 2013 
na grupie 580 przedsiębiorców z woj. 
pomorskiego, zachodniopomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego.

Rzetelność w trudnych czasach

 Aż 70 proc. zapytanych przez Rzetelną 
Firmę przedsiębiorstw działających na te-
renie województw pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego zauważyło 
w ostatnim czasie pogorszenie warun-
ków prowadzenia działalności gospo-
darczej w swoim regionie. Jednak mimo 
trudniejszej sytuacji na rynku wielu udaje 
się zachować dobrą kondycję i płynność 
fi nansową. Wręczone w Sopocie Złote 

Spośród fi rm, które zgłosiły chęć uwiarygodnienia swojej atrakcyjności 
dla rynku w programie Rzetelna Firma, 48 pozytywnie zweryfi kowanych 
przedsiębiorstw odebrało w Sopocie Złote certyfi katy Rzetelności. 

O Rzetelnej Firmie
Rzetelna Firma to program, który promuje uczciwość płatniczą oraz stosowanie 
wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w działalności gospodarczej. 
Podstawowym warunkiem kwalifi kującym fi rmę do udziału w programie jest 
jej weryfi kacja w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, czy nie fi guruje 
w nim jako dłużnik. Dzięki temu wiadomo, że jest ona solidnym płatnikiem i co 
za tym idzie pewnym partnerem w biznesie. Przedsiębiorca posługujący się ty-
tułem Rzetelnej Firmy buduje pozytywny wizerunek swojej fi rmy i w prowadze-
niu biznesu kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Rzetelnych Firm. Program 
Rzetelnej Firmy jest prowadzony pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. 
W programie uczestniczy w tej chwili ponad 42 000 fi rm reprezentujących nie-
mal wszystkie branże krajowej gospodarki.

Certyfi katy Rzetelności wyróżniają przed-
siębiorców, którzy radzą sobie najlepiej, 
zarówno w sferze fi nansów, jak i etyki 
biznesowej.

Jak pokazuje majowy raport „Portfel 
należności polskich przedsiębiorstw”, 
sytuacja polskich fi rm nie jest łatwa. Co 
czwarty polski przedsiębiorca wskazuje 
na pogłębiające się problemy z wyegze-
kwowaniem płatności od kontrahentów, 
a ponad 27% wszystkich faktur nie jest 
płaconych w terminie. Mimo pogarszają-
cych się w ocenie fi rm warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej, przed-
siębiorcy z północy Polski radzą sobie 
całkiem nieźle. Jak pokazuje najnowsze 
badanie przeprowadzone przez Rzetelną 
Firmę, źle o swojej sytuacji mówi jedy-
nie 20 proc. przedsiębiorców biorących 

udział w badaniu. Za to aż 71 proc. ocenia 
swoją sytuację jako dobrą, a 9 proc. jako 
bardzo dobrą. 

Badanie przeprowadzone na 580 przed-
siębiorcach z woj. pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

- W obecnych warunkach gospodar-
czych fi rmom trudno jest się utrzymać 
na powierzchni – mówi Waldemar So-
kołowski, Prezes Rzetelnej Firmy. – Jak 
pokazuje badanie przeprowadzone przez 
Rzetelną Firmę, sporo z nich wyróżnia się 
jednak wśród konkurencji dobrą kondycją 
fi nansową i rzetelną postawą biznesową. 
Warto, aby te dobrze prosperujące fi rmy 
uwiarygadniały w oczach kontrahentów 
i klientów swoją wypłacalność i wysokie 
standardy etyczne – mówi Sokołowski.  

- W obecnych 
warunkach 

gospodarczych 
fi rmom trudno 

jest się utrzymać 
na powierzchni 
– mówi Walde-

mar Sokołowski, 
Prezes Rzetelnej 

Firmy

Na zdjęciu u góry, od lewej: Waldemar Sokołowski - Prezes Rzetelnej 
Firmy, Piotr Koszałka, Michał Pawlik - Prokurent Idea Money
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Sopocka Gala jest czwartą w tegorocznej, IV już 
edycji Złotych Certyfi katów Rzetelności – progra-
mu objętego honorowym patronatem Ministerstwa 
Gospodarki. Spośród 360 tegorocznych laureatów 
Programu 48 odebrało Certyfi kat poświadczający 
ich wysokie standardy etyczne i dobre praktyki 
w działalności gospodarczej. Wręczenie certyfi ka-
tów odbyło się 6 czerwca w hotelu Sofi tel Grand. 
Kolejne 100 fi rm odbierze swoje certyfi katy pod-
czas ostatniej tegorocznej Gali, która odbędzie się 
w 3 października Warszawie w ramach II Kongre-
su Rzetelnych Firm.

Uczestnicy Gali wzięli również udział w semina-
riach dotyczących funkcjonowania fi rm w trudnej 
sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy wysłuchali 
wykładu w ramach Akademii KRD na temat ko-

nieczności rozwoju kadr w kryzysie, a Paweł Tka-
czyk, specjalista z zakresu zarządzania wizerun-
kiem i marką, wygłosił wykład na temat promocji 
marki w kryzysie.

Jak zyskać miano rzetelnego?

Podstawowym warunkiem kwalifi kującym fi r-
mę do udziału w programie jest jej weryfi kacja 
w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, 
czy nie fi guruje w nim jako dłużnik. Dzięki temu 
wiadomo, że jest ona solidnym płatnikiem i co za 
tym idzie pewnym partnerem w biznesie. Podmio-
ty ubiegające się o wyróżnienie Złotym Certyfi -
katem Rzetelności muszą dodatkowo przedstawić 
zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 

oraz wobec ZUS, a także minimum trzy 
referencje wystawione przez partne-
rów biznesowych. Konieczne jest także 
uzyskanie pozytywnej opinii członków 
Kapituły Rzetelnych Firm, składającej 
się z laureatów ubiegłorocznych edy-
cji Złotych Certyfi katów Rzetelności. 
Podmioty starające się o Złoty Certyfi -
kat Rzetelności podpisują Kodeks Etyki 
Rzetelnej Firmy, przez co zobowiązują 
się do przestrzegania fundamentalnych 
zasad etyki w biznesie, takich jak pra-
worządność, rzetelność, transparentność 
i odpowiedzialność.

Badanie Rzetelnej Firmy przeprowa-
dzone zostało w dniach 3-4 czerwca 2013 
na grupie 580 przedsiębiorców z woj. 
pomorskiego, zachodniopomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego.

Rzetelność w trudnych czasach

 Aż 70 proc. zapytanych przez Rzetelną 
Firmę przedsiębiorstw działających na te-
renie województw pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego zauważyło 
w ostatnim czasie pogorszenie warun-
ków prowadzenia działalności gospo-
darczej w swoim regionie. Jednak mimo 
trudniejszej sytuacji na rynku wielu udaje 
się zachować dobrą kondycję i płynność 
fi nansową. Wręczone w Sopocie Złote 

Spośród fi rm, które zgłosiły chęć uwiarygodnienia swojej atrakcyjności 
dla rynku w programie Rzetelna Firma, 48 pozytywnie zweryfi kowanych 
przedsiębiorstw odebrało w Sopocie Złote certyfi katy Rzetelności. 

O Rzetelnej Firmie
Rzetelna Firma to program, który promuje uczciwość płatniczą oraz stosowanie 
wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w działalności gospodarczej. 
Podstawowym warunkiem kwalifi kującym fi rmę do udziału w programie jest 
jej weryfi kacja w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, czy nie fi guruje 
w nim jako dłużnik. Dzięki temu wiadomo, że jest ona solidnym płatnikiem i co 
za tym idzie pewnym partnerem w biznesie. Przedsiębiorca posługujący się ty-
tułem Rzetelnej Firmy buduje pozytywny wizerunek swojej fi rmy i w prowadze-
niu biznesu kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Rzetelnych Firm. Program 
Rzetelnej Firmy jest prowadzony pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. 
W programie uczestniczy w tej chwili ponad 42 000 fi rm reprezentujących nie-
mal wszystkie branże krajowej gospodarki.

Certyfi katy Rzetelności wyróżniają przed-
siębiorców, którzy radzą sobie najlepiej, 
zarówno w sferze fi nansów, jak i etyki 
biznesowej.

Jak pokazuje majowy raport „Portfel 
należności polskich przedsiębiorstw”, 
sytuacja polskich fi rm nie jest łatwa. Co 
czwarty polski przedsiębiorca wskazuje 
na pogłębiające się problemy z wyegze-
kwowaniem płatności od kontrahentów, 
a ponad 27% wszystkich faktur nie jest 
płaconych w terminie. Mimo pogarszają-
cych się w ocenie fi rm warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej, przed-
siębiorcy z północy Polski radzą sobie 
całkiem nieźle. Jak pokazuje najnowsze 
badanie przeprowadzone przez Rzetelną 
Firmę, źle o swojej sytuacji mówi jedy-
nie 20 proc. przedsiębiorców biorących 

udział w badaniu. Za to aż 71 proc. ocenia 
swoją sytuację jako dobrą, a 9 proc. jako 
bardzo dobrą. 

Badanie przeprowadzone na 580 przed-
siębiorcach z woj. pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

- W obecnych warunkach gospodar-
czych fi rmom trudno jest się utrzymać 
na powierzchni – mówi Waldemar So-
kołowski, Prezes Rzetelnej Firmy. – Jak 
pokazuje badanie przeprowadzone przez 
Rzetelną Firmę, sporo z nich wyróżnia się 
jednak wśród konkurencji dobrą kondycją 
fi nansową i rzetelną postawą biznesową. 
Warto, aby te dobrze prosperujące fi rmy 
uwiarygadniały w oczach kontrahentów 
i klientów swoją wypłacalność i wysokie 
standardy etyczne – mówi Sokołowski.  

Na zdjęciu u góry, od lewej: Waldemar Sokołowski - Prezes Rzetelnej 
Firmy, Piotr Koszałka, Michał Pawlik - Prokurent Idea Money

Podstawowym warunkiem kwa-
lifi kującym fi rmę do udziału 
w programie jest jej weryfi kacja 
w Krajowym Rejestrze Długów 
i sprawdzenie, czy nie fi guruje 
w nim jako dłużnik
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W krajobrazie rolniczego i rybackiego 
charakteru gminy pojawiły się liczne in-
westycje, atrakcje turystyczne i sportowe. 
Wszystko to stworzyło  nowoczesną,  dy-
namicznie rozwijającą się, dzisiejszą gmi-
nę Kosakowo. 

Gmina posiada piękną, unikalną przyro-
dę. Na jej terenie znajdują się: Rezerwat 
Przyrody Beka, Mechlińskie Łąki, Klif 
w Mechelinkach, Czapliniec w Mostach, 
gdzie znaleźć można największe w Euro-
pie siedlisko Mikołajka Nadmorskiego oraz 
Czapli Siwej. Najbardziej rozpoznawalnym 
miejscem jest jednak rozdzielający wody 
obu zatok piaszczysty wał usypany przez 
prądy morskie- Cypel Rewski, zwany po 
kaszubsku Szpërkiem. U nasady cypla 
znajduje się powstała w 2004 r. Ogólno-
polska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Krzyż 
Morski z ramionami w kształcie kotwic. 

Nadmorskie miejscowości gminy to wy-
marzone miejsce dla spragnionych kąpieli 
morskich i słonecznych. Rewa posiada wy-
śmienite warunki do uprawiania sportów 
wodnych – ciepłe i płytkie wody Zatoki 
Puckiej w połączeniu z wiatrem stwarzają 
doskonałe warunki dla wind - i kitesurfingu 
oraz przyjemnego żeglowania. W Meche-
linkach możemy poddać się urokowi przy-
stani rybackiej, gdzie częstym zwyczajem 
są obserwacje rybaków pracujących przy 
kutrach. A jak smakuje świeżo złowiona 
rybka!

Festyn Kaszubski oraz Dożynki Gminne 
to święto Kaszubów i rolników, ludzi pracy 
na lądzie i morzu. Te letnie imprezy folklo-
rystyczne przyciągają rzesze sympatyków 
kultury, mowy, haftu i kuchni kaszubskiej 
oraz zwolenników swojskiej atmosfery 
i licznych atrakcji święta plonów. Samo-
rząd i mieszkańcy gminy Kosakowo, gosz-
czą w tym czasie przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych gmin partnerskich.

Dobrym sposobem na spędzenie wolne-
go czasu jest bogata oferta imprez i wy-
darzeń. Są to m.in.: Dni Gminy Kosako-
wo, podczas których koncerty, konkursy, 

Odwiedź nadmorską Gminę 
Kosakowo – naprawdę warto tu być!
Unikatowe położenie pomiędzy Zatokami Pucką i Gdańską oraz bliskość aglomeracji 
trójmiejskiej przyciąga coraz więcej turystów. Na przestrzeni lat, wyjątkowi miesz-
kańcy i dobrze zarządzający samorządowcy stworzyli dla gminy nowe możliwości. 

Kosakowska Noc Kabaretowa i regaty 
żeglarskie skupiają uwagę mieszkańców 
i turystów – a to wszystko na łonie natury 
wśród unikatowych krajobrazów. Różno-
rodna oferta kulturalno-sportowa, zachęca 
do wspólnej zabawy.

Pamięć historyczna, hołdowanie tradycji 
morskiej oraz kaszubskiej to priorytety, 
które w naszej gminie nie mogą być pomi-
jane. Z tego też względu, jedną z najważ-
niejszych uroczystości bogatego kalendarza 
imprez, jest uhonorowanie wyjątkowych 
ludzi w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza w Rewie imienia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego.
Nasi dorośli mieszkańcy realizują się 

tworząc stowarzyszenia promujące kultu-
rę i obyczaje kaszubskie, zainteresowania 
sportowe, czytelnicze oraz promujące zdro-
wy styl życia.  Sukcesywnie rozbudowy-
wana infrastruktura kulturalna i sportowa, 
a przede wszystkim ludzie, dzięki którym 
ona działa są naszą wielka wartością. 

Przez cały rok można korzystać z dobro-
czynnego wpływu klimatu i wypoczywać 
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wania terenu i bogactwa przyrody.

Gmina Kosakowo zaprasza
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Dni Gminy Gniewino
Wiele różnorodnych atrakcji 
w dwóch ostatnich dniach czerwca 
czekało w Czymanowie na uczestni-
ków obchodów Dni Gminy Gniewi-
no. tegoroczne, organizowane przez 
Centrum Kultury i Bibliotekę w Gnie-
winie, obchody Dni Gminy Gniewino, 
podobnie jak w roku ubiegłym, odby-
ły się na plenerowej scenie w Czyma-
nowie. Rozpoczęła je w sobotę uro-
czysta parada uczestników z Gniewina 
do wieży widokowej, skąd udano się 
autokarami do Czymanowa. Uroczy-
stości rozpoczęły się o godz. 15,00 
występami zespołów tanecznych 
prowadzonych przy Centrum Kultury 
i Bibliotece w Gniewinie przez szkółkę 
tańca „Dora dance”, potem swe umie-
jętności muzyczne prezentowali mło-

dzi pianiści i pod kierunkiem Macieja 
Lange gitarzyści z programu „Spotka-
nia z...”. Gwiazdą pierwszego dnia ob-
chodów był zespół BOyS.
Drugiego dnia odbył się VII Kaszubski 
Przegląd Orkiestr Dętych i Półmaraton 
Żarnowiecki.
10 orkiestr wzięło udział w VII Kaszub-
skim Przeglądzie Orkiestr Dętych, który 
w niedzielę 17 czerwca odbył się na 
placu koncertowym w Czymanowie.
Atmosfera, jak co roku, była wspaniała, 
prawdziwie festynowa, występom nie-
których orkiestr towarzyszyły tańczące 
urocze mażoretki i solistki. 183 miłośni-
ków biegania, w tym 40 kobiet, wzięło 
udział w I Półmaratonie Żarnowieckim. 
Jego zwycięzcą okazał się Joshua Mu-
nywoki, młody biegacz z Kenii.

Samorządowcy z partnerskich gmin: Gniewino i Łapsze Niżne 

Zwycięzca półmaratonu 
Joshua Munywoki Występ sióstr Bobrowskich

Orkiestra dęta gminy Gniewino
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Włądze gminy podkreślają, że budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków 
oraz całą infrastrukturą spowodowała ogromny 
skok cywilizacyjny. Po zakończeniu inwestycji 
niemal cała gmina będzie skanalizowana, prak-
tycznie wszystkie ścieki będą więc oczyszczane. 

W ramach inwestycji przewidziano wybudowa-
nie łącznie ponad 165 km sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz  niemal 37 km sieci wodociągowej. 
Planuje się, że liczba przyłączonych gospodarstw 
domowych w ramach całości projektu wyniesie 
ponad 3 tys.

W ramach projektu zaplanowano również bu-
dowę 156 przepompowni ścieków (w tym 92 
tzw. lokalnych). Na terenie gminy Sierakowice 
inwestycja przebiegać będzie przez miejscowo-
ści: Pałubice, Kamienica Królewska, Załakowo, 
Łyśniewo, Migi, Lemany, Gowidlino, Kawle, 
Puzdrowo, Sierakowice, Paczewo, Tuchlino, 
Karwacja-Mojusz oraz Mojuszewska Huta,Szo-
pa-Bącka Huta. Na terenie Gminy Sulęczyno in-
westycja przebiegać będzie przez miejscowości: 
Widna Góra, Podjazy, Amalka, Kłodno, Żakowo, 
Bielawki, Borek, Sulęczyno, Kistowo, Węsiory, 
Mściszewice, Bukowa Góra.

Lepiej niż w Brukseli
- Nawet w Brukseli są dzielnice, gdzie nie ma 

kanalizacji – dodaje wójt Kobiela. - A u nas kana-
lizacja obejmie swoim zasięgiem wszystkie miej-

scowości, gdzie są większe skupiska mieszkalne. 
Duże jeziora zostały opasane kolektorami zbiera-
jącymi ścieki z każdego budynku. Z pewnością 
organizmy żywe w rzekach i jeziorach pozytyw-
nie odczują dobrodziejstwo tych zmian. 

Oprócz samej sieci kanalizacyjnej wybudowano 
również oczyszczalnie ścieków. Te nowoczesne 
obiekty mają bardzo wysoką sprawność dlatego 
oczyszczone ścieki nie tylko spełniają wszelkie 
rygorystyczne normy, lecz wyniki czystości są 
znacznie lepsze niż wymagane. Docelowo ponad 
95 proc. terenów gminy będzie skanalizowane, 
co jest bardzo wysokim wskaźnikiem nie tylko 
w skali naszego kraju, ale te całej Europy. Nie-
skanalizowane pozostaną tylko pojedyncze go-
spodarstwa, ponieważ podłączenie ich do całej 
sieci byłoby bardzo kosztowne i ekonomicznie 
nieuzasadnione. Właścicieli tych posesji władze 
gminy chcą zachęcić do zainstalowania niedu-
żych, przydomowych oczyszczalni ścieków. 

- Ten projekt jest przedmiotem naszej dumy – 
podsumowuje wójt Tadeusz Kobiela. - Jego re-
alizacja była ogromnym wyzwaniem, które udało 
nam się podjąć i doprowadzić do końca. Dzięki 
niemu umożliwimy też dalszy rozwój gminy, 
ponieważ kanalizacja umożliwi powstawanie 
nowych podmiotów gospodarczych – gwarantu-
jemy im bowiem odbiór ścieków, co dla przedsię-
biorstw ma bardzo duże znaczenie. 
Rafał Korbut

Projekt w liczbach:

- Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej  
– 165,875 km 

- Liczba przebudowanych 
oczyszczalni ścieków  
– 2 szt.

- Długość wybudowanej sieci 
wodociągowej w ramach 
kompleksowego projektu  
– 36,76 km

- Liczba przebudowanych 
stacji uzdatniania wody  
– 1 szt.

Korzyści z realizacji projektu są ogromne – naj-
ważniejsze to poprawa jakości życia wielu miesz-
kańców i ochrona całej zachodniej części Pojezie-
rza Kaszubskiego. 

Jedyna taka inwestycja w Polsce
- To było ogromne wyzwanie, na pewno naj-

większe w dotychczasowej historii naszej gminy, 
a prawdopodobnie jeszcze przez najbliższe dzie-
sięciolecia – mówi Tadeusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice. - Sięgnęlismy po pieniądze unijne, 
zaangażowaliśmy mnóstwo pracy w przygotowa-
nie projektu i dokumentacji, dostaliśmy ogromną 
dotację i teraz inwestycja jest już niemal na ukoń-
czeniu. Ponieważ jednak po postępowaniach prze-
targowych okazało się, że udało się zaoszczędzić 
sporo pieniędzy, projekt rozszerzyliśmy i przez 
kolejny rok będziemy wykonywać kolejne frag-
menty i podłączać kolejne gospodarstwa, dzięki 
czemu 95 proc. posesji będzie podłączonych do 
kanalizacji. To jeden z najwyższych wskaźników 
nie tylko w Polsce, ale i na skalę europejską. 

Projekt kanalizacji był gotowy w 2009 roku. 
Przygotowanie tej ogromnej inwestycji trwało 3 
lata, podpisano niemal 3,5 tys. umów i zezwo-
leń, opracowano dokumentację, złożono wnio-
ski o dofinansowanie. Cały projekt, realizowany 
przez gminę Sierakowice oraz gminę Sulęczyno, 
ma wartość ok. 60 mln zł netto. Z tego niemal 75 

proc. to dofinansowanie z funduszy unijnych.
- Pomysłodawcą i inicjatorem tej największej 

w Polsce inwestycji kanalizacyjnej jest gmina 
Sierakowice – wyjaśnia wójt Tadeusz Kobiela. - 
Udało nam się dojść do porozumienia z władza-
mi gminy Sulęczyno, projekt realizujemy więc 
wspólnie. Niespełna 70 proc. kanalizacji budo-
wanych jest na terenie naszej gminy, pozostała 
część – na terenach gm. Sulęczyno. W czerwcu 
zakończyliśmy pierwszy, najważniejszy etap in-
westycji, ale ponieważ po przetargach zostało 
nieco pieniędzy postanowiliśmy go rozszerzyć 
i drugi etap będzie realizowany jeszcze przez ko-
lejny rok. 

Nowoczesność i ekologia
Dwoma najważniejszymi celami tej inwesty-

cji są poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
ochrona kaszubskich jezior i rzek.  

- Żyjemy na bardzo atrakcyjnym turystycznie 
oraz krajobrazowo terenie – wyjaśnia  Tadeusz 
Kobiela. - To dobro nie tylko naszej gminy, ale 
narodowe, trzeba je więc szczególnie chronić. 
Szczególnie dbać trzeba o przepiękne rzeki i je-
ziora. Choćby rzeka Słupia, która tu ma swój po-
czątek i przepływa przez 5 jezior – władze miasta 
Słupska dokładają starań, aby była jak najmniej 
zanieczyszczona, bardzo ważne jest też, aby była 
czysta od samych źródeł. 

Sierakowice 
lepsze od Brukseli
Kończy się właśnie główny etap jednaj z największych inwestycji w powiecie 
kartuskim i jednocześnie największa w naszym kraju inwestycja na terenach 
wiejskich – budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Sierakowice oraz Sulęczyno. 

- Ten projekt jest 
przedmiotem na-
szej dumy – pod-

sumowuje wójt 
Tadeusz Kobiela. 

- Jego realizacja 
była ogromnym 

wyzwaniem, 
które udało 

nam się podjąć 
i doprowadzić do 

końca 

- Nawet w Brukseli 
są dzielnice, gdzie 
nie ma kanalizacji 
– dodaje wójt Ko-

biela. - A u nas ka-
nalizacja obejmie 
swoim zasięgiem 

wszystkie miej-
scowości, gdzie są 
większe skupiska 

mieszkalne. 
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Zabytkowy kościół składa się z dwóch 
części: drewnianej z początku XIX w. 
oraz murowanej, neogotyckiej z 1904 r. 
Celem budowniczych ceglanego kościoła 
było wzniesienie całej budowli na miej-
scu kościoła drewnianego. Czas I wojny 
światowej przerwał prace, do których 
już nie powrócono, pozostawiając część 
ceglaną nieukończoną, a drewnianą czę-
ściowo rozebraną. Pod względem kon-
strukcyjnym obie budowle pozostały nie-
zależne, różne w wielkości i charakterze 
architektonicznym.

- Parę lat temu idea rozbudowy ko-
ścioła powróciła – opowiada Tadeusz 
Kobiela, wójt gm. Sierakowice. - Ale 
powstał problem co zrobić z najstarszą, 
drewnianą częścią. Postanowiliśmy ją 
przenieść w inne miejsce – na teren Par-
ku Kulturowego. 

Zakres prac był ogromny. Kościół trze-
ba było bowiem rozłożyć dosłownie na 
pojedyncze elementy. Później każda bel-
ka i deska została zakonserwowana, od-
grzybiona i odrobaczona.

Niektóre fragmenty były mocno znisz-
czone przez korniki, zostały więc wy-
mienione na nowe. Poza tym została 
odbudowana drewniana wieża-dzwon-
nica – dokładnie taka, jaka przy kościele 
stała przed 1904 rokiem. Władzom Sie-
rakowic udało się znaleźć rycinę tego ko-
ścioła sprzed lat i na jej podstawie został 
opracowany projekt techniczny wieży, 
a następnie została ona zbudowana. 

- Świątynia miała być rozbudowywana 
już wiele lat temu, ale najpierw wybuchła 
I wojna światowa, potem druga, jeszcze 
później nastały czasy PRL-u... – doda-

Kościół odzyskuje 
dawny blask

je Taduesz Kobiela. - I tak minęło 100 
lat i dopiero 5 pokolenie tym się zajęło. 
Teraz kościół (już przeniesiony w nowe 
miejsce)  ma pełnić funkcję sakralno-kul-
turalną. - Chcemy, aby odbywały się tu 
np. koncerty muzyki poważnej i sakral-
nej, koncerty chórów, wystawy, itp. 

Na przeniesienie, renowację i odbudo-
wę kościoła gmina pozyskała środki unij-
ne (dofinansowanie wyniosło 84 proc. 
całości). 

Obecnie trwa renowacja wnętrza ko-
ścioła. Dawny blask będzie przywrócony 
wewnętrznym ścianom, ołtarzom, rzeź-
bom i ozdobom. Obiekt po zakończeniu 
prac będzie miał charakter kulturalno-sa-
kralny. Odbywać się tu więc będą kon-
certy muzyki poważnej, występy chórów, 
z pewnością wiele par w tej przepięknej 
scenerii będzie chciało wziąć ślub. 

- To jedyny zabytek w naszej gminie, 
wpisany do wojewódzkiego rejestru za-
bytków – tłumaczy wójt Tadeusz Kobie-
la. - Dlatego też bardzo nam zależało na 
tym, aby odbudować ten obiekt, zacho-
wać go dla potomnych. Chcemy, aby ko-
ściół stał się swoistego rodzaju ogniwem 
łączącym pokolenia. Gmina jest wierna 
tradycjom, chcemy ocalić od zapomnie-
nia obiekty, z którymi ludzie utożsamiają 
swoje korzenie. 

W kościele zostały zamontowane or-
gany, odnowiony jest ołtarz główny oraz 
ambona. Obecnie trwają prace nad od-
nowieniem bocznych połtarzy, kaplicy 
oraz wyposażenia (krzyże, stacje drogi 
krzyżowej, figury, rzeźby). Całe wnętrze 
będzie też odmalowane. 

- Wracamy do barw, które były przed 
laty, gdy kościół zbudowano – wyjaśnia 
wójt Kobiela. - Podczas zdrapywania ko-
lejnych warstw farby dotarliśmy do tej 
pierwotnej. Ściany będą miały błękitny 
(gołębi) kolor. Wszystkim innym ele-
mentom również chcemy przywrócić ich 
oryginalny wygląd sprzed lat. Niewiele 
jest gmin w Polsce, które podejmują się 
tego rodzaju prac, bo są one kosztowne 
i skomplikowane (każdy szczegół trze-
ba ustalać z konserwatorem zabytków, 
otrzymać pozwolenia, itd.). Ale ja uwa-
żam, że to nasz obowiązek, aby dla przy-
szłych pokoleń zachować obiekty, które 
są elementem naszej przeszłości i kultu-
ry. Rafał Korbut

Trwa renowacja zabytkowego kościoła Św. Marcina 
w Sierakowicach, zbudowanego niemal 200 lat temu. 
Po całkowitym odrestaurowaniu samego budynku 
przyszedł czas na odnowienie wnętrza. Wiele prac jest 
już wykonanych, trwają kolejne. 
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Konkurs „Teraz Polska” to wyjątkowa oka-
zja, aby pokazać polskie firmy, które wytrwa-
le i konsekwentnie działają w tych niełatwych 
czasach. Pamiętajmy, że to dzięki małym 
i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzin-
nym i raczkującym startupom, Polska gospo-
darka z sukcesem odpiera kryzys ekonomicz-
ny i śmiało wchodzi na rynki globalne - mówi 
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego.

W tym roku Kapituła konkursu „Teraz Pol-
ska” wybierała laureatów spośród 63 nomi-
nowanych. Godło otrzymało 14 produktów, 9 
usług, 2 innowacje oraz 6 samorządów. 

Laureatem została m.in. firma Balton, pre-
kursor w dziedzinie produkcji stentów uwal-
niających leki. Nagrodzono stent „Bioss” 
o konstrukcji dopasowanej do anatomicznych 
kształtów naczynia krwionośnego, przezna-
czony do leczenia zwężenia tętnicy wieńcowej 
w miejscu jej rozgałęzienia, uwalniający leki 
antyproliferacyjne, zmniejszające reakcję za-
palną na ciało obce.

Kolejny raz Godło „Teraz Polska” zdobyła 
firma Oknoplast, jeden z pięciu największych 
producentów okien i drzwi z PVC w Europie, 
sponsor piłkarzy Interu Mediolan. W tej edy-
cji uznanie Kapituły zdobyło energooszczędne 
okno Winergetic Premium, które łączy zaawan-
sowane rozwiązania technologiczne i eleganc-
ką, zaokrągloną na zewnątrz linię profilu. Okno 
to zapewnia komfort cieplny w domu, a subtel-
na linia profilu sprawia, że staje się ono istotnym 
elementem dekoracyjnym elewacji budynku.

Czterokrotny laureat konkursu to firma PRO-

TE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., dzia-
łająca na rzecz poprawy jakości wody i ochrony 
środowiska naturalnego w Polsce od 1995 roku. 
PROTE specjalizuje się w kompleksowej reali-
zacji projektów likwidacji skażeń środowiska 
gruntowo-wodnego. W tym roku uznanie Ka-
pituły zdobyła kompleksowa usługa oczyszcza-
nia sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest, 
niezatrzymująca dostaw wody, a tym samym 
przychodów z produkcji wody, przy zachowa-
niu wszelkich norm jakości wody pitnej. 

Wśród nagrodzonych samorządów warto 
zwrócić uwagę na Władysławowo, położone 
na powierzchni 38 km2 między Morzem Bał-
tyckim i Zatoką Pucką, zamieszkane przez po-
nad 15 tys. mieszkańców. Urokliwe położenie, 
dbałość włodarzy miasta o mieszkańców i tu-
rystów, liczne atrakcje rozrywkowe i sportowe, 
współistnienie kultury i tradycji kaszubskiej na-
dają gminie wyjątkowy walor doceniony i na-
grodzony Godłem „Teraz Polska”.

Poznaliśmy również laureatów IV edycji kon-
kursu „Wybitny Polak”, których sukcesy zawo-
dowe i pozycja społeczna przyczyniają się do 
promocji naszego kraju na świecie. W tym roku 
tytuł „Wybitnego Polaka” otrzymali:

- Rafał Olbiński - wybitny artysta grafik,
- Krzysztof Penderecki – światowej sławy 

kompozytor i dyrygent.  
W uznaniu za całokształt pracy na rzecz Pol-

ski i Polaków Kapituła „Teraz Polska” przyzna-
ła wyróżnienia honorowe „Wybitnego Polaka” 
Jerzemu Buzkowi i Tadeuszowi Mazowieckie-
mu. POR 

Konkurs „Teraz Polska” 
rozstrzygnięty!

W tym roku Kapitu-
ła konkursu „Teraz 
Polska” wybierała 
laureatów spośród 
63 nominowanych. 
Godło otrzymało 14 
produktów, 9 usług, 
2 innowacje oraz 6 
samorządów. 

Pamiętajmy, że 
to dzięki małym 
i średnim przedsię-
biorstwom, firmom 
rodzinnym i raczku-
jącym startupom, 
Polska gospodarka 
z sukcesem odpiera 
kryzys ekonomiczny 
i śmiało wchodzi 
na rynki globalne 
- mówi Krzysztof 
Przybył, prezes 
Fundacji Polskiego 
Godła Promocyj-
nego.

Poznaliśmy laureatów xxIII edycji konkursu 
„teraz Polska” i IV edycji konkursu „Wybitny Polak”.
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POLITYKÓW I BIZNESMENÓW DBAJACYCH O ROZWÓJ GOSPODARKI

PRACODAWCY POMORZA 
nagradzają

Już po raz drugi odbyła się na 
terenie sopockiego Hipodro-
mu LETNIA GALA BIZNESU. 
Jej inicjatorem i głównym or-
ganizatorem jest prezes PP 
Zbigniew Canowiecki, który 
tak mówi o jej filozofii:

- PRACODAWCY POMORZA 
chcą podziękować wskaza-
nym przez Kapitułę politykom, 
samorządowcom i przedsta-
wicielom instytucji mających 
istotny wpływ na kondycję 
polskich przedsiębiorstw, oraz 
wspierających rozwój przed-
siębiorczości, wręczając spe-
cjalne nagrody środowiska 
gospodarczego.

AUDACIA 
ET PRUDENTIA, 
czyli: ODWAGA 
I ROZTROPNOŚĆ

Jej laureatem został Janusz Le-
wandowski – komisarz Unii Eu-
ropejskiej, za szczególny wkład 
w zmiany ustroju gospodar-
czego w Polsce po roku 1989 
oraz obecne zaangażowanie 
w umacnianie pozycji Polski 
w Unii Europejskiej. Jego lauda-
torem był wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński. 
Pochwalił  go za odwagę, roz-
tropność i przedkładanie dialo-
gu ponad wszystko.
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DIALOGUS SUPRA OMNIA (DIALOG PONAD WSZYSTKO). 

Nagrodzono nią PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY za dialog, profilaktykę i współpra-
cę ze środowiskiem gospodarczym. Nagrodę odebrała Iwona Hickiewicz – główny 
Inspektor Pracy. Laudację wygłosiła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka – prze-
wodnicząca  Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. 

Od lewej: Izabela Mrzygłodzka, Iwona Hickiewicz, Mieczysław Szczepański – Okręgo-
wy Inspektor Pracy w Gdańsku z żoną
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Nagrody przyznano w trzech 
kategoriach: polityk, instytu-
cja, działacz gospodarczy.
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Jerzy Gajewski – właściciel i prezes NDI.  ZŁOTY OXER dla 
Jerzego Gajewskiego – prezesa firmy NDI z Sopotu za zbu-
dowanie od podstaw przedsiębiorstwa podejmującego 
najtrudniejsze wyzwania w budownictwie. Laudatorem 
był Janusz Steinhoff.

ZŁOTY OXER dla Zenona Ziai z Gdańska za stworzenie fir-
my, której marka stała się rozpoznawalnym znakiem na 
światowych rynkach. Laudację wygłosił senator, b. rektor 
Politechniki Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt.               
     Anna Kłos

Dwa razy ZŁOTY OXER dla biznesu. 
Co to jest oxer wyjaśniał b. wielokrotny mistrz Polski w kon-
kurencji skoki przez przeszkody – Antoni Pacyński. To naj-
trudniejszy skok podwójny. Jego opanowanie świadczy o du-
żej klasie konia i zawodnika. Biznesmena też. Oto kto zasłużył 
na taką statuetkę: Fo
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VENTUS INTER VELA 
(WIATR W ŻAGLE) 

przypadł Teresie Kamińskiej – prezes zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - za konsekwencję i determi-
nację w inicjowaniu oraz wspieraniu działań gospodarczo-
prorozwojowych. Do odczytania laudacji ochoczo zgłosiło 
się aż dwu dostojników: obecny minister gospodarki i wice-
premier Janusz Piechociński i były – Janusz Steinhoff. Nie 
szczędzili pozytywnych określeń: dynamiczna, odważna, 
przedsiębiorcza, chwytająca nowe inicjatywy wprost „z po-
wietrza”. Przykładem mogą być jej działania, aby opuszczo-
ne tereny stoczniowe w Gdyni nie straszyły zaniedbaniem, 
ale aby zakwitło na nich nowe życie.
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Kasztanowy 
Gościniec ma rok

Biorąc pod uwagę tak krótki okres działalno-
ści, można uznać go za fenomen wśród po-
morskich lokali gastronomicznych.

Strzebielinko pod Gniewinem to miej-
scowość, w której zamieszkiwali Hiszpa-
nie podczas ubiegłorocznych Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. Nie jest to 
jeszcze miejsce znane na cały kraj, ale 
z pewnością jest na dobrej drodze ku 
temu. Przyzwoity dojazd, blisko do mia-
sta gminnego, ale zarazem cisza, spokój 
i dużo zieleni. Bardzo blisko do ogrom-
nego, czystego jeziora Żarnowieckiego 
i ledwie 15 kilometrów na nadmorskie 
plaże. Nie byle jakie plaże, bo te uznawa-
ne za najlepsze w Polsce – Dębki, Lubia-
towo, Karwia, Białogóra...

To wręcz idealne miejsce do wypo-
czynku. Leżący właśnie w Strzebielinku 
lokal Kasztanowy Gościniec został urzą-
dzony według najwyższych standardów. 
Potwierdza to zdobyty niedawno tytuł 
najlepszego lokalu gastronomicznego 
w powiecie wejherowskim. 

Jeśli ktoś nie próbował jeszcze sandacza 
na lustrze porowym, makaronu Tagliatel-
le w kremowym sosie z wędzonym łoso-
siem, cielęciny Saltimbocca, deVolaille 
na marchwiowym spaghetti, smażonego 
arbuza polanego sosem miodowo-orze-
chowym czy kremu z pomidorów z do-
datkiem pierożków serowych, koniecznie 
musi udać się do tego kulinarnego raju. 
A Kasztanowy Gościniec odwiedziła już 
m.in. znana na całym świecie piosenkar-
ka Shakira, aktor Jan Nowicki i członko-
wie kabaretu Ani Mru Mru. 

- Ten rok był dla nas bardzo pracowi-
tym okresem, ale cieszymy się z efektów, 
jakie osiągnęliśmy i z tego, że jesteśmy 
już rozpoznawalną na Pomorzu mar-
ką - przyznaje zadowolony Fetta Rafał, 

właściciel lokalu. - Wiemy jednak, że nie 
możemy na tym poprzestać, dlatego dalej 
każdego dnia będziemy ciężko pracować 
nad tym, by nasi klienci czuli się tutaj jak 
najlepiej.

Warto dodać, że w Kasztanowym Go-
ścińcu można również wynająć pięć no-
woczesnych pokoi: 2, 3 i 4-osobowych 
z osobnym wejściem i łazienką. Goście 
mają do dyspozycji bezprzewodową 
sieć internetową oraz kameralną jadalnię 
z bezpośrednim wyjściem na taras.

Poza tym jest to doskonałe miejsce do 

imprez, takich choćby jak wesela, ban-
kiety i komunie. Dysponuje bowiem salą 
bankietową mogącą pomieścić aż 120 
gości. Natomiast od maja dla klientów 
będzie otwarta stadnina koni, dzięki cze-
mu przyjeżdżający tu będą mogli uczyć 
się jazdy konnej. Mp

KASZTANOWY GOŚCINIEC
84-250 Gniewino, Strzebielinko 1 a tel. 
667-910-690, 514-099-823
poczta@kasztanowygosciniec.pl
www.kasztanowygosciniec.pl
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W dniu 27 czerwca 2013 roku w Teatrze 
„Wybrzeże” w Gdańsku, klub Soroptimist 
International  zorganizował  imprezę charyta-
tywną, w ramach której odbyła się uroczystość 
nadania honorowego tytułu „Lady Soropti-
mist” Danucie Wałęsie oraz wystawiony został 
spektakl „Danuta W”  w wykonaniu Krystyny 
Jandy, stanowiący adaptację książki „Marzenia 
i Tajemnice”.

Impreza została zorganizowana dzięki hojno-
ści sponsorów i darczyńców, a  środki pozyska-
ne w trakcie wieczoru zostaną przeznaczone na 
realizację kolejnych projektów w ramach Ban-
ku Ambitnych Kobiet.

Oprócz symbolicznego honorowego tytułu 
nasze „Lady Soroptimist” otrzymały płasko-
rzeźby autorstwa znanego artysty Trójmiejskie-
go Pana Kazimierza Kalkowskiego. 

Pierwszy Klub w ramach struktur międzyna-
rodowych Soroptimist International powstał 
w Gdańsku w 1996 roku. Soroptymizm świa-
towy został założony  w 1921 roku w Stanach 
Zjednoczonych, a pierwszy klub europejski 

w 1924 roku w Paryżu.  Do Polski ruch sorop-
tymistyczny zawitał w 1990 roku zza sprawa 
Danuty Piątek.  Pierwszy Klub w Gdańsku 
SI jest, od 2005 roku,  organizacją pożytku 
publicznego.

Organizację cechuje neutralność światopo-
glądowa, polityczna, tolerancja i szacunek dla 
drugiego człowieka. Nie działa w ramach ru-
chów feministycznych.   SI  ściśle współpracu-
je z ONZ i Radą Europy, przy których posiada 
swoje przedstawicielstwa.  

Nazwa pochodzi od łacińskich słów „sorores 
optima”, dosłownie „siostra najlepsza”, co mo-
żemy tłumaczyć jako siostra dążąca do wyko-
nania swojej pracy jak najlepiej. Kobiety zrze-
szone w tej organizacji są aktywne zawodowo, 
wykształcone;  cechuje je kreatywność, aktyw-
ny stosunek do życia i chęć pomocy innym. 
Przewodnie hasło organizacji to „doskonalić 
się i służyć innym”. Przyjaźń i praca społeczna 
są dwoma wielkimi filarami organizacji. 

Podstawowym celem jaki stawiają sobie 
członkinie organizacji jest promowanie mło-

„Lady Soroptimist” 
- wyróżnienie dla Danuty Wałęsy

W 2011 roku 
klub uruchomił 
program gran-

towy „Bank Am-
bitnych Kobiet”.  
Jest on dedyko-

wany młodym 
kobietom, które 
chcą angażować 
się w inicjatywy 

artystyczne, 
edukacyjne, 

obywatelskie, 
kulturowe
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dych, utalentowanych kobiet, pomoc w reali-
zacji ich zamierzeń.  Dzięki dochodom z or-
ganizowanych imprez:  pikników i koncertów, 
oraz ofiarności wielu firm przyjaznych naszej 
działalności,  w trakcie 17 lat naszego istnie-
nia, można było zrealizować wiele ambitnych 
planów. SI sfinansowała zakup instrumentów 
muzycznych, fundowała stypendia artystyczne, 
a także udział muzyków w międzynarodowych 
konkursach.  

Od 2008 roku wraz z  Klubem SI w Poczda-
mie gdański klub organizuje obozy integracyj-
no  edukacyjne dla dziewcząt z Polski i Nie-
miec w wieku od 16 do 19 lat. Odbywają się 
one  w Krzyżowej pod Wrocławiem i są prowa-
dzone w języku angielskim.  

Wspomagany jest także Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych 
w Uśnicach,  oraz stowarzyszenia działające 
na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem. Dwu-
krotnie organizacja pomogła w zakupie cyklera 
do dializy otrzewnowej. Corocznie pomaga też 
w zakupie podręczników, wyposażenia szkol-
nego oraz żywności dla dzieci z wielodzietnej, 
ubogiej rodziny.

W 2011 roku klub uruchomił program gran-
towy „Bank Ambitnych Kobiet”.  Jest on de-
dykowany młodym kobietom, które chcą an-
gażować się w inicjatywy artystyczne, eduka-
cyjne, obywatelskie, kulturowe. Dla tych, które 
pragną rozwijać swoje talenty, pasje w sposób 

twórczy, ambitny, kreatywny i innowacyjny.  
Dotychczas w ramach programu przyznano 5 
stypendiów (3 na prace badawcze oraz 2 na 
projekty artystyczne).

Wobec ogromu potrzeb klub włącza się także 
w działalność charytatywną.

Od kilku przyznaje honorowy tytuł Lady So-
roptimist” kobietom, które w sposób wyjątko-
wy wypełniają ideę naszego stowarzyszenia 
„doskonalić się i służyć innym”.

Prezydent Klubu 
Ewa  Oleszczuk
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Lista laureatek:
 
- Olga Bieniek, producentka filmów „Czarny czwartek” i „Układ zamknięty” 
- Lucyna Boike-Chmielińska, prezes firmy „Szkuner” z Władysławowa 
- Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki 
- Małgorzata Gruchała, właścicielka centrum zdrowia „U Zbója” w Gołubiu 
- Dorota Kolak, aktorka teatralna i filmowa 
- Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański 
- Emilia Michalska, kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 
- Monika Juchniewicz, dyrektor MulitBanku w Gdyni 
- Joanna Sokołowska, właścicielka Kancelarii Prawno-Windykacyjnej SOKÓŁ w Redzie 
- Adelajda Stopa, właścicielka firmy Beaphare w Redzie 
- Anna Wojciechowska, dyrektorka w firmie ROByG w Gdańsku 
- Anna Wypych-Namiotko, wiceminister ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie 
transportu i Gospodarki Morskiej. 

Kobiety sukcesu
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Rozstrzygnięta została 19. edycja ple-
biscytu „Kobieta Sukcesu” w wojewódz-
twie pomorskim. Wybrano dwanaście 
laureatek, które są równorzędnymi zwy-
ciężczyniami plebiscytu. 

Ideą plebiscytu jest danie satysfakcji 
paniom wyróżniającym się dużymi osią-
gnięciami w różnych dziedzinach spo-
łecznej aktywności i łączącymi je z uda-

nym, harmonijnym życiem osobistym 
oraz rodzinnym. Najczęściej są nimi panie 
znakomicie radzące sobie w biznesie, ale 
wśród nagrodzonych z reguły znajdują się 
też przedstawicielki świata polityki, nauki 
i kultury.

Kapituła Plebiscytu wyróżniła panie, 
które wykazują się w codziennej pracy 
ponadprzeciętnymi osiągnięciami. (miro)

Wśród laureatek znalazła się Joanna 
Sokołowska, właścicielka Kancelarii 
Prawno-Windykacyjnej SOKÓŁ w Redzie
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Tymczasem zapach łatwo i szybko wpro-
wadza w różne nastroje, dostarcza zmysło-
wych odczuć,  powoduje powstawanie emo-
cji, przywołuje skojarzenia.  Zapach dociera 
wraz z wdychanym powietrzem i może być 
nośnikiem konkretnych informacji. Trwale 
zapamiętujemy sytuacje kojarzone z konkret-
nym zapachem dzięki pamięci zapachowej.

Zapach skłania do działania

Wiele decyzji podejmowanych jest na pod-
stawie analizy docierającego zapachu. 

Codziennie wielokrotnie automatycznie coś 
wąchamy i na tej podstawie powstaje nasza 
ocena, czy nam się to podoba czy nie, która 
pociąga za sobą konkretne działanie. 

W ten sposób oceniamy jakość:
- powietrza – świeże, czyste lub zaduch 

w pomieszczeniu, 
- miejsca – przyjemne, eleganckie, przycią-

gające, czyste, brudne, odpychające 
- produktów spożywczych – świeżość i czy 

mamy chęć na ich zjedzenie
- produktów przemysłowych – odpowied-

nio pachnące przyciągają, brzydko pachną-
cych  raczej nie kupimy.

Zapachy mają duże znaczenie przy kształ-
towaniu pierwszego wrażenia na temat  spo-
tykanych osób. Dlatego już przy porannej to-
alecie używamy perfum, by podnieść swoją 
atrakcyjność.

 
Rola zapachu w fi rmie 

W pomieszczeniach biznesowych, urzę-
dach i instytucjach celowo stosuje się aroma 

design, by kształtować wizerunek zapacho-
wy marki. W zależności od strategii mar-
ketingowej i specyfki fi rmy, mogą  to być 
różnego typu odczucia np. luksusu, prestiżu, 
unikalności, chęci na przekąskę lub napój, 
atmosfery relaksu, zabawy, egzotyki, rado-
ści, kreatywności i wiele innych.  

Managerowie zwracają się o profesjonal-
ne dobranie zapachu do swojej oferty,  by 
zwiększyć sprzedaż (nawet ponad 40%) 
i rozpoznawalność marki. Ponadto przycią-
gnąć większą liczbę klientów, podkreślić 
walory produktów czy usług lub nadać im 
nowe cechy. 

Zapachem można wydłużyć czas pobytu 
klientów – w wielu sklepach czas ten jest 
zbyt krótki, co przekłada się na niższe obro-
ty. Zapachy służą też do budowania lojalno-
ści klientów i relacji z nimi.

 Miejsca, które mają odpowiedni, stwo-
rzony przez specjalistów zapach, bardziej 
się podobają, dodatkowo jakość produktów 
i usług przez pryzmat takiego zapachu jest 
wyżej postrzegana, co przekłada się na więk-
szą ilość zakupów. Klienci zaczynają regu-
larniej odwiedzać te miejsca, gdyż dobrze 
się kojarzą, dostarczają dodatkowych zmy-
słowych wrażeń, które są wartością dodaną. 

Jeśli fi rma czy instytucja poprawia nastrój 
przybywających tam osób – to jest to dzia-
łanie korzystne społecznie. A gdyby zała-
twianie spraw w  urzędach, jazda środkami 
komunikacji, czy wizyty w przychodniach, 
połączone były z poprawą humoru i nastra-
jały optymistycznie? 

Nawet w miejscu nie postrzeganym jako 
eleganckie, rozpylenie ekskluzywnego zapa-

Zazwyczaj nie 
zastanawiamy 

się jak ważną rolę 
w codziennym 

życiu pełni zmysł 
węchu. Większą 

rolę przypisujemy 
bodźcom wizu-

alnym i dźwięko-
wym, również 

w marketingu, 
który jest prze-

pełniony tego 
typu przekazem 

reklamowym. chu znacznie poprawi jego wizerunek.
Wyobraźmy sobie  nasze wejście do 

hotelu, gdzie od progu wita nas egzo-
tyczny zapach, zawierający nuty man-
darynki, melona, piżma i drzewa san-
dałowego. Od razu rozstajemy się ze 
stresem po podróży i czujemy, że w tym 
miejscu możemy naprawdę komfortowo 
odpocząć. Będąc w dobrym nastroju, 
stajemy się mili dla innych.

W piekarniach, cukierniach i kawiar-
niach, gdzie dowozi się towar, nie ma 
naturalnego zapachu powstającego pod-
czas pieczenia ciasta w piecu.  Rozpy-
lenie kompozycji zapachowej pieczo-

nych  ciasteczek lub aromatycznej kawy 
przypomina o przerwie na coś słodkiego 
oraz tworzy wspaniałą atmosferę wnę-
trza, zatrzymującą na dłużej. Zdarza się, 
że osoby przechodzące obok podążają 
do środka za smakowitym zapachem, 
a sprzedawcy słyszą od wchodzących 
osób: jak tu ładnie pachnie.

Częsty problem – jak pozbyć się 
niepożądanych woni   

Na podstawie analizy zapachu decy-
dujemy, czy wejdziemy do danego po-
mieszczenia  i tam zostaniemy, czy na-

tychmiast wychodzimy. Jeśli  w hotelu 
lub restauracji unosi się  intensywny 
zapach frytury, to jest duże prawdo-
podobieństwo, że poszukamy innego 
lokalu. 

W salonach samochodowych gdzie 
stoi blisko siebie wiele pojazdów, unosi 
się mocna woń opon i smarów.  

Często w zatłoczonych punktach ob-
sługi klienta, przymierzalniach, ban-
kach, urzędach czuć zaduch, który jest 
dyskomfortem dla przychodzących 
osób i pracowników, wzmaga jednocze-
śnie stres związany z oczekiwaniem na 
obsługę. Zdenerwowany klient, swoje 
niezadowolenie przelewa na pracowni-
ków, czasem wychodzi zanim załatwi 
sprawę.Z kolei zapach znany ze szpi-
tala lub gabinetu stomatologicznego 
raczej kojarzy się z chorobą i  bólem, 
nawet strachem. 

W zależności od rodzaju niepożąda-
nych woni, zalecam odpowiednie elimi-
natory i zastosowanie dedykowanych 
profesjonalnych perfum do wnętrz. 
Zastosowanie odświeżaczy powietrza 
przywołuje skojarzenia z toaletą lub 
łazienką i rodzi podejrzenia, że w tym 
miejscu brzydko pachnie. 

Case study

Ostatnio zwróciła się do mnie właści-
cielka apteki z problemem przykrego 
zapachu na sali sprzedaży. Pochodził 
on z mieszania się różnych zapachów 
klientów oczekujących w kolejce, któ-
ry wzmagał się przy deszczowej pogo-
dzie, kiedy parowały mokre ubrania. 

Po zastosowaniu zaproponowanego 
rozwiązania: zapachu dla fi rmy me-
dycznej zawierającego neutralizator, 
sytuacja diametralnie się zmieniła. 
Klienci zaczęli żartować z obsługą 
i pytali farmaceutkę, czy to pani tak 
ładnie pachnie? Po dwóch tygodniach 
właścicielka zauważyła większą ilość 
klientów w aptece, choć nie było to 
jej celem. Przekonana o skuteczności, 
zdecydowała się   zastosować aroma 
design w pozostałych aptekach swojej 
sieci.

Managerom, którzy chcą tanim kosz-
tem sprawdzić magiczną moc zapa-
chów w swojej fi rmie, proponuję  spray 
testery profesjonalnych zapachów, za-
wierające neutralizator. 

Jeśli mają Państwo pytania związane 
z tym tematem, mogę odpowiedzieć na 
nie emailem.  

Anita Romanowska
Ekspert wizerunku zapachowego

www.aromadesign.com.pl
email: aroma@aromadesign.com.pl

Sztuka 
uwodzenia 
i fascynowania 
zapachem w biznesie
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Tymczasem zapach łatwo i szybko wpro-
wadza w różne nastroje, dostarcza zmysło-
wych odczuć,  powoduje powstawanie emo-
cji, przywołuje skojarzenia.  Zapach dociera 
wraz z wdychanym powietrzem i może być 
nośnikiem konkretnych informacji. Trwale 
zapamiętujemy sytuacje kojarzone z konkret-
nym zapachem dzięki pamięci zapachowej.

Zapach skłania do działania

Wiele decyzji podejmowanych jest na pod-
stawie analizy docierającego zapachu. 

Codziennie wielokrotnie automatycznie coś 
wąchamy i na tej podstawie powstaje nasza 
ocena, czy nam się to podoba czy nie, która 
pociąga za sobą konkretne działanie. 

W ten sposób oceniamy jakość:
- powietrza – świeże, czyste lub zaduch 

w pomieszczeniu, 
- miejsca – przyjemne, eleganckie, przycią-

gające, czyste, brudne, odpychające 
- produktów spożywczych – świeżość i czy 

mamy chęć na ich zjedzenie
- produktów przemysłowych – odpowied-

nio pachnące przyciągają, brzydko pachną-
cych  raczej nie kupimy.

Zapachy mają duże znaczenie przy kształ-
towaniu pierwszego wrażenia na temat  spo-
tykanych osób. Dlatego już przy porannej to-
alecie używamy perfum, by podnieść swoją 
atrakcyjność.

 
Rola zapachu w firmie 

W pomieszczeniach biznesowych, urzę-
dach i instytucjach celowo stosuje się aroma 

design, by kształtować wizerunek zapacho-
wy marki. W zależności od strategii mar-
ketingowej i specyfki firmy, mogą  to być 
różnego typu odczucia np. luksusu, prestiżu, 
unikalności, chęci na przekąskę lub napój, 
atmosfery relaksu, zabawy, egzotyki, rado-
ści, kreatywności i wiele innych.  

Managerowie zwracają się o profesjonal-
ne dobranie zapachu do swojej oferty,  by 
zwiększyć sprzedaż (nawet ponad 40%) 
i rozpoznawalność marki. Ponadto przycią-
gnąć większą liczbę klientów, podkreślić 
walory produktów czy usług lub nadać im 
nowe cechy. 

Zapachem można wydłużyć czas pobytu 
klientów – w wielu sklepach czas ten jest 
zbyt krótki, co przekłada się na niższe obro-
ty. Zapachy służą też do budowania lojalno-
ści klientów i relacji z nimi.

 Miejsca, które mają odpowiedni, stwo-
rzony przez specjalistów zapach, bardziej 
się podobają, dodatkowo jakość produktów 
i usług przez pryzmat takiego zapachu jest 
wyżej postrzegana, co przekłada się na więk-
szą ilość zakupów. Klienci zaczynają regu-
larniej odwiedzać te miejsca, gdyż dobrze 
się kojarzą, dostarczają dodatkowych zmy-
słowych wrażeń, które są wartością dodaną. 

Jeśli firma czy instytucja poprawia nastrój 
przybywających tam osób – to jest to dzia-
łanie korzystne społecznie. A gdyby zała-
twianie spraw w  urzędach, jazda środkami 
komunikacji, czy wizyty w przychodniach, 
połączone były z poprawą humoru i nastra-
jały optymistycznie? 

Nawet w miejscu nie postrzeganym jako 
eleganckie, rozpylenie ekskluzywnego zapa-

Zazwyczaj nie 
zastanawiamy 

się jak ważną rolę 
w codziennym 

życiu pełni zmysł 
węchu. Większą 

rolę przypisujemy 
bodźcom wizu-

alnym i dźwięko-
wym, również 

w marketingu, 
który jest prze-

pełniony tego 
typu przekazem 

reklamowym. chu znacznie poprawi jego wizerunek.
Wyobraźmy sobie  nasze wejście do 

hotelu, gdzie od progu wita nas egzo-
tyczny zapach, zawierający nuty man-
darynki, melona, piżma i drzewa san-
dałowego. Od razu rozstajemy się ze 
stresem po podróży i czujemy, że w tym 
miejscu możemy naprawdę komfortowo 
odpocząć. Będąc w dobrym nastroju, 
stajemy się mili dla innych.

W piekarniach, cukierniach i kawiar-
niach, gdzie dowozi się towar, nie ma 
naturalnego zapachu powstającego pod-
czas pieczenia ciasta w piecu.  Rozpy-
lenie kompozycji zapachowej pieczo-

nych  ciasteczek lub aromatycznej kawy 
przypomina o przerwie na coś słodkiego 
oraz tworzy wspaniałą atmosferę wnę-
trza, zatrzymującą na dłużej. Zdarza się, 
że osoby przechodzące obok podążają 
do środka za smakowitym zapachem, 
a sprzedawcy słyszą od wchodzących 
osób: jak tu ładnie pachnie.

Częsty problem – jak pozbyć się 
niepożądanych woni   

Na podstawie analizy zapachu decy-
dujemy, czy wejdziemy do danego po-
mieszczenia  i tam zostaniemy, czy na-

tychmiast wychodzimy. Jeśli  w hotelu 
lub restauracji unosi się  intensywny 
zapach frytury, to jest duże prawdo-
podobieństwo, że poszukamy innego 
lokalu. 

W salonach samochodowych gdzie 
stoi blisko siebie wiele pojazdów, unosi 
się mocna woń opon i smarów.  

Często w zatłoczonych punktach ob-
sługi klienta, przymierzalniach, ban-
kach, urzędach czuć zaduch, który jest 
dyskomfortem dla przychodzących 
osób i pracowników, wzmaga jednocze-
śnie stres związany z oczekiwaniem na 
obsługę. Zdenerwowany klient, swoje 
niezadowolenie przelewa na pracowni-
ków, czasem wychodzi zanim załatwi 
sprawę.Z kolei zapach znany ze szpi-
tala lub gabinetu stomatologicznego 
raczej kojarzy się z chorobą i  bólem, 
nawet strachem. 

W zależności od rodzaju niepożąda-
nych woni, zalecam odpowiednie elimi-
natory i zastosowanie dedykowanych 
profesjonalnych perfum do wnętrz. 
Zastosowanie odświeżaczy powietrza 
przywołuje skojarzenia z toaletą lub 
łazienką i rodzi podejrzenia, że w tym 
miejscu brzydko pachnie. 

Case study

Ostatnio zwróciła się do mnie właści-
cielka apteki z problemem przykrego 
zapachu na sali sprzedaży. Pochodził 
on z mieszania się różnych zapachów 
klientów oczekujących w kolejce, któ-
ry wzmagał się przy deszczowej pogo-
dzie, kiedy parowały mokre ubrania. 

Po zastosowaniu zaproponowanego 
rozwiązania: zapachu dla firmy me-
dycznej zawierającego neutralizator, 
sytuacja diametralnie się zmieniła. 
Klienci zaczęli żartować z obsługą 
i pytali farmaceutkę, czy to pani tak 
ładnie pachnie? Po dwóch tygodniach 
właścicielka zauważyła większą ilość 
klientów w aptece, choć nie było to 
jej celem. Przekonana o skuteczności, 
zdecydowała się   zastosować aroma 
design w pozostałych aptekach swojej 
sieci.

Managerom, którzy chcą tanim kosz-
tem sprawdzić magiczną moc zapa-
chów w swojej firmie, proponuję  spray 
testery profesjonalnych zapachów, za-
wierające neutralizator. 

Jeśli mają Państwo pytania związane 
z tym tematem, mogę odpowiedzieć na 
nie emailem.  

Anita Romanowska
Ekspert wizerunku zapachowego

www.aromadesign.com.pl
email: aroma@aromadesign.com.pl
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Jaka jest tajemnica pięknego wyglądu?
Sparafrazuję po swojemu słowa Heleny Rubin-

stein – „porządna harówka wymiata zmarszcz-
ki z umysłu i z ducha”. Czy to nie znamienne, 
że taką sekwencję wygłosiła twórczyni jednej 
z najsłynniejszych marek kosmetycznych na 
świecie? Przecież Helena Rubinstein była wy-
bitną innowatorką! Z kolei Sophia Loren, która 
przecież wciąż pozostaje ikoną urody, powie-
działa kiedyś, że uroda to jest to, jak czujemy się 
w środku, że nie jest ona czymś fi zycznym. Ten 
sposób myślenia jest mi bliski. Młodość i piękno 
płyną ze środka i nie są zależne od wieku. Oczy-
wiście proponując moją własną „kulturę urody” 
i własną markę kosmetyczną, powołuję się na te 
piękne kobiety z pewną kokieterią. Bynajmniej 

nie twierdzę, że nie jest istotne, czy i jakich 
kosmetyków używamy – bo jest! I to właśnie 
udowadniam.

W jakim sensie kosmetyki ANNA PIKURA 
spełniają oczekiwania ich użytkowników?

Całkiem dosłownym. Nasze kosmetyki – za-
równo kolagen aktywny biologicznie AP BIO-
AKTIV jak i biokremy botaniczne – czynią róż-
nicę. Odbudowują, wyprowadzają na prostą i re-
alnie rozwiązują trudne problemy kosmetyczne. 
Umożliwiają to naturalne substancje biozgodne 
z naszymi tkankami. Zastosowanie przemyśleń 
Heleny Rubinstein czy Sophii Loren to indywi-
dualny wybór każdej kobiety, natomiast ja jako 
producentka kosmetyków daję kobiecie konkre-
ty. Preparaty, po które sięgnie  i powie: „To jest 
dokładnie to, czego szukałam!” „Fenomenalne!” 
„Czegoś takiego było mi trzeba!”

I kobiety tak mówią?
Dokładnie tak mówią, to cytaty! Ba, nie tylko 

kobiety, również mężczyźni. Mamy wielu za-
dowolonych i wiernych klientów płci męskiej. 
Moje kosmetyki pomagają również im pożegnać 
się z uciążliwymi kłopotami, od banalnych po-
drażnień po goleniu – które jednak mogą prowa-
dzić do poważnych zaburzeń – po trądzik i roz-
maite problemy skórne. Nasze preparaty działają 
pielęgnująco nawet przy żylakach i bólach kost-
no-stawowych, mamy też unikatowe produkty 
do pielęgnacji obszarów intymnych. 

A te zmarszczki? Mamy je zwalczać 
samą harówką?

Harówka na pewno nie zaszkodzi, jednak dzię-
ki naszym preparatom – takim jak kolageny Plus 
i White oraz kremy Poetica, Successlogy czy wy-
jątkowe Sacrum – rozstaniemy się ze zmarszcz-
kami w kulturalnej atmosferze i przyśpieszonym 
tempie. Zalecam zresztą równoległe stosowanie 
naszego kolagenu AP BIOAKTIV i biokremów 
botanicznych, ponieważ wzajemnie potęgują 
swoje działanie i rezultaty są szybsze i lepsze.

Trudno jest zbudować markę 
kosmetyczną tak od zera?

Łatwo nie jest! Ale za to jaka satysfakcja!

Jak się rozstać 
ze zmarszczkami 
w kulturalnej atmosferze?

Rozmowa 
z anną Pikura, 

twórczynią marki 
ekskluzywnych 
biokosmetyków 

i sieci Klinik 
Odnowy 

Kolagenowej.

Naprawdę nie miała Pani żadnych pleców, 
znajomości, spadku po dalekim krewnym?

Wszystko budowałam sama, krok po kroku. 
Konsekwencja, niezrażanie się przeciwnościami 
i zapał do tego, co się robi – oto tajemnica suk-
cesu. I na pewno trochę szczęścia, znalezienie się 
w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. 
Można powiedzieć, że moje doświadczenie prze-
czy wszystkim obiegowym opiniom, iż bez zna-
jomości, bogatego wujka i układów nic się nie 
da osiągnąć. Z radością temu zaprzeczam. Dziś, 
kiedy fi rmuję swoją twarzą własną markę kosme-
tyczną z najwyższej półki i nasze Kliniki Odnowy 
Kolagenowej o unikatowej, nowatorskiej ofercie, 
ktoś patrzący z boku mógłby pomyśleć, że wszyst-
ko układa mi się jak po płatkach róż. Tymczasem 
to naprawdę ciężka harówka. Polecam wszystkim, 
Helena Rubinstein się nie myliła (śmiech).

Co jest ważniejsze – konsekwencja 
czy zapał?

To pierwsze jest wynikiem tego drugiego. Gdy-
by nie wielka chęć, żeby autentycznie coś zmie-
nić na rynku kosmetycznym, żeby wymyślić, jak 
odzyskać utraconą urodę i nie namęczyć się przy 
tym zanadto, inaczej patrzyłabym na przeciwno-
ści, których przecież żadnej odnoszącej sukcesy 
fi rmie nie brakuje. Harówka to więc numer jeden 
– ale bez odrobiny szczęścia i bez wielkiego za-
pału, by realizować swe marzenia, niewiele bym 
osiągnęła.

Co się Pani marzy?
O marzeniach nie rozmawiam. Chyba że o tych, 

które już się spełniły. Studiowałam socjologię, 
ale nawet na tym kierunku studiów można się 
poświęcić tematowi urody. Interesowały mnie 
kanony piękna na przestrzeni dziejów. 

Dostrzegłam, że ówczesny rynek kosmetyczny 
nie miał w zasadzie nic nowego do powiedzenia, 
zmieniały się tylko opakowania produktów. Za-
częłam szukać nowego podejścia i nowych moż-
liwości. Znalazłam. Nasza pierwsza linia – kola-
gen AP BIOAKTIV – okazała się przełomowa, 
zarówno jeśli chodzi o skuteczność działania jak 
i podejście do pielęgnacji urody, niejako w dialo-
gu z nią stworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju 
botaniczną linię biokremów złożonych z najcen-
niejszych substancji roślinnych. 

Przyjęłam hipokratejską zasadę „po pierwsze 
– nie szkodzić”, co od razu ukierunkowało mnie 
na kosmetologię typu „slow”, bezpieczną i dzia-
łającą od środka, odbudowującą skórę i sąsiednie 
tkanki – taka jest całość naszej oferty, zarówno 
kosmetyków jak i zabiegów w naszych Klini-
kach, w której poszczególne elementy wzajem-
nie potęgują swoją moc.

Sporo więc marzeń już się spełniło?
Tak! A wśród nich najważniejsze – aby dzięki 

moim produktom wiele osób spełniło swe marze-
nia o pięknym wyglądzie.

Wszystko bu-
dowałam sama, 

krok po kroku. 
Konsekwencja, 
niezrażanie się 
przeciwnościa-

mi i zapał do 
tego, co się robi 
– oto tajemnica 

sukcesu. 

Sparafrazuję 
po swojemu 
słowa Heleny 
Rubinstein – 
„porządna ha-
rówka wymiata 
zmarszczki 
z umysłu i z du-
cha”. 

Klinika ANNA PIKURA 
Gdynia, ul. Świętojańska 81

tel. 58/ 661 33 18, 
kom. 502 292 025

www.annapikura.com

Krem Poetica w cenie 159 zł!
Zobacz pozostałe promocje na www.annapikura.com

PROMOCJE WAKACYJNE!
Kup dwa biokremy ANNA PIKURA, a trzeci otrzymasz w GRATIS*
*Promocja trwa do wyczerpania zapasów; nie obejmuje kolagenu
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Z tym kuponem otrzymujesz rabat na następujące zabiegi w Klinikach ANNA PIKURA:
4 zabiegi liposukcji ultradźwiękowej w cenie 400 zł zamiast 1600 zł
2 zabiegi dermomasażu (usuwanie cellulitu) za 200 zł zamiast 800 zł
3 zabiegi mezoterapii bezigłowej w cenie 300 zł zamiast 600 zł
3 zabiegi Rewitalizacji (lifting bez skalpela) za 600 zł zamiast 1200 zł
2 zabiegi odmładzające dłonie Secret Gloves z mikrodermabrazją dłoni w cenie 200 zł zamiast 400 zł
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Jaka jest tajemnica pięknego wyglądu?
Sparafrazuję po swojemu słowa Heleny Rubin-

stein – „porządna harówka wymiata zmarszcz-
ki z umysłu i z ducha”. Czy to nie znamienne, 
że taką sekwencję wygłosiła twórczyni jednej 
z najsłynniejszych marek kosmetycznych na 
świecie? Przecież Helena Rubinstein była wy-
bitną innowatorką! Z kolei Sophia Loren, która 
przecież wciąż pozostaje ikoną urody, powie-
działa kiedyś, że uroda to jest to, jak czujemy się 
w środku, że nie jest ona czymś fi zycznym. Ten 
sposób myślenia jest mi bliski. Młodość i piękno 
płyną ze środka i nie są zależne od wieku. Oczy-
wiście proponując moją własną „kulturę urody” 
i własną markę kosmetyczną, powołuję się na te 
piękne kobiety z pewną kokieterią. Bynajmniej 

nie twierdzę, że nie jest istotne, czy i jakich 
kosmetyków używamy – bo jest! I to właśnie 
udowadniam.

W jakim sensie kosmetyki ANNA PIKURA 
spełniają oczekiwania ich użytkowników?

Całkiem dosłownym. Nasze kosmetyki – za-
równo kolagen aktywny biologicznie AP BIO-
AKTIV jak i biokremy botaniczne – czynią róż-
nicę. Odbudowują, wyprowadzają na prostą i re-
alnie rozwiązują trudne problemy kosmetyczne. 
Umożliwiają to naturalne substancje biozgodne 
z naszymi tkankami. Zastosowanie przemyśleń 
Heleny Rubinstein czy Sophii Loren to indywi-
dualny wybór każdej kobiety, natomiast ja jako 
producentka kosmetyków daję kobiecie konkre-
ty. Preparaty, po które sięgnie  i powie: „To jest 
dokładnie to, czego szukałam!” „Fenomenalne!” 
„Czegoś takiego było mi trzeba!”

I kobiety tak mówią?
Dokładnie tak mówią, to cytaty! Ba, nie tylko 

kobiety, również mężczyźni. Mamy wielu za-
dowolonych i wiernych klientów płci męskiej. 
Moje kosmetyki pomagają również im pożegnać 
się z uciążliwymi kłopotami, od banalnych po-
drażnień po goleniu – które jednak mogą prowa-
dzić do poważnych zaburzeń – po trądzik i roz-
maite problemy skórne. Nasze preparaty działają 
pielęgnująco nawet przy żylakach i bólach kost-
no-stawowych, mamy też unikatowe produkty 
do pielęgnacji obszarów intymnych. 

A te zmarszczki? Mamy je zwalczać 
samą harówką?

Harówka na pewno nie zaszkodzi, jednak dzię-
ki naszym preparatom – takim jak kolageny Plus 
i White oraz kremy Poetica, Successlogy czy wy-
jątkowe Sacrum – rozstaniemy się ze zmarszcz-
kami w kulturalnej atmosferze i przyśpieszonym 
tempie. Zalecam zresztą równoległe stosowanie 
naszego kolagenu AP BIOAKTIV i biokremów 
botanicznych, ponieważ wzajemnie potęgują 
swoje działanie i rezultaty są szybsze i lepsze.

Trudno jest zbudować markę 
kosmetyczną tak od zera?

Łatwo nie jest! Ale za to jaka satysfakcja!

Jak się rozstać 
ze zmarszczkami 
w kulturalnej atmosferze?

Rozmowa 
z anną Pikura, 

twórczynią marki 
ekskluzywnych 
biokosmetyków 

i sieci Klinik 
Odnowy 

Kolagenowej.

Naprawdę nie miała Pani żadnych pleców, 
znajomości, spadku po dalekim krewnym?

Wszystko budowałam sama, krok po kroku. 
Konsekwencja, niezrażanie się przeciwnościami 
i zapał do tego, co się robi – oto tajemnica suk-
cesu. I na pewno trochę szczęścia, znalezienie się 
w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. 
Można powiedzieć, że moje doświadczenie prze-
czy wszystkim obiegowym opiniom, iż bez zna-
jomości, bogatego wujka i układów nic się nie 
da osiągnąć. Z radością temu zaprzeczam. Dziś, 
kiedy fi rmuję swoją twarzą własną markę kosme-
tyczną z najwyższej półki i nasze Kliniki Odnowy 
Kolagenowej o unikatowej, nowatorskiej ofercie, 
ktoś patrzący z boku mógłby pomyśleć, że wszyst-
ko układa mi się jak po płatkach róż. Tymczasem 
to naprawdę ciężka harówka. Polecam wszystkim, 
Helena Rubinstein się nie myliła (śmiech).

Co jest ważniejsze – konsekwencja 
czy zapał?

To pierwsze jest wynikiem tego drugiego. Gdy-
by nie wielka chęć, żeby autentycznie coś zmie-
nić na rynku kosmetycznym, żeby wymyślić, jak 
odzyskać utraconą urodę i nie namęczyć się przy 
tym zanadto, inaczej patrzyłabym na przeciwno-
ści, których przecież żadnej odnoszącej sukcesy 
fi rmie nie brakuje. Harówka to więc numer jeden 
– ale bez odrobiny szczęścia i bez wielkiego za-
pału, by realizować swe marzenia, niewiele bym 
osiągnęła.

Co się Pani marzy?
O marzeniach nie rozmawiam. Chyba że o tych, 

które już się spełniły. Studiowałam socjologię, 
ale nawet na tym kierunku studiów można się 
poświęcić tematowi urody. Interesowały mnie 
kanony piękna na przestrzeni dziejów. 

Dostrzegłam, że ówczesny rynek kosmetyczny 
nie miał w zasadzie nic nowego do powiedzenia, 
zmieniały się tylko opakowania produktów. Za-
częłam szukać nowego podejścia i nowych moż-
liwości. Znalazłam. Nasza pierwsza linia – kola-
gen AP BIOAKTIV – okazała się przełomowa, 
zarówno jeśli chodzi o skuteczność działania jak 
i podejście do pielęgnacji urody, niejako w dialo-
gu z nią stworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju 
botaniczną linię biokremów złożonych z najcen-
niejszych substancji roślinnych. 

Przyjęłam hipokratejską zasadę „po pierwsze 
– nie szkodzić”, co od razu ukierunkowało mnie 
na kosmetologię typu „slow”, bezpieczną i dzia-
łającą od środka, odbudowującą skórę i sąsiednie 
tkanki – taka jest całość naszej oferty, zarówno 
kosmetyków jak i zabiegów w naszych Klini-
kach, w której poszczególne elementy wzajem-
nie potęgują swoją moc.

Sporo więc marzeń już się spełniło?
Tak! A wśród nich najważniejsze – aby dzięki 

moim produktom wiele osób spełniło swe marze-
nia o pięknym wyglądzie.

Wszystko bu-
dowałam sama, 

krok po kroku. 
Konsekwencja, 
niezrażanie się 
przeciwnościa-

mi i zapał do 
tego, co się robi 
– oto tajemnica 

sukcesu. 

Sparafrazuję 
po swojemu 
słowa Heleny 
Rubinstein – 
„porządna ha-
rówka wymiata 
zmarszczki 
z umysłu i z du-
cha”. 

Klinika ANNA PIKURA 
Gdynia, ul. Świętojańska 81

tel. 58/ 661 33 18, 
kom. 502 292 025

www.annapikura.com

Krem Poetica w cenie 159 zł!
Zobacz pozostałe promocje na www.annapikura.com

PROMOCJE WAKACYJNE!
Kup dwa biokremy ANNA PIKURA, a trzeci otrzymasz w GRATIS*
*Promocja trwa do wyczerpania zapasów; nie obejmuje kolagenu
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Z tym kuponem otrzymujesz rabat na następujące zabiegi w Klinikach ANNA PIKURA:
4 zabiegi liposukcji ultradźwiękowej w cenie 400 zł zamiast 1600 zł
2 zabiegi dermomasażu (usuwanie cellulitu) za 200 zł zamiast 800 zł
3 zabiegi mezoterapii bezigłowej w cenie 300 zł zamiast 600 zł
3 zabiegi Rewitalizacji (lifting bez skalpela) za 600 zł zamiast 1200 zł
2 zabiegi odmładzające dłonie Secret Gloves z mikrodermabrazją dłoni w cenie 200 zł zamiast 400 zł
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- Jaka, według lekarza powinna 
być zdrowa firma?

- To będzie taka firma, która stawia na 
harmonijny rozwój, jest sprawna w po-
konywaniu trudności, gra zespołowo i  
uzyskuje zasłużone sukcesy. Powinna być 
też  prowadzona przez dobrego, zdrowe-
go i sprawnego szefa,który będzie dobrze 
przygotowanego do tej roli...

- A jak ten szef może się przygoto-
wać albo sprawdzić swoje predys-
pozycje do prowadzenia biznesu?

-To jest kwestia poradnictwa psycholo-
gicznego. Warto po prostu wybrać się do 
specjalisty w tym zakresie...

- Zna więc Pan przypadki, gdy ktoś 
odchodzi z korporacji, oszczędzone pie-
niądze planuje włożyć w swoją firmę 
ale przedtem właśnie u psychologa chce 
sprawdzić,czy się do tego nadaje?

-Nie znam. Do gabinetu psycholo-
gicznego i lekarskiego biznesmeni 
chodzą zwykle, gdy już jest zbyt 
późno czyli w przypadku pojawie-
nia się kłopotów. Z których „ucie-
kają “ w chorobę, depresję, alkohol 
i prochy.

Ale rolę takiego „sprawdzacza” pełni 
zazwyczaj skutecznie zarząd firmy. Tam 
pracują ludzie, którzy mają też doświad-
czenie a sam zarząd jest mocnym organem 
kontrolnym. Tu trzeba też podkreślić, że ta 
kontrola nie ma charakteru tylko represyj-
nego ale polega także na naprawianiu pro-
blemów,jeszcze przed ich pojawieniem 
się, albo wtedy, gdy mają miejsce. Sam 
pamiętam, jak zarząd niemieckiego szpi-
tala, w którym miałem praktykę szybko 
zareagował na wiadomość, że placówka 
nie przynosi zysku. W tym przypadku re-
akcja trwała tydzień i polegała na dokład-
nym sprawdzeniu dokumentów, ustaleniu 
powodów i sposobów przeciwdziałania 
takiej sytuacji w przyszłości.

- Sugeruje Pan sprawdzenie swoich 
predyspozycji jeszcze przed założe-
niem firmy, ja z kolei obserwuję,ze 
przedsiębiorcy testują swoje umie-
jętności w trakcie, czyli prowadząc 
przedsiębiorstwo...

O zdrowych relacjach w firmie i analogii między 
medycyną a biznesem z doktorem Rudolfem 
Greczko, prowadzącym w Łebie Ośrodek Zdrowia 
„PROMOTiON” rozmawia Grzegorz Bryszewski.

-To prawda. I wiadomo, że społeczne 
i gospodarcze efekty niedostosowania do 
roli przedsiębiorcy mogą być olbrzymie. 
Na taką sytuację trzeba spojrzeć jednak 
w sposób bardziej ogólny. Nie mamy bo-
wiem wielkich możliwości sprawdzenia 
dojrzałości do roli pracodawcy. Mamy 
w szkołach test sprawności szkolnej, 
mamy również poradnictwo pedagogicz-
no-zawodowe natomiast jeśli chodzi o po-
radnictwo, które by przygotowywało do 
roli przedsiębiorcy to jest już trudniej.  Ale 
teoretycznie jest to możliwe i są ośrodki 
w Polsce działające z zakresu psychologii 
pracy, psychologii zarządzania i psycho-
logii instytucji, które mogą nam pomóc 
w przebrnięciu przez tzw „próg zarządza-
nia”. To są nowe sytuacje. Ale pojawiają 
się już symptomy tego, że ten temat jest 
coraz bardziej skutecznie realizowany 
w Polsce. Pojawił się bowiem kierunek 
kształcenia menedżerów kadry parafial-
nej. Bo ksiądz też musi być menedżerem. 
Kiedyś tego nie było, wystarczyło,żeby 
był zaledwie dobrym pasterzem i potrafił 
miłować bliźniego. Podobna sytuacja ma 
miejsce w medycynie. Bo kiedyś wystar-
czyło, że lekarz dobrze leczył...

-A zna Pan przypadki,gdzie ktoś 
prowadził własną firmę, po jakimś 
czasie zrozumiał że się do tego zu-
pełnie nie nadaje i odzyskał spokój 
dopiero, gdy został szeregowym 
pracownikiem innej firmy?

-Oczywiście. Znam osobiście człowie-
ka, który pracował na stanowisku dyrek-
torskim i właśnie z jego powodu firma 
była bliska upadku. Okazało się,że zupeł-
nie się nie nadawał do kontaktów między-
ludzkich i nie udawało mu się skutecznie 
poprowadzić żadnych negocjacji. Zarząd 
firmy odpowiednio szybko zorientował 
się w takim zagrożeniu. Dyrektor przestał 
więc być dyrektorem i trafił na samodziel-
ne stanowisko. Teraz ta osoba prowa-
dzi jednoosobową firmę i świetnie sobie 
z tym radzi.

- Mówiliśmy już o zdrowej firmie, 
jakie więc w tym miejscu powinny 
być relacje, żeby również one były 
zdrowe?

- Zdrowe relacje w firmie to będą takie, 
które uważają konflikt za normę i gdzie 
potrafi się przeciwdziałać wybuchowi 
niezadowolenia zanim nastąpi zerwanie 
więzi między stronami.

To właśnie w zdrowiu nazywa się za-
pobieganiem. Nawet w trakcie choroby, 
na którą już zapadliśmy myślimy o tym, 
żeby jej skutki nie były niszczące dla or-
ganizmu. Stres jest normą, bo uwrażliwia 
człowieka i każe mu reagować. Jeśli oczy-
wiście nie przekracza naszych możliwości 
adaptacyjnych to buduje, w przeciwnym 
przypadku -niszczy. A to, czy jesteśmy 
zdolni do pokonywania stresu to to jest 
właśnie stan zdrowia. Zdrowa firma jest 
przygotowana na konflikty, stresy i straty, 
na to, żeby lawirować na rynku.

 
-A co ze zdrowiem szefa?

- Ono ma kluczowe znaczenie. Sam ob-
serwuje sytuacje, gdy właściciele dużych 
firm wyjeżdżają na wakacje i potem na 
basenie hotelowym spędzają czas przed 
komputerem, żeby zajmować się sprawa-
mi firmy. W takich sytuacjach pojawiają 
się tłumaczenia, że „beze mnie ta firma 
upadnie”, ale to nie są żadne argumenty. 
Bo przedsiębiorca powinien tak stworzyć 
swoją działalność, żeby właśnie mógł wy-
jechać na tydzień urlopu i wyłączyć się od 
spraw zawodowych. Bo zdrowy przedsię-
biorca to nie tylko taki, co chodzi często 
do lekarzy ale  ten, który rozumie potrzebę 
odpoczynku i pozwala sobie na niego.

Ośrodek Zdrowia 
PROMOTION 
Powstańców Warszawy 32
84-360 Łeba
Tel. 59 866 18 81 

zdrowa Firma
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Człowiek – najlepsza inwestycja

Jako doradca Punktu Konsultacyj-
nego Krajowego Systemu Usług (PK 
KSU) często  spotykam się z pytania-
mi dotyczącymi rejestracji spółek pra-
wa handlowego.  Zgłaszającym się do 
nas klientom pomagamy przejść przez 
wszystkie etapy utworzenia spółki, 
począwszy od przygotowania umowy 
i dokumentów, kończąc na rejestracji. 
Jest to możliwe w ramach jednej z na-
szych usług - „Asysta w rozpoczyna-
niu działalności gospodarczej”, która 
dofinansowana jest w 90 % ze środ-

ków Unii Europejskiej i budżetu państwa. 
Jak przebiega proces rejestracji spółek prawa handlowego, w któ-

rym możemy Państwu pomóc?  Należy rozpocząć od zawarcia 
umowy spółki oraz ustanowienia jej statutu. W przypadku spółek: 
jawnej i partnerskiej umowę sporządzają wspólnicy, nie wymaga 
ona potwierdzenia aktem notarialnym. W pozostałych przypad-
kach umowa albo statut muszą być przygotowane w formie aktu 
notarialnego. Następnie, jeżeli jest to konieczne, należy wybrać or-
gany spółki (zarząd, rada nadzorcza) i ustalić jej skład osobowy. 

Aby zarejestrować spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego trzeba wypełnić odpowiednie formularze, 
które są dostępne nieodpłatnie w sądach rejestrowych oraz na stro-
nie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Z formularzami 
należy przedłożyć również inne dokumenty: umowę/statut spółki, 
dokument, w którym dokonano wyboru osób do organów spółki, 
listę wspólników (nie dotyczy spółki akcyjnej), wzory podpisów 
reprezentantów spółki, oświadczenie członków zarządu spółki ka-
pitałowej o wniesieniu kapitału zakładowego. 

Do dokumentów rejestracyjnych spółki w KRS dołącza się for-

Dla przedsiębiorczych 
- Ekspert PK KSU radzi
Michał Koralewski, radca prawny 
w Kancelarii Radców Prawnych 
Legitus s.c., doradca PK KSU.

Skorzystaj z usług Punktów Konsultacyjnych KSU 

PK KSU świadczą usługi informacyjne i doradcze dla 
przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej 
firmy. tutaj:
- Dowiesz się, jak napisać biznesplan, założyć i rozwinąć    
   firmę oraz jak dopełnić wszelkich formalności z tym  
   związanych
- Omówisz swój pomysł na biznes i dobierzesz     
   najlepszą dla siebie formę działalności gospodarczej
- Zakładając i prowadząc firmę, skorzystasz z pomocy  
  ekspertów, w tym radcy prawnego i doradcy    
   finansowo-podatkowego 
- Dowiesz się, jak sięgnąć po dotacje unijne, 
   pożyczki i poręczenia
- Usługi informacyjne są bezpłatne, natomiast   
   usługi doradcze współfinansowane są 
   z funduszy europejskich. 

Więcej na www.pomorskie.ksu.parp.gov.pl

mularze przeznaczone dla innych instytucji, tj. formularz 
NIP-1, który sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego, 
formularz RG-1, celem nadania numeru REGON, a także for-
mularz ZUS-ZPA, który sąd przesyła do właściwego oddziału 
ZUS. Wniosek o rejestrację spółki w KRS podlega opłacie 
sądowej w wys. 500 zł i opłacie za ogłoszenie w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym w wys. 400 zł. Do wniosku o reje-
strację w KRS dołącza się dowód ich uiszczenia.

Jeżeli spółka zamierza być podatnikiem VAT czynnym, po-
winna dodatkowo zarejestrować się jako podatnik podatku od 
towarów i usług. W tym celu powinna złożyć we właściwym 
dla niej urzędzie skarbowym wniosek na formularzu VAT-R, 
a jeśli zamierza dokonywać transakcji wewnątrzwspólnoto-
wych również formularz VAT-R/UE.  

Skorzystanie z usługi Punktu Konsultacyjnego KSU stano-
wi gwarancję prawidłowo i rzetelnie skonstruowanych doku-
mentów już na początku działalności spółki, co zabezpieczy 
interesy jej założycieli.



EXPRESS BIZNESU      80 |  


