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Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 28 
numer Expressu Biznesu. Zwłaszcza, że dopiero co 
obchodziliśmy ważną dla nas wszystkich rocznicę, 
czyli 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji 
systemowej i – co za tym idzie - funkcjonowania 
samorządności terytorialnej w naszym kraju. 
Z tej okazji sprawdzamy, co słychać u naszych, po-
morskich samorządowców. Przyglądamy się, jak 
przez ostatnie ćwierćwiecze zmieniła się Polska nie 
tylko „globalnie”, ale i lokalnie. Zapraszamy zatem 
do lektury najnowszych wieści z Gniewa, Tczewa, 
czy Kwidzyna. Dzięki temu będą się mogli Pań-
stwo przekonać, jak przez ostatnie lata zmieniła 
się tczewska starówka, wypiękniał gniewski zamek 
oraz, jak dynamicznie rozwija się kwidzyński Park 
Naukowo-Technologiczny. 
Ponadto właśnie rozpoczął się na dobre sezon letni, 
a co za tym idzie – pora wakacji i urlopów. Zachęca-
my zatem do zapoznania się z dodatkiem „Warmia 
i Mazury”, gdzie znajdą Państwo wiadomości z tego 
malowniczego, słynącego nie tylko z turystyki, re-
gionu. Zapraszamy także do Władysławowa, które 
przygotowania do sezonu dopięło na ostatni guzik 
– na spragnionych rozrywki czekają tutaj liczne 
letnie imprezy i plenerowe wydarzenia kulturalne. 
Warto zapoznać się także z wakacyjną ofertą bran-
ży hotelarskiej i gastronomicznej. A na szczególną 
uwagę zasługuje ciekawostka na rynku – wypoczy-
nek połączony z atrakcyjną inwestycją – czyli nie-
ruchomości w systemie „condo”. 
Przede wszystkim jednak, jako Express Biznesu, 
skupiamy się na tym, jak Pomorze wspiera i rozwi-
ja przedsiębiorczość. Na naszych łamach Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa pomorskiego, 
zapoznaje Czytelników z informacjami o tym, jak 
działa Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Przy okazji 
poznajemy opinie przedsiębiorców, którzy stwo-
rzyli i rozbudowali firmy, posiłkując się wsparciem 
w ramach inicjatywy Jeremie.
Z kolei o tym, że w biznesie bez prawnika ani rusz, 
przekonuje w rozmowie z nami mecenas Ryszard 
Stopa. Niedawno wręczono Gryfy Gospodarcze 
– pytamy laureatów o to, co wyróżnia ich firmy 
spośród innych. Ponadto w numerze nowinki li-
festylowe - kulinaria, modne gadże-
ty, nowości książkowe. Jesteśmy 
wszędzie tam, gdzie kształtują się 
nowe trendy. Przekonujemy, że 
wizyta w Porcie Rumia to nie tyl-
ko zakupy oraz przedstawiamy 
porady dietetyczki. 
Zapraszamy zatem do lektu-
ry, życząc jednocześnie, by to 
lato okazało się dla Państwa 
owocne zarówno pod wzglę-
dem zawodowym,  jak 
i osobistym!
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Działalność Jeppesen Poland kon-
centruje się m.in. na dostarczaniu 
zaawansowanych rozwiązań 
nawigacyjnych poprawiających 
bezpieczeństwo i wydajność ope-
racyjną. Zespół Jeppesen Poland 
od wielu lat pełni kluczową rolę 
w produkcji cyfrowej kartografii 
dla żeglugi, jak również w tworze-
niu oprogramowania dla klientów 
indywidualnych i biznesowych. 
Gdański oddział firmy działa 
w ramach struktur Digital Avia-
tion i od 7 lat produkuje mapy 
lotnicze, tworzy zaawansowane 
systemy nawigacyjne, rozwija 
oprogramowanie oraz wykonuje 
projekty badawczo-rozwojowe dla 
wszystkich sektorów transportu. 
Firma Jeppesen, dysponująca naj-
obszerniejszą bazą informacyjną 
na świecie, jest głównym źródłem 

danych dla najbardziej zaawanso-
wanych systemów nawigacyjnych.
-Strategicznym wyzwaniem Jep-
pesen Poland jest osiągnięcie do-
skonałości operacyjnej w całym 
łańcuchu tworzenia wartości dla 
Boeing DA, poprzez zapewnienie 
przewidywalnego, efektywnego 
kosztowo modelu biznesowego 
zorientowanego na zrównowa-
żony wzrost. W tych staraniach 
współpraca z Invest in Pomerania 
jest kluczowa dla zapewnienia 
wysokiej jakości danych wspiera-
jących nasze procesy decyzyjne, 
umożliwia dostęp do mecha-
nizmów pomocowych, a także 
efektywnie wspiera politykę bran-
dingową Jeppesen szczególnie na 
rynku pracy – mówi Rafał Step-
nowski, Prezes Jeppesen Poland.                                  
(GB)

Gdański oddział 
Jeppesen Poland 
zwiększa zatrudnienie
Dzięki wsparciu Boeinga, Jeppesen Poland, globalna firma infor-
matyczna, której siedziba mieści się w Gdańsku planuje podwoić 
liczbę strategicznych działów do 2015 roku. Na atrakcyjną pracę 
mogą liczyć specjaliści między innymi z dziedzin: IT (w zakresie 
aplikacji mobilnych), nawigacji, geodezji i kartografii, geoinfor-
macji, lotnictwa i inżynierii materiałowej. W związku z nowym 
projektem firma zwiększy zatrudnienie z 210 obecnie pracują-
cych do ponad 300 osób. 
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Pomimo bardzo zmiennego otoczenia prawnego, 
kasom udało się wypracować w minionym roku 
zysk, zwiększyć liczbę członków, wartość depo-
zytów i kredytów. Konferencja Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych stanowiła 
okazję do podsumowań i planów na kolejne lata 
działalności. Jak co roku również nie zabrakło na 
niej znamienitych gości i pamiętnych wydarzeń.
- Rodzime instytucje finansowe budują lepszą 
Polskę – mówił Rafał Matusiak, prezes Kasy 
Krajowej. - Uważamy tak wbrew działaniom 
niektórych sił politycznych, które ciężko pracują 
nad tym aby tych polskich instytucji było na na-
szym rynku jak najmniej. Doświadczenie, które 
wynosimy z tego okresu jasno pokazuje jak bar-

„Budujemy lepszą Polskę” – pod takim ha-
słem w Sopocie w Hotelu Sheraton odbyła się 
XXII Krajowa Konferencja SKOK. Uczest-
nicy dużo uwagi poświęcili zmianom zasad 
rachunkowości.

SKOK-i 
liczą zyski

Nowe wagony 
na trasie do  Gdyni
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Podróż koleją z Gdyni do Wrocławia będzie 
od teraz bardziej komfortowa. PKP Intercity 
odebrało 9 wagonów z 25 zamówionych w po-
znańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych H. 
Cegielski. 
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dzo nieprzemyślane i niespójne są przepisy, zgodnie z którymi 
kasy i Kasa Krajowa muszą prowadzić swoją działalność. To 
niefortunne prawo trzeba zmienić! Dla mnie osobiście minio-
ny rok pokazał jeszcze jedno - jesteśmy na tyle silną i dobrze 
przemyślaną strukturą podmiotów, że nawet takie zawirowa-
nia i problemy nie są w stanie zaprzepaścić naszych osiągnięć 
i uniemożliwić kasom realizację ich podstawowej misji – po-
mocy drugiemu człowiekowi.
Dorota Korbut

- Nowoczesne, komfortowe 
i dostępne dla wszystkich - tak 
nowe wagony określa Zuzanna 
Szopowska, rzecznik prasowy 
PKP Intercity - Są wyposażone 
w ergonomiczne fotele, nowocze-
sne toalety i klimatyzację. Przy 
każdym fotelu zamontowano 
gniazdko elektryczne oraz indy-
widualne oświetlenie. Zamiast 
tradycyjnych tablic informacyj-
nych, w wagonach umieszczono 
elektroniczne wyświetlacze, na 
których pojawią się informacje 
o przebiegu trasy - dodaje.
Nowe wagony przystosowane są 
do prędkości 160 km/h. Można 
w nich, w specjalnych miejscach, 
przewozić narty i rowery. Pomy-
ślano też o podróżnych z dzieć-
mi - w wybranych toaletach 
zamontowane zostały przewijaki 
dla niemowląt. Część nowych 
wagonów posiada udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych 
- podjazdy, szersze drzwi oraz 
miejsca dla osób o ograniczonej 
mobilności.
Zakup 25 nowych wagonów 
kosztował 176 mln złotych, 
z czego 67 mln pochodzi ze środ-
ków unijnych. 
(GB) 

Magazyn Forbes opublikował 
artykuł na temat komunikacji 
prowadzonej przez instytucje 
publiczne na Twitterze. Gdyński 
profil wymieniany jest wśród 
najlepszych w Polsce. 

-Gdynia jest wzorem - twierdzi 
Eryk Mistewicz, ekspert strategii 
marketingowych.
Magazyn „Forbes” w artykule 
„Dobre praktyki instytucji pu-
blicznej na Twitterze” pokazuje 
przykłady skutecznej komunikacji 
z wykorzystaniem tego medium. 
Wśród najlepiej prowadzonych 
profili na „ćwierkającym portalu” 
wymienia warszawskie Lotnisko 
im. Fryderyka Chopina, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
oraz... miasto Gdynia.
-Trudno jest prowadzić konto 
miasta na Twitterze. Na palcach 
jednej ręki można dziś policzyć 
polskie miasta potrafiące to robić 
- twierdzi Eryk Mistewicz, eks-

Gdyński Twitter 
najlepszy w Polsce
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pert strategii marketingowych, szef kwartalnika 
opinii „Nowe Media”. Przegrywają miasta, które 
traktują Twitter niczym kolejną tablicę reklamo-
wą. Tego tak się nie robi, to bardzo wymagające 
medium. Gdynia jest wzorem. To, jak operuje na 
Twitterze, staje się dziś wzorcem dla innych pol-
skich miast i samorządów. Jak to robić skutecz-
nie? Warto podglądać Gdynię! - dodaje.
(GB)

Studenci ASP 
zaprojektowali kabinę jachtu
Projekty kabin VIP w stylu polskim do jachtu motorowe-
go 70 Sunreef Power stworzyli studenci ASP z Gdańska.

Zaprezentowane projekty 
powstały podczas warsz-
tatów z podstaw techno-
logii wnętrz jachtowych, 
które stworzono w ramach 
współpracy gdańskiej 
stoczni Sunreef Yachts 
z uczelnią.
Przed podjęciem wyzwa-
nia, studenci mieli okazję 
zwiedzić stocznię Sunreef 
Yachts i bliżej przyjrzeć się 
wszystkim etapom budowy 
kilku jednostek, w tym no-
wopowstałej 70 Sunreef Po-

wer. Jacht ten charakteryzu-
je się dynamiczną sylwetką 
i imponującą przestrzenią 
użytkową pozwalającą na 
jego zagospodarowanie 
według własnego uznania. 
- Dotychczas firma nie 
realizowała zlecenia na 
wnętrza w stylistyce pol-
skiej, ale istnieje ogromna 
szansa, że prace studentów 
gdańskiej ASP zainspirują 
kolejnych klientów – tłu-
maczą przedstawiciele 
stoczni. (GB)

Od lewej: Wiktor Kamiński, członek Rady Nadzorczej 
Towarzystwa Zarządzającego SKOK i Rafał Matusiak, 
prezes Kasy Krajowej
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Pańska firma prawnicza jest jedną z największych 
w naszym kraju, funkcjonuje od wielu lat. Jakie 

były początki?

- Na rynku jesteśmy od niemal 30 lat. Początki – jak to zwykle 
bywa – były trudne. W 1986 r., gdy odszedłem z sądu, trzeba się 
było zastanowić: „i co dalej?”. Powstała więc niewielka kancela-
ria. Było nas dwóch wspólników, oprócz tego zatrudnialiśmy kil-
ka osób. Pamiętam, że w tym czasie dysponowaliśmy teleksem, 
o komputerach czy internecie nikt wówczas nie słyszał. 

Czym wówczas się zajmowaliście?

- Część naszej pracy była związana z obsługą handlu zagranicz-
nego na rynkach i rosyjskim i NRD-owskim. Na szerszą skalę 
wszystko zaczęło się rozwijać na początku lat 90-tych. To był taki 
„złoty okres” tworzenia ogromnej ilości spółek w Polsce. Docho-
dziło do tego, że potrafiliśmy zakładać do 10 tys. spółek rocznie! 
Wiązało się to oczywiście z obsługą tych spółek, więc z tego cza-
su pozostało nam wiele kontaktów. Specjalizujemy się w prawie 
gospodarczym, handlu zagranicznym, ubezpieczeniach i prawie 
bankowym, ale i innych dziedzinach prawa. 

Czy sprawy, którymi kancelaria zajmowała się nie-
mal 30 lat temu, różnią się znacząco od tych dzi-

siejszych? Czy może są to te same problemy, 
tylko w innej rzeczywistości?

- W jakimś zakresie te problemy są zbliżone. Szczególnie, że w na-
szej rzeczywistości gospodarczej nie było tradycji tworzenia firm, 
czy akumulacji kapitału. Mieliśmy do czynienia z drapieżnym 
kapitalizmem, szybkim dochodzeniem do majątków i szybkim 
ich traceniem. Z różnych przyczyn nie ma rodzinnej tradycji za-
rządzania swoim majątkiem i pomnażania pieniędzy, gdzie syn 
dziedziczy po ojcu, ojciec po dziadku – i mamy np. 150 – 200 lat 
tradycji tworzenia, funkcjonowania firmy oraz dostarczenia środ-
ków utrzymania z firmy. 

Czy uważa pan, że firmy potrzebują 
stałej obsługi prawnej? 

- Polska kultura prawna jest stosunkowo uboga. Największą po-
rażką dla firmy jest to, jak spotyka się z kontrahentem w sądzie. 
Bo to oznacza, że ktoś czegoś nie dopilnował, albo po jednej, 
albo po drugiej stronie. Bywają oczywiście zdarzenia losowe, ale 
w normalnym funkcjonowaniu, gdy ktoś komuś sprzedaje towar, 
a druga strona go kupuje i za niego nie płaci, to właśnie pójście 
do sądu jest porażką. Oznacza bowiem, że handlowiec, prawnik, 
prezes, dyrektor handlowy czy jeszcze ktoś inny nie dopilnowali 
tej transakcji, bo nie była należycie zabezpieczona. Kontrahent 

Z mecenasem Ryszardem Stopą, założycielem i właścicielem 
sieci kancelarii radcy prawnego, rozmawia Rafał Korbut. 

Prawnik 
w biznesie 
to konieczność

na rynku jesteśmy 
od niemal 30 lat. 
początki – jak to zwykle 
bywa – były trudne.
‘‘
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nie został należycie rozpoznany, został 
niedoceniony bądź przeceniony. W związ-
ku z powyższym towar wyszedł, wszyscy 
wzięli sobie premie, a pieniądze do firmy 
nie wpłynęły. Gdy sprawa trafia do sądu, 
to są kolejne koszty wpisów sądowych, 
opracowań pozwów, występowania, prze-
jazdów, przygotowywania się do tych 
rozpraw. Bo często wygląda to tak, że np. 
dwa tygodnie przed taką rozprawą prezes 
zajmuje się tylko tym, co ma powiedzieć, 
gdy zostanie zapytany o jakieś szczegóły, 
przygotowuje sobie przemówienia, nie śpi 
po nocach i przez ten czas żyje wyłącznie 
tym tematem. I w tym czasie nie wykonuje 
swoich normalnych obowiązków, przez co 
firma traci kolejne pieniądze, które w tym 
czasie zarobiłaby. Zajmuje się czymś in-
nym, niż to na czym się nie zna. 

Właśnie, często ludzie sami 
starają się rozwiązywać spra-
wy prawne mimo tego, że nie 
mają do tego merytorycznego 
przygotowania. Dlaczego tak 
robią, a nie zwracają się do 

specjalistów?

- U nas jest tak, że często zaczynamy inte-
res nie mając pieniędzy, bo chcemy je za-
robić. A nie tak, że mając pieniądze chce-
my je pomnożyć, jak to w wielu firmach 
zachodnich. I tu jest różnica w mental-
ności – bo jeśli ktoś dopiero chce zarobić, 
zaczyna oszczędzać na wszystkim: kartce 
papieru, ołówku zamiast długopisu i po-
tem są takie efekty. Bo jest myślenie „po 
co nam dyrektor finansowy, przecież wła-
ściciel na wszystkim się zna?” albo „po co 
nam prawnik, skoro w internecie są wzory 
umów?”. I nikt się nie zastanawia, że taki 
wzór umowy może w ogóle nie pasować 
do danej sytuacji, że być może takiego 
przypadku jeszcze nie było. A przecież 
każdy kontrakt jest inny. Zawierany jest 
pomiędzy innymi ludźmi, są inne specy-
fiki towarów, inne warunki, itd. 

W jakim momencie właści-
ciel czy prezes firmy powinien 
zdać się na specjalistów, czyli 

prawników?

- W momencie negocjowania, a następnie 
podpisywania kontraktu. Prawnik w biz-
nesie to nie jest tylko kwestia konkretnych 
artykułów. Polski prawnik często analizuje 
wszystko pod kątem naszego prawa. Ale 
jeśli jesteśmy na styku z prawem skandy-
nawskim czy rosyjskim to dochodzi do 
nieporozumień na tle zwyczajów han-
dlowych , którym ten prawnik – mający 
praktyczną wiedzę – jest w stanie zapobiec 
i zabezpieczyć firmę. 

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

prosimy o przesłanie skanu lub kopii tego formularza na:
e-mail: redakcja@expressy.pl, fax na nr 58 736 16 92 
lub adres: Redakcja NORDAPRESS, Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Zapraszamy do korzystania 
z prenumeraty magazynu 
EXPRESS BIZNESU
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‘‘

Czy w polskich realiach praw-
nych łatwo jest prowadzić fir-

mę? Obecnie jest dość modne 
zachęcanie młodych ludzi do 

zakładania własnych działalności 
gospodarczych. Czy każdy na-

daje się do prowadzenia własnej 
firmy?

- Nasze prawo nie jest jakieś dziwne ani 
szczególnie odstające od tego obowiązują-
cego w innych krajach. Teraz państwo eu-
ropejskie zbliża nas do rozwiązań, które są 
wprowadzane wszędzie. Z tym że prawo to 
jedno, a urzędnicy to już co innego. U nas 
nie ma opiekuńczej roli państwa, raczej 
podejście „radźcie sobie sami”. Zachęca 
się więc młodych, bo wtedy ma się z nimi 
spokój. A nie jest tak, że rynek wszystko 
załatwi i każdy sobie poradzi. A wiele osób 
nie nadaje się do tego, aby prowadzić swo-
ją firmę. Tymczasem mogą być znakomi-
tymi fachowcami.

Jakie są główne zalety stałej 
współpracy z firmą prawniczą 
i dlaczego firmy powinny się 

konsultować?

- Prawnik dobrze wykonuje swój zawód, 
jeśli w firmie, którą obsługuje, nie do-
chodzi do spraw sądowych. Co prawda 
taka sytuacja może obrócić się przeciw-
ko prawnikowi, gdyż można by uznać, 
że skoro nic się nie dzieje, to po co nam 
prawnik? Tymczasem to jest właśnie efekt 
działania dobrego specjalisty, tzn., że 
wszystko jest tak zabezpieczone, a sprawy 
klienta prowadzone są w taki sposób, że 
nie dochodzi do potencjalnych spraw są-
dowych a ewentualne konflikty załatwiane 
są w drodze ugód czy porozumień. I to jest 
główna zaleta stałej obsługi przez dobrego 
prawnika.

Dziękuję za rozmowę.

Mecenas Ryszard Stopa jest 
założycielem i właścicielem 
Kancelarii Radcy Prawnego 
Ryszarda Stopy. Oprócz tego 
zasiada jako członek Sądu 
Arbitrażowego przy Stowarzy-
szeniu Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców, jest także 
członkiem Komisji do spraw 
Funduszy Strukturalnych 
i Dyrektyw Unijnych tej Izby. 
Włada językiem niemieckim 
i rosyjskim.
Ryszard Stopa jest miłośni-

kiem sportu, w szczególności 
piłki nożnej. Przez wiele lat 
był prezesem Stowarzyszenia 
Klub Sportowy Bałtyk Gdy-
nia, za jego rządów drużyna 
awansowała do II ligi. Wielo-
letni prezes Polsko-Bułgarskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, 
czynnie działa w licznych 
organizacjach społecznych. 
W wolnym czasie lubi jeździć 
na rowerze, zagrać w tenisa 
albo wypocząć na Kaszubach 
przy grillu z przyjaciółmi.

SYLWETKA

nasze prawo nie jest 
jakieś dziwne ani szcze-
gólnie odstające od 
tego obowiązującego 
w innych krajach. teraz 
państwo europejskie 
zbliża nas do rozwią-
zań, które są wprowa-
dzane wszędzie. 
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Wśród pożyczkobiorców PFP Sp. z o.o. bardzo wysoki odsetek 
-  bo ponad 40 procent  - stanowią starterzy czyli firmy ze sta-
żem na rynku nie dłuższym niż 24 m-ce. 
- Staramy się świadomie uczestniczyć w pobudzaniu przedsię-
biorczości w regionie. Kolejne umowy operacyjne JEREMIE 
realizowaliśmy zawsze na bazie nowej oferty. Nasze pożyczki 
są więc dostosowane do sytuacji i aktualnych potrzeb przed-
siębiorców. Jesteśmy instytucją „non-profit” -  nie działamy  
dla zysku, dlatego wypracowany przez spółkę model mikro-
finansowania firm w pierwszej kolejności uwzględnia interesy 
naszych pożyczkobiorców, w szczególności szansę ich powo-
dzenia na rynku  -  mówi Sławomir Koprowski - Prezes Zarzą-
du Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 

Oprocentowanie 
niższe niż rynkowe

JEREMIE jest sztandarowym produktem Pomorskiego Fun-
duszu Pożyczkowego. Spółka jest na finiszu realizacji czwartej 
umowy operacyjnej; dotychczas pozyskała 75 milionów z pro-
gramu JEREMIE i jako pierwsza w regionie zaczęła oferować 
pożyczki z oprocentowaniem niższym niż rynkowe - w ra-
mach pomocy de minimis.
- Zainteresowanie ofertą JEREMIE przerosło nasze oczekiwa-

nia. To bardzo dobrze świadczy o pomorskich przedsiębior-
cach, którzy szukają dla siebie najdogodniejszych warunków 
finansowania – mówi Waldemar Długiński – Dyrektor Mi-
krofinansowania w PFP Sp. z o.o. Istota Inicjatywy JEREMIE 
oparta na tzw. mechanizmie zwrotnym a nie dotacyjnym 
sprawdziła się. Pieniądze można pozyskać stosunkowo łatwo 
w przeciwieństwie na przykład do dotacji. Niskie oprocen-
towanie pożyczki nie stanowi dużego obciążenia dla firm, 
zwłaszcza tych młodych.  Przedsiębiorcy pożyczone pieniądze 
wydatkują  w sposób przemyślany.
Pomorski Fundusz Pożyczkowy jako pierwszy w wojewódz-
twie wnioskował o rolowanie środków w ramach umowy 
JEREMIE – co oznacza, że spłacane przez Przedsiębiorców 
środki Fundusz może ponownie przeznaczyć na pożyczki dla 
kolejnych podmiotów. Efekty rolowania bezpośrednio przeło-
żą się na większą liczbę firm na Pomorzu, które zostaną objęte 
wsparciem.

Zmieniamy Pomorze 
z Inicjatywą 
Już ponad tysiąc firm na Pomorzu skorzystało z pożyczek 
JEREMIE w ramach programu mikrofinansowania Pomor-
skiego Funduszu Pożyczkowego. Powołany z inicjatywy Sa-
morządu Województwa Pomorskiego w grudniu 2004 roku 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy z sukcesem realizuje na-
kreśloną 10 lat temu misję. Ułatwia firmom z sektora MŚP 
dostęp do niskooprocentowanych pożyczek na zakładanie 
i rozwój działalności gospodarczej w naszym regionie.  

www.jeremie.com.pl

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”
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‘‘‘‘- Dla wielu przedsiębiorców pozostajemy na-
dal pierwszą instytucją finansową, która może 
realnie pomóc w uzyskaniu środków na otwo-
rzenie firmy lub jej rozwój. Pomagamy głów-
nie tym podmiotom, dla których pozyskanie 
kapitału jest najtrudniejsze.

Sławomir Koprowski, 
Prezes Zarządu Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego 

‘‘

‘‘

- Cieszę się, że Po-
morski Fundusz 
Pożyczkowy wpi-
sał się już na stałe 
w krajobraz insty-
tucji finansowych, 
które wspierają 
firmy z naszego regionu. Jubileusz 10 lat 
istnienia Funduszu na pomorskim rynku 
świadczy o zaufaniu, jakim obdarzyli go 
przedsiębiorcy z Pomorza. To także dobra 
oferta i właściwie dobrane produkty finan-
sowe, z których skorzystało wiele firm. Mi-
nione 10 lat to bardzo dobrze wykorzysta-
ny czas przez nas wszystkich. To właśnie 
PFP, jako jeden z pierwszych podmiotów, 
przystąpił do współpracy z samorządem 
województwa pomorskiego, oferując po-
życzki w ramach inicjatywy JEREMIE, skie-
rowane do mikro i małych podmiotów go-
spodarczych. Nasza decyzja była bardzo 
dobrym i ważnym krokiem, o czym świad-
czą liczby. Od 2010 roku Fundusz przeka-
zał pomorskim przedsiębiorcom ponad 
76 mln zł. Wsparcie to trafiło do blisko 
1000 firm. To niemal połowa wszystkich 
firm, które otrzymały pożyczki w ramach 
programu JEREMIE. Bez wątpienia spółka 
jest najprężniej działającym pośrednikiem 
udzielającym pożyczek JEREMIE w naszym 
regionie. 

Bistro Avocado
„Zajmujemy się cateringiem 
vegańskim. Pożyczka JEREMIE 
umożliwiła nam otworzenie 
lokalu stacjonarnego. To dla 
naszej rodzinnej firmy kolejny 
krok do przodu”
- Joanna Krupicka Jaroć 
- Avocado Vegan & Eco

Jumpcity Park 
Trampolin Gdynia

„Przekonała mnie uproszczona 
procedura aplikowania o pożycz-
kę JEREMIE, dzięki której wpro-
wadziłem w życie swój pomysł na 
firmę.”
- Maciej Leśniak - Jumpcity

Logintegra Sp. z o.o.

„Dzięki środkom JEREMIE 
przygotowaliśmy nowe narzę-
dzie ułatwiające prace logisty-
kom, które obecnie cieszy się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem, ponieważ umożliwia obni-
żenie kosztów magazynowania”
- Kacper Warda - Prezes 
Zarządu Logintegra Sp. z o.o.

W nasze pasje sportowe wplą-
taliśmy słabość do dobrej kawy 
– tak powstała kawiarnia Ski Cup 
Of Coffee. Za środki pozyskane 
z pożyczki JEREMIE mogliśmy 
zaadaptować lokal na potrzeby 
akademii”
- Małgorzata Naróć 
- Akademia Carvingu

Ski Cup Of Coffee

Mieczysław 
Struk, 
marszałek 
województwa 
pomorskiego
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Ubiegły rok były rokiem rekordowym 
dla Portu Gdynia. I to w kilku aspek-
tach. Bo właśnie w 2013 roku udało się 
osiągnąć najwyższą w 91-letniej historii 
portu wielkość przeładunków (17,66 
mln ton) i uzyskać największą liczbę 
podpisanych umów o dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych ze środków 
unijnych na łączną kwotę dofinansowa-
nia - ponad 210 mln zł.
Władze portu nie zamierzają jednak 
„przejadać” zysków, tylko intensyw-
nie inwestują je w infrastrukturę, która 
pozwoli na zwiększenie przeładunków 
i atrakcyjności samego portu. Jak pod-
kreślają przedstawiciele spółki - w ślad za 
rosnącymi przeładunkami idą także ol-
brzymie nakłady inwestycyjne. W latach 
2003-2012 wydano na inwestycje łącznie 
666 mln złotych, w rekordowym roku 
ubiegłym na inwestycje wydatkowano 
prawie 100 mln złotych, a na lata 2014-
2016 zaplanowano wydatki o wysokości 
aż 737 mln zł.
Dzięki realizowanym przedsięwzięciom 
ZMPG-a S.A. tworzy warunki do dalsze-
go wzrostu przeładunków w gdyńskich 
terminalach.

100 PROCent WynaJęteJ 
POWieRzChni

Pierwsza w obszarze tworzonego Cen-
trum Logistycznego  gdyńskiego portu 
inwestycja Zarządu Portu, związana 
z tworzeniem nowoczesnych powierzch-
ni magazynowych, zrealizowana została 
w 2010 roku. Pod koniec tego roku przy 
ulicy Kontenerowej w Gdyni oddano 
bowiem do użytku magazyn wysokie-
go składowania o powierzchni 8 tys m2 
(sam magazyn i jego infrastruktura zlo-
kalizowana jest natomiast na powierzch-
ni około 14.000 m2). Magazyn okazał 
się idealnym spełnieniem oczekiwań 
firm spedycyjnych i szybko został wy-
najęty w 100 procentach. Idąc za cio-
sem Zarząd Portu wybudował kolejny 
magazyn tego typu przy ulicy Konte-
nerowej 27. Oddany  do użytkowania 
pod koniec maja br. magazyn oferuje 
ponad dwa razy większą powierzchnię 
użytkową -  18 840 m2 . Obiekt ma już 
czterech najemców: Chiquita Poland Sp. 
z.o.o., Agencja Celna COMPLEX SAD 
Małgorzata Sochaj, PEKAES S.A., Solid 
Logistics Sp. z o.o. Inwestor pozyskiwał 

W magazynie WySOkiegO SkłaDOWania 
PRzy uliCy kOnteneROWeJ 27, któRy 
ODDanO DO użytku POD kOnieC maJa 
2014 ROku  (na zDJęCiu) DziałaJą CzteRy 
fiRmy. POWieRzChnia W magazynie JeSt 
WynaJęta W 100 PROCentaCh.

Centrum LoGistyCZne ob-
słuGująCe Gdyński port 
wCiąż roŚnie. w 2010 nA 
jeGo terenie powstAł 
pierwsZy mAGAZyn wysokie-
Go skłAdowAniA, koLejny 
oddAno do użytku pod ko-
nieC mAjA 2014 roku. obA 
obiekty mAją już kompLet 
nAjemCów A inwestor, CZyLi 
spółkA ZArZąd morskie-
Go portu GdyniA ZAmierZA 
stworZyć dwA koLejne 
tAkie mAGAZyny. - jesteŚmy 
o pół kroku prZed potrZe-
bAmi rynku. - tłumACZy wA-
Lery tAnkiewiCZ, wiCepreZes 
ZArZądu GdyńskieGo portu.

Gdyński port inwestuje 
w nowoczesne magazyny
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- można powiedzieć, ze reali-
zacja Centrum logistycznego 
i tworzenie magazynów wy-
sokiego składowania są na-
szymi działaniami o pół kroku 
przed potrzebami rynku. Po-
przednie dwa magazyny były 
budowane równolegle z po-
szukiwaniem do nich najem-
ców- a efektem takich działań 
jest stuprocentowe wynajęcie 
obu obiektów. kolejne maga-
zyny również będziemy budo-
wali dopiero wtedy, gdy znaj-
dziemy najemców na około 
połowę ich powierzchni . 
Bo chociaż znaczna część 
naszych przeładunków nie 
wymaga składowania to 
same przeładunki rosną, 
a firmy ciągle szukają nowo-
czesnych powierzchni maga-
zynowych zlokalizowanych 

w pobliżu dróg dojazdowych 
i tuż obok portu. 
W przeciwieństwie do gdań-
ska, gdzie centrum logistycz-
ne buduje firma zewnętrzna, 
nasze magazyny tworzone 
są w ramach samodzielnych 
inwestycji. Jeden z powo-
dów takiego działania to 
ograniczona powierzchnia, 
którą posiadamy – mając jej 
niewiele chcemy mieć kon-
trolę nad inwestycjami i ich 
przebiegiem. Warto też pod-
kreślić, że inwestując duże 
pieniądze w budowę Centrum 
logistycznego będziemy 
czerpali przecież poważne 
zyski z jego działalności 
w przyszłości, stabilizując 
tym samym sytuację finanso-
wą firmy i jej dalsze zdolności 
inwestycyjne.

najemców już w trakcie budowy, co zdecydowa-
nie ułatwiło i przyśpieszyło realizację końcowych 
robót w obiekcie. Magazyn przystosowany jest 
do prowadzenia usług logistycznych związanych 
z przyjęciem, kompletacją, składowaniem oraz 
dystrybucją towarów drobnicowych wysoko prze-
tworzonych w opakowaniach z wyłączeniem ła-
dunków niebezpiecznych.
-Najemcy chwalą sobie rewelacyjną lokalizację 
magazynu- bo usytuowany on jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie dwóch terminali kontenerowych: 
BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego 
oraz GCT – Gdynia Container Terminal. Unikal-
ną lokalizację zapewnia także bliskość lotniska 
Gdańsk Rębiechowo, a czteropasmowa Estakada 
E. Kwiatkowskiego zapewnia dostęp do Obwod-
nicy Trójmiasta oraz Autostrady A-1 – tłumaczy 
wiceprezes Tankiewicz. 

nOWe OBiekty W RealizaCJi

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A  planuje bu-
dowę dwóch kolejnych magazynów wysokiego 
składowania. Pierwsza inwestycja, której efektem 
będzie stworzenie obiektu o wielkości około czte-
rech  tysięcy metrów kwadratowych ma ruszyć 
jeszcze w tym roku przy ulicy Polskiej. Drugi ma-
gazyn pierwotnie zaplanowano bliżej Centrum Lo-
gistycznego, czyli w pobliżu ulicy Logistycznej.
- Aktualnie zastanawiamy się, czy to na pewno jest 
dobra lokalizacja i czy nie lepiej byłoby wykorzy-
stać ten teren  w innym celu. Ale w ciągu najbliż-
szych miesięcy wybierzemy lokalizację kolejnego 
obiektu i rozpoczniemy projektowanie i procedury 
uzyskiwania  pozwolenia na budowę. Wykorzysta-
my sprawdzony sposób, czyli ruszymy z inwestycją, 
gdy uda się pozyskać najemców na mniej więcej  
połowę obiektu - zapowiada Walery Tankiewicz.

także Dla łaDunkóW maSOWyCh

Gdyński port stara się także zwiększać suprastruk-
turę dedykowaną obsłudze  ładunków masowych. 
Jedną z takich inwestycji jest nowy, czterokomo-
rowy magazyn zbożowy o pojemności 60 tysięcy 
ton, który powstaje przy Nabrzeżu Śląskim, na po-
trzeby Morskiego Terminalu Masowego Gdynia, 
a następną nieco mniejszy magazyn, o pojemno-
ści 30 tysięcy ton, budowany aktualnie przy ulicy 
Indyjskiej 2, na potrzeby Bałtyckiego Terminalu 
Zbożowego. Zgodnie z zawartymi porozumie-
niami  Zarząd Portu buduje magazyny, a termi-
nale zapewniają ich  kompleksowe  wyposażenie 
technologiczne.
Obie inwestycje powinny zostać zakończone w bie-
żącym roku – zaznacza wiceprezes Tankiewicz. 
Magazyny na pewno wpłyną na wzrost przeładun-
ków w gdyńskim porcie. A te już teraz są imponu-
jące.W pierwszym kwartale 2014 roku przeładunki 
zboża w porcie wzrosły o 151,5 tys. ton (+31,5%). 
Co ważne - znaczący przyrost przeładunków zbo-
ża ma miejsce przy zbliżonych do I kwartału 2013 
r. wskaźnikach przeładunków węgla i koksu – co 
sprawiło, że właśnie zboże stało się drugim naj-
większym segmentem towarów masowych  prze-
ładowywanych w gdyńskim porcie.

O pół kroku 
przed potrzebami rynku
waLeRy TanKIewIcz, 
WiCePRezeS zaRząDu zmPg S.a /
DyRektOR DS. infRaStRuktuRy i zaRząDzania 
maJątkiem
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Nagrody tego konkursu organizowa-
nego przez Business Centre Club, przy 
wsparciu Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz Honorowym Patronacie 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno 
- Społecznego z siedzibą w Brukseli zo-
stały wręczone laureatom 4 czerwca br. 
w  Salach Redutowych Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie. 
 
Celem tego przedsięwzięcia jest wyróż-
nianie oraz promocja wyrobów i usług 
oferowanych przez firmy działające 
na terenie Polski, a także pobudzenie 
wzajemnej współpracy przedsiębiorców 
europejskich i polskich w duchu stan-
dardów i przepisów europejskich. 
Medal Europejski przyznawany jest 
już od 14 lat, a wśród nagrodzonych 
nim firm są zarówno najwięksi polscy 
producenci, banki, instytucje finanso-
we i ubezpieczeniowe, liderzy branży 
budowlanej, firmy informatyczne i te-
lekomunikacyjne, jak również mniejsze 
przedsiębiorstwa, znane na lokalnym 
rynku, uczelnie wyższe, a także me-
dia. Łącznie, w dwudziestu czterech 
edycjach przyznanych zostało ponad 4 

tysiące Medali Europejskich. 
Honorowy Medal Europejski otrzymują 
osoby spoza środowiska przedsiębior-
ców, które promują idee przyświecające 
inicjatorom Medalu. W tegorocznej 
edycji Honorowym Medalem Europejs 

kim za propagowanie swoimi osiągnię-
ciami naukowymi idei wspólnej Europy 
i promocję wizerunku Polski za granicą 
odznaczeni zostali 
profesorowie: Jadwiga Dwilewicz-
Trojaczek, Jerzy Hołowiecki, Andrzej 
Koźmioski, Andrzej Zawiślak, Wiesław 
Jędrzejczak, Jan Turyna, Adam Macie-
jewski i Jacek Niklioski. 
Wśród członków Loży Gdańskiej BCC 
laureatami XXV Edycji Medalu Eu-
ropejskiego zostały firmy: ARGO SA, 
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, TRANS 
POLONIA S.A., INTERNATIONAL 
PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o., KBR PO-
LAND Sp. z o.o. Krzyżagórska Podnie-
sioski Łoboda i Wspólnicy Adwokaci 
i Radcowie Prawni s.c., LOTOS Oil SA , 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na sp. z o.o. ,Port Lotniczy Gdaosk Sp. 
z o.o. ,PPHU BMC Jerzy Szczepankow-
ski, SAUR NEPTUN GDAOSK S.A, 
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. 
z o.o., HTEP Polska Sp. z o.o.,TORUS 
sp. z o.o. sp. k., TREFL S.A.,VECTOR 
Spółka z o.o., Young Digital Planet SA 
i Zarząd Morskiego Portu GDYNIA 
Spółka Akcyjna. 
(GB)

Medale europejskie 
trafiły do pomorskich firm

Gratulacje nagrodzonym złożył wiceminister 
spraw zagranicznych Artur Nowak-Far

Aż 18 członków Loży Gdańskiej BCC zostało laureatami 
XXV Edycji Medalu Europejskiego.
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Na zdjęciu uczestnicy wydarzenia
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Tym razem nagrodzeni biznesmeni 
zgromadzili się w gdańskim Dworze 
Artusa. 
Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf 
Gospodarczy” organizowany jest co-
rocznie od 2000 r. Natomiast sama 
statuetka jest jedną z najbardziej ce-
nionych regionalnych nagród gospo-
darczych. Nagrodę przyznają wspólnie 
organizacje samorządu gospodarczego 
i władze województwa pomorskiego. 
Celem konkursu jest promocja aktyw-
ności gospodarczej przedsiębiorstw 
województwa pomorskiego poprzez 
m. in. prezentację i promowanie firm, 
które mają korzystny wpływ na rozwój 
gospodarczy regionu. Ale także poprzez 
promowanie laureatów konkursu, reko-
mendowanie ich do ogólnopolskich na-
gród i wyróżnień oraz włączenie sektora 
przedsiębiorców do współpracy z jed-
nostkami samorządu terytorialnego.
Tegoroczni laureaci statuetki Gryfa 
Gospodarczego 2014 to: CH Technika 
Chłodnicza Sp. z o.o. z Kolbud (kat.  
mikroprzedsiębiorstwo), Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Usługowe Inter-
met Sp. z o.o. z Człuchowa (kat. małe 

przedsiębiorstwo), Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. z Gdańska (kat. śred-
nie przedsiębiorstwo) oraz Zakłady 
Farmaceutyczne Polpharma S.A. ze 
Starogardu Gdańskiego (kat. duże 
przedsiębiorstwo).
Przyznano także Gryfa Medialnego 
2014, który przypadł w udziale firmie 
Armet Bis Sp. z o.o. z Gdyni. 
Przy okazji wręczono także nagrody 
specjalne. Statuetkę Grupy Lotos S.A. 
Una Pro Posteritate otrzymał Port Lot-
niczy Gdańsk Sp. z o.o. z Gdańska, zaś 
statuetka gryfa od zarządu wojewódz-
twa pomorskiego, w podziękowaniu za 
systematyczny i konsekwentny mecenat 
nad pomorską kulturą, dostała Grupa 
Lotos S.A.
Przypomnijmy, że pomysłodawcą 
i inicjatorem konkursu jest Zbigniew 
Canowiecki, były Przewodniczący 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. 
Organizatorem wydarzenia jest Pomor-
ska Rada Przedsiębiorczości, pełniąca 
rolę doradcy marszałka województwa 
pomorskiego w zakresie wspierania 
i rozwoju przedsiębiorczości. 
Dorota Korbut

Najlepsi 
z GryFAMi

- Działamy jako przedsiębiorstwo 
od 1997 na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym, w branży wypar-
nych chłodni wody stosowanych 
w przemyśle. Zdobyte doświadcze-
nie oraz rosnące wymogi naszych 
kontrahentów są bodźcem do wpro-
wadzania innowacyjnych oraz pro-
ekologicznych rozwiązań w zakresie 

chłodzenia wody przemysłowej. Do 
dnia dzisiejszego pracuje na rynku 
ponad 1300 szt. produkowanych 
przez nas wentylatorowych chłodni 
wody. Nasza działalność oraz pro-
dukty zostały docenione i uznane 
przez Kapitułę Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości Gryfem Gospo-
darczym 2014.

Po raz piętnasty wręczono statuetki Gryfów 
Gospodarczych najlepszym firmom z Pomorza. 

- Otrzymana nagroda jest ogromnym 
wyróżnieniem dla firmy. Cieszymy się, że 
nasza praca oraz duża, nowoczesna infra-
struktura badawcza została dostrzeżona. 
Jesteśmy ważnym wykonawcą badań sto-
sowanych i rozwojowych dla gospodarki 
morskiej oraz, coraz częściej, dla przemy-
słów lądowych. CTO S.A. to także produ-
cent wyrobów najwyższych technologii, 
specjalistycznych urządzeń badawczych 
i pomiarowych oraz dostawca usług z za-
kresu badań modelowych hydro- i aerody-
namicznych, inżynierii środowiska i cer-
tyfikacji wyrobów. Należy dodać, że stale 
rozwijamy swój potencjał i stawiamy czoła 
kolejnym wyzwaniom!

Waldemar Wiśniewski, 
prezes CH Technika Chłodnicza Sp. z o.o. z Kolbud:

zbigniew Karpiński, 
prezes Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. z Gdańska:

fot. mat. pras.
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- Przyznając nam medialnego 
Gryfa Gospodarczego, docenio-
no przede wszystkim umiejętne 
wykorzystywanie zwyżki, zmiany 
w sposobie zarządzania, dzielenie 
się możliwościami, czy wspiera-
nie instytucji. Angażujemy się 
w programy unijne na innowacje, 

szkolenie kadr, bowiem na pierw-
szym miejscu w firmie zawsze jest 
pracownik. Najważniejszym ogni-
wem jest człowiek. Przychodzi 
do pracy uśmiechnięty i ma cel, 
który może realizować różnymi 
metodami, byleby finalnie było to 
zbieżne z celem firmy.

- Polpharma to firma, która dynamicznie 
się rozwija. Jest znana na całym świecie. 

Grupa Polpharma zatrudnia ponad 7 
tysięcy ludzi, w samym Starogardzie 

Gdańskim pracuje 1600 osób. To 
oni, pod przewodnictwem wła-
ściciela, tworzą Polpharmę. Cie-
szę się, że w konkursie dostrze-
żono firmę spoza Aglomeracji 
Trójmiejskiej. Bardzo dziękuję 
za tę nagrodę!

- Bardzo cieszymy się, że nasza firma 
otrzymała nagrodę regionalną Gryfa. 
Ta nagroda wpisuje się w działania, 
które podejmujemy w ramach firmy, 
związane z naszą strategia rozwoju. 
Strategia ta jest oparta na trzech 
aspektach: ekonomia, ekologia 
i etyka. Od 25 lat staramy się 
kreować przyjacielskie relacje 
z naszym otoczeniem i społecz-
nością w regionie, w którym 
funkcjonujemy. Zrealizowali-
śmy we współpracy z renomo-
wanymi ośrodkami naukowymi 
wiele projektów unijnych.

ryszard Stachowiak, 
prezes  Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
– Usługowego Intermet Sp. z o.o. z Człuchowa:

robert Pstrągowski, 
prezes Armet Bis:

‘‘ ‘‘
Konkurs o Nagrodę 

Pomorską „Gryf Gospo-
darczy” organizowany 
jest corocznie od 2000 
r. Natomiast sama sta-
tuetka jest jedną z naj-

bardziej cenionych 
regionalnych nagród 

gospodarczych. 

Stefan Lubawski, 
prokurent w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma S.A.:

fot. R
afał Korbut

fot. mat. pras.

fot. mat. pras.
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- Jakie były początki stowarzy-
szenia, ile lat już działacie?

- Stowarzyszenie powstało w listopa-
dzie 2009, czyli niedługo będziemy 
działali już 5 lat. Był to wówczas etap 
budowy Hali na granicy Gdańska 
i Sopotu. Nieco wcześniej grono osób 
związanych ze sportem, m.in. właści-
ciel firmy Trefl S.A. Pan Kazimierz 
Wierzbicki i Prezydent Miasta Sopotu 
Pan Jacek Karnowski odwiedzili Bar-
celonę i zapoznali się tam ze strukturą 
stowarzyszenia, działającego na zupeł-
nie innych zasadach, gdzie naczelna 
zasada brzmi: „Barcelona to więcej niż 
klub”. To organizacja licząca kilkaset 
tysięcy osób. Ideą była próba stworze-
nie czegoś podobnego u nas. 

- Czyli z założenia ma to być 
stowarzyszenie wspierające 
działanie klubów sportowych 
oraz integrujące środowisko 
sportowców, kibiców i dzia-
łaczy zaangażowanych we 
wszelkie sprawy, które dzieją 
się wokół sportu?

- Dokładnie, ze szczególnym naci-
skiem na tę integrację. Na tej bazie, 
w oparciu o działania inicjatorów 
przedsięwzięcia (m.in. Maciej Pła-
żyński, Jan Kozłowski, abp. Tadeusz 
Gocłowski i wiele innych znamieni-
tych osób) zostało zarejestrowane sto-
warzyszenie, które w głównej mierze 
skupia osoby fizyczne i firmy, które 

w Stowarzyszeniu, zgodnie ze statutem 
spełniają rolę członków wspierających. 
W chwili obecnej osoby fizyczne to po-
nad 500 osób, a w bazie danych mamy 
już ponad 5 tys. osób. Natomiast firm 
uczestniczących w przedsięwzięciu jest 
w chwili obecnej 54, ale z nieukrywa-
ną satysfakcją możemy stwierdzić, że 
prowadzimy rozmowy z kilkunastoma 
następnymi firmami, również takimi, 
które zgłosiły się do nas same.

- Czyli powstało stowarzysze-
nie i...?

- … i okazało się, że jesteśmy jedyną or-
ganizacją w Polsce, która skupia m.in. 
trzy kluby sportowe. Bo tak się składa, 
że członkami naszego stowarzyszenia 
są również siatkarki ATOM Trefl So-
pot, siatkarze LOTOS Trefl Gdańsk 
i koszykarze Trefl Sopot. 

- A jakie są praktyczne działa-
nia i inicjatywy podejmowane 
przez stowarzyszenie?

- Zacznijmy od tego, że wsłuchuje-
my się w to, co mają do powiedzenia 
i czego oczekują nasi członkowie. 
W jaki sposób chcieliby uczestniczyć 
w pracach stowarzyszenia i co stowa-
rzyszenie im może dać. Pomijam pod-
stawowe rzeczy, jak upusty, zwolnienia 
z opłat, zniżki na bilety i karnety, itd. 
Jeśli chodzi o te kwestie to obecnie 
przygotowujemy nową ofertę dla na-
szych członków. Ale przede wszystkim 
staramy się dbać o integrację. 

W nurcie życia 
Pomorza

Z Januszem Beneszem, członkiem Zarządu Sto-
warzyszenia Trefl Pomorze, o głównych celach 
działalności stowarzyszenia oraz łączeniu spor-
tu, biznesu i inicjatyw społecznych, rozmawia 
Rafał Korbut..

Stowarzyszenie powsta-
ło w listopadzie 2009, 
czyli niedługo będziemy 
działali już 5 lat. Był to 
wówczas etap budowy 
Hali na granicy Gdańska 
i Sopotu.
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- Wspomniał pan o firmach będących w stowa-
rzyszeniu, o możliwości promocji i współpracy. Na 
czym dokładnie to polega?

- Każda firma, która do nas wstępuje, ma możliwość zaprezen-
towania na naszych stronach internetowych swojego profilu 
działania, podania w jakiej branży funkcjonuje, jakie świadczy 
usługi i w jaki sposób może pomóc innym członkom naszego 
stowarzyszenia. 

- Współpracujecie nie tylko z przedsiębior-
cami, osobami fizycznymi i klubami, ale też 
z samorządowcami?

- Tak, przeprowadzamy akcje związane ze współpracą z gmina-
mi. Jedną z podstawowych zasad działania stowarzyszenia jest 
promowanie sportu wśród młodzieży. To promowanie odbywa 
się m.in. przez zapraszanie szkół z Pomorza na nasze spotkania. 
W wyniku naszych działań tylko w ub. roku naszą halę odwiedzi-
ło ponad 10 tys. dzieci i młodzieży z ponad 200 szkół! To ewe-
nement na skalę ogólnopolską. Oczywiście podczas takich wy-
darzeń mamy opracowany program wizyty, to nie tylko uczest-
nictwo w spotkaniu, ale tez możliwość kontaktu z zawodnikami, 
uzyskania autografów, porozmawiania, zrobienia zdjęć, itd. Ko-
lejny element współpracy z gminami to uczestnictwo naszych 
zawodników z zawodowych drużyn w rozmaitych olimpiadach, 
zawodach, treningach w szkołach, itd. 

- To, co pan wymienił, już imponuje. A przecież po-
dejmujecie też wiele innych działań. Jakich?

- Choćby zbieranie środków finansowych na zwierzaki w gdań-
skim ZOO. Każda drużyna ma swojego zwierzaka (koszykarze 
mają żyrafy, siatkarki maja kangury, siatkarze – szympansy). Od 
września ub. roku zebraliśmy na ten cel ponad 6 tys. zł. 

- Istnieje wiele stowarzyszeń, organizacji o różnym 

profilu - działalność okołobiznesowa, charyta-
tywna, rozrywkowa, itd. Dlaczego postanowiliście 
działać wybierając za punkt wyjściowy sport?

- Ponieważ na wydarzeniach sportowych ludzie spotykają się, 
bo chcą. Nie dlatego, że muszą, że tak wypada, że czują się zo-
bligowani, fajnie się pokazać. Ale dlatego, że w spotkaniach na-
szych drużyn uczestniczą ci, którzy lubią sport, chcą miło spę-
dzić czas. Przychodzą całymi rodzinami, a przy okazji poznają 
ciekawych ludzi, mogą wymienić się wizytówkami, umówić na 
spotkania.

- Stowarzyszenie cały czas się rozwija i modyfikuje 
swoją działalność. Czy można powiedzieć, że jest 
to silne powiązanie sportu, biznesu i działalności 
prospołecznej?

- Staramy się łączyć te wszystkie elementy. Chcemy pokazać, że 
nie tylko kwestia sportu, rozgrywek lig zawodowych i szkolenie 
młodzieży jest dla nas ważnym elementem, ale jesteśmy czuli 
również na to, co dzieje się w regionie. Uczestniczymy w róż-
nych imprezach skierowanych do młodzieży. Żyjemy w bieżą-
cym nurcie tego, co się dzieje na Pomorzu. 

- Jakie macie plany na najbliższą przyszłość, kie-
runki rozwoju, innowacyjne działania?

- Od kilku miesięcy pracujemy nad nowymi działaniami ma-
jącymi na celu pozyskanie osób fizycznych. Bo o ile firmy to 
stały element, to wszystkim nam zależy na osobach fizycznych. 
I w tym kierunku chcemy rozszerzyć nasze działania – chce-
my przeprowadzać różnego rodzaju akcje prospołecznościowe, 
działania marketingowe. Naszym marzeniem jest posiadanie 
znacznej ilości członków. Jeśli to się uda będziemy dużo lep-
szym partnerem dla naszych Członków. 

Dziękuję za rozmowę.
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Na zdjęciu od lewej: Lech Wałęsa, Janusz Benesz 
oraz Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo
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Uroczystego oddania odnowionego 
obiektu do użytku dokonali: rektor AWFiS 
prof. Waldemar Moska, wraz z europo-
słem Januszem Lewandowskim oraz pre-
zydentem Sopotu Jackiem Karnowskim.
Koszt całej inwestycji, która rozpoczęła 
się w 2013 roku, zgodnie z umową z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, wyniósł 11,8 
mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW 
wyniosło 9,3 mln zł.
- To, co tutaj dzisiaj widzimy, to jest nie-
duży fragment Polski w budowie, a wła-
ściwie w odbudowie, rewitalizacji i to pod 
presją czasu, bo jednak te nowe piękne 
obiekty mają nierozerwalny związek 
z wielką imprezą, jaka była organizowana 
w Trójmieście, w Sopocie, czyli z Halowy-
mi Mistrzostwami Świata w Lekkoatlety-
ce – powiedział Janusz Lewandowski. 
Budynki Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu nie były remontowane od 
kilkudziesięciu lat. W związku z tym 
prace, które trzeba było przeprowadzić, 
okazały się bardzo rozległe i gruntowne. 

Ich celem było zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię o około 30–35 proc, 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery oraz zmniejszenie kosztów 
energii. 
Dzięki staraniom władz uczelni, udało 
się pozyskać niezbędne środki finanso-
we i rozpocząć prace, w wyniku których 
docieplono ściany zewnętrzne (10 700 m 
kw.), dachy (7000 m kw.), wymieniono 
okna i drzwi (1500 m kw.), zmoderni-
zowano system centralnego ogrzewania 
itp.  Dodatkowo zainstalowano kolektory 
słoneczne (226 m kw.), zmodernizowano 
system wentylacji oraz zamontowano sys-
tem automatycznego sterowania ogrze-
waniem i wentylacją. 
Przeprowadzone dotychczas prace nie 
kończą inwestycji, które w najbliższym 
czasie muszą zostać przeprowadzone na 
terenie kampusu AWFiS. Gruntowne-
go remontu wymagają jeszcze wnętrza 
uczelni, które trzeba odnowić i częściowo 
doposażyć. Prace rozpoczną się jeszcze 
w tym roku. Dorota Korbut

Kampus AWFiS
   jak spod igły

ZmoderniZowAnym kAmpusem może 
posZCZyCić się AkAdemiA wyChowAniA 

FiZyCZneGo i sportu w GdAńsku.  

prZeCięCiA wstęGi dokonALi (od Lewej): proF. WalDemaR mOSka,  
rektor AwFis, JanuSz leWanDOWSki, europoseł 

orAZ JaCek kaRnOWSki, preZydent sopotu
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Ten obiekt powstał w ramach III eta-
pu zagospodarowania ośrodka i został 
sfinansowany ze środków Lions Club 
Gdańsk Amber i trójmiejskich klu-
bów Lions.
Kluby Lions współpracują ze Specja-
listycznym Ośrodkiem Szkolno-Wy-
chowawczym nr 1 w Gdyni -Obłużu 
już od kilku lat i wcześniej  przeka-
zano szkole plac zabaw z altaną oraz 
boisko sportowe. Łączny koszt takich 
inwestycji to prawie 140 tys. złotych.
Uroczystość oddania do użytku bieżni 
ze skocznią zorganizowano 23 maja. 
Bardzo sympatyczna uroczystość od-
była się w przededniu Dnia Dziecka. 
Młodzież przedstawiła zebranym 
piękny spektakl a w uroczystości  
wzięli udział trójmiejscy lioni , wła-
dze miasta Gdyni rodzice oraz grono 
pedagogiczne – podkreśla Elżbieta 
Szmyd, prezydent Lions Club Gdańsk 
Amber. (GB)

Kluby 
sfinansowały
bieżnię

kamil góRal, Gdyński rAdny 
(od Lewej) i JeRzy miOtke, 
prZewodniCZąCy rAdy miAstA 
Gdyni w trAkCie Aktywnej 
inAuGurACji bieżni w Gdyń-
skim oŚrodku. 

W Specjalistycznym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 
w Gdyni -Obłużu oddano do 
użytku bieżnię ze skocznią. 
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Podwójne święto
Politechnika Gdańska obchodziła podwójny jubileusz: 
kolejny punkt obchodów 110-lecia powstania uczelni 
i 10-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Na uczelni zorganizowano dzień otwar-
ty, podczas którego zwiedzający mieli 
okazję z bliska przyjrzeć się najlepszym 
uczelnianym projektom ostatniego dzie-
sięciolecia. Prof. Henryk Krawczyk, 
rektor PG podkreślił, że Politechnika 
Gdańska potrafi dobrze wykorzystywać 
fundusze europejskie. Dzięki nim uczel-
nia wzbogaciła swą infrastrukturę tech-
niczną i dydaktyczno-badawczą. 
Prof. Edmund Wittbrodt, senator RP, 
wyraził przekonanie, że nowa perspek-
tywa finansowa UE jest szansą dalszego 
rozwoju dla polskich uczelni, w tym PG. 
Wojciech Motelski z Ośrodka Przetwa-
rzania Informacji zaakcentował w swym 
wystąpieniu, że Politechnika Gdańska 
jest jedną z dwóch uczelni w Polsce, któ-
re prowadzą jednocześnie trzy projekty 
unijne. 
Ciekawe wystąpienie przygotował także 
Wiesław Byczkowski, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego, który omówił 

„Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata  2014-
2020 – projekt aktualnie będący w fazie 
negocjacji w Komisji Europejskiej. 
Z okazji dnia otwartego „10 lat Polski 
w UE” można było zwiedzić: Centrum 
Nanotechnologii, Centrum Informatycz-
ne TASK oraz obiekty wyremontowane 
bądź zrewitalizowane w ramach projektu 
„Nowoczesne Audytoria PG”. 
Bardzo ciekawy jest też projekt między-
narodowy dotyczący soczewek o zdol-
nościach skurczowych i rozkurczowych, 
które mogą być wykorzystywane za-
równo w aparaturach optycznych, jak 
w okulistyce. W programie uczestniczą 
naukowcy z kilku wydziałów PG: Maciej 
Bobrowski, Sylwia Freza, Piotr Skulski 
i Marek Makowski obok przedstawicieli 
Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, 
Belgii i Izraela. Producentem tych socze-
wek ma być firma AJL z Hiszpanii.  
Anna Kłos

Od prawej: prof. Andrzej Czyżewski z Wydziału ETI, Wiesław Bycz-
kowski – wicemarszałek pomorski, Jacek Karnowski – prezydent So-
potu, Jacek Mąkinia – prorektor PG, prof. Edmund Wittbrodt, Włodzi-
mierz Szordykowski – dyr. Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

- Jest się z czego cie-
szyć, bowiem od 2004 
roku nasza uczelnia zre-
alizowała 189 projek-
tów dofinansowanych 
ze środków unijnych 
na łączną kwotę ponad 
689, 5 mln zł – powie-
dział z satysfakcją rek-
tor Henryk Krawczyk.
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W obecności predstawicieli polskich 
władz państwowych i samorządowych, 
12 maja br. firma Lacroix Electronics 
świętowała rozbudowę kwidzyńskiej 
fabryki i piętnastolecie działalności 
w Polsce. Pierwotny obszar zabudowy 
kwidzyńskiego zakładu (powierzchnia 
całkowita 7500 m kw.), stał się w ostat-
nich latach ograniczeniem rozwoju dla 
firmy, więc została podjęta decyzja o po-
większeniu zakładu o nową halę, dzięki 
czemu zajmowana przez przedsiębior-
stwo powierzchnia produkcyjna 
wzrosła  do 12000 m kw. Pozwo-
liło to na znaczne zwiększenie 
produkcji oraz wzmocniło pozy-
cję Lacroix Electronics w Europie 
w segmencie elektroniki. 
Inauguracja nowo rozbudo-
wanej fabryki była też świetną 
okazją do zaproszenia głównych 
klientów rynku  elektroniki i za-
prezentowania im także innych 
form działalności firmy: Lacroix Sofrel 
- specjalizującej się w zdalnych syste-
mach zarządzania i monitoringu sieci 
miejskich, oraz LACROIX Signalisation 
specjalizującej się w zarządzaniu i kon-
troli ruchu drogowego, tworzeniu zna-
ków drogowych i architektury miejskiej. 
Jednak głównym punktem programu 
– prócz uroczystego przecięcia wstęgi 
– było zwiedzanie fabryki i prezentacja 
możliwości nowej hali. 

Podczas inauguracji uhonorowana zo-
stała grupa pracowników związanych 
z firmą od początku jej istnienia, tj. od 
ponad 15 lat. W związku z wybudowa-

niem nowej hali została zwiększona 
liczba pracowników – z 550 w ub. roku 
do ponad 1100, co plasuje Lacroix na 
trzecim miejscu wsród kwidzyńskich 
pracodawców - po International Paper 
Kwidzyn i Jabil Circuit Poland. Dodat-
kowo ci kwidzyńscy giganci stymulują 
rozwój firm towarzyszących. Cieszy to 
bardzo przedstawicieli polskich władz 
uczestniczących w uroczystości, czyli 
europosła Janusza Lewandowskiego, 
wiceministra sprawiedliwości Jerzego 

Kozdronia, senatora Leszka Czarnobaja 
a szczególnie burmistrza Kwidzyna An-
drzeja Krzysztofiaka.
Stronę francuską reprezentowali Vin-
cent i Nicolas Bedouin- współwłaści-
ciele i zarządzający koncernem Lacroix, 
oraz Francois Beauxis- Dyrektor Zarzą-
dzający Lacroix Electronics, Catherine 
Failliet- Dyrektor Zarządzający Lacroix 
Sofrel, a także wielu znamienitych gości 
z kadry kierowniczej korporacji. Pomi-
mo intensywnego rozwoju w różnych 
obszarach działalności, zlokalizowanej 
w Nantes we Francji firmie LACROIX 
udało się zachować rodzinny charakter, 
70% udziałów pozostaje w rękach ro-

Marka Lacroix kojarzy się 
światowo, wtwornie i wy-
bornie. Międzynarodowej 
sławy twórca szwajcarskich 
zegarków to Maurice Lacroix, 
słynny francuski projektant 
mody, ubierający holywodz-
kie gwiazdy, producent 
perfum to Christian Lacroix.  
Założona w 1997 roku, na 
podstawie umowy partner-
skiej z klientem (Philips), 
placówka Lacroix Electronics 
w Kwidzynie specjalizująca 
się w produkcji elektroniki 
dla rynków motoryzacyjnych 
i przemysłowych,  produkuje 
dla luksusowych marek samo-
chodowych: Porsche, Jaguara, 
BMW, Audi, Mercedesa, oraz, 
co oczywiste, dla francuskich 
marek – Citroena i Peugeota. 
Elektronika z kwidzyńskiego 
zakładu zamontowana jest 
w samochodach uczestnicza-
cych w Rajdach Dakar. Firma 
ku zadowoleniu władz i miesz-
kańców Kwidzyna oraz okolic 
zanotowała gwałtowny rozwój 
w ostatnich kilku latach. 

Grupa LACrOiX 
rozbudowywuje się w Kwidzynie

Pracownicy 
z 15-letnim 
stażem z gośćmi 
uroczystości

Głównym punktem 
programu – prócz 
uroczystego przecięcia 
wstęgi – było zwiedza-
nie fabryki i prezentacja 
możliwości nowej hali. 
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dziny Bedouin. Grupa obecna jest w takich ob-
szarach jak: elektronika (LACROIX Electronics), 
telemetria (LACROIX Sofrel) czy ruch drogowy 
(LACROIX Signalisation), wyróżnia się profesjo-
nalizmem i partnerskim podejściem do klienta 
w każdym z obszarów swej działalności, stając 
się czołowym graczem na każdym z rynków, na 
których działa, czyli we Francji, Niemczech, Ru-
munii, Tunezji i oczywiście w Polsce. 

-We Francji mamy też kilka ośrodków badaw-
czo-rozwojowych, ponieważ aby utrzymać się 
wśród najlepszych w tak precyzyjnej i skompli-
kowanej technologicznie branży, musimy pil-
nować nowoczesnych rozwiązań – mówi prezes 
Jean-Marc Tychyj, który oprowadzał mnie po 
zakładzie.
Dziewczyny z Lacroix (większość załogi to kobie-
ty, przeważnie młode) ubrane są w białe kitle ni-
czym w laboratorium czy szpitalu i pracują w rę-
kawiczkach. Tego wymaga elektronika. Każdy 
element produktu jest niesłychanie czuły i drogi. 
W kwidzyńskim zakładzie urządzenia elektro-
niczne montuje się z dostarczanych z różnych 
stron świata komponentów. Zakład współpracuje 
z ok. pół tysiącem firm.
Przychodzi «goła» płyta z kilkunastoma kanałami 
po których popłynie prąd elektryczny. Pracowni-
ce umieszczają w zaznaczonych punktach różno-
rodne komponenty. Następnie płyty wjeżdżają do 
tunelo-maszyny, gdzie te wszystkie drobiażdżki są 
od spodu przylutowywane. Następnie nadchodzi 
czas na pierwszą kontrolę dokładności. W sumie 
będzie ich sześć zanim gotowy produkt wyjedzie 
z ostatniej maszyny. Nie wszystkie komponenty 
da się przytwierdzić automatycznie. Część z nich 
(ze względu na gabaryty) pracownice muszą ręcz-
nie ustawić i przytwierdzić do płyty specjalną ta-
śmą. Potem sprawdza się wytrzymałość produk-
tów na różnice temperatur. Czasem płyty pokry-
wa się charakterystycznym lakierem. Urządzenia 

Przecięcie wstegi. Od lewej :  Vincent Bedouin 
- wspólwłaściciel Grupy Lacroix, Jean Marc Tychyj 
-  dyrektor generalny fabryki w Kwidzynie.

W zwiedzaniu 
zakładu uczest-
niczyli, licząc od 
prawej: Janusz 
Lewandowski, eu-
roposeł, Andrzej 
Krzysztofiak, bur-
mistrz Kwidzyna 
Jerzy Kozdroń, 
wiceminister 
sprawiedliwości, 
Leszek Czarnobaj, 
senator

będą mogły pracować w temeraturach 
od -30 do +80, czasami w naprawdę 
ekstremalnych warunkach – np. w po-
jazdach uczestniczących w Rajdach 
Dakar po afrykańskich pustyniach 
i bezdrożach południowej Ameryki, 
kiedy trasa liczy prawie 10 tys. km a jej 
odcinki są kikusetkilometrowe.

- W naszej firmie szanujemy pracow-
ników – mówi Prezes, bo to się nam 
opłaca. Większość kadry rekrutujemy 

z Kwidzyna i okolic. Zaczynamy od 
szkolenia, ponieważ żadna szkoła nie 
jest w stanie  dopasować się do na-
szych, wciąż zmieniajacych się wyma-
gań. Pracownicy od pierwszego dnia 
mają umowy o pracę, najpierw próbne 
– 3-miesięczne, nie uznajemy żadnych 
tzw. śmieciówek. Kadra inżynierska 
pochodzi głównie z okolic Kwidzyna, 
dużo osób za pracą przyjeżdża z Trój-
miasta lub Grudziądza, do którego jest 
od nas tylko 20 km. Anna Kłos
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Dlaczego mniej? Komisja Europejska 
przyjęła zasadę, że państwa wspólno-
towe otrzymają kwoty w zależności od 
wielkości i znaczenia tego sektora w go-
spodarce narodowej. Te kryteria nie są 
korzystne dla Polski, ponieważ będą 
brane pod uwagę: wielkość floty rybac-
kiej, zatrudnienie i produkcja sektora. 
Tymczasem Polska, realizując zasady 
wspólnej polityki rybackiej w poprzed-
nim okresie programowania, zezło-
mowała ponad 30 proc. swojej floty, co 
spowodowało mniejsze zatrudnienie 

i mniejszą produkcję.  Jednak mniejsza 
kwota rozkładać się będzie na mniejszą 
liczbę beneficjentów, czyli  na poszcze-
gólnego zatrudnionego w sektorze czy 
jednostkę połowową nie powinny być 
to kwoty niższe, niż w poprzedniej 
perspektywie finansowej. Realnych pie-
niędzy dla rybaków powinno być w za-
sadzie tyle samo. 
Główna zmiana z punktu widzenia fun-
duszy europejskich polega na tym, że 
z dwu funduszy – Zintegrowanej Polity-
ki Morskiej (ZPM) i Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa (WPRyb) powstaje jeden  
-  Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 
W połowie kwietnia Parlament Euro-
pejski zatwierdził Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki na lata 2014-2020 
w wysokości ok. 6,5 mld euro. Można 
będzie z niego uzyskać dofinansowanie 

na modernizacje statków, przyno-
szące zwiększenie ich efektywności 
energetycznej  lub zmniejszenie emisji 
substancji zanieczyszczających śro-
dowisko, także na wymianę głównych 
lub dodatkowych silników na statkach. 
Priorytetem ma być też wsparcie dzia-
łań przynoszących dodatkowe dochody 
rybakom np. turystykę wędkarską, 
działalność gastronomiczną, usługi śro-
dowiskowe. Fundusz bierze pod uwagę  
pomoc dla rybaków prowadzących 
działalność na małą skalę, młodych ry-

baków i rodzin rybackich. Na realizację 
przedsięwzięć i inwestycji w zrównowa-
żony rozwój rybołówstwa, akwakultury 
i obszarów rybackich przeznaczona 
ma być kwota w wys. ok. 4,34 mld euro 
w całej UE. Pozostałe środki finansowe 
przeznaczone mają być na realizację 
następujących przedsięwzięć: kontrolę 
i egzekwowanie unijnych ustaleń (580 
mln euro), gromadzenie danych (520 
mln euro), rekompensaty dla regionów 
najbardziej oddalonych (192 mln euro), 
dopłaty do przechowywania ryb i wy-
tworzonych z nich produktów (45 mln 
euro) i Zintegrowaną Politykę Morską 
(718 mln euro). W latach 2014-2020 
będzie położony większy niż dotychczas 
nacisk na współpracę sektora rybackie-
go ze środowiskiem naukowym. 
Anna Kłos

Obecnie w rybołówstwie 
morskim w Polsce zare-
jestrowanych jest 867 
jednostek poławiających, 
a zatrudnienie w sektorze 
wynosi ok. 2 tys. osób. 
W przetwórstwie zatrud-
nionych jest ok. 14-16 tys. 
osób. Cały sektor rybacki 
(rybołówstwo bałtyckie, 
dalekomorskie, akwa-
kultura i przetwórstwo) 
zatrudnia ok. 30 tys. osób. 
Ok. 7 lat temu statków 
i łodzi rybackich było o 30 
proc. więcej (ok. 1,2 tys. 
jednostek).

W ramach Programu 
Operacyjnego Ryby na 
lata 2007-2013 Polska 
otrzymała ok. 4,09 mld 
zł, z czego zrealizowano 
płatności w wysokości 3,32 
mld zł. W woj. pomorskim 
zrealizowano płatności 
w wysokości 1,1 mld zł. 
W Pomorskiem najwięcej 
(ponad 346 mln zł) wydano 
na pomoc rybakom z po-
wodu trwałego lub tym-
czasowego zaprzestania 
działalności połowowej. 
Zrealizowanych zostało 
113 inwestycji w portach 
rybackich i przystaniach, 
między innymi w Jastarni, 
Kuźnicy, Kosakowie. Prze-
prowadzono modernizację 
portu rybackiego w Ustce.

Na lata 2014-2020 Polska w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego otrzyma mniej pieniędzy, niż w latach 2007-2013 - poinformował wicemini-
ster Kazimierz Plocke podczas konferencji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.  
Dobiegają końca negocjacje Polski i KE w sprawie wysokości kwoty.

Od lewej: Jarosław Wałęsa - europoseł, Kazimierz Plocke - wicemi-
nister, ryszard Stachurski - wojewoda.

Czy rybacy mogą 
spać spokojnie?
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Obecnie eksploatowany tabor 
przez PKM Sp. z o.o. w Gdyni 
obejmuje 92 autobusy niskopo-
dłogowe. Wszystkie mają moni-
toring, elektroniczny system in-
formacji pasażerskiej wraz z gło-
sowymi zapowiedziami przystan-
ków. 16 autobusów wyposażono 
w satelitarny system informacji 
o przystankach (GPS). 
Firma, w celu zwiększenia kon-
kurencyjności i jakości świadczo-
nych usług, planuje stopniową 
wymianę taboru i zakup nowych 
autobusów, nie tylko spełniają-
cych wymagania klientów, ale 
także przyjaznych środowisku. 
Chodzi o pojazdy zasilane sprę-
żonym gazem ziemnym CNG 
(ang. Compressed Natural Gas) - 
nowoczesne jednostki spełniają-
ce najwyższe wymagania ekolo-
giczne dotyczące norm czystości 
spalin. Spełniają one normę EEV 
czyli Enhanced Environmen-

tally Friendly Vehicle (pojazd 
o zwiększonych właściwościach 
ekologicznych). 
Dotychczasowa eksploatacja 
autobusów z napędem CNG 
spotkała się z życzliwym przy-
jęciem ze strony mieszkańców. 
Dlatego też zarząd przedsiębior-
stwa będzie kontynuował obrany 
kierunek rozwoju. Dzięki umo-
wie o dofinansowaniu projektu 
„Zwiększenie konkurencyjności 
transportu publicznego w Gdy-
ni, dzięki przebudowie infra-
struktury komunikacji zbiorowej 
wraz z zakupem nowoczesnego 
taboru”, podpisanej pomiędzy 
marszałkiem województwa po-
morskiego a gminą miasta Gdy-
nia na początku 2015 roku, tabor 
przedsiębiorstwa wzbogaci 15 
nowoczesnych autobusów zasi-
lanych CNG i spełniających nor-
my EURO VI. 
Dorota Korbut

Nowoczesna zajezdnia, wpro-
wadzane nowoczesne autobu-
sy i wykonywanie aż 43 proc. 
przewozów autobusowych 
w mieście i okolicznych gmi-
nach czyni Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Gdyni największym prze-
woźnikiem w gdyńskiej sieci 
komunikacyjnej, wykonującym 
zadania przewozowe w ramach 
transportu publicznego. 

Liczy się nowoczesność

- PKM uczestniczy także w programie 
GAZELA, który umożliwia zakup 10-ciu 
autobusów hybrydowych (napęd CNG 
i elektryczny). Przewidywany termin 
realizacji to IV kwartał 2015 r.

Partnerem przedsięwzięcia i dostawcą 
paliwa gazowego CNG jest PGNiG 
S.A., Oddział w Gdańsku, która na te-
renie PKM wybudowała w 2010 roku 
modułową stację tankowania sprężo-
nego gazu ziemnego i zajmuje się jej 
eksploatacją. 
Stacja ta jest ogólnodostępna. Korzy-
stają z niej także autobusy wysyłane 
do krajów skandynawskich oraz po-

jazdy osobowe, dostawcze i komunalne z Zakładu 
Oczyszczania Miasta Sopot. 

W związku z rozwojem i zwiększeniem ilości tabo-
ru zasilanego CNG nasz partner PGNiG S.A zwięk-
szy możliwości stacji tankowania przez postawie-
nie kolejnego zespołu sprężarkowego o podobnej 
wydajności do już istniejącego.

Piotr Topolewicz, 
Członek Zarządu 
PKM Sp. z o.o. w Gdyni:
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Organizatorem konkursu jest Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości w Pomorskim Par-
ku-Naukowo-Technologicznym pierwsze miejsce i czek na 
20 tysięcy złotych zdobył Damian Karczewski, za biznesplan 
firmy VR ONE, tworzącej indywidualne prezentacje oraz 
wizualizacje z użyciem wirtualnej rzeczywistości dla średnich 
i dużych firm oraz organizacji. Drugie miejsce i 15 tysięcy 
złotych zdobyli Jan Radzikowski, Tomasz Grzechnik, Konrad 
Słoniewski, Tomasz Główka za ISIVI, czyli pierwszy inteli-
gentny portal pracy i rozwoju osobistego. Strona wspomaga 
proces rekrutacji i umożliwia dopasowanie stron rynku pracy 
poprzez zestawienie kompetencji kandydatów z wymagania-
mi firm. Nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za trzecie 
miejsce otrzymał Konrad Klepacki za projekt „Barobot”, czyli 
robota serwującego drinki. Urządzenie działa w zasadzie jak 

automatyczny ekspres do kawy, wystarczy tylko wybrać jeden 
z napoi, a automat samodzielnie odmierzy proporcje. 
Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia, a otrzymali 
je: Joanna Bielenica za My Fancy Ride - nieszablonowe kami-
zelki odblaskowe dla pań oraz Marcin Kreft z firmy NANO, 
zajmującej się projektowaniem i produkcją nowoczesnych 
prezentacji i makiet architektonicznych.
- Ostatnie 15 lat to fundamentalna zmiana struktury gospo-
darczej Gdyni - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. - Z tradycyjnie opartej na gospodarce i przemyśle 
morskim, stała się miastem innowacji, małych i średnich 
przedsiębiorców, którzy bardzo udanie budują swój sukces 
biznesowy. Jednocześnie wpływają na charakter gospodarczy 
Gdyni. Otwartość, aktywność, przedsiębiorczość jaką się wy-
kazują, zawsze były wpisane w geny miasta. Dorota Korbut

Oni mają 
plan na biznes!

ZDOByWcy DRUGIEGO MIEjScA

Wyłoniono zWycięzcóW dWunastej edycji konkursu dla przedsię-
biorczych Gdyński biznesplan. nazWy tych firm i ich tWórcóW Warto 
zapamiętać, bo być może kiedyś staną się Wielkimi przedsiębiorcami, 

odnoszącymi sukcesy W polsce lub za Granicą.

PREZENtAcjA ROBOtA 
ROBIącEGO DRINKI
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Ubezpieczenia społeczne są najgłębszą więzią społeczeństwa 
z państwem – powiedział wtedy minister opieki społecznej Ste-
fan Hubicki. Trudno mu nie odmówić racji.
Początek nie był łatwy, ponieważ trzeba było wypracować spój-
ny system na podstawie procedur obowiązujących wcześniej 
w trzech zaborach. Na tej drodze najbardziej był zaawansowany 
zabór pruski, gdzie ustawa o ubezpieczeniach chorobowych 
obowiązywała już od 1883 roku (i prawo do emerytury dla 
robotników którzy ukończyli 70 lat!!!). Najpóźniej problem 
usiłowano rozwiązać w zaborze rosyjskim – w 1912 roku. 
W czasie II wojny światowej ZUS działał tylko na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa. Odbudowywanie instytucji 
z gruzów miało miejsce w latach 1945 – 46. Z powojennych 
czasów zachowały się świadectwa dla nas nieco już humory-
styczne. Z okolicznościowej wystawy, urządzonej w Filhar-
monii Bałtyckiej dowiadujemy się, że podanie o przyjęcie do 
pracy, skierowane do dyrektora generalnego ZUS, złożył 4 
września 1950 roku Władysław Gomułka. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie to, że znaczył, iż interesuje go tylko 
stanowisko dyrektora naczelnego ZUS w Warszawie, a pozy-
tywną decyzję otrzymał tego samego dnia. Na fotografiach 
widzimy pracowników ZUS z Zielonej Góry zatrudnionych 
przy żniwach w ramach pracy społecznej a tych z Poznania 
wystawiających w 1952 roku sztuki teatralne. 
Gdańskie obrady otworzył prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, 
który wypunktował zadania stojące aktualnie przed jego in-
stytucją, mianowicie dbanie o interesy wszystkich obywateli, 
którzy wcześniej czy później zostaną klientami ZUS-u. W tym 
celu władze dokonują nieustannie analizy stanu finansów spo-
łecznych, w tym ryzyka i jak na razie wychodzi im, że instytucja 
jest silnym społecznym ogniwem i będzie w przyszłości. Wpraw-
dzie ZUS jest tylko organem wykonawczym polityki państwa, ale 
prezes jest przekonany, że ono dba o interesy emerytów.
Małgorzata Marcińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej była zaniepokojona informacjami 
przekazywanymi w ramach I panelu konferencji, mianowicie 
o polskich współczesnych procesach demograficznych i migra-
cyjnych w kontekście ich wpływu na stabilność polskiego syste-
mu ubezpieczeń społecznych.
Wicemarszałek pomorski Wiesław Byczkowski wyraził opinię, 
że niezależnie od prywatnych poglądów krytykantów systemu to 

jednak na takich instytucjach jak ZUS opierają się nowoczesne 
systemy społeczne. 
Renata Ziółkowska – dyrektor Oddziału ZUS Gdańsk dodała, 
że jej instytucja jest jednak w odczuciu społecznym gwarantem 
stabilności na rozbujanym morzu współczesnych problemów.
W konferencji uczestniczył też prezes Pracodawców Pomorza 
Zbigniew Canowiecki, który  docenia ważność osobistych pre-

dyspozycji osób pełniących rozmaite ważne społecznie funkcje.  
P. Renata Ziółkowska zawsze dała się poznać jako osoba kom-
petentna, otwarta na argumenty innych, gotowa do dyskusji, co 
jest istotne szczególnie w czasach gospodarczego kryzysu, kiedy 
przedsiębiorstwa popadały w kłopoty. Zawsze ich właściciele 
mogli liczyć na negocjacje, rozłożenie płatności w czasie. - Nie 
słyszałem o przypadku, aby gdański ZUS przyczynił się do upad-
ku którejś z naszych firm – zakończył Prezes.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie doktorowi prawa 
Herbertowi Rische, wieloletniemu prezesowi niemieckiego towa-
rzystwa ubezpieczeniowego, wysokiej rangi polskiego odznacze-
nia państwowego za wkład w przekazywanie nam niemieckich 
doświadczeń w długofalowym rozwoju zabezpieczeń emerytal-
nych. Anna Kłos

80-lecie 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Polsce
W Gdańsku, w dn. 5 – 6 czerwca 2014 odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wyzwa-
nia XXI wieku a systemy emerytalne”. To jeden 
z elementów jubileuszu 80-lecia ubezpieczeń spo-
łecznych w Polsce.  ZUS powstał, dokładnie rzecz 
biorąc, 24 października 1934 roku na mocy rozpo-
rządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego. Fo
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Od lewej: Zbigniew Derdziuk – prezes ZUS, 
Małgorzata Marcińska – podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej, dr Herbert Rische

Uczestnicy konferencji. 
Na pierwszym planie 
prezes PP Zbigniew Canowiecki
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Jak twierdzą władze uczelni, absolwenci zatrudniani są w czoło-
wych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska In-
stitut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, 
Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science 
(Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).
Do tej pory wydział pomieszkiwał kątem w różnych miejscach, 
niedługo będzie miał swój dom – i to nie byle jaki! Wkopano 
kamień węgielny pod budowę nowoczesnego obiektu, który po-
wstaje na terenie kampusu UG w Gdańsku Oliwie i ma być goto-
wy na rozpoczęcie roku akademickiego 2015/16.

Nowy budynek Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskie-
go o powierzchni użytkowej 7 868,18 m kw., obejmie łącznie 4 
kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdą się w nim specja-
listyczne laboratoria, między innymi bioinformatyczne, analiz 
biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyż-
szonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izo-
topowe i pracownie do badań rozwojowych. 
Projekt został wykonany przez Warsztat Architektury Pracownia 
Autorska Krzysztof Kozłowski w Sopocie, a wykonawcą obiektu, 
wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało Konsorcjum 
wykonawców Block Spółka z o.o. Warszawa i Block Sp. z o.o. Pra-
ha reprezentowanym przez Block Sp. z o.o. Warszawa. 
W uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod obiekt 
Wydziału Biotechnologii w Gdańsku uczestniczyli przedstawicie-
le biznesu – szczególnie zaprzyjaźnieni z UG – Maciej Grabski 
– twórca Olivia Business Centre, prezes PSSE Teresa Kamińska, 
prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych Ryszard Trykosko.
Byli też europosłowie – Jan Kozłowski i Jarosław Wałęsa, poseł 
Tadeusz Aziewicz, posłanka Katarzyna Hall, marszałek Mieczy-
sław Struk i wicewojewoda Michał Owczarczak. 
Uroczystość poprowadził dziekan Międzyuczelnianego Wydzia-
łu Biotechnologii UG i GUMed, prof. Igor Konieczny. Kielnią 
sprawnie machali dwaj rektorzy: Bernard Lammek – z UG i Ja-
nusz Moryś z GUMed. Anna Kłos

pomorskie 
uCZeLnie, 
łączcie się!

Dobry przykład dały Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, 
które stworzyły Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Obecnie kształci się 
na nim ok. 320 studentów, w tym 90 doktorantów. 

- Fantastyczny, na miarę XXI 
wieku kampus Uniwersytetu 
Gdańskiego utwierdza mnie 
w przekonaniu, że polska 

nauka jest dzisiaj w budowie 
– powiedziała w czasie uroczy-

stości minister nauki i Szkol-
nictwa Wyższego prof. Lena 

Kolarska-Bobińska.

Wśród uczestników uroczystości było szereg VIP-ów. 
Od prawej: jerzy Gwizdała – kanclerz UG, marszałek 
mieczysław struk, poseł tadeusz aziewicz, europoseł 
jan kozłowski, posłanka katarzyna hall, wicewojewo-
da michał owczarczak, europoseł jarosław Wałęsa

Minister lena kolarska-bobińska czeka z kielnią, 
rektor b. lammek umieszcza akt erekcyjny w przygo-
towanym miejscu, prezes firmy BLOcK Grzegorz bie-
rzyński zapewnia inżynierski instruktaż, a dziekan igor 
konieczny kontroluje całość sytuacji.
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cAłKOWItA WARtOść INWEStycjI 
WyNOSI PRAWIE 59 MILIONóW Zł, 
A DOFINANSOWANIE ZE śRODKóW 
PROGRAMU – PONAD 58 MILIONóW. 
tO DUży SUKcES DWócH GDAń-
SKIcH UcZELNI, BO SPOśRóD 124 
KONKURUjącycH O tE PIENIąDZE 
INWEStycjI, DOFINANSOWANIE 
OtRZyMAły tyLKO cZtERy.
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Wystawa, prezentowana już od 2007 
roku w dużych miastach w kilku-
nastu krajach jest wynikiem współ-
pracy Narodowego Banku Polskiego 
i Komisji Europejskiej. 
Jak powiedział reprezentant tej dru-
giej instytucji w Polsce – Rafał Rud-
nicki, euro to szansa i wyzwanie. 
Tak, jak w momencie przyjmowania 
nowych krajów do Unii padały szla-
bany graniczne, tak wprowadzenie 
wspólnej waluty burzy szlabany 
mentalne. Wspomniał też moment, kiedy podczas Sylwestra 
2001/2002 wprowadzano euro we Francji, co obserwował 
w Paryżu. Najpierw Francuzi ustawili się w długich kolejkach 
do bankomatów, aby z wybiciem północy złożyć sobie życze-
nia nie tylko z szampanem, ale i nową walutą w garści. Eufo-
ria była ogólna. Później jakby nieco przygasła. 
Przecinająca wstęgę jako pierwsza, prof. Małgorzata Zaleska 

– członek zarządu NBP, stwierdzi-
ła, że wejście Polski do strefy euro 
nie będzie sprawą łatwą i prostą, 
ponieważ najpierw musi być gospo-
darka przygotowana tak, aby była 
konkurencyjna.
Dyrektor Adam Koperkiewicz słusz-
nie podkreślił, że nie ma lepszego 
miejsca na taką wystawę jak Dwór 
Artusa, który od 1742 roku był sie-
dzibą giełdy, czyli tu biło serce eko-
nomiczne miasta. 

Ponadto pierwsza Unia była zawarta w Polsce, w 1569 roku. 
Nazywała się Lubelska. Co prawda dotyczyła nie całej Europy, 
tylko dwu państw – Korony i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, ale ono było bardzo wielonarodowe. W ten sposób nawet 
Rusini, Ukraińcy, Tatarzy i Turcy byli w Unii. W tej chwili tyl-
ko ten ostatni kraj jest z Unią stowarzyszony – od 1999 roku. 
Anna Kłos

EURO 
w Dworze Artusa

Profesor małgorzata zaleska, członkini zarządu NBP 
i kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego jerzy Gwizdała.

W DWORZE ARtUSA 
ZOStAłA OtWARtA 
WyStAWA „EURO. 
WALUtA EUROPEj-
SKA”. DZIęKI NIEj 
MOżNA POZNAć 
HIStORIę StREFy 
EURO, ROLę EU-
ROWALUty NA NA-
SZyM KONtyNENcIE 
I NA śWIEcIE ORAZ 
jEj ZNAcZENIE DLA 
OByWAtELI.

Unia była zawarta w Pol-
sce, w 1569 rokU. nazywała 

się lUbelska. co Prawda 
dotyczyła nie całej eUro-
Py, tylko dwU Państw – ko-
rony i wielkiego księstwa 
litewskiego, ale ono było 
bardzo wielonarodowe.
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Najnowszy kontrakt stoczni to budowa kolejnego częściowo wy-
posażonego kadłuba statku rybackiego – typu purse sejner.
- Budowa rozpocznie się jeszcze w czerwcu tego roku, a jej zakoń-
czenie planowane jest na wrzesień 2015 r – tłumaczą przedstaiwi-
cele stoczni.
Jest to już czwarta jednostka zamówiona w Naucie przez duńską 
stocznię Karstensen Skibsvaerft AS. Obecnie w Naucie powstają 
trzy jednostki dla tego klienta. Na pierwszym z sejnerów trwają już 
ostatnie prace wykończeniowe, zostanie on przekazany klientowi 
w drugiej połowie lipca. Drugi z zamówionych sejnerów będzie 
gotowy w pierwszych dniach października. Budowa ostatniego 
statku rozpocznie się po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji.
Jednocześnie Dział Nowych budów Stoczni Nauta pozyskuje ko-
lejne zlecenia na konstrukcje offshore. W ostatnim czasie pod-

pisane zostały dwa nowe kontrakty. Koncern Heerema zamówił 
w Naucie konstrukcję o masie 387 ton, przeznaczoną na wieżę 
wiertniczą. Konstrukcja będzie gotowa 16 lipca. Z kolei dla nor-
weskiej stoczni SIMEK A/S Nauta wykona dwa bloki (o masie 420 
t) na statek PSV. Zostaną one przekazane kontrahentowi z koń-
cem września.
W ostatnim czasie stocznia zakończyła również realizację innego 
kontraktu. Konstrukcje zbudowane na zamówienie Heerema zo-
stały zainstalowane na platformie wiertniczej Dong Hejre w duń-
skiej części Morza Północnego.
Rozbudowa działu nowych budów jest możliwa dzięki urucho-
mieniu zakładu produkcyjnego w Gdańsku. Kilka miesięcy temu 
stocznia zagospodarowała i zrewitalizowała tereny pochylni, na 
których buduje nowe statki. Oprac (GB)

Nowe kontrakty  
NaUty

W NIESPEłNA DWA LAtA OD URUcHOMIENIA DZIAłU NOWycH BUDóW, StOcZNIA 
NAUtA ZAjMUjE cORAZ WAżNIEjSZE MIEjScE W tyM OBSZARZE RyNKU. StOcZNIA 

PODPISUjE KOLEjNE KONtRAKty ZARóWNO NA BUDOWę jEDNOStEK PłyWAją-
cycH, jAK tEż KONStRUKcjI StALOWycH tyPU OFFSHORE. 

Dział nOWyCh 
BuDóW StOCzni 

nauta POzySkuJe 
kOleJne zleCenia 

na kOnStRuk-
CJe OffShORe. 

W OStatnim CzaSie 
PODPiSane zO-

Stały DWa nOWe 
kOntRakty.
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Podczas turnieju gniewska warownia 
stała się  najważniejszą areną turnie-
jową Starego Kontynentu. Zjeżdżają 
się bowiem do Gniewu największe 
sławy współczesnego „joustingu” 
– czyli ekstremalnego sportu tkwią-
cego korzeniami w czasach średnio-
wiecza i początku epoki nowożytnej, 
polegającego na bezpośrednich 
starciach rycerzy zakutych w pełne 
zbroje płytowe, pędzących konno 
z kopiami w celu ich skruszenia na 
przeciwniku lub wysadzenia go z sio-
dła. W zmaganiach turniejowych 
uczestniczyły  cztery dwuosobowe 
poczty rycerskie reprezentujące Pol-
skę, Norwegię, Anglię oraz połączo-
ne siły USA i Holandii pod barwami 
Burgundii. 
W trakcie turnieju udostępniono 
Historyczny Park Rozrywki, gdzie 
organizowano warsztaty rzemieśl-
nicze, miały miejsce codzienne 
zajęcia i treningi z bronią członków 
pocztów rycerskich i ubieranie koni 
i rycerzy w zbroje turniejowe. Naj-
ważniejszym punktem rozrywki były 
gonitwy turniejowe, gdzie rycerze 
ścierali się na kopie i próbowali wy-
sadzić z siodła, testowano również  
sprawność zbrojnych (za pomocą 
ćwiczeń z kopią w gonitwie do Sa-

racena i pierścienia i ćwiczeń w za-
kresie władania włócznią i mieczem 
z konia). Widowiskowym punktem 
turnieju był nocny „Turniej Złotej 
Róży”, czyli nocne  pojedynki rycerzy 
konnych i ich pocztów w niepowta-
rzalnej i nastrojowej oprawie światła, 
ognia i dźwięku.
Turniej rozegrano na terenie Histo-
rycznego Parku Rozrywki zlokalizo-
wanego na przedzamczu południo-
wym, gdzie mieści się arena turniejo-
wa, obóz rycerski, stajnie, warsztaty 
rzemiosł dawnych, zwierzyniec oraz 
najnowsza atrakcja Zamku – wieża 
oblężniczo, wspinaczkowo, zjaz-
dowo, widokowa, czyli wspaniała 
możliwość aktywnego poznawania 
historii „od kuchni”. Oprócz ogląda-
nia widowiskowego turnieju orga-
nizatorzy. przygotowali także wiele 
innych atrakcji. Miłośnicy zabytków 
zwiedzać mogli  ekspozycje muze-
alne zgromadzone w Zamku Gniew 
i nawiedzić multimedialny spektakl 
„Wakacje z Duchami”. Przygotowano 
także możliwość oglądania wspa-
niałej przyrody Doliny Dolnej Wisły 
oraz sylwety średniowiecznego Gnie-
wu z wody, organizatorzy udostępnili 
bowiem regularne rejsy zamkowymi 
gondolami. (GB)

Średniowieczne 
atrakcje na podzamczu

‘‘‘‘

widowiskowe i dynAmiCZne stArCiA ryCerZy ZAkutyCh w pełne Zbroje płytowe, 
pędZąCyCh konno Z kopiAmi w CeLu iCh skrusZeniA nA prZeCiwniku Lub wysAdZe-

niA Go Z siodłA możnA było obejrZeć nA ZAmku w Gniewie. w ostAtni weekend 
CZerwCA ZorGAniZowAno tAm międZynArodowy turniej ryCerski króLA jAnA iii.

podCZAs turnieju 
GniewskA wA-

rowniA stAłA się 
nAjwAżniejsZą 

Areną turniejową 
stAreGo 

kontynentu.
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● Tczew przyjazny         
  mieszkańcom

Moją troska jest, aby Tczew przyciągał 
i aby mieszkańcy nie chcieli z niego wyjeż-
dżać. Aby czuli, że tu jest ich miejsce – do 
życia, do pracy, do wypoczynku. – mówi 
prezydent. Zagrożeniem jest, z jednej 
strony niedalekie sąsiedztwo Trójmiasta, 
silnego ośrodka ściągającego kadrę pra-
cowniczą, szczególnie ludzi młodych i wy-
kształconych, z drugiej naturalne w dzi-
siejszych czasach wyprowadzanie się ludzi 
z centrów miast do gmin podmiejskich. 
Dlatego najważniejszym celem samorządu 
jest, aby warunki życia w Tczewie stale się 
poprawiały. Tak naprawdę  wszelkie dzia-
łania gospodarcze, inwestycje, inicjatywy 
społeczne temu służą – aby tczewianom 
w ich mieście żyło się dobrze, wygodnie, 
aby miasto zaspokajało ich najważniejsze 
potrzeby ekonomiczne, społeczne, kultu-
ralne, edukacyjne. Nawet jeśli mieszkań-

Trzy prymaty 
Mirosława 
Pobłockiego 
- prezydenta Tczewa

Na starówce odbywa się wiele imprez plenerowych, niektóre 
z nich – jak Święto Ulicy inicjują i organizują sami mieszkańcy.

kulturalnych i  rekreacyjnych. Cykliczne 
imprezy to m.in. Noc Muzeów (maj), Dni 
Ziemi Tczewskiej (czerwiec), Pchli Targ 
(czerwiec), cykl wakacyjnych koncertów 
„Muzyczna Starówka”, Festiwal Grzego-
rza Ciechowskiego „In Memoriam” (sier-
pień), Dzień bez samochodu (wrzesień), 
Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień). 
Tczew to miejsce przyjazne rowerzystom. 
Powstają nowe trasy dla cyklistów, wiaty 
i stojaki rowerowe.  Ciekawostką jest jedy-
na w Polsce świąteczna choinka składająca 
się z rowerów, którą budujemy w grudniu 
przy dworcu PKP. Kolejną atrakcją jest, 
również jedyna w Polsce, lokomotywa po-
malowana w biało-czarne pasy, na pamiąt-
kę  pochodzącego z Tczewa lidera zespołu 
Republika oraz naszych tradycji kolejo-
wych. Na amatorów żeglarstwa i turystyki 
wodnej czeka przystań żeglarsko – pasa-
żerska i pomost wioślarski.

● Tczew przyciąga     
  przedsiębiorców 

Od zamierzchłych historycznie cza-
sów moje miasto trwało przy drodze do 
Gdańska i było głównym na tej drodze 
węzłem komunikacyjnym – stwierdza 
Prezydent. W sposób naturalny stało się 
ważnym ośrodkiem gospodarczym, obec-
nie Tczew to dynamicznie rozwijające się 
miasto, czwarte co do wielkości w woj. 
pomorskim.  Samorząd Tczewa intensyw-
nie wspiera  przedsięwzięcia gospodarcze 
zmierzające do rozwoju miasta i poprawy 
warunków ekonomicznych mieszkańców.  
Nie są to słowa bez pokrycia – przed-
siębiorcy, tworzący nowe miejsca pracy 
w związku z realizacją nowych inwestycji, 
są zwolnieni z podatku od nieruchomości. 
Zwolnienie może być przyznane nawet na 
okres 7 lat. Aby ożywić tczewską starówkę, 
zwolniliśmy z podatku od nieruchomości 
właścicieli lokali gastronomicznych na 
tym obszarze. Już widać pierwsze efekty - 

ców Tczewa ubywa, bo część z nich osie-
dla się w okolicznych miejscowościach, 
w Tczewie nadal się uczą, pracują, robią 
zakupy, korzystają z usług, spędzają wolny 
czas. Na nich również nam zależy.
Chciałbym, aby o tym,  jak Tczew ma się 
zmieniać, decydował nie tylko samorząd 
miasta, ale przede wszystkim mieszkańcy – 
podkreśla prezydent. Stąd debaty publicz-
ne, podczas których poruszane są sprawy 
istotne dla mieszkańców – np. przyszłość 
komunikacji miejskiej czy miejskie inwe-
stycje. Stąd budżet obywatelski, który po 
raz pierwszy wprowadziliśmy w tym roku. 
Budżet okazał się pełnym sukcesem. Zło-
żono aż 37 wniosków, głosował co szósty 
mieszkaniec Tczewa.
- W naszym mieście musi być ciekawie - 
kontynuuje prezydent. Tczew ma do za-
oferowania wiele atrakcji, zarówno swo-
im mieszkańcom jak turystom. Mam na 
myśli nie tylko godne uwagi zabytki, ale 
możliwości aktywnego spędzania czasu. 
Tczew to miejsce interesujących wydarzeń 
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Projekt unijny się zakończył, ale program ożywienia tej części miasta realizujemy nadal.  
Efekt jest taki, że historyczne centrum miasta przyciąga coraz więcej mieszkańców innych 
dzielnic i przyjezdnych. 

Jedną z cyklicznych imprez organizowa-
nych w Tczewie jest czerwcowy Pchli Targ.

Na amatorów 
żeglarstwa i turystyki 
wodnej czeka 
przystań żeglarsko 
- pasażerska 
i pomost wioślarski.
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na starówce pojawiają się nowe 
bary i restauracje. 
Pomocą dla początkujących 
firm służy Dom Przedsiębior-
cy i działający tam inkubator 
przedsiębiorczości – dodaje 
Prezydent. Mamy też bardzo 
atrakcyjne tereny pod inwe-
stycje. Pozyskaliśmy nierucho-
mość po dawnej jednostce woj-
skowej –  19 hektarów w cen-
tralnej części miasta.  Jednym 
z pomysłów jest stworzenie 
w tym miejscu parku naukowo-
technologicznego. Ogromne 
znaczenie dla sytuacji na ryn-
ku pracy mają też duże firmy, 
które ulokowały się w Tczewie 
na terenie  Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Zakłady w strefie to miejsca 
pracy dla kilku tysięcy osób, to 
także miejsce, dzięki któremu 
Tczew stał się jednym z naj-
ważniejszych w kraju ośrod-
ków rozwoju branży teleinfor-
matycznej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie Tczewa powstaje 
tzw. suchy port, który jeszcze 
bardziej podkreśli gospodarcze 
znaczenie Tczewa dla tej części 
woj. pomorskiego.
Zależy mi, aby przedsiębior-
cy uczestniczyli w kreowaniu 
polityki gospodarczej Tczewa 
dodaje Prezydent. Samorząd 
miasta podpisał porozumienie 
w tej sprawie z Pracodawcami 
Pomorza -  prężnie działają-
cym stowarzyszeniem, skupia-
jącym najbardziej aktywnych 
przedsiębiorców.  W kwietniu 
zwyciężyliśmy w konkursie 
Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza zdobywając ty-

tuł gminy najbardziej aktywnej 
na rzecz przedsiębiorców. Także 
w tym roku znaleźliśmy się na 
czwartym miejscu w rankingu 
„Gmina na 5” - studenci Szkoły 
Głównej Handlowej wyróżnili 
Tczew za bardzo dobrą obsługę 
klientów – przedsiębiorców. 

●Tczew szanuje 
swą historię 

- Tczew to jedno z najstarszych 
miast na Pomorzu – w 2010 r. 
obchodziliśmy 750-lecie nadania 
praw miejskich, dlatego z dużym 
szacunkiem odnosimy się do hi-
storii, tradycji – dodaje z dumą 
Prezydent. Konsekwentnie od 
lat realizujemy program powrotu 
Tczewa nad Wisłę zagospoda-
rowując nabrzeże i podkreślając  
urok tych zakątków, gdzie po-
wstało historyczne miasto. Wy-
razem tego jest piękny Bulwar 

Nadwiślański – miejsce wypo-
czynku, rekreacji, urządzania 
imprez plenerowych, a także 
inwestycje zrealizowane przy 
unijnym wsparciu: nowa przy-
stań żeglarsko-pasażerska, 
przystań wioślarska i Fabryka 
Sztuk – placówka kulturalna, 
która zdobyła główną nagro-
dę w konkursie na 7 Cudów 
Funduszy Unijnych.
Przez 5 lat Tczew realizował, 
wspierany przez środki unij-
ne, projekt rewitalizacji Stare-
go Miasta. 
Oznacza to nie tylko uporząd-
kowanie i upiększenie Starego 
Miasta, remonty elewacji, czy 
nawierzchni ulic. Udało się 
wyeksponować historyczne 
fragmenty zabudowy, poka-

zać np. gdzie dawniej znajdo-
wała się fosa, którędy biegły 
mury obronne. Utworzone 
zostały trzy szlaki – forteczny, 
widokowy i droga spacerowa. 
Wyremontowano 10 kamie-
nic, w tym 5 z mieszkaniami 
komunalnymi i pięć wykorzy-
stywanych na cele publiczne - 
m.in. świetlicę środowiskowo-
sąsiedzką (niedawno była no-
minowana do nagrody Pary 
Prezydenckiej w konkursie 
„Dobry Klimat dla Rodziny), 
warsztaty terapii zajęciowej, 
dom organizacji pozarządo-
wych. Na starówce odbywa 
się wiele imprez plenerowych, 
niektóre z nich – jak Świę-
to Ulicy inicjują i organizują 
sami mieszkańcy.
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Wynik jednostkowy netto 
jest lepszy od ubiegłorocz-
nego przede wszystkim 
dzięki dywidendzie uzy-
skanej ze spółki zależnej 
Viamind oraz poprawie 
wyników najmłodszego 
przedsięwzięcia, jakim jest 
iDream, czyli sieć sprzeda-
ży produktów Apple.
- Dodatkowo szanse na 
utrzymanie trendu wzro-
stowego w spółce w kolej-
nych kwartałach zwięk-
sza współpraca T-Mobile 
z Alior Sync i powołanie 
wspólnego projektu T-
Mobile Usługi Bankowe, 
który może przyciągnąć 
do salonów operatora no-
wych klientów - mówi To-
masz Basiński, wiceprezes 
zarządu Eurotel SA. 

8 lat na giełdzie

Grupa telekomunikacyj-
na Eurotel SA jest od 8 
lat notowana na głównym 
parkiecie Giełdy Papierów 
Wartościowych. Sieć sprze-
daży tworzona jest w opar-
ciu o własne placówki jak 
i partnerów handlowych 
na podstawie podpisywa-
nych z nimi umów dealer-
skich. Eurotel SA buduje 
również sieć punktów 
franczyzowych w oparciu 

o współpracę bezpośred-
nio z operatorami. Jest tez 
jednym z dystrybutorów 
produktów pre-paid takich 
jak „T-Mobile na kartę” 
oraz „Heyah”. Spółka jest 
autoryzowanym przedsta-
wicielem operatora „nc+””, 
dystrybuując usługi tej 
platformy telewizji sate-
litarnej w sieci punktów 
sprzedaży, która jest nieza-
leżna od innych operato-
rów telekomunikacyjnych. 

Sieć sprzedaży 
Apple

Od 2013 Spółka jest part-
nerem firmy Apple i budu-
je sieć sprzedaży salonów 
tej marki na terenie Polski. 
Eurotel posiada również 
swój sklep internetowy 
pod własną marką iDre-
am.pl, w którym sprzedaje 
przede wszystkim sprzęt 
firmy Apple oraz akcesoria 
przeznaczone do urządzeń 
tej marki.W skład Gru-
py Eurotel wchodzi także 
Viamind - spółka odpo-
wiedzialna za obsługę sieci 
sprzedaży w ramach ope-
ratora PLAY, oraz Media-
System - spółka zajmująca 
się telesprzedażą i obsługą 
call center. Oprac. DK

Eurotel 
 ma dobrą passę
Grupa Eurotel, obsługująca sieć pra-
wie 300 salonów sprzedaży opera-
torów T-Mobile i Play  oraz sieć Plat-
formy Cyfrowej „nc+”, podsumowuje: 
przychody i zyski spółki w górę, skon-
solidowany wynik grupy niższy. 

Od 2013 Spółka jest partnerem firmy Apple i buduje sieć sprzedaży salonów tej marki na terenie Polski. 
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Tomasz Basiński, 
wiceprezes zarządu Eurotel SA
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 5 minut

-  Turyści i wczasowicze już pukają 
do drzwi. Pani burmistrz, czy gmina 
Władysławowo jest już przygotowana 

do letniego sezonu?

- Kończymy ostatnie inwestycje. 30 
czerwca wszystko będzie zapięte na ostat-
ni guzik.

-  A co pani przygotowała dla turystów 
tego lata?

 - Piękną pogodę przede wszystkim 
(śmiech), cudną przyrodę i kaszubską 
gościnność.

- Burmistrz Władysławowa ma wpływ 
na pogodę, to dobrze wiedzieć...

 - A poważnie. Gmina nie ma bezpośred-
niego wpływu na sektor turystyczny, nie 
prowadzi hoteli, nie oferuje posiłków, 
czasy kiedy działania takie podejmowały 
organy administracji minęły 25 lat temu. 
Dziś gmina ma za zadanie stwarzać wa-
runki do tego, aby prywatni przedsiębior-
cy chcieli inwestować, tworzyć atrakcje 
i miejsca pracy. 

- To poważne zadanie. A już myślałam, 
że możecie tylko leżeć i czekać...

 - No skądże! Ja, kaszubska dziewczyna 

z Szotlandu miałabym leniuchować?  Moi 
przodkowie w grobach by się przewraca-
li! Możemy i musimy tworzyć infrastruk-
turę zaplecza. Porządne drogi, estetyczne 
place i ulice to nasza powinność, a nie 
hotelarzy. Tak samo zagospodarowa-
nie miejsc publicznych czy organizacja 
otwartych dla wszystkich imprez plene-
rowych. Niech się przyjezdni cieszą, że 
odpoczywają w ładnych miejscach, gdzie 
nie można się nudzić i niech do nas wra-
cają, a stali mieszkańcy niech będą dumni 
z gminy, w której żyją. Dopiero co odda-
liśmy do użytku nowy teren rekreacyjny 
na Szotlandzie. Wprawdzie urządzała go 
miejska firma Abruko, ale jaki był przy 
tej inwestycji wkład wysiłków lokalnych 
społeczności! Imponujący!

- Sama pani chyba by nie szafnęła 
takiego kawału roboty?

 - No skąd, i po co? Mam przecież współ-
pracowników, pomocników i mieszkań-
ców, którym zależy na tym samym.  Kiedy 
zaczęłam zarządzać gminą, postawiłam 
sobie za cel, aby ona piękniała, stawała się 
coraz atrakcyjniejsza, ciekawsza dla tury-
stów. Stąd powołałam Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu. Ono właśnie organi-
zuje latem koncerty, bezpłatne, dostępne 
dla wszystkich, które przyciągają nie tyl-
ko miejscowych,  gości  z Trójmiasta, ale 

WładysłaWoWo
przed letnim sezonem 2014

Z BURMIStRZ gRażyną CeRn ROZMAWIA ANNA KłOS
z całej Polski.  

- A drogi, zieleń i plaże? To chyba klucz 
do serc turystów. Za coś dostaliście 

przecież godło „Teraz Polska”?

 -Tak, dlatego przy okazji zmian perso-
nalnych w naszej spółce ABRUKO, która 
odpowiada za część przygotowań do se-
zonu, postawiłam tej firmie i jej kierow-
nictwu wysokie wymagania. Z przyjem-
nością zauważam, że spółka daje radę, 
a ja i mieszkańcy cieszymy się, że gmina 
pięknieje. 

- Uchodzi pani za estetkę, prawda? 
Zawsze elegancko ubrana, 

od fryzjera, z biżuterią?

 - Tak mnie nauczono w domu rodzin-
nym. Wpojono, że do pracy i do kościoła 
należy się starannie ubrać, bo poprzez to 
wyraża się szacunek dla instytucji i osób, 
które się tam spotyka. Widzę zresztą, że 
nasze mieszkanki, jak to kobiety, też lubią 
ładne rzeczy. Ale powiem pani w zaufa-
niu, ze uwielbiam choćby jakimś szcze-
gółem podkreślić swe miejscowe, lokalne 
pochodzenie – jakąś biżuterią z burszty-
nem, jakim haftem czy ozdobą torebki... 
Przecież nasze tradycje są piękne. W na-
szym mieście też musi być ładnie, kolo-
rowo, atrakcyjnie. A proszę się przyjrzeć, 
jak pięknie elementy haftu kaszubskiego 
zostały wykorzystane w urządzeniu no-
wego skweru na Szotlandzie!

- Będziemy się 
przyglądali, 
odwiedzając 
Władysławowo 
tego lata..

Serdecznie 
zapraszam!
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- Nadchodzi już III edycja kon-
certów pod hasłem „Letnia Scena 
Muzyczna”. Fani muzyki popu-
larnej, rockowej, reggae, jak i hip-
hopu po  raz kolejny będą mogli 
wysłuchać swoich ulubionych 
wykonawców. Cykl imprez w ra-
mach LSM rozpocznie 12 lipca. 
W ciągu lata na naszej scenie 
wystąpią zespoły: Piotra i Wojtka 
Cugowskich – BRACIA, MESA-
JAH, KUBA KNAP,  
MIELZKY, DIOX & THE RE-
TURNERS, ZEUS, BISZ/B.O.K. 
oraz VNM, zespół LEMON. 
Będzie można również posłuchać 
grającej muzykę rockabilly ekipy 
BURNIN’ HEARTS oraz rocko-
wego zespołu reprezentującego 
młode pokolenie - HEROES 
GET REMEMBERED. Na za-
kończenie III edycji Letniej Sceny 
Muzycznej, 22 sierpnia już nie po 
raz pierwszy we Władysławowie 
zaśpiewa Kamil  BEDNAREK 
- towarzyszyć mu będą zespoły 
TABU, PAJUJO, raper MIUOSH, 
a całość imprezy poprowadzi 
MC CHEEBA ze znanej formacji 
EAST WEST  
ROCKERS.
 - Nowością tegorocznych waka-
cji jest projekt pod nazwą „seatu-
nes”. W jego  ramach niekonwen-
cjonalną twórczość prezentować 
będą gwiazdy muzyki  alterna-
tywnej i elektronicznej. Połącze-
nie ambitnego popu z elektroniką  
11 lipca przedstawi tajemniczy 

zespół BOKKA. Tydzień później 
wystąpi duet z Warszawy, na 
czele z piękną wokalistką Klaudią 
Szafrańską, która wprowadzi 
zebranych w meandry muzyki 
elektronicznej jako XXANAXX. 
25  lipca natomiast we Włady-
sławowie zagra kompozytor 
muzyki lirycznej i akustycznej 
FISMOLL. Nieszablonowe 
brzmienie, mieszczące się 
w granicach rocka, przeplatane 
dźwiękami popu z przełomu lat 
80. i 90. 8 sierpnia zaprezentuje 
zespół SORRY BOYS. Projekt 
seatunes 23 sierpnia zwieńczy 
swoim występem grający muzykę 
electro pop zespół KAMP! W roli 
zespołów supportujących zagrają 
OXFORD DRAMA, THE DUM-
PLINGS, JÓGA, ATLAS LIKE 
oraz BIXBIT.
Dodatkowo należy wspomnieć 
o koncertach João de Sousa 
& Fado Polaco oraz Pawła 
Zagańczyka & The Tonacji, 
którzy wystąpią 2 sierpnia we 
Władysławowie, a także Natalii 
Szroeder, która 15 sierpnia zagra 
na festynie rodzinnym w Karwi. 
Jeśli mowa o dobrej zabawie to 
taką zebranym zapewnią także 
na pewno Kabarety Świerszy-
chrząszcz, Kacper Ruciński oraz 
Formacja Chatelet w ramach już 
VIII Nadmorskiej Nocy Kabare-
towej we Władysławowie.
Przyjeżdżajcie! Zaczynamy 
sezon!

- Naszym zadaniem jest 
przygotować miasto do 
sezonu od strony infra-
struktury: ulic, kwiatów, 
parków i plaży. Po zeszło-
rocznym sukcesie renowacji 
Skweru Gen. Hallera przy 
ul. Morskiej, która uzyskała 
spore uznanie w branżo-
wych pismach, w tym roku 
zrealizowaliśmy jeszcze 
większą inwestycję – urzą-
dzenie skweru w dzielnicy 
Szotland nad Zatoką Pucką. 
Było to tym trudniejsze, że 
pracowaliśmy w obszarze 
NATURA 2000 i sąsiedz-
twie rezerwatu przyrody 
Słone Łąki. Efekt bardzo 
nas cieszy.
-Przygotowaliśmy kolejne 
przestrzenie publiczne dla 
mieszkańców i turystów, 
kończymy remonty dróg 
i chodników. Kolorów i to 
dosłownie nabiera nasza 
miejska zieleń. Miasto za-
kwita nie tylko sezonowymi 
kwiatami ale i tymi, które 
zasadziliśmy w roku 2013. 
Cieszymy się, bo nasi goście 
widzą te starania naszych 
ekip i naszej architekt krajo-
brazu. Co prawda nie osią-
gnęliśmy jeszcze wszystkie-
go co zaplanowaliśmy, ale 
po krokusach i tulipanach 
aktualnie surfinie cieszą 

nasze oczy. A czekamy 
już na różne inne rośliny 
wieloletnie. 
-Zarządzamy też plażami 
gminnymi organizując na 
nich obsługę ratowniczą 
i sprzątając je każdego ran-
ka o świcie. W tym roku 
udało nam się uzyskać 
godło „Błękitna Flaga” dla 
kąpieliska nr 9 we Włady-
sławowie. Jest to wyróżnie-
nie dla najlepszych miejsc 
a kryteria dotyczą czystości 
wody, jakości piasku, atrak-
cji, pomocy dla niepełno-
sprawnych, pojemników 
do segregacji odpadów, 
urządzeń sportowych jak 
do nordic walking. My speł-
niliśmy wszystkie te wymo-
gi i dostaliśmy to branżowe 
wyróżnienie plaży. Inwe-
stujemy też w obiekty ra-
townicze. Od poprzedniego 
lata ratownicy w Jastrzębiej 
Górze dysponują obiektem 
nie gorszym niż z serialu 
„Słoneczny patrol”.  
Oczywiście musimy też 
zadbać o czystość ulic, 
chodników i placów, dlate-
go letni sezon, kiedy gminę 
Władysławowo odwiedzają 
setki tysięcy turystów, jest 
dla nas okresem wytężonej 
pracy. Ale po efektach nas 
poznacie!

Trzy piony 
przedsiębiorstwa 

ABRUKO
Błękitna Flaga. Bezpieczne plaże. 
Barwne skwery i place. 

Mówi dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 
- prezes ABRUKO Sp. z o.o. we Władysławowie.

SZyKUjEMy 
   muzyczne, 
      taneczne, rozbawione 
 lato
Mówi Grzegorz Białas, dyrektor Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu we Władysławowie
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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 przeko-
nywać 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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- OtRZyMAł PAN DO DySPOZycjI 16,5 HEK-
tARA NA PRZEDPOLAcH KWIDZyNA. cO MA 
PAN ZAMIAR Z tyM MAjątKIEM ZROBIć?

- KPPT posiada grunty o łącznej powierzchni 16,5 ha. Jako 
Park zarządzamy tym terenem, w tej chwili powstaje tam infra-
struktura drogowa. Szukamy nabywców na tereny inwestycyjne 
i przygotowaliśmy aktualną ofertę inwestycyjną dla firm zainte-
resowanych lokalizacją swojej działalności na naszym terenie. 
Oferta umożliwia potencjalnemu przedsiębiorcy zarówno zakup 
gruntu jak i dzierżawę na atrakcyjnych warunkach. Każdy inwe-
stor może liczyć na ofertę dostosowaną do jego potrzeb i atrak-
cyjne ulgi jakie samorząd gminny zapowiedział dla firm inwe-
stujących na ich ternie. Z naszej strony inwestorzy mogą liczyć 
na wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności, 
po oddaniu do użytku KPPT będzie dysponowało infrastrukturą 

lokalową przeznaczoną na działalność firm na pre-
ferencyjnych warunkach. Dostępne będą zarówno 
powierzchnie biurowe, jak i produkcyjne.

- W tyM cELU NAWIąZALIścIE 
WSPółPRAcę Z OśRODKAMI 
NAUKOWyMI?

Przede wszystkim z Politechniką Gdań-
ską. Naszym wielkim przyjacielem jest 

profesor Wojciech Sadowski z Wy-
działu Fizyki Technicznej i Mate-
matyki Stosowanej – kierownik 

Katedry Fizyki Ciała Stałego, ini-
cjator powstania na tej uczelni 
Centrum Nanotechnologii. Dru-

Połączyć interesy 
MAłycH I DUżycH FIRM
Z jarosłaWem rosiakiem 
– PREZESEM KWIDZyńSKIEGO PARKU 
PRZEMySłOWO -tEcHNOLOGIcZNEGO 
ROZMAWIA ANNA KłOS

wanych tam standardów. A potem ta-
kie praktyki zaszczepiać w mniejszych 
firmach.
Już teraz pełnimy na terenie Dolnego 
Powiśla rolę instytucji otoczenia bizne-
su wspierając powstawanie małych firm 
- umożliwiliśmy to ponad 70 młodym 
przedsiębiorcom, którzy w ramach re-
alizowanych przez nas projektów otwo-
rzyli w tym roku swoje firmy otrzymując 
bezzwrotne dotacje finansowe a także 
wsparcie szkoleniowe i doradcze. Współ-
pracujemy także z firmami pomagając im 
pozyskiwać środki na rozwój i szkolenia 
pracowników.

- PAN KAWAłEK SWEGO 
życIA ZAWODOWE-
GO SPęDZIł W FIRMIE 
jABIL cIRcIUt POLLAND 
W KWIDZyNIE...

Tak i jestem dumny, że pod okiem wyso-
kiej klasy managerów zdobywałem wie-
dzę i doświadczenie. Praca tam pozwoliła 
mi poznać nowoczesne systemy zarzą-

dzania firmą, które dziś wykorzystuję 
pracując w Parku.
Pracowałem tam 7 lat. Na końcu byłem 
odpowiedzialny za wdrażanie produk-
cji w firmach kooperujących z Jabilem. 
Dzięki temu z jednej strony poznałem 
sposób funkcjonowania nowoczesnego 
światowego giganta, z drugiej spostrze-
głem jak duże możliwości rozwoju mogą 
mieć małe firmy dzięki istnieniu tego 
giganta, jak działa on pobudzająco na 
gospodarkę swego otoczenia. Jednak te 
małe firmy także muszą zadbać o nowo-
czesność. I myślę, że nasz park im w tym 
pomoże. Połączyć interesami małe firmy 
z dużymi, stworzyć kampus, aby ci duzi 
mogli zlecać pewne elementy produkcji 
małym – oto nasze zadanie.

- PRZy OKAZjI PRZycZyNI-
cIE SIę DO ZMNIEjSZENIA 
BEZROBOcIA NA WASZyM 
tERENIE...

Tak, troska o rozwój społeczno-go-
spodarczy to także przeciwdziałanie 

bezrobociu.
Zrealizowaliśmy jeden i realizujemy obec-
nie 4 projekty wspierając ponad 200 osób, 
które były bezrobotne a dziś albo prowa-
dzą oni swoje firmy albo umożliwiamy 
im powrót na rynek pracy podnosząc ich 
kwalifikacje zawodowe a części dodatko-
wo stworzyliśmy warunki pozwalające 
na zdobycie doświadczenia zawodowego 
w formie staży u pracodawców. Naszym 
celem jest wspieranie przedsiębiorczości 
a możemy to realizować poprzez wspo-
maganie rozwoju MMS przedsiębiorców 
a także dostosowując wykształcenie mło-
dych ludzi do potrzeb rynku pracy dając 
im szanse na dokonanie trwałych zmian 
w życiu. Wierzę, że człowiek to najlep-
sza inwestycja, która jest w stanie zwró-
cić się z nadwyżką. Już teraz nasi młodzi 
przedsiębiorcy zatrudnili pracowników 
co powoduje, że nasze działania nie tyl-
ko wpłynęły na zmniejszenie bezrobo-
cia ale także na rozwój gospodarczy na 
naszym terenie. Realizacja tych działań 
jest możliwa dzięki wykwalifikowanej ka-
drze, którą posiada KPPT i ogromnemu 
wsparciu ze stronu udziałowców i part-
nerów projektu.

gim uczonym blisko współpracującym z nami jest profesor 
Stefan Szczukowki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, który 
prowadzi u nas badania dotyczące wykorzystania roślin alter-
natywnych dla celów przemysłowych i energetycznych. Pano-
wie wspomagają naszą działalność służąc wiedzą i doświadcze-
niem zaangażowali się w prace naszej rady programowej, której 
są członkami. Planujemy przy współpracy z tymi uczelniami 
aplikować o środki unijne w ramach programu Horyzont 2020, 
na działania związane.

- cHODZI O WyKORZyStANIE WIERZBy MA 
cELE ENERGEtycZNE?

Właśnie. Można robić z niej koszyki, a można traktować ją 
jako surowiec energetyczny, tzw „zielony węgiel”.

- cO ZGADZA SIę Z GłóWNyM PROFILEM 
DZIAłALNOścI WASZEGO PARKU?

Myśleliśmy o tym, aby grupować lokalnych przedsiębiorców 
interesujących się odnawialnymi źródłami energetycznymi 
i stworzyliśmy klaster energetyczny. To ma być nasza pierwsza 
specjalność.
Celem działalności KPPT jest wspieranie rozwoju gospodar-
czego powiatu kwidzyńskiego, cel ten realizujemy podejmując 
różne działania, mające za zadanie pobudzić rozwój naszej ma-
łej ojczyzny.

- I  PRZy OKAZjI BęDZIEcIE W PARKU GROMA-
DZIć MAłE I śREDNIE PRZEDSIęBIORStWA?

Nawet mikroprzedsiębiorstwa. Będący w budowie kompleks 
przeznaczony jest przede wszystkim dla nich. Znajdą tu możli-
wość rozpoczęcia działalności w inkubatorze i możliwość wy-
najmu pomieszczeń biurowych. Duże firmy, do których Kwi-
dzyn też ma szczęście, same sobie poradzą.
Dodatkowo powinny wspomagać działania mniejszych firm 
współpracując z nimi. My chcemy korzystać z doświadczeń 
dużych firm zlokalizowanych na naszym terenie i wypraco-
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- OtRZyMAł PAN DO DySPOZycjI 16,5 HEK-
tARA NA PRZEDPOLAcH KWIDZyNA. cO MA 
PAN ZAMIAR Z tyM MAjątKIEM ZROBIć?

- KPPT posiada grunty o łącznej powierzchni 16,5 ha. Jako 
Park zarządzamy tym terenem, w tej chwili powstaje tam infra-
struktura drogowa. Szukamy nabywców na tereny inwestycyjne 
i przygotowaliśmy aktualną ofertę inwestycyjną dla firm zainte-
resowanych lokalizacją swojej działalności na naszym terenie. 
Oferta umożliwia potencjalnemu przedsiębiorcy zarówno zakup 
gruntu jak i dzierżawę na atrakcyjnych warunkach. Każdy inwe-
stor może liczyć na ofertę dostosowaną do jego potrzeb i atrak-
cyjne ulgi jakie samorząd gminny zapowiedział dla firm inwe-
stujących na ich ternie. Z naszej strony inwestorzy mogą liczyć 
na wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności, 
po oddaniu do użytku KPPT będzie dysponowało infrastrukturą 

lokalową przeznaczoną na działalność firm na pre-
ferencyjnych warunkach. Dostępne będą zarówno 
powierzchnie biurowe, jak i produkcyjne.

- W tyM cELU NAWIąZALIścIE 
WSPółPRAcę Z OśRODKAMI 
NAUKOWyMI?

Przede wszystkim z Politechniką Gdań-
ską. Naszym wielkim przyjacielem jest 

profesor Wojciech Sadowski z Wy-
działu Fizyki Technicznej i Mate-
matyki Stosowanej – kierownik 

Katedry Fizyki Ciała Stałego, ini-
cjator powstania na tej uczelni 
Centrum Nanotechnologii. Dru-

Połączyć interesy 
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Z jarosłaWem rosiakiem 
– PREZESEM KWIDZyńSKIEGO PARKU 
PRZEMySłOWO -tEcHNOLOGIcZNEGO 
ROZMAWIA ANNA KłOS

wanych tam standardów. A potem ta-
kie praktyki zaszczepiać w mniejszych 
firmach.
Już teraz pełnimy na terenie Dolnego 
Powiśla rolę instytucji otoczenia bizne-
su wspierając powstawanie małych firm 
- umożliwiliśmy to ponad 70 młodym 
przedsiębiorcom, którzy w ramach re-
alizowanych przez nas projektów otwo-
rzyli w tym roku swoje firmy otrzymując 
bezzwrotne dotacje finansowe a także 
wsparcie szkoleniowe i doradcze. Współ-
pracujemy także z firmami pomagając im 
pozyskiwać środki na rozwój i szkolenia 
pracowników.

- PAN KAWAłEK SWEGO 
życIA ZAWODOWE-
GO SPęDZIł W FIRMIE 
jABIL cIRcIUt POLLAND 
W KWIDZyNIE...

Tak i jestem dumny, że pod okiem wyso-
kiej klasy managerów zdobywałem wie-
dzę i doświadczenie. Praca tam pozwoliła 
mi poznać nowoczesne systemy zarzą-

dzania firmą, które dziś wykorzystuję 
pracując w Parku.
Pracowałem tam 7 lat. Na końcu byłem 
odpowiedzialny za wdrażanie produk-
cji w firmach kooperujących z Jabilem. 
Dzięki temu z jednej strony poznałem 
sposób funkcjonowania nowoczesnego 
światowego giganta, z drugiej spostrze-
głem jak duże możliwości rozwoju mogą 
mieć małe firmy dzięki istnieniu tego 
giganta, jak działa on pobudzająco na 
gospodarkę swego otoczenia. Jednak te 
małe firmy także muszą zadbać o nowo-
czesność. I myślę, że nasz park im w tym 
pomoże. Połączyć interesami małe firmy 
z dużymi, stworzyć kampus, aby ci duzi 
mogli zlecać pewne elementy produkcji 
małym – oto nasze zadanie.

- PRZy OKAZjI PRZycZyNI-
cIE SIę DO ZMNIEjSZENIA 
BEZROBOcIA NA WASZyM 
tERENIE...

Tak, troska o rozwój społeczno-go-
spodarczy to także przeciwdziałanie 

bezrobociu.
Zrealizowaliśmy jeden i realizujemy obec-
nie 4 projekty wspierając ponad 200 osób, 
które były bezrobotne a dziś albo prowa-
dzą oni swoje firmy albo umożliwiamy 
im powrót na rynek pracy podnosząc ich 
kwalifikacje zawodowe a części dodatko-
wo stworzyliśmy warunki pozwalające 
na zdobycie doświadczenia zawodowego 
w formie staży u pracodawców. Naszym 
celem jest wspieranie przedsiębiorczości 
a możemy to realizować poprzez wspo-
maganie rozwoju MMS przedsiębiorców 
a także dostosowując wykształcenie mło-
dych ludzi do potrzeb rynku pracy dając 
im szanse na dokonanie trwałych zmian 
w życiu. Wierzę, że człowiek to najlep-
sza inwestycja, która jest w stanie zwró-
cić się z nadwyżką. Już teraz nasi młodzi 
przedsiębiorcy zatrudnili pracowników 
co powoduje, że nasze działania nie tyl-
ko wpłynęły na zmniejszenie bezrobo-
cia ale także na rozwój gospodarczy na 
naszym terenie. Realizacja tych działań 
jest możliwa dzięki wykwalifikowanej ka-
drze, którą posiada KPPT i ogromnemu 
wsparciu ze stronu udziałowców i part-
nerów projektu.

gim uczonym blisko współpracującym z nami jest profesor 
Stefan Szczukowki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, który 
prowadzi u nas badania dotyczące wykorzystania roślin alter-
natywnych dla celów przemysłowych i energetycznych. Pano-
wie wspomagają naszą działalność służąc wiedzą i doświadcze-
niem zaangażowali się w prace naszej rady programowej, której 
są członkami. Planujemy przy współpracy z tymi uczelniami 
aplikować o środki unijne w ramach programu Horyzont 2020, 
na działania związane.

- cHODZI O WyKORZyStANIE WIERZBy MA 
cELE ENERGEtycZNE?

Właśnie. Można robić z niej koszyki, a można traktować ją 
jako surowiec energetyczny, tzw „zielony węgiel”.

- cO ZGADZA SIę Z GłóWNyM PROFILEM 
DZIAłALNOścI WASZEGO PARKU?

Myśleliśmy o tym, aby grupować lokalnych przedsiębiorców 
interesujących się odnawialnymi źródłami energetycznymi 
i stworzyliśmy klaster energetyczny. To ma być nasza pierwsza 
specjalność.
Celem działalności KPPT jest wspieranie rozwoju gospodar-
czego powiatu kwidzyńskiego, cel ten realizujemy podejmując 
różne działania, mające za zadanie pobudzić rozwój naszej ma-
łej ojczyzny.

- I  PRZy OKAZjI BęDZIEcIE W PARKU GROMA-
DZIć MAłE I śREDNIE PRZEDSIęBIORStWA?

Nawet mikroprzedsiębiorstwa. Będący w budowie kompleks 
przeznaczony jest przede wszystkim dla nich. Znajdą tu możli-
wość rozpoczęcia działalności w inkubatorze i możliwość wy-
najmu pomieszczeń biurowych. Duże firmy, do których Kwi-
dzyn też ma szczęście, same sobie poradzą.
Dodatkowo powinny wspomagać działania mniejszych firm 
współpracując z nimi. My chcemy korzystać z doświadczeń 
dużych firm zlokalizowanych na naszym terenie i wypraco-
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Już 25 maja została przekazana do użyt-
ku bieżnia ze skocznią w dal w Ośrodku 
Szkolno-wychowawczym w Gdyni Ob-
łużu. W stałym wspieraniu tej placówki 
w wyposażeniu w urządzenia sportowe 
uczestniczy, na zaproszenie Lions Amber 
z Gdańska, 5 klubów Lionsów. W ub. 
roku ufundowały stadion.
Dzień Dziecka w Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjum  nr 27 przy 
ul. Piastowskiej na Przymorzu członko-
wie Lions Club Gedania zorganizowali 
2 czerwca. Były wesołe zabawy, słodycze 
i prezenty. Podopieczni tej placówki już 
dobrze przedstawicieli tego klubu znają, 
ponieważ od swego powstania w roku 
1995 Klub ma ich pod swoją pieczą. Po-
nieważ są to dzieci z mniejszą lub większą 
niepełnosprawnością – często i umysłową 
i fizyczną, Lions Club Gedania wielokrot-
nie zbierał fundusze na sprzęt rehabilita-
cyjny . Pomógł też w rewitalizacji terenu 
wokół szkoły. Pamięta o szkolnych waż-
nych wydarzeniach co roku obowiązkowo 
o Dniu Dziecka i wizycie Świętego Mi-
kołaja. Kolejny koncert charytatywny na 
rzecz tej szkoły, podczas którego wystąpi 
Konstanty Andrzej Kulka, zaplanowano 
na 11 grudnia 2014. Jego organizatorem 
będzie już jednak nowy prezydent klubu. 
Andrzej Chmielecki przekazał 7 czerwca 
władzę na rzecz Jerzego Boya, znanego 
nam z telewizji gdańskiej.
Zanim to jednak nastąpiło, Andrzej 
Chmielecki – jeszcze jako prezydent 
Lions Club Gedania uczestniczył 22 maja 
w uroczystości odsłonięcia spiżowej ma-
kiety Ratusza Głównego Miasta, która 
stanęła przed tym gdańskim zabytkiem 
przy ul. Długiej. Kopia, mająca 1.2 m 
wysokości, umieszczona na postumen-
cie o wysokości 60 cm, ma umożliwić 
ludziom niewidomym i niedowidzącym 

poznawanie tego zabytku. Jest też tablica 
zawierająca opis budowli – alfabetem 
Braille’a . Fundatorami są Lions Club 
Gedania i Rotary Gdańsk. Sopot. To ewe-
nement, bo na ogól te dwie organizacje 
zachowują wobec siebie dystans. 
To już kolejna gdańska miniatura. Po-
przednio powstały kopie innych cie-
kawych obiektów: Bazyliki Mariackiej, 
Żurawia i Stadionu PGE Arena. 
Anna Kłos

liOnS CluB geDania 
pod nowym kierownictwem

jAK ZAWSZE NA PRZE-
łOMIE MAjA I cZERWcA, 
cZłONKOWIE LIONS 
cLUB GEDANIA PAMIętA-
LI O SWycH PODOPIEcZ-
NycH – DZIEcIAcH 
SZcZEGóLNEj tROSKI. 

OD LEWEj: PIOtR LIS, PREZyDENt KLUBU 
ROtARy, PAWEł ADAMOWIcZ, PREZyDENt 
GDAńSKA I ANDRZEj cHMIELEcKI, PREZES 
LIONS INtERNAtIONAL GDAńSK GEDANIA

ANDRZEj cHMIELEcKI, 
PREZyDENt LIONS cLUB 
GEDANIA PODcZAS URO-
cZyStOścI ODSłONIęcIA 
SPIżOWEj MAKIEty RAtU-
SZA GłóWNEGO MIAStA.  
FUNDAtORAMI MAKIEty 
jESt LIONS cLUB GEDA-
NIA I ROtARy GDAńSK
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Współczesny klient poszukuje w galerii handlowej czegoś wię-
cej, niż tylko atrakcyjnej oferty zakupowej. Wybiera się na za-
kupy często w towarzystwie rodziny czy najbliższych – chciał-
by znaleźć w galerii przestrzeń, która sprzyja odpoczynkowi. 
Stąd obecność najemców takich jak księgarnie, kawiarnie czy 
restauracje. 
-To właśnie oczekiwania naszych klientów skłoniły nas do or-
ganizowania wydarzeń skierowanych specjalnie do mieszkań-
ców najbliższych okolic. Wśród nich są coroczne jarmarki ka-
szubskie, wystawy rękodzieła i zdrowotne akcje profilaktyczne, 
wydarzenia promujące ekologię, a także wydarzenia kulturalne, 
adresowane do dzieci. Przedstawienia teatralne, które co miesiąc 
odbywają się w naszej galerii handlowej, cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem dzieci i rodziców. Zorganizowaliśmy ich już 
około 30. Celebrujemy święta ważne dla naszych klientów, np. 
corocznie organizujemy niespodzianki z okazji Dnia Dziecka. 
W tym roku zapraszamy do świata robotów – podkreśla Adam 
Kozioł, menedżer Portu Rumia CH Auchan. 
Co ważne wszystkie wydarzenia w galerii handlowej w Rumi są 
bezpłatne.
Port Rumia dba również o miłośników zakupów w atrakcyjnych 
cenach – dla nich regularnie organizuje atrakcyjne promocje ce-
nowe, takie jak np. „Wieczór okazji”. 
Port Rumia chce organizować wydarzenia, które pozwolą mu 
wyróżnić się na wymagającym, trójmiejskim rynku galerii han-
dlowych. Jedną z nietuzinkowych atrakcji ma być wystawa kul-
towych, amerykańskich motocykli marki Harley-Davidson. 
- To wyjątkowa ekspozycja odbędzie się na przełomie lipca 
i sierpnia. Liczymy, że przyciągnie wielu miłośników jednośla-
dów - zapowiada menedżer obiektu.

doCeniAmy stAłyCh kLientów 
Port Rumia może się także pochwalić regularną organizacją akcji 
wyprzedażowych i sezonowych obniżek cen. 
- Podobnie jak w całej branży, również w naszej galerii handlowej 
odbywają się zimowe i letnie wyprzedaże. To doskonała okazja do 
kupienia markowych rzeczy w dużo niższych cenach. Dodatkowo, 
w styczniu i w maju organizujemy „Wieczory okazji”, podczas któ-
rych można skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnych rabatów na zaku-
py i specjalnych ofert. Organizujemy również inne akcje, takie jak 
np. „Tropiciele cen”, podczas których można zdobyć bony na zaku-
py w wybranych sklepach. Doceniamy klientów, którzy regularnie 

port rumiA. 
Zakupy 
  to dopiero poCZątek
do niedAwnA CentrA hAndLowe rywALiZowAły Ze sobą wyłąCZ-
nie oFertą skLepów. ZmiAny oCZekiwAń kLientów i konkurenCjA 
wymusiły jednAk nA niCh stworZenie oFerty roZrywkowej 
i hAndLowyCh AtrAkCji. GALeriA port rumiA mA nA swoim konCie 
orGAniZACję prAwie 30 spektAkLi teAtrALnyCh dLA dZieCi. tAkA 
oFertA w połąCZeniu Z CiekAwymi promoCjAmi hAndLowymi sprA-
wiA, że LiCZbA ZAdowoLonyCh kLientów Centrum wCiąż roŚnie.

odwiedzają naszą galerię handlową i z myślą o nich wprowa-
dziliśmy kilka miesięcy temu program lojalnościowy „Komu 
bonus”. Osoby, które do niego przystąpią, otrzymują drogą 
elektroniczną informacje o ekskluzywnych ofertach i rabatach 
w sklepach w naszej galerii - informuje Adam Kozioł.

prZejrZysty ukłAd to ZALetA
Galerię handlową w Rumi odwiedza średnio  kilka tysięcy osób 
dziennie. W weekendy, zwłaszcza gdy w galerii odbywają się 
specjalne wydarzenia, liczba odwiedzających podwaja się.
- Często spotykamy się z opinią, że odwiedzają nas klienci 
z Trójmiasta, którzy doceniają przejrzysty układ galerii han-
dlowej i obecność salonów marek lubianych i cenionych przez 
klientów. 
Co więcej, w naszej galerii handlowej chętnie zakupy robią 
mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego, którzy cenią sobie at-
mosferę Portu Rumia i optymalną ofertę najemców - zaznacza 
Adam Kozioł.

prZedstAwieniA teAtrALne, które Co miesiąC 
odbywAją się w port rumiA CiesZą się bArdZo 
dużym ZAinteresowAniem dZieCi i rodZiCów.
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Ratusz miejski, usytuowany w centralnej 
części rynku, powstał na przełomie XIV i 
XV wieku. Pierwotnie stanowił czworo-
boczną budowlę z wewnętrznym dziedziń-
cem, wieżą i kramami w przyziemiu.  Dziś 
do najstarszych jego części należą piwnice i 
przyziemie. Przed ratuszem w styczniu 1920 
roku mieszkańcy zbudowali ołtarz polowy 
na którym 27 stycznia ks. proboszcz Ignacy 
Rosentreter odprawił mszę świętą dla żoł-
nierzy z Frontu Pomorskiego gen. Józefa 
Hallera, którzy przyłączyli Gniew do Polski 
po 148 latach zaborów. W tym też roku, 
prowadząc na terenie pobliskiego Powiśla 
akcję propagandowo-agitacyjną poprze-
dzającą plebiscyt w sprawie włączenia tego 
obszaru do Polski, Gniew odwiedzili poeta 
Jan Kasprowicz oraz pisarz Stefan Żerom-
ski. Spotkali się oni wówczas w ratuszu z 
pierwszym starostą powiatu gniewskiego 
Franciszkiem Czarnowskim. 
Od budynku d. Sądu Grodzkiego  przy ulicy 
Sobieskiego wieje grozą. W latach 1561–
1615 prowadzona była w Gniewie księga 
zwana „Krwawym rejestrem”, zawierająca 
spis zabójstw i kar z użyciem tortur. Jeśli 
oskarżony podczas „polubownego przesłu-
chania” nie przyznawał się do zarzucanego 
mu czynu, wówczas „przesłuchiwano go 
z użyciem tortur”. Często dochodziło do 
tego, że podczas tortur przesłuchiwani przy-
znawali się do zbrodni, których nigdy nie 
popełnili. W księdze opisane były również 
procesy czarownic, które w swych zezna-
niach przyznawały się do utrzymywania 
stosunków z szatanem i do opętania ludzi i 
zwierząt za pomocą zaklęć i czarodziejskich 
maści. 
Na szczęście są i inne karty przeszłości. Ka-
mienica Leona Wyczółkowskiego, nazwana 
tak, bo w 1928 roku, przebywając w Gnie-
wie, zamieszkał w niej wybitny malarz, gra-
fik i rysownik okresu Młodej Polski, Leon 
Wyczółkowski. Zatrzymał się on wówczas 
u miejscowego aptekarza, właściciela ka-
mienicy, Emila Ponczka. Podczas swojej 
wizyty Leon Wyczółkowski namalował co 
najmniej dwie grafiki przedstawiające rynek 
w Gniewie. Jedna z nich jest własnością 
Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie. 
Kamienica Królowej Marysieńki to kamie-
nica mieszczańska wybudowana w II poł. 
XV wieku.  W wieku XIX przebudowana 

na dom czynszowy, zachowała jednak 
pierwotny układ wnętrza z wysoką sienią u 
wejścia, stanowiącą galerię rzemieślniczą. 
Legenda głosi, iż w tej kamienicy podczas 
swego pobytu w Gniewie zamieszkała 
Maria Kazimiera Sobieska, żona króla Jana 
III. Rzecz prawdopodobna, ponieważ wia-
domo z przekazów historycznych, że kiedy 
Król Jegomość zakwaterował Marysieńkę 
w Zamku, była ona z tej kwatery mocno 
niezadowolona. Nie pasowały jej zimne, 
pokrzyżackie wnętrza. Król zaraz kazał po-
stawić dla królowej inną budowlę – nazwa-
ną później Pałacem Marysieńki, ale przecież 
zanim rzemieślnicy uporali się z budową, 
królowa mogła mieszkać w mieszczańskiej 
kamienicy.
Chleba naszego powszedniego... 
Na początku XX wieku na rynku Starego 
Miasta Antoni Jurkiewicz otworzył niewiel-
ki sklep z wyrobami piekarniczymi. Tak 
zaczęła się historia jednej z najstarszych i 
najbardziej znanych, gniewskich piekarni, 
której wypieki opierały się na tradycyjnych 
recepturach. Do najpyszniejszych należały 
słodkie warkocze. Z czasem w sklepie uru-
chomiono też małą cukiernię. Zaspokajała 
ona podniebienia nawet najbardziej wyma-
gających klientów, zapewniając im chwile 
relaksu przy pysznym ciastku. Piekarnia 
funkcjonuje nieprzerwanie od momentu jej 
założenia. Zachowała swój pierwotny wy-
strój oraz wierność najlepszym tradycjom 
cukierniczym.

To tylko drobny wycinek ze skarbca miej-
skich atrakcji. Rozpoczynający się sezon 
turystyczno-wycieczkowo-wypoczynko-
wy jest najlepszą okazją, aby je poznać 
wszystkie.  
oprac. Anna Kłos

Gniew
Tu historia zakręciła się 
  i wróciła do korzeni
Burmistrzem miasta i gminy 
Gniew jest Maria taraszkie-
wicz – Gurzyńska. Właściwa 
osoba na właściwym miejscu. 
Burmistrz z wykształcenia jest 
architektem. Pracowała jako 
architekt – projektant, kon-
serwator zabytków, urzędnik 
ds. budownictwa. Wie zatem 
wszystko, co konieczne na 
stanowisku gospodyni takiego 
miasteczka jak Gniew. 
tu historia zakręciła się i wróciła 
do korzeni. Masywna bryła 
Zamku, postawionego na 
wzgórzu na lewym brzegu 
Wisły, góruje nad okolicą. 
U jego stóp przycupnęło 
niesłychanie malownicze mia-
steczko. Uliczki w szachow-
nicę. Kwadratowy ryneczek 
z zabytkowym budyneczkiem 
Ratusza. Wszystko na 7 km 
kwadratowych. turyści rzadko 
tu trafiają zafascynowani 
Zamkiem, a warto skręcić 
z tego utartego szlaku.
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Masywna bryła Zamku, 
postawionego na wzgórzu 
na lewym brzegu Wisły, 
góruje nad okolicą.
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Nestor rodu – Jan Ryszard ma za sobą 
nietypową przeszłość – był solistą i balet-
mistrzem Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Ale złamawszy sobie nogę i karierę prze-
dzierzgnął się w sadownika i biznesmena, 
ku czemu, jak się okazało, też ma nieprze-
ciętne zdolności. Niechcący stał się pre-
kursorem uchwalonego w ubiegłym roku 
postulatu przedłużenia wieku emerytal-
nego, ale ostatnio się załamał i przekazał 
część władzy w ręce młodszego pokolenia 
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łalność Fundacji  Kociewie. Młody prezes 
otrzymał do dyspozycji Fundacji 14 hek-
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Miłobądza),  25 km od Gdańska a 8 od 
Tczewa. Fundacja, wraz z Lokalną Gru-
pą Działania „Wstęga Kociewska” oraz 

z organizacją Pracodawcy Pomorza, zor-
ganizowała wspomnianą już malowniczą 
majówkę pod kwitnącymi jabłoniami. 
Zebranych powitał prezes PP Zbigniew 
Canowiecki w towarzystwie prezesa Fun-
dacji Przemysława Morawskiego i szefa 
„Wstęgi Kociewskiej” Bogdana Badzion-
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wy regionalne przygotowane przez koła 
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w Szymbarku dla Kaszub. Tam jest jako 
znak firmowy dom do góry nogami, tutaj 
może wielkie jabłko? 
Do wykorzystania jest też Wielka Chorą-
giew Husarska i inne rycerskie bractwa 
z pobliskiego Gniewa. Już dali swój pokaz 
podczas majówki. Zachwycał też pasjo-
nat starych pojazdów Andrzej Rybicki, 
który ze swymi eksponatami przybył aż 
z Elbląga. Było na co popatrzeć. Można 
powiedzieć, że atrakcje Malenina same 
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Osiecka:
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale 
mdły…
W Maleninie zakwitły jabłonie! Uaktual-
nijmy poetkę.
Anna Kłos

tegoroczna majówka pracodawców 
pomorza zawitała do jabłoniowego 
sadu w maleninie – własności klanu 
rodzinnego morawskich. 

majówka
pod kwitnącymi jabłoniami
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miłośnik starych samocho-
dów andrzej Rybicki

inż Ryszard trykosko (z lewej), 
najważniejszy budowniczy gdańskiej 
infrastruktury komunalnej i mirosław 
Pobłocki, prezydent tczewa

Fo
t. 

W
ie

sła
w

 M
al

ic
ki

Fo
t. 

W
ie

sła
w

 M
al

ic
kiFo

t. 
W

ie
sła

w
 M

al
ic

ki

majówkę czas zacząć – więc prezes zbigniew Ca-
nowiecki rusza. towarzyszą mu: Przemysław mo-
rawski - prezes Fundacji kociewie (z lewej) i Bog-
dan Badziong - prezes LGd „wstęga kociewska”
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Strzał w dziesiątkę!

Restauracja natychmiast po otwarciu stała się fenomenem wśród pomor-
skich lokali. Zazwyczaj właściciele lokali gastronomicznych muszą przez 
wiele lat stopniowo zdobywać zaufanie klientów. W przypadku „Kasztano-
wego Gościńca” było zupełnie inaczej – od samego początku restauracja 
cieszyła się powodzeniem wśród gości. Powodów tego jest kilka. Ale chyba 
najważniejszym jest sam właściciel i jednocześnie Szef Kuchni, Rafał Fetta. 
Niejednokrotnie mówi się, że wystarczy jeden człowiek, aby stworzyć wy-
jątkowe miejsce z niepowtarzalnym klimatem. I w tym wypadku ta zasada 
sprawdziła się całkowicie. Rafał Fetta doświadczenie i nowe umiejętności 
zdobywał jako Szef Kuchni w kilku kaszubskich restauracjach, po czym po-
stanowił wykorzystać tę wiedzę i otworzył własny lokal gastronomiczny. I był 
to „strzał w dziesiątkę” - restauracja rozwija się, wygrywa liczne konkursy, 
(została uznana np. za najlepszą restaurację w powiecie i jedną z najlepszych 
w województwie), a przede wszystkim jest ceniona przez licznie odwiedzają-
cych ją gości.

Zieleń i bliskość natury

Dobry dojazd, bliskość kurortów nadmorskich i większych miast, a jedno-
cześnie cisza, spokój i dużo zieleni – to główne atuty położenia „Kasztano-
wego Gościńca”. Teren, na którym mieści się restauracja, to aż 3,5 hektara 
zieleni i przepięknych ogrodów! Zaledwie kilka kroków jest stąd do ogrom-
nego, czystego jeziora Żarnowieckiego, kilkanaście kilometrów do nadmor-
skich plaż, niewiele dalej do stolicy powiatu, czyli Wejherowa. Bardzo łatwo 

Kaszubska kuchnia 
i bliskość przyrody

KASZTANOWY GOŚCINIEC
84-250 Gniewino, Strzebielinko 1 a 
tel. 667-910-690, 514-099-823
poczta@kasztanowygosciniec.pl
www.kasztanowygosciniec.pl

również jest dostać się stąd do 
Trójmiasta. Wszystkie te atuty 
czynią Strzebielinko idealnym 
wręcz miejscem do wypoczyn-
ku, relaksu i zabawy. 
- W otwarcie, wyremontowanie 
i wyposażenie lokalu włoży-
liśmy bardzo wiele wysiłku 
i pracy, ale było warto - przy-
znaje zadowolony Rafał Fetta, 
właściciel lokalu. -  Cieszymy 
się z efektów, jakie osiągnęliśmy 
i z tego, że jesteśmy już rozpo-
znawalną na Pomorzu marką. 
Wiemy jednak, że nie możemy 
na tym poprzestać, dlatego 
dalej każdego dnia ciężko pra-
cujemy nad tym, by nasi klienci 
czuli się tutaj jak najlepiej.

Wesela, urodziny, 
konferencje

Budynek „Kasztanowego Go-
ścińca” jest tak wkomponowa-
ny w krajobraz, że z zewnątrz 
może sprawiać wrażenie niepo-
zornego. Ale nic bardziej myl-
nego – wielu gości jest bardzo 
zaskoczonych, wchodząc do 
przestronnego i nietuzinko-
wego wnętrza. Lokal został 
urządzony według najwyższych 
standardów w niepowtarzal-
nym stylu. Potwierdza to zdo-
byty tytuł najlepszego lokalu 
gastronomicznego w powiecie 
wejherowskim. Wewnątrz 
znajdują się dwie sale: w górnej 
może bawić się ok. 50 osób, 
natomiast dolna pomieści na-
wet do 150 osób. Dzięki temu 
restauracja jest czynna nawet 
wtedy, gdy odbywa się np. we-
sele. Wówczas państwo młodzi 
i zaproszeni goście bawią się na 
dole, a klienci restauracji przyj-
mowani są wtedy w górnej sali 
kominkowej. 
Warto dodać, że w Kasztano-
wym Gościńcu można również 
wynająć pięć nowoczesnych 
pokoi: 2, 3 i 4-osobowych 
z osobnym wejściem i łazienką. 
Goście mają do dyspozycji bez-
przewodową sieć internetową 
oraz kameralną jadalnię z bez-
pośrednim wyjściem na taras. 
Jest to więc doskonałe miejsce 
na organizację imprez, takich 
jak wesela, bankiety, komunie, 
urodziny, itd. 
Ponadto w lokalu organizowa-
ne są koncerty i pikniki firmo-
we (nawet do 1000 osób!). 

Raj dla podniebienia

Jedną z najważniejszych cech 
dobrego lokalu gastrono-
micznego jest wyśmienita 
kuchnia. I tu trzeba przyznać, 
że właściciel lokalu postawił 
sobie poprzeczkę bardzo 
wysoko. Dania serwowane 
przez pana Rafała są po prostu 
wyśmienite. 
- Polecam dania z gęsi, dzika 
i oczywiście świe-
że rybki – wylicza 
Rafał Fetta. - Na 
przystawkę po-
dajemy bułeczki 
własnej roboty ze 
smalcem z dzi-
ka, polecam też 
carpaccio z gęsi, 
pierogi z kaczki 
w sosie wiśnio-
wym, pieczeń 
z dzika, sandacz 
na mleczku 
kokosowym 
i pyszną zupę 
borowikową. 
To oczywiście nie 
wszystko. W tym 
kulinarnym raju 
warto spróbować 
sandacza na lustrze poro-
wym, makaronu Taglia-
telle w kremowym sosie 
z wędzonym łososiem, 
cielęciny Saltimbocca, 
deVolaille na marchwio-
wym spaghetti, smażone-
go arbuza polanego sosem 
miodowo-orzechowym 
czy kremu z pomidorów 
z dodatkiem pierożków 
serowych. 
Warto dodać, że w re-
stauracji można też kupić 
swojskie wyroby, np. 
pierogi z kaczki, gołąbki 
z dorsza, zupę rybną 
i inne ciekawe smakołyki. 
Potwierdzeniem naj-
wyższej jakości i uznania 
gości jest fakt, iż w tym roku 
restauracja startowała pierwszy 
raz w akcji „Rozsmakuj się 
w Metropolii - czyli weekend 
za pół ceny”. Zainteresowanie 
klientów było tak ogromne, że 
na stolik chętni czekali nawet 
po dwie godziny! Później jed-
nak nie było osoby, która by nie 
stwierdziła, że warto było wy-
kazać się odrobiną cierpliwości. 
Rafał Korbut

Tu stołowali się m.in. hisz-
pańscy piłkarze, Shakira, 
Jan Nowicki, komicy z Ka-
baretu Ani Mru Mru, Olaf 
Lubaszenko... Tu można 
nie tylko spróbować wy-
śmienitych potraw, ale 
też wypocząć, wyprawić 
wesele, imprezę okolicz-
nościową czy firmowe 
spotkanie integracyjne. 
Mowa o restauracji „Kasz-
tanowy Gościniec”, miesz-
czącej się w Strzebielinku 
koło Gniewina (powiat 
wejherowski). 
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(została uznana np. za najlepszą restaurację w powiecie i jedną z najlepszych 
w województwie), a przede wszystkim jest ceniona przez licznie odwiedzają-
cych ją gości.

Zieleń i bliskość natury

Dobry dojazd, bliskość kurortów nadmorskich i większych miast, a jedno-
cześnie cisza, spokój i dużo zieleni – to główne atuty położenia „Kasztano-
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W Business Link Trój-
miasto odbyło się inau-
guracyjne spotkanie cy-
klu Biznes na Plus. Ideą 
spotkania było wskazanie 
możliwości nowoczesnego 
marketingu, którego celem 
jest budowa trwałej rela-
cji z nowymi i obecnymi 
klientami. Beneficjantami 
pierwszego spotkania były 
firmy z branż hotelarskiej 
oraz gastronomicznej. 
Podczas spotkania wska-
zane zostały narzędzia, które są obecnie stosowa-
ne w profesjonalnym zarządzaniu marketingiem 
i sprzedażą. Gościem specjalnym wydarzenia był 
Nadeem Rafael Malik, międzynarodowy specjalista 
z zakresu marketingu mobilnego. 
W trakcie szkolenia uczestnicy wzięli udział w sesji 
networkingowej, podczas której mogli wymienić 
się między sobą doświadczeniami oraz nawiązać 
nowe relacje biznesowe. Po wykładach wielu z nich 
zostało na kuluarowych konsultacjach, podczas 
których mogli otrzymać praktyczne wskazówki do-
tyczące ich własnych przedsiębiorstw. (oprac. DK)

Biznes na Plus.
Przedsiębiorcy chcą się rozwijać

Skuteczny marketing, czyli jaki? Jak 
zdobyć uwagę klienta, kiedy otaczają-
cy nas świat przypomina jeden wielki 
baner reklamowy? Takie pytania po-
stawili organizatorom uczestnicy spo-
tkania Biznes Na Plus. 

Nadeem rafael Malik opowiadał o  nowocze-
snych technologiach mobilnych
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Podczas spotkania 
wskazane zostały 
narzędzia, które 
są obecnie stoso-
wane w profesjo-
nalnym zarządza-
niu marketingiem 
i sprzedażą. 

Praktyki zawodowe to efekt 
datującej się od 2001 r. 
współpracy trójstronnej, po-
między Pomorską Izbą Rze-
mieślniczą Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Izbą 
Rzemieślniczą z Würzburga 
(Handwerkskammer für 
Unterfranken) w Niemczech 

i Izbą Rzemieślniczą z Caen 
(Chambre de Métiers du 
Calvados) we Francji. Ce-
lem realizowanego projektu 
jest zapoznanie młodzieży 
z metodami pracy rzemieśl-
ników w poszczególnych 
krajach oraz stosowanymi 
przez nich technologiami. 
Wymiana służy poszerzeniu 
wiedzy oraz podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych, 
ale nie tylko. Przy okazji 
młodzież ma możliwość 
poznania walorów regionu, 
w którym odbywają się 
praktyki i sprawdzenia się 
w nowych warunkach pracy 
i życia. Prowadzone są także 
zajęcia językowe.
Praktykanci zdobywali 
doświadczenie zawodowe 
u pomorskich rzemieśl-
ników, zwiedzali Gdańsk 
i okolice oraz uczyli się pod-

staw języka polskiego. Pod-
czas wizyty w Pomorskich 
Szkołach Rzemiosł w Gdań-
sku mieli okazję zwiedzić 
pracownie dydaktyczne 
i zapoznać się z systemem 
szkolnictwa zawodowego 
w Polsce. 
Na spotkaniu podsumowu-

jącym, zarówno młodzież 
jak i przedsiębiorcy bardzo 
pozytywnie ocenili rezultaty 
projektu. Goście z Niemiec 
i Francji podkreślali dużą 
życzliwość i serdeczność, 
z jaką się spotkali, a właści-
ciele firm byli pod wraże-
niem pracowitości i wyso-
kich kompetencji adeptów 
rzemiosła.
Pomorska Izba Rzemieśl-
nicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw dziękuje 
za pomoc w organizacji 
praktyk Sylwii Łomowskiej 
(Pracownia Fryzjerstwa 
Artystycznego „Arte”), Pa-
trycji i Danielowi Krzosek 
(Cukiernia W - Z S.C.), 
Januszowi Jabczyńskiemu 
(AUTO TEAM) oraz Grze-
gorzowi i Łukaszowi Pellow-
skim (Piekarnia - Cukiernia 
„Pellowski”). Oprac (GB)

zagraniczne 
praktyki 
w pomorskich firmach

Młodzież z Niemiec i Francji przez tydzień 
odbywała staż w pomorskich firmach.
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W Business Link Trój-
miasto odbyło się inau-
guracyjne spotkanie cy-
klu Biznes na Plus. Ideą 
spotkania było wskazanie 
możliwości nowoczesnego 
marketingu, którego celem 
jest budowa trwałej rela-
cji z nowymi i obecnymi 
klientami. Beneficjantami 
pierwszego spotkania były 
firmy z branż hotelarskiej 
oraz gastronomicznej. 
Podczas spotkania wska-
zane zostały narzędzia, które są obecnie stosowa-
ne w profesjonalnym zarządzaniu marketingiem 
i sprzedażą. Gościem specjalnym wydarzenia był 
Nadeem Rafael Malik, międzynarodowy specjalista 
z zakresu marketingu mobilnego. 
W trakcie szkolenia uczestnicy wzięli udział w sesji 
networkingowej, podczas której mogli wymienić 
się między sobą doświadczeniami oraz nawiązać 
nowe relacje biznesowe. Po wykładach wielu z nich 
zostało na kuluarowych konsultacjach, podczas 
których mogli otrzymać praktyczne wskazówki do-
tyczące ich własnych przedsiębiorstw. (oprac. DK)

Biznes na Plus.
Przedsiębiorcy chcą się rozwijać

Skuteczny marketing, czyli jaki? Jak 
zdobyć uwagę klienta, kiedy otaczają-
cy nas świat przypomina jeden wielki 
baner reklamowy? Takie pytania po-
stawili organizatorom uczestnicy spo-
tkania Biznes Na Plus. 

Nadeem rafael Malik opowiadał o  nowocze-
snych technologiach mobilnych
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Podczas spotkania 
wskazane zostały 
narzędzia, które 
są obecnie stoso-
wane w profesjo-
nalnym zarządza-
niu marketingiem 
i sprzedażą. 

Praktyki zawodowe to efekt 
datującej się od 2001 r. 
współpracy trójstronnej, po-
między Pomorską Izbą Rze-
mieślniczą Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Izbą 
Rzemieślniczą z Würzburga 
(Handwerkskammer für 
Unterfranken) w Niemczech 

i Izbą Rzemieślniczą z Caen 
(Chambre de Métiers du 
Calvados) we Francji. Ce-
lem realizowanego projektu 
jest zapoznanie młodzieży 
z metodami pracy rzemieśl-
ników w poszczególnych 
krajach oraz stosowanymi 
przez nich technologiami. 
Wymiana służy poszerzeniu 
wiedzy oraz podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych, 
ale nie tylko. Przy okazji 
młodzież ma możliwość 
poznania walorów regionu, 
w którym odbywają się 
praktyki i sprawdzenia się 
w nowych warunkach pracy 
i życia. Prowadzone są także 
zajęcia językowe.
Praktykanci zdobywali 
doświadczenie zawodowe 
u pomorskich rzemieśl-
ników, zwiedzali Gdańsk 
i okolice oraz uczyli się pod-

staw języka polskiego. Pod-
czas wizyty w Pomorskich 
Szkołach Rzemiosł w Gdań-
sku mieli okazję zwiedzić 
pracownie dydaktyczne 
i zapoznać się z systemem 
szkolnictwa zawodowego 
w Polsce. 
Na spotkaniu podsumowu-

jącym, zarówno młodzież 
jak i przedsiębiorcy bardzo 
pozytywnie ocenili rezultaty 
projektu. Goście z Niemiec 
i Francji podkreślali dużą 
życzliwość i serdeczność, 
z jaką się spotkali, a właści-
ciele firm byli pod wraże-
niem pracowitości i wyso-
kich kompetencji adeptów 
rzemiosła.
Pomorska Izba Rzemieśl-
nicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw dziękuje 
za pomoc w organizacji 
praktyk Sylwii Łomowskiej 
(Pracownia Fryzjerstwa 
Artystycznego „Arte”), Pa-
trycji i Danielowi Krzosek 
(Cukiernia W - Z S.C.), 
Januszowi Jabczyńskiemu 
(AUTO TEAM) oraz Grze-
gorzowi i Łukaszowi Pellow-
skim (Piekarnia - Cukiernia 
„Pellowski”). Oprac (GB)

zagraniczne 
praktyki 
w pomorskich firmach

Młodzież z Niemiec i Francji przez tydzień 
odbywała staż w pomorskich firmach.
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- Prezesem Związku na kolejną kaden-
cję została Jolanta Szydłowska. Dotych-
czasowy prezes - Andrzej Chmielecki 
- przekazał jej szereg spraw będących 
w toku, w tym uczestnictwo PZP LE-
WIATAN  w programach unijnych, 
realizowanych we współpracy z To-
warzystwem Naukowym Organizacji 
i Kierownictwa, którym kieruje prezes 
Wanda Stankiewicz. Należy tu wymie-
nić międzynarodowy program: PWP 
– współpraca zagraniczna elementem 
rozwoju pomorskich Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.  Współpartnerem 
jest też Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej. 
Program realizowany jest we współ-
pracy z departamentem szkoleniowym 
Bawarskiego Związku Pracodawców 
(członka BDA – Niemieckiego Związku 
Pracodawców i Przemysłu). Jest to part-
ner uczestniczący merytorycznie i orga-
nizacyjnie w realizacji wizyt studyjnych 
dla pomorskich przedsiębiorstw. Pro-
gram ten jest finansowany przez Unię 
Europejską 
w ramach 
projektu 
POKL 8.1.3 – 
Współpraca 
zagraniczna 
elementem 
rozwoju po-
morskich Ma-
łych i Śred-
nich Przed-
siębiorstw. 
Obejmuje 4 branże: budownictwo, ener-
getykę, logistykę i przemysł spożywczy. 
Będzie realizowany do lipca 2015 roku.
-Prócz tego PZP LEWIATAN  reali-
zuje od 2011 roku projekt Go&Learn 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Oferuje wszyst-
kim zainteresowanym dostęp do mię-
dzynarodowego katalogu seminariów 
szkoleniowych w firmach i katalogu 
wizyt z zakresu „turystyki przemysło-
wej”. Możliwość uczestnictwa w wizy-
tach poznawczych i studyjnych, które 

LEWiATAN 
- nowy prezes i kontynuacja działań

Andrzej Chmielecki z Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN 
podsumowuje  i informuje:

Jerzy Owsiak (na zdjęciu) 
został nagrodzony przez 
Konfederację Lewiatan 
za odważne myślenie.

Prezesem Związku na kolej-
ną kadencję została Jolanta 
Szydłowska. Dotychczasowy 
prezes - Andrzej Chmielecki 
- przekazał jej szereg spraw 
będących w toku.

‘‘ ‘‘

są w katalogu, pomaga w rozwijaniu 
kontaktów gospodarczo-kulturowych 
i poznawaniu rzeczywistości sąsiednich 
krajów i regionów.
-Konfederacja LEWIATAN, której 
członkiem jest Pomorski Związek 
Pracodawców LEWIATAN, przyznała 
coroczne prestiżowe nagrody w katego-
riach: ludzie biznesu i osobowości życia 
publicznego. Zostały one wręczone 
w marcu br. w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Nagrodę im. Andrzeja 

Wierzbickiego dla wyróżniającego się 
przedsiębiorcy otrzymał Tomasz Żabo-
klicki – współwłaściciel i prezes zarządu 
bydgoskiej firmy PESA SA, która jest 
ostatnio synonimem sukcesu na mię-
dzynarodowych rynkach transportu 
szynowego. 
Nagroda im. Władysława Grabskiego 
dla osobistości życia publicznego, za 
profesjonalizm i konsekwencję w bu-

dowaniu stabilności polskiego złotego 
i wzmacnianie tym samym jednego 
z fundamentów polskiej gospodarki, 
trafiła w ręce prof. Marka Belki, prezesa 
NBP.
Zarząd Lewiatana zdecydował się 
również przyznać nagrodę specjalną 
prof. Leszkowi Balcerowiczowi, byłemu 
wicepremierowi i ministrowi finansów, 
założycielowi Fundacji Forum Obywa-
telskiego Rozwoju - FOR, za określenie 
polskiej gospodarce dobrego azymutu, 

który wyznacza jej kurs od 25 lat.
Nagrodę za odważne myślenie, przyzna-
ną przez Konfederację Lewiatan i Fun-
dację na Rzecz Myślenia im. Barbary 
Skargi, dostał Jerzy Owsiak, założyciel 
i prezes zarządu Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, twórca jed-
nej z największych cyklicznych imprez 
muzycznych - Przystanku Woodstock.
Anna Kłos
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W wyborach nowego prezesa Pomor-
skiego Związku Pracodawców LEWIATAN 
uczestniczył Lech Pilawski, dyrektor gene-
ralny Konfederacji Lewiatan (na zdjęciu)
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Celem konkursu było promowanie 
wysokich standardów obsługi klienta 
oraz tworzenie między administracją 
skarbową a przedsiębiorcą życzliwej 
i profesjonalnej relacji. Urzędy skar-
bowe oceniane były na podstawie 
sumy punktów przyznanych przez 
przedsiębiorców w wypełnionej 
ankiecie konkursowej. W sumie 
wpłynęło ponad 25 tysięcy wypeł-
nionych ankiet a w tegorocznej edy-
cji konkursu nagrodzono 63 urzędy 
wskazane przez przedsiębiorców. 
Ogólnopolską galę przyznania na-
gród zorganizowano w Warszawie 
w środę 25 czerwca, regionalna i po-
morska uroczystość miała miejsce 
dzień później. Lokalna edycja orga-
nizowana była wspólnie z Pomorską 
Radą Przedsiębiorczości, której 
przewodniczącym jest marszałek 
województwa pomorskiego.

- Urzędy ocenialiśmy na podstawie 
kilkuset ankiet, które wypełnili 
przedsiębiorcy. Tegoroczną nowością 
był przekazanie urzędom sugestii, 
które pojawiły się po przeanalizo-
waniu ankiet - tłumaczył podczas 
uroczystości Maciej Dobrzyniecki, 
kanclerz Loży Gdańskiej Business 
Centre Club.
W ogólnopolskim konkursie wy-
różniono Urząd Skarbowy w Prusz-
czu Gdańskim, I Urząd Skarbowy 
w Gdyni i II Urząd Skarbowy 
w Gdyni. Na szczeblu lokalnym 
wyróżnienie otrzymały także pla-
cówki:Urząd Skarbowy w Kartuzach 
i Urząd Skarbowy w Wejherowie.
-Bardzo się cieszę z tego, że Państwo 
otrzymaliście uznanie w oczach tych, 
dla których pracujecie - mówił pod-
czas uroczystości Ryszard Świlski, 
wicemarszałek pomorski. (GB)

BCC nagrodził przyjazne urzędy skarbowe
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, I Urząd Skarbowy w Gdyni i II Urząd Skarbowy w Gdyni otrzymały 
wyróżnienie w konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Najnowszą, dwunastą edycję konkur-
su zorganizował Business Centre Club w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów.
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Wiesław Kwiatkowski, naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pruszczu Gdańskim odbiera 
gratulacje od Macieja Dobrzynieckiego, 
kanclerza Loży Gdańskiej Business Centre 
Club. W środku Ryszard Świlski, wicemar-
szałek województwa pomorskiego.
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W Polsce sieć drogowa składa 
się z ok. 10 proc. dróg krajowych 
i autostrad oraz ok. 90 proc. dróg 
wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Większość środków 
finansowych przeznaczonych 
na budowę i odnowę dróg jest 
jednak przeznaczana na drogi 
krajowe. Ma to wprawdzie duże 
uzasadnienie, lecz cierpią na tym 
drogi lokalne. A przecież tworzą 
one sieć komunikacyjną, z któ-
rych codziennie korzysta prawie 
każdy kierowca w naszym kraju!
- Remonty dróg lokalnych od-
bywają się w technologii dużo 
tańszej, niż technologie stoso-
wane na ciągach dróg krajowych 
– mówi Wiesława Kasperek, 
prezes zarządu „TUGA” Sp. z o.o. 
- Wprawdzie jest to w pewnym 
stopniu uzasadnione, ponieważ 
obciążenia dróg lokalnych są 
wielokrotnie niższe, ale drogi są 
„niszczone” nie tylko przez ruch 
pojazdów, ale w porównywalnym 

stopniu (a może czasami nawet 
bardziej) ulegają niszczeniu przez 
mróz, śnieg, deszcz, a w końcu 
przez zwyczajne starzenie się 
materiału. 
Natura nie rozróżnia bowiem 
dróg krajowych, wojewódz-
kich i lokalnych. Niszczy drogi 
w porównywalnych zakresach 
poprzez skoki temperaturowe, 
wpływ wody, mrozu i starzenia 
materiałów poprzez wpływ tlenu, 
ultrafioletu i wielu wielu innych 
czynników.
- Niestety często urzędnicy, któ-
rzy decydują o tym, która droga 
ma być zmodernizowana, nie 
zastanawiają się nawet, jaką tech-
nologię zastosować przy pracach 
– wyjaśnia Ireneusz Strugała, 
inżynier technolog i dyrektor  
w przedsiębiorstwie „TUGA”. - 
Ma być nowa nawierzchnia i ma 
być tanio. A że powinna mieć 
określoną trwałość, wytrzyma-
łość, itd. - mało kto się nad tym 

zastanawia. Często jest 
też tak, że przygoto-
wując warunki prze-
targowe robi się to na 
podstawie ściągniętych 
z internetu opracowań 
i dokumentacji. A to 
zwykle są już prze-
starzałe technologie. 
My natomiast stara-
my się opracowywać 
i wdrażać nowatorskie 
rozwiązania. To trzeba 
dostosować oczywiście 
do naszego klimatu, 
naszej rzeczywistości. 
Wprowadziliśmy więc 
kilka lat temu techno-
logię cienkich nakła-
dek, która przyjęła się 
i jest obecnie szeroko 
stosowana. A od pew-
nego czasu stosujemy 
rewelacyjną metodę 
jednowarstwową. 

Droga drodze nierówna
Gładkie, proste drogi bez dziur, wytrzymujące wiele lat 
bez remontu. Równe pobocza, nawierzchnia spełnia-
jąca nawet te najbardziej rygorystyczne normy, a do 
tego znacznie krótszy czas budowy takiej drogi. Brzmi 
jak mrzonka? Nic bardziej mylne-
go: Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
- Usługowe „TUGA” z Nowego Dwo-
ru Gdańskiego opracowało tech-
nologię, która łączy te wszystkie 
cechy. A jakby było mało, ta tech-
nologia jest porównywalna koszto-
wo w stosunku do tradycyjnej, zaś 
w perspektywie czasu daje ogrom-
ne oszczędności. Jeśli do tego do-
damy najwyższej jakości materia-
ły, takie jak kruszywa firmy MIBAU 
i YEOMAN oraz  klasyczny asfalt 
drogowy 50/70, dostarczany przez 
LOTOS Asfalt, w wyniku otrzyma-
my to, o czym od lat marzą chyba 
wszyscy kierowcy, czyli proste i wy-
trzymałe drogi. Rafał Korbut
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TUGA stawia na jakość i nowoczesność
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wykonywanych nakładek będą wynosić od 6 do 11cm, ukła-
danych w jednej warstwie.
Firma TUGA w latach 2004-2011 w powiecie malborskim, 
wykonała remonty dróg na pow. ok. 300 tys. m kw. w innej, 
również nowatorskiej technologii. Wykonano tzw. cienkie 
nakładki bitumiczne wykonywane na gorąco, o grubości 
układanej warstwy średnio 2 cm.  
Technologia ta pozwoliła na odnowę bardzo dużych po-
wierzchni dróg za stosunkowo małe środki finansowe. 
Zastosowano rozwiązanie technologiczne oparte również 
o mieszanki o uziarnieniu nieciągłym i grube otoczki asfal-
towe na ziarnach kruszywa. Technologia cienkich nakładek 
bitumicznych, to jednak technologia ochrony dróg o małym 
natężeniu ruchu. Po drogach, gdzie odbywa się tylko ruch 
lokalny, po okresie średnio 5-7 lat nawierzchnie te zachowują 
się jeszcze prawidłowo i nie uległy znacznym uszkodzeniom. 
Tam gdzie dopuszczono nieproporcjonalne zwiększenie ru-
chu, to wzmocnienia dwucentymetrowe, wykonane na sta-
rych drogach niedostosowanych do dzisiejszych pojazdów, 
uległy jednak znacznym uszkodzeniom. Technologia SMA 
16 JENA, to technologia znacząco wzmacniająca konstrukcje 
starych dróg lecz finansowo technologia droższa od cienkich 
nakładek.
Firma „TUGA” posiada również technologię wytwarzania 
mieszanek „naprawczych” do wykonywania remontów 
cząstkowych nawierzchni. Opracowane rozwiązanie techno-
logiczne umożliwia wbudowywanie mieszanki bitumicznej 
„na zimno” w różnych warunkach pogodowych (również 
w czasie opadów atmosferycznych). Jest to mieszanka „sa-

mozagęszczająca się”, co znacząco rozszerza krąg potencjal-
nych „wykonawców” remontów. Kilka gmin, miast zatrudnia 
„swoich” lokalnych bezrobotnych, robi im krótkie szkolenie 
i zatrudnia do wykonywania remontów na swoim terenie.
- Wciąż wprowadzamy innowacje, jedną z nich była maszyna 
do układania poboczy – mówi  Wiesława Kasperek. - 10 lat 
temu dyrektor Strugała wpadł na pomysł, jak zmodernizo-
wać maszynę nakładania masy bitumicznej (nawierzchni 
drogowej) i wyposażył ją w dodatkowe urządzenie służące do 
kładzenia poboczy. Wcześniej położenie nawierzchni trwało 
to 2-3 dni. A później przez kolejne tygodnie, jak już sama 
droga była skończona, kładło się pobocza. Maszyna znacznie 
usprawniła pracę i skróciła czas potrzebny do dokończenia 
drogi. Na nasze zamówienie taką maszynę wykonała firma 
z Pabianic, następnie przez kilka lat była unowocześniona 
przez producenta. Obecnie sprzedawana jest w wielu krajach 
na całym świecie, znalazło się już ponad 200 kupców na to 
urządzenie. I nic dziwnego, bo bardzo mocno przyspiesza to 
cały proces budowy drogi. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” w No-
wym Dworze Gdańskim, szczyci się tym, że w okresie 25 lat 
istnienia wprowadziła wiele nowatorskich technologii z za-
kresu budowy dróg, robót ziemnych, instalacji podziemnych. 
W obecnym czasie prowadzi badania nad kolejnymi nowymi 
rozwiązaniami, które zamierza w najbliższym czasie zastoso-
wać przy remontach i budowach nowych dróg.
Jesteśmy niedużą firmą, ale staramy się wprowadzać jedno, 
dwa nowe rozwiązania rocznie – podsumowuje  Ireneusz 
Strugała. 

Inżynierowie technolodzy od 
pokoleń próbują wielu roz-

wiązań, by „oszukać” naturę, 
wzmocnić cechy mechanicz-
ne materiału, z którego wy-

konywane są drogi, aby prze-
ciwstawić się zniszczeniom 
mechanicznym, wprowadzić 
takie rozwiązania materiało-
we by nawierzchnie stały się 
bardziej odporne na wpływy 

czynników atmosferycznych.

‘‘
Istnieje wiele sposobów opóźniania procesów niszczących 
drogi. Skrajnie można powiedzieć, że wystarczy odciąć 
czynniki niszczące, a drogi staną się wieczne. W praktyce 
jest to jednak nie do osiągnięcia. Inżynierowie technolodzy 
od pokoleń próbują wielu rozwiązań, by „oszukać” naturę, 
wzmocnić cechy mechaniczne materiału, z którego wykony-
wane są drogi, aby przeciwstawić się zniszczeniom mecha-
nicznym, wprowadzić takie rozwiązania materiałowe by na-
wierzchnie stały się bardziej odporne na wpływy czynników 
atmosferycznych.
W ostatnich latach powstała nowa 
technologia wychodząca naprzeciw 
wymaganiom natury i ruchu. Opra-
cowana w Niemczech technologia na-
wierzchni jednowarstwowych w oparciu 
o rozwiązania typu SMA (mieszanki 
o nieciągłym uziarnieniu) trafiła na po-
datny grunt u niektórych technologów 
w Polsce.
W latach 2010 – 2013 zostało wykona-
nych kilka odcinków próbnych w tech-
nologii nawierzchni jednowarstwowych, 
przy zastosowaniu rozwiązań z miesza-
nek SMA. 
- Technologia jednowarstwowa zosta-
ła wymyślona przez Niemców, którzy 
szukali technologii możliwych do za-
stosowania na drogi niższej kategorii, 
czyli nie na krajowe ani autostrady, ale 
głównie powiatowe – wyjaśnia Wiesława Kasperek. - Zało-
żenie było takie, aby przy jak najlepszej jakości nawierzchni 

drogi budować jak najszybciej. Postanowili więc 
połączyć mieszanki o nieciągłym uziarnieniu 
i dopracować technologię tak, aby za jednym 
razem można było kłaść kilka warstw naraz. 
W Polsce w ten sposób wykonaliśmy około 20 
km odcinków próbnych. Robiliśmy to w taki spo-
sób, że po wygraniu przetargu proponowaliśmy 
inwestorowi, że odcinek, który miał być wyko-
nany w tradycyjny sposób, zrobimy korzystając 

z tej nowej technologii. Za 
tę samą cenę. Praktycznie 
dokładaliśmy więc do 
każdego takiego odcinka. 
Ale po 4 latach okazało się, 
że tak wykonane drogi są 
lepsze, trwalsze i znacznie 
bardziej odporne na wa-
runki atmosferyczne. Jest 
to technologia nieco droż-
sza w momencie wykony-
wania, ale w perspektywie 
czasu znacznie bardziej 
opłacalna. Przy tradycyj-
nych nawierzchniach daje 
się gwarancję na 3 lata. 
W tym przypadku nie wa-
hałabym się dać nawet 10 
lat gwarancji. 
Po obserwacjach można za-

tem stwierdzić, że jest to obiecująca technologia. Nawierzch-
nie wykonane na drogach gminnych, powiatowych, miejskich 
i wojewódzkich, zachowują się proporcjonalnie lepiej, niż 
wykonane w tych samych okresach w technologiach tradycyj-
nych (głównie w technologii betonu asfaltowego). Duża część 
odcinków próbnych, po czterech latach eksploatacji wygląda 
na nawierzchnię świeżo wykonaną.
W celu opóźnienia procesów starzenia nawierzchni zastoso-
wano o ok. 25 proc. grubszą otoczkę asfaltową na ziarnach 
kruszywa, a w celu zwiększenia odporności mechanicznej 
zastosowano stosunkowo grube kruszywa. Zastosowano gry-
sy granitowe oraz asfalt 50/70, którego dostawcą była firma 
LOTOS Asfalt. Obecnie w Polsce jest wydawana broszura 
opisująca tę technologię, która w Polsce przyjęła nazwę SMA 
16 JENA. Nazwa wzięła się z: SMA- technologia mieszanek 
o nieciągłym uziarnieniu,16–maksymalny wymiar ziaren 
kruszywa, JENA–jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa.
- Największa zaleta to szybkość wykonywania – tłumaczy 
Ireneusz Strugała. - Można bowiem za jednym ułożeniem 
położyć nawet 3 warstwy naraz. Gdy są one układane naraz 
mają znacznie lepsze połączenie między sobą. Oprócz tego 
w ten sposób uzyskujemy wyjątkową równość dróg, a należy 
pamiętać, że drogi lokalne często charakteryzują się dużymi 
nierównościami i dużo pracy trzeba najpierw poświęcić na 
to, aby je wyrównać. Dopiero wtedy można położyć nową 
nawierzchnię. Technologia jednowarstwowa pozwala zrobić 
wszystko naraz. Kolejny „plus” to czas starzenia się. Asfalt 
z czasem starzeje się, coraz bardziej twardnieje, a następnie 
zaczyna pękać. My - stosując grubszą otoczkę asfaltu na ziar-
nach kruszywa - znacznie wydłużamy proces starzenia się. 
Odcinki testowe, które wykonywaliśmy w tej technologii 4 
lata temu, dziś wyglądają jakby były wykonane wczoraj. 
W miesiącach maj-sierpień 2014 r. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe  „TUGA” z Nowego Dworu Gdańskiego bę-
dzie wykonywać remonty w powiecie malborskim. Wykona-
nie nakładek bitumicznych odbywać się będzie w technologii 
SMA 16 JENA na powierzchni ponad 80 tys. m kw. Grubości 
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Technika jednowarstwowa to 
szybkość kładzenia i większa 
wytrzymałość nawierzchni



EXPRESS BIZNESU      | 57

wykonywanych nakładek będą wynosić od 6 do 11cm, ukła-
danych w jednej warstwie.
Firma TUGA w latach 2004-2011 w powiecie malborskim, 
wykonała remonty dróg na pow. ok. 300 tys. m kw. w innej, 
również nowatorskiej technologii. Wykonano tzw. cienkie 
nakładki bitumiczne wykonywane na gorąco, o grubości 
układanej warstwy średnio 2 cm.  
Technologia ta pozwoliła na odnowę bardzo dużych po-
wierzchni dróg za stosunkowo małe środki finansowe. 
Zastosowano rozwiązanie technologiczne oparte również 
o mieszanki o uziarnieniu nieciągłym i grube otoczki asfal-
towe na ziarnach kruszywa. Technologia cienkich nakładek 
bitumicznych, to jednak technologia ochrony dróg o małym 
natężeniu ruchu. Po drogach, gdzie odbywa się tylko ruch 
lokalny, po okresie średnio 5-7 lat nawierzchnie te zachowują 
się jeszcze prawidłowo i nie uległy znacznym uszkodzeniom. 
Tam gdzie dopuszczono nieproporcjonalne zwiększenie ru-
chu, to wzmocnienia dwucentymetrowe, wykonane na sta-
rych drogach niedostosowanych do dzisiejszych pojazdów, 
uległy jednak znacznym uszkodzeniom. Technologia SMA 
16 JENA, to technologia znacząco wzmacniająca konstrukcje 
starych dróg lecz finansowo technologia droższa od cienkich 
nakładek.
Firma „TUGA” posiada również technologię wytwarzania 
mieszanek „naprawczych” do wykonywania remontów 
cząstkowych nawierzchni. Opracowane rozwiązanie techno-
logiczne umożliwia wbudowywanie mieszanki bitumicznej 
„na zimno” w różnych warunkach pogodowych (również 
w czasie opadów atmosferycznych). Jest to mieszanka „sa-

mozagęszczająca się”, co znacząco rozszerza krąg potencjal-
nych „wykonawców” remontów. Kilka gmin, miast zatrudnia 
„swoich” lokalnych bezrobotnych, robi im krótkie szkolenie 
i zatrudnia do wykonywania remontów na swoim terenie.
- Wciąż wprowadzamy innowacje, jedną z nich była maszyna 
do układania poboczy – mówi  Wiesława Kasperek. - 10 lat 
temu dyrektor Strugała wpadł na pomysł, jak zmodernizo-
wać maszynę nakładania masy bitumicznej (nawierzchni 
drogowej) i wyposażył ją w dodatkowe urządzenie służące do 
kładzenia poboczy. Wcześniej położenie nawierzchni trwało 
to 2-3 dni. A później przez kolejne tygodnie, jak już sama 
droga była skończona, kładło się pobocza. Maszyna znacznie 
usprawniła pracę i skróciła czas potrzebny do dokończenia 
drogi. Na nasze zamówienie taką maszynę wykonała firma 
z Pabianic, następnie przez kilka lat była unowocześniona 
przez producenta. Obecnie sprzedawana jest w wielu krajach 
na całym świecie, znalazło się już ponad 200 kupców na to 
urządzenie. I nic dziwnego, bo bardzo mocno przyspiesza to 
cały proces budowy drogi. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” w No-
wym Dworze Gdańskim, szczyci się tym, że w okresie 25 lat 
istnienia wprowadziła wiele nowatorskich technologii z za-
kresu budowy dróg, robót ziemnych, instalacji podziemnych. 
W obecnym czasie prowadzi badania nad kolejnymi nowymi 
rozwiązaniami, które zamierza w najbliższym czasie zastoso-
wać przy remontach i budowach nowych dróg.
Jesteśmy niedużą firmą, ale staramy się wprowadzać jedno, 
dwa nowe rozwiązania rocznie – podsumowuje  Ireneusz 
Strugała. 

Inżynierowie technolodzy od 
pokoleń próbują wielu roz-

wiązań, by „oszukać” naturę, 
wzmocnić cechy mechanicz-
ne materiału, z którego wy-

konywane są drogi, aby prze-
ciwstawić się zniszczeniom 
mechanicznym, wprowadzić 
takie rozwiązania materiało-
we by nawierzchnie stały się 
bardziej odporne na wpływy 

czynników atmosferycznych.

‘‘
Istnieje wiele sposobów opóźniania procesów niszczących 
drogi. Skrajnie można powiedzieć, że wystarczy odciąć 
czynniki niszczące, a drogi staną się wieczne. W praktyce 
jest to jednak nie do osiągnięcia. Inżynierowie technolodzy 
od pokoleń próbują wielu rozwiązań, by „oszukać” naturę, 
wzmocnić cechy mechaniczne materiału, z którego wykony-
wane są drogi, aby przeciwstawić się zniszczeniom mecha-
nicznym, wprowadzić takie rozwiązania materiałowe by na-
wierzchnie stały się bardziej odporne na wpływy czynników 
atmosferycznych.
W ostatnich latach powstała nowa 
technologia wychodząca naprzeciw 
wymaganiom natury i ruchu. Opra-
cowana w Niemczech technologia na-
wierzchni jednowarstwowych w oparciu 
o rozwiązania typu SMA (mieszanki 
o nieciągłym uziarnieniu) trafiła na po-
datny grunt u niektórych technologów 
w Polsce.
W latach 2010 – 2013 zostało wykona-
nych kilka odcinków próbnych w tech-
nologii nawierzchni jednowarstwowych, 
przy zastosowaniu rozwiązań z miesza-
nek SMA. 
- Technologia jednowarstwowa zosta-
ła wymyślona przez Niemców, którzy 
szukali technologii możliwych do za-
stosowania na drogi niższej kategorii, 
czyli nie na krajowe ani autostrady, ale 
głównie powiatowe – wyjaśnia Wiesława Kasperek. - Zało-
żenie było takie, aby przy jak najlepszej jakości nawierzchni 

drogi budować jak najszybciej. Postanowili więc 
połączyć mieszanki o nieciągłym uziarnieniu 
i dopracować technologię tak, aby za jednym 
razem można było kłaść kilka warstw naraz. 
W Polsce w ten sposób wykonaliśmy około 20 
km odcinków próbnych. Robiliśmy to w taki spo-
sób, że po wygraniu przetargu proponowaliśmy 
inwestorowi, że odcinek, który miał być wyko-
nany w tradycyjny sposób, zrobimy korzystając 

z tej nowej technologii. Za 
tę samą cenę. Praktycznie 
dokładaliśmy więc do 
każdego takiego odcinka. 
Ale po 4 latach okazało się, 
że tak wykonane drogi są 
lepsze, trwalsze i znacznie 
bardziej odporne na wa-
runki atmosferyczne. Jest 
to technologia nieco droż-
sza w momencie wykony-
wania, ale w perspektywie 
czasu znacznie bardziej 
opłacalna. Przy tradycyj-
nych nawierzchniach daje 
się gwarancję na 3 lata. 
W tym przypadku nie wa-
hałabym się dać nawet 10 
lat gwarancji. 
Po obserwacjach można za-

tem stwierdzić, że jest to obiecująca technologia. Nawierzch-
nie wykonane na drogach gminnych, powiatowych, miejskich 
i wojewódzkich, zachowują się proporcjonalnie lepiej, niż 
wykonane w tych samych okresach w technologiach tradycyj-
nych (głównie w technologii betonu asfaltowego). Duża część 
odcinków próbnych, po czterech latach eksploatacji wygląda 
na nawierzchnię świeżo wykonaną.
W celu opóźnienia procesów starzenia nawierzchni zastoso-
wano o ok. 25 proc. grubszą otoczkę asfaltową na ziarnach 
kruszywa, a w celu zwiększenia odporności mechanicznej 
zastosowano stosunkowo grube kruszywa. Zastosowano gry-
sy granitowe oraz asfalt 50/70, którego dostawcą była firma 
LOTOS Asfalt. Obecnie w Polsce jest wydawana broszura 
opisująca tę technologię, która w Polsce przyjęła nazwę SMA 
16 JENA. Nazwa wzięła się z: SMA- technologia mieszanek 
o nieciągłym uziarnieniu,16–maksymalny wymiar ziaren 
kruszywa, JENA–jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa.
- Największa zaleta to szybkość wykonywania – tłumaczy 
Ireneusz Strugała. - Można bowiem za jednym ułożeniem 
położyć nawet 3 warstwy naraz. Gdy są one układane naraz 
mają znacznie lepsze połączenie między sobą. Oprócz tego 
w ten sposób uzyskujemy wyjątkową równość dróg, a należy 
pamiętać, że drogi lokalne często charakteryzują się dużymi 
nierównościami i dużo pracy trzeba najpierw poświęcić na 
to, aby je wyrównać. Dopiero wtedy można położyć nową 
nawierzchnię. Technologia jednowarstwowa pozwala zrobić 
wszystko naraz. Kolejny „plus” to czas starzenia się. Asfalt 
z czasem starzeje się, coraz bardziej twardnieje, a następnie 
zaczyna pękać. My - stosując grubszą otoczkę asfaltu na ziar-
nach kruszywa - znacznie wydłużamy proces starzenia się. 
Odcinki testowe, które wykonywaliśmy w tej technologii 4 
lata temu, dziś wyglądają jakby były wykonane wczoraj. 
W miesiącach maj-sierpień 2014 r. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe  „TUGA” z Nowego Dworu Gdańskiego bę-
dzie wykonywać remonty w powiecie malborskim. Wykona-
nie nakładek bitumicznych odbywać się będzie w technologii 
SMA 16 JENA na powierzchni ponad 80 tys. m kw. Grubości 
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W zakładzie stale wprowadzane są innowacyjne technologie
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- Wystarczy spojrzeć na Pański wygląd i wizytówkę 
z nazwiskiem, aby mieć podejrzenie o greckie ko-
rzenie narodowe...

- Tak, mam greckie korzenie i morską tradycję nie tylko w genach 
przekazanych mi przez moich Rodziców. W pewnym okresie ży-
cia pływałem na statkach handlowych, nadal czuję zapach morza, 

przestrzeń, moc tego żywiołu, który jest surowym egzaminatorem 
ludzkich postaw i uczy pokory, dlatego mam szacunek wobec 
zawodu rybaka czy marynarza.
Greckie korzenie to nie tylko morze, ale również połowy i sprze-
daż darów morza. W mojej rodzinie funkcjonuje rodzinna firma, 
która jest jedną z większych firm europejskich zajmujących się 
handlem rybami na obszarze całej Europy i nie tylko.

- Zatem zajmuje się pan podobnymi sprawami jak 
firma SZKUNER we Władysławowie, co Pan sądzi 
o jej działalności i perspektywach?

- Firma SZKUNER we Władysławowie to firma z 59 letnią 
tradycją, zaś port funkcjonuje od 1938 roku, czyli 75 lat. Jest 
również jedyną tego typu firmą w Polsce, która posiada własną 
infrastrukturę portową (największy port rybacki w kraju), własną 

flotę połowową -pięć kutrów po modernizacji, przetwórnie oraz 
stocznię, która obok budowy i remontu jednostek rybackich zaj-
muje się wszelkiego typu usługami stoczniowymi. Właścicielem 
Spółki SZKUNER we Władysławowie jest Starostwo Powiatowe 
w Pucku.
Atuty Firmy SZKUNER, to przewaga nad konkurencją w jednym 
miejscu, pełen ciąg „technologiczny”, połów surowca, rozładunek, 
przetworzenie, remont kutrów,  a w perspektywie, po realizacji 

Umów zawartych z Pomorskim Oddziałem 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Gdyni najnowocześniejsze 
linie  do przetwarzania złowionego su-
rowca na naszym wybrzeżu. Mając pełną 
infrastrukturę portową, uzyskujemy bez-
pośredni dostęp do surowca, co jest nieba-
gatelnym atutem w sytuacji braku surowca 
rybnego pozyskiwanego z zasobów Morza 
Bałtyckiego na rynku krajowym: przyjmu-
jemy rybę od naszych rybaków, nabywamy 
ryby  z innych jednostek, w tym zagra-
nicznych, poddajemy ryby wstępnemu 
przetworzeniu już w porcie, dzięki czemu 
dysponujemy wysoko przetworzonym 
półproduktem o bardzo dobrej jakości 
oraz świeżości. 

- Nawet w sezonie zakazu poło-
wów przez Unię Europejską?

Oczywiście. Ponieważ mamy usługi re-
montowo-stoczniowe. Rybackie statki i kutry, pływające przecież 
w trudnych często warunkach pogodowych, wymagają częstych 
przeglądów, napraw i renowacji. Większość armatorów w tym 
okresie czasu poddaje swoje jednostki przeglądowi i określają 
zakres niezbędnych prac. Nasilenie tych prac następuje w okresie 
miesięcy letnich. Innym kierunkiem usług stoczniowych są prace 
na okrętach należących do Marynarki Wojennej, czy też Straży 
Granicznej, takie jednostki o nietypowych rozwiązaniach również 
obsługujemy. 

- Także wojskowe?

-Tak, dzięki posiadanym koncesjom uczestniczymy w przetar-
gach publicznych na remonty jednostek organizowanych m.in. 
przez Marynarkę Wojenną i Straż Graniczną. Oczywiście nie ob-
sługujemy jednostek dłuższych niż 30 m i o zanurzeniu powyżej 
3,8 metra, te jednostki, są poza naszym zasięgiem. Jednak nasi 

SZKUNER
     popłynie pod pełnymi żaglami

kontrahenci posiadają też wiele mniejszych jednostek, w których 
obsłudze Stocznia SZKUNER specjalizuje się. Niedługo będziemy 
remontować pierwszą taką jednostkę w tym roku. Wygrywamy 
przetargi wysoką jakością świadczonych usług oraz kosztami tych 
usług dopasowanymi do potrzeb zleceniodawcy. Dla nas to też 
atrakcyjna dziedzina, bo Ministerstwo Obrony Narodowej jest 
solidnym i terminowym płatnikiem.

- Jednak teraz, w czerwcu, gołym okiem widać 
mnóstwo jednostek, które nie są ani rybackie, ani 
wojskowe...

- To nasz kolejny plus. Zajmujemy bardzo atrakcyjnie terytorial-
nie miejsce między Helem a Ustką. Obserwujemy stały rozwój 
turystyki wodnej – żeglarstwa i motorożeglarstwa. 
Choć oczywiście ich aktywność związana jest z kaprysami pogo-
dy, to jednak na ogół panuje u nas duży ruch w porcie – w okresie 
wakacyjnym Władysławowo staje się coraz bardziej atrakcyjnym 
miejscem do spędzania wolnego czasu. Mamy jednostki zawija-
jące do portu na krótko, ale w porcie Władysławowo stacjonuje 
sporo jednostek turystycznych, a z ich armatorami mamy pod-
pisane całoroczne umowy. Rozwijają się usługi turystyczno-pa-
sażerskie i wędkarskie. Cumują u nas jednostki specjalizujące się 
w rejsach wycieczkowych, wędkarskich oraz prowadzące rejsy dla 
amatorów nurkowania. W sposób niejako naturalny pojawiają 
się usługi gastronomiczne, cały przemysł handlu pamiątkami, 
gadżetami. Wszystko to daje dodatkowy dochód nie tylko nam, 
ale tworzy wiele miejsc pracy dla mieszkańców Władysławowa 
i okolic. Jednocześnie właściciele korzystają na bieżąco z usług 
naszej Stoczni.

- Niemniej im szersza działalność, tym większe 
oczekiwania Waszych kontrahentów...

Zależy nam na ciągłym zwiększaniu liczby odbiorców naszych 
usług, więc staramy się nieustannie podnosić standardy. Przygo-
towujemy się do wykorzystania już pozyskanych środków z Unii 
Europejskiej z budżetu 2007 – 2013 w ramach Programu Ope-
racyjnego Ryby, aktualnie przygotowujemy się do uzupełnienia 

o środki z nowego rozdania 2014 – 2020 z przeznaczeniem na 
unowocześnienie infrastruktury portowej. Potrzebujemy urzą-
dzeń do ułatwiania rozładunków ryb, dostosowania nabrzeży do 
nowoczesnych rozwiązań technicznych, aby zawijające jednostki 
były obsługiwane na najwyższym poziomie. Tu dochodzimy do 
pewnych minusów naszej sytuacji właścicielskiej...

- Jakich?

- Gdyby port nie był własnością samorządu tylko bezpośrednio 
Skarbu Państwa, mielibyśmy co prawda mniejszą samodziel-
ność, ale za naszą infrastrukturę odpowiadałby Urząd Morski. 
Przy obecnej strukturze właścicielskiej część napraw i remontów 
infrastruktury musimy pokrywać z własnych środków. Ale taka 
sytuacja daje z kolei poczucie, że port jest naprawdę nasz i budzi 
większą odpowiedzialność za jego przyszłość.

- I co w tej przyszłości planujecie?

- Najistotniejsze jest, że cała portowa infrastruktura – port ry-
backi, żeglarsko-turystyczny, przetwórnie, stocznia to naczynia 
połączone, w których bez przerwy powinna krążyć energia, bo 
między nimi jest wzajemna zależność. Przykładowo: mamy 5 
jednostek rybackich przebudowanych i unowocześnionych, na 
co, mówiąc nawiasem, otrzymaliśmy dofinansowanie z unijnego 
programu PO Ryby. Te jednostki ( i inne, najczęściej z Pribaltiki) 
dostarczają do naszego portu rybę, która musi być jak najszyb-
ciej poddana obróbce, aby nasi odbiorcy, czyli przedsiębiorstwa 
przetwórcze ją chętnie kupowały. Wobec tego jesteśmy w procesie 
inwestycyjnym mającym na celu instalacje nowoczesnych linii 
produkcyjnych do obróbki śledzia i szproty pozyskanych z Morza 
Bałtyckiego (koszt inwestycji to prawie 20 mln zł, ze środków 
Unii Europejskiej). Jesteśmy na etapie wybierania wykonawców 
i podpisywania umów. Środki finansowe musimy wykorzystać  do 
czerwca 2015 roku, w efekcie będzie to jedna z najnowocześniej-
szych przetwórni na polskim Wybrzeżu.

Życzę zatem pogody, zarówno w sensie dosłownym, bo lato 
się zbliża, jak przenośnym, czyli powodzenia w interesach, aby 
SZKUNER odbywał tylko dobre rejsy.

Z Teodorem Dafereras – członkiem Zarządu Spółki SZKUNER 
we Władysławowie rozmawia Anna Kłos.
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- Wystarczy spojrzeć na Pański wygląd i wizytówkę 
z nazwiskiem, aby mieć podejrzenie o greckie ko-
rzenie narodowe...

- Tak, mam greckie korzenie i morską tradycję nie tylko w genach 
przekazanych mi przez moich Rodziców. W pewnym okresie ży-
cia pływałem na statkach handlowych, nadal czuję zapach morza, 

przestrzeń, moc tego żywiołu, który jest surowym egzaminatorem 
ludzkich postaw i uczy pokory, dlatego mam szacunek wobec 
zawodu rybaka czy marynarza.
Greckie korzenie to nie tylko morze, ale również połowy i sprze-
daż darów morza. W mojej rodzinie funkcjonuje rodzinna firma, 
która jest jedną z większych firm europejskich zajmujących się 
handlem rybami na obszarze całej Europy i nie tylko.

- Zatem zajmuje się pan podobnymi sprawami jak 
firma SZKUNER we Władysławowie, co Pan sądzi 
o jej działalności i perspektywach?

- Firma SZKUNER we Władysławowie to firma z 59 letnią 
tradycją, zaś port funkcjonuje od 1938 roku, czyli 75 lat. Jest 
również jedyną tego typu firmą w Polsce, która posiada własną 
infrastrukturę portową (największy port rybacki w kraju), własną 

flotę połowową -pięć kutrów po modernizacji, przetwórnie oraz 
stocznię, która obok budowy i remontu jednostek rybackich zaj-
muje się wszelkiego typu usługami stoczniowymi. Właścicielem 
Spółki SZKUNER we Władysławowie jest Starostwo Powiatowe 
w Pucku.
Atuty Firmy SZKUNER, to przewaga nad konkurencją w jednym 
miejscu, pełen ciąg „technologiczny”, połów surowca, rozładunek, 
przetworzenie, remont kutrów,  a w perspektywie, po realizacji 

Umów zawartych z Pomorskim Oddziałem 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Gdyni najnowocześniejsze 
linie  do przetwarzania złowionego su-
rowca na naszym wybrzeżu. Mając pełną 
infrastrukturę portową, uzyskujemy bez-
pośredni dostęp do surowca, co jest nieba-
gatelnym atutem w sytuacji braku surowca 
rybnego pozyskiwanego z zasobów Morza 
Bałtyckiego na rynku krajowym: przyjmu-
jemy rybę od naszych rybaków, nabywamy 
ryby  z innych jednostek, w tym zagra-
nicznych, poddajemy ryby wstępnemu 
przetworzeniu już w porcie, dzięki czemu 
dysponujemy wysoko przetworzonym 
półproduktem o bardzo dobrej jakości 
oraz świeżości. 

- Nawet w sezonie zakazu poło-
wów przez Unię Europejską?

Oczywiście. Ponieważ mamy usługi re-
montowo-stoczniowe. Rybackie statki i kutry, pływające przecież 
w trudnych często warunkach pogodowych, wymagają częstych 
przeglądów, napraw i renowacji. Większość armatorów w tym 
okresie czasu poddaje swoje jednostki przeglądowi i określają 
zakres niezbędnych prac. Nasilenie tych prac następuje w okresie 
miesięcy letnich. Innym kierunkiem usług stoczniowych są prace 
na okrętach należących do Marynarki Wojennej, czy też Straży 
Granicznej, takie jednostki o nietypowych rozwiązaniach również 
obsługujemy. 

- Także wojskowe?

-Tak, dzięki posiadanym koncesjom uczestniczymy w przetar-
gach publicznych na remonty jednostek organizowanych m.in. 
przez Marynarkę Wojenną i Straż Graniczną. Oczywiście nie ob-
sługujemy jednostek dłuższych niż 30 m i o zanurzeniu powyżej 
3,8 metra, te jednostki, są poza naszym zasięgiem. Jednak nasi 

SZKUNER
     popłynie pod pełnymi żaglami

kontrahenci posiadają też wiele mniejszych jednostek, w których 
obsłudze Stocznia SZKUNER specjalizuje się. Niedługo będziemy 
remontować pierwszą taką jednostkę w tym roku. Wygrywamy 
przetargi wysoką jakością świadczonych usług oraz kosztami tych 
usług dopasowanymi do potrzeb zleceniodawcy. Dla nas to też 
atrakcyjna dziedzina, bo Ministerstwo Obrony Narodowej jest 
solidnym i terminowym płatnikiem.

- Jednak teraz, w czerwcu, gołym okiem widać 
mnóstwo jednostek, które nie są ani rybackie, ani 
wojskowe...

- To nasz kolejny plus. Zajmujemy bardzo atrakcyjnie terytorial-
nie miejsce między Helem a Ustką. Obserwujemy stały rozwój 
turystyki wodnej – żeglarstwa i motorożeglarstwa. 
Choć oczywiście ich aktywność związana jest z kaprysami pogo-
dy, to jednak na ogół panuje u nas duży ruch w porcie – w okresie 
wakacyjnym Władysławowo staje się coraz bardziej atrakcyjnym 
miejscem do spędzania wolnego czasu. Mamy jednostki zawija-
jące do portu na krótko, ale w porcie Władysławowo stacjonuje 
sporo jednostek turystycznych, a z ich armatorami mamy pod-
pisane całoroczne umowy. Rozwijają się usługi turystyczno-pa-
sażerskie i wędkarskie. Cumują u nas jednostki specjalizujące się 
w rejsach wycieczkowych, wędkarskich oraz prowadzące rejsy dla 
amatorów nurkowania. W sposób niejako naturalny pojawiają 
się usługi gastronomiczne, cały przemysł handlu pamiątkami, 
gadżetami. Wszystko to daje dodatkowy dochód nie tylko nam, 
ale tworzy wiele miejsc pracy dla mieszkańców Władysławowa 
i okolic. Jednocześnie właściciele korzystają na bieżąco z usług 
naszej Stoczni.

- Niemniej im szersza działalność, tym większe 
oczekiwania Waszych kontrahentów...

Zależy nam na ciągłym zwiększaniu liczby odbiorców naszych 
usług, więc staramy się nieustannie podnosić standardy. Przygo-
towujemy się do wykorzystania już pozyskanych środków z Unii 
Europejskiej z budżetu 2007 – 2013 w ramach Programu Ope-
racyjnego Ryby, aktualnie przygotowujemy się do uzupełnienia 

o środki z nowego rozdania 2014 – 2020 z przeznaczeniem na 
unowocześnienie infrastruktury portowej. Potrzebujemy urzą-
dzeń do ułatwiania rozładunków ryb, dostosowania nabrzeży do 
nowoczesnych rozwiązań technicznych, aby zawijające jednostki 
były obsługiwane na najwyższym poziomie. Tu dochodzimy do 
pewnych minusów naszej sytuacji właścicielskiej...

- Jakich?

- Gdyby port nie był własnością samorządu tylko bezpośrednio 
Skarbu Państwa, mielibyśmy co prawda mniejszą samodziel-
ność, ale za naszą infrastrukturę odpowiadałby Urząd Morski. 
Przy obecnej strukturze właścicielskiej część napraw i remontów 
infrastruktury musimy pokrywać z własnych środków. Ale taka 
sytuacja daje z kolei poczucie, że port jest naprawdę nasz i budzi 
większą odpowiedzialność za jego przyszłość.

- I co w tej przyszłości planujecie?

- Najistotniejsze jest, że cała portowa infrastruktura – port ry-
backi, żeglarsko-turystyczny, przetwórnie, stocznia to naczynia 
połączone, w których bez przerwy powinna krążyć energia, bo 
między nimi jest wzajemna zależność. Przykładowo: mamy 5 
jednostek rybackich przebudowanych i unowocześnionych, na 
co, mówiąc nawiasem, otrzymaliśmy dofinansowanie z unijnego 
programu PO Ryby. Te jednostki ( i inne, najczęściej z Pribaltiki) 
dostarczają do naszego portu rybę, która musi być jak najszyb-
ciej poddana obróbce, aby nasi odbiorcy, czyli przedsiębiorstwa 
przetwórcze ją chętnie kupowały. Wobec tego jesteśmy w procesie 
inwestycyjnym mającym na celu instalacje nowoczesnych linii 
produkcyjnych do obróbki śledzia i szproty pozyskanych z Morza 
Bałtyckiego (koszt inwestycji to prawie 20 mln zł, ze środków 
Unii Europejskiej). Jesteśmy na etapie wybierania wykonawców 
i podpisywania umów. Środki finansowe musimy wykorzystać  do 
czerwca 2015 roku, w efekcie będzie to jedna z najnowocześniej-
szych przetwórni na polskim Wybrzeżu.

Życzę zatem pogody, zarówno w sensie dosłownym, bo lato 
się zbliża, jak przenośnym, czyli powodzenia w interesach, aby 
SZKUNER odbywał tylko dobre rejsy.

Z Teodorem Dafereras – członkiem Zarządu Spółki SZKUNER 
we Władysławowie rozmawia Anna Kłos.
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Centrum Polpharmy o powierzchni 2 600 m2 obejmuje laborato-
ria rozwojowe oraz instalacje do produkcji leków biologicznych 
w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra 
Praktyka Wytwarzania). Zatrudnia już 40 wysokiej klasy specja-
listów i dalej intensywnie się rozwija. Leki biologiczne - w przeci-

wieństwie do leków uzyskiwanych w drodze syntezy chemicznej 
- zawierają substancje wytwarzane przez organizmy żywe (np. 
komórki bakterii, drożdży, ssaków). Ich największe atuty to prze-

łomowy mechanizm działania, korzystny profil bezpieczeństwa 
i wysoka skuteczność, zwłaszcza w przypadku ciężkich chorób, 
takich jak nowotwory czy schorzenia o podłożu immunologicz-
nym (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i inne). Głów-
ną przeszkodą w powszechnym ich stosowaniu jest wysoka cena 

(nawet 25 razy wyższa niż w przypadku leków 
chemicznych). Z tego powodu terapia leka-
mi biologicznymi pozostaje nieosiągalna dla 
wielu pacjentów.
- Leki biologiczne to niewątpliwie przyszłość 
medycyny i dziedzina, która będzie bardzo 
dynamicznie się rozwijać. Zdecydowaliśmy, 
że prace nad lekami biologicznymi rozpocz-
niemy od leków biopodobnych. Pracujemy 
już nad trzema produktami tego typu. W ten 
sposób – dzięki niższej cenie – będziemy mo-
gli zaoferować dostęp do nowoczesnej terapii 
większej liczbie pacjentów – wyjaśnia Jerzy 
Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Polpharmy.
Rozwój leków biopodobnych to jednak długi, 
skomplikowany i kosztowny proces. Trwa od 
7 do 9 lat, a koszty prac wynoszą od 50 do 
80 mln EUR. Dlatego szansą na zwiększenie 
możliwości Polpharmy w zakresie rozwo-
ju i komercjalizacji leków biopodobnych, 
a w przyszłości także projektów innowa-
cyjnych jest strategiczne partnerstwo z nie-
miecką grupą farmaceutyczną należącą do 

Thomasa Strüngmanna, jednego z najwybit-
niejszych przedsiębiorców w branży farmaceutycznej w Europie.
Dodatkowe możliwości rozwoju stwarza ścisła współpraca bizne-
su ze środowiskiem akademickim. Polpharma od lat jest przykła-

W Parku zbadają 
leki biologiczne

Polpharma funkcjonujaca na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest liderem polskiego rynku farma-
ceutycznego, największym polskim producentem leków i jedynym znaczącym producentem substancji farmaceu-
tycznych w Polsce. Należy do grona 25 największych firm generycznych na świecie, z obrotami w wysokości ok. 1 mld 
dolarów. W skład Grupy Polpharma wchodzi 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz wiodący lokalni producenci 
leków w Rosji i Kazachstanie. Grupa zatrudnia łącznie ponad 7500 pracowników. Około 400 specjalistów pracuje w 6 
ośrodkach badań i rozwoju, dostarczając ok. 30-40 nowych produktów rocznie. Firma jest jednym z liderów innowa-
cyjności w Polsce. W 2013 r. zdobyła Nagrodę Prezydenta RP w kategorii Innowacyjność i zajęła 1. miejsce na Liście 
Najbardziej Innowacyjnych Dużych Przedsiębiorstw w Polsce ogłoszonej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

- Przypominają mi się słowa prof. 
Hilarego Koprowskiego, wynalaz-
cy szczepionki na polio, patrona 
GPN-T który mówił do polskich 
naukowców pracujących na 
Zachodzie, że ich przyszłość jest 

w Polsce. Teraz widzę, że jego ma-
rzenie właśnie tu w laboratoriach 
Polpharmy się realizuje. Dlatego 
jestem przekonana, że będą tu 
realizowane projekty na miarę 
profesora Koprowskiego.
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naPolpharma zakończyła II etap budowy centrum badań i rozwoju Polpharma Biologics. Centrum 
określane jako najnowocześniejsze krajowe laboratorium biotechnologicze powstało w należącym 
do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Teresa Kamińska, 
prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

dem udanego współdziałania z gdańskim 
środowiskiem naukowym. Firma przy 
wsparciu funduszy unijnych zamierza 
współtworzyć konsorcja naukowe oraz 
huby biotechnologiczne, co przyczyni się 
do rozwoju innowacyjności Pomorza oraz 
gospodarki regionu opartej na wiedzy.
Na taką współpracę liczy Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.
- W nowej perspektywie finansowania 
unijnego na rozwój przedsiębiorstw prze-
znaczamy 420 mln euro. Wydaje się, że to 
dużo, ale dla województwa bardzo istotne 
jest też przyciągnięcie firm nastawionych 
na rozwój, takich gdzie społeczna odpo-
wiedzialność biznesu łączy się z bizne-
sowymi planami – podkreślał marszałek 
podczas uroczystości zakończenia budo-
wy II etapu.
Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod-
kreślała jak ważni są ludzie w tej inwesty-
cji, ciesząc się, że w laboratoriach Polphar-
my Biologics możliwości rozwoju kariery 
mają zdolni naukowcy, którzy wracają do 
Polski z instytutów za granicą: - Przypo-
minają mi się wtedy słowa prof. Hilarego 
Koprowskiego, wynalazcy szczepionki na 
polio, patrona GPN-T który mówił do 
polskich naukowców pracujących na Za-
chodzie, że ich przyszłość jest w Polsce. 
Teraz widzę, że jego marzenie właśnie tu 
w laboratoriach Polpharmy się realizuje. 
Dlatego jestem przekonana, że będą tu 
realizowane projekty na miarę profesora 
Koprowskiego.
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Centrum Polpharmy o powierzchni 2 600 m2 obejmuje laborato-
ria rozwojowe oraz instalacje do produkcji leków biologicznych 
w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra 
Praktyka Wytwarzania). Zatrudnia już 40 wysokiej klasy specja-
listów i dalej intensywnie się rozwija. Leki biologiczne - w przeci-

wieństwie do leków uzyskiwanych w drodze syntezy chemicznej 
- zawierają substancje wytwarzane przez organizmy żywe (np. 
komórki bakterii, drożdży, ssaków). Ich największe atuty to prze-

łomowy mechanizm działania, korzystny profil bezpieczeństwa 
i wysoka skuteczność, zwłaszcza w przypadku ciężkich chorób, 
takich jak nowotwory czy schorzenia o podłożu immunologicz-
nym (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i inne). Głów-
ną przeszkodą w powszechnym ich stosowaniu jest wysoka cena 

(nawet 25 razy wyższa niż w przypadku leków 
chemicznych). Z tego powodu terapia leka-
mi biologicznymi pozostaje nieosiągalna dla 
wielu pacjentów.
- Leki biologiczne to niewątpliwie przyszłość 
medycyny i dziedzina, która będzie bardzo 
dynamicznie się rozwijać. Zdecydowaliśmy, 
że prace nad lekami biologicznymi rozpocz-
niemy od leków biopodobnych. Pracujemy 
już nad trzema produktami tego typu. W ten 
sposób – dzięki niższej cenie – będziemy mo-
gli zaoferować dostęp do nowoczesnej terapii 
większej liczbie pacjentów – wyjaśnia Jerzy 
Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Polpharmy.
Rozwój leków biopodobnych to jednak długi, 
skomplikowany i kosztowny proces. Trwa od 
7 do 9 lat, a koszty prac wynoszą od 50 do 
80 mln EUR. Dlatego szansą na zwiększenie 
możliwości Polpharmy w zakresie rozwo-
ju i komercjalizacji leków biopodobnych, 
a w przyszłości także projektów innowa-
cyjnych jest strategiczne partnerstwo z nie-
miecką grupą farmaceutyczną należącą do 

Thomasa Strüngmanna, jednego z najwybit-
niejszych przedsiębiorców w branży farmaceutycznej w Europie.
Dodatkowe możliwości rozwoju stwarza ścisła współpraca bizne-
su ze środowiskiem akademickim. Polpharma od lat jest przykła-

W Parku zbadają 
leki biologiczne

Polpharma funkcjonujaca na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest liderem polskiego rynku farma-
ceutycznego, największym polskim producentem leków i jedynym znaczącym producentem substancji farmaceu-
tycznych w Polsce. Należy do grona 25 największych firm generycznych na świecie, z obrotami w wysokości ok. 1 mld 
dolarów. W skład Grupy Polpharma wchodzi 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz wiodący lokalni producenci 
leków w Rosji i Kazachstanie. Grupa zatrudnia łącznie ponad 7500 pracowników. Około 400 specjalistów pracuje w 6 
ośrodkach badań i rozwoju, dostarczając ok. 30-40 nowych produktów rocznie. Firma jest jednym z liderów innowa-
cyjności w Polsce. W 2013 r. zdobyła Nagrodę Prezydenta RP w kategorii Innowacyjność i zajęła 1. miejsce na Liście 
Najbardziej Innowacyjnych Dużych Przedsiębiorstw w Polsce ogłoszonej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

- Przypominają mi się słowa prof. 
Hilarego Koprowskiego, wynalaz-
cy szczepionki na polio, patrona 
GPN-T który mówił do polskich 
naukowców pracujących na 
Zachodzie, że ich przyszłość jest 

w Polsce. Teraz widzę, że jego ma-
rzenie właśnie tu w laboratoriach 
Polpharmy się realizuje. Dlatego 
jestem przekonana, że będą tu 
realizowane projekty na miarę 
profesora Koprowskiego.
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naPolpharma zakończyła II etap budowy centrum badań i rozwoju Polpharma Biologics. Centrum 
określane jako najnowocześniejsze krajowe laboratorium biotechnologicze powstało w należącym 
do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Teresa Kamińska, 
prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

dem udanego współdziałania z gdańskim 
środowiskiem naukowym. Firma przy 
wsparciu funduszy unijnych zamierza 
współtworzyć konsorcja naukowe oraz 
huby biotechnologiczne, co przyczyni się 
do rozwoju innowacyjności Pomorza oraz 
gospodarki regionu opartej na wiedzy.
Na taką współpracę liczy Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.
- W nowej perspektywie finansowania 
unijnego na rozwój przedsiębiorstw prze-
znaczamy 420 mln euro. Wydaje się, że to 
dużo, ale dla województwa bardzo istotne 
jest też przyciągnięcie firm nastawionych 
na rozwój, takich gdzie społeczna odpo-
wiedzialność biznesu łączy się z bizne-
sowymi planami – podkreślał marszałek 
podczas uroczystości zakończenia budo-
wy II etapu.
Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod-
kreślała jak ważni są ludzie w tej inwesty-
cji, ciesząc się, że w laboratoriach Polphar-
my Biologics możliwości rozwoju kariery 
mają zdolni naukowcy, którzy wracają do 
Polski z instytutów za granicą: - Przypo-
minają mi się wtedy słowa prof. Hilarego 
Koprowskiego, wynalazcy szczepionki na 
polio, patrona GPN-T który mówił do 
polskich naukowców pracujących na Za-
chodzie, że ich przyszłość jest w Polsce. 
Teraz widzę, że jego marzenie właśnie tu 
w laboratoriach Polpharmy się realizuje. 
Dlatego jestem przekonana, że będą tu 
realizowane projekty na miarę profesora 
Koprowskiego.

O firmie
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Głównym punktem porządku posie-
dzenia były wybory do organów sta-
tutowych izby, czyli do  rady i komisji 
rewizyjnej. Obecnie członkowie Rady 
RIGP to: Teresa Kamińska, Donat Pali-
szewski, Magdalena Pawłowska, Maria 
Wasiewicz-Galińska,  Wojciech Ko-
dłubański, Leszek Kalkowski, Andrzej 
Gołyga, Bogdan Fota, Rafał Szordy-
kowski, Krzysztof Ciuła, Włodzimierz 
Komarnicki, Joanna Rupp, Jolanta Szy-
dłowska, Tomasz Chętnik, Piotr Cyma-
nowski. Natomiast członkowie komisji 
rewizyjnej to: Krzysztof Pietrusiak, 
Henryk Stasiński, Ewa Osipowicz, Ja-
nusz Gierulski.
Po zakończeniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków odbyły się 
pierwsze obrady nowo wybranej Rady 

RIGP. W ich toku członkowie rady 
wybrali ze swojego grona prezydium, 
w następującym składzie: Teresa Ka-
mińska – prezydent rady, Leszek Kal-
kowski – wiceprezydent rady, Magda-
lena Pawłowska – wiceprezydent rady, 
Donat Paliszewski – sekretarz rady.
Członkowie Rady RIGP wybrali także 
członków zarządu na nową kadencję. 
Są to: Sławomir Halbryt – prezes zarzą-
du, Adam Protasiuk – wiceprezes za-
rządu, Leszek Miazga – wiceprezes za-
rządu, Jarosław Filipczak – wiceprezes 
zarządu, Bogdan Ołdakowski – członek 
zarządu, Damian Mucha – członek za-
rządu, Ireneusz Pawłowski – członek 
zarządu. Nowym prezesem zarządu zo-
stał Sławomir Halbryt – prezes zarządu 
Sescom S.A. Dorota Korbut

RIGP z nowym zarządem
W Centrum art & Business zatoka Sztuki w Sopocie członkowie RigP oraz zaproszeni 
goście wzięli udział w zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Członków Regionalnej izby 

gospodarczej Pomorza. 
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Sławomir halbryt 
- prezes zarządu RigP
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Dwunastego czerwca, w wyjątkowej oprawie odbył się finał 
projektu - konferencja ”Lesson Learned” oraz gala finało-
wa konkursu HR Osobowość. Wydarzenie to było zwień-
czeniem cyklu siedmiu spotkań w formule HR Śniadań, 
które odbywały się w najciekawszych miejscach Trójmia-
sta, w okresie od listopada do czerwca 2014 roku. Organizator-
ki cyklu spotkań Monika Reszko (Human Concept&Solutions) 
i Anna Ralcewicz (HR Business Solutions) na ostatnie spotkanie 
zaplanowały wiele atrakcji, a także przygotowały podsumowanie 
dotychczasowego cyklu spotkań. Od listopada we wszystkich HR 
Śniadaniach i Konferencji udział wzięło ponad 400 uczestników, 
swoje wykłady zaprezentowało 26 prelegentów – autorytetów 
z zakresu HR, zarządzania i marketingu. W sieci obejrzało wy-
kłady kolejne kilkaset osób. Równolegle do cyklu HR Śniadań 
miała miejsce rywalizacja pomiędzy HR Managerami w konkur-
sie na HR Osobowość Polski Północnej. W 3 etapach zmagań, 
Jury w składzie: dr Katarzyna Ramirez - Cyzio, prof. Sylwiusz 
Retowski, Andrzej Popadiuk oraz Andrzej Borczyk, wyłoniło 
piątkę finalistów, których sylwetki poznaliśmy podczas samej 

Finał Konkursu
Hr Osobowość

Od lewej: Andrzej Popadiuk, członek Jury konkursu, dr Katarzyna 
ramirez – Cyzio, przewodnicząca Jury konkursu, Monika reszko, 
Anna ralcewicz, organizatorki wydarzenia oraz prof Sylwiusz re-
towski, członek Jury.

HR Osobowość to nazwa pro-
jektu, który od listopada reali-
zowały Monika Reszko i Anna 
Ralcewicz. Projekt polegał na 
organizacji spotkań pod nazwą 
HR Śniadania oraz konkursu 
adresowanego do HR mene-
dżerów z północnej Polski. 
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konferencji. Publiczność mogła sama wybrać swojego faworyta, 
któremu przyznano nagrodę publiczności. Na końcu spotkania 
podczas uroczystej gali finałowej Laureatom wręczono nagrody, 
a Organizatorki zaprosiły wszystkich uczestników wydarzenia 
na tort i lampkę białego wina. Wyjątkowy charakter wydarzenia 
uświetniła również prezentacja gościa specjalnego – podróżnika 
Krzysztofa Jurka, który zabrał wszystkich w niezwykłą wyprawę - 
spływ bystrzami Colorado w Wielkim Kanionie. 
- Kwintesencja merytoryki zawarta w wystąpieniach prelegentów, 
moc atrakcji oraz emocjonujący finał Konkursu powodują, że 
wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników – pod-
sumowują Organizatorki.
Na trzech pierwszych miejscach konkursu HR Osobowość zna-
lazły się następujące osoby: Natalia Ptaszyńska-Kędziora, Małgo-
rzata Szmigiel, Magdalena Brauer.

W Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Programu 
Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Jej zada-
niem było wyłonienie tegorocznych laureatów programu, 
czyli osób, które w międzynarodowych środowiskach, w ja-
kich pracują, rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski oraz 
pozyskują międzynarodowe spotkania i kongresy dla nasze-
go kraju.
W tegorocznej edycji programu kapituła nominowała do ty-
tułu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich 20 osób 
związanych ze światem nauki i kultury. 
Wśród nich znalazł się również przedstawiciel Gdańska i re-
gionu, który tym samym dołączył do grona Pomorskiego Klu-
bu Ambasadora Kongresów Polskich. Prof. dr hab. inż. Jacek 
Namieśnik dał się poznać jako długoletni dziekan Wydziału 

Reprezentant Gdańska honorowym ambasadorem

fot. mat. pras. 

Nowym Ambasadorem Kongresów Pol-
skich z Gdańska i Regionu został prof. dr 
hab. inż. Jacek Namieśnik z Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz kierownik 
Katedry Chemii Analitycznej, a także członek wielu 
prestiżowych organizacji krajowych oraz międzyna-
rodowych. Aktywnie promuje Gdańsk w kontekście 
organizacji konferencji, kongresów, sympozjów, za-
równo na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 
Dzięki aktywności profesora Gdańsk gościł i bę-
dzie gościć wielu prestiżowych przedstawicieli 
świata nauki i przemysłu.
Program Honorowych Ambasadorów Kon-
gresów Polskich to projekt od 1998 roku  
realizowany przez Polską Organizację Tu-
rystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje 
i Kongresy w Polsce. W jego dotychczaso-
wych edycjach kapituła nominowała 179 
ambasadorów. Wszyscy nominowani wy-
jątkowo aktywnie działają na rzecz rozwoju 
miast, w których żyją i pracują. 
Dorota Korbut Prof. dr hab. inż. 

Jacek Namieśnik
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Jest od 2011 roku prezydentem Akade-
mii Gastronomicznej. To polski oddział 
Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Ga-
stronomicznej, której zadaniem jest, prócz 
czuwania nad zdrowym i i właściwym 
systemem żywienia, odzyskiwanie, zacho-
wywanie i propagowanie kuchni narodo-
wych. To coś jak na naszym pomorskim 
podwórku Produkt Regionalny.

Akademia Gastronomiczna rekomenduje 
też restauracje do gwiazdek przewodnika 
kulinarnego Michelina. Mistrz gastro-
nomii (z gwiazdką Michelina) Fernan-
do del Cerro – szef kuchni z restauracji 
Casa Jose z Aranjuez (45 km. od Madry-
tu) - serwował poczęstunek degustacyjny 
dla gości imprezy kulinarnej w Amber 
Expo. Była ona zwieńczeniem szkolenia 
dla zawodowców z pomorskiej  branży 
gastronomiczno-spożywczej.
Zachwalano polskim konsumentom trzy 
sztandarowe hiszpańskie produkty:
- Po pierwsze oliwę z oliwek (z pierwsze-
go tłoczenia) o nazwie Banea. Identyfikuje 
region, gdzie jest wyrabiana od XII wieku. 
Oliwki rosną tam na wysokości 400- 600 
m n.p.m. i dzięki specyficznemu klimato-
wi kontynentalnemu oraz urozmaiconym 
warunkom terenu są surowcem do pro-
dukcji niepowtarzalnej w smaku i zapachu 
oliwy. Opowiadał o niej Juan Fco. Moreno, 
który podsumował tak swe rozważania: „ 
Świeża oliwa znaczy tyle, co stare wino”. 
- Po drugie szynkę 
Serrano. W Hisz-
panii mięsa się 
nie wędzi, tylko 
suszy. Ten sposób 
konserwowania 
wymyślono już 
w II wieku naszej 
ery w Cesarstwie 
Rzymskim. Hisz-
panie ochoczo go 

Pokochajcie 
smaki Hiszpanii
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Konsul honorowy Hiszpanii w Gdańsku Maciej Dobrzyniecki, mimo piastowania 
licznych stanowisk i wypełniania wiążących się z tym obowiązków, znajduje czas, 

aby zainteresować się kuchnią – i nie jest to kuchnia jego żony, 
tylko śródziemnomorska, a dokładniej hiszpańska.

Od lewej: Maciej Dobrzyniecki, konsul honorowy Hiszpanii w Gdańsku, 
Augustin Nunez Martinez, ambasador Hiszpanii w Warszawie. 

podjęli i stosują do dziś. Proces przygotowywania szynki zaczyna się na św. Marcina, 
czyli 11 listopada od uboju świń. Następnie mięso zanurza się w morskiej soli. Potem na-
stępuje „odpoczynek” surowca, co trwa do wiosny. Gdy przychodzą cieplejsze dni, szyn-
ki się myje i szoruje szczotką, aby usunąć nadmiar soli. Następuję teraz czas „pocenia” 
i suszenia szynki, co trwa ok. 110 dni. Jeszcze tylko zabieg „starzenia” i szynka gotowa do 
konsumpcji. Metody fachowego krojenia szynki w cienkie plastry uczył w Amber Expo 
Ramon Godoy – sekretarz generalny Fundacji szynki Serrano.
- Po trzecie wino Ribera del Duero. To też produkt regionalny znany od XIII wieku. 
Winorośl rośnie na wysokości 850- 1000 m n.p.m. Rodzajów wina jest tyle, że nie po-
dejmuję się opisać. Hiszpanie zachwalali znaczenie wina dla zdrowia człowieka, choć 
ostrzegali, że nie należy pić go szklankami, ale jako uzupełnienie smacznego jedzenia, 

chociażby takiego jakie serwował podczas hisz-
pańskiego wieczoru w Amber Expo Fernando del 
Cerro – z Aranjuez. Trzeba przyznać, że jego wy-
obraźnia kulinarna jest nieograniczona: wyciskana 
młoda jagnięcina smażona na roztartym pasterna-
ku z oliwą z oliwek Virgen Extra Baena czy rolada 
z byczego ogona smażonego w czerwonym winie 
Ribera del Duero. Nie ma się co dziwić, że imprezę 
zaszczycił obecnością nawet ambasador Hiszpanii 
w Warszawie Augustin Nunez Martinez. 
Anna Kłos

Mistrz gastronomii (z gwiazdką 
Michelina) Fernando del Cerro – 

szef kuchni z restauracji Casa Jose 
z Aranjuez - serwował poczęstunek 

degustacyjny dla gości imprezy 
kulinarnej w Amber Expo.
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To pierwsza majówka, pod-
czas której zabrakło Daniela 
Czapiewskiego, pomysło-
dawcy, głównego organi-
zatora i założyciela CEPR. 
Przypomnijmy, że Daniel 
Czapiewski zmarł nagle na 
początku grudnia ub. roku. 
Jak co roku w spotkaniu inte-
gracyjnym, współorganizato-
rem którego jest Kaszubskie-
go Związku Pracodawców, 
wzięli udział przedsiębiorcy, 
ludzie sportu, biznesu, 
przedstawiciele kościoła oraz 
politycy. 
Tradycyjne maczugi wręcza-
no co prawda co roku, ale 
tym razem po raz pierwszy 
nazwano ją imieniem Danie-
la Czapiewskiego. Dlaczego 
to szczególne wyróżnienie 
przyznano Lechowi Wałęsie?
- Ponieważ zawsze wspierał 
mojego męża w działaniach, 
jest też inspiracją dla wielu 
wbudowanych tutaj obiektów 
– tłumaczy Lidia Czapiew-
ska, właścicielka CEPR.
Lech Wałęsa, odbierając 
nagrodę, zaapelował o jak 

najszybsze wprowadzenie 
naszego kraju do strefy euro. 
Podkreślił też zasługi Daniela 
Czapiewskiego. 
- Dawał on przykład, w jaki 
sposób można łączyć aktyw-
ność, patriotyzm i historię 
-  stwierdził Lech Wałęsa.
Jak co roku przyznane zosta-
ły także tytuły honorowego 
ambasadora Kaszub. Tym 
razem jednak w zmienionej 
formie, ponieważ w trzech 
kategoriach. 
I tak w kategorii osobowość 
wyróżnieni zostali: metro-
polita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź, lekkoatletka 
Angelika Cichocka i dyrektor 
TVP Gdańsk Zbigniew Jasie-
wicz. Spośród samorządow-
ców laureatami zostali prze-
wodniczący gdańskiej Rady 
Miasta Bogdan Oleszek, 
starosta człuchowski Alek-
sander Gappa i wójt gminy 
Karsin Roman Brunke.
Natomiast w kategorii przed-
siębiorstwo kapituła wybrała 
firmy prowadzone przez 
Wiolettę Lis-Dyszer, Jerzego 

Maczuga Czapiewskiego 
dla Wałęsy
Już po raz 11. w Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku odbyła się Kaszubska 
Majówka Pomorskich Przedsiębiorców. Naj-
ważniejsze odznaczenie – maczugę im. Da-
niela Czapiewskiego – otrzymał Lech Wałęsa. 

Brzezińskiego i Zbigniewa 
Ciecholewskiego.
Po części oficjalnej i rozdaniu 
nagród i wyróżnień przyszedł 
czas na integrację i zabawę. 
Odbyły się więc liczne kon-
kursy, występy, przeciąganie 
liny, koncert zespołu For Sale 
oraz tradycyjny poczęstunek 
przygotowany przez lokalnych 
przedsiębiorców z branży rolni-
czej i gastronomicznej.
Odbywająca się już od 11 lat 
majówka organizowana jest 
przez Gdański Klub Biznesu, 
Kaszubski Związek Pracodaw-
ców, Centrum Edukacji i Pro-
mocji Regionu oraz Lokalną 
Organizację Turystyczną Szczyt 
Wieżyca. 
- Taka impreza, która integruje 
ludzi biznesu, polityki i sportu 
z pewnością jest potrzebna 
– wyjaśnia Zbigniew Jarecki, 
prezes  Kaszubskiego Związku 
Pracodawców. - Na co dzień 
nie ma bowiem wielu okazji, 
kiedy w atmosferze zabawy 
i rozrywki można się spotkać 
w takim gronie. W majówce 

wzięło udział wiele osób, zrze-
szonych w naszym związku. 
KZP rozwija się bowiem bardzo 
dynamicznie i przystąpiło do 
niego już 69 firm. Takie spotka-
nie rekreacyjne to doskonała 
okazja do wymiany myśli i do-
świadczeń, ale w mniej oficjal-
nej formie. Jednym z najważ-
niejszym poruszonych tematów 
była sprawa funduszy unijnych, 
bo to jest to, co będzie miało 
w najbliższych latach ogromny 
wpływ na rozwój przedsiębior-
czości. I czasem takie sprawy 
lepiej poruszyć nie w ciszy ga-
binetów, ale w kuluarach, gdzie 
znikają podziały. Bo właśnie na 
tej majówce nie ma żadnych 
stref wydzielonych dla VIP-
ów, wszyscy świetnie bawią się 
razem, można spotkać wielu 
przedstawicieli władz niemal 
każdego szczebla. Rafał Korbut
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Skala przedsięwzięcia jest unikatowa. To je-
den z pierwszych w Polsce dokumentów stra-
tegicznych o wymiarze metropolitalnym. 
- Z jednej strony słyszy się wciąż narzeka-
nia wobec polityków na brak wizji i strategii 
– stwierdził Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska. - A gdy już się te wizje pojawiają, to 
są one mało konkretne. My od poczatku ist-
nienia GOM-u zabiegaliśmy o unijne środki 
pomocowe dla sfinansowania naszej strategii 
nie tylko dla Trójmiasta, ale dla całego obsza-
ru – od Lęborka aż po Malbork. Podkreślam, 
że to wspólne przedsięwzięcie GOM i Forum 
Norda. Bo my nie konkurujemy między sobą, 
tylko z innymi obszarami metropolitalnymi – 
krakowskim, wrocławskim, czy poznańskim. 
- Jesteśmy pod wrażeniem wymiaru oferty 
i szerokości spojrzenia – dodał Michał Guć, 
wiceprezydent Gdyni. -  Ważne, że odbędą się 
bardzo szeroko zakrojone konsultacje spo-
łeczne, bo to są sprawy, które dotyczą wszyst-
kich mieszkańców. To, co robimy teraz, to 
podwaliny dalszego rozwoju naszego regionu 
na kolejne dekady. 
W konferencji uczestniczyli także  prof. dr 
hab. Tomasz Komornicki z Instytutu Geogra-
fii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, 
dr Tomasz Brodzicki z Katedry Ekonomiki 
Integracji Europejskiej UG oraz członkowie 
zarządu Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.
- Ważne jest szerokie spojrzenie, które wy-
ciąga nas z obszaru lokalnego w wymiar eu-
ropejski – dodał Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu. Dorota Korbut

Strategia ma być gotowa 
w przyszłym roku. W czerwcu 
rozpoczynają się spotka-
nia konsultacyjne eksper-
tów z partnerami projektu. 
Przewidywane są trzy etapy: 
diagnostyczny (do listopada 
tego roku), strategiczny oraz 
szkoleniowo-badawczy.

STrATEGiA 
ponad podziałami

Od lewej: Dr Tomasz Brodzicki z Katedry Ekono-
miki Integracji Europejskiej UG, Michał Guć, wi-
ceprezydent Gdyni, Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska, prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hu-
eckel, kierownik projektu i przedstawiciel Instytu-
tu Rozwoju, prof. dr hab. Tomasz Komornicki z In-
stytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzen-
nego PAN.

Aż 69 pomorskich samorządów, w tym Gdańsk, Sopot i Gdynię, obejmie zasięgiem 
Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 2030. Samorządowcy Trój-
miasta właśnie podpisali umowę na jej wykonanie z instytutami badawczymi.
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- infrastruktura transportowa na tle uwarunkowań przestrzennych,
- bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze,
- włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego,
- innowacyjność i przedsiębiorczość,
- rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju GOM,
- rozwój zasobów ludzkich,
- zarządzanie,
- demograficzne uwarunkowania rozwoju,
- kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego,
- internacjonalizacja gospodarki.

Diagnoza obejmie dziesięć obszarów
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Nasza Konstytucja 3 Maja została uchwalo-
na nawet wcześniej, bo w 1791 roku, niestety 
różne okazały się losy tych dwu dokumen-
tów. Nasza praktycznie nie weszła w życie, 
tamta – w tym samym kształcie - przetrwała 
do dziś. Różna jest też kondycja gospodarcza 
obecnych Polaków i Norwegów. Każdy Nor-
weg już jest milionerem i może spokojnie 
planować emeryturę na Hawajach, Ibizie czy 
w innym przyjemnym miejscu. Polak eme-
ryturę pod palmami miał tylko na ekranie 
telewizora, gdy swego czasu fundusze emery-
talne przekonywały go, aby im  przekazał swe 
pieniądze. 
W Norwegii 17 maja to Święto Narodowe, 
obchodzone bardzo uroczyście i powszechnie 
– nawet w małych wioskach organizowane 
są parady i festyny, narodowo, kolorowo, ze 
śmiechem, śpiewem i muzyką. Najważniejsza 
parada jest oczywiście w Oslo. Kilkugodzin-
na, w której uczestniczą dziecięce i młodzie-
żowe grupy z całego kraju, a członkowie ro-

Coraz nam bliżej do 
norWeGóW
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Królestwo Norwegii obcho-
dziło 200-lecie uchwalenia 
konstytucji. Fakt ten miał 
miejsce 17 maja 1814 roku, 
kiedy Norwegia była jeszcze 
pod panowaniem Danii, 
a najważniejsze decyzje po-
dejmowano w Kopenhadze. 

dziny królewskiej cały czas machają im 
i pozdrawiają ich z pałacowego balkonu. 
Na zakończenie młodociani uczestnicy 
parady dostają swe ulubione potrawy – 
hot-dogi i lody.  
W Polsce najważniejsze obchody zorga-
nizowała w Warszawie Ambasada Nor-
wegii, ale prócz tego ambasador uczest-
niczył w kilku uroczystości w różnych 
miejscach naszego kraju, w tym w Gdań-
sku w Narodowym Muzeum Morskim. 
Tutaj głównymi organizatorami byli; 
konsul honorowy Norwegii Michał 

Rzeszewicz i dy-
rektor CMM Jerzy 
Litwin. Ten drugi 
miał wyjątkowo 
radosne powody 
do świętowania 
z Norwegami. Po 
raz drugi otrzymał 
pieniądze na inwe-
stycje z Norweskie-
go Mechanizmu 
Finansowego – 
22mln zł. Tym ra-

zem na Centrum Konserwacji Wraków 
Statków wraz z Magazynem Studyjnym 
w Tczewie. Inwestycja rozpocznie się 
jeszcze tego lata a  termin zakończenia to 
kwiecień 2016. 
Nieco mniej szczęścia mieli inni ubiega-
jący się o norweskie fundusze, np. wła-
dze Zamku w Gniewie, których wniosek 
przepadł, ponieważ zabrakło mu w oce-
nie Komisji dwu czy trzech punktów. Ale 
zarówno kasztelan Jarosław Struczyński 
jak dyrektor Krzysztof Lisiecki, którzy 
byli obecni na norweskim święcie, nie 
tracą nadziei, że kolejne rozdanie fundu-
szy będzie dla nich pomyślniejsze. 
Z Norwegami łączą nas też łososie. Pol-
ska stała się dla Norwegów pierwszym 
w Europie importerem ich ryb i owoców 
morza, z czego 87% to łosoś. Polacy aż 
takimi konsumentami tej ryby nie są – 
przede wszystkim z powodu jej wysokiej 
ceny, większość tego importu po obróbce 
kierowana jest na inne europejskie rynki, 
niemniej Norwegowie traktują współ-
pracę z Polską w tej dziedzinie bardzo 
przyszłościowo i poważnie. Anna Kłos

Od lewej: michał rzeszewicz konsul honorowy Norwegii, kersten klepsvik 
ambasador Norwegii w Warszawie, jarosław struczyński kasztelan Zamku 
w Gniewie, krzysztof lisiecki dyrektor Zamku Gniew

Ambasador kersten klepsvik w rozmowie 
z ryszardem stachurskim wojewodą pomorskim
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W podpisaniu aktu erekcyjnego i wmu-
rowaniu kamienia węgielnego pod jego 
budowę uczestniczyli przedstawiciele 
władz miasta i regionu, projektanci 
i partnerzy biznesowi dewelopera.
Rozpoczynając budowę, cieszymy się, 
że nasze idee wkrótce zmienią się w rze-
czywistość. ENTER jest dla nas sym-
bolem rozwoju: miasta, firm – naszych 
przyszłych najemców oraz naszej firmy 
– podkreślała Kinga Panufnik z Zarządu 
EKOLANU. 
 
W uroczystości wmurowania kamie-
nia węgielnego pod biurowiec Enter 
udział wzięli między innymi Wojciech 
Szczurek, Prezydent Gdyni oraz Ryszard 
Świlski, Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego. Zgodnie z tradycją pod-
pisany akt erekcyjny trafił do specjalnej 
tuby, wraz z aktualnymi monetami i wy-
daniami codziennych gazet. Dołączono 
do nich wizualizacje budynku oraz pen-
drive z zapisem najważniejszych infor-
macji o obiekcie i jego twórcach. Zapro-
szeni goście mieli okazję, by chwycić za 
kielnię i osobiście wmurować zamkniętą 
kapsułę w symboliczny kamień węgielny, 
czyli fragment stopy fundamentowej 
budynku. 
Projekt biurowca powstał w gdyńskiej 
pracowni BJK Architekci. Budynek 
znajduje się przy jednej z głównych 
osi komunikacyjnych miasta. Jest usy-

tuowany na placu, co wyróżnia go od 
zwartej zabudowy ulicy Śląskiej. Parter 
z podcieniami zachęca, żeby wejść do 
środka. Charakter inwestycji podkreśla 
dynamiczna elewacja o dużych prze-
szkleniach.  
Dzięki nowej inwestycji EKOLANU 
w centrum Gdyni przybędzie 4500 me-
trów kwadratowych powierzchni biuro-
wo-usługowej klasy A. Każdą z sześciu 

kondygnacji budynku można elastycznie 
kształtować pod kątem oczekiwań na-
jemców, wydzielając osobne biura bądź 
aranżując większe otwarte przestrzenie. 
Z ostatniej kondygnacji dostępne są ta-
rasy, a biura mają widok na śródmieście 
Gdyni, z portem i morzem w tle. Plano-
wany termin oddania biurowca ENTER 
do użytku przypada w pierwszym kwar-
tale 2015 roku. (GB)

W Gdyni powstaje biurowiec Enter
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4500 metrów kwadratowych powierzchni biurowo-usługowej klasy A będzie oferował 
biurowiec Enter, który przy ulicy Śląskiej  47 w Gdyni buduje firma Ekolan.

Biurowiec powstaje przy  przy jednej z głównych osi komunikacyjnych miasta



EXPRESS BIZNESU      70 |  

wArmiA i mAZury

Po rejestracji uczestników spotka-
nia oraz śniadaniu w miłej atmos-
ferze nadszedł czas na rozpoczęcie 
konferencji. Wiceprezes EIG O. 
RIGP Monika Kowalska-Mroczek 
przywitała zaproszonych gości 
Wicemarszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego Gustawa 
Marka Brzezina, Wiceprezydenta 
Miasta Elbląg Janusza Hajdukow-
skiego oraz blisko 70 przedsiębior-
ców. Ciekawym elementem kon-
ferencji była prezentacja działal-
ności Elbląskiej Izby Gospodarczej, 
o czym mówił Prezes EIG O. RIGP 
Krzysztof Ciuła. Powiedział dlacze-
go Izba istnieje oraz czemu warto 
wstąpić w jej szeregi. W przerwie 
między wystąpieniami kolejnym 
prelegentów, doszło do podpisa-
nia umowy o ścisłej współpracy 
między organizatorami tego wy-
darzenia - EIG O. RIGP a EPT.
 
Głównym punktem konferencji 
była prelekcja Doroty Kopeć - Za-
stępcy Dyrektora Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Olsztynie, na 
temat  Wsparcia konkurencyjności 
przedsiębiorstw w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko–Ma-
zurskiego na lata 2014–2020. Jak 
pokazało spotkanie, pytań było 
mnóstwo a trafne wnioski i odpo-
wiedzi z pewnością wspomogą 
intensywny rozwój niejednego 
biznesu. Po przerwie na kawę 
zebrani wysłuchali  Dyrektora 
Elbląskiego Parku Technologicz-
nego Pawła Lulewicza,  który 
przedstawił ofertę współpracy 
z przedsiębiorstwami przy rozwią-
zaniach badawczo-rozwojowych. 
Jedną z najbardziej oczekiwanych 
prezentacji było wystąpienie 
przedstawiciela CDK Consulting 
Joanny Filip, którego tematem 
było przygotowanie wniosków 
o dofinansowanie ze programów 
unijnych. Okazało się, że wielu 
przedsiębiorców starających się 
o uzyskanie dotacji unijnych zbyt 
późno kompletuje dokumenty, co 
może być powodem odrzucenia 
ich wniosku. Kolejnym błędem jest 
brak określenia potrzeb rozwoju 
własnego przedsiębiorstwa. Kon-
ferencję zakończyła prezentacja 
przedstawiciela Banku Millennium 
S.A.- partnera wydarzenia.

RPO na spotkaniu
dla przedsiębiorców
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Elbląska Izba Gospodarcza Oddział 
Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza wspólnie z Elbląskim 
Parkiem Technologicznym, zorga-
nizowała w połowie kwietnia kon-
ferencję pod nazwą „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 – szansą na dalszy 
rozwój przedsiębiorstw”. Spotkanie 
będące częścią cyklu Elbląskich 
Śniadań Biznesowych, przyciągnęło 
blisko 70 przedsiębiorców.
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Przybyli mogli dowiedzieć się, jak 
skutecznie odzyskać należności od 
dłużników. Spotkanie już tradycyjnie 
zorganizowała Elbląska Izba Go-
spodarcza Oddział Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza, tym razem 
we współpracy z Bakiem Spółdziel-
czym w Sztumie. Konferencja, która 
odbyła się 9 maja w Hotelu Elbląg, 
skierowana była do wszystkich 
przedsiębiorców chcących podnieść 
jakość swojej aktywności biznesowej 
i zwiększyć jej efektywność bez strat.  
- Temat odzyskiwania należności 
ciągle powraca i jest niezmiennie 
aktualny – mówi Malwina Wilma, 
Asystentka Zarządu w Elbląskiej 
Izbie Gospodarczej o. RIGP. - Przed-
siębiorcy  mogli dowiedzieć się jak 
zabezpieczyć się przez skutkami 
wierzytelności, jak sprawdzić kon-

trahenta przez podpisaniem umowy 
lub w trakcie prowadzenia interesów 
oraz jak skutecznie wyegzekwować 
należności. 
Prelegentami kolejnych wystąpień 
byli przedstawiciele: firmy ubezpie-
czeniowej Concordia Polska TUW, 
wywiadowni gospodarczej BISNODE 
oraz kancelarii prawnej TOGATUS. 
- Spotkanie o tej tematyce będzie 
powielane, gdyż wydarzenie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Przy-
było na nie około 50 osób – mówi 
Malwina Wilma. 
Na przybyłych czekał również kon-
kurs z nagrodami – roczne członko-
stwo w Elbląskiej Izbie Gospodar-
czej, a także bezpłatne konsultacje 
w kancelarii prawnej i bezpłatne 
raporty handlowe oraz upominki od 
organizatorów wydarzenia.

O windykacji 
na śniadaniu biznesowym
Windykacja należności była tematem majowego spotkania 
przedsiębiorców z Elbląga i okolic, odbywającego się w ra-
mach Elbląskich Śniadań Biznesowych. 

wArmiA i mAZury
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Konkurs, który odbył się już 
po raz trzynasty, pod honoro-
wym patronatem Prezyden-
ta RP oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, rozstrzygnięto 
w kwietniu w gmachu głównym 
TVP S.A., przy ul. Woronicza 17. 
Kapituła Konkursu Wójt Roku, jak 
co roku, wyłoniła 10 laureatów, 
którzy ubiegali się o tytuł naj-
lepszego wójta. Wśród nomino-
wanych znalazł się Wójt Gminy 
Kurzętnik Wojciech Dereszewski.  
W uroczystości ogłoszenia wyni-
ków tegorocznej edycji uczestni-
czył sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Dariusz Młotkie-
wicz oraz wiceminister rolnictwa 
Tadeusz Nalewajk. Zwracając się 
do laureatów minister rolnictwa 
podkreślił, że dziesięciu wójtów, 
których kapituła konkursu za-
kwalifikowała do finału docenia-
jąc ich trud i wysiłek codziennej 
pracy, to świetni gospodarze, 
którzy wiedzą jak odpowiadać na 
potrzeby swoich mieszkańców. 
Wójtowi Gminy Kurzętnik wrę-
czono pamiątkową statuetkę 
podkowy z różą, wykutą przez ar-
tystę-kowala z Wojciechowa - Ro-
mana Czerniecę. Gmina Kurzęt-
nik otrzymała także wyróżnienie 
Fundacji Społecznej Edukacji 
Ekologicznej 3E za działalność 
ekologiczną zdobywając tytuł 
EkoWójta Roku 2013.

Doceniono 
wójta GMINY
Wójt gminy Kurzętnik 
Wojciech Dereszewski 
został wybrany „Wójtem 
Roku 2013”. 

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.
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z przedsiębiorstwami przy rozwią-
zaniach badawczo-rozwojowych. 
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Joanny Filip, którego tematem 
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o dofinansowanie ze programów 
unijnych. Okazało się, że wielu 
przedsiębiorców starających się 
o uzyskanie dotacji unijnych zbyt 
późno kompletuje dokumenty, co 
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nizowała w połowie kwietnia kon-
ferencję pod nazwą „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 – szansą na dalszy 
rozwój przedsiębiorstw”. Spotkanie 
będące częścią cyklu Elbląskich 
Śniadań Biznesowych, przyciągnęło 
blisko 70 przedsiębiorców.
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Przybyli mogli dowiedzieć się, jak 
skutecznie odzyskać należności od 
dłużników. Spotkanie już tradycyjnie 
zorganizowała Elbląska Izba Go-
spodarcza Oddział Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza, tym razem 
we współpracy z Bakiem Spółdziel-
czym w Sztumie. Konferencja, która 
odbyła się 9 maja w Hotelu Elbląg, 
skierowana była do wszystkich 
przedsiębiorców chcących podnieść 
jakość swojej aktywności biznesowej 
i zwiększyć jej efektywność bez strat.  
- Temat odzyskiwania należności 
ciągle powraca i jest niezmiennie 
aktualny – mówi Malwina Wilma, 
Asystentka Zarządu w Elbląskiej 
Izbie Gospodarczej o. RIGP. - Przed-
siębiorcy  mogli dowiedzieć się jak 
zabezpieczyć się przez skutkami 
wierzytelności, jak sprawdzić kon-

trahenta przez podpisaniem umowy 
lub w trakcie prowadzenia interesów 
oraz jak skutecznie wyegzekwować 
należności. 
Prelegentami kolejnych wystąpień 
byli przedstawiciele: firmy ubezpie-
czeniowej Concordia Polska TUW, 
wywiadowni gospodarczej BISNODE 
oraz kancelarii prawnej TOGATUS. 
- Spotkanie o tej tematyce będzie 
powielane, gdyż wydarzenie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Przy-
było na nie około 50 osób – mówi 
Malwina Wilma. 
Na przybyłych czekał również kon-
kurs z nagrodami – roczne członko-
stwo w Elbląskiej Izbie Gospodar-
czej, a także bezpłatne konsultacje 
w kancelarii prawnej i bezpłatne 
raporty handlowe oraz upominki od 
organizatorów wydarzenia.

O windykacji 
na śniadaniu biznesowym
Windykacja należności była tematem majowego spotkania 
przedsiębiorców z Elbląga i okolic, odbywającego się w ra-
mach Elbląskich Śniadań Biznesowych. 
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Konkurs, który odbył się już 
po raz trzynasty, pod honoro-
wym patronatem Prezyden-
ta RP oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, rozstrzygnięto 
w kwietniu w gmachu głównym 
TVP S.A., przy ul. Woronicza 17. 
Kapituła Konkursu Wójt Roku, jak 
co roku, wyłoniła 10 laureatów, 
którzy ubiegali się o tytuł naj-
lepszego wójta. Wśród nomino-
wanych znalazł się Wójt Gminy 
Kurzętnik Wojciech Dereszewski.  
W uroczystości ogłoszenia wyni-
ków tegorocznej edycji uczestni-
czył sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Dariusz Młotkie-
wicz oraz wiceminister rolnictwa 
Tadeusz Nalewajk. Zwracając się 
do laureatów minister rolnictwa 
podkreślił, że dziesięciu wójtów, 
których kapituła konkursu za-
kwalifikowała do finału docenia-
jąc ich trud i wysiłek codziennej 
pracy, to świetni gospodarze, 
którzy wiedzą jak odpowiadać na 
potrzeby swoich mieszkańców. 
Wójtowi Gminy Kurzętnik wrę-
czono pamiątkową statuetkę 
podkowy z różą, wykutą przez ar-
tystę-kowala z Wojciechowa - Ro-
mana Czerniecę. Gmina Kurzęt-
nik otrzymała także wyróżnienie 
Fundacji Społecznej Edukacji 
Ekologicznej 3E za działalność 
ekologiczną zdobywając tytuł 
EkoWójta Roku 2013.

Doceniono 
wójta GMINY
Wójt gminy Kurzętnik 
Wojciech Dereszewski 
został wybrany „Wójtem 
Roku 2013”. 

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.



EXPRESS BIZNESU      72 |  

wArmiA i mAZury wArmiA i mAZury

Tego dnia wszyscy zainteresowani 
mogli dowiedzieć się, czym zajmuje 
się Elbląski Park Technologiczny oraz 
współpracujące z nim instytucje i firmy. 
Największym zainteresowaniem cieszy-
ły się stoiska doświadczalne Centrum 
Nauki Kopernik z Warszawy.  
Przez niemal cały dzień w budynku EPT 
oraz na terenie przyległym, odbywały 
się: pokazy, wystawy, zawody, konkursy 
oraz loterie z nagrodami. Odwiedzający 
mogli zwiedzić m.in. znajdujące się 
w Elbląskim Parku Technologicznym 
laboratoria i pracownie: 3D, metalu, 
drewna i hydrostrumienia. Widowisko-
we doświadczenia chemiczne i fizycz-
ne, zaprezentowali na kilkudziesięciu 
stoiskach i urządzeniach naukowcy 
z warszawskiego Centrum Nauki Ko-
pernik. Na dzieci i rodziców czekały: 
symulator jazdy 3D, sandbot i garnet, 
noktowizory, alkogogle i wiele innych 

Emocjonujący 
piknik z nauką

Takich tłumów odwiedzających Elbląski Park Technologiczny 
jeszcze nie widział. Około 3 tysięcy osób przybyło na Rodzinny 
Piknik Nauki i Techniki na Modrzewinie.
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atrakcji. Swój sprzęt zaprezentowały 
także elbląskie służby mundurowe: 
policja, straż pożarna, straż graniczna 
i żandarmeria wojskowa. Piknikowi 
towarzyszył duathlon dla małych i du-
żych, czyli biegi i zawody rowerowe po 
Modrzewinie. 
- Piknik odwiedziło około 3 tysię-
cy osób, albo i więcej a sądząc po 
uśmiechniętych buziach dzieci i zmę-
czonych rodzicach, to był naprawdę 
udany dzień – mówi Maja Żołędziew-
ska, Specjalista ds. promocji i organiza-
cji w Elbląskim Parku Technologicznym. 
- Wszystkim naszym gościom gorąco 
dziękujemy za przybycie i dobrą za-
bawę. Mamy nadzieję, że spędzony 
wspólnie czas był dla was tak samo 
przyjemny jak dla nas. 
Sponsorzy imprezy to firmy:Wójcik 
Fabryka Mebli Sp. z o.o., PZU, Alstom 
Power Sp. z o.o., FLSmidth Maag Gear 
Sp. z o.o. 
Partnerzy wydarzenia: FLSmidth MAAG 
Gear, OPEGIEKA, Grupa JetSystem, 

Metrotest, Celebra, Stowarzyszenie 
„Centrum Rozwoju Ekonomicz-

nego Pasłęka”, Test, B&P Servi-
ce, Eko-Partner, Tritum Gro-

up, Envi-Chem, Polish Snail 
Holding, Elaktywni, WORD 
w Elblągu, Centrum 
Sportowo-Biznesowe 
w Elblągu, ZKM Elbląg, 
Leo Club Elbląg, ZHP 
Hufiec Elbląg, Oddział 
Żandarmerii w Elblągu, 
Komenda Miejska Policji 
w Elblągu, Placówka 
Straży Granicznej w El-

blągu, Komenda Miejska 
Straży Pożarnej w Elblągu, 

Gdański Park Naukowo-
Technologiczny.  

Patronami medialnymi Pik-
niku byli: Express Biznesu oraz 

Elbląska Gazeta Internetowa Por-
tel.pl 

Cenne podziękowanie Zenonowi 
Szacherskiemu, wręczył 8 kwiet-
nia Prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Funduszy Poręczeniowych 
Tomasz Sypuła.

Zenon Szacherski, jako Członek 
Założyciel oraz wieloletni Członek 
Zarządu Krajowego Stowarzysze-
nia Funduszy Poręczeniowych 
przyczynił się do rozwoju systemu 
poręczeniowego w  kraju. Ponad-
to Działdowska Agencja Rozwoju 
S.A. od blisko 20 lat z powodze-
niem prowadzi Fundusz Poręcze-
niowy, udzielając poręczeń do 
kredytów, pożyczek, zapłaty wa-
dium oraz należytego wykonania 
umowy nie tylko w regionie, ale 
również na terenie całego kraju.

Wyróżnienie 
dla Prezesa 
dar s.a.
Zenon Szacherski, Prezes 
Działdowskiej Agencji 
Rozwoju S.A. otrzymał pre-
stiżowe wyróżnienie „Za-
służonego dla Polskiego 
Systemu Poręczeniowego”.

Grupa Michelin 
zainwestuje w olsztyńskiej fabryce opon

Ponad 413 mln złotych w ciągu czterech najbliższych lat, zainwestuje Grupa Michelin w rozwój 
i modernizację Zakładu Opon Rolniczych w Olsztynie. 

W połowie kwietnia w olsztyńskim 
zakładzie otwarto pierwszą z planowa-
nych linii technologicznych do produk-
cji opon ciągnikowych. W uroczystości 
udział wzięli m.in. wicepremier i mini-
ster gospodarki Janusz Piechociński, 
ambasador Republiki Francuskiej 
w Polsce Pierre Buhler oraz prezes Mi-
chelin Polska John Young. 
W ramach inwestycji rozbudowany 
zostanie zakład Michelin Polska S.A. 
w Olsztynie, w którym produkowane 
będą opony nowej generacji do pojaz-
dów rolniczych. Zbudowane zostaną 
nowe hale produkcyjne, zamontowane 
nowoczesne urządzenia służące m.in. 
automatyzacji i modernizacji procesu 
wulkanizacji i kontroli jakości. Wydat-
ki na ten cel w prawie 8 procentach 
zostaną pokryte przez polski rząd, co 
zostało  potwierdzone umową pod-
pisaną przez wicepremiera - ministra 
gospodarki Janusza Piechocińskiego 

i przedstawicieli najwyższych władz 
Grupy Michelin. 
- Decyzję koncernu Michelin o lokaliza-
cji nowej inwestycji w Polsce traktuję, 

jako dowód zaufania do rządu i władz 
lokalnych. Świadczy to również o tym, 
że duże koncerny postrzegają Polskę 
jako miejsce atrakcyjne do inwestowa-
nia - powiedział wicepremier, minister 
gospodarki Janusz Piechociński.
Szef resortu gospodarki zaznaczył 
także, że rozbudowa zakładu w Olsz-
tynie oznacza nie tylko stabilność 
miejsc pracy w regionie, ale stanowi 
również dla innych przedsiębiorców 
rękojmię korzystnych warunków dla 
prowadzenia działalności. – Z fabryką 
współpracuje już dziś ok. 400 firm 
podwykonawczych, a w wyniku nowej 
inwestycji może być ich jeszcze więcej 
– zauważył. 
Spółka Michelin zatrudnia w Polsce po-
nad 4 tys. pracowników, a obroty gru-
py w 2012 r. wyniosły 4,8 mld zł. Jest 
największym pracodawcą na Warmii 
i Mazurach. Od 1995 r. firma Michelin 
zainwestowała w Olsztynie około 500 
milionów euro. W olsztyńskiej fabryce 
produkowane są opony do samocho-
dów osobowych i dostawczych, cięża-
rowych, pojazdów rolniczych, a także 
tkaniny kordowe i formy.
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Tego dnia wszyscy zainteresowani 
mogli dowiedzieć się, czym zajmuje 
się Elbląski Park Technologiczny oraz 
współpracujące z nim instytucje i firmy. 
Największym zainteresowaniem cieszy-
ły się stoiska doświadczalne Centrum 
Nauki Kopernik z Warszawy.  
Przez niemal cały dzień w budynku EPT 
oraz na terenie przyległym, odbywały 
się: pokazy, wystawy, zawody, konkursy 
oraz loterie z nagrodami. Odwiedzający 
mogli zwiedzić m.in. znajdujące się 
w Elbląskim Parku Technologicznym 
laboratoria i pracownie: 3D, metalu, 
drewna i hydrostrumienia. Widowisko-
we doświadczenia chemiczne i fizycz-
ne, zaprezentowali na kilkudziesięciu 
stoiskach i urządzeniach naukowcy 
z warszawskiego Centrum Nauki Ko-
pernik. Na dzieci i rodziców czekały: 
symulator jazdy 3D, sandbot i garnet, 
noktowizory, alkogogle i wiele innych 

Emocjonujący 
piknik z nauką

Takich tłumów odwiedzających Elbląski Park Technologiczny 
jeszcze nie widział. Około 3 tysięcy osób przybyło na Rodzinny 
Piknik Nauki i Techniki na Modrzewinie.
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atrakcji. Swój sprzęt zaprezentowały 
także elbląskie służby mundurowe: 
policja, straż pożarna, straż graniczna 
i żandarmeria wojskowa. Piknikowi 
towarzyszył duathlon dla małych i du-
żych, czyli biegi i zawody rowerowe po 
Modrzewinie. 
- Piknik odwiedziło około 3 tysię-
cy osób, albo i więcej a sądząc po 
uśmiechniętych buziach dzieci i zmę-
czonych rodzicach, to był naprawdę 
udany dzień – mówi Maja Żołędziew-
ska, Specjalista ds. promocji i organiza-
cji w Elbląskim Parku Technologicznym. 
- Wszystkim naszym gościom gorąco 
dziękujemy za przybycie i dobrą za-
bawę. Mamy nadzieję, że spędzony 
wspólnie czas był dla was tak samo 
przyjemny jak dla nas. 
Sponsorzy imprezy to firmy:Wójcik 
Fabryka Mebli Sp. z o.o., PZU, Alstom 
Power Sp. z o.o., FLSmidth Maag Gear 
Sp. z o.o. 
Partnerzy wydarzenia: FLSmidth MAAG 
Gear, OPEGIEKA, Grupa JetSystem, 

Metrotest, Celebra, Stowarzyszenie 
„Centrum Rozwoju Ekonomicz-

nego Pasłęka”, Test, B&P Servi-
ce, Eko-Partner, Tritum Gro-

up, Envi-Chem, Polish Snail 
Holding, Elaktywni, WORD 
w Elblągu, Centrum 
Sportowo-Biznesowe 
w Elblągu, ZKM Elbląg, 
Leo Club Elbląg, ZHP 
Hufiec Elbląg, Oddział 
Żandarmerii w Elblągu, 
Komenda Miejska Policji 
w Elblągu, Placówka 
Straży Granicznej w El-

blągu, Komenda Miejska 
Straży Pożarnej w Elblągu, 

Gdański Park Naukowo-
Technologiczny.  

Patronami medialnymi Pik-
niku byli: Express Biznesu oraz 

Elbląska Gazeta Internetowa Por-
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Cenne podziękowanie Zenonowi 
Szacherskiemu, wręczył 8 kwiet-
nia Prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Funduszy Poręczeniowych 
Tomasz Sypuła.

Zenon Szacherski, jako Członek 
Założyciel oraz wieloletni Członek 
Zarządu Krajowego Stowarzysze-
nia Funduszy Poręczeniowych 
przyczynił się do rozwoju systemu 
poręczeniowego w  kraju. Ponad-
to Działdowska Agencja Rozwoju 
S.A. od blisko 20 lat z powodze-
niem prowadzi Fundusz Poręcze-
niowy, udzielając poręczeń do 
kredytów, pożyczek, zapłaty wa-
dium oraz należytego wykonania 
umowy nie tylko w regionie, ale 
również na terenie całego kraju.

Wyróżnienie 
dla Prezesa 
dar s.a.
Zenon Szacherski, Prezes 
Działdowskiej Agencji 
Rozwoju S.A. otrzymał pre-
stiżowe wyróżnienie „Za-
służonego dla Polskiego 
Systemu Poręczeniowego”.

Grupa Michelin 
zainwestuje w olsztyńskiej fabryce opon

Ponad 413 mln złotych w ciągu czterech najbliższych lat, zainwestuje Grupa Michelin w rozwój 
i modernizację Zakładu Opon Rolniczych w Olsztynie. 

W połowie kwietnia w olsztyńskim 
zakładzie otwarto pierwszą z planowa-
nych linii technologicznych do produk-
cji opon ciągnikowych. W uroczystości 
udział wzięli m.in. wicepremier i mini-
ster gospodarki Janusz Piechociński, 
ambasador Republiki Francuskiej 
w Polsce Pierre Buhler oraz prezes Mi-
chelin Polska John Young. 
W ramach inwestycji rozbudowany 
zostanie zakład Michelin Polska S.A. 
w Olsztynie, w którym produkowane 
będą opony nowej generacji do pojaz-
dów rolniczych. Zbudowane zostaną 
nowe hale produkcyjne, zamontowane 
nowoczesne urządzenia służące m.in. 
automatyzacji i modernizacji procesu 
wulkanizacji i kontroli jakości. Wydat-
ki na ten cel w prawie 8 procentach 
zostaną pokryte przez polski rząd, co 
zostało  potwierdzone umową pod-
pisaną przez wicepremiera - ministra 
gospodarki Janusza Piechocińskiego 

i przedstawicieli najwyższych władz 
Grupy Michelin. 
- Decyzję koncernu Michelin o lokaliza-
cji nowej inwestycji w Polsce traktuję, 

jako dowód zaufania do rządu i władz 
lokalnych. Świadczy to również o tym, 
że duże koncerny postrzegają Polskę 
jako miejsce atrakcyjne do inwestowa-
nia - powiedział wicepremier, minister 
gospodarki Janusz Piechociński.
Szef resortu gospodarki zaznaczył 
także, że rozbudowa zakładu w Olsz-
tynie oznacza nie tylko stabilność 
miejsc pracy w regionie, ale stanowi 
również dla innych przedsiębiorców 
rękojmię korzystnych warunków dla 
prowadzenia działalności. – Z fabryką 
współpracuje już dziś ok. 400 firm 
podwykonawczych, a w wyniku nowej 
inwestycji może być ich jeszcze więcej 
– zauważył. 
Spółka Michelin zatrudnia w Polsce po-
nad 4 tys. pracowników, a obroty gru-
py w 2012 r. wyniosły 4,8 mld zł. Jest 
największym pracodawcą na Warmii 
i Mazurach. Od 1995 r. firma Michelin 
zainwestowała w Olsztynie około 500 
milionów euro. W olsztyńskiej fabryce 
produkowane są opony do samocho-
dów osobowych i dostawczych, cięża-
rowych, pojazdów rolniczych, a także 
tkaniny kordowe i formy.
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Współpraca 
z obopólną korzyścią
W Elblągu powołano Elbląską Radę Klastrów. To pierwsze tego typu zrzeszenie przedsiębiorców 
w kraju. W jej skład wchodzi osiem branżowych klastrów, działających na zasadzie stowarzyszeń.

Rada klastrów będzie stano-
wiła „ciało doradcze” dla prezy-
denta. Przedsiębiorcy działają-
cy na lokalnym rynku najlepiej 
znają bariery i ograniczenia, 
które utrudniają im rozwój.

Wyróżnionych statuetką i certy-
fikatem ,,Markowy Samorząd” 
poznaliśmy 27 maja, podczas 
uroczystej gali w Warszawie. 
Nagrodzone w tym konkursie 
działania stanowią najlepsze 
praktyki w zakresie marketingu 
terytorialnego - w tym w obsza-
rze planowania, finansowania 
oraz kontroli skuteczności i efek-
tywności działań. Jury tworzyły 
osoby specjalizujące się w się 
w marketingu terytorialnym, 
w problematyce finansów pu-
blicznych, prowadzące badania 
naukowe w tym obszarze, 
autorzy licznych publikacji 
naukowych, ekspertyz oraz 
opracowań strategicznych do-
tyczących marketingu i rozwoju 
samorządów oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw.
Wyróżnienia przyznawane są 
w pięciu kategoriach. Wyróżnie-
nie w kategorii „województwa 
samorządowe” trafiło do przed-
stawicieli samorządu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
inicjatora projektu Warmia Ma-
zury Senior Games, który jako 
pierwszy region przedstawił 
czytelną ofertę dla sportowo-ak-
tywnych osób w wieku 45+.
Projekt realizowany jest wspól-
nie z samorządami poszczegól-
nych miast. Wydarzenie składa 
się przede wszystkim z między-
narodowych zawodów spor-
towych, w których startować 
mogą osoby, które ukończyły 
45 lat (dyscypliny indywidualne) 
lub 40 lat (dyscypliny zespo-
łowe). Pierwsza edycja odbyła 

Samorząd województwa 
z prestiżowymi wyróżnieniami

Skupia ona około 150 lokalnych przed-
siębiorców zatrudniających w sumie 2,5 
tysiąca osób. Roczne obroty tych firm 
znacznie przekraczają 600 mln złotych. 
Współpraca samorządu z biznesem 
ma przynieść obu stronom wymierne 
korzyści. 

- To niewątpliwie nasz sukces, prezyden-
ta, miasta i przedsiębiorców – ocenia 
Tadeusz Sznaza, przewodniczący ERK. 
– Dzisiaj ciężko działać w pojedynkę, 
przedsiębiorstwa powinny się konsoli-
dować. Będziemy teraz nakłaniali inne 

firmy z poszczególnych branż, aby łączy-
ły się w klastry. 
Obecność w klastrze daje przedsię-
biorstwom szereg korzyści i pozwala 
wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, 
np. poprzez wspólne zakupy energii, 
czy wspólny zakup określonych usług. 
Dzięki zrzeszaniu się, przedsiębiorcom 
będzie łatwiej pozyskać dotacje z nowej 
perspektywy unijnej – np. na szkolenia 
dla pracowników. - Jestem bardzo za-
dowolony, że udało się powołać Radę 
Klastrów i mam nadzieję, że to ułatwi 
rozwój Państwa firmom, czego efektem 
będą nowe miejsca pracy – mówi Jerzy 
Wilk. 
Rada klastrów będzie stanowiła „ciało 
doradcze” dla prezydenta. Przedsiębior-
cy działający na lokalnym rynku najle-
piej znają bariery i ograniczenia, które 
utrudniają im rozwój, a na które wpływ 
ma samorząd - Ma Pan szeroką repre-
zentację różnych branż, gotową konsul-
tować szereg spraw i wspierać działania 
samorządu – zapewnił Tadeusz Sznaza. 

Zgodnie z podpisanym przez prezy-
denta Elbląga zarządzeniem, władze 
miasta będą współpracowały z ERK m.in. 
poprzez: zaciąganie opinii na temat 
projektów uchwał i decyzji dotyczących 
szeroko pojętej przedsiębiorczości, kon-
sultowanie działań w zakresie promocji 
gospodarczej – w tym promocji na tere-
nie obwodu kaliningradzkiego - a także 
planów rozwoju szkolnictwa w mieście, 
w szczególności w zakresie szkolnictwa 
zawodowego. 
Rada z kolei ma wspierać działania 
samorządu zmierzające do poprawy 
lokalnych uwarunkowań gospodar-
czych, tworzyć koncepcje programów 
rozwoju przedsiębiorczości, wspierać 
firmy z sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
W skład ERK wchodzą przedstawiciele 
ośmiu klastrów branżowych działają-
cych w naszym mieście: informatyczny, 
turystyczny, spożywczy, medyczny, kul-
tury, meblowy, metalowo-maszynowy 
oraz medialny.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało wyróżnienie ,,Markowy Samorząd” za realizację 
międzynarodowego projektu Warmia Mazury Senior Games oraz nagrodę „Business Innovations 
Award” za innowacyjne działania w obszarze szlaku kopernikowskiego i wzmocnienie przedsiębior-
czości na tym obszarze.

się w 2012 roku, tegoroczna 
potrwa natomiast od 28 do 31 
sierpnia. 
Business Innovations Award 
Wyróżnienie przyznają Rada 
Forum Innowacji oraz redak-
cja magazynu Polish Market, 
wspólnie wybierając firmy 
i instytucje, których dokonania 
w roku poprzedzającym pozwa-
lają nazywać ich ambasadorami 
innowacji w Polsce. Przy doko-
nywaniu wyboru kapituła stara 
się nawiązywać do tematu prze-
wodniego aktualnego Forum 
Innowacji i wybrać najciekaw-
sze zrealizowane projekty, zwią-
zane z innowacjami w danej 
dziedzinie. Województwo war-
mińsko-mazurskie wyróżnienie 
otrzymało za działania, związa-
ne ze szlakiem kopernikowskim. 
Wręczenie nagród odbyło się 27 
maja, podczas wieczornej gali V 
Forum Innowacji i I Forum Tury-
stycznego Państw Karpackich 
w Rzeszowie.

W Ełku rozpoczęło funkcjonowanie 
najnowocześniejsze laboratorium we 
Wschodniej Europie – Laboratorium 
Koloru.

Wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt 
umożliwiający przygotowanie receptury farb 
i tworzyw sztucznych do osiągnięcia wymaga-
nego koloru. Pozwali to szybciej i dokładniej, na 
przechodzenie od wzorca do gotowego elemen-
tu. Laboratorium Koloru będzie jedynym takim 
w Polsce wschodniej. 
Badania tego typu optymalizują każdą recepturę 
ze względu na koszt i dokładność koloru. Labo-
ratorium dostarcza stały kolor z minimalnym 
nakładem pracy w sposób bardzo dokładny i pre-
cyzyjny z zastosowaniem najnowocześniejszych 
technologii.
Laboratorium powstało w ramach projektu “Wy-
posażenie Parku Naukowo-Technologicznego 
w Ełku”.  Obejmuje wyposażenie laboratoriów do 
badań specjalistycznych, zakup kompleksowej 
hali namiotowej, sprzętu i wyposażenia, a także 
zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w któ-
rym powstaną centrum badań i rozwoju, centrum 
logistyczno-usługowe czy inkubator technologii.

w ełkcIM techNo-Parku 
Powstało 
Laboratorium KoLoróW
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Współpraca 
z obopólną korzyścią
W Elblągu powołano Elbląską Radę Klastrów. To pierwsze tego typu zrzeszenie przedsiębiorców 
w kraju. W jej skład wchodzi osiem branżowych klastrów, działających na zasadzie stowarzyszeń.

Rada klastrów będzie stano-
wiła „ciało doradcze” dla prezy-
denta. Przedsiębiorcy działają-
cy na lokalnym rynku najlepiej 
znają bariery i ograniczenia, 
które utrudniają im rozwój.
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opracowań strategicznych do-
tyczących marketingu i rozwoju 
samorządów oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw.
Wyróżnienia przyznawane są 
w pięciu kategoriach. Wyróżnie-
nie w kategorii „województwa 
samorządowe” trafiło do przed-
stawicieli samorządu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
inicjatora projektu Warmia Ma-
zury Senior Games, który jako 
pierwszy region przedstawił 
czytelną ofertę dla sportowo-ak-
tywnych osób w wieku 45+.
Projekt realizowany jest wspól-
nie z samorządami poszczegól-
nych miast. Wydarzenie składa 
się przede wszystkim z między-
narodowych zawodów spor-
towych, w których startować 
mogą osoby, które ukończyły 
45 lat (dyscypliny indywidualne) 
lub 40 lat (dyscypliny zespo-
łowe). Pierwsza edycja odbyła 

Samorząd województwa 
z prestiżowymi wyróżnieniami

Skupia ona około 150 lokalnych przed-
siębiorców zatrudniających w sumie 2,5 
tysiąca osób. Roczne obroty tych firm 
znacznie przekraczają 600 mln złotych. 
Współpraca samorządu z biznesem 
ma przynieść obu stronom wymierne 
korzyści. 

- To niewątpliwie nasz sukces, prezyden-
ta, miasta i przedsiębiorców – ocenia 
Tadeusz Sznaza, przewodniczący ERK. 
– Dzisiaj ciężko działać w pojedynkę, 
przedsiębiorstwa powinny się konsoli-
dować. Będziemy teraz nakłaniali inne 

firmy z poszczególnych branż, aby łączy-
ły się w klastry. 
Obecność w klastrze daje przedsię-
biorstwom szereg korzyści i pozwala 
wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, 
np. poprzez wspólne zakupy energii, 
czy wspólny zakup określonych usług. 
Dzięki zrzeszaniu się, przedsiębiorcom 
będzie łatwiej pozyskać dotacje z nowej 
perspektywy unijnej – np. na szkolenia 
dla pracowników. - Jestem bardzo za-
dowolony, że udało się powołać Radę 
Klastrów i mam nadzieję, że to ułatwi 
rozwój Państwa firmom, czego efektem 
będą nowe miejsca pracy – mówi Jerzy 
Wilk. 
Rada klastrów będzie stanowiła „ciało 
doradcze” dla prezydenta. Przedsiębior-
cy działający na lokalnym rynku najle-
piej znają bariery i ograniczenia, które 
utrudniają im rozwój, a na które wpływ 
ma samorząd - Ma Pan szeroką repre-
zentację różnych branż, gotową konsul-
tować szereg spraw i wspierać działania 
samorządu – zapewnił Tadeusz Sznaza. 

Zgodnie z podpisanym przez prezy-
denta Elbląga zarządzeniem, władze 
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w szczególności w zakresie szkolnictwa 
zawodowego. 
Rada z kolei ma wspierać działania 
samorządu zmierzające do poprawy 
lokalnych uwarunkowań gospodar-
czych, tworzyć koncepcje programów 
rozwoju przedsiębiorczości, wspierać 
firmy z sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
W skład ERK wchodzą przedstawiciele 
ośmiu klastrów branżowych działają-
cych w naszym mieście: informatyczny, 
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Dla miasta oznacza 
to zielone światło, 
w staraniach o uzy-
skanie statusu 
uzdrowiska.  
Samorządowcy liczą, że 
do Lidzbarka na leczenie 
i odpoczynek przyjeż-
dżać będą m.in. Rosjanie 
z obwodu kaliningradz-
kiego. Jego zdaniem do 
budowanych właśnie Term 
Warmińskich może przy-
jeżdżać rocznie około 200 

tysięcy ludzi. Termy mają być oddane do użytku na przełomie 
2014 i 2015 roku. Ich budowa pochłonie 96 mln zł, z czego 64 
mln zł to fundusze unijne. 
Jak poinformował Artur Wajs burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego,  badania wykonane w Termach potwierdziły, iż woda 
spełnia właściwości solanki, czyli wody służącej kąpielom 

leczniczym, i korzystnie wpływa na serce, krążenie, ciśnienie 
krwi oraz ogólną odporność organizmu.  
Badania zostały wykonane z wody pobranej z głębokości 
ponad 1000 m, czyli z pokładów dolnojurajskich. Naukowcy 
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego 
Zakładu Higieny badali właściwości fizyko-chemiczne i mi-
krobiologiczne wody. Na podstawie tych wyników stwierdzo-
no stabilny skład mineralny. Nie ma – jak zaznaczono – jakich-
kolwiek substancji potencjalnie toksycznych, co zdarza się na 
takich głębokościach odwiertu.  
W październiku ub. roku Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN stwierdził w Lidzbarku Warmińskim 
odpowiednie warunki dla lecznictwa klimatycznego. Instytut 
w swoim świadectwie wskazywał na dobroczynny wpływ kli-
matu na osoby cierpiące na choroby układu krążenia, narzą-
dów ruchu oraz zaburzenia neurologiczne przemiany materii.
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Lidzbark Warmiński 
bliżej uzdrowiska
Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego wydał świadectwo 
potwierdzające właściwości leczni-
cze wody, którą pobrano z odwier-
tu w budowanych pod Lidzbar-
kiem Warmińskim – Termach. 

W Parku Zdrojowym 
w Gołdapi przekazano 
do użytku jedyne w Polsce 
północno-wschodniej
tężnie uzdrowiskowe. 

Tężnie to ostatnia inwestycja zreali-
zowana w gołdapskim kompleksie 
uzdrowiskowym. 
Wybudowane tężnie liczą 200 me-

trów długości i 8 metrów wysokości. 
Sekret ich leczniczego działania kryje 
się w konstrukcji. Zbudowana jest 
z drewna iglastego, gałązek tarniny  
i urządzeń do pompowania solanki. 
W otoczeniu wytwarza się aerozol bo-
gaty w całą gamę cennych mikroele-
mentów: jod, brom, wapń, magnez, 
potas, żelazo, sód. Budowa tężni 
kosztowała ponad 8 mln zł z czego 
dofinansowanie unijne wyniosło 85 

Uzdrowisko w Gołdapi 
wzbogaciło się o dwustumetrowe tężnie

procent. 
Posiadające od 13 lat status uzdro-
wiska miasto Gołdap, w ubiegłych 
latach utworzyło w kompleksie 
uzdrowiskowym grotę solną, mini 
tężnie oraz pijalnię wód mine-
ralnych i leczniczych. Dane za II 
półrocze 2013 r. mówią, że pijalnię 
odwiedziło 27 tys. osób. W mieście 
budowano też promenadę nad je-
ziorem Gołdap, wyznaczono ścieżki 
spacerowe, trasy rowerowe i konne. 
Całkowity koszt inwestycji w infra-
strukturę uzdrowiskową to 40 mln 
zł, z czego unijne dofinansowanie 
wyniosło 34 mln zł.

Badania wykonane w Ter-
mach potwierdziły, iż woda 
spełnia właściwości solanki, 

czyli wody służącej kąpie-
lom leczniczym i korzystnie 
wpływa na serce, krążenie, 
ciśnienie krwi oraz ogólną 

odporność organizmu. 

 Jej organizatorem był prezydent Elbląga 
Jerzy Wilk, Naczelne Organizacje Techniczne 
z Gdańska i Elbląga oraz Fundacja Naukowo-
Techniczna „Gdańsk”. W trakcie konferencji wy-
bitni polscy naukowcy – w tym m.in. autorzy 
studium wykonalności kanału przygotowa-
nego dla Urzędu Morskiego w Gdyni w 2008 
roku (aktualizowane w 2013 roku) – zgodnie 
podkreślali, że nierealizowanie tej inwestycji 
jest olbrzymim błędem.
Kanał Kiloński o długości 98,6 km i szerokości 
102 m pobudowano w osiem lat (od roku 
1887 do 1895). Kanał Jamneński o długości 
500 m i szerokości 20 m powstał w 1890 roku. 
Przy dzisiejszej technologii inwestycja na 
Mierzei mogłaby być już dawno zakończona. 
Tymczasem przygotowanie dokumentacji 
budowy kanału o długości 120 m i szerokości 
40 m trwa już 7 lat.  
- Gdy mówiłem Holendrom o planach budo-
wy kanału przez Mierzeję, to mnie wyśmiali 
– wspomina prof. Bohdan Zadroga. – Dla 
porównania: przy tej budowie ma powstać 3,7 
mln m3 urobku ziemi, w Holandii realizowane 
są przedsięwzięcia, gdzie powstaje 300 mln 
m3.
- To, że przez tyle lat kanał nie powstał, ma podłoże politycz-
ne. Nie życzy sobie tego nasz wschodni sąsiad, bo wtedy 
znaczna część towarów przechodząca dzisiaj przez port w Ka-
liningradzie, przechodziłaby przez Elbląg – stwierdza prof. 
Andruszkiewicz.
Jednym z koronnych argumentów przeciwko budowie kanału 
są względy środowiskowe. Przeciwnicy straszą wzrostem za-
solenia wód Zalewu, zniszczeniem siedlisk ptaków, rozmyciem 
linii brzegowej oraz zniszczeniem trzcinowiska. Podczas kon-
ferencji naukowcy obalili te mity.
- Zakładając, że kanał byłby otwarty przez cały rok, a pamię-
tajmy, że tam mają być śluzy, zasolenie Zalewu wzrosłoby o 1 
promil, czyli nie miałby żadnego znaczenia – poinformował 
prof. Eugeniusz Dembicki. – W podłożu, gdzie miałby powstać 
kanał, nie stwierdzono metali ciężkich. Urobek nie będzie 
szkodliwy dla środowiska.
 Zgodę na kanał przez mierzeję musi wydać rząd. Według 
ostatnich informacji inwestycja ta może być realizowana w la-
tach 2015-2020, choć znawcy tematu mają wątpliwości.
- Nasz port jest jedynym portem w Unii Europejskiej, do któ-
rego nie mają swobodnego dostępu jednostki unijne. Jedyny 
dostęp do niego prowadzi przez Cieśninę Pilawską – mówił 

Naukowcy obalają mity 
o kanale przez mierzeję

- Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną wpły-
nie na ożywienie turystyczne i gospodarcze ca-
łego regionu – podkreślał podczas konferencji 
Jerzy Wilk prezydent Elbląga.

W Elblągu odbyła się konferencja naukowa pt. „Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną 
czynnikiem rozwoju regionu południowo-wschodniego Bałtyku”.

podczas konferencji prezydent Jerzy Wilk. – Budowa kanału 
przez Mierzeję Wiślaną pozwoli na swobodny dostęp do el-
bląskiego portu morskiego i znaczny wzrost przeładunków. 
Wpłynie na ożywienie turystyczne i gospodarcze całego re-
gionu. Pozwoli na uniezależnienie się od napięć politycznych, 
które już raz skutkowały kilkuletnią blokadą żeglugi na zalewie 
– wyliczał korzyści prezydent miasta.
Miasto, mimo mglistej perspektywy budowy kanału, zabez-
piecza tereny pod przyszłe inwestycje portowe. Eksperci 
zauważają jednak, że ta inwestycja wpłynęłaby na ożywienie 
całego regionu, który dzisiaj należy do najbiedniejszego ob-
szaru w kraju.
- Zagadnieniem kanału zajmuję się kilkadziesiąt lat – mówił 
prof. Andruszkiewicz. – Efektem tej inwestycji byłby „wybuch” 
biznesu związanego z wodą, m.in. turystyki, a nie martwota.
Wnioski z konferencji zostaną przesłane premierowi i ministro-
wi infrastruktury.
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Dla miasta oznacza 
to zielone światło, 
w staraniach o uzy-
skanie statusu 
uzdrowiska.  
Samorządowcy liczą, że 
do Lidzbarka na leczenie 
i odpoczynek przyjeż-
dżać będą m.in. Rosjanie 
z obwodu kaliningradz-
kiego. Jego zdaniem do 
budowanych właśnie Term 
Warmińskich może przy-
jeżdżać rocznie około 200 

tysięcy ludzi. Termy mają być oddane do użytku na przełomie 
2014 i 2015 roku. Ich budowa pochłonie 96 mln zł, z czego 64 
mln zł to fundusze unijne. 
Jak poinformował Artur Wajs burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego,  badania wykonane w Termach potwierdziły, iż woda 
spełnia właściwości solanki, czyli wody służącej kąpielom 

leczniczym, i korzystnie wpływa na serce, krążenie, ciśnienie 
krwi oraz ogólną odporność organizmu.  
Badania zostały wykonane z wody pobranej z głębokości 
ponad 1000 m, czyli z pokładów dolnojurajskich. Naukowcy 
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego 
Zakładu Higieny badali właściwości fizyko-chemiczne i mi-
krobiologiczne wody. Na podstawie tych wyników stwierdzo-
no stabilny skład mineralny. Nie ma – jak zaznaczono – jakich-
kolwiek substancji potencjalnie toksycznych, co zdarza się na 
takich głębokościach odwiertu.  
W październiku ub. roku Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN stwierdził w Lidzbarku Warmińskim 
odpowiednie warunki dla lecznictwa klimatycznego. Instytut 
w swoim świadectwie wskazywał na dobroczynny wpływ kli-
matu na osoby cierpiące na choroby układu krążenia, narzą-
dów ruchu oraz zaburzenia neurologiczne przemiany materii.

‘‘‘‘

wArmiA i mAZury wArmiA i mAZury

Lidzbark Warmiński 
bliżej uzdrowiska
Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego wydał świadectwo 
potwierdzające właściwości leczni-
cze wody, którą pobrano z odwier-
tu w budowanych pod Lidzbar-
kiem Warmińskim – Termach. 

W Parku Zdrojowym 
w Gołdapi przekazano 
do użytku jedyne w Polsce 
północno-wschodniej
tężnie uzdrowiskowe. 

Tężnie to ostatnia inwestycja zreali-
zowana w gołdapskim kompleksie 
uzdrowiskowym. 
Wybudowane tężnie liczą 200 me-

trów długości i 8 metrów wysokości. 
Sekret ich leczniczego działania kryje 
się w konstrukcji. Zbudowana jest 
z drewna iglastego, gałązek tarniny  
i urządzeń do pompowania solanki. 
W otoczeniu wytwarza się aerozol bo-
gaty w całą gamę cennych mikroele-
mentów: jod, brom, wapń, magnez, 
potas, żelazo, sód. Budowa tężni 
kosztowała ponad 8 mln zł z czego 
dofinansowanie unijne wyniosło 85 

Uzdrowisko w Gołdapi 
wzbogaciło się o dwustumetrowe tężnie

procent. 
Posiadające od 13 lat status uzdro-
wiska miasto Gołdap, w ubiegłych 
latach utworzyło w kompleksie 
uzdrowiskowym grotę solną, mini 
tężnie oraz pijalnię wód mine-
ralnych i leczniczych. Dane za II 
półrocze 2013 r. mówią, że pijalnię 
odwiedziło 27 tys. osób. W mieście 
budowano też promenadę nad je-
ziorem Gołdap, wyznaczono ścieżki 
spacerowe, trasy rowerowe i konne. 
Całkowity koszt inwestycji w infra-
strukturę uzdrowiskową to 40 mln 
zł, z czego unijne dofinansowanie 
wyniosło 34 mln zł.

Badania wykonane w Ter-
mach potwierdziły, iż woda 
spełnia właściwości solanki, 

czyli wody służącej kąpie-
lom leczniczym i korzystnie 
wpływa na serce, krążenie, 
ciśnienie krwi oraz ogólną 

odporność organizmu. 

 Jej organizatorem był prezydent Elbląga 
Jerzy Wilk, Naczelne Organizacje Techniczne 
z Gdańska i Elbląga oraz Fundacja Naukowo-
Techniczna „Gdańsk”. W trakcie konferencji wy-
bitni polscy naukowcy – w tym m.in. autorzy 
studium wykonalności kanału przygotowa-
nego dla Urzędu Morskiego w Gdyni w 2008 
roku (aktualizowane w 2013 roku) – zgodnie 
podkreślali, że nierealizowanie tej inwestycji 
jest olbrzymim błędem.
Kanał Kiloński o długości 98,6 km i szerokości 
102 m pobudowano w osiem lat (od roku 
1887 do 1895). Kanał Jamneński o długości 
500 m i szerokości 20 m powstał w 1890 roku. 
Przy dzisiejszej technologii inwestycja na 
Mierzei mogłaby być już dawno zakończona. 
Tymczasem przygotowanie dokumentacji 
budowy kanału o długości 120 m i szerokości 
40 m trwa już 7 lat.  
- Gdy mówiłem Holendrom o planach budo-
wy kanału przez Mierzeję, to mnie wyśmiali 
– wspomina prof. Bohdan Zadroga. – Dla 
porównania: przy tej budowie ma powstać 3,7 
mln m3 urobku ziemi, w Holandii realizowane 
są przedsięwzięcia, gdzie powstaje 300 mln 
m3.
- To, że przez tyle lat kanał nie powstał, ma podłoże politycz-
ne. Nie życzy sobie tego nasz wschodni sąsiad, bo wtedy 
znaczna część towarów przechodząca dzisiaj przez port w Ka-
liningradzie, przechodziłaby przez Elbląg – stwierdza prof. 
Andruszkiewicz.
Jednym z koronnych argumentów przeciwko budowie kanału 
są względy środowiskowe. Przeciwnicy straszą wzrostem za-
solenia wód Zalewu, zniszczeniem siedlisk ptaków, rozmyciem 
linii brzegowej oraz zniszczeniem trzcinowiska. Podczas kon-
ferencji naukowcy obalili te mity.
- Zakładając, że kanał byłby otwarty przez cały rok, a pamię-
tajmy, że tam mają być śluzy, zasolenie Zalewu wzrosłoby o 1 
promil, czyli nie miałby żadnego znaczenia – poinformował 
prof. Eugeniusz Dembicki. – W podłożu, gdzie miałby powstać 
kanał, nie stwierdzono metali ciężkich. Urobek nie będzie 
szkodliwy dla środowiska.
 Zgodę na kanał przez mierzeję musi wydać rząd. Według 
ostatnich informacji inwestycja ta może być realizowana w la-
tach 2015-2020, choć znawcy tematu mają wątpliwości.
- Nasz port jest jedynym portem w Unii Europejskiej, do któ-
rego nie mają swobodnego dostępu jednostki unijne. Jedyny 
dostęp do niego prowadzi przez Cieśninę Pilawską – mówił 

Naukowcy obalają mity 
o kanale przez mierzeję

- Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną wpły-
nie na ożywienie turystyczne i gospodarcze ca-
łego regionu – podkreślał podczas konferencji 
Jerzy Wilk prezydent Elbląga.

W Elblągu odbyła się konferencja naukowa pt. „Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną 
czynnikiem rozwoju regionu południowo-wschodniego Bałtyku”.

podczas konferencji prezydent Jerzy Wilk. – Budowa kanału 
przez Mierzeję Wiślaną pozwoli na swobodny dostęp do el-
bląskiego portu morskiego i znaczny wzrost przeładunków. 
Wpłynie na ożywienie turystyczne i gospodarcze całego re-
gionu. Pozwoli na uniezależnienie się od napięć politycznych, 
które już raz skutkowały kilkuletnią blokadą żeglugi na zalewie 
– wyliczał korzyści prezydent miasta.
Miasto, mimo mglistej perspektywy budowy kanału, zabez-
piecza tereny pod przyszłe inwestycje portowe. Eksperci 
zauważają jednak, że ta inwestycja wpłynęłaby na ożywienie 
całego regionu, który dzisiaj należy do najbiedniejszego ob-
szaru w kraju.
- Zagadnieniem kanału zajmuję się kilkadziesiąt lat – mówił 
prof. Andruszkiewicz. – Efektem tej inwestycji byłby „wybuch” 
biznesu związanego z wodą, m.in. turystyki, a nie martwota.
Wnioski z konferencji zostaną przesłane premierowi i ministro-
wi infrastruktury.
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Teatr 
Goście – zaproszeni przez 
Elżbietę Hass-Darnowską, 
przewodniczącą Forum 
Kobiet Biznesu - skwapliwie 
z tej możliwości skorzystali. 
Mieli sposobność zobaczyć 
zazwyczaj niedostępne 
miejsca teatru, zajrzeć za 
kulisy, przyjrzeć się sceno-
grafii, dotknąć domek Shre-
ka, pogłaskać gigantycznego 
niebieskiego słonia, czy 
zejść do podziemi i obejrzeć 
obrotową scenę... od spodu. 
Zrozumiałym entuzjazmem 
wśród pań cieszyły się 
garderoby, rekwizytornia, 
pracownia krawiecka, czy 
modelatornia, gdzie wła-
śnie powstawały imitacje 
wykwintnych dań, przy-
gotowywane na ucztę do 
jednego ze spektakli. 

Przypomnijmy, że Teatr 
Muzyczny im. D. Badusz-
kowej w Gdyni działa od 18 
maja 1958 roku i niemal od 
początku swojego istnienia 
jest jedną z najważniejszych 
instytucji kulturalnych re-
gionu. W ciągu 55 lat istnie-
nia przygotował ponad 320 
premier: musicali, operetek, 
spektakli muzycznych, 
baletowych, kabaretowych, 
bajek, koncertów i spektakli 
kameralnych. W historii 
polskiego teatru zapisał 
się między innymi, dzięki 
takim tytułom jak: Jesus 
Christ Superstar, Skrzypek 
na Dachu, Les Miserables, 
Evita, Hair, Chicago, Lalka 
czy Shrek, stając się tym sa-
mym kulturalną wizytówką 
Pomorza. Dorota Korbut

Niepowtarzalną okazję zwiedzenia 
zakamarków Teatru Muzycznego 
im. D. Baduszkowej w Gdyni mieli 
uczestnicy spotkania Forum Kobiet 
Biznesu „Pracodawców Pomorza” 
oraz Forum Honorowych Członków 
„Pracodawców Pomorza”. od podszewki
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     Od lewej:  Halina Ostrowska, 
Barbara Hass-Darnowska, 
Irena Bartoszewska-Dogan, 
Jan Klapkowski, Irena Szałtynis

Irena Szałtynis w teatralnej garderobie

Zrozumiałym entu-
zjazmem wśród pań 
cieszyły się gardero-
by, rekwizytornia, 

pracownia krawiec-
ka, czy modelatornia
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Od lewej: Małgorzata Bartoszewska-
Dogan i Barbara Hass-Darnowska

Halina Ostrowska przygląda się 
rekwizytom

Od lewej: Wojciech Dmochowski, 
zastępca dyrektora ds. marketingu 
i Barbara Mościbrodzka-Chudy, 
główna księgowa Teatru Muzycz-
nego oraz Jan Klapkowski

Błękitny słoń na co dzień towarzyszy aktorom 
w sztuce „Przygody Sindbada Żeglarza

Teatr Muzyczny 
w Gdyni działa od 18 maja 

1958 roku i niemal od począt-
ku swojego istnienia jest jedną 

z najważniejszych instytucji 
kulturalnych regionu.
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OD leWeJ: anna PeStilenz - WłaśCi-
Cielka hOtelu SzafiR, iWOna WieRz-
BiCka - WłaśCiCielka aRt Of Beauty, 
mOnika StanieCka - ekSPeRt PSyChO-
lOgii kOlORóW, JOanna RaDkO - mO-
zOluk - PRaWnik meDiatOR, m aRzena 
nieWiaROWSka - WłaśCiCielka StylaB.

Po raz pierwszy dwa kluby, Lady 
Business Club oraz Pomorski Klub 
Biznesu, zaprosiły panie i panów na 
wyjątkowe wydarzenie w środowisku 
trójmiejskiego biznesu w myśl zasady, 
że „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Na spotkaniu pojawili się: członkowie 
Pomorskiego Klubu Biznesu oraz ich 
rekomendowani goście,  uczestniczki 
Programu Personal Branding „Bądź 
widzialną Marką” Akademii Marki 
z Klasą, członkinie klubu Lady Bu-
siness Club, właścicielki firm prowa-
dzących małe, średnie i duże przed-
siębiorstwa oraz kobiety biznesu 

zainteresowane budowaniem silnej 
marki osobistej.
Wieczór w klimatycznej Zatoce Sztu-
ki był okazją do zawarcia nowych 
kontaktów, wymiany doświadczeń, 
jak również miłego spędzenia czasu 
w gronie inspirujących osób, prowa-
dzących własny biznes. To także daw-
ka praktycznej wiedzy z zakresu pro-
mocji firmy, budowania marki oraz 
wizerunku. Dorota Korbut

Biznes 
w Zatoce sztuki
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CZy konkurenCjA wykLuCZA współ-
prACę? jAk ZbudowAć siLną osobistą 
mArkę? jAk Zdobyć pierwsZy miLion? 
odpowiedZi nA te pytAniA możnA było 
usłysZeć podCZAs wieCZoru biZneso-
weGo w sopoCkiej ZAtoCe sZtuki.

aRtuR kOWalCzyk, PRezeS za-
RząDu POmORSkiegO kluBu 
BizneSu i emilia BaRtOSieWiCz, 
załOżyCielka i PRezeS laDy
BuSineSS CluB 

hanna SzymankieWiCz - aR-
Chitekt, Paulina PRóChniCka 
- WłaśCiCielka DOlCe Vita in-
Stytut Piękna, mOnika PuziO, 

fatima WOJCieSzenkO - ViP 
eVent, aliSka StuDzinSka 

- mOtORhOuSe  

eWa CzeRtak - PRezeS akaDemii 
maRki z klaSą
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Podróżujesz służbowo? 
Jedz z głową!

Ogólnoświatowy trend ku-
linarny zawitał do Gdańska. 
W restauracji Brasserie d’Or 
w Villi Antonina zgroma-
dzeni goście mieli okazję 
zjeść kolację w zupełnych 
ciemnościach. Udział w wy-
darzeniu kosztował 159 zł za 
osobę, do wyboru były trzy 
rodzaje menu: drobiowe, 

rybne i mięsne. Tego samego 
wieczoru odbyły się także 
degustacja win i whisky oraz 
pokaz kuchni molekularnej. 
W związku z dużym zainte-
resowaniem, organizatorzy 
zastanawiają się nad cyklicz-
nym przeprowadzaniem 
podobnych imprez, zwłasz-
cza, że najbliższą restauracją, 

gdzie jeść w ciemności 
można przez cały rok, jest 
poznańska Dark Restaurant. 
Nie była to pierwsza taka 
kolacja w Trójmieście: na 
przestrzeni ostatnich lat po-
dobne doznania oferowano 
już gościom między innymi 
w Hotelu Haffner czy w Ho-
telu Rezydent. (GD)

Uczta nie dla oka
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Wszyscy, którzy znają smak podróży w interesach wie-
dzą, że… czasami potrafi być słony, tłusty lub zbyt 
słodki! Jedzenie kalorycznych przekąsek podczas 

jazdy samochodem, bezwartościowy hot-dog 
na stacji benzynowej czy obfita kolacja w hote-
lu są często przyczyną wzdęć, zgagi, bólu gło-
wy oraz nadwagi. Czy jesteście skazani na takie 
jedzenie? Otóż nie! Dbanie o swoje zdrowie 
wymaga trochę pracy, ale dla wielu ludzi jest 
po prostu elementem stylu życia. Jeśli chcesz, 
aby wyjazd służbowy zakończył się sukcesem 
nie tylko biznesowym, ale i zdrowotnym  po-
staraj się zmienić swoje dotychczasowe nawyki.  

Zacznij dzień od pożywnego śniadania!
 

Niezależnie od tego, czy wyruszasz z domu czy z ho-
telu, zjedz śniadanie, które zapewni ci energię na 

kilka godzin. Zamiast „słodkiego” śniadania 
(bułka z dżemem, drożdżówka czy naleśniki 

z owocami) wybierz jajecznicę z wędliną 
lub jajka gotowane, możesz pokusić się 

również o twarogi lub pieczone mię-
sa, do tego spora dawka warzyw 
i kawałek ciemnego pieczywa. 

 W podroży
 

Niezależnie od tego, czy je-
dziesz samochodem czy le-
cisz samolotem, zabierz ze 

sobą coś na przekąskę, aby 
w trakcie podróży nie za-
pychać się batonami i je-
dzeniem typu Fast-food. 
Jeśli masz możliwość to 

zrób kanapkę (z jajkiem, 
wędliną lub pieczonym/

grillowanym mięsem i wa-
rzywami), weź ze sobą gęsty 

sok warzywny, orzechy lub owoce. Jeśli je-
dziesz samochodem, lepiej zatrzymaj się na 

obiad w przydrożnym barze - możesz też przed wy-
jazdem sprawdzić w Internecie, jakie bary lub restau-
racje są na trasie, którą pokonasz. W takich miejscach 
prawdopodobieństwo zjedzenia czegoś bardziej sen-
sownego niż hot-dog jest większe.

  Podczas dnia pełnego spotkań
 
Rano śniadanie! Później może wydarzyć się wszystko. 
Jeśli plan dnia jest bardzo napięty, to zabierz ze sobą 
choćby orzechy lub sok pomidorowy, aby w momen-
cie lekkiego głodu zareagować. Owoce, kefir, sok czy 
orzechy to produkty nie wymagające pracy, wygodne 
i szybkie. Jeśli w trakcie dnia masz małą przerwę, zjedz 
choćby zupę lub sałatkę z kurczakiem. Możesz skorzy-
stać z popularnych sieci restauracyjnych oferujących 
dania fast-food, pamiętaj jednak o ich kalorycznych 
dodatkach jak sosy i grzanki. 

  Biznesowe obiady
 
To potrafi być prawdziwa droga przez mękę. Obfi-
tość i kaloryczność takiego obiadu lub kolacji jest 
dla niektórych niemałym wyzwaniem. A zakropienie 
tego procentami nie ułatwia sprawy. Jeśli  taki obiad 
był wpisany w twój grafik wcześniej, to nie objadaj 
się zbyt obficie tuż przed nim (nie pij słodkich napo-
jów, nie jedz batonów). Czasami z powodu etykiety 
nie możesz zrezygnować z części dań i musisz sobie 
poradzić. Wybierz z karty to, co wydaje ci się najlżej-
sze: na przystawkę - warzywa lub lekką grzankę, zupy 
bulionowe lub sałatkę. Danie główne powinno skła-
dać się z porcji mięsa lub ryby i warzyw. Zrezygnuj 
z dodatków tj. ziemniaki, ryż czy makaron. Deser - tu 
wszystko zależy od twoich możliwości – wybierz to 
na co masz ochotę i... „miejsce” w żołądku. Napoje. 
Postaw na wodę, do deseru kawa lub herbata. Alko-
hole – wino.

Szerokiej drogi! 
Anna Słomkowska 

dietetyk medyczny i sportowy
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Rozdano 
„Korony Smakosza”

Tegoroczny plebiscyt 
„Korona Smakosza” po 
raz pierwszy został prze-
prowadzony w 9 miastach 
z obszaru Metropolii, które 
wzięły udział w akcji „Roz-
smakuj się w Metropolii. 
Weekend za pół ceny”. 

„Korony Smakosza” trafiły 
do następujących lokali ga-
stronomicznych: „Bis-bar” 
w Malborku (kategoria-
smak potraw)„No To Cyk” 
w Gdańsku (wystrój lo-
kalu)„Yak Bar” w Tczewie 
(jakoś obsługi), „Południk 
18” w Gdańsku (atmosfe-
ra)„Kawior” w Gdańsku 
(lokal na spotkania z przy-
jaciółmi), „Pod Zielonym 
Smokiem” w  Gdańsku-
(lokal na rodzinny obiad), 
„Piwniczka” w Malborku 
(lokal na romantyczny 
wieczór), „Kuchnia Ro-
syjska” w Gdańsku (lokal 

na lunch), „Bar Mleczny 
Kociewiak” w Tczewie 
(lokal z najlepszą relacją 
ceny do jakości), „Kre-
sowa” w Gdańsku (lokal 
z najlepszym daniem 
regionalnym).
Organizatorzy konkursu 
nagrodzili także osoby 
odwiedzające lokale. Bo 
oprócz wypełnienia ankie-
ty, trzeba było wymyślić 
zakończenie zdania „Po-
lecę ten lokal najbliższym, 
ponieważ…”. W tym roku 
jury wybrało 5 najciekaw-
szych opinii z niemalże 
3 500 zgłoszeń. Statuetki 
klientom oraz zwycięskim 
lokalom wręczyli Maciej 
Lisicki wiceprezydent 
Gdańska oraz Dyrektor 
Hali MAKRO w Gdań-
sku – Andrzej Rogowski. 
Sponsorem nagród w kon-
kursie było MAKRO. 
(GB)
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Zakończono plebiscyt „Korona Smakosza”, 
w którym rywalizowało 77 lokali gastrono-
micznych. Każdy klient, który odwiedził 
restaurację, biorącą udział w plebiscycie 
mógł ją ocenić w 10 kategoriach.

Michał Szymczak z gdańskiego lokalu „No to cyk”. 
W plebiscycie ten lokal zdobył nagrodę za wystrój.
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Nagrodą za perfekcyjną 
obsługę gości są wyróż-
niane wyłącznie obiekty 
regularnie otrzymujące 
dużą liczbę bardzo po-
chlebnych recenzji od 
podróżnych w serwisie 
TripAdvisor.  Nagrodzone 
obiekty należą do ścisłej 
czołówki firm ogłaszają-
cych się w tym serwisie.
Właścicielem obu restau-
racji jest Marek Babiar-
czyk, który nie krył dumy 
i radości z przyznanych 

nagród. Podkreślił, że nie 
ma nic lepszego, niż być 
docenionym przez gości. 
Zaś być docenionym po 
raz drugi z rzędu - jeśli 
chodzi o Barracudę - 
stanowi jeszcze większą 
satysfakcję.
- Serwis TripAdvisor 
z radością nagradza 
wyjątkowe firmy za 
doskonałą jakość ob-
sługi - powiedział Marc 
Charron, prezes witryny 
TripAdvisor for Business. 

- Certyfikat jakości sta-
nowi dowód uznania dla 
najlepszych firm na całym 
świecie i jest przyznawany 
w oparciu o opinie naj-
ważniejszych osób, ich 
klientów. Chcemy wyrazić 
swoje uznanie dla przed-
stawicieli obiektów z całe-
go świata - od Australii po 
Zimbabwe - które oferują 
użytkownikom serwisu 
TripAdvisor najwyższą 
jakość obsługi klienta.
Dorota Korbut

Docenieni
za perfekcję

- Wyróżnienie certyfikatem 
jakości przyznawanym przez 
serwis TripAdvisor jest po-
wodem do dumy dla całego 
zespołu Barracudy. Chcemy 
podziękować wszystkim 
naszym gościom, którzy 
poświęcili swój czas na na-
pisanie recenzji w serwisie 
TripAdvisor”. Trudno o lepszy 
wyraz uznania, niż pochwała 
od naszych klientów. Certy-
fikat jakości przyznawany na 
podstawie recenzji zamiesz-
czanych przez klientów jest 
wspaniałym wyrazem po-
parcia dla działań firmy oraz 
naszego ciągłego dążenia do 
zapewnienia najwyższej jako-
ści obsługi. Bez zaangażowa-
nia i ciężkiej pracy personelu, 
żadna nagroda nie byłaby 
możliwa.

Restauracja Barracuda z Gdyni oraz Karczma Polska Zagroda 
zostały wyróżnione zaszczytnym certyfikatem jakości 

przyznawanym przez ogólnoświatowy Serwis Trip Advisor. 

Marek Babiarczyk, 
właściciel restauracji 
Barracuda 
oraz Karczmy 
Polska Zagroda:
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Różnorodne potra-
wy, wariacje sma-
kowe i awangardo-
we stylizacje – to 
atrakcje przygo-
towane w ramach 
wizyty skandynaw-
skich dziennikarzy 
kulinarnych.
Niecodzienni 
goście zostali 
zaproszeni przez 
Pomorską Regio-
nalną Organizację 
Turystyczną we 
współpracy z Pol-
skim Ośrodkiem 
informacji Turystycznej w Sztokhol-
mie i skandynawskim przewoźnikiem 
- Stena Line. Wizyta studyjna jest 

kolejnym działaniem promocyjnym 
branży turystycznej i gastronomicznej 
regionu w ramach projektu „Gdańsk 
Pomorskie Culinary Prestige”. (DK)

O kuchni 
po szwedzku
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Wysokie loty 
- już od 40 lat!
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy święcił jed-
nocześnie aż trzy jubileusze: 40-lecie przenosin 
z Wrzeszcza do nowo wybudowanej placówki w pod-
gdańskiej wsi Rębiechowo (gdzie przed wojną upra-
wiała żyto i ziemniaki ciotka Güntera Grassa), 20-lecie 
utworzenia do zarządzania lotniskiem spółki prawa 
handlowego z przewagą własności samorządowej  
(udziały samorządu wojewódzkiego – 31,45%, miasta 
Gdańska – 29,45%, Gdyni – 1,14%, Sopotu – 0,35%), 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” - 
37,61%, oraz 10-lecie nadania lotnisku imienia Lecha 
Wałęsy.  Anna Kłos

Honorowym gościem był oczywiście b. prezydent Lech 
Wałęsa, który na uroczystość odbywającą się w Am-
ber Expo w Gdańsku przybył z synem – Jarosławem, 
europosłem.

Zbigniew Canowiecki (od prawej) - prezes Pracodawców 
Pomorza, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, który 
wziął udział w uroczystości nie bacząc na lotniskowe kon-
flikty gdańsko-gdyńskie, Sławomir Żygowski - prezes za-
rządu Nordea Bank Polska, Mieczysław Struk - marszałek 
województwa pomorskiego.

Zespół Teatru Muzycznego w widowisku: „Spam a Lot-
nisko” poprowadził nas poprzez wieki w poszukiwaniu 
Pucharu Graala.

W końcu jednak Graalowe Puchary się odnalazły. Uhono-
rowano nimi szereg zasłużonych dla lotniska instytucji 
i osób, w ich liczbie: Bank PKO SA., bo udzielił kredytów, 
operatora wolnocłowych placówek BALTONA i linie 
lotnicze – LUFTHANSĘ (klient od 10 lat), EUROLOT (od 
17 lat), SAS (od 21 lat).  Graale otrzymali też trójmiejscy 
prezydenci: Gdańska – Paweł Adamowicz, Gdyni Wojciech 
Szczurek, Sopotu – Jacek Karnowski.
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Przygotowania do sezonu turystycznego 
trwają pełną parą. Na spragnionych wy-
poczynku czekają hotele, agroturystyczne 
kwatery oraz apartamenty. Ciekawą pro-
pozycją dla inwestorów w tym kontekście 
są nieruchomości w tzw. systemie condo.

Condo oznacza własnościowy aparta-
ment jednorodzinny w budynku miesz-
kaniowym, czyli komfortowe, a nierzadko 
nawet luksusowe mieszkanie. Jeszcze do 
niedawna system condo był popularny 
w Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Portugalii, 
natomiast mało znany w naszym kraju.

Ta propozycja w Stanach Zjednoczonych 
i Europie Zachodniej jest obecna od nie-
spełna ćwierć wieku. Inwestorzy w ten 
sposób chętnie lokują kapitał.  System po-
lega głównie na kupowaniu na własność 

apartamentów w atrakcyjnych lokaliza-
cjach i wynajmowaniu ich pod nieobec-
ność właściciela. Sprzedaż odbywa się za-
zwyczaj zarówno osobom prywatnym, jak 
i firmom. 

W Polsce pierwsze obiekty z apar-
tamentami zarządzanymi pod 
wynajem powstały m. in. 
w Świnoujściu i Kołobrzegu. 
Teraz są coraz bardziej popu-
larne nad Bałtykiem, w gó-
rach, czy na Mazurach. 

Zazwyczaj są to większe 
apartamenty w bu-
dynkach typowo 
hotelowych, z peł-
nym zapleczem: 
recepcją, restau-
racją, salami 
konferencyjny-

mi i obiekta-
mi rozryw-
kowymi. 

Niewątpliwą zaletą systemu jest fakt, że 
właściciel takiej nieruchomości może 
przeznaczyć lokal na własne potrzeby. 
Wypoczywa wówczas we własnym aparta-
mencie i nie musi płacić za noclegi. Jednak 
- jeśli chce -  wynajmuje mieszkanie tury-
stom. Sprawy związane z zarządzaniem 
może powierzyć wyspecjalizowanemu 
operatorowi. 

Condo 
jest trendy

- Zakup nieruchomości jest jedną z naj-
bezpieczniejszych form inwestowania. 
Pozwala osiągać bieżący dochód z naj-
mów oraz zabezpiecza niekorzystne 
zmiany wartości pieniądza w czasie. 
Kluczową kwestią w inwestowaniu jest 
dobór lokalizacji nieruchomości. Łączy 
się to ściśle z możliwością uzyskania gwa-
rancji najmu. Kryteria takie dotyczą rów-
nież inwestycji „Condo”. Nieruchomości 
pozwalają stać się wolnym i czerpać zy-
ski z kapitału, co daje niezależność od 
pracy, jako jedynego źródła utrzymania. 
Podjęcie decyzji o zakupach lokali po-

winno wynikać z postawy i być częścią 
planu zwiększania dochodów 
osobistych, a tym samy zabez-
pieczenia przyszłości własnej 
i rodziny. Wykorzystanie wie-
dzy ekspertów w tej dziedzi-
nie nie jest bez znaczenia, 
a wcielenie w życie hasła: 
„Nie czekaj, aby kupić nieru-
chomość, kup nieruchomość 
i czekaj” doprowadzi do wol-
ności finansowej.

Maciej Rodzewicz, 
prezes zarządu MR24:

Lokalizacja 
to podstawa

W górach 
i nad morzem

Samemu 
lub na wynajem
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Huczne urodziny 
Jobhouse

Myriam M’Bodj, Jolanta Jedynak-Techno-Service S.A., 
Grzegorz Jedynak, dyrektor handlowy Petrosoft.pl

Około 100 przedstawicieli 
trójmiejskiego i warszaw-

skiego biznesu wzięło udział 
w świętowaniu gdańskiej firmy 
Jobhouse, zajmującej się pracą 

tymczasową i doradztwem 
personalnym.Urodziny były 

podwójne, świętowano trzecie 
urodziny firmy i 30 urodziny 

Natalii Bogdan, prezes 
zarządu tej spółki.

Natalia Bogdan, prezes zarządu Jobhouse Sp. z o.o., 
Grzegorz Mączyński-prezes zarządu Agus Sp. z o.o.

Regina Gregorian, 
Katarzyna Jęczeń Batycki, 
Dorota Stachurska 
- BMW Zdunek

Tomasz Deker, właściciel T.Deker Patissier&Chocolatier
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Wydarzenie zgromadziło doborowe 
towarzystwo świata biznesu, kultury, poli-
tyki oraz celebrytów

Luksus nad 
Motławą
Prezentacja rynku dóbr luksusowych 
była głównym celem drugiej edycji Po-
morskiego Rendez-Vous. Ta impreza, 
ktorej organizatorem była stocznia Sun-
reef Yachts, lider w produkcji luksuso-
wych katamaranów pokazała najlepsze 
marki premium i zgromadziła doborowe 
towarzystwo świata biznesu, kultury, 
polityki oraz celebrytów. W trakcie rand-
ki z luksusem na specjalnie przystoso-
wanym obszarze na gdańskiej Wyspie 
Spichrzów zaprezentowane najlepsze 
produkty luksusowe obecne zarówno na 
rynku polskim, jak i międzynarodowym. 

Na imprezie prezentowano 
luksusowe marki.

...i udostępniono do zwiedzania 
eksluzywne jachty

Agnieszka Cegielska, Francis Lapp - pre-
zes stoczni Sunreef Yachts, Olivier Janiak 

Mateusz Kusznierewicz – sporto-
wiec i Janusz Lewandowski - komi-
sarz Unii Europejskiej
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Spotkanie rozpoczęto tematyką modową. Anita Kijanka, pomy-
słodawczyni Wenusjanek, rozmawiała z Małgorzatą Taranko, 
Brand Manager w firmie odzieżowej Taranko, m. in. o tym jak 
tworzył się rodzinny biznes, jakie plusy i minusy posiada praca 
w tego rodzaju firmie, a podczas praktycznej części występu pa-
nie dowiedziały się jak tworzyć ciekawe, minimalistyczne stroje.
Polski producent bielizny, firma Alles, reprezentowana przez 
Małgorzatę Nowakowską, Manager ds. Promocji Produktu 
był kolejny gość konferencji. Pani Małgorzata energetycznie 
i z humorem objaśniła konkretne zasady dobierania biustono-
szy w różnym wieku.Kolejnym gościem była Karolina Janik, 
właścicielka i dyrektor zarządzająca firmy Personal PR, pomy-
słodawczyni i organizatorka Social Media Convent, konferencji 
dotyczącej branży marketingowej i social media, a prywatnie 

spełniona żona i mama trójki dzieci. Koordynatorka projektu, 
Katarzyna Sempołowicz-Lipska, w rozmowie z Karoliną dowie-
działa się, jakich cech charakteru potrzeba do pogodzenia życia 
prywatnego z trybem pracy przedsiębiorcy. Jako ostatnia z pre-
legentek wystąpiła Ewa Kowalska, właścicielka serwisu iBedeker.
pl dedykowanego turystom i miłośnikom Trójmiasta, prywatnie 
żona i mama czwórki dzieci. W rozmowie z Patrycją Bronk, 
koordynatorką projektu, dowcipnie opowiedziała osobistą histo-
rię zwrotnej kariery od inżyniera sanitarnego do dziennikarki 
obywatelskiej. Inspirowała do działania panie każdym wieku 
opowiadając o swojej miłości … do Internetu. Wyznała, że swoją 
aktywność w social media rozpoczęła po pięćdziesiątce i udo-
wodniła, że nigdy nie jest za późno, by zacząć. (GB)

Wenusjanki 
  spotkały się w dzień matki
Kreatywny wieczór z mamą - takie hasło towarzyszyło spotkaniu Wenusjanek 
podczas Dnia Matki. Wydarzenie zorganizowano w hotelu Mera Spa w Sopocie.
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Podczas spotkania Wenusjanek 
mówiono o łączeniu życia za-
wodowego z rodzinnym.

40 uczestników pojawiło się na 
Evencie Motywacyjnym organizo-
wanym przez firmę szkoleniowo-
doradczą PERSONIA. Wydarzenie 
zorganizowano  w Parku Nauko-
wo-Technologicznym w Gdyni. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję 
wysłuchać i wystąpienia motywacyj-
nego prowadzonego przez eksperta 
w zakresie automotywacji - Marty 
Woźny-Tomczak,dyrektor firmy Per-

sonia, trenera, konsultanta i coacha. 
Po krótkim networkingu, Grażyna 
Stefaniszek - przewodnicząca Po-
morskiej Grupy Regionalnej Sto-
warzyszenia IPMA Polska, ekspert 
w dziedzinie zarządzania projektami 
i systemami jakości, opowiadała 
o tym jak zrealizować swój najważ-
niejszy projekt: „Projekt Życie”.  
Kolejne wydarzenie zapowiedziano 
na na październik. (GB)

o motyWacji 
na profesjonalnym evencie

Marta Woźny-Tomczak (z prawej) 
mówiła podczas o motywacji.
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Uczestniczki kobiecego spotkania
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Już po raz trzynasty zorga-
nizowano plebiscyt Gastro-
nom Pomorza. W ramach 
tego plebiscytu realizowa-
nego pod patronatem mar-
szałka województwa Mie-

czysława Struka i wojewody 
pomorskiego Ryszarda Sta-
churskiego to właśnie  kon-
sumenci wybierali najlepsze 

restauracje i obiekty ga-
stronomiczno- hotelarskie. 

Uroczystą i huczną galę 
konkursu zorganizowano 
w hotelu Venus w Łapinie.

Wybrano Gastronoma Pomorza
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Na zdjęciu laureaci plebiscytu.

Jan Szeliga, 
Hotel Venus - laureat 
nagrody Grand Prix

Bożenna i Krystian Gast, 
Hotel Bartan - laureat 1 miejsca 
w kategorii „restauracja regionalna”

Piotr Lisakowski 
z małżonką, Re-
stauracja Gryfon 
w Jastarnii - laureat 
3 miejsca w kate-
gorii „restauracja 
dzienna”.
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Gadżetomania

Komputer będzie miał 12-calowy ekran, Windows 8.1 na pokładzie oraz 
procesor Intel Core. 12-calowy wyświetlacz Surface’a Pro 3 pracuje 
w rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli i ma proporcje ekranu 
3:2. Całe urządzenie waży raptem 800 g, czyli jest lżejsze na-
wet od Macbooka Air. W środku znajduje się procesor Intel Core 
(wersje, do wyboru, i3, i5 i i7) chłodzony całkowicie bezgłośnie. Do 
komputera będą dołączane klawiatury Type Cover nowej generacji, do 
zestawu dołączony jest też rysik Wacoma.

Podobnie jak inne hybrydowe notebooki, Kira L93  posiada odczepianą klawiatu-
rę, dzięki czemu możemy używać go wygodnie jako tabletu. Jeśli jednak przyj-
rzycie się bliżej budowie tego notebooka zauważycie, że klawiatura nie musi 
być odczepiana do samego końca - jej pozostałą część można wykorzystać 
w formie podpórki. I to właśnie dzięki temu elementowi konstrukcyjnemu To-
shiba zyskuje 7 trybów pracy: Notebook - tradycyjny tryb laptopa Tablet - tryb 
tabletu, Desktop - tryb, w którym ekran stoi samodzielnie, a klawiatura jest 
wypięta i korzysta się z niej bezprzewodowo, Canvas - tryb do rysowania, 
w którym wyświetlacz podparty jest pod kątem 30 stopni, Flat - czyli 
forma laptopa rozłożonego na płasko, Tent - czyli ustawienie w pozycji 
namiotu i Stand - tryb zbliżony do destkopu z tym, że bez klawia-
tury. Toshiba Dynabook Kira L93 ma się pojawić w sprzedaży pod 
koniec czerwca.

Mobilny hotspot wyposażony jest bowiem w modem 3G, pojemny akumu-
lator oraz wbudowany czytnik kart micro SD. M5360 może również pełnić 

funkcję dodatkowej pamięci masowej, służącej np. do przechowywania zdjęć 
i filmów z wakacji, dzięki czytnikowi kart micro SD (maksymalna pojemność do 32 

GB). TP-LINK M5360 wyposażony jest także w wyświetlacz OLED na którym znajdziemy 
informacje m.in. o sile sygnału, typie transmisji w sieci komórkowej (2G/3G), stanie sieci 

bezprzewodowej i poziomie naładowania baterii. Dodatkowo, na bocznych ściankach obudowy, 
znajdziemy przycisk Power, ukryty za specjalną osłoną gniazda dla kart SIM i micro SD oraz porty 

USB (do ładowania innych urządzeń) i micro USB (do ładowania wbudowanego akumulatora).

Biznesowa hybryda od Microsoftu
Microsoft oficjalnie zaprezentował Surface Pro 3, czyli swoją wła-
sną, autorską hybrydę notebooka i tabletu.

Mobilny hotspot dla turystów

TP-LINK wprowadził na rynek urządzenie M5360, które opisywane jest 
jako niezbędnik nowoczesnego turysty.

Notebook na 7 sposobów

Fima Toshina zaprezentowała prototyp notebooka, który będzie mół praco-
wać w 7 trybach - Kira 93.

Fot. m
ateriały prasowe

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe
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Gen Sprzedawcy to książ-
ka, która opisuje System 
Sprzedaży AIDDAS skiero-
wany dla osób zajmują-
cych się aktywną sprze-
dażą oraz zwiększaniem 
sprzedaży u stałych klien-
tów. Jest to program roz-
wojowy dla sprzedawców 
i  konsultantów sprzeda-
ży, prowadzony w Polsce 
od ponad 3 lat, uczący 
umiejętności aktywnego 
pozyskania i utrzymania 
klientów. - Gen sprzedawcy to doskonałe kompen-
dium wiedzy każdego aktywnego handlowca. Autor 
przypomina najważniejsze umiejętności sprzedażo-
we, sposoby na skuteczne pozyskiwanie klientów, 
rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb, budowa-
nie długotrwałych relacji oraz kompleksowe prowa-
dzenie szeroko pojętej sprzedaży - podkreśla Paweł 
Orfinger, szef sprzedaży Laboratorium Kosmetycz-
nego Dr Irena Eris S.A.

Biznesowe nowości książkowe

Starożytni Grecy mawiali, 
że inteligencję człowieka 
można zobaczyć w tym, 
jak zarabia pieniądze, zaś 
jego mądrość w tym, jak 
je wydaje. Ta książka być 
może nie uczyni z ciebie 
miliardera. Do tego po-
trzeba nie tylko dobrego 
słowa, ale i kapitału, in-
stynktu łowcy oraz okazji 
oraz szczęścia, by zna-
leźć się w odpowiednim 
miejscu w odpowiednim 
czasie i spotkać tam lu-
dzi ze szczęśliwą ręką.
Po lekturze tej książki 
będziesz jednak wiedział, 
jak samodzielnie stero-
wać swoją finansową 
przyszłością, tak by nie 
zależeć od banków, do-
radców finansowych, by 
pieniądze każdego dnia 
nie przeciekały ci przez 
palce. Słowem zachować 
finansową niezależność. 
Pułapek finansowych, 
które mogą uczynić z ciebie bankruta, jest mnóstwo. Ta książka to 
zestaw rad popartych wieloma przykładami wziętymi z życia czytel-
ników. A także z doświadczenia i z błędów, które autor sam popełnił. 
Maciej Samcik to dziennikarz ekonomiczny, szef Pieniędzy Ekstra, 
czwartkowego dodatku konsumenckiego „Gazety Wyborczej”, lau-
reat prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym Grand Press dla 
najlepszego dziennikarza specjalistycznego. Od 17 lat opisuje pułapki 
finansowe w „Gazecie Wyborczej”, a od ponad pięciu – w popularnym 
blogu „Subiektywnie o finansach”. W tym czasie udało mu się wycią-
gnąć z finansowych tarapatów setki, a może i tysiące ludzi.

Maciej Samcik
100 potwornych opowieści o pieniądzach, 
czyli jak żyć, zarabiać i wydawać z głową
Wydawnictwo: Agora, Kwiecień 2014

Maciej Samcik to dziennikarz ekonomiczny, 
szef Pieniędzy Ekstra, czwartkowego dodatku 
konsumenckiego „Gazety Wyborczej”, laureat 
prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym 
Grand Press dla najlepszego dziennikarza 
specjalistycznego.

‘‘ ‘‘
Becky Sheetz-Runkle

Sun Tzu dla kobiet. 
16 sprawdzonych strategii biznesowych
Wydawnictwo: Gdańskie Psychologiczne, Kwiecień 2014

Autorka przekonuje, że 
kobiety nie powinny po-
wielać męskich mechani-
zmów działania, lecz wy-
pracować własną drogę. 
Zachęca, by po kobie-
cemu osiągać szczyty 
w życiu zawodowym. 
Proponowane przez 
nią strategie pomagają 
uwierzyć w swoje moż-
liwości, poradzić sobie 
z niepotrzebnymi lęka-
mi i obawami, a przede 
wszystkim uczą, jak 
osiągać realne cele i wygrywać bez zbędnej walki. 
I to niezależnie od tego, czy chodzi o prowadzenie 
własnej firmy, awans czy skuteczne zarządzanie 
ludźmi. Becky Sheetz-Runkle proponuje, by zasady 
ponadczasowej chińskiej sztuki wojny przełożyć na 
język biznesu i wykorzystać do osiągania sukce-
sów zawodowych. Przekonuje, że techniki Sun Tzu 
opierają się na głębokim zrozumieniu natury ludz-
kiej, dlatego można je z powodzeniem zastosować 
do budowania relacji zawodowych i kreowania 
własnej kariery. Książka uczy dyplomacji, empatii, 
wyczuwania przeciwnika, sztuki dialogu i rozwiązy-
wania problemów na drodze kompromisu. 

Robert Zych

Gen Sprzedawcy 
Wydawnictwo:Poradnia K, Maj 2014 
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