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Z  prawdziwą  przyjemnością  oddajemy w  Państwa  ręce  kolejny,  27  numer 
Expressu Biznesu. Zwłaszcza, że przed nami Święta Wielkanocne. Z tej oka-
zji spieszymy z życzeniami powodzenia w życiu osobistym i zawodowym dla 
wszystkich naszych Czytelników. 
Za oknem puka do nas wiosenna aura, a wiadomo, że wiosna to czas zmian. 

Najlepiej zmiany te widać w wiodącym temacie tego numeru naszego magazy-
nu. Zachęcamy do lektury artykułu na temat nowego kierunku obranego przez 
Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Co udało się zrobić do tej pory? Jakich inwe-
stycji dokonano? Jak przełożą się one na wzrost liczby pasażerów i komfort ich 
podróży? Wszystko to w tym numerze Expressu Biznesu.  
Ponadto zapraszamy do relacji z XXI Forum Gospodarczego w Toruniu. Pi-

szemy także o ważnych inwestycjach deweloperskich, które dopełniają nowo-
czesnego i dynamicznego wizerunku Trójmiasta, jak choćby Centrum Biurowe 
Neptun, Kamienica Rybacka, czy Tensor – przedsięwzięcie Eurostylu, tworzące 
nową biurową przestrzeń miasta. A ponieważ nie samymi sprawami zawodowy-
mi człowiek żyje, przedstawiamy także przegląd trójmiejskich centrów handlo-
wych. Analizujemy, jaką ofertą są w stanie przyciągnąć nowych klientów w do-
bie niezwykle nasilonej konkurencji tego rodzaju obiektów.   
A ponieważ nasz magazyn jest nierozerwalnie związany z Pomorzem, w nu-

merze nie mogło zabraknąć tematów poświęconych gospodarce morskiej. Za-
praszamy do lektury wywiadu poświęconego fi rmie Crist Offshore i zapozna-
nia się z planami dotyczącymi przyszłości przemysłu stoczniowego. W dalszej 
części można także dowiedzieć się,  dlaczego to Hiszpanie zrewaloryzują jedną 
z ważniejszych linii kolejowych w naszym regionie.  Ponadto przed Państwem 
wywiady z osobami ze świata polityki i samorządności. W szczególności po-
lecamy  rozmowę  z marszałkiem województwa  pomorskiego, Mieczysławem 
Strukiem, 
Przed nami „najdłuższy weekend nowoczesnej Europy”, co zachęca do czy-

nienia planów związanych z turystyką i wypoczynkiem. Warto przed zagospoda-
rowaniem wolnego czasu zapoznać się z pomysłem opłynięcia Pętli Żuławskiej.
Do Państwa dyspozycji jest także dodatek Warmia i Mazury, gdzie znajdują się 

liczne informacje na temat atrakcji oraz inwestycji tego bliskiego nam przecież 
regionu. Oprócz tego w tym przedświątecznym okresie zachęcamy do włączenia 
się w działalność charytatywną – stąd nasz artykuł poświęcony akcji Caritas, by 
ufundować pralki dla rodzin wielodzietnych. 
Na koniec zapraszamy do lektury działu „Lifestyle” związa-

nego przede wszystkim z relaksem i  spędzaniem wolnego cza-
su. Staramy się być wszędzie tam, gdzie kształtują się nowe 
trendy. Co piszczy w wielkomiejskiej modzie? Jakie tenden-
cje opanowały wiosnę? O  tym przeczytają Państwo w na-
szej relacji z pokazów mody w gdyńskim Centrum Riviera. 
Ponadto przedstawicielki płci pięknej znajdą u nas porady 
dietetyczki oraz najświeższe informacje o nowoczesnych za-
biegach kosmetycznych w służbie urody. Dowiedzą się, jak 
być piękną na wiosnę, a nawet - jak książka może ubrać 
kobiecą duszę. 
Zapraszamy do tej emocjonującej lektury!

Piotr Ruszewski
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Zwiększające się przewozy 
kolejowe, zarówno towarowe, 
jak i pasażerskie, w połączeniu 
z brakiem kluczowych inwesty-
cji mogą zagrozić  i zahamo-
waniem rozwoju trójmiejskich 
portów - to kluczowy wniosek 
Zespółu Doradców Gospodar-
czych TOR. 

Taki wniosek eksperci TOR za-
warli w raporcie na temat dostęp-
ności Portu Gdynia transportem 
kolejowym.
Jak przewidują autorzy rapor-
tu – przy zachowaniu obecnych 
tendencji, w ciągu kilku  lat wy-
stąpić może poważny problem 
z dostępnością Portu Gdynia dla 
przewoźników towarowych. A to 
wpłynie negatywnie nie tylko na 
sytuację branży portowej i przed-
siębiorców z Pomorza, ale i całej 
gospodarki krajowej.Wśród 
najważniejszych czynników ma-
jących negatywny wpływ na do-
stępność kolejową trójmiejskich 
portów wymieniono rozwój kolei 
aglomeracyjnych, planowane 
wprowadzenie pociągów Pendo-
lino. Jednocześnie dynamiczny 
wzrost przeładunków – Port 
Gdynia osiągnął w 2013r. re-
kordowy wynik 17,66 mln ton, 
powoduje zwiększone zapotrze-
bowanie na przywóz i wywóz 
towarów do portów.
-W Bałtyckim Terminalu Kon-
tenerowym, od dwóch lat udział 

kolei w ogólnej liczbie przeła-
dunków wynosi ponad 40%. 
Rynek kolejowych przewozów 
intermodalnych rozwija się nie-
zwykle dynamicznie – komentuje 
Krzysztof Szymborski, przewod-
niczący Rady Interesantów Portu 
Gdynia. – Jednak aby utrzymać 
tą tendencję i zapewnić warunki 

do rozwoju polskiego eksportu, 
konieczne są inwestycje w infra-
strukturę kolejową.
Autorzy raportu za najważniejsza 
inwestycję uznają moderniza-
cję dawnej magistrali węglo-
wej – dziś nieco zapomnianej, 
jednotorowej i na kilku odcin-
kach niezelektryfikowanej linii, 
której modernizacja pozwoli na 
zapewnienie dostępu do Trój-
miasta będącego alternatywą 
dla przeciążonej linii Gdynia-
Gdańsk-Tczew.  Wśród pozo-
stałych wniosków znalazły się 
rozbudowa linii 202/9 na terenie 
aglomeracji trójmiejskiej, moder-
nizacja i elektryfikacja linii 203 
na odcinku Tczew-Łąg. Wśród 
kluczowych inwestycji wymie-
niono również modernizację 
przejścia granicznego Zwardoń-
Skalite. Niska przepustowość 
torów oraz brak elektryfikacji 
części odcinków sprawia, że szlak 
ten wydaje się mało atrakcyjny 
a słowaccy kontrahenci wybierają 
raczej usługi portu w Hamburgu. 
                  (GB)

Kolejowy zator 
powstanie 
w Trójmieście?

Salon 
Apple 
ruszył 
w Madisonie

Sii, trzeci co do wielkości pracodawca IT na 
Pomorzu (450 pracowników), firma z tytułem 
„Najlepszego Miejsca Pracy IT w Polsce” 2012 
i 2013, planuje zwiększyć w tym roku zatrudnie-
nie do ponad 600 osób w oddziale gdańskim. 
Sii prowadzi w swoim Centrum Testów i Rozwoju 
Oprogramowania w nowoczesnym kompleksie 
biurowym Olivia Business Centre projekty dla 
firm z całego świata, m.in. UTC, Gemalto, NXP, 
PUMA, ThyssenKrupp, Nordea, Energa, DFC. 
Specjaliści Sii pracują także wewnątrz struktur IT 
klientów - światowych liderów w wielu branżach. 
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200 miejsc 
pracy 
w Gdańsku
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Notowana na warszawskiej giełdzie 
Spółka Eurotel SA uruchomiła w cen-
trum handlowym Galeria Madison 
w Gdańsku salon sprzedaży produk-
tów Apple pod marką iDream. 

To już siódmy w Polsce salon tej sieci 
sklepów działającej jako Apple Pre-
mium Reseller i pierwszy w Gdańsku
Otwarciu salonu w centrum handlo-
wym Galeria Madison w Gdańsku 
towarzyszyła całodniowa impreza, 
którą uświetniła swoją obecnością 
Anna Rogowska, utytułowana lekko-
atletka – tyczkarka, medalistka igrzysk 
olimpijskich, mistrzyni świata i halowa 
mistrzyni Europy.
Organizatorzy zadbali także o inne 

atrakcje -występy muzyczne, zabawy 
malarskie, graficzne i sportowe - kon-
certy gitarowe na iPadzie (i pojedynki 
iPad vs gitara), zabawy z kulą Sphero 
(sterowaną iPadem) oraz kostkami 
Dice+ (służącymi m.in. do grania w gry 
planszowe na iPadzie), jazdy na rowerze 
stacjonarnym i sprawdzanie swoich 
parametrów wysiłkowych za pomocą 
pulsometru iHealth i aplikacji SpO2.
-Powierzchnia salonu wynosi ponad 
100 metrów kwadratowych, co oprócz 
doskonałej lokalizacji, jest jednym z wy-
mogów otrzymania najwyższej kategorii 
salonów sprzedaży jako Apple Premium 
Reseller.- mówi Joanna Jaworska, mana-
ger marki iDream w Eurotel SA.
               (GB)

Firma Regus, czyli 
największy na świe-
cie dostawca ela-
stycznych rozwiązań 
w zakresie miejsc 
pracy otwiera swój 
oddział w gdańskiej 
Alchemii. Będzie 
to już 13 placówka 
w kraju, ale pierwsza 
w Trójmieście. Re-
gus rozpocznie dzia-
łalność w czerwcu.

Regus to działają-
cy od 1989 roku 
globalny dostawca 
elastycznych roz-
wiązań w zakresie 
miejsc pracy. Firma założona została 
w Brukseli, a jej obecna siedziba 
mieści się w Luksemburgu. Regus 
stale rozszerza zakres oferowanych 
produktów i usług, dostosowując je 
do zmieniających się realiów rynku, 
potrzeb klientów, a także sposobów 
ich pracy. Klienci firmy mają do dys-
pozycji zaawansowane rozwiązania, 
zaczynając od salonów biznesowych, 
po sale wideokonferencji czy indy-
widualne workpody. Z usług firmy 
korzystać można także zdalnie, co 
doskonale wpisuje się we współcze-
sne trendy rynku pracy mobilnej, 

Regus 
wchodzi 
do Gdańska

-Współpraca z największymi między-
narodowymi firmami powoduje, że 
oferujemy naszym pracownikom bardzo 
szerokie spektrum projektów, w ramach 
których mogą rozwijać swoje kompeten-
cje i zdobywać unikatowe doświadcze-
nia. - mówi Michael Desmurs, Dyrektor 
Zarządzający Sii Gdańsk. Dynamiczny 
rozwój Sii na Pomorzu, potwierdza 
Michał Kacprowicz - Project Manager 
ds. inwestycji w sektorze ICT z Invest in 
Pomerania.- Rozwój Sii w okresie ostat-
nich lat jest najlepszym dowodem na to, 
że w Trójmieście można realizować duże 
projekty w tym sektorze. Plany zwięk-
szenia zatrudnienia o kolejnych 250 
inżynierów to obszar, w którym firma 
może liczyć na wsparcie i pełne zaanga-
żowanie partnerów inicjatywy Invest in 
Pomerania - mówi Michał Kacprowicz.
               (GB)

a wszystkie te udogodnienia dostępne 
są bez ponoszenia stałych kosztów.
Gdański oddział będzie 13 placówką 
w Polsce (obecne są w Warszawie, 
Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie), ale 
pierwszą w Trójmieście. W tym roku 
planowane są otwarcia nowych centrów 
biznesowych między innymi w Kato-
wicach i Krakowie. Regus rozpocznie 

swoją działalność na początku czerwca, 
a jego oddział mieścić się będzie na 5 
piętrze wieży biurowej Aurum kom-
pleksu Alchemia. Inwestycja w Gdańsku 
związana jest z globalnym programem 
ekspansji firmy, a duże znaczenie przy 
decyzji o wejsciu do Trójmiasta miał 
prężny rozwój aglomeracji na prze-
strzeni ostatnich lat. Alchemia wybrana 
została ze względu na dogodną lokali-
zację, dobre skomunikowanie, a także 
dodatkowe funkcje oraz usługi oferowa-
ne przez centrum rekreacyjno-sportowe 
mieszczące się w kompleksie.
               (GB)
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Doceniono 
przedsiębiorców 
z regionu

Nagrody wręczono  we wtorek 18 marca w Dwo-
rze Artusa w trakcie corocznego spotkania wo-
jewody pomorskiego i marszałka województwa 
pomorskiego z pomorskimi przedsiębiorcami. 
Podczas spotkania 28 przedsiębiorców otrzymało 
listy gratulacyjne  za działalność społeczną  oraz 
szkoleniową i za umiejętne łączenie rzemieśl-
niczych tradycji z nowoczesnością. Na tej liście 
znalazło się wielu przedstawicieli tzw „ginących 
zawodów”, którym gratulowano wytrwałości 
i zaangażowania na rzecz swojej pracy.
- W Pana rękach spoczywa odpowiedzialne za-
danie. Zajęcie, które Pana wykonuje to sztuka, 
której nie sposób nauczyć się z podręcznika. To 
mistrz musi przekazać tajniki kunsztu swojemu 
uczniowi. Misja szkolenia swoich następców, 
zaszczepiania w nich pasji oraz radości z wyko-
nywanej pracy zasługuje na najwyższe wyrazy 
uznania. Za ten trud pragniemy Panu gorąco 
podziękować – czytamy w liście gratulacyjnym.
Czterech przedsiębiorców wyróżniono natomiast 
za nowoczesność i profesjonalizm prowadzenia 
fi rmy. W tej kategorii listy gratulacyjne trafi ły do 
Stefana Styna (Przedsiębiorstwo Elektryczno- 
Budowlane STEL), Damiana Werra (PPHU DA-
MIAN), Adama Kummera (Wytwórnia Wędlin) 
i Alicji Rospond (Ośrodek Feng-Shui, Radiestezji 
i Bioterapii ALMARO).
Organizatorzy spotkania nagrodzili również 
przedsiębiorców za zaangażowanie w rozwój 
regionu pomorskiego i wsparcie sektora MSP, 
doceniono również laureatów konkursów bran-
żowych. W tej kategorii nagrodę otrzymała m.in 
Paulina Ziółkowska, która podczas Otwartych 
Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego, Poznań 
2013 została Mistrzem Polski we fryzjerstwie 
damskim.
Ważnym punktem spotkania w Dworze Artusa 
było wręczenie  odznaczeń Związku Rzemiosła 
Polskiego, które wręczył Grzegorz Pellowski, 
członek zarządu  Związku Rzemiosła Polskiego 
razem z Wiesławem Szajdą, prezesem Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Platynowy Medal im. Jana Ki-
lińskiego otrzymała Maria Lewandowska, Hen-
ryk Lewandowski i Tadeusz Zdunek, natomiast 
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymał Bog-
dan Zadrożny.        
                Grzegorz Bryszewski

Dodatkowym punktem wydarzenia w Dworze Artusa 
było podpisanie listu intencyjnego między Muzeum 
Historycznym Miasta Gdańska a Pomorską Izbą Rze-
mieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ra-
mach współpracy zapowiedziano m.in stworzenie eks-
pozycji edukacyjnej w Sali Rycerskiej Dworu Artusa, 
pozyskanie środków na wydanie książki edukacyjnej pt: 
„Sowie Muzeum Bursztynu”i  pozyskanie środków na 
wydanie publikacji opisującej gdańskie Ławy Mięsne. 
List Intencyjny podpisali (od lewej): Adam  Koper-
kiewicz, dyrektor Muzeum i Wiesław Szajda, prezes  
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej. Moment ten został 
uczczony wystrzałem z feluki.

Ponad 60 małych i średnich 
przedsiębiorców z regionu otrzy-
mało listy gratulacyjne, nagrody 
i medale na uroczystości w gdań-
skim Dworze Artusa. Listy gratu-
lacyjne wręczył przedsiębiorcom 

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego oraz 

Michał Owczarczak, wicewojewo-
da pomorski.

Od lewej Grzegorz Pellowski – członek zarządu Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw i członek zarządu 
Związku Rzemiosła Polskiego, przedsiębiorcy: Tadeusz Zdunek, Hen-
ryk Lewandowski,  Maria Lewandowska, Michał Owczarczak - wi-
cewojewoda pomorski, Mieczysław Struk - marszałek województwa 
pomorskiego, Bogdan Zadrożny - odznaczony przedsiębiorca i Wie-
sław Szajda - prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Zdjęcie wykonano po wręczeniu przedsiębiorcom 
odznaczeń Związku Rzemiosła Polskiego. 

Marian Bobrucki (na zdjęciu) prezes 
fi rmy BOB-ROLLO z Rumi otrzymał 
list gratulacyjny za zaangażowa-
nie w rozwój regionu pomorskiego 
i wsparcie sektora MSP.

Od lewej: Szymon Kawlewski i Tomasz Deker.
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Doceniono 
przedsiębiorców 
z regionu
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Najpierw przypomniał on, że w mijają-
cym roku zakończyła się budowa dużej 
inwestycji – mostu przez Wisłę wraz 
z dojazdami koło Kwidzyna. Na 12-
kilomterowej przeprawie powstał most 
typu extradosed - największy w Europie 
pod względem rozpiętości przęseł i je-
den z największych na świecie. Nowa 
przeprawa kosztowała 356 milionów 
złotych. Ta niezmiernie ważna trasa 
połączyła trwale dwa brzegi Wisły - Ko-
ciewie z Powiślem. Od chwili otwarcia 
przejechał już po nim milion samocho-
dów. Dotychczas w tym miejscu funk-
cjonowała przeprawa promowa, która 
ze względów hydrologicznych miała 
bardzo ograniczone możliwości zapew-
nienia łączności transportowej. Suk-
cesywnie remontuje się istniejącą sieć 

drogową. Mając na uwadze stan tech-
niczny nawierzchni i znaczne natężenie 
ruchu, do remontu zostały wytypowane 
trzy odcinki zlokalizowane na drogach 
krajowych nr 20 i 22: • dk 20 - w Piasz-
czynie o długości 3,2 km; • dk 20 Korne 
- Kościerzyna o długości 6,8 km; • dk 22 
- Obwodnica Chojnic - Rytel o długości 
9,1 km oraz Łąg – Czarna Woda 4,6 km. 
Łącznie wyremontowano w ten sposób 
23,7 km dróg krajowych za 14,4 mln zł.
Przedsiębiorców głównie interesowały 
plany na rok 2014 i kolejne.
-W 2014 roku planujemy wyremontować 
drogę krajową nr 91 na odcinku Tczew – 
Czarlin (długość 7 km) oraz dokończyć 
przebudowę przejścia przez Czersk na 
drodze krajowej nr 22 (długość ok. 1,3 
km). W II połowie roku przewidujemy 

rozpoczęcie dwóch dużych inwestycji: 
budowę 40 kilometrów drogi ekspreso-
wej S7 na odcinku Koszwały – Kazimie-
rzowo (Elbląg) i obwodnicę Kościerzyny 
w ciągu drogi krajowej nr 20 o długości 
7,6 km. W dalszym ciągu trwają prace 
przy projektowaniu nowych dróg eks-
presowych: S6 na odcinkach Słupsk 
– Lębork i Lębork – Obwodnica Trój-
miasta oraz przy Obwodnicy Metropo-
lii Trójmiejskiej. Na wszystkich trzech 
przedsięwzięciach prowadzona jest pro-
cedura wydawania decyzji środowisko-
wej. Tempo prac projektowych pozwala 
z optymizmem oceniać możliwość re-
alizacji wyżej wymienionych inwestycji 
w obecnej perspektywie unijnej 2014-
2020 w sytuacji zapewnienia ich finanso-
wania - Robert Marszałek.    Anna Kłos

Pracodawcy 
na spotkaniu o drogach

Ostatnie marcowe spotkanie członków Pomorskiego Związku Praco-
dawców LEWIATAN, któremu przewodzi Andrzej Chmielecki, odbyło się 
w siedzibie organizacji w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
Tematem była ocena stanu dróg w województwie pomorskim oraz re-
alizowane i zaplanowane inwestycje drogowe. W spotkaniu uczestniczył 
Robert Marszałek, dyretor gdańskiego oddziału GDDKiA.

Trwają prace przy projektowaniu nowych dróg eks-
presowych: S6 na odcinkach Słupsk – Lębork i Lębork – 
Obwodnica Trójmiasta oraz przy Obwodnicy Metropo-
lii Trójmiejskiej. Na wszystkich tych przedsięwzięciach 
prowadzona jest procedura wydawania decyzji środo-
wiskowej. Tempo prac projektowych pozwala z opty-
mizmem oceniać możliwość realizacji tych inwestycji.

Robert Marszałek, 
dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA
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W każdej wielodzietnej rodzinie obra-
zek włączonej niemal bez przerwy pral-
ki sam nasuwa się przed oczy. Ile przy 
tym    trzeba  zużyć  detergentu,  prądu 
i wody? A przecież każdy z nas chce żyć 
ekologicznie i ekonomicznie. 
- Dlatego jest  ta akcja –  tłumaczy ks. 

Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidie-
cezji  Gdańskiej.  -  Jej  zamysł  jest  taki, 
żeby  wyszukać  rodziny  wielodzietne 
i  otoczyć  je wsparciem. Ale  nie  stricte 
socjalnym. Chodzi o to, że jest dużo ta-
kich rodzin, które znakomicie sobie ra-
dzą, ale wymaga to od nich bardzo wiele 
samodyscypliny. Wielodzietność jest  to 
bowiem  nie  lada  zadanie  logistyczne 
i wyzwanie na wielu polach, m. in. go-
spodarności i oszczędności. Tu potrzeba 
sporo więcej racjonalności w podejściu 
do wydatków i domowego budżetu oraz 
dużo zaradności. I takie rodziny chcemy 
wyróżnić! 

Pozytywny sygnał
Rodziny, które mają 5, 6 czy więcej dzie-

ci (chodzi o takie, które żyją razem w jed-
nym  gospodarstwie  domowym)  zostaną 
obdarowane  ekonomiczną  i  ekologiczną 
pralką, która dodatkowo będzie się odzna-
czała niskim zużyciem wody i energii oraz 
oszczędnością środków piorących. Oprócz 
tego Caritas przeszkoli rodziny,  jak eko-
nomicznie prać i oszczędzać energię. 
-  To wcale  nie muszą  być  ludzie  ubo-

dzy – zaznacza ks. Janusz Steć. - Chodzi 
nam o to, żeby wysłać pozytywny sygnał, 
że rodziny wielodzietne nie jest żaden sy-
nonim  patologii,  tylko  często  wspaniali, 
sympatyczni  ludzie, przed którymi życie 
codzienne stawia troszkę większe wyzwa-
nia.  Chcemy  także  wywołać  odzew  ze 
strony samych  rodzin  i osób, które  takie 
rodziny znają. Stąd powstała formuła kon-
kursu plastycznego dla dzieci, który doty-
czyłby  właśnie  ekologii  i  poszanowania 

Rodzina na plusie 
i z... pralką
Pięcioro, dziesięcioro i więcej dzieci – nietrudno 
sobie wyobrazić, ile prania jest przy takiej gromadce! 
Dlatego powstał „Program Rodzina +”, czyli unikatowe 
przedsięwzięcie, które łączy pomoc dla rodzin 
wielodzietnych z ochroną środowiska.

Każdy, kto chce zostać fundatorem pralki, może wpłacić dowolną kwotę na konto Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 
Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, Bank Millennium S.A., 57 1160 2202 0000 0000 9060 5732 Program „Rodzina +”.

Program „Rodzina +” jest skierowany do rodzin wielodzietnych
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środowiska. Taka praca plastyczna będzie 
traktowana jako zgłoszenie do konkursu, 
a pralki będą  nagrodami.  

Ekonomicznie i ekologicznie
Właśnie  taka  praca  byłaby  kryterium 

oceny  (oczywiście  oprócz  wspomnianej 
wielodzietności), a nie żaden dochód czy 
inne kryteria ekonomiczne lub finansowe. 
-  Planujemy  zakup  pralek  klasy A+++ 

o pojemności 8 kg, z różnymi funkcjami 
ekologicznymi zaznacza ks. Janusz Steć. 
- Wiadomo, że każda rodzina wielodziet-
na  taki  podarunek  doceni.  Zależy  nam 
na podkreśleniu, że  to są fajni  ludzie, że 
dzieci to nasza przyszłość i o tę przyszłość 
należy  zadbać. Ale,  że  chcemy  te  osoby 
zaktywizować,  stąd  po prostu  pralek nie 
rozdajemy,  ale  jest  ta  forma  konkursu. 
Ponadto trwa moda na to, co ekologiczne, 
więc wszystkie te motywy zostałyby połą-
czone. Takie „przyjemne z pożytecznym” 
-  jest  element  konkursowy,  należy  coś 
przygotować, włożyć własny wysiłek. 
Akcja  na  pewno  potrwa  przez  pewien 

czas. Caritas  organizuje  środki  na  zakup 
pralek.
- Z jednej strony chcielibyśmy zwrócić 

się do sponsorów, którzy pomogliby nam 
te  środki  pozyskać  lub  wprost  zafundo-
wać, czy też ofiarować potrzebny sprzęt – 
dodaje ksiądz. - Z drugiej strony, poprzez 
rozgłos,  chcemy  zaktywizować  i  wcią-
gnąć do akcji  te  rodziny  lub znajomych, 
którzy je mogą zachęcić i wskazać. 

Prezent na Dzień Dziecka
Docelowo Caritas chce przekazać rodzi-

nom  wielodzietnym  min.  80-100  takich 
pralek.  Na  razie  środków  wystarczy  na 
wiele  mniej,  ale  organizatorzy  nie  tra-
cą  ducha  i  liczą,  że  akcja  zatoczy  coraz 
szersze kręgi. Zasięg przedsięwzięcia ma 
się  pokrywać  z  obszarem  archidiecezji 
gdańskiej. Czyli obejmie m. in. Trójmia-
sto, jego okolice, Wejherowo, Puck, Hel, 
a z drugiej strony Żukowo, Trąbki Wielkie 
aż po Żuławy Steblewskie. 
-  Zależało  nam,  żeby  akcję  zacząć  jak 

najszybciej – mówi ks. Janusz Steć. - Tak, 
żeby  pierwsze  rodziny  otrzymały  pral-
ki  już  przed  Świętami  Wielkanocnymi. 
Jednak  po  opracowaniu  szczegółowego 
harmonogramu akcji zdecydowaliśmy, że 
konkurs  rozpocznie  się  1  kwietnia,  a  do 
końca  kwietnia  będzie  można  nadsyłać 
prace  plastyczne.  Wielodzietne  rodzi-
ny  otrzymają  natomiast  pralki  na  Dzień 
Dziecka. Na pewno na taki podarek zasłu-
gują. Sam mogę być przykładem tego, że 
pochodzę z rodziny, w której było dziesię-
cioro rodzeństwa. Dla rodziców było to na 
pewno ogromne wyzwanie.
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Ruszył festiwal w gdańskim komplek-
sie  biurowym  Olivia  Business  Centre 
a  jego  organizatorzy  zadbali  o  to,  żeby 
każdy z czterech dni posiadał swój mo-
tyw przewodni. Były to kolejno: Rozwój, 
Kariera,  Sukces  oraz  IT Day. Wydarze-
nie  kierowane  było  przede  wszystkim 
do  studentów  i  młodych  absolwentów, 
co  pokrywa  się  z  misją  organizatorów, 
jaką jest promowanie przedsiębiorczości 

wśród ludzi młodych. Nie zabrakło jed-
nak przedstawicieli innych grup – przed-
siębiorców, czy nawet licealistów. 
Festiwal  BOSS  zorganizowano  na  te-

renie trójmiejskich uczelni (Uniwersytet 
Gdański  oraz  Politechnika  Gdańska), 
a  także  w miejscach  ściśle  związanych 
z  biznesem  –  Olivia  Business  Centre 
i Business Link Gdańsk. 
-Zestawienie tych lokacji pokazuje już 

BOSS
Studenckie Forum Business Centre Club Trójmiasto 
zorganizowało czterodniowy festiwal BOSS. To wydarzenie 
skierowane było przede wszystkim do studentów 
i promowało przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.

na samym początku, jak ważne jest łącze-
nie często krytykowanej teorii z wiecznie 
brakującą  praktyką  -tłumaczą  organiza-
torzy festiwalu.
Wydarzenie odwiedziło kilkunastu pre-

legentów,  którzy  każdego  dnia  opowia-
dali o przepisach na sukces. Wśród nich 
można było zobaczyć i wysłuchać przed-
stawicieli wielu branż. 
-Wielu z nich można było poznać oso-

biście i wypytać o interesujące szczegó-
ły. Nowością na festiwalu jak się okazało 
była  okazja  do  bezpośredniego  pozna-
wania nowych osób, czemu służyć miała 
zorganizowana  w  czasie  jednego  z  dni 
specjalna sesja networkingowa – podkre-
ślają organizatorzy festiwalu.
Oprac (GB)

promował 
przedsiębiorczość

W Restauracji Kameleon w Pruszczu 
Gdańskim odbyło się pierwsze spotkanie 
Strefy Biznesu. Gościem specjalnym tej 
edycji był Mariusz Składanowski - twórca 
m.in. Demotywatory.pl i JoeMonster.org. 
Gość specjalny spotkania podczas swo-
jego wystąpienia przybliżył wszystkim 
historię biznesowego sukcesu i dawał 
cenne wskazówki oparte na bogatym 
doświadczeniu. 
- To pierwsze spotkanie tego typu 
w Pruszczu Gdańskim, cieszymy się bar-
dzo, ze zostało tak pozytywnie odebrane 
przez uczestników - mówi Adam Maru-
szak współorganizator Strefy Biznesu.
Każdy z uczestników mógł zadać gościo-

w Pruszczu ruszyła strefa biznesu wi pytanie a po części ofi cjalnej osobi-
ście z nim porozmawiać. Po Wystąpieniu 
Gościa Głównego nadszedł czas na roz-
mowy kuluarowe i nawiązywanie kon-
taktów. 
-W Strefi e Biznesu kładziemy nacisk na 
networking. Zachęcamy wszystkich do 
wymiany kontaktów i doświadczeń - to 
ma być główną wartością tych spotkań 
- mówi Michał Nowak współorganizator 
Strefy Biznesu. 
Wydarzenie przyciągnęło przedsiębior-
ców  głównie z Pruszcza Gdańskiego, 
Gdańska i... Kartuz. Strefa Biznesu to 
inicjatywa dla wszystkich przedsiębior-
czych mieszkańców Pruszcz Gdańskiego, 
Trójmiasta i okolic. Celem jest stworzenie 
okazji do wymiany wiedzy, doświadczeń 
i nawiązywania nowych kontaktów biz-
nesowych. 
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Centra handlowe 
W TRójMIEśCIE. 
Coraz ciaśniej na rynku

Już teraz Trójmiasto należy do najbardziej nasyconych 
powierzchnią handlową rynków w Polsce, a na jego terenie 

realizowane są właśnie trzy nowe centra handlowe. Jak zmieni 
się sytuacja na rynku po ich otwarciu? I czy istnieje zagrożenie, 
że rynek zostanie przesycony centrami handlowymi? Zapytali-

śmy o to ekspertów i przedstawicieli już działających obiektów.

Najnowsze centrum handlowe na mapie Trójmiasta to Centrum Riviera 
w Gdyni. Ale w realizacji są już kolejne obiekty.
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Gdyby ktokolwiek organizował konkurs na najbardziej 
nasyconą centrami handlowymi dzielnicę miasta, to w tym 
rankingu największą szansę miałby gdański Wrzeszcz. Bo do 
działającego tam od 2004 roku ośmiokondygnacyjnego cen-
trum handlowego Manhattan, które oferuje 23 tys. metrów 
powierzchni handlowo-usługowej dołączyła trzy lata później 
Galeria Bałtycka oferująca aż 45 tysięcy metrów powierzchni 
handlowej i na dodatek realizowane są kolejne inwestycje. 
Chodzi konkretnie o zaplanowaną na najbliższe lata  rozbu-
dowę Galerii Bałtyckiej o kolejne 15 tys. m kw. powierzchni, 
czyli około 70-80 sklepów i realizowaną w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowę Galerii Metropolia, która ma oferować 

kolejne 33 tys. m kw. powierzchni najmu oraz wielosalowe 
kino. Nietrudno prognozować, że po zakończeniu tych inwe-
stycji specjalnością dzielnicy będą właśnie centra handlowe, 
a wszystkie te obiekty będą musiały mocno ze sobą rywalizo-
wać. I to zarówno w pozyskaniu klientów jak i najemców. 
Inwestorzy budujący centra handlowe działają także inten-
sywnie w bezpośrednim centrum Gdańska, gdzie w pobliżu 
Głównego Miasta powstaje Forum Radunia. Ten obiekt może 
być mocnym konkurentem dla już działających centrów, 
bo oferować ma aż 60 tysięcy metrów kwadratowych po-
wierzchni najmu.

Pomóc może poszerzenie 
oferty rozrywkowej

Adam Kłos,  
Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu 
Powierzchni Handlowych w fi rmie doradczej 
Jones Lang La Salle

- Sytuacji wzrostu podaży nowoczesnej powierzch-
ni handlowej właściciele centrów powinni zwrócić 
szczególną uwagę na systematyczne uatrakcyjnianie 
oferty w oparciu o preferencje zakupowe swoich 
klientów. Wnikliwa obserwacja klienta dostarcza 
informacje, jakie działania należy podjąć. Może 
to być np. repozycjonowanie, poszerzenie oferty 
rozrywkowej czy remodeling projektu. Również 
przemyślane i odpowiednio przeprowadzone akcje 
promujące projekt powinny przynieść pozytywne 
rezultaty. 
Ważne jest, żeby odpowiednio szybko reagować 
na zmieniające się otoczenie, o czym szczególnie 
pamiętać powinni właściciele projektów od lat 
działających na rynku.

W czołówce rankingów

Trójmiejskie inwestycje to w pewien sposób odzwierciedle-
nie krajowego trendu. Bo analizy przygotowywane przez 
agencje zajmujące się powierzchniami komercyjnymi dowo-
dzą, że Polska zajmuje w tej chwili jedną z wyższych pozycji 
w regionie, jeśli chodzi o dynamikę notowaną w segmencie 
handlowym. Według danych Jones Lang LaSalle  w Polsce 
powstaje obecnie 813 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni 
handlowej. Całkowity zasób krajowy  wynosi natomiast  11,4 
mln m kw. (w tym 8,2 mln w centrach handlowych).
Co ważne Trójmiasto już teraz należy do najbardziej nasy-
conych powierzchnią handlową rynków w Polsce. Raport 
CBRE mówi bowiem o tym, że na 1 tys. mieszkańców 
Trójmiasta przypada aż ponad 500 m kw. powierzchni 
handlowej. 
Zapowiedzi budowy nowych obiektów połączone ze staty-
stykami mówiącymi o wysokim nasyceniu lokalnego rynku 
są punktem wyjścia do prognoz związanych z sytuacją, która 
zapanuje w Trójmieście za kilka lat. Te najbardziej negatyw-
ne prognozy mówią o tym, że rynek zostanie przesycony 
a wszystkie centra handlowe będą musiały mocno ze sobą 
konkurować. Bardziej wyważone opinie mówią natomiast 
o tym, że każdy z obiektów znajdzie swoich klientów, ale 
wszystkie mogą zanotować mniejsze zyski.

Sytuacja zaostrzy konkurencję 

Adam Kłos, Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu Po-
wierzchni Handlowych, JLL zaznacza, że specyfi ka Trójmia-
sta polega także na tym, że poza mieszkańcami aglomeracji 
duży popyt generowany jest przez turystów. Sam Gdańsk od-
wiedza rocznie ok. 2,5 miliona turystów, a szacunki mówią 
o 7-10 milionach odwiedzin dla całego Trójmiasta, włączając 
w to wizyty tzw. weekendowe. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że Trójmiasto stanowi duży ośrodek akademicki z liczbą 
studentów szacowaną na ok 80 000.
- Z pewnością natomiast wzrost nasycenia powierzchnią 
handlową zaostrzy konkurencję na rynku trójmiejskim. 
Część właścicieli przyspieszy planowane zmiany, a inni do 
takich zmian zostaną skłonieni przez sytuację rynkową. Spo-
dziewam się, że centra handlowe, których znaczenie zmaleje, 
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rankingu największą szansę miałby gdański Wrzeszcz. Bo do 
działającego tam od 2004 roku ośmiokondygnacyjnego cen-
trum handlowego Manhattan, które oferuje 23 tys. metrów 
powierzchni handlowo-usługowej dołączyła trzy lata później 
Galeria Bałtycka oferująca aż 45 tysięcy metrów powierzchni 
handlowej i na dodatek realizowane są kolejne inwestycje. 
Chodzi konkretnie o zaplanowaną na najbliższe lata  rozbu-
dowę Galerii Bałtyckiej o kolejne 15 tys. m kw. powierzchni, 
czyli około 70-80 sklepów i realizowaną w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowę Galerii Metropolia, która ma oferować 

kolejne 33 tys. m kw. powierzchni najmu oraz wielosalowe 
kino. Nietrudno prognozować, że po zakończeniu tych inwe-
stycji specjalnością dzielnicy będą właśnie centra handlowe, 
a wszystkie te obiekty będą musiały mocno ze sobą rywalizo-
wać. I to zarówno w pozyskaniu klientów jak i najemców. 
Inwestorzy budujący centra handlowe działają także inten-
sywnie w bezpośrednim centrum Gdańska, gdzie w pobliżu 
Głównego Miasta powstaje Forum Radunia. Ten obiekt może 
być mocnym konkurentem dla już działających centrów, 
bo oferować ma aż 60 tysięcy metrów kwadratowych po-
wierzchni najmu.

Pomóc może poszerzenie 
oferty rozrywkowej

Adam Kłos,  
Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu 
Powierzchni Handlowych w fi rmie doradczej 
Jones Lang La Salle

- Sytuacji wzrostu podaży nowoczesnej powierzch-
ni handlowej właściciele centrów powinni zwrócić 
szczególną uwagę na systematyczne uatrakcyjnianie 
oferty w oparciu o preferencje zakupowe swoich 
klientów. Wnikliwa obserwacja klienta dostarcza 
informacje, jakie działania należy podjąć. Może 
to być np. repozycjonowanie, poszerzenie oferty 
rozrywkowej czy remodeling projektu. Również 
przemyślane i odpowiednio przeprowadzone akcje 
promujące projekt powinny przynieść pozytywne 
rezultaty. 
Ważne jest, żeby odpowiednio szybko reagować 
na zmieniające się otoczenie, o czym szczególnie 
pamiętać powinni właściciele projektów od lat 
działających na rynku.

W czołówce rankingów

Trójmiejskie inwestycje to w pewien sposób odzwierciedle-
nie krajowego trendu. Bo analizy przygotowywane przez 
agencje zajmujące się powierzchniami komercyjnymi dowo-
dzą, że Polska zajmuje w tej chwili jedną z wyższych pozycji 
w regionie, jeśli chodzi o dynamikę notowaną w segmencie 
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powstaje obecnie 813 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni 
handlowej. Całkowity zasób krajowy  wynosi natomiast  11,4 
mln m kw. (w tym 8,2 mln w centrach handlowych).
Co ważne Trójmiasto już teraz należy do najbardziej nasy-
conych powierzchnią handlową rynków w Polsce. Raport 
CBRE mówi bowiem o tym, że na 1 tys. mieszkańców 
Trójmiasta przypada aż ponad 500 m kw. powierzchni 
handlowej. 
Zapowiedzi budowy nowych obiektów połączone ze staty-
stykami mówiącymi o wysokim nasyceniu lokalnego rynku 
są punktem wyjścia do prognoz związanych z sytuacją, która 
zapanuje w Trójmieście za kilka lat. Te najbardziej negatyw-
ne prognozy mówią o tym, że rynek zostanie przesycony 
a wszystkie centra handlowe będą musiały mocno ze sobą 
konkurować. Bardziej wyważone opinie mówią natomiast 
o tym, że każdy z obiektów znajdzie swoich klientów, ale 
wszystkie mogą zanotować mniejsze zyski.

Sytuacja zaostrzy konkurencję 

Adam Kłos, Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu Po-
wierzchni Handlowych, JLL zaznacza, że specyfi ka Trójmia-
sta polega także na tym, że poza mieszkańcami aglomeracji 
duży popyt generowany jest przez turystów. Sam Gdańsk od-
wiedza rocznie ok. 2,5 miliona turystów, a szacunki mówią 
o 7-10 milionach odwiedzin dla całego Trójmiasta, włączając 
w to wizyty tzw. weekendowe. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że Trójmiasto stanowi duży ośrodek akademicki z liczbą 
studentów szacowaną na ok 80 000.
- Z pewnością natomiast wzrost nasycenia powierzchnią 
handlową zaostrzy konkurencję na rynku trójmiejskim. 
Część właścicieli przyspieszy planowane zmiany, a inni do 
takich zmian zostaną skłonieni przez sytuację rynkową. Spo-
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My stawiamy na modę

Anna Dębicka, 
dyrektor CH Klif w Gdyni

- Centrum Handlowe Klif istnieje od 18 
lat i aby wciąż być centrum atrakcyjnym, 
niepowtarzalnym i wyróżniającym na tle kon-
kurencji stawia przede wszystkim na modę. 
Strategia właściciela odnośnie wprowadzania 
nowych, w tym również nieobecnych do 
tej pory na rynku lokalnym marek z tzw. 
półki premium już przynosi spodziewane 
efekty. Pojawiają się nowe marki, została 
wprowadzona nowa strategia komunikacji 
i nowe logo, rośnie liczba lojalnych klientów. 
Warto też podkreślić, że Klif stawia nie tylko 
na modę zagraniczną, ale również wprowadza 
coraz większą ofertę polskich projektantów.

Duże centrum wpłynie 
na już istniejące obiekty

Marcin Łukasiewicz, 
dyrektor Galerii Bałtyckiej

- To, czy na mapie Trójmiasta znajdzie się 
miejsce na nowe centra handlowe zależy 
między innymi  od liczby ludności i poziomu 
zamożności społeczeństwa. Znaczącego wzro-
stu poziomu zamożności raczej nie można się 
spodziewać w najbliższym czasie, pojawienie 
się dużego centrum handlowego będzie więc 
miało duży wpływ na już działające obiekty. 
Jaki to będzie wpływ? Moim zdaniem w takiej 
sytuacji można się spodziewać spadku docho-
dów istniejących obiektów.

będą otwarte na obniżenie stawek 
najmu -prognozuje analityk.
Wypowiedzi specjalistów zajmu-
jących się wynajmem powierzch-
ni handlowych szefowie takich 
obiektów traktują jednak z dużą 
ostrożnością. Chociażby z powo-
du otworzonego w ubiegłym roku 
w Gdyni Centrum Riviera, które 
miało odebrać klientów już dzia-
łającym obiektom. W przypadku 
Galerii Bałtyckiej takiego efektu 
jednak nie odnotowano
-Z naszych obserwacji i statystyk 
wynika, że otwarcie Centrum 
Riviera nie wpłynęło w znaczący 
sposób na zmniejszenie liczby 
klientów Galerii Bałtyckiej. Moż-
na więc podejrzewać, że Centrum 
Riviera stało się atrakcyjnym 
miejscem do robienia zakupów 
dla mieszkańców Gdyni i okolic, 
ale raczej nie pojawiają się tam 
tłumy gdańszczan – mówi Mar-
cin Łukasiewicz, dyrektor Galerii 
Bałtyckiej. - Zupełnie inaczej 
może być w przypadku centrum 
handlowego, które kilkaset 
metrów od Galerii Bałtyckiej 
buduje PB Górski, o ile temu 
centrum uda się przyciągnąć 
atrakcyjnych najemców. W tym 
przypadku takie sąsiedztwo może 
być dla nas konkurencyjne i wy-
magać dużych starań związanych 
z utrzymaniem i zdobyciem 
nowych klientów – prognozuje 
Łukasiewicz.
Przedstawiciele Centrum Klif 
o nowych obiektach na trójmiej-

skiej mapie wypowiadają się 
raczej ostrożnie.
-Każde nowo otwarte centrum 
handlowe stanowi w pewnym 
stopniu zagrożenie dla tych 
obiektów, które są już obecne na 
rynku, ale stanowi także wyzwa-
nie. Dlatego Centrum Handlowe 
Klif stale rozwija się, poszerza 
swoją ofertę i nie ustępuje konku-
rencji -podkreśla Anna Dębicka, 
dyrektor CH Klif w Gdyni.- Do-
wodem jest przeprowadzona 
w zeszłym roku modernizacja 
starszej jego części oraz nowi, 
prestiżowi najemcy, którzy otwie-
rają w Klifi e swoje salony. 

Na sytuacji 
zyskają klienci

Jaki jeszcze może być efekt nasy-
cenia rynku? Jak się okazuje - na 
rywalizacji centrów mogą wygrać 
klienci.
- Wzrost podaży powierzch-
ni handlowej jest pozytywną 
informacją dla klientów centrów. 
Pojawią się nowe marki, a te 
obecne już na rynku będą miały 
okazję zaprezentować najświeższe 
koncepty sklepów. Skróci się 
również czas dojazdu do centrum 
handlowego dla klientów, którzy 
dotychczas musieli korzystać 
z obiektów położonych dalej od 
miejsca zamieszkania – progno-
zuje  Adam Kłos.  
    Grzegorz Bryszewski
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Galeria Metropolia w gdańskim Wrzeszczu rośnie 
w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej.



Potencjał  tego  niezwykłego  miejsca  wkrótce  jeszcze 
bardziej się zwiększy. A to za sprawą realizacji kompleksu 
biurowego Tensor, którego budowę właśnie ogłosiła firma 
deweloperska Euro Styl. Tensor powstanie przy ul. Łużyc-
kiej 8, a utworzą go trzy nowoczesne biurowce o nazwach 
X, Y, Z. Oprócz biur w każdym budynku przewidziano 
również część usługową, znajdującą się na parterach. 

Biura i parkingi
Oddanie do użytkowania pierwszego etapu inwestycji, 

czyli biurowca X o powierzchni 4 960 mkw., zaplanowa-
ne jest w drugiej połowie 2015 roku. Łącznie przyszli na-
jemcy Tensora będą mieli do dyspozycji prawie 20 tys. m 
kw. powierzchni biurowej oraz 446 miejsc parkingowych 
(co daje wysoki współczynnik parkingowy 1:41).
-  Posiadamy  doświadczenie w  realizacji  obiektów,  co 

potwierdzają  sukcesy  takich  inwestycji  jak BPH Office 
Park i Opera Office w Gdańsku – zapewnia Mikołaj Ko-
nopka, wiceprezes Euro Stylu. - Teraz podejmujemy pró-
bę zmierzenia się z biurowym rynkiem w Gdyni, gdzie 
już od lat jesteśmy obecni z projektami mieszkaniowymi. 

Gdyńskie zagłębie 
biurowe się rozrasta
Rejon ulicy Łużyckiej od kilku lat 
jest uznawany za biurowe zagłębie 
Gdyni. A wszystko to za sprawą 
nowoczesnych obiektów, w których 
mają swe siedziby liczne firmy 
związane z różnymi branżami, m.in. IT 
czy bankowością. 

Wierzymy, że zainwestowanie naszej energii  i pasji w Gdyni przyniesie 
nie  tylko sukces w wymiarze finansowym, ale  także umocni biznesowy 
charakter ul. Łużyckiej.

X, Y i Z w przestrzeni miasta
Nowy kompleks biurowy, czyli Tensor, będzie oferować powierzchnię 

poszukiwaną przez klientów z sektora tzw. centrów usług wspólnych.
Budynki  o  symbolach X, Y  i  Z,  przy  ul.  Łużyckiej  to  nowoczesność 

w każdym calu. Obiekty wyposażone zostaną we wszystkie udogodnienia 
charakterystyczne dla tej klasy biurowców, takie jak: inteligentny system 
zarządzania budynkiem (BMS), zasilanie awaryjne (UPS), agregat prądo-
twórczy, klimatyzację z indywidualnym sterowaniem temperaturą, centrale 
telefoniczne w technologii IP, systemy: kontroli dostępu, sygnalizacji wła-
mania, napadu  i pożaru. Ponadto zaplanowano energooszczędne  fasady, 
wyposażone w szyby o bardzo dobrych parametrach technicznych w za-
kresie izolacyjności termicznej i akustycznej, a także system rekuperacji, 
czyli odzysku ciepła. Projekt wyróżnia ciekawa architektura, która będzie 
wpisywać się w otoczenie kompleksu.

Najwyższa klasa
- Budowa Tensora  zwiększy  zasoby powierzchni  biurowej  najwyższej 

klasy na terenie miasta – uważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. - Jej 
dostępność ma ogromne znaczenie w walce o inwestorów zagranicznych 
pomiędzy Trójmiastem a innymi aglomeracjami, takimi jak Wrocław czy 
Kraków. Gdynia jest często adresatem zapytań o przestrzeń biurową, której 
potrzebują firmy chcące lokować się w naszym mieście. Nowa inwestycja 
znacząco powiększy ofertę  i da nam perspektywę pozyskania kolejnych 
pracodawców i nowych miejsc pracy.
Warunki najmu, oferowane potencjalnym zainteresowanym, nie będą od-

biegały od innych nowoczesnych biurowców w najlepszych lokalizacjach 
w Trójmieście.
- Jestem przekonana, iż nowy punkt na biurowej mapie Gdyni i Trójmia-

sta, jakim będzie Tensor zostanie doskonale odebrany przez rynek - twierdzi 
Magdalena Reńska, dyrektor oddziału trójmiejskie-

go Jones Lang LaSalle, czyli firmy, która zaj-
mie się komercjalizacją obiektu. - Najemcy 
docenią jakość i wygodę w dobrej cenie. 

Dorota Korbut- Budowa Tensora zwiększy zasoby powierzchni 
biurowej najwyższej klasy na terenie miasta 

– uważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni
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Potencjał  tego  niezwykłego  miejsca  wkrótce  jeszcze 
bardziej się zwiększy. A to za sprawą realizacji kompleksu 
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deweloperska Euro Styl. Tensor powstanie przy ul. Łużyc-
kiej 8, a utworzą go trzy nowoczesne biurowce o nazwach 
X, Y, Z. Oprócz biur w każdym budynku przewidziano 
również część usługową, znajdującą się na parterach. 
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ne jest w drugiej połowie 2015 roku. Łącznie przyszli na-
jemcy Tensora będą mieli do dyspozycji prawie 20 tys. m 
kw. powierzchni biurowej oraz 446 miejsc parkingowych 
(co daje wysoki współczynnik parkingowy 1:41).
-  Posiadamy  doświadczenie w  realizacji  obiektów,  co 

potwierdzają  sukcesy  takich  inwestycji  jak BPH Office 
Park i Opera Office w Gdańsku – zapewnia Mikołaj Ko-
nopka, wiceprezes Euro Stylu. - Teraz podejmujemy pró-
bę zmierzenia się z biurowym rynkiem w Gdyni, gdzie 
już od lat jesteśmy obecni z projektami mieszkaniowymi. 

Gdyńskie zagłębie 
biurowe się rozrasta
Rejon ulicy Łużyckiej od kilku lat 
jest uznawany za biurowe zagłębie 
Gdyni. A wszystko to za sprawą 
nowoczesnych obiektów, w których 
mają swe siedziby liczne firmy 
związane z różnymi branżami, m.in. IT 
czy bankowością. 

Wierzymy, że zainwestowanie naszej energii  i pasji w Gdyni przyniesie 
nie  tylko sukces w wymiarze finansowym, ale  także umocni biznesowy 
charakter ul. Łużyckiej.

X, Y i Z w przestrzeni miasta
Nowy kompleks biurowy, czyli Tensor, będzie oferować powierzchnię 

poszukiwaną przez klientów z sektora tzw. centrów usług wspólnych.
Budynki  o  symbolach X, Y  i  Z,  przy  ul.  Łużyckiej  to  nowoczesność 

w każdym calu. Obiekty wyposażone zostaną we wszystkie udogodnienia 
charakterystyczne dla tej klasy biurowców, takie jak: inteligentny system 
zarządzania budynkiem (BMS), zasilanie awaryjne (UPS), agregat prądo-
twórczy, klimatyzację z indywidualnym sterowaniem temperaturą, centrale 
telefoniczne w technologii IP, systemy: kontroli dostępu, sygnalizacji wła-
mania, napadu  i pożaru. Ponadto zaplanowano energooszczędne  fasady, 
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Barbara Kanold przyznała, że do napi-
sania wspomnień o rodzinnym przed-
siębiorstwie skłonili ją ludzie spoza 
kręgów rodziny. 
- Kiedy w 1949 roku wyrzucano nas 
z Leszna, pozbawiając wszystkiego: 
dobrze prosperującego przedsiębior-
stwa, rodzinnego domu i pieniędzy na 
fabrycznych kontach – miałam 10 lat 
i niewiele z rodzinnych dziejów pa-
miętam. Dopiero dużo później – kiedy 
zobaczyłam w Okręgowym Muzeum 
Leszczyńskich album z rodzinnymi 
zdjęciami podarowany memu ojcu 
przez pracowników w roku 1948, kiedy 
porozmawiałam z ludźmi pamiętają-
cymi naszą fabrykę – a żyje jeszcze, 
obecnie 92-letnia, najstarsza pracow-
nica  zakładu, pomyślałam, że należy te 
karty wielkopolskiej przedsiębiorczości 
ocalić od zapomnienia. I tak powstała 
opowieść utkana ze skarbów pamięci 
(i goryczy historii).
Najpierw było dzieciństwo – pachnące 
karmelem i mlecznymi kanoldami. 
Przedwojenne czasy zna tylko z opo-
wiadań ojca. Była ciekawa, czy rodzina 
była zamożna:
- Zarabiałem miesięcznie jakieś 2.400 
złotych – wspominał ojciec.
- A listonosz ile?
- Około 120 zł.
- To czemu nie podróżowaliście po 
świecie? Nie jeździliście do modnych 

Jak nazwisko stało się marką
Najnowsza książka Bar-

bary Kanold  „Rodzinna 
historia słodyczy” jest nie 
tylko sagą z dziejów wielko-
polskiej familii, ale też hi-
storią rodzenia się polskiej 
przedsiębiorczości po I woj-
nie światowej i odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości 
po czasach zaborów – takim 
stwierdzeniem rozpoczął się 
wieczór autorski w siedzi-
bie Pracodawców Pomorza.  
Podczas spotkania frag-
menty tej niezwykle intere-
sującej książki czytał aktor 
Jerzy Kiszkis. 

         Promocja książki Barbary Kanold, czyli:

kurortów?
- Przecież trzeba było inwestować, ku-
pować grunty, wznosić budynki, spro-
wadzać nowoczesne maszyny. I dawać 
pracę ludziom. Samych pakowaczek 
było ze 150. 
Przedwojenne wielkopolskie tradycje 
przetrwały do powojennych czasów.  
Trochę z tych zwyczajów autorka zapa-
miętała.  To co obecnie nazywa się spo-
łeczną rolą biznesu było oczywistym 
wymogiem i zwyczajem, wspominała. 
Przekazywanie słodyczy na szkolne 
uroczystości, organizowanie kuligów 
dla dzieci, bycie fundatorem kortów 
tenisowych. Wigilia dla wszystkich 
pracowników z udziałem rodziny wła-
ściciela była również tradycją. W naj-
większej fabrycznej hali obok choinki 
ogromny stos paczek z prezentami dla 
każdego zatrudnionego. Obok drugi – 
paczki ze słodyczami dla dzieci. Kiedy 

pani Barbara z rodzeństwem ustawili 
się kiedyś na początku dziecięcej ko-
lejki, ojciec natychmiast odesłał ich na 
sam koniec. Dzieci miały obowiązek 
pozdrawiać każdego pracownika:
- Bo przez życie łatwiej się idzie z ka-
peluszem w ręku niż na głowie – prze-
konywał ojciec.
Powojenna nacjonalizacja zakładu była 
szokiem dla ojca i dziadka. Najpierw 
jeszcze mieli nadzieję, że się uda go 
ocalić. Wtedy to dodali do nazwiska 
człon: Kanold. Naprawdę nazywali się : 
Kaczmarek. Anton Kanold z Goetebor-
ga był to człowiek od którego w roku 
1931 Mikołaj Kaczmarek kupił więk-
szościowy pakiet udziałów w fabryce 
słodyczy w Lesznie. A potem nazwa 
cukierków, które stały się sztandaro-
wym produktem zakładu, a sprzeda-
wano je nawet we Lwowie i Kijowie. 
Ojciec Pani Barbary Henryk zmienił 
nazwisko na  Kaczmarek – Kanold, 
aby ocalić jeśli nie zakład, to chociaż 
receptury, których był twórcą.
Niestety fala nacjonalizacji zabrała 
i ich fabrykę. Z bólem serca opuszczali 
ją i rodzinny dom w Lesznie w czerwcu 
1950 roku. Henryk Kaczmarek-Kanold 
pracował potem jako główny technolog 
w poznańskiej fabryce słodyczy Go-
plana. Nawet po pewnym czasie fi lią 
Goplany stała się ich dawna fabryka 
w Lesznie. Ale po kolejnych zawirowa-
niach historii kupił ją prywatny właści-
ciel. Zburzył budynki. Obecnie na tym 
miejscu widnieje dziura w ziemi. Ma 
powstać tam galeria handlowa o na-
zwie Goplana.
- Żeby choć nazywała się Kanold – ze 
smutkiem w głosie mówi  Pani Barba-
ra.                   Anna Kłos

Barbara Kanold, 
bohaterka wieczoru

Uczestnicy promocyjnego wieczoru, wśród nich m. in. Jan Zacharewicz 
i prof. Jerzy Młynarczyk – bohater jednej z poprzednich książek 
Barbary Kanold
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PATRONAT główny objęli: Jan Krzysz-
tof Bielecki - Przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Prezesie Rady Mi-
nistrów i Mieczysław Struk – marszałek 
pomorski.
Głównym inicjatorem i dobrym duchem 
konkursu była prezes PSSE Teresa Ka-
mińska, jednocześnie Prezydent Rady 
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
która podczas uroczystości powiedziała:
-To z naszego punktu widzenia najlepsza 
inwestycja w przyszłość Strefy. Aktywna 
i owocna współpraca biznesu z samorzą-
dami jest gwarancją rozwoju gospodar-
ki w regionie, w tym również w naszej 
Strefie. Rola przedsiębiorców jako part-
nera samorządów dla rozwoju lokalnych 
społeczeństw jest nie do przecenienia. To 
oni tworzą podwaliny postępu i rozwoju 

gospodarczego regionu. Harmonijna 
współpraca z samorządami lokalnymi 
jest jednym z istotnych warunków suk-
cesu nie tylko przedsiębiorcy, także lo-
kalnych społeczności..
Po powitaniu obecnych przez dr Dariu-
sza Wieczorka z Fundacji Instytutu Roz-
woju Projektów, wyzwania polskiej go-
spodarki omówił Jan Krzysztof Bielecki. 
Ryszard Świlski – członek Zarządu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego wystąpił w imieniu marszałka 
pomorskiego Mieczysława Struka.Zasa-
dy przeprowadzenia konkursu „Gmina 
Przyjazna Przedsiębiorcom” i wyniki 
przeprowadzonych ankiet omówił Mi-
chał Górski reprezentujący Regionalną 
Izbę Gospodarczą Pomorza.     
   Anna Kłos

Doceniono gminy 
przyjazne przedsiębiorcom
W gdańskim Ratuszu Głównego Miasta odbył się finał konkursu, 
którego organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Wyniki konkursu: 
„Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom”
Kategorie:

I. Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom

Miasta na prawach powiatów: zwycięża 
Gmina Miasta Gdańsk, inni nominowani 
to: Miasto Słupsk i Miasto Sopot.
Miasta i gminy miejsko-wiejskie: zwycięża 
Gmina Miasta Wejherowa , nominowani 
– Miasto Tczew i Miasto Ustka.
Gminy wiejskie: zwycięża Gmina Sztu-
towo, wyróżnienie otrzymuje Gmina 
Gniewino, nominowana była też Gmina 
Słupsk 

II. Gmina najbardziej aktywna na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Miasta na prawach powiatu: zwycięża 
Gmina Miasta Gdańsk, nominowani to 
Miasto Słupsk i Miasto Sopot
Miasta i gminy miejsko-wiejskie: zwycięża 
Gmina Miejska Tczew, nominowani to 
Gmina Miasta Ustka i Gmina Sztum
Gminy wiejskie: zwycięża Gmina Słupsk , 
nominowani - Gmina Sztutowo i Gmina 
Gniewino.

III. Najlepsza Inicjatywa na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości

I miejsce: Gmina Miasta Sopotu za budo-
wę dworca kolejowego w formule Part-
nerstwo Publiczno-Prywatne 
II miejsce Gmina Miasto Słupsk za pro-
jekt „Inwestuj w Słupsku” oraz Centrum 
Obsługi Inwestora 
III Gmina Miejska Kościerzyna za realiza-
cję projektu „Decydujmy razem”

Teresa Kamińska prezes PSSE (z prawej) i Ryszard Świlski – członek Zarządu 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Organizatorzy i goście honorowi. Od lewej: Sławomir Halbrycht – wiceprezes 
zarządu RIGP, Teresa Kamińska – prezes PSSE, prezydent Rady RIGP, Jan Krzysz-
tof Bielecki, Ryszard Świlski, Grażyna Zielińska – dyrektor RIGP, Michał Górski.
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Budynek  powstał  z myślą  o  tych  na-
jemcach, którzy poszukują przyjaznego 
i  bezpiecznego  środowiska  pracy  oraz 
nowoczesności,  która  przejawia  się  nie 
tylko  w  rozwiązaniach  inżynieryjnych, 
ale także w odpowiedzialnym podejściu 
do  środowiska naturalnego. Cechą wy-
różniającą CBN na tle innych inwestycji 
biurowych oddanych w ostatnich latach 
w Trójmieście  jest  także wysokość bu-
dynku oraz jakość przyjętych rozwiązań 
architektonicznych.
Budynek  Centrum  Biurowe  Neptun 

zlokalizowany  jest w  centrum Wrzesz-
cza  –  komercyjnego  centrum Gdańska 
– bezpośrednio przy Al. Grunwaldzkiej 
103A, która jest główną arterią komuni-
kacyjną dla całego Trójmiasta. To pierw-
szy  nowoczesny  obiekt  wysokościowy 
w  Trójmieście  z  przeznaczeniem  na 
funkcję  biurową.  Lokalizacja  za-
pewni  doskonałą  widoczność 
jak  również  dostęp  samo-
chodem  oraz  środka-
mi  komunikacji 
miejskiej  (w  tym 
SKM  z  przystan-
kiem  na  stacji 
Gdańsk-Wrzeszcz, 
który  znajduje  się 
w  odległości  oko-
ło  350m  od  bu-
dynku).  Okolica 
inwestycji  charak-
teryzuje  się  roz-
budowaną  infra-
strukturą  miejską, 
która  dzięki  no-
woczesnym  obie-
ktom handlowym, 
biurowym i miesz-
kaniowym staje się 
nowym  centrum 
Gdańska.
Deweloper  Hi-

nes  jest  wiodącą 
prywatną  fi rmą 
specjalizującą  się 

w  prowadzeniu  inwestycji,  organizacji 
procesu  deweloperskiego,  zarządzaniu 
nieruchomościami, jak również w orga-
nizowaniu  funduszy  nieruchomościo-
wych  oraz  operacjach  fi nansowych  na 
rynku  nieruchomości  w USA,  Europie 
oraz Azji. Hines ma  swoje  biura w 18 
krajach świata. Obecnie fi rma zarządza 
projektami o łącznej wartości 22,9 bilio-
nów dolarów. W liczącym ponad 1.100 
projektów portfolio fi rmy Hines można 
znaleźć najbardziej znane obiekty biuro-
we na świecie, jak również obiekty w sek-
torze mieszkaniowym, handlowym, ma-
gazynowym,  hotelarskim,  sportowym, 
użyteczności publicznej oraz dużej skali 
kompleksy  wielofunkcyjne  i  projekty 
infrastrukturalne. W  Polsce  Hines  roz-
począł działalność w 1997 roku. Więcej 
informacji o Hines dostępne na stro-
nach  internetowych  Hines  (www.
hines.pl i www.hines.com).
W  lutym  tego  roku  Centrum 
Biurowe  Neptun  otrzymało 
główną  nagrodę  w  konkursie 
Prime  Property  Prize  Trój-
miasto  2014 w  kategorii  In-
westycje  Komercyjne.  Ideą 
konkursu było wyróżnienie 
regionalnych  projektów, 
które  w  ostatnim  roku 
wywarły  największy 
wpływ na rynek nie-
ruchomości  w  wo-
jewództwie  pomor-
skim.  Wśród  nomi-
nowanych  znaleźli 
się  nie  tylko  lokalni 
deweloperzy, ale tak-
że  międzynarodowi 
inwestorzy z sektora 
nieruchomości.
Oprac. DK

Seminarium „Oko Kompetencji Pro-
ject Management - Sukces zarządzania 
projektem” zorganizowano we wtorek 
18 marca w Centrum Konferencyjnym 
Olivia Sky Club w Olivia Business Centre.

Prelekcje rozpoczęła Grażyna Stefani-
szek, Asesor Polish Project Excellence 
Award [PPEA], która opowiedziała o za-
łożeniach modelu doskonałości pro-
jektowej PPEA oraz scharakteryzowała 
przebieg procesu oceny fi rmy w kontek-
ście projektu BART. Prowadząca zwró-
ciła uwagę na najważniejsze kwestie 
dotyczące zarządzania projektem, tzn. 
wpływ obszaru zarządzania projektem 
i jego realizacji na osiągnięte rezultaty, 
zarówno w odniesieniu do klienta, sa-
mego przedsiębiorstwa oraz pozosta-
łych interesariuszy projektu (zaangażo-
wanych stron). 

Jacek Sałek, prezes Nearshoring Solu-
tions Sp. z o.o. przedstawił uczestnikom 
wydarzenia motywacje wzięcia udziału 
w konkursie oraz korzyści jakie osiągnę-
ła fi rma z uczestnictwa.

-Przystąpiliśmy do tego konkursu, 
ponieważ dużą wartość widzieliśmy 
w ocenie zewnętrznej, którą mogliśmy 
uzyskać. Zależało nam na informacji 
zwrotnej od osób, które nie znają naszej 
fi rmy, jej metod działania i wprowadza-
nej dynamiki zmian – tłumaczył Jacek 
Sałek. 

Charakterystykę projektu BART przed-
stawił Tomasz Żukowski, project mana-
ger projektu BART.  Przedstawiciel fi rmy 
Nearshoring Solutions Sp. z o. o. opo-
wiedział o rozwoju i przebiegu realizacji 
projektu, a także o celach oraz wyzwa-
niach, jakie stanęły przed zespołem pro-
jektowym. Zwrócił szczególną uwagę 
na sposób komunikacji w zespole pro-
jektowym, składającym się z Polaków 
oraz Holendrów. Prezentację Tomasza 
Żukowskiego uzupełniła Magdalena 
Sadowska -  Business Analysis Team Le-
ader, która przedstawiła wnioski z oceny 
zespołu trzech niezależnych asesorów 
w fi rmie oraz sposób wdrożenia zmian. 

Pierwsze spotkanie „Oko Kompetencji 
Project Management - Sukces zarządza-
nia projektem” cieszyło się dużym zainte-
resowaniem, uczestniczyło w nim blisko 
60 osób. Oko Kompetencji Project Ma-
nagement to cykl spotkań organizowa-
nych przez Pomorską Grupę Regionalną 
IPMA Polska wraz z PM in TOUCH. Jego 
celem jest przybliżenie oraz wymiana 
doświadczeń wszystkich, którzy intere-
sują się tematyką project management 
oraz pragną rozwijać się w tym zakresie. 
                   (GB)

udane seminarium
o zarządzaniu projektami Biurowiec Neptun 

już otwarty!
Centrum Biurowe Neptun (CBN) 
to najnowocześniejszy obiekt biurowy 
klasy A w Gdańsku, zrealizowany przez 
międzynarodową fi rmę Hines. 
Właśnie został ofi cjalnie otwarty.
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Nowoczesny 
budynek CBN
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- Jak Pan Ocenia pierwszy kwartał 2014 
działalności Klubu?

Już od początku stycznia ruszyliśmy dyna-
micznie z pracami. Począwszy od przyjęcia 
założeń budżetowych poprzez organizację 
spotkań dla naszych członków oraz przyj-
mując do naszego grona nowych przedsię-
biorców. Pierwszy kwartał oceniam jako 
owocny, ponieważ zrealizowaliśmy ponad 
10 spotkań/aktywności dla członków oraz 
intensywnie pracowaliśmy nad nowymi 
inicjatywami.

- Czy działalność Klubu nie nabiera 
cech powtarzalności? Jaką ma receptę 
PKB na utrzymywanie atrakcyjności 

swoich działań?

- Nie jesteśmy zainteresowani utrzyma-
niem status quo tylko rozwojem...nato-
miast zgadzam się, że utrzymanie atrak-
cyjnej oferty to duże wyzwanie. W pierw-
szym kwartale oprócz cyklicznych spotkań 
„Śniadania Pomorskie” zorganizowaliśmy 
wyjazd integracyjny dla członków Klubu, 
wzbogaciliśmy pakiet produktów/usług 
dedykowany członkom (tzw. Pakiet Człon-
kowski) a przysłowiową „wisienką na tor-
cie” było spotkanie z gościem specjalnym 
– Leszkiem Milerem, który z okazji 10 
lecia wstąpienia Polski do UE opowiadał 
członkom o meandrach akcesji oraz jak 
zmieniła się Polska podczas tej dekady.

- Jakie będą priorytety Klubu 
na kolejny kwartał?

- Zaczniemy od celebrowania kolejnego 
sukcesu jakim będzie osiągnięcie liczby 150 
członków w kwietniu, natomiast gro pracy 
skupiać będzie się nad rozwojem program 
„Wybieram Pomorskie”, uatrakcyjnieniem 
narzędzi komunikacji z członkami (m.in. 
nowa strona www Klubu). Startujemy tak-
że z nowymi inicjatywami takimi jak aka-
demia zarządzania fi nansami – program 
Eurocash, objęliśmy patronat honorowy 
nad tegoroczną edycją konkursu „KARO-
LE”. Oczywiście nie zabraknie spotkań dla 
członków PKB realizowanych w ramach 

konwencji „Śniadania Pomorskie” oraz 
„PKB aft er offi  ce”.

- Na czym polega inicjatywa 
„Wybieram Pomorskie”?

- Program Wybieram Pomorskie to inicja-
tywa Pomorskiego Klubu Biznesu mająca 
na celu integrację środowisk Biznesu, Sa-
morządu oraz Środowiska akademickiego, 
którego celem jest wspólna promocja na-
szego regionu na Pomorzu jaki i na terenie 
Polski. Nasz region może pochwalić się 
wieloma osiągnięciami – fi rmy o znaczą-
cej pozycji rynkowej w Polsce, wielu repre-
zentantów polskiego i europejskiego życia 
politycznego czy kulturalnego pochodzi 
z Pomorza, mamy silny ośrodek akade-
micki. Tylko ilu mieszkańców Pomorza 
jest w stanie wymienić np. 10 najwięk-
szych pomorskich brandów…? Dlatego 
też PKB przy wsparciu samorządu czyni 
starania na rzecz promowania i wspierania 
naszego regionu – i temu poświęcony jest 
ten program.

- Brzmi obiecująco tylko jakie idą 
za tym działania?

-Premiera nowej odsłony programu Wy-
bieram Pomorskie jest datowana na prze-
łom III/IV kwartału br. Wtedy przedsta-
wimy szczegółowe założenia programu. 
Na chwilę obecną przekazać mogę, że ów 
inicjatywa oparta będzie na trzech fi la-
rach: biznes, samorząd oraz kultura a ca-
łość wspierana będzie przez trójmiejskie 
środowisko akademickie tak aby móc wes-
przeć i wypromować działalność, która ma 
na celu wzmocnienie regionu.

150 członków 
i co dalej?

Rozmowa z Marcinem Kołakowskim, 
v-ce prezesem zarządu Pomorskiego 
Klubu Biznesu

Za pomocą aplikacji można znaleźć 
najbliższą stację paliw z wybraną 
przez siebie usługą, np. płatnością 
LOTOS Biznes, można uzyskać do-
stęp do konta programu premiowego 
LOTOS Navigator, by sprawdzić 
liczbę posiadanych punktów lub do-
stępne nagrody. LOTOS dla kierowcy 
pozwala również dobrać odpowiedni 
dla samochodu olej silnikowy oraz 
sprawdzić aktualne promocje na kil-
kuset stacjach LOTOS dogodnie zlo-
kalizowanych w miastach i przy tra-
sach przelotowych. Dodatkowo ideą 
przyświecającą stworzeniu aplikacji 
„LOTOS dla kierowcy” było zagospo-
darowanie rozwijającego się kanału 
komunikacji mobilnej, szczególnie 
ważnej dla osób dużo podróżujących. 
Właśnie dlatego przy wyborze funk-
cjonalności wzięto pod uwagę opinie 
reprezentatywnej grupy kierowców 
oraz wyniki badań fokusowych.
Aplikację została przygotowana na 
trzy najpopularniejsze, mobilne sys-
temy operacyjne: iOS, Android oraz 
Windows Phone. Dla każdego z nich 
w dwóch wariantach na telefon i ta-
blet.                                                    (GB)

Aplikacja,
która znajduje 
stacje paliw
„LOTOS dla kierowcy” 
tak nazwano aplikację 
przeznaczoną na smartfony, 
którą stworzył LOTOS.
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W piątek, 28 marca podczas cykliczne-
go przedsięwzięcia organizowanego przez 
akcelerator  biznesu  Business  Link  Trój-
miasto projekt Autoplug.in otrzymał tytuł 
Startupu Miesiąca, nominację do Startupu 
Roku  2014  oraz możliwość wyjazdu  do 
Doliny Krzemowej w  ramach  programu 
Ready To Go.
O  tytuł  Startupu Miesiąca  konkurowały 

trzy młode fi rmy. Konkurs wygrał startup 
Autoplug.in,  który  stworzył  innowacyjną, 
mobilną aplikację dla kierowców. System 
poprzez połączenie ze specjalnym portem 
OBD Autopluga, przekazuje z samochodu 
do smartphona wszystkie informacje o sta-
nie pojazdu.
-Autoplug.in  powstał  z  pasji  do  samo-

chodów, doświadczenia, oraz chęci pomo-
cy kierowcom w zrozumieniu  ich pojaz-
dów. Dla wielu ludzi samochody to „czar-
na  magia”,  nie  wiedzą 
kiedy i jak je serwisować, 
co oznaczają różne ikonki 
na desce rozdzielczej oraz 
co należy zrobić, aby auto 
służyło  przez  wiele  lat, 
bez  żadnych  problemów. 
Rozwiązaliśmy  te  pro-
blemy  -  mówi  Grzegorz 
Gwiazdowski,  twórca 
aplikacji Autoplug.in.
Startupem,  który  rów-

nież  zaprezentował  się 
podczas  Business  Mixe-
r’a  był SentiOne  -  profe-

Wybrano Startup
Miesiąca

Już po raz trzeci przedsiębiorcy i innowacyjne fi rmy spotkały się w Business Link 
Trójmiasto na wydarzeniu z cyklu Business Mixer. 

Fo
t. 
m
at
er
ia
ły
 p
ra
so
w
e

sjonalne  narzędzie  do 
monitorowanie  treści 
w  internecie.    Przed 
uczestnikami  Business 
Mixera  pokazała  się 
także  fi rma  Insalgo, 
której  innowacyjny 
pomysł  Aidlab  ma  na 
nowo  zdefi niować  po-
jęcie  opieki  medycz-
nej. Jest to urządzenie, 
które  bezinwazyjnie 
zbiera  pięć  pomiarów 
medycznych  -  tętno, 
nasycenie krwi tlenem, 

poziom glukozy, wagi  oraz  tkanki  tłusz-
czowej.W wydarzeniu wziął  udział  gość 
specjalny,  Lech  Kaniuk,  przedsiębiorca, 
współtwórca  i  CEO  Pizzaportal.pl,  naj-
większego i najszybciej rozwijającego się 
serwisu umożliwiającego zamawianie dań 
online. Część ofi cjalna zakończona zosta-
ła wręczeniem nagród. Poza otrzymanymi 
tytułami  zwycięzca  otrzymał  możliwość 
wyjazdu do Doliny Krzemowej, który za-
pewnia Polska Przedsiębiorcza w ramach 
programu Ready To Go, oraz strategię ko-
munikacji w Social Media, którą przygotu-
je agencja z Gdańska, Insource Marketing 
&amp; PR Agency.                            (GB)

- Autoplug.in 
powstał z pasji 

do samochodów, 
doświadczenia, 

oraz chęci pomocy 
kierowcom 

w zrozumieniu ich 
pojazdów.

Przedsiębiorcy spotkali się po raz trzeci.



„Pracodawcy Pomorza” w osobach Pre-
zesa Zarządu Zbigniewa Canowieckiego 
i Dyrektora Zarządzającego Tomasza Li-
mona gościli w dniu 24 marca br. w sie-
dzibie organizacji przedstawicieli zarządu 
Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Gdańsku - Prezesa 
Jana Bogusławskiego i Dyrektora Walde-
mara Cezarego Zielińskiego. Ustalono za-
sady  ścisłej  współpracy  obu  organizacji. 
NOT stanie się zapleczem eksperckim dla 
Pracodawców Pomorza. Prezes Zbigniew 
Canowiecki  będzie  członkiem  Kapitu-
ły  konkursu  Pomorska  Nagroda  Jakości 
organizowanego w  tym  roku  już  po  raz 
osiemnasty przez NOT. 

Promowanie  nowoczesnych  strategii 
zarządzania  jakością,  a  także  zachęcenie 
przedsiębiorców  do  podnoszenia  jako-
ści i ciągłego jej doskonalenia to główne 
cele konkursu.  Organizatorami konkursu 
są:  Marszałek Województwa Pomorskie-
go,  Pomorska Rada Federacji  Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych oraz Polski 
Rejestr  Statków  S.A  .  Warto  dodać,  że 
podczas    siedemnastej  edycji,  podsumo-
wanej  24  stycznia  br.  w  sali  teatralnej 
Domu Technika NOT w Gdańsku, laure-
atami byli  też  członkowie Pracodawców 
Pomorza. 
W  kategorii  MAŁYCH  FIRM  Złoty 

Laur Jakości otrzymało przedsiębiorstwo 
Temis & Spawmet, Srebrny Laur Jakości 
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z Naczelną Organizacją 
Techniczną

Pracodawcy 
Pomorza

będą
współpracować Wyróżnienie w kategorii przedsiębiorstw 

średnich otrzymał  prezes Kazimierz 
Lewandowski – firma CEMET – członek 
Pracodawców Pomorza

trafił do spółki BMB Santech H. Brodnicki 
Z. Laskowski; wyróżnienie w tej kategorii 
przyznano  Przedsiębiorstwu Budowlano-
Instalacyjnemu SUCHOCKI. Roman Su-
chocki. W kategorii ŚREDNICH  Srebrny 
Laur  Jakości  trafił  do  spółki    Fast  S.A, 
a  wyróżnienia  do  firmy  Euro Went  Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwa   Cemet Ltd. Sp. 
z o.o.  i Przedsiębiorstwa Przewozu Towa-
rów PKS Gdańsk Oliwa S.A, w  kategorii 
DUŻYCH przyznano  tylko wyróżnienie, 
trafiło  do  Okręgowego  Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Gdyni. 
Powołano też Klub Pomorskiej Nagrody 

Jakości, którego celem będzie rozwijanie 
współpracy w zakresie wymiany wiedzy 
na  temat  dobrych  praktyk  dotyczących 
zarządzania,  ze  szczególnym  uwzględ-
nieniem zarządzania jakością. Od kolejnej 
(osiemnastej)  edycji  konkursu  podstawą 
oceny ma być model CAF (Powszechny 
Model Oceny). Jest on rezultatem współ-
pracy  prowadzonej  od  1998  roku  przez 
kraje Unii  Europejskiej. Wtedy  to  stwo-
rzono Grupę Sterującą, nadzorującą prace 
nad  opracowaniem modelu CAF. Pierw-
sza jego wersja powstała w 1999 roku i te-
stowana była w 14 organizacjach 5 krajów 
członkowskich  UE. W  maju  2000  roku 
Dyrektorzy Generalnej Administracji Pu-
blicznej oficjalnie zalecili CAF do stoso-
wania  przez  organizacje  administracyjne 
krajów UE.
Anna Kłos
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Od lewej Tomasz Limon, dyrektor zarządzający PP, Zbigniew Canowiecki, Prezes 
PP, Jan Bogusławski, Prezes PRFSNT Naczelnej Organizacji Technicznej i dyrektor 
tej instytucji Waldemar Cezary Zieliński
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Thinking Zone będzie pierwszym gim-
nazjum w Polsce, realizującym podstawy 
programowe nowoczesnymi metodami 
wykorzystywanymi w Europie Zachodniej, 
Ameryce oraz Azji. W edukacji młodych lu-
dzi zastosowane zostaną unikalne metody 
dydaktyczne, dzięki którym uczniowie na-
uczą się samodzielnego oraz kreatywnego 
myślenia. W pracy projektowej i w nauce 
polegającej na umiejętnym przetwarzaniu 
informacji – placówka będzie korzystać 

z narzędzi TOC (ang. Theory of Contraints), 
a także z nowoczesnej technologii.  

W Thinking Zone najważniejszy jest 
uczeń, a nauczyciel - jako jego mentor 
i przewodnik - wspiera go w rozwoju, 
a także przygotowuje do pracy w ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości. Przestrzeń 
szkolna jest miejscem, w którym uczy 
się myślenia oraz działania projektowo-
zespołowego.

Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone 

ulokowane zostało w zaawansowanym 
technologicznie   kompleksie biznesowym 
Olivia Business Centre w Gdańsku, dzięki 
czemu uczniowie będą mieć możliwość 
funkcjonowania w nowoczesnym środo-
wisku pracy. Narzędzia dydaktyczne po-
chodzą ze „świata” biznesu i koncentrują 
się na logice, krytycznym myśleniu oraz 
pracy zespołowej. Dodatkową wartością 
dla młodych osób będą cykliczne spotkania 
z ludźmi, którzy osiągnęli w swoim życiu za-
mierzony cel, zdobywając sławę artystyczną 
bądź uznanie w świecie biznesu. Pozwolą 
one młodym ludziom spojrzeć szerzej na 
przyszłość.

- Umieściliśmy naszą placówkę   jak najbli-
żej dorosłego życia ,w nowoczesnym Olivia 
Business Center. Uczniowie będą mieli moż-
liwość funkcjonowania w nowoczesnym 
środowisku biznesowym oraz zdobywa-
nia doświadczenia  i poszerzania swoich 
kompetencji - mówi Agnieszka Majchrzak, 
współzałożycielka szkoły podstawowej 
Akademia Montessori oraz współtwórca 
Thinking Zone. (GB)

NowoczesNe 
gimNazjum 
w Gdańsku

We Wrześniu ruszy W gdańskim Olivia 
Business Centre najnOWOCześniejsze 
gimnazjum W POlsCe. szkOła ma realizOWać  
POdstaWy PrOgramOWe nOWOCzesnymi 
metOdami WykOrzystyWanymi W eurOPie 
zaChOdniej, ameryCe Oraz azji.
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Blisko 250 milionów uczniów w Chi-
nach skorzysta z oprogramowania eduka-
cyjnego przygotowanego przez gdańską 
firmę Young Digital Planet. Po wygranym 
przetargu w Hongkongu to kolejny spek-
takularny sukces YDP w Azji. 

W Chinach trwają prace nad wdro-
żeniem technologii edytorskich, które 
YDP dostarcza People’s Education Press 
- oficjalnemu rządowemu wydawnictwu 
w Pekinie. Partner gdańskiej firmy infor-
matycznej to potentat w swojej branży. 
Udział People’s Education Press szacuje 
się na 73% chińskiego rynku wydawni-
czego dla szkół. Na mocy kontraktu ne-
gocjowanego przez ponad rok, YDP stało 
się dostawcą technologii edytorskich, na 
bazie których PEP oprze swoją strategię 
wydawniczą na najbliższe lata. Narzędzia 
YDP posłużą do przygotowywania treści, 
jak również samych książek dostarcza-
nych do blisko 250   milionów uczniów.

Jeżeli gdańska firma  w pełni wywiąże 
się ze zobowiązań kontraktowych na 
przestrzeni 2014 roku, rynek chiński sta-
nie otworem dla całej gamy produktów 
z logo YDP. 

Dla firmy, będącej częścią fińskiej grupy 
Sanoma Learning, to kolejny kraj, w jej 
globalnej ofensywie. Young Digital Planet 
jest już obecne w ponad czterdziestu 
krajach, na 5 kontynentach, a do tej pory 
dostarczyło rozwiązania wydawnicze 
dla 9 ministerstw krajów Europy, Azji 
i Ameryki. 

-Dzięki takim rozwiązaniom jak te, 
które wprowadza na rynek Young Digital 
Planet, Polska stawiana jest jako przykład 
sukcesu edukacyjnego – mówi Andrzej 
Molski, prezes zarządu YDP. 
(GB)

Gdańska firma 
edukacyjna 
podbija Chiny

Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji projektu mającego na 
celu budowę nowoczesnego rynku energii w Etiopii. Wartość za-
wartej umowy wynosi blisko 10 mln USD, a projekt ma zostać 
zrealizowany do końca 2015 roku.
Budowa nowoczesnego rynku energii ma dla etiopskiej gospo-

darki znaczenie strategiczne. Zostanie stworzony w oparciu o au-
torskie oprogramowanie Asseco z  rodziny AUMS oraz o know-
how Asseco w  zakresie  rozwiązań  informatycznych  dla  sektora 
energetycznego. Tym samym Asseco Poland ma szansę odegrać 
znaczącą rolę w rozwoju informatycznym Etiopii oraz całej Afryki 
i sprawić, aby Polska była rozpoznawana na tym kontynencie jako 
kraj innowacyjnych technologii, które z powodzeniem mogą być 
wdrażane w szybko rozwijających się gospodarkach afrykańskich.
- Współpraca Asseco z etiopskim rządem spotkała się ze wspar-

ciem ze strony polskiego MSZ. To wzorcowy przykład zaangażo-
wania naszej dyplomacji w promocję polskiej gospodarki na ryn-
kach światowych – podkreśla Adam Góral, prezes zarządu, Asseco 
Poland.
Umowy „INSA 2.0 Energy Enterprise Management System De-

velopment and Implementation” i „An Agreement For An Advi-
sory on ERP Solution” obejmują współpracę Asseco oraz  INSA 
w  obszarze  wdrożenia  rozwiązania  niezbędnego  do  stworzenia 
w Etiopii nowoczesnego rynku energii. W tym celu zostanie do-
starczony i uruchomiony kompleksowy system informatyczny do 
zarządzania  danymi  odczytowymi,  oparty  o  autorskie  oprogra-
mowanie Asseco z rodziny Asseco Utility Management Solutions 
(AUMS). Przewidziane są również usługi doradcze m.in. związane 
z rozwojem oprogramowania klasy ERP, a także transfer wiedzy 
i technologii informatycznych umożliwiających INSA budowę no-
woczesnego rynku energii.                (GB)

Asseco współpracuje 
z firmą z Etiopii

W Addis Abebie (etiopiA) zostAłA podpisAnA 
umoWA pomiędzy Asseco polAnd A rządoWą 
Agencją etiopską informAtion netWork 
security Agency (insA). 

Asseco Poland 
ma szansę 

odegrać znaczącą 
rolę w rozwoju 

informatycznym 
Etiopii oraz całej 

Afryki
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najważniejszy 
będzie uczeń.
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Thinking Zone będzie pierwszym gim-
nazjum w Polsce, realizującym podstawy 
programowe nowoczesnymi metodami 
wykorzystywanymi w Europie Zachodniej, 
Ameryce oraz Azji. W edukacji młodych lu-
dzi zastosowane zostaną unikalne metody 
dydaktyczne, dzięki którym uczniowie na-
uczą się samodzielnego oraz kreatywnego 
myślenia. W pracy projektowej i w nauce 
polegającej na umiejętnym przetwarzaniu 
informacji – placówka będzie korzystać 

z narzędzi TOC (ang. Theory of Contraints), 
a także z nowoczesnej technologii.  

W Thinking Zone najważniejszy jest 
uczeń, a nauczyciel - jako jego mentor 
i przewodnik - wspiera go w rozwoju, 
a także przygotowuje do pracy w ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości. Przestrzeń 
szkolna jest miejscem, w którym uczy 
się myślenia oraz działania projektowo-
zespołowego.

Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone 

ulokowane zostało w zaawansowanym 
technologicznie   kompleksie biznesowym 
Olivia Business Centre w Gdańsku, dzięki 
czemu uczniowie będą mieć możliwość 
funkcjonowania w nowoczesnym środo-
wisku pracy. Narzędzia dydaktyczne po-
chodzą ze „świata” biznesu i koncentrują 
się na logice, krytycznym myśleniu oraz 
pracy zespołowej. Dodatkową wartością 
dla młodych osób będą cykliczne spotkania 
z ludźmi, którzy osiągnęli w swoim życiu za-
mierzony cel, zdobywając sławę artystyczną 
bądź uznanie w świecie biznesu. Pozwolą 
one młodym ludziom spojrzeć szerzej na 
przyszłość.

- Umieściliśmy naszą placówkę   jak najbli-
żej dorosłego życia ,w nowoczesnym Olivia 
Business Center. Uczniowie będą mieli moż-
liwość funkcjonowania w nowoczesnym 
środowisku biznesowym oraz zdobywa-
nia doświadczenia  i poszerzania swoich 
kompetencji - mówi Agnieszka Majchrzak, 
współzałożycielka szkoły podstawowej 
Akademia Montessori oraz współtwórca 
Thinking Zone. (GB)

NowoczesNe 
gimNazjum 
w Gdańsku

We Wrześniu ruszy W gdańskim Olivia 
Business Centre najnOWOCześniejsze 
gimnazjum W POlsCe. szkOła ma realizOWać  
POdstaWy PrOgramOWe nOWOCzesnymi 
metOdami WykOrzystyWanymi W eurOPie 
zaChOdniej, ameryCe Oraz azji.
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Blisko 250 milionów uczniów w Chi-
nach skorzysta z oprogramowania eduka-
cyjnego przygotowanego przez gdańską 
firmę Young Digital Planet. Po wygranym 
przetargu w Hongkongu to kolejny spek-
takularny sukces YDP w Azji. 

W Chinach trwają prace nad wdro-
żeniem technologii edytorskich, które 
YDP dostarcza People’s Education Press 
- oficjalnemu rządowemu wydawnictwu 
w Pekinie. Partner gdańskiej firmy infor-
matycznej to potentat w swojej branży. 
Udział People’s Education Press szacuje 
się na 73% chińskiego rynku wydawni-
czego dla szkół. Na mocy kontraktu ne-
gocjowanego przez ponad rok, YDP stało 
się dostawcą technologii edytorskich, na 
bazie których PEP oprze swoją strategię 
wydawniczą na najbliższe lata. Narzędzia 
YDP posłużą do przygotowywania treści, 
jak również samych książek dostarcza-
nych do blisko 250   milionów uczniów.

Jeżeli gdańska firma  w pełni wywiąże 
się ze zobowiązań kontraktowych na 
przestrzeni 2014 roku, rynek chiński sta-
nie otworem dla całej gamy produktów 
z logo YDP. 

Dla firmy, będącej częścią fińskiej grupy 
Sanoma Learning, to kolejny kraj, w jej 
globalnej ofensywie. Young Digital Planet 
jest już obecne w ponad czterdziestu 
krajach, na 5 kontynentach, a do tej pory 
dostarczyło rozwiązania wydawnicze 
dla 9 ministerstw krajów Europy, Azji 
i Ameryki. 

-Dzięki takim rozwiązaniom jak te, 
które wprowadza na rynek Young Digital 
Planet, Polska stawiana jest jako przykład 
sukcesu edukacyjnego – mówi Andrzej 
Molski, prezes zarządu YDP. 
(GB)

Gdańska firma 
edukacyjna 
podbija Chiny

Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji projektu mającego na 
celu budowę nowoczesnego rynku energii w Etiopii. Wartość za-
wartej umowy wynosi blisko 10 mln USD, a projekt ma zostać 
zrealizowany do końca 2015 roku.
Budowa nowoczesnego rynku energii ma dla etiopskiej gospo-

darki znaczenie strategiczne. Zostanie stworzony w oparciu o au-
torskie oprogramowanie Asseco z  rodziny AUMS oraz o know-
how Asseco w  zakresie  rozwiązań  informatycznych  dla  sektora 
energetycznego. Tym samym Asseco Poland ma szansę odegrać 
znaczącą rolę w rozwoju informatycznym Etiopii oraz całej Afryki 
i sprawić, aby Polska była rozpoznawana na tym kontynencie jako 
kraj innowacyjnych technologii, które z powodzeniem mogą być 
wdrażane w szybko rozwijających się gospodarkach afrykańskich.
- Współpraca Asseco z etiopskim rządem spotkała się ze wspar-

ciem ze strony polskiego MSZ. To wzorcowy przykład zaangażo-
wania naszej dyplomacji w promocję polskiej gospodarki na ryn-
kach światowych – podkreśla Adam Góral, prezes zarządu, Asseco 
Poland.
Umowy „INSA 2.0 Energy Enterprise Management System De-

velopment and Implementation” i „An Agreement For An Advi-
sory on ERP Solution” obejmują współpracę Asseco oraz  INSA 
w  obszarze  wdrożenia  rozwiązania  niezbędnego  do  stworzenia 
w Etiopii nowoczesnego rynku energii. W tym celu zostanie do-
starczony i uruchomiony kompleksowy system informatyczny do 
zarządzania  danymi  odczytowymi,  oparty  o  autorskie  oprogra-
mowanie Asseco z rodziny Asseco Utility Management Solutions 
(AUMS). Przewidziane są również usługi doradcze m.in. związane 
z rozwojem oprogramowania klasy ERP, a także transfer wiedzy 
i technologii informatycznych umożliwiających INSA budowę no-
woczesnego rynku energii.                (GB)

Asseco współpracuje 
z firmą z Etiopii

W Addis Abebie (etiopiA) zostAłA podpisAnA 
umoWA pomiędzy Asseco polAnd A rządoWą 
Agencją etiopską informAtion netWork 
security Agency (insA). 

Asseco Poland 
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rolę w rozwoju 

informatycznym 
Etiopii oraz całej 
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Jakim wymogom muszą sprostać polscy 
pracownicy branży budowlanej chcący 
pracować w Szwecji?

Muszą być odporni na stres i alkoholizm 
oraz szybko odzwyczaić się od lekce-
ważenia przepisów BHP – jak to robili 
w Polsce. Naprawdę dobrze będą zarabiać 
na północy Szwecji, ale tam właśnie trze-
ba wykazać się odpornością psychiczną, 
bo kontrakty opiewają na 6 – 8 miesięcy, 
które trzeba spędzić z dala od rodzin, 
pogodzić się z prawie nieustannymi 
ciemnościami, bo dzień jest niesłychanie 
krótki, a topienie depresyjnego nastroju 
w alkoholu nie wchodzi w grę.
Podczas kolejnego spotkania członków 

Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej 
w hotelu MERA  w Sopocie 28 lutego 
br można było zdobyć wiedzę ofi cjal-
ną i nieofi cjalną.
Spotkanie rozpoczął prezes Izby 

Tadeusz Iwanowski od zwięzłej 
charakterystyki szwedzkiej go-
spodarki, zestawiając od czasu do 

czasu tamtejsze dane z polskimi. 
Niektóre były zaskakujące: poziom 
PKB obu krajów jest podobny, 
ale w przeliczeniu na mieszkańca 

u nich wychodzi 4 razy więcej,w ich 
skalistym północnym kraju rolnictwo 

daje 2% PKB, nasze, mające dużo 
lepsze warunki naturalne 

– tylko 4%, w struktu-
rze naszego eksportu 
udział Szwecji wynosi 
raptem 2,7%, nawet 
na Ukrainę wysyłamy 
więcej towarów – 
2,8%, do Rosji – 4%, 
najwięcej do Niemiec - 
25%, niewiele lepiej jest 
z importem – tylko 4% 
towarów sprowadzamy 
ze Szwecji, z dalekich 
Chin 6% a z Rosji – 7 
%, znów na I miejscu są 
Niemcy – 24%

Jak to pogodzić z faktem, że 40% komu-
nikacji lotniczej z gdańskiego lotniska 
odbywa się w kierunku północnym? 
Wychodzi na to, że eksportujemy głównie 
siłę roboczą. Tak więc temat spotkania: 
Polsko-szwedzka współpraca gospo-
darcza był odpowiedzią na aktualne 
zapotrzebowanie. 
Najpierw jednak zebrani wysłuchali 
prelekcji na temat jak mają sobie radzić 

polskie fi rmy budowlane w Danii, wy-
głoszonej przez Jessa Sebbelina – dyr 
RSM Plus . Jest to szósta co do wielkości 
globalnej sieć przedsiębiorstw zajmująca 
się rachunkowością i konsultingiem. Dyr 
Sebbelin jest członkiem Zarządu Pol-
sko-Duńskiej Izby Handlowej  i kieruje 
zespołem wspierającym działalność m. 
innymi polskich fi rm w Danii, w tym 
wielu budowlanych.
Branży budowlanej dotyczyła także głów-
na prelekcja. Zapoznaliśmy się z ofertą 
fi rmy AAJ Oversatting &Konsulting 
reprezentowanej przez Annę Andresson 
Jasiulewicz i Christophera Jasiulewicza. 
Omówili oni, w ogólnych zarysach, rynek 
projektów i prac w tej branży w Szwecji. 
Przeprowadzili krótką analizę rynku, 
omówili obowiązujące ustawy, przepisy, 
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Spotkanie Izby 
Polsko-szwedzkiej

Jak się poruszać na szwedzkim rynku budowlanym? 
- mówiono w hotelu MERA w Sopocie

normy, umowy zbiorowe, konieczne na 
tym rynku kwalifi kacje i uprawnienia 
budowlane. Dowiedzieliśmy się jak wy-
gląda kontrola fi rm zagranicznych dzia-
łających na tym rynku. Firma Państwa 
Jasiulewiczów oferuje pośrednictwo 
informacyjne a także prowadzi potrzeb-
ne polskim pracownikom szkolenia, 
również w języku polskim.
Dla fi rm i ich pracowników znających 
tylko polski rynek, zetknięcie się ze 
szwedzkim może być szokujące. Do 
założenia fi rmy potrzebny jest jeden 
formularz, obowiązuje jeden wzorzec 
kontraktu. Szwecja jest jednym z naj-
bezpieczniejszych miejsc pracy, normy 
bhp są ściśle przestrzegane a kary,  
w przypadku wykrycia ich łamania, 
szokująco wręcz wysokie.
Ogólnoświatowy kryzys spowodował, 
że ludzie kupują mniej nowych miesz-
kań, natomiast wzrosło zapotrzebowa-
nie na usługi renowacyjne, ekologiczne 
biura w centrach miast oraz inwestycje 

Tadeusz 
Iwanowski

Prezes PSIG 

Wspólne badania w zakresie implantologii

Współpraca będzie zaczątkiem do prowadzenia wspólnych 
prac badawczych w oparciu o innowacyjne technologie w za-
kresie doskonalenia metod zabiegowych z zastosowaniem 
biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzro-
stu. Umowa docelowo przewiduje także wypracowanie cał-
kowicie nowych produktów, które charakteryzować będzie 
trwałość, estetyka oraz niskie koszty wytworzenia. Poddanie 
ich badaniom naukowym w obszarze laboratoryjnym i kli-
nicznym będzie stanowić szansę na wdrożenie do praktyki 
medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową. 
Połączenie sił nauki i biznesu i ich wykorzystanie w praktyce ma 
przynieść wymierne korzyści społeczne, wśród których wymienić 
należy zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego 
oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku 
okołoemerytalnym.Umowa stanowić będzie pierwszy tego typu 
projekt nawiązania szerokiej współpracy między światem nauki 
i biznesu – współpracy promowanej przez Pracodawców Pomorza.
-Z najnowszych badań wynika, że wartość rynku usług sto-
matologicznych w ciągu tego roku wzrośnie o 10% a w im-
plantologii nawet o 30%. Oznacza to, że zainteresowanie 
usługami dentystycznymi jest coraz większe. Jest również 
nadzieja, że sukcesywnie będzie poprawiał się stan jamy 
ustnej Polaków, bo rośnie świadomość dotycząca dbało-
ści o zęby w dobie tak promowanego kultu piękna - zazna-
cza dr Violetta Szycik, prezes zarządu Vivadental Sp. z o.o.
Aby osiągnięcia naukowe mogły mieć zastosowanie w prakty-
ce, celowa jest szeroka i interdyscyplinarna płaszczyzna współ-
działania. Do takiej współpracy doszło dzięki połączeniu sił 
naukowców z Politechniki Gdańskiej i ekspertów Instytutu 
Vivadental, który pozyskał partnera strategicznego dysponu-

Politechnika Gdańskai European Dental Implant Institute 
Vivadental podpisały umowę o współpracy w dziedzinie 
badań naukowych w zakresie implantologii. Porozumie-
nie podpisano 17 w siedzibie Pracodawców Pomorza

Dla fi rm i ich pracowników 
znających tylko polski 

rynek, zetknięcie się 
ze szwedzkim może być 
szokujące. Do założenia 

fi rmy potrzebny jest 
jeden formularz, 

obowiązuje jeden 
wzorzec kontraktu.

Umowę podpisali prof. Henryk Krawczyk, rektor 
Politechniki Gdańskiej (z lewej) i dr n. med. Vio-
letta Szycik, dyrektor naukowy EDII Vivadental

infrastrukturalne (drogi, mosty, kole-
je). W ostatniej dziedzinie wiodącym 
przedsiębiorstwem od lat jest SKAN-
SKA, ale od niedawna na szwedzki 
rynek wszedł STRABAG, co dla nas 
istotne, ponieważ chętnie zatrudnia 
podwykonawców z Polski.
Prezes PSIG Tadeusz Iwanowski złożył 

tez sprawozdanie z działalności Izby 
w roku 2013 i nakreślił plany na rok 
2014. PSIG zaproszono do uczestnic-
twa w targach budowlanych Nordbygg 
w Sztokholmie w dn. 1 - 4 kwietnia br., 
oraz na jesienna edycję targów dla pod-
dostawców Elmia Subcontractor w Jon-
kopingu.                   Anna Kłos

jącego niezbędnym potencjałem technologicznym do realizacji 
tych zadań.  Mowa tutaj o Laboratorium Biomateriałów Centrum 
Zaawansowanych Technologii POMORZE na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Gdańskiej. W laboratorium prowadzone są 
badania nad m.in. bioaktywnymi endoprotezami, implantami per-
sonalizowanymi, implantami kompozytowymi na elementy kost-
ne, jak też samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego.Te cen-
ne doświadczenia będą wykorzystane w prowadzonych wspólnie 
projektach naukowo-badawczych w zakresie implantów zębowych. 
- Wspólnie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom stawianym przez 
społeczne zapotrzebowanie wyznaczając ambitne cele badawcze 
w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w oparciu o inno-
wacyjne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek 
macierzystych oraz czynników wzrostu. W oparciu o wiedzę, do-
świadczenia i badania, które prowadzimy, chcemy razem rozwijać 
całkowicie nowe produkty, które charakteryzować będzie trwałość, 
estetyka oraz niskie koszty wytworzenia – zaznacza prof. dr hab. 
inż. Andrzej Zieliński, były profesor zwyczajny na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Gdańskiej, lider Zespołu Biomateriałów, 
Prezydent Węzła Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdań-
skiej.                Oprac (GB)

Na zdjęciu (od lewej) Jess Sebbelin, dyrektor RSM Plus(Dania) i Anna Andersson 
Jasiulewicz oraz Christopher Jasiulewicz z fi rmy doradczej AAJ Översätting & 
Konsulting, (Szwecja)
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Jakim wymogom muszą sprostać polscy 
pracownicy branży budowlanej chcący 
pracować w Szwecji?

Muszą być odporni na stres i alkoholizm 
oraz szybko odzwyczaić się od lekce-
ważenia przepisów BHP – jak to robili 
w Polsce. Naprawdę dobrze będą zarabiać 
na północy Szwecji, ale tam właśnie trze-
ba wykazać się odpornością psychiczną, 
bo kontrakty opiewają na 6 – 8 miesięcy, 
które trzeba spędzić z dala od rodzin, 
pogodzić się z prawie nieustannymi 
ciemnościami, bo dzień jest niesłychanie 
krótki, a topienie depresyjnego nastroju 
w alkoholu nie wchodzi w grę.
Podczas kolejnego spotkania członków 

Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej 
w hotelu MERA  w Sopocie 28 lutego 
br można było zdobyć wiedzę oficjal-
ną i nieoficjalną.
Spotkanie rozpoczął prezes Izby 

Tadeusz Iwanowski od zwięzłej 
charakterystyki szwedzkiej go-
spodarki, zestawiając od czasu do 

czasu tamtejsze dane z polskimi. 
Niektóre były zaskakujące: poziom 
PKB obu krajów jest podobny, 
ale w przeliczeniu na mieszkańca 

u nich wychodzi 4 razy więcej,w ich 
skalistym północnym kraju rolnictwo 

daje 2% PKB, nasze, mające dużo 
lepsze warunki naturalne 

– tylko 4%, w struktu-
rze naszego eksportu 
udział Szwecji wynosi 
raptem 2,7%, nawet 
na Ukrainę wysyłamy 
więcej towarów – 
2,8%, do Rosji – 4%, 
najwięcej do Niemiec - 
25%, niewiele lepiej jest 
z importem – tylko 4% 
towarów sprowadzamy 
ze Szwecji, z dalekich 
Chin 6% a z Rosji – 7 
%, znów na I miejscu są 
Niemcy – 24%

Jak to pogodzić z faktem, że 40% komu-
nikacji lotniczej z gdańskiego lotniska 
odbywa się w kierunku północnym? 
Wychodzi na to, że eksportujemy głównie 
siłę roboczą. Tak więc temat spotkania: 
Polsko-szwedzka współpraca gospo-
darcza był odpowiedzią na aktualne 
zapotrzebowanie. 
Najpierw jednak zebrani wysłuchali 
prelekcji na temat jak mają sobie radzić 

polskie firmy budowlane w Danii, wy-
głoszonej przez Jessa Sebbelina – dyr 
RSM Plus . Jest to szósta co do wielkości 
globalnej sieć przedsiębiorstw zajmująca 
się rachunkowością i konsultingiem. Dyr 
Sebbelin jest członkiem Zarządu Pol-
sko-Duńskiej Izby Handlowej  i kieruje 
zespołem wspierającym działalność m. 
innymi polskich firm w Danii, w tym 
wielu budowlanych.
Branży budowlanej dotyczyła także głów-
na prelekcja. Zapoznaliśmy się z ofertą 
firmy AAJ Oversatting &Konsulting 
reprezentowanej przez Annę Andresson 
Jasiulewicz i Christophera Jasiulewicza. 
Omówili oni, w ogólnych zarysach, rynek 
projektów i prac w tej branży w Szwecji. 
Przeprowadzili krótką analizę rynku, 
omówili obowiązujące ustawy, przepisy, 

Spotkanie Izby 
Polsko-szwedzkiej

Jak się poruszać na szwedzkim rynku budowlanym? 
- mówiono w hotelu MERA w Sopocie

normy, umowy zbiorowe, konieczne na 
tym rynku kwalifikacje i uprawnienia 
budowlane. Dowiedzieliśmy się jak wy-
gląda kontrola firm zagranicznych dzia-
łających na tym rynku. Firma Państwa 
Jasiulewiczów oferuje pośrednictwo 
informacyjne a także prowadzi potrzeb-
ne polskim pracownikom szkolenia, 
również w języku polskim.
Dla firm i ich pracowników znających 
tylko polski rynek, zetknięcie się ze 
szwedzkim może być szokujące. Do 
założenia firmy potrzebny jest jeden 
formularz, obowiązuje jeden wzorzec 
kontraktu. Szwecja jest jednym z naj-
bezpieczniejszych miejsc pracy, normy 
bhp są ściśle przestrzegane a kary,  
w przypadku wykrycia ich łamania, 
szokująco wręcz wysokie.
Ogólnoświatowy kryzys spowodował, 
że ludzie kupują mniej nowych miesz-
kań, natomiast wzrosło zapotrzebowa-
nie na usługi renowacyjne, ekologiczne 
biura w centrach miast oraz inwestycje 

Tadeusz 
Iwanowski

Prezes PSIG 

Wspólne badania w zakresie implantologii

Współpraca będzie zaczątkiem do prowadzenia wspólnych 
prac badawczych w oparciu o innowacyjne technologie w za-
kresie doskonalenia metod zabiegowych z zastosowaniem 
biomateriałów, komórek macierzystych oraz czynników wzro-
stu. Umowa docelowo przewiduje także wypracowanie cał-
kowicie nowych produktów, które charakteryzować będzie 
trwałość, estetyka oraz niskie koszty wytworzenia. Poddanie 
ich badaniom naukowym w obszarze laboratoryjnym i kli-
nicznym będzie stanowić szansę na wdrożenie do praktyki 
medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.  
Połączenie sił nauki i biznesu i ich wykorzystanie w praktyce ma 
przynieść wymierne korzyści społeczne, wśród których wymienić 
należy zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego 
oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku 
okołoemerytalnym.Umowa stanowić będzie pierwszy tego typu 
projekt nawiązania szerokiej współpracy między światem nauki 
i biznesu – współpracy promowanej przez Pracodawców Pomorza. 
-Z najnowszych badań wynika, że wartość rynku usług sto-
matologicznych w ciągu tego roku wzrośnie o 10% a w im-
plantologii nawet o 30%. Oznacza to, że zainteresowanie 
usługami dentystycznymi jest coraz większe. Jest również 
nadzieja, że sukcesywnie będzie poprawiał się stan jamy 
ustnej Polaków, bo rośnie świadomość dotycząca dbało-
ści o zęby w dobie tak promowanego kultu piękna - zazna-
cza dr Violetta Szycik, prezes zarządu Vivadental Sp. z o.o. 
Aby osiągnięcia naukowe mogły mieć zastosowanie w prakty-
ce, celowa jest szeroka i interdyscyplinarna płaszczyzna współ-
działania. Do takiej współpracy doszło dzięki połączeniu sił 
naukowców z Politechniki Gdańskiej i ekspertów Instytutu 
Vivadental, który pozyskał partnera strategicznego dysponu-

Politechnika Gdańskai European Dental Implant Institute 
Vivadental podpisały umowę o współpracy w dziedzinie 
badań naukowych w zakresie implantologii. Porozumie-
nie podpisano 17 w siedzibie Pracodawców Pomorza

Dla firm i ich pracowników 
znających tylko polski 

rynek, zetknięcie się 
ze szwedzkim może być 
szokujące. Do założenia 

firmy potrzebny jest 
jeden formularz, 

obowiązuje jeden 
wzorzec kontraktu.

Umowę podpisali prof. Henryk Krawczyk, rektor 
Politechniki Gdańskiej (z lewej) i dr n. med. Vio-
letta Szycik, dyrektor naukowy EDII Vivadental

infrastrukturalne (drogi, mosty, kole-
je). W ostatniej dziedzinie wiodącym 
przedsiębiorstwem od lat jest SKAN-
SKA, ale od niedawna na szwedzki 
rynek wszedł STRABAG, co dla nas 
istotne, ponieważ chętnie zatrudnia 
podwykonawców z Polski.
Prezes PSIG Tadeusz Iwanowski złożył 

tez sprawozdanie z działalności Izby 
w roku 2013 i nakreślił plany na rok 
2014. PSIG zaproszono do uczestnic-
twa w targach budowlanych Nordbygg 
w Sztokholmie w dn. 1 - 4 kwietnia br., 
oraz na jesienna edycję targów dla pod-
dostawców Elmia Subcontractor w Jon-
kopingu.                   Anna Kłos

jącego niezbędnym potencjałem technologicznym do realizacji 
tych zadań.  Mowa tutaj o Laboratorium Biomateriałów Centrum 
Zaawansowanych Technologii POMORZE na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Gdańskiej. W laboratorium prowadzone są 
badania nad m.in. bioaktywnymi endoprotezami, implantami per-
sonalizowanymi, implantami kompozytowymi na elementy kost-
ne, jak też samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego.Te cen-
ne doświadczenia będą wykorzystane w prowadzonych wspólnie 
projektach naukowo-badawczych w zakresie implantów zębowych.  
- Wspólnie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom stawianym przez 
społeczne zapotrzebowanie wyznaczając ambitne cele badawcze 
w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w oparciu o inno-
wacyjne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek 
macierzystych oraz czynników wzrostu. W oparciu o wiedzę, do-
świadczenia i badania, które prowadzimy, chcemy razem rozwijać 
całkowicie nowe produkty, które charakteryzować będzie trwałość, 
estetyka oraz niskie koszty wytworzenia – zaznacza prof. dr hab. 
inż. Andrzej Zieliński, były profesor zwyczajny na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Gdańskiej, lider Zespołu Biomateriałów, 
Prezydent Węzła Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdań-
skiej.                Oprac (GB)

Na zdjęciu (od lewej) Jess Sebbelin, dyrektor RSM Plus(Dania) i Anna Andersson 
Jasiulewicz oraz Christopher Jasiulewicz z firmy doradczej AAJ Översätting & 
Konsulting, (Szwecja)
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- Tym razem wiosna nas zaskoczyła. Tegoroczna przyszła 
wyjątkowo wcześnie i jest bardzo sympatyczna. XVII 
Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 11 - 13 kwietnia też 
anonsują początek sezonu. A co słychać w turystyce regio-
nalnej, która zajmuje się samorząd?
-Mamy szczególny moment. Zaczął się nowy okres progra-
mowania Unii Europejskiej i w związku z tym samorząd 
w oparciu również o konsultacje społeczne opracował Strate-
gię Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020.  Po-
morską Podróżą 2020 został nazwany priorytet, który dotyczy  
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu. 
Turystyka jest inspiracją gospodarki pomorskiej i nie mogło 
jej zabraknąć w strategii.
- Rozumiem, że Samorząd ma jakieś priorytety...
Tak, są nimi trzy projekty strategiczne,  które dotyczą całego 

województwa. Tym razem koncentrujemy swoją uwagę tury-
styce rowerowej, kajakowej i żeglarskiej śródlądowej.
- Odchodzimy zatem od turystyki miejskiej?
Nie do końca. Po prostu kierujemy zainteresowanie turystów 
również ku aktywnemu wypoczynkowi. Stąd propozycja po-
prowadzenia dwóch tras o międzynarodowym charakterze 
R10 nadmorska i R9 Wiślana. Naszym zdaniem trasy rowero-
we oprócz  komunikacyjnego charakteru budują produkt tu-
rystyczny, są jego osią. Wraz z przebiegiem trasy zaznaczamy 
„na mapie turystycznej rowerzystów” liczne atrakcje , możli-
wości noclegu i konsumpcji, a same trasy chcielibyśmy wypo-
sażyć w inteligentne przystanki. Będą to miejsca wypoczynku, 
pozyskania dodatkowych informacji, oferujące możliwość 
małej naprawy roweru czy zdobycia niezbędnych drobiazgów. 
Miejsca postojowe często będą obsługiwać i rowerzystów i ka-
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Rozmowa z Mieczysławem Strukiem - 
Marszałkiem Województwa Pomorskiego, 
Prezesem Honorowym Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej

Jutro zacznie się 
u nas sezon

Naszym zdaniem trasy rowerowe oprócz komunikacyjnego charakteru budują 
produkt turystyczny, są jego osią. Wraz z przebiegiem trasy zaznaczamy „na 
mapie turystycznej rowerzystów” liczne atrakcje , możliwości noclegu i kon-
sumpcji, a same trasy chcielibyśmy wyposażyć w inteligentne przystanki. Będą 
to miejsca wypoczynku, pozyskania dodatkowych informacji, oferujące moż-
liwość małej naprawy roweru czy zdobycia niezbędnych drobiazgów. Miejsca 
postojowe często będą obsługiwać i rowerzystów i kajakarzy.

‘‘
jakarzy, stąd drugi projekt strategiczny 
rozwiązujący problemy 15 tras kajako-
wych województwa. Projekty rowerowe 
i kajakowe są realizowane równolegle. 
- Pomówmy o szczegółach turystyki 
rowerowej. 
-Projekt „Pomorskie trasy rowerowe 
o charakterze międzynarodowym , R9 
i R10”  dotyczy 2 tras nadmorskiej bie-
gnącej od zachodniej granicy regionu 
w pobliżu Ustki do wschodniej granicy 
w okolicach Elbląga a także wzdłuż 
rzeki Wisły. Obecnie jesteśmy na etapie 
opracowania analizy wykonalności, za 
co odpowiada Departament Turystyki 
i Promocji. W końca marca 2015 chcie-
libyśmy znać najbardziej odpowiedni 
wariant przebiegu tras, warianty zago-
spodarowania parkingów z uwzględ-
nieniem wzornictwa regionalnego i no-
woczesnych rozwiązań dedykowanych 
rowerzystom.
- A jaki zakres ma projekt  Kajakiem 
przez Pomorze?
Projekt przewiduje zagospodarowanie 
15 spławnych rzek, atrakcyjnych dla ka-
jakarzy. Przystanie, przenoski, miejsca 
postojowe w nowoczesnej i regionalnej 
formie. To oferta wpływająca na rozwój 
lokalnych inicjatyw gospodarczych, 
dobre, ciekawe i funkcjonalne zagospo-

darowanie pomorskich rzek przyczyni 
się do budowy turystycznej marki 
województwa. 
- Można powiedzieć, że do tej samej 
kategorii – aktywnego wypoczynku 
na wodzie, nawiązuje sztandarowy 
program województwa pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego – Pętla 
Żuławska...
Tak, planujemy drugą część tego pro-
jektu zrealizować jak uzupełnienie 
pierwszego, ale równocześnie chcemy 
poszerzyć ofertę Żuław o ofertę Zatoki 
Gdańskiej. Żeglarski charakter woje-
wództwa wynika z zagospodarowania 
pasa nadmorskiego i połączenia go 
Wisłą z Żuławami. To wyjątkowa  
możliwość rozwoju turystyki wodnej 
w pomorskich akwenach. Żuławy mają 
wielką szansę stać się produktem tury-
stycznym o randze krajowej. 
- Podsumujmy…
Te trzy strategiczne projekty to wyzwa-
nie dla regionu i dla samorządów lokal-
nych uczestniczących w projektach. Bez 
ich uczestnictwa, zaangażowania i woli 
realizacji, rozwiązania o charakterze 
regionalnym nie mają szans. Liczę na 
tą współpracę i wierzę w nasz wspólny 
sukces.
           Rozmawiała: Anna Kłos       

Projekt „Pomorskie trasy rowerowe o charakterze 
międzynarodowym , R9 i R10” dotyczy 2 tras nadmor-
skiej biegnącej od zachodniej granicy regionu w po-
bliżu Ustki do wschodniej granicy w okolicach Elbląga 
a także wzdłuż rzeki Wisły. Obecnie jesteśmy na etapie 
opracowania analizy wykonalności, za co odpowia-
da Departament Turystyki i Promocji. W końca mar-
ca 2015 chcielibyśmy znać najbardziej odpowiedni 
wariant przebiegu tras, warianty zagospodarowania 
parkingów z uwzględnieniem wzornictwa regio-
nalnego i nowoczesnych rozwiązań dedykowanych 
rowerzystom.
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- Tym razem wiosna nas zaskoczyła. Tegoroczna przyszła 
wyjątkowo wcześnie i jest bardzo sympatyczna. XVII 
Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 11 - 13 kwietnia też 
anonsują początek sezonu. A co słychać w turystyce regio-
nalnej, która zajmuje się samorząd?
-Mamy szczególny moment. Zaczął się nowy okres progra-
mowania Unii Europejskiej i w związku z tym samorząd 
w oparciu również o konsultacje społeczne opracował Strate-
gię Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020.  Po-
morską Podróżą 2020 został nazwany priorytet, który dotyczy  
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu. 
Turystyka jest inspiracją gospodarki pomorskiej i nie mogło 
jej zabraknąć w strategii.
- Rozumiem, że Samorząd ma jakieś priorytety...
Tak, są nimi trzy projekty strategiczne,  które dotyczą całego 

województwa. Tym razem koncentrujemy swoją uwagę tury-
styce rowerowej, kajakowej i żeglarskiej śródlądowej.
- Odchodzimy zatem od turystyki miejskiej?
Nie do końca. Po prostu kierujemy zainteresowanie turystów 
również ku aktywnemu wypoczynkowi. Stąd propozycja po-
prowadzenia dwóch tras o międzynarodowym charakterze 
R10 nadmorska i R9 Wiślana. Naszym zdaniem trasy rowero-
we oprócz  komunikacyjnego charakteru budują produkt tu-
rystyczny, są jego osią. Wraz z przebiegiem trasy zaznaczamy 
„na mapie turystycznej rowerzystów” liczne atrakcje , możli-
wości noclegu i konsumpcji, a same trasy chcielibyśmy wypo-
sażyć w inteligentne przystanki. Będą to miejsca wypoczynku, 
pozyskania dodatkowych informacji, oferujące możliwość 
małej naprawy roweru czy zdobycia niezbędnych drobiazgów. 
Miejsca postojowe często będą obsługiwać i rowerzystów i ka-
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Rozmowa z Mieczysławem Strukiem - 
Marszałkiem Województwa Pomorskiego, 
Prezesem Honorowym Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej

Jutro zacznie się 
u nas sezon

Naszym zdaniem trasy rowerowe oprócz komunikacyjnego charakteru budują 
produkt turystyczny, są jego osią. Wraz z przebiegiem trasy zaznaczamy „na 
mapie turystycznej rowerzystów” liczne atrakcje , możliwości noclegu i kon-
sumpcji, a same trasy chcielibyśmy wyposażyć w inteligentne przystanki. Będą 
to miejsca wypoczynku, pozyskania dodatkowych informacji, oferujące moż-
liwość małej naprawy roweru czy zdobycia niezbędnych drobiazgów. Miejsca 
postojowe często będą obsługiwać i rowerzystów i kajakarzy.

‘‘
jakarzy, stąd drugi projekt strategiczny 
rozwiązujący problemy 15 tras kajako-
wych województwa. Projekty rowerowe 
i kajakowe są realizowane równolegle. 
- Pomówmy o szczegółach turystyki 
rowerowej. 
-Projekt „Pomorskie trasy rowerowe 
o charakterze międzynarodowym , R9 
i R10”  dotyczy 2 tras nadmorskiej bie-
gnącej od zachodniej granicy regionu 
w pobliżu Ustki do wschodniej granicy 
w okolicach Elbląga a także wzdłuż 
rzeki Wisły. Obecnie jesteśmy na etapie 
opracowania analizy wykonalności, za 
co odpowiada Departament Turystyki 
i Promocji. W końca marca 2015 chcie-
libyśmy znać najbardziej odpowiedni 
wariant przebiegu tras, warianty zago-
spodarowania parkingów z uwzględ-
nieniem wzornictwa regionalnego i no-
woczesnych rozwiązań dedykowanych 
rowerzystom.
- A jaki zakres ma projekt  Kajakiem 
przez Pomorze?
Projekt przewiduje zagospodarowanie 
15 spławnych rzek, atrakcyjnych dla ka-
jakarzy. Przystanie, przenoski, miejsca 
postojowe w nowoczesnej i regionalnej 
formie. To oferta wpływająca na rozwój 
lokalnych inicjatyw gospodarczych, 
dobre, ciekawe i funkcjonalne zagospo-

darowanie pomorskich rzek przyczyni 
się do budowy turystycznej marki 
województwa. 
- Można powiedzieć, że do tej samej 
kategorii – aktywnego wypoczynku 
na wodzie, nawiązuje sztandarowy 
program województwa pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego – Pętla 
Żuławska...
Tak, planujemy drugą część tego pro-
jektu zrealizować jak uzupełnienie 
pierwszego, ale równocześnie chcemy 
poszerzyć ofertę Żuław o ofertę Zatoki 
Gdańskiej. Żeglarski charakter woje-
wództwa wynika z zagospodarowania 
pasa nadmorskiego i połączenia go 
Wisłą z Żuławami. To wyjątkowa  
możliwość rozwoju turystyki wodnej 
w pomorskich akwenach. Żuławy mają 
wielką szansę stać się produktem tury-
stycznym o randze krajowej. 
- Podsumujmy…
Te trzy strategiczne projekty to wyzwa-
nie dla regionu i dla samorządów lokal-
nych uczestniczących w projektach. Bez 
ich uczestnictwa, zaangażowania i woli 
realizacji, rozwiązania o charakterze 
regionalnym nie mają szans. Liczę na 
tą współpracę i wierzę w nasz wspólny 
sukces.
           Rozmawiała: Anna Kłos       

Projekt „Pomorskie trasy rowerowe o charakterze 
międzynarodowym , R9 i R10” dotyczy 2 tras nadmor-
skiej biegnącej od zachodniej granicy regionu w po-
bliżu Ustki do wschodniej granicy w okolicach Elbląga 
a także wzdłuż rzeki Wisły. Obecnie jesteśmy na etapie 
opracowania analizy wykonalności, za co odpowia-
da Departament Turystyki i Promocji. W końca mar-
ca 2015 chcielibyśmy znać najbardziej odpowiedni 
wariant przebiegu tras, warianty zagospodarowania 
parkingów z uwzględnieniem wzornictwa regio-
nalnego i nowoczesnych rozwiązań dedykowanych 
rowerzystom.
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Wizerunkowi Żuław najbardziej zaszkodziła fałszywa propagan-
da. Kiedy zapytamy, która nacja odcisnęła najsilniejsze piętno na 
tradycjach i kulturze tej krainy, dostaniemy odpowiedź, że men-
nonici. Nikt się nie zastanawia jakim cudem środowisko znane 
z umiłowania pracowitości, skromności i ubóstwa mogło stwo-
rzyć bardzo piękne i ozdobne domy podcieniowe i w nich miesz-
kać – toć to  kłóciłoby się z ich religią! Prawda wygląda tak, że 
Żuławy przez stulecia były w zasięgu oddziaływania interesów 
patrycjuszy gdańskich, mających tu posiadłości ziemskie i siedzi-
by, którzy, korzystając z oddalenia od metropolii, chętnie dawali 
upust swym ciągotom do zbytku. A menonici byli robotnikami, 
których sprowadzono z Niderlandów do ciężkiej pracy na roli 

i przy  melioracjach. Złą passę propagandową tej krainy pogłębiło 
wyrzucenie z niej po II wojnie światowej wszystkich mieszkańców 
zakwalifikowanych jako Niemcy i  osiedlenie na opuszczonych te-
renach pod przymusem ludzi z polskich przedwojennych kresów 
wschodnich, którzy nie potrafili uprawiać ciężkich czarnoziemów 
ani korzystać z poniemieckich maszyn rolniczych. W dodatku 
ziemie te były zalane wodą w wyniku zniszczenia przez wycofu-
jących się nazistów głównych punktów odwodnienia żuławskiej 
depresji. Stąd postrzeganie tej ziemi jako niewdzięcznej i nie-
przyjaznej. Musiały upłynąć dziesięciolecia zanim pojawił się pa-

triotyzm żuławski oraz pomysły i za-
mierzenia przywracające Żuławom 
wdzięk i atrakcyjność. Jednym z nich 
jest projekt „PĘTLA ŻUŁAWSKA – 
rozwój turystyki wodnej. Etap I”, re-
alizowany  z funduszy unijnych przez 
samorządy wojewódzkie, powiatowe 
i gminne – pomorskie i warmińsko-
mazurskie.
Czym jest Pętla Żuławska?
To przeszło 300 kilometrów szla-
ków wodnych Wisły, Martwej Wisły, 

Szkarpawy, Wisły Królewiec-
kiej, Nogatu, Wisły Śmia-
łej, Wielkiej Świętej – Tugi, 
Motławy, Kanału Jagielloń-
skiego, rzeki Elbląg, Pasłęki, 
wzbogacone o 328 tysięcy 
hektarów Zalewu Wiśla-
nego, po których można 
pływać kajakiem, jachtem, 
łodzią motorową lub haus-
botem. Ale każdy wodniak 
musi wreszcie gdzieś przy-
cumować. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. 
I powstała ona w ramach projektu Pętla Żuławska.
Jak Ptak (Zbigniew) wychynął z szuwarów Żuławki?
Kiedy Zbigniew Ptak, absolwent AWF w Gdańsku, skoń-
czył ze sportem, osiedlił się w miejscowości Żuławki. Po 
wybudowaniu domu ( i łodzi) doszedł do wniosku, że 
w ramach aktywności życiowej nie wystarcza mu korzy-
stanie z atrakcji przyrody. Zabrał się za ożywianie sportu 
w gminie Stegna, ale wkrótce i ten zakres działań stał się 

dla niego za mały. Zaczął pełnić funkcję przewodniczące-
go rady powiatu nowodworskiego, chcąc przy okazji zrealizować 
cel nadrzędny – ożywienie turystyczne (i przy okazji gospodar-
cze) Żuław. Ale i to stanowisko niedługo mu wystarczało, zatem 
został kierownikiem Biura Pomorskich Dróg Wodnych w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku. 
Po kilku latach doprowadził do realizacji I etapu projektu Pętla 
Żuławska. Kosztował 85 mln zł, przy wkładzie finansowym z  
programu Innowacyjna Gospodarka w wysokości 49,1 mln. Etap 
ten obejmował rozbudowę portów w Elblągu, Krynicy Morskiej, 
Tolkmicku, przystanie żeglarskie: Biała Góra, Braniewo, Nowa 

Pasłęka, Błotnik, Osłonki (nowodworskie), 
Malbork – Port Północny, dwa pomosty cu-
mownicze – Tczew i Drewnicę, przebudowę 
dwu mostów zwodzonych – w Przegalinie 
i Nowej Pasłęce, elektryfikację śluzy Gdańska 
Głowa. W tym roku przed sezonem turystycz-
nym mają się zakończyć jeszcze trzy inwesty-
cje: przebudowa przystani żeglarskiej w Ką-
tach Rybackich (gmina Sztutowo), Przystań 
II w Malborku i przystań w Rybinie (gmina 
Stegna).
Czas na operatorów, czyli Pętla Żuławska sp. 
z oo.    
Ponieważ nie wystarczy coś wybudować, trze-
ba też zapewnić warunki funkcjonowania, 
powstała (przy wkładzie finansowym zaintere-
sowanych samorządów) PĘTLA ŻUŁAWSKA 
sp. z oo., której prezesem został Michał Górski. 
Choć partnerem wiodącym projektu Pętla Żu-
ławska  jest województwo pomorskie, siedzibą 
spółki jest w Elblągu. 

-Został ogłoszony  przetarg dla potencjalnych 
operatorów działających już portów i przysta-
ni. Termin zgłaszania ofert to 24 kwietnia br. 
- mówi Michał Górski.
I dodaje:
Korzystanie z powstałej infrastruktury będzie 
odpłatne, ale ponieważ gminy są udziałowca-
mi naszej spółki, to one będą miały ostatnie 
słowo odnośnie cennika. Będzie im zależało 
na takim funkcjonowaniu obiektów, które 
przyniesie jakiś zysk ale nie odstraszy wodnia-
ków. Niektóre już poczuły się gospodarzami 
w pełni, np. Błotnik w gminie Cedry Wielkie 
już cieszy się dużą popularnością, ma wielki 
plac na zimowe składowanie jachtów oraz żu-
raw do podnoszenia ich z wody i przenoszenia 
na plac.
Pytam czy p. Prezes nie ma obaw co do fre-
kwencji i dalszej popularności szlaków Pętli 
Żuławskiej:

-Już mieliśmy roczną frekwencję ok. 15 ty-
sięcy odwiedzających. Zakładany wskaźnik 
to 38 tysięcy w piątym roku funkcjonowania 
obiektów. To jest liczba bardzo realna do osią-
gnięcia, szczególnie że mamy zamiar podjąć 
działania promocyjne, aby nasze obiekty stały 
się bardziej znane w kraju i wśród zagranicz-

nych żeglarzy. Każda nowość 
przyciąga a Pętla Żuławska 
jest ziemią nieodkrytą, choć 
ma obiektywne warunki stać 
się hitem.
Pytam p. Górskiego, które 
szczególnie obiekty ocenia 
jako słabo znane, a są bar-
dzo atrakcyjne. Po krótkim 
namyśle wylicza:
-Biała Góra w powiecie 
sztumskim. To unikalne 
miejsce - zbieg trzech rzek: 
Wisły, Nogatu i Liwy. 150-
letnie śluzy z fortyfikacja-
mi. Cudowne widoki. Bliski 
kontakt z naturą. Świetnie 
urządzone zaplecze dla tury-
stów,  w przyszłości będzie 
też baza czarterowa. Atrak-
cyjne miejsce do dłuższego 
postoju i urządzania wycie-
czek rowerowych. Mówiąc 
nawiasem, wypożyczalnie 
rowerów muszą prowadzić 

wszyscy operatorzy naszych obiektów. Zatem 
z Białej Góry pojechać można do Sztumu, do 
pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, 
gdzie jest obecnie Muzeum Tradycji Szlachty 
Polskiej. W odległości kilkunastu kilometrów 
jest Kwidzyn z zamkiem krzyżackim. W przy-
szłości Biała Góra może być węzłem wodnym.
Pytam o teren województwa warmińsko-
mazurskiego:
- Nowa Pasłęka, czyli węzeł braniewsko-tolk-
micki. Mnóstwo atrakcji w pobliżu. Stary port 
rybacki w Nowej Pasłęce. Przystań w Bra-
niewie. W niewielkiej odległości Frombork 
– gród Kopernika. Trochę dalej Tolkmicko. 
Możliwość przepłynięcia na Mierzeję Wiślaną 
do malowniczej miejscowości Piaski oraz do 
Krynicy Morskiej.
Ale o atrakcjach Mierzei i Krynicy Morskiej 
– proponuję - porozmawiamy w maju.               
              Anna Kłos

Pożegluj przez 
   Żuławy. 
Odpocznij na 
   Mierzei

Michał Górski, 
prezes spółki 

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska to przeszło 300 
kilometrów szlaków wodnych 

Wisły, Martwej Wisły, Szkarpa-
wy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, 

Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej 
– Tugi, Motławy, Kanału Jagiel-

lońskiego, rzeki Elbląg, Pasłę-
ki, wzbogacone o 328 tysięcy 
hektarów Zalewu Wiślanego, 

po których można pływać kaja-
kiem, jachtem, łodzią motorową 

lub hausbotem.

Szlak Pętli Żuławskiej pełny jest atrakcyjnych 
i wciaż mało znanych  obiektów i atrakcyjnych 
widoków.

Port w Tolkmicku to jeden z przystanków 
Pętli Żuławskiej

‘‘

Każda nowość 
przyciąga, 

a Pętla Żuławska 
jest ziemią 

nieodkrytą, choć 
ma obiektywne 

warunki stać się 
hitem.

‘‘

www.petlazulawska.info
petlazulawska@gmail.com
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Wizerunkowi Żuław najbardziej zaszkodziła fałszywa propagan-
da. Kiedy zapytamy, która nacja odcisnęła najsilniejsze piętno na 
tradycjach i kulturze tej krainy, dostaniemy odpowiedź, że men-
nonici. Nikt się nie zastanawia jakim cudem środowisko znane 
z umiłowania pracowitości, skromności i ubóstwa mogło stwo-
rzyć bardzo piękne i ozdobne domy podcieniowe i w nich miesz-
kać – toć to  kłóciłoby się z ich religią! Prawda wygląda tak, że 
Żuławy przez stulecia były w zasięgu oddziaływania interesów 
patrycjuszy gdańskich, mających tu posiadłości ziemskie i siedzi-
by, którzy, korzystając z oddalenia od metropolii, chętnie dawali 
upust swym ciągotom do zbytku. A menonici byli robotnikami, 
których sprowadzono z Niderlandów do ciężkiej pracy na roli 

i przy  melioracjach. Złą passę propagandową tej krainy pogłębiło 
wyrzucenie z niej po II wojnie światowej wszystkich mieszkańców 
zakwalifi kowanych jako Niemcy i  osiedlenie na opuszczonych te-
renach pod przymusem ludzi z polskich przedwojennych kresów 
wschodnich, którzy nie potrafi li uprawiać ciężkich czarnoziemów 
ani korzystać z poniemieckich maszyn rolniczych. W dodatku 
ziemie te były zalane wodą w wyniku zniszczenia przez wycofu-
jących się nazistów głównych punktów odwodnienia żuławskiej 
depresji. Stąd postrzeganie tej ziemi jako niewdzięcznej i nie-
przyjaznej. Musiały upłynąć dziesięciolecia zanim pojawił się pa-

triotyzm żuławski oraz pomysły i za-
mierzenia przywracające Żuławom 
wdzięk i atrakcyjność. Jednym z nich 
jest projekt „PĘTLA ŻUŁAWSKA – 
rozwój turystyki wodnej. Etap I”, re-
alizowany  z funduszy unijnych przez 
samorządy wojewódzkie, powiatowe 
i gminne – pomorskie i warmińsko-
mazurskie.
Czym jest Pętla Żuławska?
To przeszło 300 kilometrów szla-
ków wodnych Wisły, Martwej Wisły, 

Szkarpawy, Wisły Królewiec-
kiej, Nogatu, Wisły Śmia-
łej, Wielkiej Świętej – Tugi, 
Motławy, Kanału Jagielloń-
skiego, rzeki Elbląg, Pasłęki, 
wzbogacone o 328 tysięcy 
hektarów Zalewu Wiśla-
nego, po których można 
pływać kajakiem, jachtem, 
łodzią motorową lub haus-
botem. Ale każdy wodniak 
musi wreszcie gdzieś przy-
cumować. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. 
I powstała ona w ramach projektu Pętla Żuławska.
Jak Ptak (Zbigniew) wychynął z szuwarów Żuławki?
Kiedy Zbigniew Ptak, absolwent AWF w Gdańsku, skoń-
czył ze sportem, osiedlił się w miejscowości Żuławki. Po 
wybudowaniu domu ( i łodzi) doszedł do wniosku, że 
w ramach aktywności życiowej nie wystarcza mu korzy-
stanie z atrakcji przyrody. Zabrał się za ożywianie sportu 
w gminie Stegna, ale wkrótce i ten zakres działań stał się 

dla niego za mały. Zaczął pełnić funkcję przewodniczące-
go rady powiatu nowodworskiego, chcąc przy okazji zrealizować 
cel nadrzędny – ożywienie turystyczne (i przy okazji gospodar-
cze) Żuław. Ale i to stanowisko niedługo mu wystarczało, zatem 
został kierownikiem Biura Pomorskich Dróg Wodnych w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku. 
Po kilku latach doprowadził do realizacji I etapu projektu Pętla 
Żuławska. Kosztował 85 mln zł, przy wkładzie fi nansowym z  
programu Innowacyjna Gospodarka w wysokości 49,1 mln. Etap 
ten obejmował rozbudowę portów w Elblągu, Krynicy Morskiej, 
Tolkmicku, przystanie żeglarskie: Biała Góra, Braniewo, Nowa 

Pasłęka, Błotnik, Osłonki (nowodworskie), 
Malbork – Port Północny, dwa pomosty cu-
mownicze – Tczew i Drewnicę, przebudowę 
dwu mostów zwodzonych – w Przegalinie 
i Nowej Pasłęce, elektryfi kację śluzy Gdańska 
Głowa. W tym roku przed sezonem turystycz-
nym mają się zakończyć jeszcze trzy inwesty-
cje: przebudowa przystani żeglarskiej w Ką-
tach Rybackich (gmina Sztutowo), Przystań 
II w Malborku i przystań w Rybinie (gmina 
Stegna).
Czas na operatorów, czyli Pętla Żuławska sp. 
z oo.    
Ponieważ nie wystarczy coś wybudować, trze-
ba też zapewnić warunki funkcjonowania, 
powstała (przy wkładzie fi nansowym zaintere-
sowanych samorządów) PĘTLA ŻUŁAWSKA 
sp. z oo., której prezesem został Michał Górski. 
Choć partnerem wiodącym projektu Pętla Żu-
ławska  jest województwo pomorskie, siedzibą 
spółki jest w Elblągu. 

-Został ogłoszony  przetarg dla potencjalnych 
operatorów działających już portów i przysta-
ni. Termin zgłaszania ofert to 24 kwietnia br. 
- mówi Michał Górski.
I dodaje:
Korzystanie z powstałej infrastruktury będzie 
odpłatne, ale ponieważ gminy są udziałowca-
mi naszej spółki, to one będą miały ostatnie 
słowo odnośnie cennika. Będzie im zależało 
na takim funkcjonowaniu obiektów, które 
przyniesie jakiś zysk ale nie odstraszy wodnia-
ków. Niektóre już poczuły się gospodarzami 
w pełni, np. Błotnik w gminie Cedry Wielkie 
już cieszy się dużą popularnością, ma wielki 
plac na zimowe składowanie jachtów oraz żu-
raw do podnoszenia ich z wody i przenoszenia 
na plac.
Pytam czy p. Prezes nie ma obaw co do fre-
kwencji i dalszej popularności szlaków Pętli 
Żuławskiej:

-Już mieliśmy roczną frekwencję ok. 15 ty-
sięcy odwiedzających. Zakładany wskaźnik 
to 38 tysięcy w piątym roku funkcjonowania 
obiektów. To jest liczba bardzo realna do osią-
gnięcia, szczególnie że mamy zamiar podjąć 
działania promocyjne, aby nasze obiekty stały 
się bardziej znane w kraju i wśród zagranicz-

nych żeglarzy. Każda nowość 
przyciąga a Pętla Żuławska 
jest ziemią nieodkrytą, choć 
ma obiektywne warunki stać 
się hitem.
Pytam p. Górskiego, które 
szczególnie obiekty ocenia 
jako słabo znane, a są bar-
dzo atrakcyjne. Po krótkim 
namyśle wylicza:
-Biała Góra w powiecie 
sztumskim. To unikalne 
miejsce - zbieg trzech rzek: 
Wisły, Nogatu i Liwy. 150-
letnie śluzy z fortyfi kacja-
mi. Cudowne widoki. Bliski 
kontakt z naturą. Świetnie 
urządzone zaplecze dla tury-
stów,  w przyszłości będzie 
też baza czarterowa. Atrak-
cyjne miejsce do dłuższego 
postoju i urządzania wycie-
czek rowerowych. Mówiąc 
nawiasem, wypożyczalnie 
rowerów muszą prowadzić 

wszyscy operatorzy naszych obiektów. Zatem 
z Białej Góry pojechać można do Sztumu, do 
pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, 
gdzie jest obecnie Muzeum Tradycji Szlachty 
Polskiej. W odległości kilkunastu kilometrów 
jest Kwidzyn z zamkiem krzyżackim. W przy-
szłości Biała Góra może być węzłem wodnym.
Pytam o teren województwa warmińsko-
mazurskiego:
- Nowa Pasłęka, czyli węzeł braniewsko-tolk-
micki. Mnóstwo atrakcji w pobliżu. Stary port 
rybacki w Nowej Pasłęce. Przystań w Bra-
niewie. W niewielkiej odległości Frombork 
– gród Kopernika. Trochę dalej Tolkmicko. 
Możliwość przepłynięcia na Mierzeję Wiślaną 
do malowniczej miejscowości Piaski oraz do 
Krynicy Morskiej.
Ale o atrakcjach Mierzei i Krynicy Morskiej 
– proponuję - porozmawiamy w maju.               
              Anna Kłos

Pożegluj przez 
   Żuławy. 
Odpocznij na 
   Mierzei

Michał Górski, 
prezes spółki 

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska to przeszło 300 
kilometrów szlaków wodnych 

Wisły, Martwej Wisły, Szkarpa-
wy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, 

Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej 
– Tugi, Motławy, Kanału Jagiel-

lońskiego, rzeki Elbląg, Pasłę-
ki, wzbogacone o 328 tysięcy 
hektarów Zalewu Wiślanego, 

po których można pływać kaja-
kiem, jachtem, łodzią motorową 

lub hausbotem.

Szlak Pętli Żuławskiej pełny jest atrakcyjnych 
i wciaż mało znanych  obiektów i atrakcyjnych 
widoków.

Port w Tolkmicku to jeden z przystanków 
Pętli Żuławskiej

‘‘

Każda nowość 
przyciąga, 

a Pętla Żuławska 
jest ziemią 

nieodkrytą, choć 
ma obiektywne 

warunki stać się 
hitem.

‘‘

www.petlazulawska.info
petlazulawska@gmail.com
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Ostatnio co roku tą morską autostradą podróżuje około pół mi-
liona pasażerów, korzystając z dwu bliźniaczych statków: Stena 
Vision i Stena Spirit. Promy te przewożą także jednostki frachto-
we – ciężarówki i naczepy. Trzeci prom na tej linii – Stena Baltica 
jest przeznaczony głównie do przewozu  ładunków. Zapowiada 
się, że przewozy towarowe staną się jeszcze bardziej intensywne. 
31 marca br. w Karlskronie został otwarty terminal intermodalny, 
co  oznacza  przewozy  ładunków w  kombinacji  kolej-prom  za-
równo do, jak ze Skandynawii do Europy kontynentalnej. Bramą 
do tej ostatniej ma być Gdynia.

Szwedzka inwestycja rozpoczęła się w jesieni 2013 roku i do-
szła do skutku dzięki współpracy kilku partnerów: władz miasta 
Karlskrona, Karskrona Baltic Port, Stena Line, Logent i Green 
Cargo. Pomysł łączy dobrze przemyślany rachunek ekonomicz-
ny z dbałością o środowisko.
Dzięki tej inwestycji, która tworzy zupełnie inną w skali europej-
skiej rzeczywistość transportową, niezmiernie rośnie znaczenie 
portu w Karlskronie i w konsekwencji w Gdyni. Linia kolejowa 
dochodząca do Karlskrony jest kolejowym kręgosłupem Szwe-
cji o kierunku północ – południe. Dzięki swym odgałęzieniom 
może zbierać ładunki z miast takich jak: Sztokholm, Oslo, Go-
eteborg, oraz wielu pomniejszych, a zaczyna się w położonej na 
północnych krańcach Szwecji, za kołem podbiegunowym Kiru-
nie, gdzie nasłonecznienie w styczniu wynosi zero a w lipcu 24 
godziny na dobę. 

Jak to działa

Obserwowaliśmy 31 marca jak będzie się odtąd odbywał inter-
modalny ruch w porcie w Karlskronie. Szwedzi wybudowali tam 
bocznicę  kolejową  dochodzącą  bardzo  blisko  miejsca  cumo-
wania promu oraz obszerny plac przeładunkowy. Lokomotywa 
przyciągnęła 3 pokazowe platformy, na których były ustawione 
naczepy  tirów. Dwie z nich, mówiąc nawiasem, miały wielkie 
napisy ERONTRANS. Wehikułem tym przyjechali też najważ-
niejsi  gospodarze  uroczystości:  Dan  Sten  Olsson  –  właściciel 
Stena Line i pani Berit Andor – gubernator regionu Karlskrony. 
Następnie wielka łapa dźwigu chwyciła po kolei z góry każdy 
z  kontenerów  i  przeniosła  na  pojazd,  który mógł  ten  ładunek 
przemieścić bezpośrednio do ładowni promu. Po drugiej stronie 
Bałtyku, czyli w porcie gdyńskim, póki co możliwości bezpo-
średniego przeładunku kontenera na kolej nie ma, więc będzie się 
je dalej woziło tradycyjnie – tirami. Niemniej może się to zmie-
nić gdy promy Steny otrzymają nowy terminal, co jest zaplano-
wane i realizowane. 

Reflektorem w przyszłość

Szwedzi uważają, że dzięki swemu intermodalowi i rozwojowi 
sieci połączeń intermodalnych w Polsce, autostrada morska Gdy-
nia – Karlskrona zyska ogromne znaczenie dla całego europej-
skiego kontynentu. Widzą korytarz kombinowany – kolejowo-
morski o długości 1700 km od Kiruny do Lublina i europejski – 
łączący Szwecję z północną Polską, Czechami, Słowacją, Austrią 
i Włochami (czyli będący częścią Transeuropejskiego Korytarza 
Transportowego nr VI). Ponadto myślą  też o dostępie handlo-
wym do wschodnio-europejskich a nawet azjatyckich rynków.

Zaczynają się schody

Nam oczywiście  taka  koncepcja  bardzo  odpowiada,  ponieważ 
jest to linia konkurencyjna (bo z północy na południe) wobec roz-
wijanych uporczywie w Polsce połączeń wschód – zachód słu-
żących głównie Europie Zachodniej. Niestety może pojawić się 
bardzo poważne utrudnienie. Linia kolejowa wywożąca pasaże-
rów i towary z Gdyni, a właściwie z Trójmiasta, może się wkrót-
ce zapchać. Intensywny rozwój Portu Gdańsk, przede wszystkim 
Portu Północnego (DCT, See Invest, Naftoport) nawet po wybu-
dowaniu nowej bocznicy kolejowej z portu do Pruszcza Gdań-
skiego może doprowadzić do wąskiego gardła już na 3-torowym 
odcinku Pruszcz Gdański – Pszczółki. Po tych samych torach  po-
jadą pociągi pendolino, które muszą mieć absolutne pierwszeń-
stwo przejazdu i będą „wymiatać” cały ruch przed sobą i za sobą. 
Można się zastanawiać jak te pociągi z gdyńskiego portu w tę 
(niedawno remontowaną linię do Tczewa, a potem do Warszawy) 
się wcisną. Jedynym rozsądnym wyjściem wydaje się być rozbu-
dowa przedwojennej linii kolejowej budowanej z Gdyni w celu 
ominięcia Wolnego Miasta Gdańska. Tylko że linia ta, dochodzą-
ca do głównej, (zwanej za komuny węglową), magistrali Śląsk 
- Porty w Maksymilianowie przed Bydgoszczą, w dużej części 
jest jednotorowa i nie zelektryfikowana, wymaga zatem dużych 
nakładów finansowych.              Anna Kłos

Karlskrona - Gdynia, 
  czyli intermodalne 
  szwedzkie okno na Europę
Współpraca Portu Gdynia z jego odpowiedni-
kiem w Karlskronie (południowa Szwecja) trwa 
już prawie 20 lat.

Proces inauguracji intermodalu w Karlskronie 
obserwował Walery Tankiewicz – wiceprezes 
zarządu Portu Gdynia
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Stocznia Remontowa Nauta i Rolls-Royce Mari-
ne podpisały umowę o współpracy na terenie 
Polski. Dla Nauty umowa oznacza możliwość 
zwiększenia zainteresowania potencjalnych 
klientów świadczonymi przez nią usługami. 
Z kolei Rolls-Royce zyskał wyłączność na świad-
czenie usług dotyczących wszystkich urządzeń 
tej fi rmy użytkowanych i montowanych w Na-
ucie.
- Bardzo ważne są dla nas relacje ze Stocznią 
Nauta, ponieważ jest ona jedną z czołowych 
stoczni w regionie i odgrywa istotną rolę na 
rynku remontów statków – powiedział Knut 
Hovland, wiceprezes Rolls-Royce Marine Servi-
ces Europe&Africa. Wiesław Badura, dyrektor 
marketingu w stoczni Nauta podkreślił z kolei, 
że dostępność wykwalifi kowanych inżynie-
rów serwisu pozwoli oferować klientom usługi 
o najwyższej jakości. (GB)

Stocznia współpracuje z Rolls-Royce
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nauta zwodowała statek typu psV

Wodowanie,  które  było  otwarte  dla 
publiczności,  odbyło  się  na  pochylni 
B1 w Zakładzie Nowych Budów w SR 
Nauta  w  Gdańsku.  Statek  typu  PSV 
był  pierwszą  jednostką  zbudowaną  na 
terenach  pochylni  historycznej  Stoczni 
Gdańskiej, przywróconych do produkcji 
przez stocznię Nauta.
Zwodowana  jednostka  to  transporto-

wiec, który będzie obsługiwał platformy 
wiertnicze.  Jednostka  została  wyposa-
żona w liczne nowatorskie rozwiązania. 
Dla przykładu - siłownia statku posiada 
napęd  typu Diesel  Electric  z  silnikami 
podwójnego  paliwa Marine  Diesel  Oil 
oraz LNG. Oprócz  tego  statek  posiada 
najnowocześniejszy  system  przeciw-
pożarowy,  duży  pokład  roboczy  oraz 
jest  wyposażony  we  wszelkie  instala-
cje  konieczne  do wykonywania  zadań, 
do  których  został  przeznaczony. Nowa 
jednostka będzie obsługiwała platformy 
wiertnicze pod kątem transportu ładun-
ków oraz  zaopatrzenia  załogi. W  sytu-
acjach  nadzwyczajnych  statek  będzie 
wykorzystywany  do  gaszenia  pożarów 
i zbierania rozlewów olejowych.
Realizacja całego projektu rozpoczęła 

się  osiem  miesięcy  temu,  a  jednostka 
powstała przy udziale biura projektowe-
go Wärtsilä Ship Design. (RK)

Wielozadaniowy statek typu PSV, służący do obsługi platform wiertniczych, 
zbudowany na zamówienie stoczni Hellesøy Verft AS, został zwodowany na gdańskiej 
pochylni należącej do Stoczni Remontowej Nauta. 

Statek typu PSV był pierwszą 
jednostką zbudowaną na 
terenach pochylni historycznej 
Stoczni Gdańskiej, przywró-
conych do produkcji przez 
stocznię Nauta
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z uśmiechem 
i optymizmem 

patrzę w przyszłość

Z Krzysztofem Kubów, dyrektorem zarzą-
dzającym spółką Crist Offshore, o perspek-
tywach rozwoju przemysłu stoczniowego, 
dużych projektach realizowanych przez Crist 
Offshore dla zagranicznych partnerów i do-
świadczeniach zdobytych w największych za-
granicznych stoczniach, które można wdro-
żyć w naszym kraju, rozmawia Rafał Korbut. 
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Jakie były początki firmy Crist 
Offshore?
- Crist S.A. jest spółką-matką, zaś my 

– Crist Offshore – jesteśmy córką. Fir-
ma powstała w grudniu 2011 roku, ce-
lem założenia tej spółki była możliwość 
rozwijania  się  na  rynku  offshorowym. 
Jest  to  rynek  specyficzny,  wymagane 
są  zaostrzone  reżimy  technologiczne, 
jakościowe,  itp.  Różni  się  to  znacz-
nie  od  budowy  statków  (tym  z  kolei 
zajmuje  się Crist  S.A  –  to  ich  główna 
specjalność). 
Crist Offshore została stworzona pod 

konkretną  grupę  klientów.  Największe 
projekty do tej pory to projekty dla nor-
weskich firm Aker i Kvaerner.

Na czym te projekty polegały?
- Pierwszy z nich  to była czysta pre-

fabrykacja  stali,  czyli  taki  najprostszy 
element  produkcji  offshorowej.  Nato-
miast ostatni projekt  to bardziej skom-
plikowany moduł, już częściowo wypo-
sażony, który następnie został przewie-
ziony do Norwegii. Było to wyzwanie, 
ponieważ  był  to  pierwszy  taki  projekt 
klienta  w  Polsce.  W  Norwegii  moduł 
ten  będzie  wykończony  i  wysłany  na 
platformę Edvard Grieg. 

Po wynikach finansowych i zadowole-
niu klientów widać, że wejście na ten 
rynek wam się udało. 
-  Tak,  nasi  klienci 

bardzo  pozytywnie 
nas  odebrali.  Prezen-
tujemy  trochę  inny 
model, niż większość 
pozostałych  firm 
w tej branży. Dlacze-
go?  Ponieważ  pracu-
jemy  na  tym  samym 
terenie  co Crist S.A., 
a  jednocześnie  jeste-
śmy oddzielną firmą. 

Czym obecnie się 
zajmujecie? Czy 
realizujecie jeden 
konkretny projekt, 
czy raczej kilka 
mniejszych?

- Mając  jeden  kon-
kretny  projekt,  taki  jak  ten  ostatni 
(moduł  dla  platformy  Edward  Grieg) 
jest  bardzo  trudno  prowadzić  jakikol-
wiek  inny  projekt  w  tym  samym  cza-
sie.  Projekt  jest  bowiem  wymagający 
–  napięte  terminy, mnóstwo  ludzi  (ok. 
pół tys. osób pracowało w szczytowym 
momencie).  Obecnie,  gdy  ten  główny 
się  zakończył,  zajmujemy  się  kilkoma 
mniejszymi projektami. 
Projekty mają  swoje  cykle  i  nierzad-

ko się zdarza, że jeden się kończy, a na 

drugi  trzeba  poczekać.  Produkcja  of-
fshorowa polega na tym, że klienci mają 
„okienko”, żeby te wszystkie elementy 
zainstalować na platformie lub na dnie 
morza. Zależy to od pogody. Najlepsza 
pogoda do tego typu operacji przypada 
na  czerwiec  i  lipiec  –  tzw.  „okienko”. 
Jeżeli zdarzy się, że projekt się opóźni - 
następne „okienko” jest dopiero za rok. 
Klienci nie mogą więc  sobie pozwolić 
na  jakiekolwiek  opóźnienia,  ponieważ 
straty  byłyby  ogromne.  To  są  gigan-
tyczne pieniądze. To, co my robimy, to 
jest mały ułamek tego, czym faktycznie 
klient zarządza. Mówimy tu o kwotach 
rzędu miliardów złotych. 

Czy Crist Offshore wykonuje projekty 
tylko dla zagranicznych kontrahen-
tów, czy działacie również na rynku 
krajowym?

- Jesteśmy małą  firmą,  która  dopiero 
się rozwija. Do tej pory współpracowa-
liśmy z Norwegami, jeśli chodzi o całą 
resztę  produkcji  to  głównym  naszym 
klientem jest Crist S.A., dla którego wy-
konujemy różne elementy przy budowie 
statków. Generalnie staramy się, aby ta 
produkcja, którą wykonujemy dla Crist 
S.A. była podobna do  tej, w której  się 
specjalizujemy,  czyli  offshorowa.  Jak 
do tej pory współpraca kwitnie. 

Co konkretnie wyko-
nujecie?
-  Pierwszy  projekt, 

jaki  wykonywali-
śmy,  to  konstrukcja, 
na  której  zostały 
następnie  zamonto-
wane  kompresory 
do  wydobycia  gazu 
i  ta  cała  konstruk-
cja  była  umieszczo-
na  300  metrów  pod 
wodą.  Ze  względu 
na  to,  że  urządzenie 
jest  stale  zanurzone 
tak  głęboko,  musi 
być  bezobsługowe 
i  nie ma możliwości 
napraw,  nie  ma  też 
możliwości  prowa-
dzenia jakichkolwiek 

prac –  to po prostu musi działać beza-
waryjnie i być wykonane z bardzo dużą 
dokładnością.  Była  to  pierwsza  taka 
konstrukcja na świecie, którą klient wy-
konywał i nam podzlecił część elemen-
tów stalowych. 
Drugi  projekt,  który  realizowaliśmy 

niemal  w  tym  samym  czasie,  była 
to  część  modułu  na  jedną  z  platform 
wiertniczych. Nie był to kompletny wy-
posażony  moduł,  tylko  poszczególne 
elementy, które pojechały do Norwegii 

i tam już klient składał to w całość i wy-
syłał na platformę. 
Natomiast  trzeci projekt  to był  to  już 

cały moduł. Co to jest moduł? Ze wzglę-
du na to, że platformy są umiejscowio-
ne  na morzu, wszystkie  urządzenia  na 
nich są budowane w formie „klocków”. 
Dzięki temu łatwiej jest wszystko mon-
tować  (pływający  dźwig  przenosi  te 
poszczególne  części-moduły  o  wadze 
10-12 tys. na platformę i tam mogą być 
zamontowane). To umożliwia zdecydo-
wanie  szybszy montaż. To  najprostsza 
i najszybsza metoda. 

Jeśli chodzi o przemysł stoczniowy 
to w naszym kraju od lat się mówi, że 
stocznie nie zarabiają na siebie, że 
trzeba do nich dokładać. Crist Offshore 
udowadnia, że wcale tak nie musi być 
i że w tej gałęzi przemysłu można po 
prostu zarobić. 
- Tak, radzimy sobie. Jest to też kwestia 

kontroli  kosztów  i  efektywności  tego, 
co robimy. Jesteśmy małą i rozwijającą 
się firmą, więc  to wszystko łatwiej  jest 
kontrolować i wdrażać od początku, niż 
w  przypadku  dużego,  działającego  od 
wielu lat przedsiębiorstwa, które trzeba 
by „przestawiać na nowe tory”. 

Jaki kierunek rozwoju przemysłu 
stoczniowego widziałby pan w naszym 
kraju? Czy większą przyszłość mają 
duże stocznie, budujące statki, czy 
może jednak mniejsze spółki, które 
produkują konkretne elementy?
- Wydaje mi się, że na tym rynku jest 

W Dubaju spędziłem 
kilkanaście lat, zaczy-
nałem od menadżera, 
a skończyłem jako 
jeden z dyrektorów 
Dubai Drydocks – to 
stocznia, która teraz, 
(po kupieniu paru 
stoczni (m.in. w Indo-
nezji) jest chyba naj-
większa na świecie.
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Firma rozwija się 
na rynku offshorowym
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miejsce dla każdego. Budowanie dużych 
statków, produkcje seryjne – w tym je-
steśmy  dobrzy,  Polska  robi  to  od  lat. 
Czy  to kiedyś było  efektywne finanso-
wo  to  już  inna  sprawa  i  nie  będę  tego 
komentował,  natomiast  technicznie  jak 
najbardziej jest to możliwe. Duże stocz-
nie mają szansę istnienia, jest tylko kwe-
stia  kontraktów  i  rentowności.  Bo  nie 
możemy  zapominać,  że  mamy  konku-
rencję i to ogromną. Mówię o Dalekim 
Wschodzie,  gdzie  bu-
dowa statków kwitnie. 
Jeżeli  chodzi  o  rynek 
offshorowy to  jest do-
kładnie  to samo –  jest 
Singapur,  nawet  teraz 
w  Chinach  i  Tajlandii 
rozpoczęła się produk-
cja offshorowa. W Sin-
gapurze  oczywiście 
trwa to od lat – mówi-
my  tu  o  platformach 
wiertniczych,  specja-
listycznych  statkach, 
itd.  Ale  jeśli  chodzi 
o moduły, czyli coś, co 
nie pływa i trzeba to przewieźć z Dale-
kiego Wschodu do Europy,  to potrzeba 
na to czasu. Transport zajmuje tygodnie, 
a jeśli taki moduł jest budowany w Eu-
ropie,  to  można  poświęcić  na  budowę 
nieco  więcej  czasu.  Terminy  nie  są  aż 
tak napięte. I to jest nasza przewaga. 
Natomiast  cała  logistyka  –  jeżeli  na 

projekcie jest kilkunastu czy kilkudzie-
sięciu  przedstawicieli  klienta,  jeżeli  ci 
klienci  mieliby  spędzać  czas  na  Dale-

kim Wschodzie, to to są znowu koszty. 
To  oczywiście  klient  podejmuje  decy-
zję, czy budować tam, czy jednak w Eu-
ropie. Ale na pewno klienci patrzą i na 
koszty, i na efektywność. Z naszej stro-
ny chcemy zrobić wszystko, żeby nasza 
oferta była atrakcyjna dla klienta. 

Wiele lat przepracował pan w zagra-
nicznych stoczniach i firmach. Czy zdo-
byte tam doświadczenie przydaje się 

dziś? Czy rozwiązania, 
które widział pan w in-
nych krajach, stara się 
pan wdrożyć w polskiej 
rzeczywistości?
Faktycznie,  prze-

pracowałem  wiele  lat 
w  Dubaju,  Indiach 
i  Tajlandii.  W  Dubaju 
spędziłem  kilkanaście 
lat,  zaczynałem od me-
nadżera,  a  skończyłem 
jako jeden z dyrektorów 
Dubai  Drydocks  –    to 
stocznia, która teraz (po 
kupieniu  paru  stoczni, 

m.in. w Indonezji), jest chyba najwięk-
szą  na  świecie.  To  ogromna  stocznia, 
która zajmuje się zarówno działalnością 
remontową,  konwersjami,  jak  i  buduje 
nowe statki. 
Staram  się  korzystać  z  wiedzy,  którą 

tam  zdobyłem  i  wykorzystywać  to,  co 
najlepsze. 

Największe różnice pomiędzy pracą 
tam a tu, w naszym kraju? Co panu 

dało obserwowanie pracy w tamtych 
warunkach?

- Na  pewno  jest  to  szkoła  życia,  bo 
zdobywa  się  umiejętność  rozumienia 
kolegów,  klientów,  którzy  pochodzą 
z różnych stron świata,  mają różne do-
świadczenia. Jeżeli udało mi się przez 
tyle lat dogadywać się i rozumieć i pra-
cowników, i szefów, to wydaje mi się, 
że jest to ogromne doświadczenie, uła-
twiające zorganizowanie pracy również 
tu, w naszym kraju.

Czy łatwo było przejść z jednej z naj-
większych na świecie firm do – jak 
sam pan zauważa – niedużej spółki, 
jaką jest Crist Offshore?

- Tu  muszę  zaznaczyć,  że  po  pracy 
w Dubaju pracowałem jeszcze w innych 
przedsiębiorstwach w Indiach i Tajlan-
dii. Wielkość firmy z punktu widzenia 
zarządzania według mnie,  paradoksal-
nie  nie  ma  znaczenia.  Praca  w  kraju 
po  tylu  latach  spędzonych  za  granicą 
jest o wiele bardziej satysfakcjonująca 
niż  przed wyjazdem.  Przemysł  zaczy-
na  kwitnąć,  firmy  są  zorganizowane, 
jest  też  portfel  zamówień.  Nic  tylko 
się uśmiechać i z optymizmem patrzeć 
w przyszłość...

Dziękuję za rozmowę. 

Crist Offshore zosta-
ła stworzona pod 
konkretną grupę 
klientów. Najwięk-
sze projekty do tej 
pory to projekty dla 
norweskich firm 
Aker i Kvaerner.
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Crist Offshore została 
stworzona pod konkretną 
grupę klientów
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Premier podkreślił  jak ważna jest  to  inwestycja dla przyszłego 
bezpieczeństwa energetycznego Polski.Minister Karpiński nazwał 
tę inwestycję pierwszym kamieniem milowym na drodze budowa-
nia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w dodatku sfi nansowa-
nym siłami Polski (to znaczy funduszami PERN-u). Kolejnym ka-

Powstają zbiorniki PERN-u w Porcie   Północnym w Gdańsku
Znów pogoda dla bogaczy, bo PERN do biednych fi rm 
nie należy a korzysta z pięknej wczesnej wiosny przy 
budowie podziemnych magazynów paliw płynnych 
w Porcie Północnym. uroczyste wkopanie kamienia 
węgielnego pod inwestycję miało miejsce 26 marca 
br. z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra 
skarbu Włodzimierza Karpińskiego.

W trosce o bezpieczeństwo 
paliwowe kraju
Kiedy 26 marca br. z udziałem premie-

ra Donalda Tuska i ministra skarbu Wło-
dzimierza Karpińskiego został wkopany 
kamień węgielny pod budowę pierwsze-
go  zbiornika  paliw  płynnych  w  Porcie 
Północnym, stało się jasne, że ta wielka 
inwestycja  Przedsiębiorstwa  Eksploata-
cji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ 
wymaga rozwoju infrastruktury towarzy-
szącej,  czyli w gdańskim NAFTOPOR-
CIE. Prace przebiegają równolegle. 

O rozbudowie NAFTOPORTu rozmawia-
my z prezesem Dariuszem Kobiereckim

W jaki sposób NAFTOPORT włącza się 
w nową inwestycję PERN-u ? Czy jest to 
rozbudowa wymuszona przez kryzys 
ukraiński i jego międzynarodowe 
reperkusje?
-  Nasze  inwestycje  były  zaplanowane 

dużo  wcześniej  niż  wybuchła  sprawa 
Ukrainy. Wynikają  z  długofalowej  stra-
tegii  mającej  na  celu  bezpieczeństwo 
paliwowe kraju. Ale bieżące wydarzenia 
międzynarodowe  podkreśliły  trafność 
podjętych wcześniej decyzji. Oczywiste 
jest,  że nasze  inwestycje korespondują 
z rozpoczynającą się budową zbiorni-
ków PERN-u 

Na czym polega kolejny etap 
waszych inwestycji?

Budujemy  piąte  stanowisko  do  obsłu-
gi statków, zwane T-1, przeznaczone do 
przeładunku  gotowych  paliw  płynnych. 
Już  w  roku  2013  zostało  przez  Hydro-
budowę Gdańsk   wykonane wiele prac: 
część  hydrotechniczna  –  palowanie, 
montowanie  konstrukcji,  linie  cumow-
nicze,  odbojowe,  estakada  rurociągów, 
platforma  przeładunkowa,  zapora  prze-
ciwrozlewowa stała, konstrukcja zapory 
pneumatycznej. W roku 2014, po wygra-
niu przetargu, fi rma KB Pomorze wykona 
część  technologiczną  –  rurociągi,  ramię 
przeładunkowe. To kontrahent doświad-
czony  w  branży  morskiej  i  paliwowej, 
który pracował już dla Lotosu i PERN-u, 
więc nie powinien mieć problemów z do-
trzymaniem  terminu  zakończenia  budo-
wy – listopad 2014. 

Jaki jest sens powstania tej inwestycji, 
skoro na razie możliwości przeładun-
kowe NAFTOPORTu są dużo 

większe – 40 mln ton rocznie, niż wyko-
rzystywane – w roku 2013 10,6 mln?
Zbudowanie  stanowiska  T-1,  przezna-

czonego dla przeładunku paliw płynnych 
sprawi,  że  pozostałe  będą  mogły  być 
wykorzystywane tylko przez statki prze-
wożące ropę naftową. Przeładunki paliw 
płynnych są czasochłonne. Współcześnie 
musimy  być  przygotowani  na  wszelkie 
wymogi  rynku.  Trzeba  zapewnić  arma-
torowi  płynność  rozładunku  i  pewność, 
że statek nie będzie przebywał w porcie 
dłużej  niż  to  wynika  z  harmonogramu. 
To nie te czasy, aby statek stał na redzie 

w  oczekiwaniu  na 
miejsce  w  porcie. 
Dzięki  stanowi-
sku  T-1  będzie 
też  stanowi-
sko  do  obsługi 
Grupy  LOTOS, 
czyli statków do 
50 tys. DWT.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 

NAFTOPORT sp. z o.o. 

Kamień węgiel-
ny pod budowę 

wmurowano 
w obecności 

premiera, 
ministra skarbu 

oraz najwyż-
szych przedsta-

wicieli władz 
państwowych 

i samorządo-
wych
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mieniem milowym będzie terminal LNG w Świnoujściu, który już 
w przyszłym roku będzie przyjmował gazowce. Następnym stanie 
się blok V i VI Elektrowni Opole. Potem 1200 przesyłowych rur 
gazowych połączonych z sieciami europejskimi.
Marcin Moskalewicz – prezes zarządu PERN-u zapewniał,  że 

pracownicy wykonawcy  inwestycji  –  koncernu  z  liderem  IDS-
Bud, pracują 24 godziny na dobę,  aby zmieścić  się  z  realizacją 
w terminie określonym w kontrakcie. Inwestycja realizowana jest 
w systemie: Projektuj i Buduj. 
Obecnie trwa wzmacnianie gruntu pod stalowe zbiorniki, których 

ma być 6 w I etapie inwestycji. Trzeba umieścić 648 betonowych 
pali pod każdym zbiornikiem. Ten etap budowy, wraz z fundamen-
towaniem, ma się skończyć w II połowie maja br. Na początku 
czerwca rozpocznie się tworzenie konstrukcji 6 stalowych zbior-

ników na ropę. W jesieni powstanie  infrastruktura  towarzysząca 
– drogi dojazdowe, rurociągi, pompownia surowca i oczyszczalnia 
ścieków. Budowa rurociągów jest ułatwiona o tyle, że w pobliżu 
znajdują się już rurociągi NAFTOPORTU, więc wystarczy się do 
nich podpiąć. 
Pierwszy etap inwestycji obejmuje 6 zbiorników z dachami pły-

wającymi, mających pojemność po 62 500  tys. m sześć. każdy, 
czyli w sumie 375 tys. m sześć. Kosztować ma 415 mln zł i  zostać  
wykonany do końcu 2015 roku.
Drugi etap – 14 zbiorników na produkty naftowe i chemiczne 

ma mieć w sumie 322 tys. m sześć. pojemności i termin realizacji 
do końca 2018 roku. Ma być sfi nansowany ze środków zewnętrz-
nych. Na inwestycję zostało wydzierżawionych 29 ha od Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk. Anna Kłos
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Jakie znaczenie będą miały te dwie 
inwestycje - rozbudowa NAFTOPORTu 
i wybudowanie zbiorników PERN-u  
w przypadku ewentualnego wstrzyma-
nia dostaw ropy przez Rosję rurocią-
giem PRZYJAŹŃ?
-Na razie raczej nam to nie grozi. Ro-

sjanom  nie  opłaca  się  póki  co  „wojna 
naftowa” z Polską. Wiedzą, że NAFTO-
PRT   ma możliwości  dużo większe  niż 
wykorzystywane obecnie.  W przypadku 
braku dostaw Rurociągiem PRZYJAŹŃ 

jesteśmy w stanie zapewnić dostawy su-
rowca    docierającego  droga morską  nie 
tylko  LOTOSOWI  i  ORLENOWI    ale 
też  dwu  niemieckim  rafi neriom  –  PCK 
Schwedt  i  Mider  Spergau.  Natomiast 
z punktu widzenia Rosji byłby to spadek 
wiarygodności jej spółek, takich jak Ro-
snieft,  bo  przecież  nasze  rafi nerie mają 
podpisane długoterminowe umowy, nie-
mieckie  też. Ale w przyszłości  sytuacja 
może się zmienić...
Anna Kłos

W roku 2013 Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT sp. z o.o. przeładowało 10,6 mln ton paliw 
płynnych, z czego 76% stanowiła ropa naftowa. Obsłużono ponad 280 zbiornikowców, w tym 80 jednostek o tonażu 
przekraczającym 80 tys. ton. W roku 2012 przeładowano 10,3 mln ton, w 2011 9,9 mln ton.
Wartością przedsiębiorstwa jest jego bardzo korzystne położenie geografi czne: tor wodny o głębokości 17,5 m, szero-
kości 350 m i długości 7,2 km, dzięki czemu mogą swobodnie zawijać tankowce o ładowności 300 tys. ton DWT, długości 
do 340 m i zanurzeniu 15 m. Ta ostatnia cyfra wynika z niedostatecznej głębokości Cieśnin Duńskich, które statki muszą 
pokonać wchodząc na Bałtyk.

Budujemy piąte sta-
nowisko do obsługi 
statków, zwane T-1, 
przeznaczone do 

przeładunku goto-
wych paliw płynnych. 
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Przedsiębiorstwo  BALTIC  ENGINE-
ERING  założyło  trzech   stoczniowców: 
Tadeusz  Kochanek,    Krzysztof  Rud-
ka    i   Waldemar Wenta.  Ich współpraca 
trwa już prawie 22 lata. Firma ma obec-
nie  trzy  główne  profile  działalności:   

Po pierwsze – zregenerujemy 
prawie każdy mechanizm  

Trzej założyciele wywodzą się z przemy-
słu stoczniowego. O założeniu własnej fir-
my myśleli już w 1989 roku, ale wcielili to 
w czyn w 1992. Zauważyli niszę rynkową 
– potrzebne były małe firmy obsługujące 
duże, szczególnie w zakresie prac regene-
racyjnych dotyczących maszyn i urządzeń.  
A oni był niewielką firmą z pracownika-
mi  w  typie  „złota  rączka”,  ambitnymi, 
otwartymi  na  nowoczesność.  Przedsię-
biorstwo  oparte  na  solidności,  pracowi-
tości  i  uczciwości  wciąż  się  rozwijało. 
Obecnie  jego  działalność  regeneracyjna 
w tym profilu   oparta  jest na dwu głów-
nych technologiach: 
-materiałami  chemoutwardzalnymi-

,wykonuje  się  regenerację  ubytków oraz 
naprawę  pęknięć  wszelkich  korpusów, 
pokryw  i  obudów,  wirników,  wałów, 
śrub  napędowych,  trzonów  siłowników 
hydraulicznych, podnośników itp. Na po-
wierzchniach narażonych na uszkodzenia 
kładzie  się  powłoki  prewencyjne  anty-
ścieralne, antykawitacyjne 
-  metodami  spawalniczymi  wykonu-

je  się  naprawy  elementów  wykonanych 
z różnorodnych materiałów: metali kolo-
rowych, ich stopów, żeliwa, staliwa, stali 
nierdzewnych, przy zastosowaniu techno-
logii spawania elektrycznego i gazowego, 
napawania,  natrysku  a  także  spawania 
w osłonie gazów obojętnych. 
Pozwala to zregenerować prawie każdy 

Trójca prawie 
doskonała

tem działalności.  Jego pracowników nie 
zawsze zastaniemy w centrum firmy przy 
ulicy Cienistej w Gdańsku. Pracują albo 
na jednostkach zadokowanych w należą-
cym do firmy doku pływającym, w trój-
miejskich    portach,  a  tzw.  latające  bry-
gady mogą być w każdym porcie świata 
lub  prowadzić  prace  w  trakcie  rejsów 
statków.  Specjalnością  firmy  są  kom-
pleksowe  przeglądy  i  remonty  siłowni 
okrętowych,  łącznie  z  silnikami  a  także 
posadowienia  silników,  maszyn  i  urzą-
dzeń  na  dwuskładnikowym kompozycie 
epoksydowym  Chester  EVY.  Brygady 
Baltic  Engineering  bywały  w  Brazylii, 
Meksyku,  Nigerii,  Namibii,  Kamerunie, 
Chinach, Wietnamie a także w większo-
ści znaczących portów Europy.
Dla  Norwegów  wykonują  prace  doty-

czące  jednostek  i  urządzeń  z  kategorii 
offshore.  Obsługują  statki  różnej  wiel-
kości - od  kutrów rybackich począwszy 
poprzez jednostki techniczne , holowniki 
, kontenerowce na  promach kończąc.
Ważnym  wydarzeniem  dla  Baltic 

Engineering  było  zakupienie  w  2012 
roku  doku  pływającego,  który  cumuje 
w Gdańsku przy Nabrzeżu Drewnica i ma 
wymiary: 68 m długości, 11,9 m szeroko-
ści  i nośność 1200 ton. Firma wykonuje 
kompleksowe remonty jednostek pływa-
jących, a w tym także ich dokowanie.

Po trzecie jesteśmy serwisem 
dla przedsiębiorstw lądowych 
i pogotowiem ratunkowym 
w przypadku awarii

Samo  życie  nakierowało  rozwój  firmy 
także w kierunku obsługi  serwisowo-re-
montowej  przedsiębiorstw  działających 
na  lądzie. W  końcu  technologie  obsługi 
są podobne. Obecnie Baltic Engineering 
remontuje z dobrym skutkiem całe obiek-
ty przemysłowe oraz linie technologiczne 
fabryk. Zapewnia  też  całoroczny  i  cało-
dobowy  serwis  na  okoliczność  niespo-
dziewanych awarii. Jest w tej dziedzinie 
wysoko  cenionym  partnerem  zarządów 
przedsiębiorstw,  ponieważ  taka  działal-
ność  Baltic  Engineering  zapewnia  im 
luksus  bezpieczeństwa  utrzymywania 
produkcji w   nieprzewidzianych okolicz-
nościach.  Działalność  tego  typu  zaczęła 
się od obsługi zakładów przemysłu prze-
twórstwa  spożywczego,  później  doszły: 
fabryka papieru,  opakowań  tekturowych 
a  potem  rozszerzyła  się  na  inne  branże. 
Kiedy pojawia się zamówienie z branży 
jeszcze fachowcom z Baltic Engineering 
nieznanej, cieszą się nie tylko z  zatrud-
nienia, ale też z tego, że oto stają się przed 
nimi  nowe  wyzwanie  i  można  będzie 
poznać coś nowego. Trudności ich tylko 
mobilizują. 
Anna Kłos

IDEA BALTIC ENGINEERING:  

POZYSKAć ZREALIZOWAć uSATYSFAKCJONOWAć

Prace przy powłoce ceramicznej pompy

detal, a posiadając odpowiednio wykwa-
lifikowany personel -  naprawić i urucho-
mić prawie każdy mechanizm a  tym sa-
mym przywrócić  do  życia  prawie  każde 
urządzenie.

Po drugie – jesteśmy znad morza

Serwis morski jest obecnie najważniej-
szym i najbardziej rozwojowym segmen-

Baltic Engineering posiada własny dok 
pływający, który cumuje w Gdańsku 
przy Nabrzeżu Drewnica



EXPRESS BIZNESU      | 43



EXPRESS BIZNESU      44 |  



EXPRESS BIZNESU      | 45

W przetargu złożono jeszcze dwie 
oferty. Pierwsza należy do Astaldi 
(Włochy) i opiewa na 346,24 mln 
zł brutto, a druga do konsorcjum 
Trakcja-PRKiI, działające w Gdańsku 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mecha-
niczno-Torowe (grupa PKP PLK), 
Comsa (Hiszpania), a jej wartość to 
347,47 mln zł brutto.
Jest to inwestycja na którą czekają 
z utęsknieniem przedsiębiorstwa 
Portu Gdańskiego prowadzące dzia-
łalność  na wyspie Stogi, na czele 
z terminalem kontenerowym DCT.  
Modernizacja linii kolejowej jest uzu-
pełnieniem planów inwestycyjnych 
Portu Gdańsk, zakładających rozwój 
baz przeładunkowych, terminali 

kontenerowych i po-
wstanie nowoczesnego 
centrum dystrybu-
cyjno-logistycznego. 
Dzięki moderniza-
cji linii kolejowej 
prowadzącej do 
portu zewnętrznego 
w Gdańsku jej przepu-
stowość ma wzrosnąć 
trzykrotnie. Obecnie 
jej najsłabszym ogni-
wem jest jednotorowy 
i będący w złym stanie 
technicznym, pocho-
dzący z  początku XX 
wieku most kolejowy 

nad Martwą Wisłą na którym pociągi 
ze względów bezpieczeństwa muszą 
zwalniać do 20 km na godzinę. Nowy, 
zaplanowany obok,  będzie dwuto-
rowy, wyższy niż dotychczasowy, co 
pozwoli na swobodną żeglugę statków 
pod nim. 
Linia kolejowa Pruszcz Gdański - 
Gdańsk Port Północny jest przezna-
czona wyłącznie dla ruchu towarowe-
go. Jej długość wynosi ponad 16 km. 
Ze względu na zły stan techniczny od 
2002 r. ruch odbywa się tylko po jed-
nym torze. W efekcie jej przepusto-
wość pozwala na przejazd 82 pocią-
gów na dobę. Prędkość maksymalna 
na linii wynosi 60 km/h, przeciętnie 
to 40 km/godz, w niektórych miej-
scach, ze względu na zły stan tech-
niczny torów, pociągi muszą zwalniać 
do 20 km/h.Po zakończeniu inwe-
stycji pociągi towarowe będą mogły 
jeździć z prędkością 100 km/h, a czas 
jazdy do portu skróci się o ponad 
połowę. Będzie również możliwość 
wjazdu na linię cięższych pociągów 
niż dotychczas. Jednak specjaliści od 
kolejnictwa już wieszczą, że powsta-
nie kolejne wąskie gardło. Na odcinku 
Pruszcz Gdański – Pszczółki cały in-
tensywny już obecnie ruch – pasażer-
ski i towarowy - korzysta jedynie z 3 
torów. To grozi zakorkowaniem linii 
w perspektywie rozwoju transportu 
z Portu Północnego.           Anna Kłos

Hiszpanie zrewaloryzują 
linię kolejową 

PKP PLK wybrały ofertę kon-
sorcjum hiszpańskiej spółki 
Dragados jako najkorzystniej-
szą w przetargu na moder-
nizację linii kolejowej nr 226 
Pruszcz Gdański - Gdańsk 
Port Północny. Jej wartość to 
312,51 mln zł brutto.  Kry-
terium wyboru oferty była 
najniższa cena, a budżet in-
westora wynosi 426,21 mln zł 
brutto. Termin realizacji tego 
zadania to 24 miesiące.

do Portu Północnego. 
Nasi przegrali

fo
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Najpierw powstał port rybacki w Wiel-
kiej Wsi a dopiero później miasto Włady-
sławowo. Między jedną a drugą datą jest 
25 lat. Port w Wielkiej Wsi był drugą po 
Gdyni wielką inwestycją morską Polski 
Międzywojennej. O ile port gdyński był 
zaplanowany jako handlowy, o tyle ten 
jako największy port rybacki na polskim 
wybrzeżu Bałtyku. I jest do dziś.
Obecnie do portu mogą wpływać statki 
mające do 70 metrów długości i 4,5 me-
tra zanurzenia. Port osłaniany jest przez 
dwa falochrony:zachodnio-północny  
o długości 620 m i wschodni o długości 

340 m. Jest portem macierzystym dla 
52 kutrów i łodzi rybackich, które mają 
oznakę WŁA  na burcie.
-Ale to nie wszystko, to nawet nie połowa 
jednostek które traktują nasz port jako 
macierzysty - uzupełnia p. Ciskowski. 
Mamy jeszcze 40 jednostek wędkarskich 
i 10 innych oraz bazujących na stałe 5 
kutrów i łodzi rybackich z obcych por-
tów oraz 17 wędkarskich , czyli w sumie 
124 jednostki. Przypływają też jednost-
ki zdające rybę w Lokalnym Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb – z Ustki , 
Łeby , Jastarni , Swinoujscia , Kołobrze-
gu i Darłowa jak również z Łotwy , Es-
tonii , Litwy , Danii , Szwecji i Niemiec 

. Ruch w porcie jest duży, ale nawet gdy 
jest tłok, potrafimy dla każdej wchodzą-
cej jednostki wygospodarować miejsce, 
np. stacjonowało w sezonie w porcie jed-
nocześnie 40 jachtów, choć mamy w ma-
rinie tylko 12 miejsc. Większe żaglowce 
ustawiliśmy przy nabrzeżu wyładunko-
wym, akurat niewykorzystywanym , bo 
rybacy w tym czasie nie łowili ze względu 
na okres ochronny dla  ryb.Port morski 
we Władysławowie , najbardziej wysu-
nięty na północ na Bałtyku jest portem 
schronienia .

Stocznia remontowo-budowlana 
wciąż poszerza ofertę

Oczywistością jest, że wszystkie jednost-
ki pływające narażone są na różne uszko-
dzenia podczas swej eksploatacji , więc 
usługi remontowe w porcie są tak samo 
potrzebne jak miejsca cumownicze. 
Szybko okazało się, że armatorzy często 
są zainteresowani także przebudowami 
statków, dostosowaniem ich do zmiany 
przeznaczenia, zatem ten rodzaj działal-
ności coraz bardziej się rozwija. 
-Wyspecjalizowaliśmy się nawet w prze-
dłużaniu jednostek – mówi p. Ciskowski. 
Przecinaliśmy w połowie i wstawialiśmy 
nową sekcję kadłuba . Sporo takich za-
mówień było w latach 80-tych. Przerabia-
liśmy również kutry z Norwegii. Wcze-
śniej     remontowaliśmy kutry z RFN , 
NRD  . Obecnie też remontujemy jed-
nostki zagraniczne – z Holandii, Litwy, 
Łotwy, Danii i Szwecji . Z zasobów floty 
polskiej przychodzą często statki tech-

SZKUNER,
który przeszedł wiele szkwałów

W latach 70-tych XX-go wieku Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER (utwo-
rzone w 1955 roku), było synonimem portu, kombinatem - należał do niego dominujący swą wieżą 
nad miastem Dom Rybaka, bloki mieszkalne i ulice, kutry łowiły na Bałtyku , Morzu Północnym 
a nawet na wodach Afryki. W latach 80-tych kutry z portu we Władysławowie woziły rybę na 
Bornholm. W latach 90-tych przeżywano trudne chwile polskiej transformacji, ale SZKUNER, 
obecnie sp. z o.o., wciąż jest na fali. I wciąż na pokładzie trwa pan Teofil Ciskowski. Zna każdy kąt 
przedsiębiorstwa i pamięta każde wahnięcie jego losów.

niczne i specjalistyczne: z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego, z PRCiP-u, holowniki i barki Marynarki Wojennej 
, Straży Granicznej , Służby Celnej , Urzędu Morskiego , Mor-
skiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Okręgowego In-
spektoratu Rybołówstwa Morskiego .

A maskotką jest Franuś

-To portowy holownik, starszy niż sam port – uśmiecha się p. 
Ciskowski. Został zbudowany w roku 1905 w Holandii a kupio-
ny przez nas od Zarządu Portu Gdynia w 1973. Obecnie jest 
najstarszą jednostką pływającą pod polską banderą. W ciągu 
swego długiego żywota nosił różne nazwy: Nida (do 1939 r.), 
Heubude (to tak jak gdańska wyspa Stogi) w czasie II wojny 
światowej, Mocny, Maciek, Danielka, a od czerwca 1956 – Fra-
nuś, i to imię najlepiej do niego pasuje. Wciąż jest sprawny 
i użyteczny. W 2012 roku uczestniczył niezaplanowanie w ćwi-
czeniach przeciwpożarowych w porcie. Podczas planowanej 
ewakuacji ludzi z kutra WŁA-305, jeden z ratowanych przewró-
cił niechcący pojemnik z przepracowanym olejem silnikowym. 
Olej rozlał się po pokładzie i po burcie spłynął do basenu por-
towego . Wtedy na polecenie Dyspozytora Portu Franuś ruszył 
do akcji . W ciągu kilkunastu minut rozciągnął złożoną z gu-
mowych pływaków zaporę, która odcięła tłustą plamę paliwa od 
nabrzeża. Franuś przez ostatnie dziesięć lat swego pracowitego 
żywota nie opuszczał portu, ale w ubiegłym roku, po remoncie 
w naszej stoczni, dumnie wypłynął w morze i na wody Zato-
ki Puckiej, aby uczestniczyć w Pielgrzymce Rybaków z okazji 
Święta Piotra i Pawła w Pucku .

Wkrótce zaczyna się tu sezon...

W porcie od kwietnia do października funkcjonuje ciesząca się 
coraz większą popularnością,  marina żeglarska. Miasto Włady-
sławowo, łącznie z terenami otaczającymi, żyje od dawna z tu-
rystów. Trudno żeby nie włączył się w ten nurt port.
-Nie zawsze tak było – wspomina p. Ciskowski. Dopiero w 1994 
roku port został otwarty dla turystów. Przedtem był to ogro-

dzony teren z bramą i wartownikami. Okazało się, że na wpusz-
czeniu żeglarzy i turystów  też można zarobić. Władysławowo 
zyskało atrakcję turystyczną. Intensywnie rozwija się wędkar-
stwo morskie . Jego organizacją zajmuje się już 40 jednostek. 
Każda zabiera od kilku do kilkunastu osób. Wychodząc naprze-
ciw tym zainteresowaniom, urządzamy we Władysławowie dwa 
razy w roku mistrzostwa w poławianiu na morzu ryb z kutra. 
„Bursztynowy Dorsz” to zawody w czerwcu, a zawody o Puchar 
Burmistrza miasta Władysławowa są we wrześniu. W tym roku 
pierwsze zawody w wędkarstwie morskim, zaliczane do Grand 
Prix Polski, odbyły się w dniach 8 – 9 marca, organizatorem był 
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego. Z pokła-
dów kutrów łowiło 74 zawodników. Najpopularniejszą imprezą 
ubiegłego roku były Dni Szkunera, szczególnie bogate w atrak-
cje programowe, bo połączone z jubileuszem 75-lecia powsta-
nia portu – wtedy jeszcze we Wielkiej Wsi. Co rocznie od lat 
90-tych XX wieku odbywają się w porcie msze św dla rybaków 
w trakcie obchodów Dni Morza. W tym roku msza zostanie od-
prawiona 22 czerwca.

Wczasowicze to lubią

-W sezonie letnim turyści i wczasowicze będący u nas z rodzi-
nami – dodaje p. Ciskowski, chętnie spacerują po terenie portu, 
a falochron północny odgrywa rolę miejsca widokowego i dep-
taka. Nasi goście lubią też przejażdżki morskie. Dla przybyszów 
sportowego ducha mamy ekstremalne doznania na szybkich ło-
dziach hybrydowych, dla tych lubiących letni salon na wodzie 
są przejażdżki po redzie portu stylizowanymi łodziami w stylu 
Viking. Można na terenie portu korzystać z punktów gastrono-
micznych, w tym smażalni, jedna z nich serwuje ryby na drew-
nianej łajbie zacumowanej w porcie.  Są punkty oferujące róż-
nego typu pamiątki, gadżety, dla interesujących się tradycjami 
morskimi tego miejsca jest Galeria Morska – rodzaj muzeum 
rybactwa na przeciętym w połowie  wysłużonym kutrze rybac-
kim . A dla prawdziwych miłośników morskich tradycji Rzeczy-
pospolitej mamy Izbę Pamięci Portu – w najstarszym budynku 
portowym. Mamy przecież być z czego dumni.         Anna Kłos

‘‘W porcie od kwietnia 

do października funk-

cjonuje ciesząca się co-
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SZKUNER sp. z o.o. obecnie

Najpierw powstał port rybacki w Wiel-
kiej Wsi a dopiero później miasto Włady-
sławowo. Między jedną a drugą datą jest 
25 lat. Port w Wielkiej Wsi był drugą po 
Gdyni wielką inwestycją morską Polski 
Międzywojennej. O ile port gdyński był 
zaplanowany jako handlowy, o tyle ten 
jako największy port rybacki na polskim 
wybrzeżu Bałtyku. I jest do dziś.
Obecnie do portu mogą wpływać statki 
mające do 70 metrów długości i 4,5 me-
tra zanurzenia. Port osłaniany jest przez 
dwa falochrony:zachodnio-północny  
o długości 620 m i wschodni o długości 

340 m. Jest portem macierzystym dla 
52 kutrów i łodzi rybackich, które mają 
oznakę WŁA  na burcie.
-Ale to nie wszystko, to nawet nie połowa 
jednostek które traktują nasz port jako 
macierzysty - uzupełnia p. Ciskowski. 
Mamy jeszcze 40 jednostek wędkarskich 
i 10 innych oraz bazujących na stałe 5 
kutrów i łodzi rybackich z obcych por-
tów oraz 17 wędkarskich , czyli w sumie 
124 jednostki. Przypływają też jednost-
ki zdające rybę w Lokalnym Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb – z Ustki , 
Łeby , Jastarni , Swinoujscia , Kołobrze-
gu i Darłowa jak również z Łotwy , Es-
tonii , Litwy , Danii , Szwecji i Niemiec 

. Ruch w porcie jest duży, ale nawet gdy 
jest tłok, potrafi my dla każdej wchodzą-
cej jednostki wygospodarować miejsce, 
np. stacjonowało w sezonie w porcie jed-
nocześnie 40 jachtów, choć mamy w ma-
rinie tylko 12 miejsc. Większe żaglowce 
ustawiliśmy przy nabrzeżu wyładunko-
wym, akurat niewykorzystywanym , bo 
rybacy w tym czasie nie łowili ze względu 
na okres ochronny dla  ryb.Port morski 
we Władysławowie , najbardziej wysu-
nięty na północ na Bałtyku jest portem 
schronienia .

Stocznia remontowo-budowlana 
wciąż poszerza ofertę

Oczywistością jest, że wszystkie jednost-
ki pływające narażone są na różne uszko-
dzenia podczas swej eksploatacji , więc 
usługi remontowe w porcie są tak samo 
potrzebne jak miejsca cumownicze. 
Szybko okazało się, że armatorzy często 
są zainteresowani także przebudowami 
statków, dostosowaniem ich do zmiany 
przeznaczenia, zatem ten rodzaj działal-
ności coraz bardziej się rozwija. 
-Wyspecjalizowaliśmy się nawet w prze-
dłużaniu jednostek – mówi p. Ciskowski. 
Przecinaliśmy w połowie i wstawialiśmy 
nową sekcję kadłuba . Sporo takich za-
mówień było w latach 80-tych. Przerabia-
liśmy również kutry z Norwegii. Wcze-
śniej     remontowaliśmy kutry z RFN , 
NRD  . Obecnie też remontujemy jed-
nostki zagraniczne – z Holandii, Litwy, 
Łotwy, Danii i Szwecji . Z zasobów fl oty 
polskiej przychodzą często statki tech-

SZKUNER,
który przeszedł wiele szkwałów

W latach 70-tych XX-go wieku Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER (utwo-
rzone w 1955 roku), było synonimem portu, kombinatem - należał do niego dominujący swą wieżą 
nad miastem Dom Rybaka, bloki mieszkalne i ulice, kutry łowiły na Bałtyku , Morzu Północnym 
a nawet na wodach Afryki. W latach 80-tych kutry z portu we Władysławowie woziły rybę na 
Bornholm. W latach 90-tych przeżywano trudne chwile polskiej transformacji, ale SZKUNER, 
obecnie sp. z o.o., wciąż jest na fali. I wciąż na pokładzie trwa pan Teofi l Ciskowski. Zna każdy kąt 
przedsiębiorstwa i pamięta każde wahnięcie jego losów.

niczne i specjalistyczne: z Instytutu Oceanografi i Uniwersytetu 
Gdańskiego, z PRCiP-u, holowniki i barki Marynarki Wojennej 
, Straży Granicznej , Służby Celnej , Urzędu Morskiego , Mor-
skiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Okręgowego In-
spektoratu Rybołówstwa Morskiego .

A maskotką jest Franuś

-To portowy holownik, starszy niż sam port – uśmiecha się p. 
Ciskowski. Został zbudowany w roku 1905 w Holandii a kupio-
ny przez nas od Zarządu Portu Gdynia w 1973. Obecnie jest 
najstarszą jednostką pływającą pod polską banderą. W ciągu 
swego długiego żywota nosił różne nazwy: Nida (do 1939 r.), 
Heubude (to tak jak gdańska wyspa Stogi) w czasie II wojny 
światowej, Mocny, Maciek, Danielka, a od czerwca 1956 – Fra-
nuś, i to imię najlepiej do niego pasuje. Wciąż jest sprawny 
i użyteczny. W 2012 roku uczestniczył niezaplanowanie w ćwi-
czeniach przeciwpożarowych w porcie. Podczas planowanej 
ewakuacji ludzi z kutra WŁA-305, jeden z ratowanych przewró-
cił niechcący pojemnik z przepracowanym olejem silnikowym. 
Olej rozlał się po pokładzie i po burcie spłynął do basenu por-
towego . Wtedy na polecenie Dyspozytora Portu Franuś ruszył 
do akcji . W ciągu kilkunastu minut rozciągnął złożoną z gu-
mowych pływaków zaporę, która odcięła tłustą plamę paliwa od 
nabrzeża. Franuś przez ostatnie dziesięć lat swego pracowitego 
żywota nie opuszczał portu, ale w ubiegłym roku, po remoncie 
w naszej stoczni, dumnie wypłynął w morze i na wody Zato-
ki Puckiej, aby uczestniczyć w Pielgrzymce Rybaków z okazji 
Święta Piotra i Pawła w Pucku .

Wkrótce zaczyna się tu sezon...

W porcie od kwietnia do października funkcjonuje ciesząca się 
coraz większą popularnością,  marina żeglarska. Miasto Włady-
sławowo, łącznie z terenami otaczającymi, żyje od dawna z tu-
rystów. Trudno żeby nie włączył się w ten nurt port.
-Nie zawsze tak było – wspomina p. Ciskowski. Dopiero w 1994 
roku port został otwarty dla turystów. Przedtem był to ogro-

dzony teren z bramą i wartownikami. Okazało się, że na wpusz-
czeniu żeglarzy i turystów  też można zarobić. Władysławowo 
zyskało atrakcję turystyczną. Intensywnie rozwija się wędkar-
stwo morskie . Jego organizacją zajmuje się już 40 jednostek. 
Każda zabiera od kilku do kilkunastu osób. Wychodząc naprze-
ciw tym zainteresowaniom, urządzamy we Władysławowie dwa 
razy w roku mistrzostwa w poławianiu na morzu ryb z kutra. 
„Bursztynowy Dorsz” to zawody w czerwcu, a zawody o Puchar 
Burmistrza miasta Władysławowa są we wrześniu. W tym roku 
pierwsze zawody w wędkarstwie morskim, zaliczane do Grand 
Prix Polski, odbyły się w dniach 8 – 9 marca, organizatorem był 
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego. Z pokła-
dów kutrów łowiło 74 zawodników. Najpopularniejszą imprezą 
ubiegłego roku były Dni Szkunera, szczególnie bogate w atrak-
cje programowe, bo połączone z jubileuszem 75-lecia powsta-
nia portu – wtedy jeszcze we Wielkiej Wsi. Co rocznie od lat 
90-tych XX wieku odbywają się w porcie msze św dla rybaków 
w trakcie obchodów Dni Morza. W tym roku msza zostanie od-
prawiona 22 czerwca.

Wczasowicze to lubią

-W sezonie letnim turyści i wczasowicze będący u nas z rodzi-
nami – dodaje p. Ciskowski, chętnie spacerują po terenie portu, 
a falochron północny odgrywa rolę miejsca widokowego i dep-
taka. Nasi goście lubią też przejażdżki morskie. Dla przybyszów 
sportowego ducha mamy ekstremalne doznania na szybkich ło-
dziach hybrydowych, dla tych lubiących letni salon na wodzie 
są przejażdżki po redzie portu stylizowanymi łodziami w stylu 
Viking. Można na terenie portu korzystać z punktów gastrono-
micznych, w tym smażalni, jedna z nich serwuje ryby na drew-
nianej łajbie zacumowanej w porcie.  Są punkty oferujące róż-
nego typu pamiątki, gadżety, dla interesujących się tradycjami 
morskimi tego miejsca jest Galeria Morska – rodzaj muzeum 
rybactwa na przeciętym w połowie  wysłużonym kutrze rybac-
kim . A dla prawdziwych miłośników morskich tradycji Rzeczy-
pospolitej mamy Izbę Pamięci Portu – w najstarszym budynku 
portowym. Mamy przecież być z czego dumni.         Anna Kłos

‘‘W porcie od kwietnia 

do października funk-

cjonuje ciesząca się co-

raz większą popularno-

ścią,  marina żeglarska. 

Miasto Władysławowo, 

łącznie z terenami ota-

czającymi, żyje od daw-

na z turystów.

‘‘
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Jedną z najbardziej znanych firm produkujących kotły, ekonomi-
zery oraz wymienniki ciepła jest rumska Fabryka Kotłów “FAKO” 
S.A. Producent oferuje kotły wodne w zakresie mocy od 16 do 
10 tys. kW oraz kotły parowe w zakresie wydajności pary od 80 
do 15 tys. kg pary na godzinę i ciśnienia do 20 bar. Mogą być one 
opalane zarówno paliwami stałymi takimi jak: węgiel kamienny, 
miał węglowy, eko-groszek, pellet, biomasa (zrębki drewniane), 
a także paliwami płynnymi takimi jak: gaz, olej opałowy, mazut, 
olej popirolityczny. 

 

Ultra – na węgiel i drewno  
Kotły wodne serii Ultra 20-40 to urządzenia doskonale nadające 
się do ogrzewania budynków (np. domów jednorodzinnych, 
gospodarczych czy niewielkich zakładów przemysłowych) 
o powierzchni do ok. 450 metrów kw. Są to wysokoefektywne 
(sprawność wynosi 81 proc.) i ekologiczne urządzenia grzewcze, 
przeznaczone do spalania paliw stałych w postaci węgla i drewna. 
Korpus wodny kotła jest konstrukcją spawaną z atestowanych 
blach stalowych. Zastosowanie wentylatora podmuchu daje 
możliwość spalania miału i gorszych gatunków węgla. Kotły wy-
posażone są w układ automatycznej kontroli procesu spalania, co 
zapewnia stałe utrzymanie płomienia w palenisku bez koniecz-
ności częstego rozpalania i umożliwia także podłączenie pompy 
obiegowej c.o. oraz dodatkowej pompy sterującej grzaniem 
ciepłej wody użytkowej (CWU) w bojlerze. Dzięki odpowiednie-
mu doborowi wielkości paleniska i powierzchni wymiany ciepła 
możliwe jest spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do 
utrzymania zadanych parametrów pracy przez co możliwe jest 
uzyskanie sprawności powyżej 80% i znaczne obniżenie zużycia 
paliwa. 
 

Ultra duo plus – i węgiel, i pelet  
Do ogrzania domów jednorodzinnych czy niedużych gospo-
darstw można zastosować inny typ kotłów wodnych: Ultra duo. 
Przeznaczone są dla klientów poszukujących nowoczesnych 

i ekologicznych rozwiązań w spalaniu paliw stałych. Kotły te 
również wyposażone są w układ automatycznej kontroli procesu 
spalania, a paliwo dozowane jest automatycznie poprzez podajnik 
ślimakowy w zależności od zadanej temperatury. Dzięki zasto-
sowaniu paleniska retortowego możliwe jest spalanie takiej ilości 
paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanych parametrów 
pracy, przez co możliwe jest uzyskanie sprawności rzędu 84 proc. 
i znaczne obniżenie zużycia paliwa.  
Dodatkowo kocioł wyposażony jest w ruszt awaryjny umoż-
liwiający okresowe spalanie innych paliw, co stanowi zaletę 
w przypadku awarii elektryczności lub chwilowym braku paliwa 
podstawowego. Obsługa kotła sprowadza się tylko do okresowego 
napełniania kosza zasypowego paliwem oraz usuwania popiołu 
z przygotowanej do tego szuflady. Regulacja trybu pracy pozwala 
na podłączenie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej również 
w okresie letnim bez konieczności pracy układu CO, zapewniając 
dostawę ciepłej wody w niskich kosztach przez cały rok.  

Madera – wygodne opalanie drewnem  
Opalanie drewnem kawałkowanym może być zarówno tanie, 
wydajne, jak i bezproblemowe. Łatwość obsługi, dużą wydajność 
i pełną automatykę procesu spalania drewna zapewniają kotły 
wodne typu Madera. Duże gabaryty drzwi zasypowych i wkładka 
ceramiczna umożliwiają spalanie wilgotnego drewna kawałko-
wego o wymiarach do 40 cm. Dzięki odpowiedniemu doborowi 
wielkości paleniska i powierzchni wymiany ciepła możliwe jest 
spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania 
zadanych parametrów pracy, przez co możliwe jest uzyskanie 
sprawności powyżej 81 proc. i znaczne obniżenie zużycia paliwa.  
Podobnie jak w innych kotłach produkcji Fako S.A. również te 
z serii Madera pozwalają na podłączenie podgrzewacza ciepłej 
wody użytkowej również w okresie letnim bez konieczności pracy 
układu CO.  
 

Ibiza – ekologiczny pelet  
Kotły wodne Ibiza to jeden z najnowocześniejszych produktów 
firmy FAKO S.A. Umożliwiają one proste i ekologiczne ogrzewa-
nie peletem, nie wymagając dużej przestrzeni kotłowni i dużych 
nakładów czasu przy obsłudze. Pełna automatyka na bieżąco 
dba o regulację pracy kotła, podając odpowiednią ilość paliwa, 
wliczając w to proces rozpalania, wygaszania i czyszczenia palni-
ka. W tych najbardziej zaawansowanych technologicznie urzą-
dzeniach znacznie zmniejszono konieczność czyszczenia kotła 
dzięki mechanizmowi wytrząsania płomieniówek, co pozytywnie 
wpływa na utrzymanie wysokiej sprawności jego pracy. Bieżąca 
obsługa ogranicza się do wygarnięcia popiołu i zasypywania 
paliwa co kilka dni.  
Kocioł Ibiza została zaprojektowany tak, że wszystkie czynności 
obsługowe przeprowadza się od przodu kotła. Dzięki temu nie 
jest potrzebne duże pomieszczenie kotłowni.             Rafał Korbut

Ciepło, jakość i ekologia
O tym, jak ważna jest oszczędna i ekologiczna instalacja grzewcza, nie trzeba chyba 
przekonywać nikogo. Zarówno w niewielkich gospodarstwach domowych, jak i w dużych 
zakładach przemysłowych, sprawne oraz wydajne systemy grzewcze to zarówno wygoda 
użytkowania, jak i wymierne oszczędności. 
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‘‘
Dzięki wystąpieniom w panelu I przedsta-
wicieli gmin, poznaliśmy bogaty wachlarz 
inwestycji związanych z energetyką. Repre-
zentujący Gdańsk Sławomir Kiszkurno – 
główny specjalista Zakładu Utylizacyjnego 
w Szadólkach, omówił pozyskiwanie energii 
z odpadów w procesie ich spalania. Spalarnia 
ma powstać w systemie Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego , a wybór partnera prywatne-
go ma nastąpić w połowie bieżącego roku. Na 
razie przygotowywane są konieczne eksper-
tyzy i symulacje.
Patrycja Rogalska – dyrektor Ośrodka Szko-
leniowo-Badawczego w Zakresie Energii Od-
nawialnej w Ostoi, reprezentująca wojewódz-
two zachodniopomorskie, poinformowała, 
że władze w Szczecinie postawiły na rozwój 
energetyki odnawialnej, czyli przede wszyst-
kim energię pozyskiwaną z farm wiatrowych. Ze względu na to, 
że wiatry wieją najsilniej wzdłuż wybrzeża Bałtyku, wojewódz-
two to jest liderem w Polsce jeśli chodzi o pozyskiwania energii 
z farm wiatrowych.
Gminą, której energetycznych możliwości wypada zazdrościć, 
choć na razie są one raczej potencjalne, jest Gniewino. Temat: 
Energetyka a a rozwój lokalny na przykładzie gminy Gniewino 
- omówił Mikołaj Orzeł – kierownik Referatu Funduszy Struk-
turalnych, Analiz i Promocji. Elektrownia Szczytowo-Pompowa 
Żarnowiec o mocy 800 MW jest nie tylko wielkim akumulato-
rem energii, ale też dostarcza 3/4 wpływów do budżetu gminy.  
Z wieży widokowej Kaszubskie Oko widać dwa zbiorniki wod-
ne. Jeden z nich to Jezioro Żarnowieckie, przy którym widnieją 
pozostałości po budowanej w latach 70-tych elektrowni jądro-
wej, która nigdy nie została ukończona. Także i dziś jest to jedna 

z dwu potencjalnych lokali-
zacji „jądrówki”, ale na razie 
trwają tylko przygotowa-
nia do inwestycji, a decyzji 
nie ma. Gmina ma też, jak 
wykazały odwierty, zasoby 
gazu ziemnego i ropy naft o-
wej. I też nie wiadomo kie-
dy może ruszyć wydobycie. 
Ustronie Morskie według 
relacji Katarzyny Kruszyń-
skiej, postawiło na fotowol-
taikę. Panele słoneczne będą 
zainstalowane na dawnym 
wysypisku śmieci. Inwesto-
rem będzie gmina. Koszt 
fermy fotowoltaicznej wy-
niesie 6,5 mln zł, z czego 5,3 

mln władze gminy mają nadzieję uzyskać z funduszy unijnych. 
Moderatorem panelu „Smart Cities” był Zbigniew Canowiecki 
– prezes Pracodawców Pomorza. Smart Cities, czyli Inteligentne 
Miasta to projekt przyszłości, aczkolwiek częściowo już można 
go realizować przy udziale fi nansowania (i współfi nansowania) 
w ramach RPO oraz innych programów służących inwestycjom 
wykorzystującym efektywne i energooszczędne rozwiązania. 
Mówiąc w skrócie chodzi o efektywne wykorzystanie wszystkich 
dostępnych źródeł energii wspomagane przez inteligentny sys-
tem zarządzania jej zużyciem. Nie da się ukryć, że potrzebne są 
drogie inwestycje, które będą spłacane w długim czasie, ale efekt 
oszczędnościowy będzie szybki. Zarówno dla mieszkańców, 
którzy zaoszczędzą na opłatach za energię, jak miast, które będą 
mogły zaoszczędzone pieniądze spożytkować na kolejne inwe-
stycje poprawiające życie w mieście.           Anna Kłos

II Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014

ENERGETYKA
tradycyjna czy OZE?

Odbywający się w Gdańsku II Ogólnopolski 
Szczyt Energetyczny pozostawał w cieniu wy-
darzeń na Ukrainie i secesji Krymu. Kwestia 
niezależności energetycznej 
Europy stała się niesłychanie 
aktualna. Różne były poglądy 
na temat jak ją zapewnić. 0ka-
zało się, że inwestycje w trady-
cyjne źródła energii znów stały 
się tak samo ważne jak w OZE. 

Podczas Gali wręczono wyróżnienia o nazwie: „Bursztyny 
Polskiej Energetyki”. Pierwszym laureatem został Włodzi-
mierz Karpiński – minister Skarbu Państwa - za skuteczny 
nadzór i wsparcie dla � rm  realizujących inwestycje służące 
poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przede 
wszystkim za rozbudowę Elektrowni Opole. Chodzi o budo-
wę 2 supernowoczesnych bloków węglowych  - 5 i 6 – o łącz-
nej mocy 1800 MW, inwestycję kosztującą 11,5 mld złotych. 
„Bursztynem Polskiej Energetyki” nagrodzono też prezesa 
PGE Marka Woszczyka za decyzję o  rozbudowie ww. Elek-
trowni Opole.Trzecim wyróżnionym został europarlamen-
tarzysta prof. Jerzy Buzek za promowanie energetycznych 
interesów Polski na arenie międzynarodowej.
Równolegle z energetyczną odbywała się sesja samorządo-
wa o tytule: „Efektywność i Innowacyjność”, składająca się 
z dwu paneli. Pierwszy dotyczył inwestycji energetycznych 
i pochodnych, realizowanych przez samorządy, a penalistką 
była radna sejmiku pomorskiego, b. wiceminister gospodarki 
i skarbu Małgorzata Ostrowska. 

O spalarni śmieci 
w Szadółkach mówił 
Sławomir Kiszkurno

Smart Cities, czyli Inteligentne Miasta to 
projekt przyszłości, aczkolwiek częściowo 
już można go realizować. Mówiąc w skrócie 

chodzi o efektywne 
wykorzystanie wszyst-
kich dostępnych źródeł 
energii wspomagane 
przez inteligentny 
system zarządzania jej 
zużyciem.

‘‘
system zarządzania jej 

‘‘
system zarządzania jej 

Wśród obecnych na sali (pierwszy z prawej) An-
drzej Stanuch – burmistrz miasta i gminy Pelplin, 
gdzie wciąż (ze względu na protesty ekologów) nie 
może się rozpocząć budowa Elektrowni Północ

„Giełdowa Spółka Roku” to najstarszy i najbardziej prestiżo-
wy ranking na rynku, a o przyznaniu nagród decyduje po-
nad 120 maklerów, analityków i doradców inwestycyjnych. 
Oceniając spółkę biorą pod uwagę takie kryteria, jak kompe-
tencje zarządu, perspektywy rozwoju oraz relacje z inwesto-
rami. Wysoka ocena ekspertów uplasowała ENERGA SA na 
13. miejscu na liście ponad 120 ocenianych spółek. Z kolei 
rzetelna i jasna polityka komunikacyjna, a także proaktywna 
postawa w kontaktach z inwestorami zaowocowała przyzna-
niem 3. miejsca w kategorii Relacje Inwestorskie. Wyróżnie-
nia zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 
31 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie.
- Wyróżnienie przyznane w cztery miesiące po giełdowym 

debiucie musi cieszyć. Naszym celem jest, aby wysoka ocena 
relacji inwestorskich Grupy ENERGA była trwałym elemen-
tem polskiego rynku kapitałowego. Chcemy naszą aktyw-
ność uczynić stałym elementem kalendarza inwestorskiego – 
mówi Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu Spółki ENERGA 
SA ds. fi nansowych.
ENERGA SA notowana jest na warszawskiej giełdzie od 11 
grudnia zeszłego roku. W trakcie prowadzonej Oferty Pu-
blicznej na akcje ENERGI zapisało się aż 72 tys. inwestorów 
indywidualnych. Wysokie miejsce w rankingu, gdzie ocenia-
jącymi są przedstawiciele instytucji fi nansowych świadczy 
o tym, że ENERGA cieszy się zaufaniem także wśród tej ka-
tegorii inwestorów.                                 (G.B)

ENERGA S.A.
wśród najlepszych spółek giełdowych
W cztery miesiące po 
debiucie giełdowym 
ENERGA SA zajmuje 
13. pozycję w prestiżo-
wym rankingu „Giełdo-
wa Spółka Roku”, orga-
nizowanym przez redak-
cję Pulsu Biznesu oraz 
TNS Polska. To pierwsza 
edycja konkursu, w któ-
rej spółka jest oceniana.
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Dzięki wystąpieniom w panelu I przedsta-
wicieli gmin, poznaliśmy bogaty wachlarz 
inwestycji związanych z energetyką. Repre-
zentujący Gdańsk Sławomir Kiszkurno – 
główny specjalista Zakładu Utylizacyjnego 
w Szadólkach, omówił pozyskiwanie energii 
z odpadów w procesie ich spalania. Spalarnia 
ma powstać w systemie Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego , a wybór partnera prywatne-
go ma nastąpić w połowie bieżącego roku. Na 
razie przygotowywane są konieczne eksper-
tyzy i symulacje.
Patrycja Rogalska – dyrektor Ośrodka Szko-
leniowo-Badawczego w Zakresie Energii Od-
nawialnej w Ostoi, reprezentująca wojewódz-
two zachodniopomorskie, poinformowała, 
że władze w Szczecinie postawiły na rozwój 
energetyki odnawialnej, czyli przede wszyst-
kim energię pozyskiwaną z farm wiatrowych. Ze względu na to, 
że wiatry wieją najsilniej wzdłuż wybrzeża Bałtyku, wojewódz-
two to jest liderem w Polsce jeśli chodzi o pozyskiwania energii 
z farm wiatrowych.
Gminą, której energetycznych możliwości wypada zazdrościć, 
choć na razie są one raczej potencjalne, jest Gniewino. Temat: 
Energetyka a a rozwój lokalny na przykładzie gminy Gniewino 
- omówił Mikołaj Orzeł – kierownik Referatu Funduszy Struk-
turalnych, Analiz i Promocji. Elektrownia Szczytowo-Pompowa 
Żarnowiec o mocy 800 MW jest nie tylko wielkim akumulato-
rem energii, ale też dostarcza 3/4 wpływów do budżetu gminy.  
Z wieży widokowej Kaszubskie Oko widać dwa zbiorniki wod-
ne. Jeden z nich to Jezioro Żarnowieckie, przy którym widnieją 
pozostałości po budowanej w latach 70-tych elektrowni jądro-
wej, która nigdy nie została ukończona. Także i dziś jest to jedna 

z dwu potencjalnych lokali-
zacji „jądrówki”, ale na razie 
trwają tylko przygotowa-
nia do inwestycji, a decyzji 
nie ma. Gmina ma też, jak 
wykazały odwierty, zasoby 
gazu ziemnego i ropy naft o-
wej. I też nie wiadomo kie-
dy może ruszyć wydobycie. 
Ustronie Morskie według 
relacji Katarzyny Kruszyń-
skiej, postawiło na fotowol-
taikę. Panele słoneczne będą 
zainstalowane na dawnym 
wysypisku śmieci. Inwesto-
rem będzie gmina. Koszt 
fermy fotowoltaicznej wy-
niesie 6,5 mln zł, z czego 5,3 

mln władze gminy mają nadzieję uzyskać z funduszy unijnych. 
Moderatorem panelu „Smart Cities” był Zbigniew Canowiecki 
– prezes Pracodawców Pomorza. Smart Cities, czyli Inteligentne 
Miasta to projekt przyszłości, aczkolwiek częściowo już można 
go realizować przy udziale fi nansowania (i współfi nansowania) 
w ramach RPO oraz innych programów służących inwestycjom 
wykorzystującym efektywne i energooszczędne rozwiązania. 
Mówiąc w skrócie chodzi o efektywne wykorzystanie wszystkich 
dostępnych źródeł energii wspomagane przez inteligentny sys-
tem zarządzania jej zużyciem. Nie da się ukryć, że potrzebne są 
drogie inwestycje, które będą spłacane w długim czasie, ale efekt 
oszczędnościowy będzie szybki. Zarówno dla mieszkańców, 
którzy zaoszczędzą na opłatach za energię, jak miast, które będą 
mogły zaoszczędzone pieniądze spożytkować na kolejne inwe-
stycje poprawiające życie w mieście.           Anna Kłos

ENERGETYKA
tradycyjna czy OZE?

Odbywający się w Gdańsku II Ogólnopolski 
Szczyt Energetyczny pozostawał w cieniu wy-
darzeń na Ukrainie i secesji Krymu. Kwestia 
niezależności energetycznej 
Europy stała się niesłychanie 
aktualna. Różne były poglądy 
na temat jak ją zapewnić. 0ka-
zało się, że inwestycje w trady-
cyjne źródła energii znów stały 
się tak samo ważne jak w OZE. 

Podczas Gali wręczono wyróżnienia o nazwie: „Bursztyny 
Polskiej Energetyki”. Pierwszym laureatem został Włodzi-
mierz Karpiński – minister Skarbu Państwa - za skuteczny 
nadzór i wsparcie dla � rm  realizujących inwestycje służące 
poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przede 
wszystkim za rozbudowę Elektrowni Opole. Chodzi o budo-
wę 2 supernowoczesnych bloków węglowych  - 5 i 6 – o łącz-
nej mocy 1800 MW, inwestycję kosztującą 11,5 mld złotych. 
„Bursztynem Polskiej Energetyki” nagrodzono też prezesa 
PGE Marka Woszczyka za decyzję o  rozbudowie ww. Elek-
trowni Opole.Trzecim wyróżnionym został europarlamen-
tarzysta prof. Jerzy Buzek za promowanie energetycznych 
interesów Polski na arenie międzynarodowej.
Równolegle z energetyczną odbywała się sesja samorządo-
wa o tytule: „Efektywność i Innowacyjność”, składająca się 
z dwu paneli. Pierwszy dotyczył inwestycji energetycznych 
i pochodnych, realizowanych przez samorządy, a penalistką 
była radna sejmiku pomorskiego, b. wiceminister gospodarki 
i skarbu Małgorzata Ostrowska. 

O spalarni śmieci 
w Szadółkach mówił 
Sławomir Kiszkurno

Smart Cities, czyli Inteligentne Miasta to 
projekt przyszłości, aczkolwiek częściowo 
już można go realizować. Mówiąc w skrócie 

chodzi o efektywne 
wykorzystanie wszyst-
kich dostępnych źródeł 
energii wspomagane 
przez inteligentny 
system zarządzania jej 
zużyciem.

Wśród obecnych na sali (pierwszy z prawej) An-
drzej Stanuch – burmistrz miasta i gminy Pelplin, 
gdzie wciąż (ze względu na protesty ekologów) nie 
może się rozpocząć budowa Elektrowni Północ

„Giełdowa Spółka Roku” to najstarszy i najbardziej prestiżo-
wy ranking na rynku, a o przyznaniu nagród decyduje po-
nad 120 maklerów, analityków i doradców inwestycyjnych. 
Oceniając spółkę biorą pod uwagę takie kryteria, jak kompe-
tencje zarządu, perspektywy rozwoju oraz relacje z inwesto-
rami. Wysoka ocena ekspertów uplasowała ENERGA SA na 
13. miejscu na liście ponad 120 ocenianych spółek. Z kolei 
rzetelna i jasna polityka komunikacyjna, a także proaktywna 
postawa w kontaktach z inwestorami zaowocowała przyzna-
niem 3. miejsca w kategorii Relacje Inwestorskie. Wyróżnie-
nia zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 
31 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie.
- Wyróżnienie przyznane w cztery miesiące po giełdowym 

debiucie musi cieszyć. Naszym celem jest, aby wysoka ocena 
relacji inwestorskich Grupy ENERGA była trwałym elemen-
tem polskiego rynku kapitałowego. Chcemy naszą aktyw-
ność uczynić stałym elementem kalendarza inwestorskiego – 
mówi Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu Spółki ENERGA 
SA ds. fi nansowych.
ENERGA SA notowana jest na warszawskiej giełdzie od 11 
grudnia zeszłego roku. W trakcie prowadzonej Oferty Pu-
blicznej na akcje ENERGI zapisało się aż 72 tys. inwestorów 
indywidualnych. Wysokie miejsce w rankingu, gdzie ocenia-
jącymi są przedstawiciele instytucji fi nansowych świadczy 
o tym, że ENERGA cieszy się zaufaniem także wśród tej ka-
tegorii inwestorów.                                 (G.B)

ENERGA S.A.
wśród najlepszych spółek giełdowych
W cztery miesiące po 
debiucie giełdowym 
ENERGA SA zajmuje 
13. pozycję w prestiżo-
wym rankingu „Giełdo-
wa Spółka Roku”, orga-
nizowanym przez redak-
cję Pulsu Biznesu oraz 
TNS Polska. To pierwsza 
edycja konkursu, w któ-
rej spółka jest oceniana.
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Za inwestycję odpowiada Moderna 
Investment, znana z prestiżowych gdyń-
skich realizacji: Kamienicy Moderna 
przy Placu Kaszubskim oraz apartamen-
towca Lighthouse przy ul. Norwida.
Projekt Baltiq Plaza twórczo nawiązuje 
do idei gdyńskiego modernizmu, a jed-
nocześnie jest przykładem interesującej, 
współczesnej, architektury. Elewacja 
w odcieniach bieli, elementy w kolorze 
drewna i charakterystyczne łuki na-
wiązują do architektury współczesnych 
jachtów i budzą marynistyczne skoja-
rzenia. Inwestycja doskonale uzupełnia 
przestrzeń pierzei ulicy Świętojańskiej 
i wraz z wewnętrznym eleganckim 
dziedzińcem (patio) wpasowuje się 
w istniejącą zabudowę. Po zmroku, dzię-
ki wmontowanemu we wnęki elewacji 
oświetleniu, Baltiq Plaza będzie ożywać 
pełnym blaskiem.
– Projekt zespołu zabudowy BALTIQ 
PLAZA był dla nas  niecodziennym wy-
zwaniem z dwóch podstawowych powo-
dów. Po pierwsze, jest to bez wątpienia 
najatrakcyjniejsza lokalizacja w Śród-

mieściu Gdyni. Po drugie, czuliśmy 
potrzebę stworzenia zabudowy współ-
czesnej, ponadczasowej i jednocześnie 
nawiązującej do charakterystycznego 
gdyńskiego modernizmu – zabudowy, 
która podkreśli rangę lokalizacji – mówi 
Jerzy Wolski, architekt, autor projektu 
Inwestycja składa się z dwubryłowego 
budynku połączonego dwiema pod-
ziemnymi kondygnacjami. Na poziomie 
-2 powstanie wielostanowiskowa hala 
garażowa, na poziomie -1 zaplanowano 
również miejsca postojowe oraz lokale 
usługowe. Na pozostałych kondygna-
cjach znajdą się komfortowe miesz-
kania, luksusowe apartamenty oraz 
powierzchnie zaprojektowane z myślą 
o usługach i biznesie. Plac pomiędzy 
północną i południową częścią budynku 
tworzy patio, które dzięki usytuowaniu 
w zagłębieniu oddzielone jest od ruchli-
wej ulicy. Zaplanowano tu kawiarnie, 
restauracje i lokale usługowe.  Architek-
ci zadbali również o małą architekturę: 
ławki, klomby, schody przykryte czę-
ściowo kaskadą zieleni.                     (GD) 

W pierwszym kwartale 2014 roku Port 
Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
obsłużył 590 104 pasażerów, co oznacza 
3,5% wzrost, w stosunku do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku.

-Odnotowany wzrost w pierwszych 
trzech miesiącach bieżącego roku, jest 
dobrym wynikiem biorąc pod uwagę, 
że dopiero wchodzimy w sezon letni, 
w którym siatka połączeń Portu Lotni-
czego Gdańsk obfituje w wiele nowości. 
Oprócz powracających kolejno połą-
czeń sezonowych, linie Eurolot zainau-
gurowały już loty do Brukseli, Helsinek 
oraz Zurychu. Przewoźnik Ryanair po 
uruchomionym połączeniu do Modli-
na, w piątek zacznie latać z Gdańska do 
Pizy, a latem również na połączeniach 
krajowych do Krakowa i Wrocławia. 
Bardzo kibicujemy nowym trasom 
i liczymy, że spotkają się z dużym za-
interesowaniem ze strony pasażerów – 
komentuje Tomasz Kloskowski, Prezes 
Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy.
W sezonie letnim w ruchu regularnym 
z Gdańska można polecieć do: Berlina 
(airberlin) Amsterdamu, Brukseli, Du-
brownika, Helsinek, Krakowa, Lublina, 
Splitu, Wrocławia, Zadaru, Zurychu 
(eurolot), Warszawy (PLL LOT), 
Frankfurtu, Monachium (Lufthansa) 
Oslo (norwegian)
Birmingham, Bristolu, Cork, Dublina, 
Edynburga, Modlina, Krakowa, Leeds 
Bradford, Londynu Stansted, Manche-
steru, Oslo Rygge, Pizy, Wrocławia (Ry-
anair), Kopenhagi, Oslo (SAS)Alesund, 
Barcelony, Bergen, Doncaster-Sheffield, 
Dortmundu, Eindhoven, Glasgow-Pre-
stwick, Goteborga, Hamburga-Lubeki, 
Haugesund, Kolonii/Bonn, Kristian-
sand, Liverpoolu, Londynu Luton, Mal-
me-Sturup, Mediolanu-Bergamo, Oslo 
Torp, Paryża-Beauvais, Rzymu, Stavan-
ger, Sztokholmu-Skavsta, Trondheim 
oraz Turku (WizzAir).                      (BG)
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Rusza budowa 
Baltiq Plaza
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Rośnie liczba 
pasażerów 
gdańskiego 
lotniska
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Nietuzinkowy kompleks mieszkaniowo-usługowy 
powstanie w Śródmieściu Gdyni.
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Pierwszy polski port lotniczy wybudowany całkowicie od 
podstaw został otwarty 2 maja 1974 roku w Gdańsku nie-
opodal miejscowości Rębiechowo. Położony na Wysoczyź-
nie Kaszubskiej, 10 kilometrów na zachód od Gdańska i 23 
kilometry na południe od Gdyni, na obszarze 240 ha stano-
wił znaczący potencjał rynkowy dla obsługi transportu lot-
niczego. Wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi 
zmieniło się również lotnisko. Z dniem 30 kwietnia 1993 
roku Port Lotniczy Gdańsk przekształcił się w zorientowaną 
kapitałowo spółkę prawa handlowego o strukturze w pełni 

odpowiadającej strukturom przedsiębiorstw krajów Unii 
Europejskiej. Urynkowienie gospodarki stało się również 
sprzymierzeńcem ostatniego przeobrażenia infrastruktury.
Aby podwyższyć jakość oferowanych usług i w pełni spro-
stać wymaganiom pasażerów i przewoźników wybudowa-
no nowoczesny, jak na ówczesne czasy terminal pasażerski. 
W roku obchodów 1000-lecia miasta Gdańska - 4 sierpnia 
1997 roku odprawiono w nim pierwszego pasażera. W roku 
2004 nadano Portowi Lotniczemu Gdańsk imię Lecha 
Wałęsy.

Historia Portu Lotniczego w Gdańsku to kilkadziesiąt lat 
reagowania na wymogi rynku i dostosowania oferty 

w taki sposób, aby była coraz bardziej atrakcyjna 
zarówno dla pasażerów jak i przewoźników. 

PoRT LoTNiczY 
wciąż inwestujefo
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Bardzo ważnym 
elementem 

realizowanego 
obecnie programu 

inwestycyjnego 
jest podniesienie 

kategorii 
operacyjnej 

lotniska.

Lotnisko jako część systemu

Dzisiaj Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest częścią 
krajowego, europejskiego i światowego systemu transporto-
wego. Jako trzeci co do wielkości port lotniczy w Polsce sta-
nowi zapasowe lotnisko dla portu lotniczego w Warszawie. 
Aby sprostać dynamicznie rosnącej liczbie pasażerów oraz wy-
górowanym standardom najnowocześniejszych lotnisk eu-
ropejskich, w latach 2009-2012 przeprowadzono największy 
w historii Spółki program inwestycyjny warty około 400 mln złotych.
Wśród aż 13 elementów programu inwestycyjnego do najważniejszych 
zaliczyć można budowę nowego terminalu pasażerskiego, przedtermi-
nalowej płyty postojowej dla samolotów oraz drogi kołowania równo-
ległej do drogi startowej. 
To właśnie dzięki współdziałającemu z dotychczasowym terminalem 
T1, nowy terminal T2 (obiekty połączone są łącznikiem na poziomie 
I piętra) już w połowie 2012 roku przepustowość Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy zwiększyła się z 2,5 miliona do 5 milionów 
pasażerów rocznie. Podzielona na trzy kondygnacje naziemne oraz 
jedną podziemną, powierzchnia terminalu T2 wynosić będzie 39 tys. 
m.kw. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwa była 
jego rozbudowa w kolejnych etapach w miarę rosnącego ruchu pasa-
żerskiego. Najbardziej charakterystycznym elementem stało - szklanej 
konstrukcji nowego budynku jest dach w swoim kształcie nawiązujący 
do fal morskich.

Walka o przepustowość
 i ilość stanowisk 

Kolejną inwestycją znacząco podnoszącą przepustowość Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest droga kołowania równoległa do 
drogi startowej. Dzięki dodatkowym dwóm tzw. drogom szybkiego 
zejścia, umiejscowionym na całej długości drogi kołowania, możliwe 
zostało szybkie opuszczenie drogi startowej przez lądujące samoloty, 
a także szybsze jej zajęcie przez kołujące do startu maszyny. Umożliwi-
ło to zwiększenie godzinowej przepustowości lotniska z dotychczaso-
wych 12 do aż 44 operacji lotniczych.
Oprócz przepustowości (zarówno tej pasażerskiej, jak i operacyjnej) 
niemniej istotnym parametrem dla portu lotniczego jest ilość miejsc 
postojowych dla samolotów. To właśnie głównie dzięki przedtermina-
lowej płycie postojowej ilość stanowisk postojowych dla samolotów 
kodu C wzrosła z wcześniejszych 19 aż do 35.

Wzrośnie kategoria 
operacyjna lotniska

Aktualny rok 2014 przebiega pod znakiem fazy realizacji kolejnych in-
westycji z nowego programu, obejmującego między innymi rozbudo-
wę Nowego Terminalu Pasażerskiego T2 o część przylotową. Obecny 
obiekt zostanie przedłużony o kolejne 60metrów swojej długości w kie-
runku zachodnim. Nowo dobudowana część terminalu połączona bę-
dzie ze stacją PKM na poziomie pierwszego piętra. Dodatkowo od stro-
ny płyt postojowych, obiekt wyposażony zostanie rękawy pasażerskie. 
Trzy rękawy już zainstalowane zostały w istniejącej części terminalu 
i w połowie kwietnia 2014 roku zostaną oddane do użytku, a kolejne 
dwa dostawione zostaną do nowowybudowanej części w 2015 roku. 
Ponadto, kolejnym bardzo ważnym elementem realizowane-
go obecnie programu inwestycyjnego jest podniesienie kate-
gorii operacyjnej lotniska. Dzięki tej inwestycji możliwe bę-
dzie wykonywanie operacji startów i lądowań w jeszcze trud-
niejszych niż dotychczas warunkach ograniczonej widoczności.
Inwestycje bieżącego programu inwestycyjnego Port Lotniczy Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy fi nansuje ze środków własnych, w ramach programu 
emisji obligacji, realizowanego wspólnie z Bankiem Pekao S.A.     
                        Oprac (GB)
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Tym razem było to: INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA. 
Ze szczególnym naciskiem na znaczenie małej 
i średniej przedsiębiorczości. 

Oto, jak myśl tę rozwinął Jacek Janiszewski:
Myślą  przewodnią  tegorocznych  obrad  jest  szeroko  pojęta  inte-

gracja i współpraca, zaś w szczególności zajmiemy się mikro, małą 
i średnią przedsiębiorczością. Coraz częściej podkreśla się szczegól-
ną rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rolę jaką odgrywa-
ją w gospodarce każdego kraju. Uważane są za stymulatora rozwoju 
gospodarczego, a ich funkcjonowanie stanowi przejaw zdrowej kon-
kurencji oraz odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Naj-
ważniejszym wynalazkiem kapitalizmu jest przedsiębiorstwo, a solą 
ziemi jest przedsiębiorca, który zatrudnia i przyzwoicie płaci swo-
im pracownikom. Nasze myślenie o gospodarce zdominowane jest 
przez duże korporacje, ale aby kraj mógł osiągnąć prawdziwy sukces 
gospodarczy, musi mieć firmy średniej i małej wielkości, które potra-
fią zaistnieć na rynkach globalnych.

Sesja inauguracyjna 
Uroczyste rozpoczęcie i większość sesji tematycznych odbyła się 

w toruńskim Dworze Artusa, który  jest przepiękny zarówno z ze-
wnątrz,  jak i wewnątrz – i nasz gdański wygląda przy nim trochę 
jak ubogi kuzyn. Miasto Kopernika miało szczęście – został ominię-
te przez główny teatr wojenny II wojny światowej. Mówi się, że to 
zasługa generała Hansa Guderiana, urodzonego w Chełmnie  syna 
junkierskiej rodziny, autora tzw. blitzkriegu, który zdymisjonowany 
przez Hitlera w roku 1941 powrócił w 1944 po to, aby jak się wyra-
ził: „Ratować co się da uratować i próbować unikać najgorszego”. 
Sesje odbywały się też w toruńskim ratuszu, z którym nasz gdański 
też nie ma się co równać. 
Celebrytką dodającą splendoru wydarzeniu była prawdziwa dama 

–  wdowa  po  prezydencie  Polski  na  uchodźstwie  -  Karolina  Ka-
czorowska. W  swym wystąpieniu nawiązała m.in.  do planowanej 
w  2016  roku  pielgrzymki  papieża  Franciszka  do  Polski,  podczas 
której miałby on dokonać poświęcenia Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie i dobrze byłoby, gdyby przy tej okazji po raz pierwszy 

O współpracy 
sąsiadujących 
województw 

XXI FORUM 
GOSPODARCZE 
W TORUNIU 

Odkąd, dzięki autostradzie A-1, 
z Gdańska do Torunia dojedziemy 
w takim czasie jak poprzednio z Gdańska 
do Tczewa, Toruń stał się nam bliski jak 
w hanzeatyckich czasach. Wyrazem tego 
jest nasze coroczne uczestnictwo
 w Forum Gospodarczym w Toruniu, 
które już po raz XXI zorganizowane 
zostało z inicjatywy Jacka Janiszewskiego 
– ministra rolnictwa z czasów premiera 
Jerzego Buzka. To największy kongres 
gospodarczy środkowo-północnej Polski. 
Jego tematyka jest bogata i różnorodna, 
ale za każdym razem występuje 
hasło wiodące. 
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zabrzmiały organy ufundowane przez polskich przedsiębiorców. Pani 
Prezydentowa i jeszcze trzy osoby, w ich liczbie Marian Krzaklewski 
– przewodniczący NSZZ Solidarność w latach 1991 – 2002, zostały 
uhonorowane tytułami „Ambasador Integracji i Współpracy”. 

Sesja plenarna
Tematem głównym rozważań była SAMORZĄDNOŚĆ, niewąt-

pliwie w związku z przypadającym w tym roku 25-leciem jej zaist-
nienia w Polsce po przemianach społeczno-politycznych zapocząt-
kowanych przez Solidarność.
Krzysztof Kwiatkowski omówił bardzo interesujący dla samorzą-

dów  temat  Partnerstwa  Publiczno-Prywatnego  w  kontekście  jego 
znaczenia  dla  rozwoju  gospodarczego.  Zastrzeżenia NIK-u wcale 
nie dotyczyły wątków nadużyć finansowych, czego najbardziej boją 
się samorządowcy, ale faktu że podstawową przesłanką korzystania 
z tej drogi przy realizacji celów publicznych był brak innych źródeł 
finansowania. Niedostateczną zaś wagę przywiązywano do innych 
korzyści wynikających z PPP, takich jak szybszy i tańszy proces bu-
dowy obiektów przez partnera prywatnego, lepsza jakość zarządzania 
i bardziej efektywna eksploatacja inwestycji. Prezes NIK-u poinfor-
mował też, że powstał w jego instytucji raport: 25 lat samorządności 
w Polsce oczyma NIK-u, który będzie punktem wyjścia do debaty 
związanej z ćwierćwieczem istnienia samorządności w Polsce.  
Zarówno Janusz Steinhoff jak Adam Strzembosz zwracali uwagę 

na fatalny stan legislacji i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zbyt 

dużo  jest niekonstytucyjnych decyzji usta-
wodawczych, mimo wysokiego finansowa-
nia  i dużego zespołu kadrowego, wymiar 
sprawiedliwości działa u nas opieszale i le-
niwie. W systemie podatkowym potrzebne 
są nie kosmetyczne poprawki ale rewolu-
cja, bo jest on nieprzejrzysty, nieprzewidy-
walny,  ulega  nieoczekiwanym  nieuzasad-
nionym  zmianom. Koniecznością jest też 
wprowadzenie  zasady  kontynuowania  re-
form i postanowień podjętych przez kolej-
ne rządy, aby nie było zwyczaju, że każda 
nowa ekipa polityczna  stara  się wszystko 
zburzyć i zacząć od nowa po swojemu. 

Panel: mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwo jako główny motor wzrostu 
gospodarczego
W  panelu tym Tadeusz Donocik – prezes 

Regionalnej  Izby  Gospodarczej  w  Kato-
wicach  przedstawił  REKOMENDACJE 
opracowane  jako  podsumowanie  III  Eu-
ropejskiego Kongresu Małych  i  Średnich 
Przedsiębiorstw  odbytego  w  roku  2013 
w Katowicach, które zostały przesłane też 
do  Parlamentu  Europejskiego  i  Komisji 
Europejskiej.  Diagnoza  stanu  obecnego 
jest pesymistyczna:
- W  Polsce  brakuje  systemu  tworzenia 

dobrego prawa i spójnej polityki gospodar-
czej. Brakuje woli politycznej do podjęcia 
prac ustawodawczych dotyczących samo-
rządu  gospodarczego.  System podatkowy 
jest  nieczytelny  i  nieprzyjazny dla  podat-
ników. Przedsiębiorcy napotykają na liczne 
przeszkody biurokratyczne. Wspólny rynek 
w dalszym ciągu jest podzielony w w wielu 
obszarach, co stanowi hamulec dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Ich współpraca 
ze światem nauki jest w dalszym ciągu sła-
ba. Jest ograniczony dla nich dostęp do fi-
nansowania innowacji, co powoduje niską 
konkurencyjność na rynku globalnym.
Następnie  została  wywołana  do  tablicy 

pytaniem „Czy Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna ma ofertę dla małych i śred-
nich  przedsiębiorstw?”  prezes wspomnia-
nej instytucji – Teresa Kamińska.
Usłyszeliśmy, że na terenach strefy w Ły-

somicach – w woj.  kujawsko-pomorskim 
ponad 50% firm to małe i średnie. Wobec 
tego  zarząd  strefy  przeorientował  się  na 
opiekę  inwestorską  nad  nimi. Większość 
z nich nie ma wystarczających środków na 
rozwój, na promocję, na udział w klastrach, 
na innowacje. Może im w tych zakresach 
pomóc  właśnie  przynależność  do  strefy. 
Zrozumiała jest ostrożność takich przedsię-
biorstw we wdrażaniu innowacji, bo w ich 
przypadku  niepowodzenie  może  równać 
się upadkowi firmy, bo ryzyko innowacyj-
ne jest większe niż u dużych. Kierownic-
two strefy może im pomóc zarówno w uru-
chomieniu  mechanizmów  pomocowych 
(sądowych, prawnych, legislacyjnych), jak 
w  przygotowywaniu  i  rozliczaniu  wnio-

Sesja plenarna: Od lewej: Michał Boni – b. minister administracji i cyfryzacji, 
Marian Krzaklewski – przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚć w latach 1991 - 2002, 
Janusz Steinhoff – wicepremier RP w latach 2000 – 2001

Przemawia prezes PSSE Teresa Kamińska

Coraz częściej 
podkreśla się 
szczególną rolę 
sektora małych 
i średnich 
przedsię-
biorstw, rolę 
jaką odgrywają 
w gospodarce 
każdego kraju.
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sków  o  fundusze  unijne  organizując  po-
trzebne szkolenia. To ostatnie zabezpieczy 
przedsiębiorstwa  przed  wynajmowaniem 
drogich  firm,  które  nie  zapewniają  pozy-
tywnego rezultatu starań. Strefa stara się też 
promować polskie firmy i ułatwiać im po-
zyskiwanie kontraktów podwykonawców. 
Przykładowo - gdańska inwestycja - tunel 
pod Martwą Wisłą, wymagała zatrudnienia 
zagranicznego wykonawcy, ponieważ żad-
na firma w Polsce nie miała doświadczenia 
w wykonywaniu tuneli metodą wiercenia, 
ale tzw, tuningi, czyli betonowe pierścienie 
zabezpieczające tunel, wykonało Przedsię-
biorstwo  Robót  Budowlanych  Kokoszki, 
które  prócz  pieniędzy  zdobyło  unikalne 
umiejętności.

Rolnictwo i przetwórstwo 
Rolnictwo i ogólnie gospodarka żywno-

ściowa  to  specjalność  województwa  ku-
jawsko-pomorskiego.  Ten blok tematycz-
ny był  omawiany w obiektach  toruńskie-
go  Muzeum  Etnograficznego.  Mówiono 
o  regionalnej  żywności  wysokiej  jakości 
i  o  roli  ARiMR  we  wspieraniu  gospo-
darstw rolnych oraz przedsiębiorczości na 
obszarach  wiejskich.    Mówiono  o  praw-
nych  aspektach  funkcjonowania  lokalne-
go  rolnictwa  i  przetwórstwa  żywności, 

Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza oraz 
partnerstwie międzyregionalnym na rzecz żywności wysokiej jakości, 
podając jako przykład współpracę trzech województw: pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Anna Kłos

Marek Zagórski – wiceminister rolnictwa w latach 2006-07. Siedzą: Wiesław Czar-
necki – dyr. Departamentu Rolnictwa w urzędzie Marszałkowskim woj. kujaw-
sko-pomorskiego i Kazimierz Sumisławski – z-ca dyr analogicznego departamen-
tu w urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego
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O śWIADOMOśCI 
PRAWNEJ W POLSCE

Z dr Magdaleną 
Maraszek, adwokatem, 
rozmawia Dorota Korbut.
Co skłoniło Panią do wyboru zawodu 
adwokata? 
- W  moim  odczuciu,  bycie  adwokatem 

to  przede  wszystkim  ciężka,  ale  również 
niezwykle ciekawa praca, dająca wiele sa-
tysfakcji,  pod  warunkiem,  że  nie  obawia 
się wyzwań i  jest się kreatywnym. Jest  to 
bez  wątpienia  zawód  wymagający  odpo-
wiednich  predyspozycji,  zaangażowania, 
determinacji  i  uporu.  Immanentną  cechą 
pracy  adwokata  jest  dyspozycyjność  wo-
bec klientów i odrzucenie schematu pracy 
„od – do”. Nie ukrywam – to mi bardzo od-
powiada. Ogromnym atutem  jest  również 
niezależność i samodzielność. Zobowiąza-
niem  adwokata  jest wykonywanie  obowiązków  zawodo-
wych  z należytą  starannością,  a więc udzielanie pomocy 
prawnej na najwyższym poziomie, w zgodzie z obowiązu-
jącym prawem oraz w granicach etyki zawodowej. Wiem, 
że  wybrałam  dobry  zawód  i  wykonuję  go  najlepiej,  jak 
potrafię. 

Ma Pani niezwykle bogaty dorobek naukowy – udział 
w licznych konferencjach, także zagranicznych, oraz 
własne publikacje z zakresu prawa, w tym dwie znaczące 
monografie. Jest Pani nie tylko adwokatem, ale prowadzi 
Pani również działalność naukową. W której z tych funk-
cji czuje się Pani lepiej?
- Czuję się dobrze w każdej z  tych  funkcji  i  staram się 

obie  te  role  łączyć.  Z  jednej  strony,  dążę  do  tego,  aby 
kształtować  moją  aktywność  adwokacką  w  taki  sposób, 
aby była jak najbardziej zbieżna z tym, czego dotyczy moja 
działalność naukowa. Z drugiej strony, w dydaktyce i pracy 
naukowej dbam o to, by zawsze zwracać uwagę na aspekty 
praktyczne omawianych zagadnień. 

Podjęła Pani współpracę z Kancelarią Adwokacką Roma-
na Giertycha w Warszawie. Na czym polega ta współpra-
ca i jak się ona układa?
- Układa  się  bardzo  dobrze. Mecenas Roman Giertych 

jest niezwykle doświadczonym adwokatem, posiadającym 
ogromną wiedzę merytoryczną. Z Kancelarią Adwokacką 
Romana Giertycha współpracują adwokaci z całego kraju. 
Mecenas Roman Giertych starannie dobiera osoby, które, 
w  Jego  ocenie, mogą  i  powinny  z Nim współpracować. 
Pomysł budowy sieci kancelarii pod wspólną nazwą „Gier-
tych  Kancelarie  Prawne”  był  odpowiedzią  na  potrzeby 
klientów, którzy zgłaszali  się do Kancelarii Adwokackiej 
Romana Giertycha po pomoc prawną i obsługę adwokacką 
a mieszkali często wiele kilometrów od Warszawy. Ja mam 

wyłączność na  terenie Trójmiasta  i okolic 
do  działania  w  ramach  projektu  Giertych 
Kancelarie Prawne.

Express Biznesu jest magazynem prze-
znaczonym głównie dla przedsiębiorców. 
Jaka jest świadomość prawna przedsię-
biorców w Polsce?
- Odpowiadając na Pani pytanie, najpro-

ściej byłoby podeprzeć się badaniami. Otóż, 
z badania sondażowego przeprowadzonego 
przez  TNS  OBOP  na  zlecenie  Krajowej 
Rady Radców Prawnych wynika,  że 86% 
respondentów w  ciągu  ostatnich  5  lat  nie 
korzystała w ogóle z usług prawnika. Warto 
przy tym dodać, że 99% badanych spośród 
tych  niekorzystających,  jako  przyczynę 
braku współpracy  czy  choćby  konsultacji 
z prawnikiem podało, że „nie widziało ta-
kiej potrzeby”. Zaledwie 1% respondentów 

przyznało,  że  nie miało  środków  finansowych  na  usługi 
profesjonalisty z zakresu prawa. Uważam, że wyniki tego 
sondażu są odpowiedzią na postawione przez Panią pytanie 
i nie pozostawiają złudzeń – świadomość w zakresie pra-
wa jest niestety ciągle niska. Dotyczy to oczywiście także 
przedsiębiorców,  ale  nie  tylko.  Uważam,  że  korzystanie 
z profesjonalnej pomocy prawnej powinno stać się częstszą 
praktyką. Chciałabym zachęcić do dbania o własne intere-
sy i zabezpieczania się zawczasu przed możliwymi niepo-
żądanymi konsekwencjami prawnymi swoich działań. 

Czy klienci przychodzą zazwyczaj w porę po poradę 
prawną, czy też kierują się do adwokata na zasadzie 
„mądry Polak po szkodzie”? 
- Wielu klientów przychodzi do kancelarii ze sprawą, któ-

ra tak daleko zaszła, że jest praktycznie nie do obronienia. 
Korzystanie z profesjonalnych usług prawnych przed wy-
stąpieniem problemu prawnego, a przede wszystkim sporu 
sądowego, może uchronić przedsiębiorcę przed wysokimi 
kosztami związanymi z prowadzeniem sporów prawnych 
przed sądem. 
Polacy  ogólnie  rzadko  korzystają  z  usług  prawników. 

Brak nawyków do korzystania z usług prawniczych działa 
na niekorzyść przedsiębiorców. Często do adwokata przy-
chodzą  ludzie, których kłopoty prawne są  tak daleko po-
sunięte,  że nierzadko znajdują  się oni  już w sytuacji bez 
wyjścia.  Stąd,  tak ważne  jest  popularyzowanie  zwyczaju 
korzystania z usług prawniczych. Usłyszałam kiedyś zda-
nie, z którego wynikało, że Polska to kraj, w którym jest 
najwięcej prawników i lekarzy. Uważam, że to niezwykle 
trafne  spostrzeżenie. A  to  dlatego,  że  statystyczny  Polak 
uważa  siebie właśnie  za  najlepszego  prawnika  i  lekarza. 
Warto  jednak  pamiętać  o  jednym  –  przedstawiciele  obu 
tych  zawodów mogą  zdziałać  cokolwiek przed,  a  nie  po 
fakcie.
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WARMIA I MAZuRY
Na kolejnych stronach publikujemy dodatek specjalny poświęcony tematyce

biznesu w rejonie Warmii i Mazur. To pierwszy tak duży dodatek na temat tego regionu 

w magazynie. Materiały przygotował dziennikarz z regionu - Rafał Kadłubowski.

Browar Namysłów zakupił 
w lutym br. nieczynny browar 
w Braniewie. W zakładzie 
w Braniewie pracę ma znaleźć 
od 50 do 80 osób. Na razie 
nie wiadomo, kiedy ruszy tam 
produkcja. 
Transakcja została już sfi na-

lizowana. Zarząd namysłow-
skiej spółki nie ujawnił ile 
kosztował browar w Branie-
wie. Do czasu uruchomienia 
produkcji, nie zdradza także 
swoich planów.
 W październiku 2013 roku 

przedstawiciele Browaru 
Namysłów podpisali z właści-
cielem nieczynnego browaru 
w Braniewie list intencyjny 
dotyczący możliwości dzierża-
wienia braniewskiego browa-
ru. Rozmowy miały potrwać 
do Bożego Narodzenia.
 Tradycja warzenia piwa 

w Braniewie sięga XVI wieku. 
Kupiony przez namysłowską 
spółkę browar nie produkuje 
jednak piwa od 2008 roku. 
W latach 90. XX wieku pro-
dukowano tu m.in. piwo EB 
(browar działał wówczas pod 
nazwą Elbrewery). Od 2006 
roku właścicielem browaru 
była prywatna osoba - elbląski 
przedsiębiorca. W ostatnich 
latach w Braniewie produko-
wano dwa gatunki piwa, ale 
nie zyskały one popularności 
i w 2008 roku wstrzymano 
produkcję. 
Browar Namysłów (woj. 

opolskie) jest jednym z naj-
starszych browarów w Polsce. 
Jego historia sięga XIV wieku. 
Zakład zatrudnia dziś ok. 200 
osób. Produkuje piwa takich 
marek jak Namysłów Pils, 
Zamkowe czy Złoty Denar. 

NIDZICA INDuSTRIAL PARK OFERTą 

dla nowych 
inwestorów
W 2014 roku władze powiatu 
i gminy Nidzica zamierzają 
powołać do życia Nidzica 
Industrial Park (NIP), który 
będzie zarządzany przez 
równolegle utworzony 
podmiot – Nidzicki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Powołanie inkubatora i parku będzie 
wspólną inicjatywą powiatu i gminy 
Nidzica oraz Instytutu Badań Stoso-
wanych Politechniki Warszawskiej Sp. 
z o.o. wraz z fi rmą „Expert F” Sp. z o.o. 
Park zlokalizowany będzie głównie 
w północnej części miasta. Projekto-
wany park zajmuje łącznie obszar ok. 
22 ha z możliwością jego rozszerze-
nia o kolejnych kilkanaście hektarów. 
Składają się na to uzbrojone tereny 
inwestycyjne przy ul. Przemysłowej, 
tereny przy skrzyżowaniu Dubień-
ska – Działdowska, przyszła siedziba 
Inkubatora oraz skoncentrowany 
potencjał badawczo – rozwojowy 
i szkoleniowy przyszłych uczestni-
ków Konsorcjum. 
Tworzenie Nidzica Industrial Park 
podzielono na trzy etapy. W pierw-
szym założono remont i adaptację 
lub budowę obiektu Nidzickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
W drugim - utworzenie ok. 500 m2 
powierzchni przemysłowo – tech-
nicznych na potrzeby prowadzonych 
prac badawczo – rozwojowych. 
W ostatnim etapie zaplanowano 
rozbudowę i rozwój NIP. Już w 2014 
roku zostaną rozpoczęte intensywne 
działania nakierowane na pozyskanie 
branżowych inwestorów indywidual-
nych z kraju i zagranicy.
Od momentu uruchomienia inkuba-
tora organizowane będą wydarzenia 
cykliczne. W ramach odbywających 
się konferencji zapraszane będą wy-
bitne osobowości z dziedziny nauki 
i gospodarki. Corocznie konkurs 
Liderów Innowacji będzie promował 
regionalne fi rmy w zakresie inno-
wacyjnych rozwiązań. W 2014 roku 
planowane jest uruchomienie Aka-
demii Wynalazku i Biznesu – comie-
sięcznych wykładów uniwersyteckich 
w konwencji case study.

Browar w Braniewie 
znalazł nowego nabywcę

 Od 2006 roku 
właścicielem 

browaru była 
prywatna oso-

ba - elbląski 
przedsiębior-

ca. W ostat-
nich latach 

w Braniewie 
produkowano 

dwa gatunki 
piwa, ale nie 
zyskały one 

popularności 
i w 2008 roku 

wstrzymano 
produkcję 

Analizując  ubiegłoroczne  statystyki  do-
tyczące przeładunków w polskich portach, 
elbląski port znalazł się na czwartym miej-
scu  zaraz  po portach mających kluczowe 
znaczenie  dla  gospodarki  RP.  W  2013 
roku  port,  który  jest  spółką  miejską  wy-
pracował  prawie  114  tys.  złotych  zysku. 
-  Rok  2013  był  kolejnym  przełomowym 
rokiem dla elbląskiego portu. Przeładunek 
towarów  w  porcie  wzrósł  o  69%  i  wy-
niósł 285.500 ton z czego: import wyniósł 
56.800  ton,  eksport  228.700  ton  -  mówi 
prezydent  Elbląga  Jerzy Wilk.  - Analizu-
jąc ubiegłoroczne statystyki przeładunków 
w  portach  polskich,  elbląski  port  znalazł 
się w czołówce zaraz po portach mających 
podstawowe znaczenie dla gospodarki RP.
Głównymi towarami w imporcie był węgiel 
- 55 800 oraz zboże - 1 000 ton, natomiast 
eksport stanowiły materiały budowlane i cu-
kier jako towar drobnicowy - 228 700 ton.
-  Jak  widać  sytuacja  portu  co  roku  się 
polepsza  w  związku  z  tym  szacujemy, 
iż  wielkość  przeładunków  w  2014  roku 
wzrośnie do 400 000 ton - wskazywał dy-
rektor  elbląskiego portu Arkadiusz Zgliń-
ski.  - Wychodząc  naprzeciw wyzwaniom 
operatorzy  przeładunków  na  poszczegól-
nych terminalach będą pracowali w syste-
mie 24 godzinnym - dodał dyrektor portu.
Obecnie w elbląskim porcie funkcjonują 4 
terminale wraz ze stocznią remontową, ele-
watorami zbożowymi i terminalami drob-
nicowymi. Operatorzy portowi i właścicie-
le prywatnych terminali inwestują w infra-
strukturę  portową  zakupując  nowy  sprzęt 
do obsługi ładunków, armatorzy zakupują 
nowe  jednostki  transportowe.  Obecnie 
w elbląskim porcie  funkcjonuje około 12 
zestawów  barek  (w  porównaniu  do  roku 
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2010/11 - 4 barki, 2012 -7 barek).
W marcu 2014 r. zakres kontroli w elblą-

skim porcie poszerzono o odprawy fi tosa-
nitarne, co znacząco ma wpłynąć na wzrost 
przeładunków  i  poszerzenie  asortymentu 
towarów.
- Deklarowany wzrost  ładunków paszo-

wych i zbożowych, to ponad 150 000 ton 
rocznie. Ponadto wg informacji podmiotów 
funkcjonujących w elbląskim porcie, wzrost 
ten może być jeszcze wyższy ze względu 
na możliwość  transportu  innych  towarów 
w ilości do 300 tys ton rocznie, co stwarza 
możliwość osiągnięcia poziomu przeładun-
ków w wielkości 700 tys ton - mówi dyrek-
tor  elbląskiego  portu Arkadiusz  Zgliński. 
Jak  zaznacza  dyrektor  elbląskiego  portu, 
należy jednak spełnić pewne warunki aby 
osiągnąć ten poziom tzn. przede wszystkim 
zapewnić  i  przystosować  tereny  rezerwo-
we w granicach portu oraz zapewnić bez 
przeszkodową żeglugę. Myśląc o dalszym 
rozwoju  portu,  zarząd  portu  pozyskał  od 

miasta  tereny  inwestycyjne  pod  rozbudo-
wę  terminala,  złożył  propozycje  projektu 
budowy  obrotnicy  i  nowych  miejsc  cu-
mowniczych  wraz  z  nabrzeżami,  które 
zostały  ujęte  na  liście  projektów fi nanso-
wanych ze środków unijnych w najbliższej 
perspektywie fi nansowej  oraz   wnioskuje 
o  umożliwienie  żeglugi  nocnej  w  celu 
zwiększenia przepustowości i tym samym 
zwiększenia  wolumenu  przeładunków.
- Bezwzględnym warunkiem funkcjonowa-
nia elbląskiego portu oraz wszystkich por-
tów nad zalewowych jest projekt budowy 
Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wi-
ślaną - podkreśla Arkadiusz Zgliński. - Ta in-
westycja również została ujęta w dokumen-
cie dotyczącym Strategii Rozwoju Elbląga. 
Zdaniem  władz  miasta,  przekop  wpłynie 
istotnie na wykorzystanie istniejącego po-
tencjału, umożliwi bezpośrednią współpra-
cę z portami trójmiejskimi, a także rozwój 
transportu kabotażowego do innych portów 
bałtyckich.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor 
elbląskiego portu Arkadiusz Zgliński 
i prezydent Elbląga Jerzy Wilk
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WARMIA I MAZuRY
Na kolejnych stronach publikujemy dodatek specjalny poświęcony tematyce

biznesu w rejonie Warmii i Mazur. To pierwszy tak duży dodatek na temat tego regionu 

w magazynie. Materiały przygotował dziennikarz z regionu - Rafał Kadłubowski.

Browar Namysłów zakupił 
w lutym br. nieczynny browar 
w Braniewie. W zakładzie 
w Braniewie pracę ma znaleźć 
od 50 do 80 osób. Na razie 
nie wiadomo, kiedy ruszy tam 
produkcja. 
Transakcja została już sfina-

lizowana. Zarząd namysłow-
skiej spółki nie ujawnił ile 
kosztował browar w Branie-
wie. Do czasu uruchomienia 
produkcji, nie zdradza także 
swoich planów.
 W październiku 2013 roku 

przedstawiciele Browaru 
Namysłów podpisali z właści-
cielem nieczynnego browaru 
w Braniewie list intencyjny 
dotyczący możliwości dzierża-
wienia braniewskiego browa-
ru. Rozmowy miały potrwać 
do Bożego Narodzenia.
 Tradycja warzenia piwa 

w Braniewie sięga XVI wieku. 
Kupiony przez namysłowską 
spółkę browar nie produkuje 
jednak piwa od 2008 roku. 
W latach 90. XX wieku pro-
dukowano tu m.in. piwo EB 
(browar działał wówczas pod 
nazwą Elbrewery). Od 2006 
roku właścicielem browaru 
była prywatna osoba - elbląski 
przedsiębiorca. W ostatnich 
latach w Braniewie produko-
wano dwa gatunki piwa, ale 
nie zyskały one popularności 
i w 2008 roku wstrzymano 
produkcję. 
Browar Namysłów (woj. 

opolskie) jest jednym z naj-
starszych browarów w Polsce. 
Jego historia sięga XIV wieku. 
Zakład zatrudnia dziś ok. 200 
osób. Produkuje piwa takich 
marek jak Namysłów Pils, 
Zamkowe czy Złoty Denar. 

NIDZICA INDuSTRIAL PARK OFERTą 

dla nowych 
inwestorów
W 2014 roku władze powiatu 
i gminy Nidzica zamierzają 
powołać do życia Nidzica 
Industrial Park (NIP), który 
będzie zarządzany przez 
równolegle utworzony 
podmiot – Nidzicki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 
Powołanie inkubatora i parku będzie 
wspólną inicjatywą powiatu i gminy 
Nidzica oraz Instytutu Badań Stoso-
wanych Politechniki Warszawskiej Sp. 
z o.o. wraz z firmą „Expert F” Sp. z o.o. 
Park zlokalizowany będzie głównie 
w północnej części miasta. Projekto-
wany park zajmuje łącznie obszar ok. 
22 ha z możliwością jego rozszerze-
nia o kolejnych kilkanaście hektarów. 
Składają się na to uzbrojone tereny 
inwestycyjne przy ul. Przemysłowej, 
tereny przy skrzyżowaniu Dubień-
ska – Działdowska, przyszła siedziba 
Inkubatora oraz skoncentrowany 
potencjał badawczo – rozwojowy 
i szkoleniowy przyszłych uczestni-
ków Konsorcjum.  
Tworzenie Nidzica Industrial Park 
podzielono na trzy etapy. W pierw-
szym założono remont i adaptację 
lub budowę obiektu Nidzickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
W drugim - utworzenie ok. 500 m2 
powierzchni przemysłowo – tech-
nicznych na potrzeby prowadzonych 
prac badawczo – rozwojowych. 
W ostatnim etapie zaplanowano 
rozbudowę i rozwój NIP. Już w 2014 
roku zostaną rozpoczęte intensywne 
działania nakierowane na pozyskanie 
branżowych inwestorów indywidual-
nych z kraju i zagranicy. 
Od momentu uruchomienia inkuba-
tora organizowane będą wydarzenia 
cykliczne. W ramach odbywających 
się konferencji zapraszane będą wy-
bitne osobowości z dziedziny nauki 
i gospodarki. Corocznie konkurs 
Liderów Innowacji będzie promował 
regionalne firmy w zakresie inno-
wacyjnych rozwiązań. W 2014 roku 
planowane jest uruchomienie Aka-
demii Wynalazku i Biznesu – comie-
sięcznych wykładów uniwersyteckich 
w konwencji case study.

Browar w Braniewie 
znalazł nowego nabywcę 
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Analizując  ubiegłoroczne  statystyki  do-
tyczące przeładunków w polskich portach, 
elbląski port znalazł się na czwartym miej-
scu  zaraz  po portach mających kluczowe 
znaczenie  dla  gospodarki  RP.  W  2013 
roku  port,  który  jest  spółką  miejską  wy-
pracował  prawie  114  tys.  złotych  zysku.  
-  Rok  2013  był  kolejnym  przełomowym 
rokiem dla elbląskiego portu. Przeładunek 
towarów  w  porcie  wzrósł  o  69%  i  wy-
niósł 285.500 ton z czego: import wyniósł 
56.800  ton,  eksport  228.700  ton  -  mówi 
prezydent  Elbląga  Jerzy Wilk.  - Analizu-
jąc ubiegłoroczne statystyki przeładunków 
w  portach  polskich,  elbląski  port  znalazł 
się w czołówce zaraz po portach mających 
podstawowe znaczenie dla gospodarki RP. 
Głównymi towarami w imporcie był węgiel 
- 55 800 oraz zboże - 1 000 ton, natomiast 
eksport stanowiły materiały budowlane i cu-
kier jako towar drobnicowy - 228 700 ton. 
-  Jak  widać  sytuacja  portu  co  roku  się 
polepsza  w  związku  z  tym  szacujemy, 
iż  wielkość  przeładunków  w  2014  roku 
wzrośnie do 400 000 ton - wskazywał dy-
rektor  elbląskiego portu Arkadiusz Zgliń-
ski.  - Wychodząc  naprzeciw wyzwaniom 
operatorzy  przeładunków  na  poszczegól-
nych terminalach będą pracowali w syste-
mie 24 godzinnym - dodał dyrektor portu. 
Obecnie w elbląskim porcie funkcjonują 4 
terminale wraz ze stocznią remontową, ele-
watorami zbożowymi i terminalami drob-
nicowymi. Operatorzy portowi i właścicie-
le prywatnych terminali inwestują w infra-
strukturę  portową  zakupując  nowy  sprzęt 
do obsługi ładunków, armatorzy zakupują 
nowe  jednostki  transportowe.  Obecnie 
w elbląskim porcie  funkcjonuje około 12 
zestawów  barek  (w  porównaniu  do  roku 
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2010/11 - 4 barki, 2012 -7 barek).
W marcu 2014 r. zakres kontroli w elblą-

skim porcie poszerzono o odprawy fitosa-
nitarne, co znacząco ma wpłynąć na wzrost 
przeładunków  i  poszerzenie  asortymentu 
towarów.
- Deklarowany wzrost  ładunków paszo-

wych i zbożowych, to ponad 150 000 ton 
rocznie. Ponadto wg informacji podmiotów 
funkcjonujących w elbląskim porcie, wzrost 
ten może być jeszcze wyższy ze względu 
na możliwość  transportu  innych  towarów 
w ilości do 300 tys ton rocznie, co stwarza 
możliwość osiągnięcia poziomu przeładun-
ków w wielkości 700 tys ton - mówi dyrek-
tor  elbląskiego  portu Arkadiusz  Zgliński.  
Jak  zaznacza  dyrektor  elbląskiego  portu, 
należy jednak spełnić pewne warunki aby 
osiągnąć ten poziom tzn. przede wszystkim 
zapewnić  i  przystosować  tereny  rezerwo-
we w granicach portu oraz zapewnić bez 
przeszkodową żeglugę. Myśląc o dalszym 
rozwoju  portu,  zarząd  portu  pozyskał  od 

miasta  tereny  inwestycyjne  pod  rozbudo-
wę  terminala,  złożył  propozycje  projektu 
budowy  obrotnicy  i  nowych  miejsc  cu-
mowniczych  wraz  z  nabrzeżami,  które 
zostały  ujęte  na  liście  projektów finanso-
wanych ze środków unijnych w najbliższej 
perspektywie finansowej  oraz   wnioskuje 
o  umożliwienie  żeglugi  nocnej  w  celu 
zwiększenia przepustowości i tym samym 
zwiększenia  wolumenu  przeładunków. 
- Bezwzględnym warunkiem funkcjonowa-
nia elbląskiego portu oraz wszystkich por-
tów nad zalewowych jest projekt budowy 
Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wi-
ślaną - podkreśla Arkadiusz Zgliński. - Ta in-
westycja również została ujęta w dokumen-
cie dotyczącym Strategii Rozwoju Elbląga.  
Zdaniem  władz  miasta,  przekop  wpłynie 
istotnie na wykorzystanie istniejącego po-
tencjału, umożliwi bezpośrednią współpra-
cę z portami trójmiejskimi, a także rozwój 
transportu kabotażowego do innych portów 
bałtyckich.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor 
elbląskiego portu Arkadiusz Zgliński 
i prezydent Elbląga Jerzy Wilk
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 Organizatorem wieczoru kobiet przed-
siębiorczych  „Kobieta  z  klasą”  była  El-
bląska  Izba  Gospodarcza,  która  jest  od-
działem  Regionalnej  Izby  Gospodarczej 
Pomorza.
  –  Zgłosiło  się  do  nas  45  pań,  myślę, 

że  to  całkiem sporo  jak na pierwszy  raz 
–  mówiła  Malwina  Wilma,  asystentka 
zarządu Elbląskiej  Izby Gospodarczej  o. 
RIGP. – Przede wszystkim chodziło nam 
o  to,  żeby  panie  z  różnych  branż miały 
okazję się poznać, spotkać, bo integracja 
jest bardzo ważna. Być może część z nich 
zasili szeregi EIG, bo obecnie mamy trzy 
panie,  z  czego  dwie  w  Zarządzie.  EIG 
szuka osób aktywnych, które razem chcą 
budować dobry klimat dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw w lo-
kalnym środowisku.
  Podczas  imprezy  od-

było  się  losowanie  vo-
ucherów  od  partnerów 
tego  przedsięwzię-
cia  oraz  konkursy 
z nagrodami. Panie 
mogły  wykazać 
się  zdolnościami 
tanecznymi  oraz 
podjąć  wyzwa-
nie  zdobycia  jak 
największej  ilości 
wizytówek  od  uczestniczek 
spotkania.  Była  to  przede 
wszystkim świetna okazja do 

Wieczór przedsiębiorczych 
Kobiet z klasą

W przeddzień ich święta w Hotelu SPA Srebrny 
Dzwon w Kadynach odbyło się spotkanie kobiet 
przedsiębiorczych, prowadzących swój 
własny biznes. 
Podczas specjalnego wieczoru zarezerwowanego tylko 
dla nich, panie miały okazję się poznać, wymienić 
doświadczeniami i tak po prostu porozmawiać.

rozmowy, bo jak się okazuje właśnie ona 
jest w biznesie kluczowa.
- Z networkingiem jest jak z Yeti, każdy 

o nim słyszał, nikt go nie wiedział – opo-
wiadał podczas wykładu Ireneusz Osiński, 
psycholog,  a  także  prezes  fundacji  na 
rzecz  rozwoju  talentów  FilmpressMe-
dia 21, który od lat opowiada ludziom 

o tym, jak ważni są inni w naszym 
życiu,  zwłaszcza  tym  zawodo-
wym,  a  przede  wszystkim  jak 
ważne są relacje.
Atrakcjami wieczoru były po-
kazy różnych  technik masażu, 
tańca  latynoamerykańskiego, 
mody i możliwość skorzystania 
z  fachowych  konsultacji  u  sty-
listki czy brafi tterki.
- Wieczór tylko dla kobiet to cie-

kawa inicjatywa EIG. Rzadko można 
zobaczyć i spotkać tyle aktywnych 
pań w jednym miejscu – przyzna-
ła jedna z uczestniczek spotkania. 
- Możliwość poznawania się two-
rzy szanse na rozwój działalności, 
zdobywanie  nowych  klientów, 
generowanie  nowych  pomysłów 
i  rozwiązań  dla własnego  bizne-
su. Tego typu sieć kontaktów jest 
bardzo wskazana.

Organizatorem wieczoru 
kobiet przedsiębiorczych 

„Kobieta z klasą” była Elbląska Izba Gospodarcza

W Kaplitynach w gminie Bar-
czewo otwarto bazę i zakład 
naprawczy opolskiej spółki 
Bus-service. Należąca do plat-
formy przewozowej Sindbad 
fi rma, jest liderem wśród pol-
skich przewoźników autokaro-
wych realizujących połączenia 
międzynarodowe. 

Baza  zbudowana  na  terenie  gminy 
Barczewo  składa  się  z  części  biurowej 
i hali zakładów naprawczych, które zaj-
mą  się  m.in.  autoryzowanym  serwisem 
pojazdów należących do przewoźników 
z platformy Sindbad. Planowe zatrudnie-
nie to 17 pracowników administracji, 14 
mechaników i 96 kierowców.
Opolski inwestor, który prowadzi poli-

tykę  konsolidacji  rynku przewozów au-
tokarowych, wykupił w 2007 roku olsz-

Międzynarodowy przewoźnik autobusowy 
otworzył bazę w gminie Barczewo 

tyńskie  biuro  podróży  Star-Turist.  Stąd 
decyzja o budowie nowej siedziby w tym 
regionie.
Prezes Star-Turist, Paweł Idziak powie-

dział, że o wyborze miejsca zdecydowała 
cena gruntu i korzystna lokalizacja w po-
bliżu drogi krajowej nr 16. Jak zapowie-
dział, jego  spółka, która obecnie posiada 
28 autokarów, planuje odnowienie i zwięk-
szenie  taboru  oraz  wzrost  zatrudnienia.

Star-Turist jest podwykonawcą na liniach 
Sindbada,  obsługuje  głównie  regularne 
linie pasażerskie do Niemiec, a także Ho-
landii, Szwajcarii, Francji i Włoch.
Inwestor  -  jak  poinformował  bur-

mistrz  Barczewa  Lech  Nitkowski  -  zo-
stał zwolniony na dwa lata z podatku od 
nieruchomości.
Platforma  przewozowa  Sindbad  jest 

jednym z największych w Europie prze-
woźników realizujących połączenia mię-
dzynarodowe. Dysponuje łącznie ok. 250 
autokarami i obsługuje rocznie ponad 0,5 
mln pasażerów. 

Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie należy do grupy kapitałowej Royal Philips Electronics, jednego z najwięk-
szych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Głównym przedmiotem działalności Oddziału w Kętrzynie jest pro-
dukcja opraw oświetleniowych stosowanych w oświetleniu ulic, biur oraz obiektów handlowych i przemysłowych.

Philips Lighting Poland 
w Kętrzynie czeka rozbudowa

Philips Lighting Poland SA zmodernizuje swoją 
fabrykę w Kętrzynie dla potrzeb produkcji 
opraw oświetleniowych, energooszczędnych 
i LED-owych. Spółka zainwestuje minimum 50 
mln zł i utworzy minimum 70 nowych miejsc 
pracy. Zapewnia także utrzymanie zatrudnienia 
na poziomie co najmniej 632 pracowników. 
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 
koniec roku 2018.

W spotkaniu wzięło udział 45 pań.
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Sindbad jest liderem wśród polskich przewoźników.
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 Organizatorem wieczoru kobiet przed-
siębiorczych  „Kobieta  z  klasą”  była  El-
bląska  Izba  Gospodarcza,  która  jest  od-
działem  Regionalnej  Izby  Gospodarczej 
Pomorza.
  –  Zgłosiło  się  do  nas  45  pań,  myślę, 

że  to  całkiem sporo  jak na pierwszy  raz 
–  mówiła  Malwina  Wilma,  asystentka 
zarządu Elbląskiej  Izby Gospodarczej  o. 
RIGP. – Przede wszystkim chodziło nam 
o  to,  żeby  panie  z  różnych  branż miały 
okazję się poznać, spotkać, bo integracja 
jest bardzo ważna. Być może część z nich 
zasili szeregi EIG, bo obecnie mamy trzy 
panie,  z  czego  dwie  w  Zarządzie.  EIG 
szuka osób aktywnych, które razem chcą 
budować dobry klimat dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw w lo-
kalnym środowisku.
  Podczas  imprezy  od-

było  się  losowanie  vo-
ucherów  od  partnerów 
tego  przedsięwzię-
cia  oraz  konkursy 
z nagrodami. Panie 
mogły  wykazać 
się  zdolnościami 
tanecznymi  oraz 
podjąć  wyzwa-
nie  zdobycia  jak 
największej  ilości 
wizytówek  od  uczestniczek 
spotkania.  Była  to  przede 
wszystkim świetna okazja do 

Wieczór przedsiębiorczych 
Kobiet z klasą

W przeddzień ich święta w Hotelu SPA Srebrny 
Dzwon w Kadynach odbyło się spotkanie kobiet 
przedsiębiorczych, prowadzących swój 
własny biznes. 
Podczas specjalnego wieczoru zarezerwowanego tylko 
dla nich, panie miały okazję się poznać, wymienić 
doświadczeniami i tak po prostu porozmawiać.

rozmowy, bo jak się okazuje właśnie ona 
jest w biznesie kluczowa.
- Z networkingiem jest jak z Yeti, każdy 

o nim słyszał, nikt go nie wiedział – opo-
wiadał podczas wykładu Ireneusz Osiński, 
psycholog,  a  także  prezes  fundacji  na 
rzecz  rozwoju  talentów  FilmpressMe-
dia 21, który od lat opowiada ludziom 

o tym, jak ważni są inni w naszym 
życiu,  zwłaszcza  tym  zawodo-
wym,  a  przede  wszystkim  jak 
ważne są relacje.
Atrakcjami wieczoru były po-
kazy różnych  technik masażu, 
tańca  latynoamerykańskiego, 
mody i możliwość skorzystania 
z  fachowych  konsultacji  u  sty-
listki czy brafitterki.
- Wieczór tylko dla kobiet to cie-

kawa inicjatywa EIG. Rzadko można 
zobaczyć i spotkać tyle aktywnych 
pań w jednym miejscu – przyzna-
ła jedna z uczestniczek spotkania. 
- Możliwość poznawania się two-
rzy szanse na rozwój działalności, 
zdobywanie  nowych  klientów, 
generowanie  nowych  pomysłów 
i  rozwiązań  dla własnego  bizne-
su. Tego typu sieć kontaktów jest 
bardzo wskazana.

Organizatorem wieczoru 
kobiet przedsiębiorczych 

„Kobieta z klasą” była Elbląska Izba Gospodarcza

W Kaplitynach w gminie Bar-
czewo otwarto bazę i zakład 
naprawczy opolskiej spółki 
Bus-service. Należąca do plat-
formy przewozowej Sindbad 
firma, jest liderem wśród pol-
skich przewoźników autokaro-
wych realizujących połączenia 
międzynarodowe. 

Baza  zbudowana  na  terenie  gminy 
Barczewo  składa  się  z  części  biurowej 
i hali zakładów naprawczych, które zaj-
mą  się  m.in.  autoryzowanym  serwisem 
pojazdów należących do przewoźników 
z platformy Sindbad. Planowe zatrudnie-
nie to 17 pracowników administracji, 14 
mechaników i 96 kierowców.
Opolski inwestor, który prowadzi poli-

tykę  konsolidacji  rynku przewozów au-
tokarowych, wykupił w 2007 roku olsz-

Międzynarodowy przewoźnik autobusowy 
otworzył bazę w gminie Barczewo 

tyńskie  biuro  podróży  Star-Turist.  Stąd 
decyzja o budowie nowej siedziby w tym 
regionie.
Prezes Star-Turist, Paweł Idziak powie-

dział, że o wyborze miejsca zdecydowała 
cena gruntu i korzystna lokalizacja w po-
bliżu drogi krajowej nr 16. Jak zapowie-
dział, jego  spółka, która obecnie posiada 
28 autokarów, planuje odnowienie i zwięk-
szenie  taboru  oraz  wzrost  zatrudnienia. 
 
Star-Turist jest podwykonawcą na liniach 
Sindbada,  obsługuje  głównie  regularne 
linie pasażerskie do Niemiec, a także Ho-
landii, Szwajcarii, Francji i Włoch.
Inwestor  -  jak  poinformował  bur-

mistrz  Barczewa  Lech  Nitkowski  -  zo-
stał zwolniony na dwa lata z podatku od 
nieruchomości.
Platforma  przewozowa  Sindbad  jest 

jednym z największych w Europie prze-
woźników realizujących połączenia mię-
dzynarodowe. Dysponuje łącznie ok. 250 
autokarami i obsługuje rocznie ponad 0,5 
mln pasażerów. 

Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie należy do grupy kapitałowej Royal Philips Electronics, jednego z najwięk-
szych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Głównym przedmiotem działalności Oddziału w Kętrzynie jest pro-
dukcja opraw oświetleniowych stosowanych w oświetleniu ulic, biur oraz obiektów handlowych i przemysłowych.

Philips Lighting Poland 
w Kętrzynie czeka rozbudowa 

Philips Lighting Poland SA zmodernizuje swoją 
fabrykę w Kętrzynie dla potrzeb produkcji 
opraw oświetleniowych, energooszczędnych 
i LED-owych. Spółka zainwestuje minimum 50 
mln zł i utworzy minimum 70 nowych miejsc 
pracy. Zapewnia także utrzymanie zatrudnienia 
na poziomie co najmniej 632 pracowników. 
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 
koniec roku 2018.

W spotkaniu wzięło udział 45 pań.
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Ełk cieszył się w zeszłym roku najwięk-
szą popularnością wśród inwestorów, 
lokujących swój kapitał w podstrefach 
ekonomicznych Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Będą to reinwesty-
cje związane z rozwojem danych spółek. 
Zatrudnienie znajdzie dodatkowo 25 
osób.

W 2013 roku Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S. A wydała 10 zezwoleń na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie całej strefy. Najwięcej w Pod-
strefie Ełk, gdzie o zezwolenia na nowe 
inwestycje wystąpiły cztery już funkcjo-
nujące przedsiębiorstwa, a mianowicie: 
PPH Agastyl Sp.J. (planowane nakłady 
- 3,5 mln zł), PRODEKO-EŁK Sp.z o.o. (9,1 
mln zł), 3 E Sp.z o.o. (1,7 mln zł) oraz IM-
PRESS DECOR POLSKA Sp.z o.o. (20 mln 
zł). Przedsiębiorcy planują zakończenie 
nowych inwestycji do końca 2016 r.

- Firmy te zatrudniają łącznie 248 osób. 

Ełcka podstrefa ekonomiczna 
popularna wśród inwestorów

Kapituła Warmińsko - 
Mazurskiego Klubu Biznesu 
wręczyła statuetki Osobowość 
Roku Warmii i Mazur 2013. 
uroczysta gala, która 
organizowana jest co roku 
już od 20 lat, odbyła się 
w Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej. 

Kapituła  Warmińsko  -  Mazurskiego 
Klubu Biznesu tytuł Osobowość Roku 
Warmii  i  Mazur  przyznaje  osobom, 
które  wyróżniły  się  na  niwie  kultury, 
nauki i działalności społecznej na rzecz 
rozwoju  oraz  promowania  regionu. 
Wręczana  jest  także  statuetka  „Hono-
rowa Osobowość  Roku Warmii  i Ma-
zur”, która trafia do osób, które wniosły 
wybitny wkład w rozwój Polski. Wśród 
dotychczasowych  laureatów  Kapituły 
Warmińsko-Mazurskiego  Klubu  Biz-
nesu  są  m.in.  Janusz  Lewandowski, 
Elżbieta  Bieńkowska,  Bogdan  Boru-
sewicz,  prof.  Jerzy  Buzek,  Bronisław 
Komorowski,  Danuta  Hübner,  Maciej 
Płażyński i Lech Wałęsa. 
Statuetki  Osobowość  Roku  Warmii 

i Mazur za rok 2013 otrzymali: Helena 

W związku z nowymi inwestycjami przyrost 
zatrudnienia tylko w tych przedsiębior-
stwach wyniesie ponad 25 osób przy rów-
noczesnym utrzymaniu dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia. Łączne nakłady 
inwestycyjne związane z nowymi inwesty-
cjami przekroczą 34 mln zł - mówi Wojciech 
Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Na terenie podstrefy Ełk działalność go-
spodarczą prowadzi 33 przedsiębiorców 
w tym 6 w Parku Naukowo-Technologicz-
nym. Firmy strefowe są największym pra-
codawcą w Ełku i zatrudniają 1993 osoby 
w tym 41 w PNT. Natomiast nakłady inwe-
stycyjne przedsiębiorców sięgają blisko 
503 mln zł.

Wręczono statuetki 
Osobowość Roku 
Warmii i Mazur 2013 

Rusiecka, dyrektor generalny Olsztyń-
skiej Szkoły Wyższej, prof. dr hab. Ma-
riusz Piskuła z Polskiej Akademii Nauk 
w Olsztynie, chirurg Mirosław Kulma-

czewski z Elbląga, malarz Alfons Ku-
łakowski z Zalewa oraz honorowy tytuł 
minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Bogdan Zdrojewski.

W Teatrze  im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie odbyła 
się XI edycja Gali o Laur 
Najlepszym z Najlepszych. 
Wydarzenie to było okazją do 
uhonorowania osób i instytucji, 
których sukcesy i osiągnięcia 
na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową przyczyniły 
się do promocji Warmii i Mazur 
w roku 2013. Gospodarzem gali 
był marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego Jacek 
Protas.

Wyróżnienia  przyznano  w  kilku  ka-
tegoriach  („sport”,  „kultura,  sztuka, 
muzyka”,  „nauka,  edukacja”,  „ochro-
na  zdrowia”,  „działalność  społeczna”, 
„rolnictwo,  żywność  regionalna”,  „tu-
rystyka” oraz „rozwój społeczno-gospo-
darczy  regionu”). W  kategorii  turysty-
ka  dwa  laury  trafiły  do  przedstawicieli 
branży hotelowej. 
Pierwszy  z  nich  otrzymał  Hotel 

„Krasicki”  w  Lidzbarku  Warmińskim. 
W 2013 r. Hotel „Krasicki” zdobył na-
grodę  Best  Luxury  Historical  Hotel 
w konkursie Word Luxury Hotel Award 
2013.    Hotel  „Krasicki”  jest  jedynym 
polskim hotelem, który otrzymał tę pre-
stiżową  nagrodę  od momentu  jej  usta-
nowienia. Rywalizował o tytuł z ponad 
tysiącem  innych  obiektów:  hotelami, 
grupami  hotelowymi,  resortami  oraz 
pensjonatami z całego świata. Przedsta-
wiciele  międzynarodowej branży tury-
stycznej oraz goście odwiedzający hotel 
docenili  jego  luksusowe  wnętrza  oraz 
najwyższą jakość oferowanych usług. 
Drugim  laurem  wyróżniono  Hotel 

SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie 
Sp.  z  o.o.  Znajdująca  się  w  nim  Re-

Laur Najlepszym z Najlepszych 
– poznaliśmy zwycięzców 

stauracja  Romantyczna  została  wyróż-
niona  tytułem  Najlepszej  Restauracji 
w Polsce w konkursie Poland 100 Best 
Restaurants 2013. Jest pierwszą w Pol-
sce  restauracją  rekomendowaną  przez 
Slow  Food  Polska,  organizację  której 
celem  jest  „ochrona prawa do  smaku”. 
Do edycji Poland 100 Best Restaurants 
2013 zgłoszono 541 nominacji. 100 naj-
lepszych restauracji z największą ilością 
pozytywnych ocen znalazło się na liście 
Poland 100 Best Restaurants 2013 i zo-
stało umieszczonych w przewodniku. 

Ponadto  Platynowy  Laur  „Najlep-
szym  z Najlepszych”,  który  przyzna-
wany jest laureatom wyróżnionym po 
raz  siódmy  i  więcej,  wręczono  olsz-
tyńskiemu przedsiębiorcy Andrzejowi 
Dowgiałło.  Andrzej  Dowgiałło  jest 
właścicielem  sieci  hoteli  marki  An-
ders Group  (m.in. Hotel  Zamek Ryn, 
Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmiń-
skim,  Hotel  Anders  Stare  Jabłonki, 
oraz  organizatorem  Pucharu  Świata 
FIVB  w  Siatkówce  Plażowej  w  Sta-
rych Jabłonkach. 

W Kłajpedzie obradowało Prezydium 
Euroregionu Bałtyk, które podjęło kilka 
kluczowych decyzji dla swojej przyszło-
ści. Członkowie prezydium zdecydowali 
o nowej siedzibie Stałego Międzynarodo-
wego Sekretariatu Euroregionu. Począw-
szy od 1 lipca 2014 roku Stały Sekretariat 

będzie się mieścił w Olsztynie, gdzie zo-
stanie przeniesiony ze szwedzkiego re-
gionu Södra Småland.

- Nasi zagraniczni partnerzy z zadowo-
leniem przyjęli propozycję przeniesienia 
sekretariatu do Olsztyna – mówi członek 
zarządu województwa Anna Wasilewska. 

- Euroregion Bałtyk jest jedną z najwięk-
szych tego typu organizacji w Europie za-
równo pod względem liczby partnerów, 
jak i obszaru, dlatego liczymy, że Olsztyn 
i nasz region skorzystają promocyjnie 
dzięki aktywniejszemu uczestniczeniu 
w zarządzaniu organizacją.

Euroregion Bałtyk przenosi siedzibę do Olsztyna 
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Uroczystą galę, zorganizowano 
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Laureat nagrody Andrzej Dowgiałło, przedsiębiorca
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Ełk cieszył się w zeszłym roku najwięk-
szą popularnością wśród inwestorów, 
lokujących swój kapitał w podstrefach 
ekonomicznych Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Będą to reinwesty-
cje związane z rozwojem danych spółek. 
Zatrudnienie znajdzie dodatkowo 25 
osób.

W 2013 roku Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S. A wydała 10 zezwoleń na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie całej strefy. Najwięcej w Pod-
strefie Ełk, gdzie o zezwolenia na nowe 
inwestycje wystąpiły cztery już funkcjo-
nujące przedsiębiorstwa, a mianowicie: 
PPH Agastyl Sp.J. (planowane nakłady 
- 3,5 mln zł), PRODEKO-EŁK Sp.z o.o. (9,1 
mln zł), 3 E Sp.z o.o. (1,7 mln zł) oraz IM-
PRESS DECOR POLSKA Sp.z o.o. (20 mln 
zł). Przedsiębiorcy planują zakończenie 
nowych inwestycji do końca 2016 r.

- Firmy te zatrudniają łącznie 248 osób. 

Ełcka podstrefa ekonomiczna 
popularna wśród inwestorów

Kapituła Warmińsko - 
Mazurskiego Klubu Biznesu 
wręczyła statuetki Osobowość 
Roku Warmii i Mazur 2013. 
uroczysta gala, która 
organizowana jest co roku 
już od 20 lat, odbyła się 
w Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej. 

Kapituła  Warmińsko  -  Mazurskiego 
Klubu Biznesu tytuł Osobowość Roku 
Warmii  i  Mazur  przyznaje  osobom, 
które  wyróżniły  się  na  niwie  kultury, 
nauki i działalności społecznej na rzecz 
rozwoju  oraz  promowania  regionu. 
Wręczana  jest  także  statuetka  „Hono-
rowa Osobowość  Roku Warmii  i Ma-
zur”, która trafia do osób, które wniosły 
wybitny wkład w rozwój Polski. Wśród 
dotychczasowych  laureatów  Kapituły 
Warmińsko-Mazurskiego  Klubu  Biz-
nesu  są  m.in.  Janusz  Lewandowski, 
Elżbieta  Bieńkowska,  Bogdan  Boru-
sewicz,  prof.  Jerzy  Buzek,  Bronisław 
Komorowski,  Danuta  Hübner,  Maciej 
Płażyński i Lech Wałęsa. 
Statuetki  Osobowość  Roku  Warmii 

i Mazur za rok 2013 otrzymali: Helena 

W związku z nowymi inwestycjami przyrost 
zatrudnienia tylko w tych przedsiębior-
stwach wyniesie ponad 25 osób przy rów-
noczesnym utrzymaniu dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia. Łączne nakłady 
inwestycyjne związane z nowymi inwesty-
cjami przekroczą 34 mln zł - mówi Wojciech 
Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Na terenie podstrefy Ełk działalność go-
spodarczą prowadzi 33 przedsiębiorców 
w tym 6 w Parku Naukowo-Technologicz-
nym. Firmy strefowe są największym pra-
codawcą w Ełku i zatrudniają 1993 osoby 
w tym 41 w PNT. Natomiast nakłady inwe-
stycyjne przedsiębiorców sięgają blisko 
503 mln zł.

Wręczono statuetki 
Osobowość Roku 
Warmii i Mazur 2013 

Rusiecka, dyrektor generalny Olsztyń-
skiej Szkoły Wyższej, prof. dr hab. Ma-
riusz Piskuła z Polskiej Akademii Nauk 
w Olsztynie, chirurg Mirosław Kulma-

czewski z Elbląga, malarz Alfons Ku-
łakowski z Zalewa oraz honorowy tytuł 
minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Bogdan Zdrojewski.

W Teatrze  im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie odbyła 
się XI edycja Gali o Laur 
Najlepszym z Najlepszych. 
Wydarzenie to było okazją do 
uhonorowania osób i instytucji, 
których sukcesy i osiągnięcia 
na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową przyczyniły 
się do promocji Warmii i Mazur 
w roku 2013. Gospodarzem gali 
był marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego Jacek 
Protas.

Wyróżnienia  przyznano  w  kilku  ka-
tegoriach  („sport”,  „kultura,  sztuka, 
muzyka”,  „nauka,  edukacja”,  „ochro-
na  zdrowia”,  „działalność  społeczna”, 
„rolnictwo,  żywność  regionalna”,  „tu-
rystyka” oraz „rozwój społeczno-gospo-
darczy  regionu”). W  kategorii  turysty-
ka  dwa  laury  trafiły  do  przedstawicieli 
branży hotelowej. 
Pierwszy  z  nich  otrzymał  Hotel 

„Krasicki”  w  Lidzbarku  Warmińskim. 
W 2013 r. Hotel „Krasicki” zdobył na-
grodę  Best  Luxury  Historical  Hotel 
w konkursie Word Luxury Hotel Award 
2013.    Hotel  „Krasicki”  jest  jedynym 
polskim hotelem, który otrzymał tę pre-
stiżową  nagrodę  od momentu  jej  usta-
nowienia. Rywalizował o tytuł z ponad 
tysiącem  innych  obiektów:  hotelami, 
grupami  hotelowymi,  resortami  oraz 
pensjonatami z całego świata. Przedsta-
wiciele  międzynarodowej branży tury-
stycznej oraz goście odwiedzający hotel 
docenili  jego  luksusowe  wnętrza  oraz 
najwyższą jakość oferowanych usług. 
Drugim  laurem  wyróżniono  Hotel 

SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie 
Sp.  z  o.o.  Znajdująca  się  w  nim  Re-

Laur Najlepszym z Najlepszych 
– poznaliśmy zwycięzców 

stauracja  Romantyczna  została  wyróż-
niona  tytułem  Najlepszej  Restauracji 
w Polsce w konkursie Poland 100 Best 
Restaurants 2013. Jest pierwszą w Pol-
sce  restauracją  rekomendowaną  przez 
Slow  Food  Polska,  organizację  której 
celem  jest  „ochrona prawa do  smaku”. 
Do edycji Poland 100 Best Restaurants 
2013 zgłoszono 541 nominacji. 100 naj-
lepszych restauracji z największą ilością 
pozytywnych ocen znalazło się na liście 
Poland 100 Best Restaurants 2013 i zo-
stało umieszczonych w przewodniku. 

Ponadto  Platynowy  Laur  „Najlep-
szym  z Najlepszych”,  który  przyzna-
wany jest laureatom wyróżnionym po 
raz  siódmy  i  więcej,  wręczono  olsz-
tyńskiemu przedsiębiorcy Andrzejowi 
Dowgiałło.  Andrzej  Dowgiałło  jest 
właścicielem  sieci  hoteli  marki  An-
ders Group  (m.in. Hotel  Zamek Ryn, 
Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmiń-
skim,  Hotel  Anders  Stare  Jabłonki, 
oraz  organizatorem  Pucharu  Świata 
FIVB  w  Siatkówce  Plażowej  w  Sta-
rych Jabłonkach. 

W Kłajpedzie obradowało Prezydium 
Euroregionu Bałtyk, które podjęło kilka 
kluczowych decyzji dla swojej przyszło-
ści. Członkowie prezydium zdecydowali 
o nowej siedzibie Stałego Międzynarodo-
wego Sekretariatu Euroregionu. Począw-
szy od 1 lipca 2014 roku Stały Sekretariat 

będzie się mieścił w Olsztynie, gdzie zo-
stanie przeniesiony ze szwedzkiego re-
gionu Södra Småland.

- Nasi zagraniczni partnerzy z zadowo-
leniem przyjęli propozycję przeniesienia 
sekretariatu do Olsztyna – mówi członek 
zarządu województwa Anna Wasilewska. 

- Euroregion Bałtyk jest jedną z najwięk-
szych tego typu organizacji w Europie za-
równo pod względem liczby partnerów, 
jak i obszaru, dlatego liczymy, że Olsztyn 
i nasz region skorzystają promocyjnie 
dzięki aktywniejszemu uczestniczeniu 
w zarządzaniu organizacją.

Euroregion Bałtyk przenosi siedzibę do Olsztyna 
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Uroczystą galę, zorganizowano 
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Laureat nagrody Andrzej Dowgiałło, przedsiębiorca
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WARMIA I MAZURY

Wicepremier wspomniał o  istotnej roli 
specjalnych stref ekonomicznych w sty-
mulowaniu polskiej gospodarki. Obiecał 
także  wsparcie  w  dalszy  rozwój  Parku 
Przemysłowego  Nielbark.  Lokalnym 
władzom gratulował zaangażowania i ini-
cjatywy w zakresie pozyskiwania  inwe-
storów i tworzenia nowych miejsc pracy. 
Janusz Piechociński odwiedził także fir-
mę Expom S.A w Kurzętniku, producen-
ta urządzeń dla branży morskiej, offshore 
i przemysłu energetycznego. 
Podczas  wizyty  wicepremier  pod-

kreślił  znaczenie  firmy  dla  budo-
wania  wizerunku  Polski  jako  pań-
stwa  innowacyjnego  i  posiadające-
go  wartościowy  kapitał  eksportowy. 
- Dziś Expom  jest  jedną z najnowocze-
śniejszych  firm  w  regionie,  wykorzy-
stującą  najbardziej  zaawansowane  tech-
nologie,  dzięki  czemu  blisko  100  proc 
produkcji  trafia  na  eksport.  Cieszę  się, 
że firma ma swój udział 
w  wielkiej  dynamice 
handlu  na  tak  wyma-
gające  zachodnie  rynki 
–  powiedział  podczas 
spotkania  wicepremier 
Janusz  Piechociński. 
Minister  gospodarki 
podkreślił,  że  liczy,  iż 
podczas wizyty w  gmi-
nie  Kurzętnik  będzie 
miał  możliwość  zaob-
serwować,  w  jaki  spo-

Wicepremier Piechociński 
z wizytą w gminie Kurzętnik 

Mazurskie samorządy przygotowują się 
do wielkiej inwestycji, którą będzie bu-
dowa nowej drogi wodnej, która połączy 
jeziora Niegocin i Śniardwy  Droga wod-
na prowadzić ma od wschodniej strony 
Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, przez 
jeziora Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, 
Buwełno i Tyrkło.

Pierwszym etapem budowy tej drogi 
wodnej ma być połączenie jezior Tyrkło 

i Buwełno. Rozważane koncepcje przewi-
dują m.in. zbudowanie między nimi dłu-
giego na ok. 1 km tunelu lub budowę ka-
nału. Inwestycja ma być prowadzona m.in. 
na terenie gmin Orzysz i Mikołajki.

Zbudowanie takiej drogi wodnej na 
Mazurach pozwoliłoby żeglarzom na opły-
nięcie jezior, m.in. Niegocina, Jagodne, 
Tałt, Mikołajskiego i Śniardw w pętli, co 
teraz jest niemożliwe bez przenoszenia 

Powstanie Pętla Mazurska – droga wodna 
łącząca Niegocin i Śniardwy

łodzi lądem. To również szansa na rozwój 
turystyki w takich miejscowościach jak np. 
Orzysz.

 Do zbudowania nowej drogi wodnej 
potrzebna jest dokumentacja przyrodni-
cza, która ma zawierać informacje związa-
ne z geologią i hydrologią terenów, na któ-
rych ma powstać Pętla Mazurska. Przetarg 
na jej wykonanie ma zostać ogłoszony 
w najbliższych tygodniach.

 Przygotowywanie dokumentacji pro-
jektowych budowy Pętli Mazurskiej jest 
finansowane z pieniędzy unijnych z RPO 
Warmia i Mazury (koszt dokumentacji 
przyrodniczej szacowny jest na 1,2 mln zł).

Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński odwiedził tereny inwestycyjne objęte 
Specjalną Strefą Ekonomiczną w Nielbarku. Wicepremier spotkał się z Wójtem Gminy Kurzętnik 
Wojciechem Dereszewskim oraz złożył wizytę w firmie Expom S.A w Kurzętniku.

sób  z wykorzystaniem 
doświadczenia  miej-
scowych  kadr  można 
stworzyć firmę global-
ną, czyli taką, która nie 
tylko  wytwarza  spe-
cjalistyczne  urządze-
nia,  ale  też  zdobywa 
prestiżowe  między-
narodowe  certyfikaty. 
-  Dynamiczny  rozwój 
spółki  jest  wynikiem 

licznych  inwestycji  w  kadry  i  zaplecze 
technologiczne. W samym 2013 r. firma 
przeznaczyła  na  rozwój  infrastruktury 
i parku maszynowego 3 mln zł – powiedział 
Rafał Domżalski, prezes zarządu spółki. 
Expom  jest  dla  gminy  Kurzętnik  i  re-
gionu  jednym z najważniejszych praco-
dawców – w firmie i w ścisłej kooperacji 
z nią pracuje ponad 300 osób. 
Dalszy progres firmy oraz roczne przy-

chody spółki na poziomie 35 mln zł sta-
nowią dla gminy gwarancję rozwoju. 

- Dziś Expom jest 
jedną z najnowo-
cześniejszych firm 
w regionie, wyko-
rzystującą najbar-

dziej zaawansowane 
technologie.

Podczas wizyty wicepremier podkreślił znaczenie firmy dla budowania 
wizerunku Polski jako państwa innowacyjnego
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Sektor usług wpływa na rozwój Trójmiasta
Eksperci szacują, że do Europy Centralnej 

i Wschodniej lub Azji, trafić może w najbliższych 
latach jeszcze 1,8 mln. miejsc pracy w sektorze 
nowoczesnych usług dla biznesu. Na rozwoju 
sektora w Polsce skorzystają nie tylko młodzi, 
wykształceni ludzie, którzy znajdą w nim pracę. 
Ma on szereg innych beneficjentów, dlatego co-
raz więcej regionów włącza się w bój o kolejnych 
inwestorów. 

W Polsce skoncentrowanych jest 44% centrów 
z obszaru CEE, co przekłada się na kumulację ok. 
40% etatów z tego regionu (ponad 120 tys. miejsc 
pracy). Większość tego biznesu skoncentrowana 
jest w kilku głównych ośrodkach. Wg ubiegłorocz-
nych danych ABSL (Association of Business Servi-
ce Leaders), zagraniczne centra w samym Krakowie 
zatrudniały już znacznie ponad 25 tys. osób (ponad 
70 centrów), w Warszawie i Wrocławiu po blisko 
20 tys. osób (odpowiednio blisko 70 i 50 centrów), 
a w Trójmieście ponad 10 tys. (blisko 40 centrów). 
Dzisiaj liczby te są już większe i dalej mają rosnąć. 

- Outsourcingowy biznes zatoczył już zasadnicze 
koło po geopolitycznej mapie świata, poznając wa-
lory i wady każdego większego regionu czy kraju, 
w którym potencjalnie można inwestować. Europa 
Centralna i Wschodnia, w tym Polska, będzie więc 
umacniać swoją pozycję, jako jedna z wiodącej 
trójki lokalizacji sektora usług na świecie - mówi 
Arkadiusz Rochowczyk, dyr. zarządzający fińskiej 
Kemiry, która w ub. roku otworzyła w Gdańsku eu-
ropejskie centrum usług biznesowych. 

Dynamiczny rozwój usług to nie tylko nowe miej-
sca pracy. Zyskują także miasta, jako podmioty. 
- Nie ulega wątpliwości że sektor BPO/SSC, który 
dynamicznie rozwija się w Gdańsku i obszarze me-
tropolitalnym, odciska się na dochodach budżetów 
samorządowych. Po stronie dochodów to przede 
wszystkim podatek PIT, który według naszych sza-
cunków płaci już 15 tys. osób zatrudnionych w róż-
nych centrach finansowo-księgowych oraz 20 tys. 
osób związanych z branżą informatyczną – mówi 
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.                         
        (GOK)

Fińska firma Kemira, która otworzyła w Gdańsku centrum usług biznesowych, 
wybrała biurowiec Alchemia, jako swoją docelową siedzibę
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W Kątach Rybackich, miejscowości leżącej 
pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zalewem 

Wiślanym powstał budynek apartamentowy 
Marina. Ten kompleks całorocznych aparta-

mentów wypoczynkowych wraz z restauracją, salą 
masażu oraz centrum fi tness został położony u zbiegu 

ulic Rybackiej i Portowej. Czterokondygnacyjne budynki 
wyposażone są w cichobieżne windy. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność 
mieszkańcom apartamentów działka jest ogrodzona i monitorowana, zaś na tere-
nie posesji znajdują się miejsca postojowe przynależne do poszczególnych lokali. 
Z tarasów i balkonów apartamentów Mariny rozciąga się widok na Zalew Wiślany 
i wyremontowaną przystań jachtową. Od strony północnej kompleks otacza so-
snowy las a dojście do plaży prowadzi przez Park Krajobrazowy.

         
Lifestyle

Znane szwedzkie blo-
gerki kulinarne Anne-
Charlotte Andersson  

i Jennie Benjaminsson  
przyjechały do Gdańska 

na promocję pomorskich 
smaków. Ich blogi należą do 

pierwszej piątki najczęściej od-
wiedzanych w Szwecji.

Dziennikarki nauczyły się lepić piero-
gi w Akademii Kulinarnej Fumentii, zwiedziły 
targ „ Bo ze wsi” w Oliwie i Halę Targową 
w Gdańsku . Były pod olbrzymim wrażeniem 
lokalnych produktów oraz cen, jak wiadomo 
dużo niższych niż w Szwecji. Wisienką na 
torcie była wizyta w Restauracji Metamorfoza 
gdzie menu degustacyjne przygotowane przez 
szefa kuchni Łukasza Toczka zachwyciło blo-
gerki. Pomimo napiętego programu udało się 
pokazać dziennikarkom Sopot i Główne Mia-
sto w Gdańsku, były zachwycone miejscem, 
zabytkami, kuchnią i kulturą.
Wizyta to pomysł Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej i Stella Line

12 - 
kondy-
gnacyjny 
budynek 
oddano 
do użytku 
w 1983 roku. 
Prace, które już się 
rozpoczęły, obejmą re-
mont elewacji, a także 
wszystkich pokoi hote-
lowych i powierzchni 
ogólnodostępnych.
-  Potrwają do końca 
pierwszego kwartału 
2015 roku. Będą wyko-
nywane etapami, tak, by 
hotel mógł prowadzić 
normalną działalność, 
choć oczywiście trzeba się 
liczyć z pewnymi niedo-
godnościami - zapowiada 
Katarzyna Gronek z biura 
prasowego fi rmy Orbis. 
Koszt remontu zamknie 
się w kwocie 23 milionów 
złotych.

Szwedzkie 
blogerki 
poznawały 
pomorskie 
smaki

W Kątach 
Rybackich 
powstała 
Marina

Ruszył 
lifting  

Hotelu 
Gdynia
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Kiedy firma zaczyna spoglą-
dać z ciekawością w stronę 
zagranicznego odbiorcy, za-
czynają się koszty i kłopoty. 
To prawda, ale ekspansję na 
rynki zagraniczne rozpoczyna 
się nie po to, by stracić, lecz po 
to, by zyskać. Jak to zrobić sku-
tecznie, wiedzą bohaterowie 
tej książki, założyciele i prezesi 
jedenastu polskich firm, któ-
rym udało się dokonać mię-
dzynarodowej ekspansji na 
szeroką skalę.
Krzysztof Rybiński przedsta- 
wia historie ich drogi do 
sukcesu, zmagania z prze-
ciwnościami gospodarczy-
mi i proceduralnymi czy problemami finansowymi, sposoby 
przezwyciężania nieufności i różnic kulturowych, i wreszcie 
skuteczne, wypracowane przez lata metody na podbicie za-
granicznych rynków zbytu. Zapoznanie się z tymi wywiadami 
pozwoli polskim firmom ograniczyć koszty ekspansji między-
narodowej, uniknąć kłopotów i odnieść sukces. Ta książka to 
także hołd oddany polskiej przedsiębiorczości i jej reprezen-
tantom, którzy - choć zaczynali działalność lokalnie - potrafili 
myśleć globalnie i patrzeć poza granice naszego kraju.

Początkujące firmy często po-
trzebują wsparcia zewnętrz-
nych inwestorów, którzy po-
mogliby im zrealizować śmiałe, 
potencjalnie bardzo zyskowne 
projekty. To motywuje ich zało-
życieli do aktywnych poszuki-
wań partnerów biznesowych, 
skłonnych wyłożyć gotówkę 
na stół. Jednak nikt nie lubi 
kupować kota w worku. Przy-
szły inwestor zwykle starannie 
sprawdza, z kim ma do czynie-
nia. I tu zaczynają się schody? 
Jak bowiem sprawdzić wiary-
godność i wartość organizacji, 
która dopiero co pojawiła się 
na rynku? Czy w ogóle istnieją 
jakieś rzetelne metody takiej wyceny? I jak właściciel startu-
pu może się do niej przygotować? W  książce znajduje się 
omówienie wszystkich aspektów wyceny początkujących 
firm, z uwzględnieniem wielu trudności wiążących się z tym 
procesem. Jej autor na konkretnych przykładach pokazuje, 
jak estymować wartości materialne, niematerialne i prawne, 
jak oszacować wartość know-how, jak przygotować doku-
mentację dla audytorów, banków, biegłych etc.
W książce pojawiają się także informacje o błędach pojawia-
jących się podczas wyceniania, wykaz argumentów, których  
warto używać w rozmowie z inwestorami.

Przygotowanie do wyceny. 
Startup okiem praktyka
Grzegorz Sperczyński 
Wydawnictwo Helion , Luty 2014 

Biznesowe nowości książkowe

Go Global!
Krzysztof Rybiński
Wydawnictwo Helion, Luty 2014

Zmysły dla Zysku 
marketing sensoryczny 
w praktyce
Iwona Skowronek, Wydawnictwo Poltext , Luty 2014

Kolorowy, praktyczny i... apetyczny 
poradnik.  Książka przedstawia 
wykorzystanie marketingu 
sensorycznego w kilkunastu branżach 
w Polsce i na świecie. Intencją autorki 
było napisanie poradnika... 

Intencją autorki było napisanie poradnika i ten cel osiąga za po-
mocą wartkiej narracji oraz dużej liczby często fascynujących 
przykładów. Istotną wartość książki stanowi 90 pięknych, kolo-
rowych zdjęć ilustrujących udane wykorzystanie marketingu 
sensorycznego w praktyce. Jak pisze sama autorka: “Książka jest 
zbiorem najlepszych praktyk (best practices) z zakresu marketin-
gu sensorycznego wykorzystywanych przez największe świato-
we marki”.
Iwona Skowronek  to doktor nauk ekonomicznych w zakresie 
nauk o zarządzaniu i wykładowca Studiów Podyplomowych Za-
rządzanie Wartością Klienta w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie. Autorka książki “Marketing doświadczeń. Od doświad-
czeń klienta do wizerunku firmy” a także publikacji z zakresu 
zarządzania, PR, budowy satysfakcji klienta, brandingu. 
Iwona Skowronek jest teoretykiem i praktykiem zarządzania -zaj-
mowała samodzielne stanowiska kierownicze odpowiadając za 
prace koncepcyjne, implementację marketingu sensorycznego 
oraz decyzje strategiczne.

Iwona 
Skowronek  to 

doktor nauk 
ekonomicznych 
w zakresie nauk 

o zarządzaniu 
i wykładowca 

Studiów Po-
dyplomowych 

Zarządzanie 
Wartością 

Klienta w Szkole 
Głównej 

Handlowej 
w Warszawie. 

Autorka książki 
“Marketing 

doświadczeń.
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Acoustic Wave Th erapy AWT®  to pierwsza 
zapewniająca trwałe efekty nieinwazyjna 
metoda leczenia cellulitu oraz zwiotczałej 
tkanki łącznej, spowodowanej starzeniem 
się. Fala akustyczna stymuluje mikrokrą-
żenie w obrębie tkanki łącznej i komórek 
tłuszczowych, a także redukuje istniejące 
problemy metaboliczne w celu zmniejsze-
nia oznak cellulitu.  AWT jest również do-
skonałym sposobem na wymodelowanie 
sylwetki poprzez zmniejszenie obwodu 
ciała.
Co ciekawe, terapia zwalczania cellulitu 
i napinania skóry za pomocą fali akustycz-
nej, została odkryta przez przypadek, pod-
czas leczenia schorzeń ortopedycznych 
u sportowców. Twórca tej metody, fi rma 
Storz Mediacal AG, od 1987 roku jest 
pionierem i światowym liderem w zakre-
sie dostarczania i rozwoju technologii fali 
uderzeniowej.

Falą w cellulit 

Leczenie jest szybkie, bezbolesne i skutecz-
ne. Chodzi o to, że powiększone komórki 
tłuszczowe są odpowiedzialne za widocz-
ny na skórze ciała efekt skórki pomarań-
czowej. Pozbawione elastyczności, uło-
żone pionowo włókna tkanki łącznej nie 
rozciągają się razem z otaczającą je tkanką 
tłuszczową, co powoduje powstanie nie-
równości na skórze. Miejscowe krążenie 
krwi jest bardzo utrudnione.
Podczas zabiegu na skórę ciała kieruje się 
oscylujące fale akustyczne. Ich działanie 

Urodaz fabryki    
O tym, że walka 
z cellulitem może być 
niezwykle trudna, wie 
niemal każda kobieta. 
Pomocne w tej nierów-
nej batalii mogą być 
nowoczesne technolo-
gie takie, jak terapia fala 
akustyczną.

powoduje, że tkanka łączna  zostaje rozluźniona, poprawia się krążenie krwi w tkankach, 
zwiększa się jędrność skóry. Fale stymulują produkcję kolagenu, który wzmacnia skórę.
Po zabiegu AWT  urządzeniem D-Actor 200 skóra w miejscach poddawanych terapii falą 
akustyczną staje się ponownie elastyczna,  jędrna, wyraźnie wygładzona. Efekty zabiegu 
to: likwidacja cellulitu, wygładzenie i odmłodzenie skóry, rozpad pokładów tłuszczu, po-
prawa napięcia skóry, zmniejszenie obwodu leczonych obszarów ciała. 

Jak wygląda zabieg?

Pacjentka przyjmuje wygodną pozycję leżącą. Następuje nakładanie na dany obszar tera-
peutyczny żelu ułatwiającego przekazywanie energii fali akustycznej w głąb skóry, dając 
przyjemne uczucie chłodzenia. Następuje uruchomienie aparatu i rozpoczęcie zabiegu. 
Fale akustyczne są aplikowane przez głowicę wyglądem przypominającą pistolet. Wyko-
nujący zabieg wolno przesuwa głowicę po powierzchni wpoddawanej terapii wg zadane-
go programu.  Zabieg jest bezbolesny, przez osoby które poddały się terapii porównywa-
ny jest do intensywnego masażu. Można z niego skorzystać w fi rmie Sopocka Fabryka 
Urody, ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot.                     Oprac. DK

‘‘Terapia zwalczania cellulitu i napinania skóry za pomocą 
fali akustycznej, została odkryta przez przypadek, podczas 
leczenia schorzeń ortopedycznych u sportowców.
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WARMIA I MAZURY

Ostródzko-Iławski obszar szykuje się do inwestycji książkA
    ubiera duszę

W rozmowie z Iwoną Demską 
autorka opowiedziała historię 
powstania książki, a także przed-
stawiła jej współtwórców,  którzy 
przyczynili się do tego, że książka 
prezentuje się tak pięknie. Autorką 
ilustracji jest Karolina Rutkowska, 
a zdjęcia wszystkich stylizacji wy-
konali Joanna i Maciej Roszkowscy 
- We Love Photo. Wyróżnikiem 
tej książki pośród innych pozycji 
wydawniczych o podobnej tema-
tyce jest płyta CD z nagraniem 
wybranych audycji radiowych, 
mnóstwo pięknych ilustracji oraz  
fotografii kobiet, które zapragnęły 
czegoś więcej niż tylko rutyny 
każdego dnia.

Jest ona swego rodzaju „reporta-
żem” przemiany nie tylko pięknie 
ubranego i zadbanego ciała, ale i też 
rozwoju wnętrza, które domaga się 

właściwego wyrazu zewnętrznego. 
Patrząc na fotografie często odnieść 
można wrażenie dotknięcia cza-
rodziejskiej różdżki. Jednak - jak 
powiedziała autorka - to nie cud, 
a twórcza praca całego zespołu 
przyczyniła się do tego efektu.

Najważniejsze przesłanie tej książki 
to wiara, że to o czym się marzy 
można osiągnąć: wspaniały wygląd 
w każdym wieku i takież samopo-
czucie. Jest tylko jeden warunek: 
systematyczna praca nad tym, co 
nam w duszy i w głowie gra, bo tu 
rodzi się prawdziwy sukces naszego 
bytu.

Książkę można zakupić lub zamó-
wić w salonach Empik-u na terenie 
całego kraju lub zamówić przez 
Internet: zakupy@bernardinum.
com.pl, cena 49.90 zł

W empik-u gAlerii bAłtyckiej 
(A Wcześniej W zAtoce sztuki 
W sopocie i W restAurAcji gdAńskiej) 
odbyłA się promocjA książki „ubierz 
duszę” AutorstWA grAżyny pAturAl-
skiej WydAnej przez WydAWnictWo 
bernArdinum W mArcu 2014 r.

Centrum Designu Gdynia wspólnie z grupą projektową razy2 
wybrało 12 produktów z Pomorza, które zostały zaprezento-
wane podczas Milan Design Week 2014 w Mediolanie. Na tej 
kwietniowej imprezie pomorskie produkty pokazano na wysta-
wie „Smak przedmiotu”.

Wybrane produkty to dorobek między innymi firm mieszczą-
cych się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdy-
nia, takich jak Aeonform - producent trumien i urn, zdobywca 
Creative Business Cup 2013 czy Flowair - producent nagrzew-
nic, zdobywca nagrody Dobry Wzór 2013. Zaprezentowane 
zostały również projekty takich firm jak Creme Cycles, Malafor, 

Grupa None, Interior Records, 
Siled, Studio 1:1, TABAN-
DA, Witamina D projekt, oraz 
Studio LOKO we współpracy 
z Andervision.
Wystawa, której celem jest pro-
mocja pomorskich projektan-
tów i firm z sektora kreatywne-
go, jest opowieścią o produktach w języku niewerbalnym. Każdy 
z przedmiotów został zaprezentowany również w formie specjal-
nie skomponowanej potrawy. Pożywienie staje się syntetycznym 
i uniwersalnym przedstawieniem cech obiektu.                     (GB)

Pomorskie produkty pokazano w Mediolanie
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To już trzeci salon Renault i Dacii na Pomorzu. Decyzja, by 
pomiędzy Gdańskiem a Gdynią postawić jeszcze jeden obiekt 
była umotywowana głównie zwiększeniem powierzchni ekspo-
zycyjnej, co za tym idzie możliwości prezentacji większej liczby 
samochodów wśród klientów fi rmy. Salon przy Alei Niepodle-
głości 940 w Sopocie to de facto przeniesiony salon z Gdańska 
z ul. Abrahama 1, który był dwa razy mniejszy. Nowy punkt 
sprzedaży w Sopocie jest pierwszym salonem Dacii w Polsce 
zrobionym w całości w nowym standardzie ekspozycji oraz ko-
munikacji wizualnej.
Firma Zdunek liczy, że lepsza lokalizacja punktu większa po-
wierzchnia ekspozycji oraz najnowsze standardy wizualne i wy-
kończeniowe przełożą się na wyższe standardy obsługi klientów, 
a co za tym idzie - że zamówień będzie więcej niż w poprzednim 
punkcie w Gdańsku Oliwie.

 WYGRAĆ TWINGO
Na ekspozycję nowych aut przeznaczono 360 m kw. powierzch-
ni. Zaplecze serwisowe na 4 stanowiska ma 250 m kw. Remont 
obiektu rozpoczął się w styczniu, zaś otwarcie salonu nastąpiło 
już w marcu. Serwis zostanie otwarty w późniejszym terminie.

Otwarcie salonu zgromadziło licznych gości, którzy mogli przy-
stąpić do konkursu. Nagrodą było Renault Twingo. Każdy, kto 
chciał wziąć udział w konkursie, musiał spełnić dwa wymogi: 
złożyć zamówienie na samochód w nowym salonie w Sopocie 
i dostarczyć specjalny formularz z wymyślonym hasłem re-
klamowym na nowy punkt sprzedaży Dacia i Renault Zdunek 
(za pomocą strony internetowej: www.zdunek.pl lub osobiście 
w nowo otwartym salonie).

 HASŁO PRZEZ AKLAMACjĘ
Spośród wszystkich formularzy z hasłami reklamowymi komi-
sja konkursowa wybrała trzy najlepsze, które weszły do ścisłego 
fi nału. Na tym etapie już wszystko zależało od osób składających 
zamówienia. Przewodniczący komisji konkursowej po przeczy-
taniu każdego hasła prosił o oklaski publiczność zebraną w salo-
nie (czyli osoby składające zamówienia, ich rodziny i przyjaciół). 
Hasło, które otrzymało największą liczbę decybeli - mierzonych 
przy pomocy specjalnej aplikacji, wygrało konkurs. Łączna licz-
ba zamówień, biorących udział w konkursie wyniosła 15 samo-
chodów, szansę na wygraną były więc bardzo duże.   
                     Dorota Korbut

RENAULT I DACIA 
 po raz trzeci na Pomorzu

NOWY SALON RENAULT I DACIA ZDUNEK 
ZOSTAŁ WŁAśNIE OTWARTY. WYDARZENIU 
TOWARZYSZYŁ KONKURS, W KTóRYM 
WYGRAĆ MOŻNA  BYŁO RENAULT TWINGO. Otwarcie salonu zgromadziło 

licznych gości, którzy mogli 
przystąpić do konkursu. 

Nagrodą było Renault Twingo.‘‘‘‘ ‘‘‘‘
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Nowe MINI właśnie miał premierę w BMW Zdunek. Tym razem udało się uzyskać 
jeszcze lepszą równowagą między radością z jazdy a ekonomiką zużycia paliwa. In-
nowacyjne techniki komunikacyjne i inteligentne formy funkcjonalności, wyraźna 
poprawa komfortu przestrzennego, bezpieczeństwa, wyposażenia, jakości materiałów 
i wykończenia, a także sportowy charakter połączony z komfortem jazdy – to efekty 
intensywnej pracy nad zestrojeniem samochodu. Nowa generacja modelu jest bardziej 
niż kiedykolwiek wzorcem radości z jazdy, jakości premium i indywidualności w swej 
klasie.

Z górnej półki
Stylistyka nadwozia jest oparta na ewolucji dotychczasowego designu. Zachowano cha-
rakterystyczne cechy: sześciokątny wlot powietrza, lampy przednie i tylne w grubych 
chromowych ramkach, kierunkowskazy i elementy wykończenia dolnych krawędzi 
karoserii w czerni, którą zinterpretowano ponownie dla każdego elementu, z uwzględ-
nieniem rodzaju powierzchni w każdym rejonie nadwozia. 
Wyrafinowane detale podkreślają niezwykły charakter nowego modelu, a do wyboru 
jest 9 lakierów do karoserii, dach w kolorze kontrastowym jako opcja bez dopłaty. 
MINI Cooper, MINI Cooper S oraz MINI Cooper D są dostępne na życzenie bez do-
płaty z dachem i lusterkami zewnętrznymi w kontrastującym kolorze.

Nowe MINI 
   - frajda z jazdy!
Nietuzinkowy design, innowacyjne technologie, 
bogate wyposażenie – takie jest najnowsze MINI, 
czyli nowe wcielenie auta, które stworzyło 
segment małych samochodów premium.
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Bogate wyposażenie
Wrażenie robi bogate wyposażenie 
seryjne oraz wyrafinowane opcje 
podnoszące komfort, tworzące at-
mosferę premium i indywidualizmu, 
w tym: czujnik deszczu z czujnikiem 
zmierzchu, ogrzewana przednia szy-
ba, czujniki parkowania, komfortowy 
dostęp bezkluczykowy, elektrycznie 
sterowany, szklany dach, relingi 
dachowe, elektrycznie podgrzewa-
ne i składane lusterka zewnętrzne, 
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka 
z funkcją automatycznego ściemnia-
nia, podgrzewanie foteli, dwustre-
fowa automatyczna klimatyzacja, 
tylny spoiler w designie John Cooper 
Works design; duży wybór dekoracji 
dla dachu, lusterek, pasów na maskę, 
tapicerek, wykończeń wnętrza i linii 
kolorystycznych; nawigacja MINI, 
MINI Radio Visual Boost, system au-
dio hi-fi harman kardon, tuner DAB, 
zmieniarka DVD. Nie mniej istotne 
elementy to: kamera cofania, wyświe-
tlacz Head-Up, regulacja zawieszenia, 
czy aktywny tempomat. 

Jak w gokarcie
Zapewniono jeszcze intensywniejsze 
doznania w czasie prowadzenia. In-
tensyfikację poczucia jazdy gokartem 
dały głębokie zmiany w technice za-
wieszenia, obniżenie masy i poprawa 
sztywności. 
Z kolei różne tryby pracy samochodu 
wybierane są za pomocą pokrętła 
Driving Modes u nasady dźwigni 
zmiany biegów. Poza standardowym 
trybem MID możliwy jest wybór 
trybów SPORT i GREEN. Wybór 
trybu ma wpływa na charakterystykę 
reakcji na gaz oraz wspomaganie 
kierownicy, a także szybkość zmiany 
biegów w skrzyni automatycznej 
i zachowanie Dynamicznej Kontroli 
Amortyzatorów, jeśli są zainstalowa-
ne. Tryb GREEN w połączeniu z au-
tomatyczną skrzynią biegów umoż-
liwia żeglowanie (wybieg swobodny) 
z odłączaniem napędu.  
       Dorota Korbut

Wyrafinowane detale 

podkreślają niezwykły 

charakter nowego 
modelu, a do wyboru 

jest 9 lakierów 
do karoserii.
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Alergia 
czyli epidemia 
XXI wieku

Nieleczona alergia powoduje po latach 
tzw. sezonową astmę alergiczną

Przebiega ona często pod płaszczykiem różnych  infekcji. Pacjenci zgłaszają  się do 
lekarzy przekonani, że są przeziębieni lub chorują na zapalenie zatok i oskrzeli. Tymcza-
sem problemem jest alergia, której towarzyszą infekcje wirusowo-bakteryjne. Można 
ją rozpoznać wykonując testy alergiczne. Niektóre parametry z krwi jak eozynofi le lub 
przeciwciała  IgE, czy interleukiny 4 odgrywają tylko  pomocniczą rolę w wykryciu tej 
choroby.
Nieleczona  alergia  powoduje  po  latach  tzw.  sezonową  astmę  alergiczną. Dochodzi 

wtedy, w porze kwitnięcia  drzew,  traw,  zbóż  czy kwiatów do uciążliwych napadów 
kaszlu połączonych z brakiem powietrza. 
W ostatnich latach obserwuje się wręcz eksplozję tej choroby. Co czwarty obywatel 

krajów wysoko rozwiniętych jest alergikiem. Wielu z nich o tym nie wie i leczy się na 
różne przeziębienia.  Przyczyny są często genetyczne ale coraz większą rolę odgrywa 
zanieczyszczenie srodowiska naturalnego.  Choroba ta już dawno w kuluarach medycz-
nych oceniana jest jako epidemia XXI wieku. Mężczyźni pracujący na wolnym powie-
trzu ale również i ci którzy w biurach narażeni są na klimatyzację kupują stale chustecz-
ki do nosa i marszczą zmęczone oczy z powodu alergicznego zapalenia spojówek.
Światowe laboratoria  medyczne dużych fi rm farmaceutycznych prześcigają się w od-

nalezieniu nowego radykalnego środka na alergię. Do dziś choroba ta jest zaleczana ale 
nie wyleczalna. Łagodzimy jej symptomy, ale nie znamy jeszcze pełnego leczenia przy-
czynowego. Lekarze proponują pacjentom bogatą paletę leków począwszy od środków 
homeopatycznych  poprzez roślinne mikstury z lepiężnikiem różowym na czele, różne 
chemiczne  leki przeciwalergiczne do steroidów włącznie. Niektórzy poddają się żmud-
nemu i problematycznemu procesowi odczuwalania. Stwierdzono, że największy efekt 
przynosi desensybilizacja  u pacjentów uczulonych na jady owadów takich jak pszczoła, 
osa lub szerszeń.
W ostatnich latach wyrosła nagle, jak z podziemi, nowa choroba zwana alergią krzy-

żową (ang.  cross-allergy). Produkowane poprzez organizm alergiczne przeciwciała IgE 
były do niedawna specyfi czne dla pojedynczych gatunków drzew. I tak  brzoza miała 
swoją typową tylko dla niej mozaikę zwaną fachowo epitopem. Zauważono, że poprzez 
wpływy  środowiska  nastąpiły  podobne  zmiany w  epitopach  różnych  drzew  owoco-
wych, czyniąc je podobnymi do innych drzew produkujących alergiczne pyłki. Tak więc 
epitopy brzozy stały się podobne do epitopów hodowanych jabłek czego konsekwencją 
jest nadwrażliwość zarówno  na wdychanie pyłków brzozy jak i spożywanie jabłek. Ten 
rodzaj alergi pokarmowej ma bogatą paletę objawów od obrzęku warg, krtani i zaczer-
wienienia twarzy, biegunki i wzdęć po objawy zagrażające życiu w postaci tzw. szoku 
alergicznego. A więc panowie, zamiast narzekać tej wiosny na długotrwałe „przezię-
bienie”, radzę Wam, zróbcie testy alergiczne. Pora uzbroić się do walki z chorobą tego 
stulecia - alergią.

Dr med. Ewa Kempisty-Zdebik,
lekarz od zdrowia mężczyzn (cmi-certifi cate medical international)

W tym roku wiosna 
zaskoczyła nas już w lutym.  
Z pierwszymi promieniami 

słońca w powietrzu fruwają 
pyłki drzew i kwiatów. Ten 

mieszany koktail powoduje 
masywne reakcje alergiczne. 

Z nosa leci katar zwany 
siennym,  męczy nas 

poranna chrypka lub napad 
kaszlu, oczy zaś łzawią 

i puchną. Alergia powoduje 
też zmęczenie, ospałość 

i spadek koncentracji.
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Centrum Medyczne 
Medicover wraz z apteką 
powstało w budynku Olivia 
Point (na terenie Olivia 
Business Centre). 

Pierwsze Centrum Medicover na Pomo-
rzu zostało otwarte w 1998 r, w Gdańsku. 
Dzisiaj w Trójmieście działają 3 nowo-
czesne Centra Medicover, w  tym jedno 
dedykowane  najmłodszym  pacjentom. 
W  trójmiejskich  centrach  Medicover 
odbywa  się  ponad  100  000  konsultacji 
medycznych rocznie.
Inwestycje  w  potencjał  medyczny  to 

kluczowy  element  strategii  rozwoju 
Medicover.  
- Dbając o komfort naszych pacjentów 

i najwyższą jakość świadczonych usług, 
podjęliśmy decyzję o przeniesieniu Cen-
trum Medicover Beniowskiego w Gdań-
sku  do  nowoczesnego  budynku  Olivia 
Business Center przy Al. Grunwaldzkiej 
472 A. Nowoczesna infrastruktura, oto-
czenie  wielu  renomowanych  firm,  do-
godny dojazd do placówki oraz komfor-
towe i przestronne wnętrza niewątpliwie 
świadczą  o  prestiżu  lokalizacji,  a  także 
zapewnią naszym pacjentom najwyższą 

w oliwskim kompleksie biurowym

wygodę  podczas  korzystania  z  usług 
medycznych. Dodatkowo, przeniesienie 
placówki  do  nowej  lokalizacji,  pozwo-
liło  nam  na  poszerzenie  zakresu  usług 
o naszą pierwszą w regionie Aptekę Me-
dicover  -  tłumaczy Ewa Przyłucka, dy-
rektor ds. sprzedaży w sektorze klientów 
kluczowych w Medicoverze.
Centrum oferuje kompleksowy zakres 

usług  medycznych,  w  tym  konsultacje 
u następujących specjalistów: internista, 
lekarz  medycyny  rodzinnej,  ginekolog, 
pediatra,  dermatolog,  okulista,  laryngo-
log, neurolog, kardiolog, endokrynolog, 

ortopeda,  psychiatra,  psycholog,  le-
karz medycyny  pracy,  chirurg,  kriochi-
rurg  dermatologiczny,  radiolog,  lekarz 
rehabilitacji.
Lista  dostępnych  badań  diagnostycz-

nych to m.in.: badania laboratoryjne, cy-
tologia,  audiometria,  spirometria, EKG, 
RTG, USG ortopedyczne, USG gineko-
logiczne, USG jamy brzucha, USG tar-
czycy, USG sutka, USG serca,  badanie 
pola widzenia. Medicover stworzył tak-
że specjalną ofertę dla rezydentów Olivia 
Business Centre
(GB)

EcoCar potrzebuje wsparcia
Studenci z koła EcoCarPG budują samo-
chód elektryczny zasilany ogniwem wodo-
rowym. Ich celem jest zwycięstwo w Shell 
Eco Marathon. Wygra go taki pojazd, który 
zajedzie najdalej na 1 litrze paliwa. 
Międzywydziałowe Koło Naukowe „Eco-
CarPG” to grupa zrzeszająca studentów 
pięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej 
(Mechanicznego, Elektrotechniki i Auto-
matyki; Elektroniki, Telekomunikacji i In-
formatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej, Oceanotechniki i Okrętow-
nictwa).
Dzięki ogromnemu wsparciu rektora PG, 
dziekanów poszczególnych wydziałów 
oraz zaangażowaniu sponsorów studenci 
są coraz bliżej realizacji swojego marzenia 
– udanego startu w Shell Eco Marathon. 
Jednak do ziszczenia planu wciąż brakuje 
ok. 20 tys. zł.
Shell Eco Marathon, który w tym roku 

odbędzie się Rotterdamie w dniach 15-
18 maja, adresowany jest do studentów 
uczelni technicznych z całego świata. 
Głównym założeniem jest stworzenie 
pojazdu, który na odpowiedniku ener-
getycznym 1 l paliwa konwencjonalnego 
przejedzie jak największą odległość. Co 
roku tysiące młodych inżynierów z całego 
świata bierze w nim udział, konkurs przy-
ciąga tłumy widzów i zainteresowanie 
mediów. Nic dziwnego więc, że również 
studenci PG chcą tam być ze swoim po-
jazdem. Jednak jak mówią: - Zwycięstwo 
jest tak ważne jak wiedza praktyczna, któ-
rą każdy z nas zdobywa w czasie realizacji 
projektu.
Kształtem pojazd przypominać będzie 
nieco zmodyfikowaną kroplę wody. Trój-
kołowa konstrukcja zbudowana została 
z włókna węglowego i aluminium. W pra-
cach pomagają studentom wykładowcy: 

prof. Zbigniew Krzemiński  z WEiA (opie-
kun koła) oraz dr inż. Artur Olszewski 
z WM.
Prototyp silnika i napęd pozytywnie 
przeszły pierwsze testy, karoseria jest 
już gotowa, koła i szkielet konstrukcji 
także.
 - W tej chwili brakuje nam bardzo istot-
nych części, które wpłyną na wydajność 
pojazdu. Muszą być po prostu dobrej 
jakości - mówi Marta Wójcik, zastępca 
prezesa MKN „EcoCarPG”, studentka 
WFTiMS (specjalność konwersja ener-
gii). - Potrzebujemy 20 tys. zł by dokoń-
czyć prace i móc pojechać do Holandii.
Przez 5 miesięcy pracy nad EcoCar`em 
udało im się nawiązać współpracę z pię-
cioma sponsorami, którzy w różny spo-
sób wsparli ich projekt, nie tylko finan-
sowo (wykonanie karoserii, niższe ceny 
zakupu materiałów itp.). Mimo braków 
finansowych studenci kontynuują pra-
cę nad pojazdem.
Studenci dziękują za pomoc wszystkim 
zaangażowanym. 

Medicover działa
Inwestycje 

w potencjał 
medyczny 

to kluczowy 
element 
strategii 
rozwoju 

Medicover
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Bezkonkurencyjna jest oczywi-
ście woda. Nie ma kalorii, cu-
kru, jest bezpieczna  - problem 
w tym, że nie ma smaku i dla-
tego tak niewiele osób po nią 
sięga. A powinno! Nie czekaj na 
pragnienie, naucz się pić wodę 
przez cały dzień. Po co? Aby 
utrzymać  szczupłą sylwetkę, 
zwiększyć koncentracje, po-
prawić stan skóry, przyspieszyć 
metabolizm, podczas treningów 
dać z siebie 100%, pozbyć się 
obrzęków i odzyskać energię. 
Jaką wodę wybrać?
Na rynku znajdują się wody 
o rożnym stopniu mineralizacji 
oraz gazowane i niegazowane.

Możemy wybierać pośród 
trzech rodzajów wody 

mineralnej. 
- Niskozmineralizo-
wana zawiera do 500 
ml minerałów na litr. 
Zalecana dla dzieci, 
kobiety w ciąży, a także 

osób z problemem wą-
trobowymi.

- Średniozminera-
lizowanama ma 
od 500 do 1500 
ml minerałów na 
litr. Najbardziej 
uniwersalny 
rodzaj wody. 
Powinna być  
to tzw. „woda 

codzienna”. 
Zawiera opty-

malną dla doro-
słego człowieka 

proporcję mine-
rałów.

Natomiast  wyso-
kozmineralizowana  
jest bogata w jony 
magnezu, wapnia, 
fl uoru. Zawiera powy-
żej 1500 ml minerałów 
na litr. Tę wodę powin-

ny spożywać osoby uprawiające 
sport, pracujące w klimaty-
zowanych pomieszczeniach, 
zestresowane i pijące duże ilości 
kawy. 
Gazowana czy nie?
W większości przypadków nie 
ma to znaczenia. Wody na-
turalnie gazowane są zdrowe 
i bezpieczne. Dwutlenek węgla 
zawarty w wodzie chroni ją 
przed namnażaniem się bakte-
rii - przedłużając w ten sposób 
jej trwałość.
Soki i inne „owoce” 
w płynie.
Aby sok był sokiem – najlepiej 
wycisnąć go samemu – wtedy 
mamy pewność co pijemy. 
W przemyśle spożywczym soki 
również powinny być wyłącz-
nie produktem owocowym. 
Producent nie może dodać do 
niego cukru, barwników, ani 
polepszaczy smaku. Soki świeżo 
wyciskane oraz tzw. jedno-
dniowe – to wśród owocowych 
napojów najlepsza opcja. 
Słodzone napoje 
gazowane, wody 
smakowe i energetyki.
Cała ta grupa produktów po-
winna znaleźć się na czarnej 
liście płynów do spożycia. Nie 
twierdzę, że konieczne jest 
zupełne usunięcie ich z życio-
rysu, ale powinny stanowić 
tylko formę rzadko spożywanej 
zachciewajki. Z pewnością nie 
zasługują na miano naczelnych 
napojów w ciągu dnia. To praw-
dziwy festiwal substancji sło-
dzących, w tym cukru i zabój-
czego syropu-glukozowo-fruk-
tozowego (jednego z głównych 
winowajców otyłości w USA), 
barwników i substancji stabili-
zujących oraz konserwujących. 

Anna Słomkowska
dietetyk medyczny i sportowy

Starasz się zdrowo jeść, uprawiać sport, 
a czy wiesz, że to co pijesz ma równie duży 
wpływ na to jak się czujesz i wyglądasz?

Co pijesz?
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Lifestyle

Inicjatywa jest jest platfor-
mą integrujacą i promu-
jącą ofertę jakościowych 
kulinariów województwa 
pomorskiego. Jego pomy-
słodawcą jest Pomorska 
Regionalna Organizacja 
Turystyczna (PROT), ale 
projekt realizowany jest 
w partnerstwie z Miastem 
Gdańsk i przy udziale 
branży gastronomicznej. 
Koordynację i nadzór re-
alizacyjny powierzono 
fi rmie landbrand, spe-
cjalizującej się w rozwoju 
markowej oferty turystyki 
kulinarnej. Na rok 2014 
zaplanowano szereg dzia-
łań o charakterze anali-
tycznym i wdrożeniowym. 
Wszystko po to, aby pro-
fesjonalnie i obiektywnie 
przeanalizować potencjał 
kulinariów regionu, stwo-
rzyć platformę współpracy 
oraz rozpocząć wspól-
ne działania, które mają 
szansę zwiększyć zyski dla 
branży, jak i budować sil-
ną, rozpoznawalną markę 
regionu na arenie między-
narodowej. Jednym z pod-
stawowych celów projektu 
jest wypromowanie tych 
restauracji, kótre mogą sta-
nowić wizytówkę kulinar-
ną Gdańska i Pomorskie-
go na perspektywicznych 

i wymagających  rynkach:  
skandynawskim, zachod-
nioeuropejskim oraz 
wśród turystów z Polski 
poszukujących jakościowej 
oferty gastronomicznej.

Projekt wspierają Slow 
Food Pomorze oraz Aka-
demia Kulinarna Fumen-
ti, pomagając wytypować 
restauracje, które spełniają 
ściśle określone kryteria 
bazujące na regulaminie 
międzynarodowego stowa-
rzyszenia Slow Food.
Realizację projektu wspar-
ło fi nansowo Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, a ofi cjal-
nie jego uruchomienie na-
stąpiło  28 marca w czasie 
odbywającej się w Gdańsku 
Konferencji Nowe Trendy 
w Turystyce.       (GB)

Kulinaria 
promują województwo
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Ruszył nowy projekt marketingowy 
Gdańsk-Pomorskie Culinarny Prestige. 
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Głównym założeniem Szminek jest budowanie prze-
strzeni, w której każda pani może wzbogacić się w wie-
dzę, doświadczenie, kompetencje. To przestrzeń, która 
stwarza możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, 
ale także - jak to pokazały dotychczasowe spotkania - 
realizacji marzeń. Szminkowy networking to proces 
wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia 
i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wza-
jemnych kontaktów w biznesie. 

Po pierwsze - innowacyjność

Ostatnie spotkania były o rozwijaniu kreatywności, bu-
dowaniu wewnętrznej siły i nabieraniu pewności siebie 
w prezentacji swoich pomysłów produktów i usług. Nie 
zabrakło i Walta Disney’a i Elevator speach. 
- Przyjdźcie, zobaczcie i odważcie się pokazać siebie 
przez duże S – zachęca Marzena Anna Grochowska, po-
mysłodawca i organizator tej inicjatywy, z Get Choice in-
nowacyjne wsparcie biznesu. - Efekt spotkania już widać: 
nieocenione morze kontaktów, kilkadziesiąt nieschodzą-
cych z twarzy uśmiechów i telefony, które już dzwonią!  
Czym jest Get Choice? To innowacyjność w działaniu, 
przez którą rozumiemy: tworzenie wiedzy, wypracowy-
wanie autorskich  rozwiązań dedykowanych dla biznesu 
jak i rozwoju osobistego, bazowanie na nowych osiągnię-
ciach naukowych, poszukiwanie nowatorskich rozwią-
zań szkoleniowych i poszukiwanie nowych sposobów 
funkcjonowania i współpracy na rynku.

Praca to pasja

Misją Get Choice jest wskazywanie drogi, dawanie wy-
boru i podnoszenie skuteczności poprzez ciągłe do-
starczanie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz 
inspirowanie innych do zmian i samorealizacji. - Chce-
my współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych 
klientów oraz wspierać ich w budowaniu przewagi kon-
kurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu biznesowym 
– wyjaśnia Marzena Anna Grochowska. - Nasze działa-
nia zmierzają do tego, by aktywnie poszukiwać nowych 
możliwości i rozwiązań, które stawać się będą motywa-
cją do podejmowania nowych wyzwań dla nas i naszych 
klientów. Nasza praca jest nasza pasją. Wartości są dla nas 
drogowskazem w drodze do sukcesu, przewodnikiem 
postępowania wobec współpracowników, klientów, do-
stawców i partnerów biznesowych. Każdy przedstawiciel 
naszej fi rmy ma wiedzę, odpowiednie umiejętności  in-

W kobiecym gronie

Panie spotykają się w damskim towarzystwie

Szminki, Ploty, Papiloty to spotkania dla wszystkich pań, które mają ochotę powędrować po 
inspirację, podzielić się swoja wiedzą i umiejętnościami lub dopiero szukają pomysłu na siebie. 
To spotkania dla kobiet, które czują, że nadszedł czas na realizację własnych marzeń, a jedno-
cześnie potrzebują skutecznych narzędzi i wsparcia we wprowadzaniu zmian w życie.  
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terpersonalne, oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na efektywną 
pracę.

Bo liczy się rozwój...

- Uznajemy, że tak wiedza, jak i umiejętności nie są niczym sta-
łym i nadanym, dlatego nie ustajemy w ciągłym rozwijaniu 
swoich kompetencji – dodaje Marzena Anna Grochow-
ska. - Innowacyjność i kreatywność to ciągły, niekończą-
cy się proces wdrażania nowatorskich rozwiązań. To 
bieg za nowymi trendami, potrzebami naszych klientów, 
zmieniającą się rzeczywistością. To tworzenie kreatyw-
nych programów i ćwiczeń pozwalających uzyskać 
jak najlepsze rezultaty. Pasja i stałe wyzwania 
to chęć bycia z ludźmi i ciągłego rozwijania 
siebie. To oddanie się naszym osobistym 
pasjom, które często bywają inspiracją, mo-
torem do podejmowania nowych wyzwań za-
wodowych. Nie zadajemy sobie pytań, dla-
czego coś się nie udaje, tylko w jaki spo-
sób możemy to zmienić. Każda zmiana 
bowiem dla nas jest motorem do tego, 
by nauczyć się nowego, i by potem 
dzielić się tym co odkrywamy z inny-
mi.                                            Oprac. DK
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ska. - Innowacyjność i kreatywność to ciągły, niekończą-
cy się proces wdrażania nowatorskich rozwiązań. To 
bieg za nowymi trendami, potrzebami naszych klientów, 
zmieniającą się rzeczywistością. To tworzenie kreatyw-
nych programów i ćwiczeń pozwalających uzyskać 
jak najlepsze rezultaty. Pasja i stałe wyzwania 
to chęć bycia z ludźmi i ciągłego rozwijania 
siebie. To oddanie się naszym osobistym 
pasjom, które często bywają inspiracją, mo-
torem do podejmowania nowych wyzwań za-
wodowych. Nie zadajemy sobie pytań, dla-
czego coś się nie udaje, tylko w jaki spo-
sób możemy to zmienić. Każda zmiana 
bowiem dla nas jest motorem do tego, 
by nauczyć się nowego, i by potem 
dzielić się tym co odkrywamy z inny-
mi.                                            Oprac. DK
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Lifestyle

Riviera 
opanowana przez modę

W Centrum Riviera w Gdyni królowała moda. Na dwóch wybiegach 
zaprezentowane zostały najnowsze trendy modowe wchodzących ko-
lekcji wiosna/lato, odbyły  się targi off  polskich wybitnych stylistów 
i charakteryzatorów, rywalizowały także blogerki modowe.

W ramach wydarzenia zorganizowano spotkanie 
Ewy Chodakowskiej (z prawej) z fanami.

Atrakcyjnym punktem wydarzenia 
był pojedynek blogerek modowych 
– Bloger Fajting

Od lewej: Katarzyna Łukasiewicz (blogerka mo-
dowa), Tomasz Podsiadły (prowadził imprezę) 
i Kapuczina (blogerka modowa).

Blogerka modowa Kapuczina (druga z lewej) i jej modelka  wygrały głosami publiczności 
w Bloger Fajting

Uczestnicy imprezy mogli zaczerp-
nąć opinii stylistek na temat wio-
sennych zmian, porad dotyczących 
fi gury oraz ubioru.
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jachty, katamarany, motorówki i skutery to tylko 
początek. Bo należący do Sylwestra Ołdaka i Bar-
tosza Głowackiego Projekt Sopot prezentuje pełną 
ofertę jednostek pływających w klubowo-imprezo-
wej atmosferze.

Nietypową i ekskluzywaą ofertę można znaleźć 
na stronie  www.czarteryjachtu.com. Propozycja 
Projektu Sopot jest także uniwersalna, każdy tam 
znajdzie coś dla siebie - od typowo sportowego po-
mysłu na spędzanie czasu po szalone imprezy na 
40 osobowym katamaranie Lagoon 52.

Flagową jednostką jest właśnie katamaran Lago-
on 52. Fabrycznie nowy, dostępny do czarterów już 
od lipca. Klasa i elegancja - najnowsze technolo-
gie, wszystkie możliwe opcje dodatkowe, nieogra-
niczone możliwości. Idealny na imprezę nawet dla 
40 osób lub dłuższy rejs. W wakacje można wy-
czarterować go na terenie Zatoki Gdańskiej i Morza 
Bałtyckiego. 

- We wrześniu proponujemy Państwu dwutygo-
dniowy rejs dookoła Europy - z Sopotu poprzez 
Bornholm, Kilonię, Amsterdam, Le Havre, Lizbonę, 
Walencję kończąc w Barcelonie. Cena takiego rejsu 
to 2500 pln. Natomiast w październiku proponuje-
my czartery na Wyspach Kanaryjskich A już 10 listo-
pada jacht bierze też udział w największych amator-
skich regatach ARC RACE. To największe światowe 
regaty dla jachtów turystycznych. Co roku, ponad 
200 jednostek przepływa trasę z Grand Canaria do 
Sant Lucia 2700 mil morskich. Ponad 1200 uczest-
ników nastawionych na sportowe emocje i świetną 
zabawę. Gwarantowane niezapomniane przeżycie. 
W tym roku wystartuje w nich właśnie katamaran 
Lagoon 52 - podkreśla Bartosz Głowacki z Projektu 
Sopot.

Projekt Sopot ma także w ofercie katamaran Lago-
on 450, którym można zwiedzić malownicze Morze 
śródziemne. Porty Sycylii, Korsyki, Ibizy czy Majorki 
stoją otworem, gdyż jacht jest tam dostępny przez 
cały rok. Trzy przestronne kabiny zapewniają go-
ściom dużą prywatność. W ciągu dnia może na nim 
przebywać nawet 12 osób. 

Korzystając z oferty www.czarteryjachtu.com mogą 
znaleźć coś dla siebie także miłośnicy szybkości i pędu 
powietrza.

- Dla zwolenników większej prędkości proponujemy 
motorówkę  Princess V 45 Lazy Beach. 15 metrowa 
jednostka idealnie nadaje się do aktywnego spędzania 
czasu. W wyposażeniu ma narty wodne oraz wake bo-
ard. Oczywiście można też poopalać się na  przestron-
nym pokładzie, lub zorganizować imprezę na 15 osób.  
Kolejna motorówka to Bayliner 320. - Dostępny na tere-
nie Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Na pokładzie 
mieści 11 osób. To także pomysł  dla fanów adrenaliny 
- tłumaczą przedstawiciele fi rmy.

W ofercie znaleźć można także  słynny jacht  Kapitana 
Romana Paszke – Maxi Katamaran Gemini 3. Warto do-
dać, że to właśnie on może być nawigatorem podczas 
zorganizowanych na pokładzie eventów. Katamaran 
mieści 20 osób. Idealny na rejsy przez Atlantyk. Przez 
całe wakacje stacjonuje w Sopockiej  Marinie, zimę spę-
dza na Karaibach. 

Poszukiwaczom egzotycznych wrażeń fi rma może za-
proponować czartery na Karaibach. A co ciekawe kosz-
ta takiego nietuzinkowego spędzania czasu nie są takie 
duże. Bo cena przelotu z Berlina to tylko około 400 Euro, 
cena czarteru od 3500 pln od osoby,  wraz z załogą. 

Bliskie odległości pomiędzy wyspami pozwalają na 
nocleg na  takich wyspach jak: Aruba, Margarita, Tor-
tuga, Trynidad i Tobago, Barbados, Martynika, Santa 
Lucia.

Dodatkowo czarterując jakąkolwiek z jednostek można 
skorzystać z czterech skuterów wodnych ( super szyb-
kich Bombardierów   RPX215 ) nart wodnych, wake 
board, kajaków, banana czy sprzętu do nurkowania. 
A mając do dyspozycji tak wiele możliwości po prostu 
nie sposób się nudzić.

Startuje Projekt Sopot, czyli ekskluzywne połączenie 
sportów, miłości do morza, rozrywki i muzyki.

Sprawdź nas na www.czarteryjachtu.com
www.facebook.com/lagooncharterpl

Info@czarteryjachtu.com
Tel. 724 555 666, 724 400 500, 724 500 600
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Kamienica Rybacka w centrum Gdyni 
to 12 wyjątkowych apartamentów, 2 pen-
thousy  z  tarasami, miejsca  parkingowe 
oraz  lokale  usługowe  usytuowane  na 
parterze i pierwszym piętrze kamienicy.
Dzięki  rozbudowanej  infrastrukturze 

budynku  oraz  podwyższonym  standar-
dzie  jego  wykonania,  mieszkańcy  Ka-
mienicy  Rybackiej  będą mogli  cieszyć 
się  przestrzenią  i  komfortem.  Stylowa 
kamienica  gwarantuje  warunki  miesz-
kaniowe na najwyższym poziomie.
Jedną  z  najważniejszych  spraw  bra-

nych pod uwagę przy kupowaniu miesz-
kania  jest  lokalizacja.  Trudno  znaleźć 
lepsze  miejsce  –  w  samym  centrum 
nowoczesnego, młodego miasta i jedno-
cześnie zaledwie 500 metrów od morza. 
Gdynia  to miasto przyszłości. Rosnąca 
w  błyskawicznym  tempie  popularność 
tego  miasta  wśród  inwestorów  i  tury-
stów czyni Gdynię jednym z najbardziej 
atrakcyjnych miejsc  w  kraju.  Gdyńska 
Starówka  to  centrum  biznesu,  kultury 
i  rozrywki.  Najmodniejsze  kluby,  sie-

dziby największych firm, galerie sztuki 
oraz liczne atrakcje przyciągają jak ma-
gnes. W  tym  pulsującym  sercu  miasta 
usytuowana  jest  Kamienica  Rybacka 
przy ul. Abrahama 13.
Kamienica  Rybacka  to  także  synonim 

komfortu  i  bezpieczeństwa.  Na  miesz-
kańców  czekają  liczne  udogodnienia, 
takie  jak  podziemna  hala  garażowa,  ci-
chobieżne  windy,  zabezpieczona  strefa 
podwórza,  videodomofony  czy  moni-
toring.  Do  dyspozycji  klientów  jest  14 
apartamentów  w  podwyższonym  stan-
dardzie (12 apartamentów oraz 2 pentho-
usy z indywidualnymi tarasami).
Na parterze oraz pierwszym piętrze in-

westycji  deweloper  przewidział miejsca 
dla lokali usługowych. Budynek posiada 
rozbudowaną infrastrukturę.
Współczesna  architektura  Kamienicy 

Rybackiej, ze szklaną fasadą oraz z duży-
mi  przeszklonymi  strefami  o  industrial-
nym charakterze, pozwala zachować nie-
zwykle cenne poczucie przestrzeni i kom-
fortu w centrum miasta.                  (R.K)

Startupowe 
spotkanie Karotek
Nieoczekiwany desant 
z Poznania, silna męska 
reprezentacja, dużo o star-
tupach i miejsce, z którego 
widać panoramę Gdańska. 
Tak właśnie wyglądało mar-
cowe spotkanie Geek Girls 
Carrots 3Miasto. 

Startup - to temat przewodni 
spotkania kobiet kochających nowe 
technologie, które odbyło się 14 
marca w gdańskim Olivia Business 
Centre.
Michał Wroczyński z Fido Labs to 
lekarz, który wybrał karierę w no-
wych technologiach. Opowiadał 
o zdobywaniu funduszy na startup 
w Dolinie Krzemowej. Nie ukrywał, 
że przez 95% czasu w startupie 
bywa beznadziejnie. Pozostałe 5% 
jest jednak fantastyczne. 
Monika Synoradzka, koordynatorka 
Geek Girls Carrots z Poznania, po-
dzieliła się z koleżankami z Trójmia-
sta wiedzą o tym, jak z sukcesem 
prowadzić startup. Wspomniała 
o konieczności jasnego ustalenia 
zadań w zespole zwłaszcza, jeśli 
tworzą go przyjaciele. 
Marcin Kowalik z funduszu Black Pe-
arls i Pomorskiego Klastra ICT Interi-
zon przyniósł kwiaty dla wszystkich 
uczestniczek spotkania. To było miłe 
nawiązanie relacji. Nic dziwnego, bo 
prezentacja Marcina dotyczyła wła-
śnie relacji. Marcin mówił o koniecz-
ności łączenia w startupach różnych 
światów, jednostek i osobowości. 
Wspomniał o zaletach posiadania 
przyjaciół w pracy. Zalecał, by nie 
zapominać o sprawach duchowych.
Damian Derebecki, też z ekipy Inte-
rizon, opowiedział o pozyskiwaniu 
kapitału ludzkiego dla firm z branży 
IT. Wspomniał o projekcie zrealizo-
wanym z gdańskim Urzędem Pracy. 
Po prelekcjach odbył się networ-
king. W ruch poszły wizytówki. 
Rozmowy toczyły się na wszelkie 
możliwe tematy. 
Trójmiejskie Karotki spotykają się 
już drugi rok. Są częścią ogólnopol-
skiej inicjatywy Geek Girls Carrots, 
działającej w kilkunastu miastach 
Polski. GGC promuje kobiety w IT 
i zachęca je do zakładania własnych 
firm związanych z nowymi techno-
logiami. Geek Girls Carrots ściśle 
współpracują z polskim środowi-
skiem startupowym oraz z dużymi 
firmami z branży IT.
(HB) 

kAmienicA 
rybAckA 
– styl, komfort i przestrzeń

Centrum Gdyni to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc 
do zamieszkania w Trójmieście. Na mapie mieszkań 
i apartamentów pojawiła się właśnie kolejna atrakcyjna 
pozycja – Kamienica Rybacka. 
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