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Piotr Ruszewski

	 Z	 radością	 i	 świątecznym	 na-
strojem	 oddajemy	 w	 Państwa	 ręce	
kolejny,	 31	 numer	 Expressu	 Biznesu.	
A	 w	 nim	 –	 jak	 zwykle	 -	 informacje	 ze	
świata	 biznesu,	 gospodarki,	 polity-
ki	 i	 nie	 tylko.	 O	 tym,	 że	 wszystko	musi	
do	 siebie	 pasować	 niczym	 w	 puzzlach,	
mówi	 Kazimierz	 Wierzbicki,	 właściciel	
Trefla	 S.A.	 Natomiast	 o	 tym,	 że	 szef	
uczelni	musi	być	nie	tylko	akademikiem,	
ale	 i	 wizjonerem	 oraz	 sprawnym	 menedżerem,	 przekonu-
je	 prof.	 dr	 hab.	 Piotr	 Jędrzejowicz,	 rektor	 Akademii	 Morskiej	
w	 Gdyni.	 Z	 kolei	 Igor	 Michalski,	 dyrektor	 Teatru	 Muzyczne-
go	 opowiada,	 że	 warto	 „zarazić”	 się	 teatrem	 na	 całe	 życie.	
Ponadto	 w	 numerze	 -	 o	 tym,	 co	 hamuje	 biznes	 i	 o	 zmianach	

w	specjalnych	strefach	ekonomicznych	oraz	
o	owocnej	współpracy	samorządów	na	Po-
morzu,	Warmii	i	Mazurach.	Zapraszamy	tak-
że	do	zapoznania	się	z	relacjami	z	jubileuszu	
20-lecia	 Gdańskiego	 Klubu	 Biznesu	 oraz	
gali	z	udziałem	partnerów	Meritum	Banku.	
Oprócz	 tego	 przygotowaliśmy	 informacje	
o	 nowinkach	 motoryzacyjnych	 –	 do	 sa-
lonów	 zaprasza	 Ford	 oraz	 BMW	 Zdunek.	
Prezentujemy	 modne	 gadżety,	 porady	

dietetyczki	 i	 smakowite	 kulinaria	 oraz	 wiele	 innych...	 A	 z	 oka-
zji	 zbliżających	 się	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 i	 Nowego	 Roku	
2015	 dziękujemy	 naszym	 czytelnikom,	 klientom	 i	 partnerom	
biznesowym.	 Wszystkim	 naszym	 przyjaciołom	 i	 sympatykom	
życzymy	 samych	 sukcesów	 w	 życiu	 osobistym	 i	 zawodowym!

Zapraszamy	do	lektury!
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Wszystkie informacje 
w jednym miejscu

Polub nasz profil na facebook’u: /metropolia.info
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Życie 
Jak Puzzle 

- wszystKo 
musi pasować

Z KaZimierZem WierZbicKim, WŁaŚcicieLem TrefLa S.a., roZmaWia ZdZiSŁaWa mochnacZ. 

ZDJĘCIA: Rafał	Korbut
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Na początku były puzzle... Jak to się zaczęło?

-	Pytano	mnie	o	to	wielokrotnie.	To	może	dzisiaj	powiem,	że	
mój	matematyczny	umysł	był	nastawiony	zawsze	na	rozwiązy-
wanie	problemów.	Puzzle	to	zagadka,	którą	trzeba	rozwiązać.	
Ale	jeszcze	bardziej	pasjonującym	problemem	do	rozwiązania	
jest	zamiana	20	metrów	kwadratowych	na	liczącą	się	europej-
ską	firmę.	Inspiracji	nie	trzeba	daleko	szukać:	Paweł	Olechno-
wicz	z	Lotosu	czy	Piotr	Sojka	z	Gdańskiej	Stoczni	Remontowej	
stoją	na	czele	biznesów,	na	których	może	się	wzorować	cała	
Europa.	

Trefl to firma produkująca gry, puzzle, karty. Obecna w Polsce 
i za granicą. Jakie są plany firmy na najbliższe 5-10 lat?

-	W	Treflu	zawsze	staramy	się	mierzyć	jak	najwyżej,	a	naszym	
ambicjom	towarzyszy	silna	motywacja,	która	od	lat	pozwala	
nam	osiągać	nasze	cele.	Nasze	plany	na	kolejne	lata	to	dalszy	
rozwój	eksportu	i	budowanie	silnej	marki	Trefl	w	Polsce,	ale	
także	w	rejonie	Europy	centralnej	i	środkowowschodniej.	Chce-
my,	aby	Trefl	kojarzył	się	z	dobrą	firmą	produkującą	bezpiecz-
ne,	edukacyjne,	ciekawe	zabawki.	Od	lat	pracujemy	nad	zbu-
dowaniem	silnej	pozycji	w	Europie,	wysyłamy	nasze	produkty	
bezpośrednio	już	do	ponad	50	krajów	świata,	ale	w	dalszym	
ciągu	są	miejsca,	gdzie	puzzle	Trefla	nie	są	jeszcze	dostępne.	
Chcemy	to	zmienić	i	być	firmą	globalną	w	pełnym	tego	słowa	
znaczeniu.	

Gdzie w Polsce można znaleźć produkty Trefla?

-	Właściwie	wszędzie.	Jesteśmy	obecni	w	hipermarketach,	
dyskontach	i	na	rynku	tradycyjnym,	w	księgarniach,	sklepach	
specjalistycznych	i	sklepach	z	zabawkami,	a	także	w	internecie.	
Cały	asortyment	Trefla	znajduje	się	również	w	naszym	sklepie	
internetowym.	

Jakie nowości Trefl przygotował na te święta? Co szczególnie 
by Pan polecił?

-	Sprawdzonym	hitem	prezentowym	jest	w	2014	roku	gra	
„5	sekund”,	ciekawa	i	zabawna	rozgrywka	dla	całej	rodziny.	
W	tym	roku	Trefl	wygrał	też	przetarg	na	wydanie	„Kolejki”	–	
gry	opracowanej	przez	Instytut	Pamięci	Narodowej.	Tę	grę	
szczególnie	mogę	polecić,	podobnie	jak	wszystkie	nasze	nowe	
linie	puzzli.	Nowością	w	naszej	ofercie	są	puzzle	4000	i	6000	
elementów	–	to	dobry	pomysł	na	prezent	dla	największych	
miłośników	puzzli.	

Zabawa i przygoda, odkrywanie i poznawanie, radość zwycię-
stwa i smak porażki. Trefl to wspólne emocje. Kiedy są one 
najsilniejsze? Podczas kreowania nowych pomysłów w firmie, 
a może na parkiecie podczas meczu?

-	Prowadzenie	firmy	to	interesujące	wyzwania	na	co	dzień.	Me-
cze	to	podwyższona	dawka	adrenaliny	kilka	razy	w	miesiącu.	
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Natężenia	i	rodzaju	tych	emocji	nie	można	porównać.	Bez	wąt-
pienia	pozytywne	emocje	w	obu	przypadkach	są	dominujące.	
 
Wsparcie sportu w tak szerokim zakresie to odpowiedzial-
ność zarówno społeczna, jak i finansowa. Jak Pan tego 
dokonał?

-	Sport	zawsze	odgrywał	ważną	rolę	w	moim	życiu.	Wraz	
z	rozwojem	firmy	Trefl	pojawiły	się	możliwości,	aby	tę	pasję	
zamienić	w	coś	konkretnego.	Duży	wpływ	na	decyzję	o	sponso-
rowaniu	sportu	mieli	włodarze	Sopotu	–	Jan	Kozłowski	i	Jacek	
Karnowski,	którzy	uparli	się,	by	Trefl	zainwestował	w	sport.	
W	1995	roku	założyliśmy	drużynę	koszykówki,	która	bardzo	
szybko	stała	się	czołową	marką	trójmiejskiego	sportu.	Zachę-
ceni	sukcesami	koszykarzy,	rozpoczęliśmy	tworzenie	drużyn	
siatkarskich	–	dzisiaj	ukształtowanych	zespołów:	Lotosu	Trefl	
Gdańsk	i	PGE	Atomu	Trefl	Sopot.	Wielki	sport	to	nie	jedyny	cel	
Trefla.	Aby	dorośli	zawodnicy	mogli	stawać	w	szranki	z	najlep-
szymi,	potrzebują	profesjonalnego	wsparcia	już	na	pierwszych	
etapach	sportowej	kariery.	Dlatego	od	wielu	lat	stawiamy	na	
młodzież,	którą	wspieramy	m.	in.	poprzez	drużyny	młodzieżo-
we	oraz	działalność	Stowarzyszenia	Trefl	Pomorze.	

Promocja firmy poprzez sport – trener w życiu i w biznesie. 
Najważniejsze cechy dobrego trenera to...?

-	Umiejętność	słuchania	i	rozumienia	innych	ludzi.	Kluczem	
do	sukcesu,	zarówno	w	sporcie,	jak	i	w	biznesie	jest	dobre	
poznanie	swojego	zespołu,	jego	możliwości,	mocnych	i	słabych	
stron,	każdego	jego	elementu.	Budowanie	zespołu	bardzo	
przypomina	układanie	puzzli.	Aby	osiągnąć	sukces,	wszystkie	
części	muszą	idealnie	do	siebie	pasować.	Ważnymi	cechami	są	
także	elastyczność	i	odwaga.	W	biznesie	i	na	boisku	zdarzają	się	
sytuacje,	w	których	opracowane	wcześniej	strategie	przestają	
się	sprawdzać.	Wtedy	należy	podjąć	ryzyko	i	spróbować	innych	
rozwiązań.	

W młodzieży przyszłość... Został Pan wybrany do Zarządu 
Polskiego Związku Koszykówki na lata 2014-2018 jako osoba 
odpowiedzialna za rozwój koszykówki dzieci i młodzieży.
To wyjątkowa nominacja. Sukcesy UKS 7 Trefl Sopot oraz 
szkoły sportowej w Sopocie i siatkarskiej szkoły w Gdańsku 
mogą być stawiane jako wzór cyklu szkoleniowego od przed-
szkola do ekstraklasy.

-	Celem,	który	stawiam	sobie	w	tym	obszarze	jest	taka	popu-
larność	koszykówki	wśród	młodzieży,	jaka	była	w	Polsce	pod	
koniec	lat	90-tych,	gdy	młodzież	garnęła	się	do	tego	sportu	
i	uprawiała	go	masowo.	Od	tego	trzeba	zacząć.	Aby	sięgać	
po	najwyższe	laury	we	współczesnym	sporcie,	niezbędne	jest	
systemowe	podejście	do	szkolenia	zawodników.	Droga	do	suk-
cesów	sportowych	swój	początek	ma	najczęściej	w	przedszkolu	
lub	szkole,	dlatego	tak	ważne	są	akcje	i	inicjatywy	kierowane	
do	tych	placówek.	Wielkie	nadzieje	wiążę	z	programem	„Po-

wrót	Koszykówki	do	Szkół”,	który	właśnie	rusza.	W	pierwszej	
edycji	weźmie	w	nim	udział	blisko	200	dzieci	z	12	pomorskich	
szkół.	Większość	szkół	pochodzi	z	Kaszub,	czyli	regionu,	który	
jest	najbliższy	mojemu	sercu.	Chciałbym,	aby	w	przyszłości	
podobne	inicjatywy	były	obecne	w	każdej	polskiej	szkole.	

Kolejny zrealizowany przez Pana projekt to Studio Filmowe 
Trefl. Jak powstał pomysł założenia studia? Kiedy może-
my spodziewać się pierwszego filmu i o czym on będzie 
opowiadał?

-	Polska	ma	wspaniałą	historię	w	dziedzinie	filmu	animowane-
go.	Łódź,	Bielsko-Biała,	Poznań,	Kraków	to	miejsca,	w	których	
powstali	ukochani	bohaterowie	kolejnych	pokoleń	Polaków.	
Bardzo	zależy	mi,	aby	historia	ta	miała	swój	dalszy	ciąg	–	stąd	
pomysł	stworzenia	studia	filmów	animowanych	w	Gdyni,	
gdzie	aktualnie	trwają	prace	nad	serialem	animowanym.	Jego	
głównym	bohaterem	będzie	Treflik	–	uwielbiana	przez	dzieci	
i	dorosłych	maskotka	trójmiejskich	klubów.	Serial	tworzony	
jest	techniką	poklatkową,	która	wymaga	olbrzymiego	nakładu	
pracy,	co	oznacza,	że	na	premierę	trzeba	będzie	jeszcze	trochę	
poczekać.	

Wymarzony świąteczny prezent?

-	Wraz	z	wiekiem	coraz	bardziej	cieszy	dawanie	prezentów	
niż	ich	otrzymywanie.	Przed	świętami	bardziej	skupiam	się	na	
tym,	o	czym	marzą	moi	bliscy,	a	nie	o	tym	co	sam	chciałbym	
otrzymać.
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Jego	celami	są	m.	in.:	aktywizacja	sportowa	młodzieży	szkol-
nej,	popularyzacja	koszykówki	wśród	najmłodszych	i	budowa	
efektywnego	systemu	szkolenia	opartego	o	sieć	placówek	
szkolnych.
Organizatorem	programu	„Powrót	Koszykówki	do	Szkół”	
jest	Stowarzyszenie	Trefl	Pomorze,	partnerem	–	Trefl	Sopot,	
a	sponsorem	–	Fundacja	KGHM	Polska	Miedź.	W	programie	
uczestniczyć	będzie	12	placówek	edukacyjnych	z	12	różnych	
miejscowości	województwa	pomorskiego.	Łącznie	w	pierw-
szej	edycji	programu	udział	weźmie	blisko	200	dzieci.	
-	„Powrót	Koszykówki	do	Szkół”	to	bardzo	ważny	projekt,	
pozwalający	na	ciekawy	sposób	realizacji	zajęć	i	gwarantujący	
liczne	atrakcje,	które	dodatkowo	powinny	zaciekawić	pomor-
ską	młodzież	–	powiedział	Kamil	Leśniewski,	koordynator	
programu.	-	Wierzymy,	że	będzie	to	dobra	zabawa	dla	dzieci,	
która	zaowocuje	popularyzacją	koszykówki	wśród	najmłod-
szych,	a	w	szerszej	perspektywie	rozwojem	tej	dyscypliny	
sportu	w	Polsce.

koszykóWka 
wraca do szkół

SZKOLENIEM DLA NAUCZYCIELI Z POMORSKICh SZKÓŁ 
ROZPOCZąŁ SIĘ NOWY PROJEKT.
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oD teatru 
nie DA Się ODpOcZĄć

Z igorem michaLSKim, dyreKTorem TeaTru muZycZnego, roZmaWia doroTa KorbuT. 

Ostatnio wiele się dzieje w kulturze w Pomorskiem. Zakończy-
ła się rozbudowa Teatru Muzycznego, powstał Teatr Szekspi-
rowski. Z drugiej strony jednak mówi się o cięciu wydatków 
na kulturę, np. festiwal R@port ma się odbywać w cyklu dwu-
letnim, a nie co roku. Jak w tym świetle ocenia Pan kondycję 
pomorskiego teatru i kultury? 

-	Ogólnie	uważam,	że	ta	kondycja	jest	bardzo	dobra.	Sam	Teatr	
Muzyczny	po	rozbudowie	otwierano	z	lękiem,	czy	jesteśmy	w	

stanie	zapełnić	taką	widownię.	Scena	główna	to	1070	miejsc,	
scena	nowa	–	360,	a	kameralna	-	140.	Teraz,	po	roku,	mogę	po-
wiedzieć,	że	ten	lęk	ustąpił	wobec	frekwencji	w	naszym	teatrze.
Jesteśmy	bardzo	wdzięczni	widzom	za	zaufanie.	Potwierdzają	to	
moje	rozmowy	z	dyrektorami	instytucji	kulturalnych	w	Trójmie-
ście	o	frekwencji.			

No właśnie – nowy, większy teatr to nowe, większe możli-
wości. Spektakle można realizować z większym rozmachem, 

ZDJĘCIE: Piotr	Manasterski
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dokonywać aranżacji przy wykorzystaniu nowoczesnych 
środków. Ponadto  teatr niejako otwiera się dla nowych grup 
docelowych widzów? 

-	Staramy	się	np.	rozwijać	teatralną	wrażliwość	już	od	najmłod-
szych	lat.	Stąd	w	naszym	repertuarze	bajki.	Na	Dzień	Dziecka	
byliśmy	jedynym	polskim	teatrem,	który	był	w	stanie	wystawić	
jednego	dnia	aż	pięć	różnych	spektakli	dla	dzieci.	
Teatr	to	misja	publiczna.	Stąd	pomysł	adaptacji	wielkiej	polskiej	
literatury	w	reżyserii	Wojciecha	Kościelniaka,	który	sprawdził	
się	znakomicie	i	jest	entuzjastycznie	przyjmowany	przez	widzów	
i	krytyków.	Jesteśmy	po	przesłuchaniu	do	„Złego”	Tyrmanda.	
Podjęliśmy	współpracę	z	Agatą	Dudą-Gracz,	która	wyreżyseruje	
autorskie	przedstawienie,	a	w	grudniu	przygotuje	warsztaty	
z	zespołem	i	studentami	studium	aktorskiego.	Adam	Nalepa	
reżyseruje	„Little	prince”	na	scenie	kameralnej.	Dalekie	plany	
to	„Ghost”	w	reżyserii	Tomasza	Dutkiewicza	i	„Piotruś	Pan”	
z	librettem	Jeremiego	Przybory,	w	reżyserii	Janusza	Józefowicza,	
z	muzyką	Janusza	Stokłosy,	w	technologii	3D.	Sądzę,	że	kieru-
nek,	w	którym	idziemy	z	repertuarem,	jest	słuszny...

Czy obejmował pan stanowisko dyrektora z własną wizją, czy 
zamierzał pan kontynuować dzieło poprzedników? A może – 
po trosze jedno i drugie?

-	Tego,	co	ktoś	zbudował,	nie	wolno	burzyć.	Trzeba	dodawać	
od	siebie	i	budować	dalej.	Współpraca	z	Bernardem	Szycem,	
aktorem	i	reżyserem	od	lat	związanym	z	Teatrem	Muzycznym,	
jest	kontynuacją	tej	linii.	Oprócz	repertuaru	lekkiego,	farsowe-
go,	który	wciąż	jest	u	nas	obecny	i	cieszy	się	dużą	popularnością	
u	widzów,	staramy	się	także	sięgać	po	trudniejsze	tematy.	

Pańska rodzina związana jest z teatrem. Ojciec był przez wiele 
lat dyrektorem Teatru Wybrzeże. Żona – Dorota Kolak - jest ak-
torką. Córka także. Czy w domu wszyscy również żyją teatrem, 
czy też od niego odpoczywają?
 
-	Od	teatru	nie	da	się	odpocząć,	bo	teatr	to	jest	pasja.	Zresztą,	
jeżeli	ktoś	wykonuje	jakikolwiek	zawód,	musi	to	robić	z	pasją.	
Wtedy	ma	poczucie	sensu	tego,	co	robi	i	zaraża	tym	poczuciem	
sensu	innych.	Teatr	jest	pasją	całej	mojej	rodziny.	

Stwierdzenie „w teatrze, jak w rodzinie” zyskuje głębszy 
wymiar?

-	Tak,	bo	teatr	wypełnia	życie	od	początku	do	końca.	Z	nim	się	
budzimy	i	zasypiamy,	a	czasem	powraca	jeszcze	w	snach.		
Cieszę	się	ze	spotkania	z	całym	zespołem	Teatru	Muzycznego	
o	ogromnym	potencjale	i	olbrzymiej	energii.	Mówię	o	wszyst-
kich	pracownikach.	To	jest	siła	przyciągająca	widza,	który	oddy-
cha,	myśli	i	czuje	razem	z	aktorami.	Ale	teatr	to	nie	tylko	aktorzy.	
To	całe	zaplecze	niesamowitych	ludzi	zarażonych	teatrem	–	dział	
techniczny,	eksploatacji,	liczne	pracownie	(stolarska,	krawiecka,	
modelatorska),	marketing,	biuro	obsługi	widzów,	elektrycy,	aku-
stycy,	oświetleniowcy.	Cały	sztab,	który	pracuje	na	ostateczny	
sukces...

Których to sukcesów życzymy teatrowi jak najwięcej! 

-	A	ja	chciałbym	życzyć	w	imieniu	dyrekcji	i	zespołu	Teatru	Mu-
zycznego	wesołych	i	spokojnych	Świąt	i	szczęśliwego	nowego	
roku,	wypełnionego	częstymi	wizytami	w	Teatrze	Muzycznym	
im.	Danuty	Baduszkowej	w	Gdyni.

DATA SPEKTAKL

14.12,	godz.	1700 SPAMALOT

20.12,	godz.	1800 DZIADEK DO 
ORZEChÓW
Moscow	City	Balet

21.12,	godz.	1400 JEZIORO ŁABĘDZIE
Moscow	City	Balet

26.12,	godz.	1600

												godz.	2000
AVENUE Q

31.12,	godz.	1800

													godz.	2130
KONCERT 
SYLWESTROWY

GRUDZieŃ 2014

DATA SPEKTAKL

2.01,	godz.	1900 REWIA FILMOWA

3.01,	godz.	1900 REWIA FILMOWA

4.01,	godz.	170 REWIA FILMOWA

6.01,	godz.	1900 AVENUE Q

7.01,	godz.	1900 AVENUE Q

8.01,	godz.	1900 AVENUE Q

9.01,	godz.	1900 REWIA FILMOWA

10.01,	godz.	1900 REWIA FILMOWA

11.01,	godz.	1700 REWIA FILMOWA

13.01,	godz.	1900 AVENUE Q

14.01,	godz.	1900 AVENUE Q

15.01,	godz.	1900 AVENUE Q

16.01,	godz.	1900 ChŁOPI

STYcZeŃ 2014

 rePerTuar teAtRu muzyCzneGo w GDyni /duża scena i nowa scena

DATA SPEKTAKL

17.01,	godz.	1900 ChŁOPI

18.01,	godz.	1700 ChŁOPI

19.01,	godz.	1900 ŚMIERCIE 
Recital Magdaleny Kumorek

22.01,	godz.	1900 GREASE

23.01,	godz.	1900 SZALONE NOŻYCZKI

24.01,	godz.	1900 GREASE

25.01,	godz.	1700 SZALONE NOŻYCZKI

28.01,	godz.	900

                     godz.	1100
O STRASZLIWYM 
SMOKU…

29.01,	godz.	900

													godz.	1100
O STRASZLIWYM 
SMOKU…

30.01,	godz.	1900 SKRZYPEK NA DAChU

31.01,	godz.	1900 SKRZYPEK NA DAChU

Cały	repertuar	dostępny	na	stronie:
www.muzyczny.org
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W październiku ubiegłego 
roku hala Widowiskowo-Spor-
towa w Gdyni stała się obiek-
tem o nazwie „Gdynia Arena”. 
Jaki był efekt tej zmiany?

-	Efekt	był	zgodny	z	zamie-
rzonym.	Chodziło	przede	
wszystkim	o	ujednolicenie	
nazewnictwa	naszego	obiektu	
dla	klientów	zagranicznych.	
Wcześniej,	przy	okazji	prestiżo-
wych	imprez	rangi	międzynaro-
dowej,	pojawiały	się	problemy,	
gdyż	nazwa	polska	obiektu	była	
inna	od	anglojęzycznej.	Cho-
dziło	także	o	to,	żeby	klienci	
zagraniczni	mogli	łatwo	wymó-
wić	naszą	nazwę.

Zbliża się koniec 2014 roku. 
Czy to był udany czas dla Gdy-
nia Areny?

-	Zdecydowanie	tak.	Jesteśmy	
właśnie	w	trakcie	podsumo-
wywania	naszej	działalności	
w	bieżącym	roku	i	widzimy	
wyraźny	wzrost	liczby	imprez.	
W	2013	roku	było	u	nas	78	
imprez,	w	bieżącym	roku	-	83.	
Taka	liczba	oznacza	w	praktyce	

nieustanne	zajęcie	hali,	bo	
część	imprez	–	nie	tylko	sporto-
wych	–	to	przecież	wydarzenia	
trwające	około	tygodnia.	To	dla	
nas	jest	też	szczególnie	duży	
powód	do	zadowolenia,	bo	
w	Polsce	wciąż	rośnie	liczba	
nowoczesnych	i	dużych	obiek-
tów	do	organizacji	imprez,	
a	my	już	teraz	mamy	nato-
miast	zajęty	imprezami	każdy	
weekend	aż	do	końca	marca	
przyszłego	roku.	Nie	warto	też	
ukrywać,	że	o	organizację	du-
żych	i	prestiżowych	wydarzeń	
trzeba	bardzo	intensywnie	
zabiegać...

Na czym takie zabiegi mogą 
polegać? I co sprawia, że wy-
grywa Gdynia Arena?

-	Wygrywamy	jakością	obiektu,	
standardem	świadczonych	
usług	i	czymś,	czym	niewiele	
obiektów	może	się	pochwalić	–	
czyli	wyjątkowym	podejściem	
do	organizatorów	wydarzeń.	
Właśnie	od	nich	słyszymy,	
że	mogą	na	nas	liczyć	nawet	
w	najtrudniejszych	sytuacjach.	
Jedno	z	takich	kryzysowych	

wydarzenia 
szyte 

na miarę
Z mariuSZem machniKoWSKim, 

dyreKTorem gdynia arena 

roZmaWia grZegorZ brySZeWSKi.

ZDJĘCIA: Gdynia	Arena
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zdarzeń	miało	miejsce	podczas	organizacji	
u	nas	widowiska	teatralno-muzycznego.	
Dosłownie	w	ostatniej	chwili	okazało	się,	
że	zamówione	przez	organizatora	stroje	
historyczne	są	po	prostu	zbyt	duże.	Dzięki	
zaangażowaniu	naszych	pracowników	i	całej	
nocy	spędzonej	na	przeróbkach	krawieckich	
ten	problem	udało	się	skutecznie	rozwiązać	
i	spektakl	mógł	się	odbyć.
Jeśli	chodzi	natomiast	o	jakość	obiektu,	to	
możemy	się	pochwalić	niesamowitą	akusty-
ką.	To	efekt	inwestycji,	które	poczyniliśmy	
podczas	tworzenia	hali	i	pomocy	ze	strony	
specjalistów.	Okazało	się,	że	było	warto.	Po	
audycie	profesjonalnej	firmy	z	Wrocławia	
usłyszeliśmy,	że	pod	względem	akustyki	nie	
jesteśmy	halą	widowiskowo-sportową,	tylko	
wręcz	salą	teatralną.Część	artystów	twierdzi,	
że	pod	tym	względem	jesteśmy	bezkonkuren-
cyjni	w	całym	kraju.

A jakie macie doświadczenia jeśli chodzi 
o współpracę z klientami biznesowymi?
 
-	Jeśli	chodzi	o	wykorzystanie	hali	jako	miej-
sca	organizacji	kongresów,	konferencji	czy	też	
innych	imprez	biznesowych,	to	szlaki	przetar-
ła	nam	impreza	Wspólna	Kaczka.	To	coroczne	
spotkanie	przedstawicieli	biznesu	morskiego	
organizowane	jest	zawsze	w	drugi	piątek	paź-
dziernika.	Nasza	hala	–	specjalnie	na	potrzeby	
tej	imprezy	–	zamienia	się	w	luksusową	i	ele-
gancką	restaurację	na	2	tysiące	osób.	 
Wiele	osób	nie	wierzyło	w	taką	metamorfozę,	
ale	gdy	zobaczyli	ją	na	własne	oczy,	to	zade-
cydowali,	żeby	właśnie	u	nas	robić	wydarze-
nia	biznesowe.

Gdynia Arena jest samorządowym zakładem 
budżetowym, co oznacza, że do jej działal-
ności dopłaca miasto. Regularnie pojawiają 
się więc opinie, że Państwa obiekt jest zbyt 
drogi w utrzymaniu albo, że powinien dzia-
łać na typowo komercyjnych zasadach...

-	Tak.	Tyle,	że	autorami	takich	opinii	są	naj-
częściej	osoby,	które	nie	mają	wystarczającej	
wiedzy	na	temat	specyfiki	naszej	działalności.	
Do	podobnych	obiektów	jak	nasz	po	prostu	
się	dopłaca,	nie	znam	żadnego	dużego	obiek-
tu	sportowo-widowiskowego,	który	sam	się	
finansuje.	Podobnie	dopłaca	się	do	stadio-
nów,	muzeów,	filharmonii	itp.	Poza	tym	Gdy-
nia	Arena	działa	w	dość	specyficznej	formule	

prawnej,	bo	jest	samorządowym	zakładem	
budżetowym.	Ta	forma	została	wymuszona	
procesem	inwestycyjnych,	bo	umożliwiła	
gminie	Gdynia	odzyskanie	kilkunastu	milio-
nów	podatku	VAT	związanego	z	procesem	
inwestycyjnym.	Dla	nas	ta	formuła	jest	także	
dyscyplinująca,	możemy	otrzymywać	dotację	
w	wysokości	nieprzekraczającej	50	procent	
kosztów	utrzymania,	pozostałą	kwotę	muszą	
stanowić	przychody	własne.	Chodzi	także	
o	sprawy,	które	są	niepoliczalne... 
Gdynia	Arena	istnieje	od	2009	roku.	W	tym	
czasie	odbyło	się	u	nas	550	imprez,	koncer-
towały	gwiazdy	światowego	formatu,	orga-
nizowaliśmy	także	siedmiokrotnie	imprezy	
sportowe	rangi	mistrzostw	świata	i	Europy.	
To	wszystko	ma	przecież	ogromny	wpływ	na	
wzrost	prestiżu	miasta	i	świadomości	marki	
„Gdynia”	na	całym	świecie.
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WYnAJEm 
długoTERmInowy 

to korzystne rozwiązanie
Z PrZemySŁaWem biSeWSKim, dyreKTorem regionu PomorSKiego 

W deParTamencie LeaSingu i KredyTu SamochodoWego W geTin nobLe banK S.a 

roZmaWia grZegorZ brySZeWSKi.

ZDJĘCIA: Foto	Ars
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W ofercie Państwa banku jest usługa 
leasingu mobilnego, czyli wynajem 
długoterminowy. Proszę powiedzieć, 
na czym ta usługa polega?

-	W	zasadzie	nie	powinniśmy	stawiać	
znaku	równości	pomiędzy	leasingiem	
mobilnym	a	wynajmem	długotermino-
wym.	Wynajem	długoterminowy	jest	
przeznaczony	dla	dosyć	wąskiej	grupy	
klientów,		a	nasza	usługa	dostępna	jest	
praktycznie	dla	każdego,	wkrótce	rów-
nież	dla	konsumentów.	Jej	podstawową	
zaletą	jest	wielka	różnorodność	i	ela-
styczność	w	doborze	zakresu	oferty.	
Oczywiście	miesięczna	opłata	zawiera	
elementy	finansowania	nabycia	po-
jazdu,	ale	składa	się	przede	wszystkim	
z	tych	części,	które	zapewniają	nam	
komfort	jego	codziennego	użytko-
wania.	W	zamian	za	stałą,	relatywnie	
niewysoką	kwotę,	możemy	zapewnić	
bezpieczeństwo	sobie	i	innym	(pakiet	
ubezpieczeń),	serwis	w	autoryzowa-
nych	stacjach	obsługi,	wsparcie	tech-
niczne	i	assistance	przez	24	h.

Jakie są zatem korzyści z długotermi-
nowego leasingu mobilnego w Waszej 
firmie?

-	Zacznijmy	od	wymiernych	oszczęd-
ności.	Korzystając	z	leasingu	mobilne-
go,	płacimy	wyłącznie	za	rzeczywiste	
zużycie	pojazdu,	a	wykupienie	go	jest	
jedynie	opcją	do	wyboru.	Cenę	od-
kupu	ustalamy	z	góry	i	gwarantujemy	
w	umowie	rynkową	wartość	końcową.	
Innymi	słowy,	bierzemy	na	siebie	ryzy-
ko	związane	ze	sprzedażą	zwracanego	
pojazdu,	a	klienci	mogą	płacić	niskie	
raty	finansowe	i	po	prostu	cieszyć	się	
samochodem.	
No	i	oczywiście	zyski	podatkowe.	Za-
chowując	wszystkie	zalety	leasingu	
operacyjnego	z	rynkową	wartością	
końcową,	nabywamy	dodatkowo	pra-
wo	do	50%	odliczenia	podatku	VAT	od	
serwisowej	części	raty	.	Oszczędności	
i	radość	z	jazdy.	Czego	chcieć	więcej?	

Komu rekomendowałby Pan leasing 
mobilny? To pomysł dla niewielkich 
firm, czy też raczej propozycja dla du-
żych korporacji?

-	Z	naszych	obserwacji	wynika,	że	to	

znakomita	propozycja	dla	firmy	każdej	
wielkości	i	właściwie	z	każdej	branży.	
Szczególnie	korzystnym	rozwiązaniem	
leasing	mobilny	okazuje	się	być	dla	
początkujących	przedsiębiorców.	Ubie-
gając	się	o	kredyt	samochodowy	bądź	
inne	finansowanie,	nowa	firma	natrafia	
na	barierę	około	20	%	udziału	własne-
go.	Dzięki	leasingowi	mobilnemu	w	GL	
już	na	starcie	przedsiębiorca	może	dys-
ponować	2	-	3	pojazdami,	pokrywając	
wyłącznie	koszty	ich	użytkowania.

Jakie samochody można wynająć w ra-
mach Państwa oferty Getin Fleet?

-	Nie	mamy	ograniczeń	w	tym	zakresie,	
nie	ograniczamy	klientów	w	ich	wybo-
rach.	Możemy	oddać	w	leasing	mobilny	
każdy	nowy	samochód	osobowy	lub	
dostawczy	(do	3,5	T)	z	każdej	stacji	
dealerskiej	w	Polsce.	Jesteśmy	liderem	
rynku	finansowania	pojazdów	w	Polsce,	
uważnie	obserwujemy	ten	rynek	i	nie	
wykluczamy,	że	w	przyszłości	zaofe-
rujemy	naszą	usługę	użytkownikom	
transportu	ciężkiego.	Ten	pomysł	to	po	
prostu	wyjście	naprzeciw	potrzebom	
naszych	dotychczasowych	klientów	
zainteresowanych	taką	usługą.	Wiemy	
bowiem,	że	jest	to	dobry	i	obiecujący	
rynek.

Getin Bank jest wyjątkowo skuteczny, 
jeśli chodzi o finansowanie kredytów 
samochodowych. Czy taka specjaliza-
cja ma też wpływ na ofertę kierowaną 
dla klientów?

-	Zdecydowanie	tak.	Liderem	jesteśmy	
nieprzerwanie	już	od	ponad	5	lat.	
Dzierżymy	tytuł	największego	banku	
samochodowego	w	Polsce	i	bierzemy	
udział	w	co	trzeciej	transakcji	związa-
nej	z	finansowaniem	nabycia	pojazdu	
w	naszym	kraju.	Konkurenci	–	już	po	
połączeniu	ich	ofert	-	sprzedają	połowę	
tego,	co	my.	Taka	skala	działalności	
pozwala	nam	na	negocjowanie	bardzo	
korzystnych	cen	zakupu	pojazdów	
w	sieciach	dealerskich,	a	to	przekłada	
się	wprost	na	to,	że	tak	wiele	klientów	
decyduje	się	na	kupno	samochodów	
za	naszym	pośrednictwem.	Getin	jako	
wiarygodny	i	duży	partner	może	rozpo-
czynać	negocjacje	cenowe	w	miejscu,	
gdzie	kończą	się	rozmowy	indywidual-

nych	klientów	zainteresowanych	kup-
nem	nawet	kilku	pojazdów.	

Samochody poleasingowe trafiają na 
Waszą aukcję poleasingową. Co się 
stanie z samochodami wypożyczanymi 
w ramach usługi Getin Fleet?

-	Jest	tak	wiele	możliwych	wariantów,	
że	nie	pokuszę	się	na	próbę	definityw-
nej	odpowiedzi.	To	stosunkowo	nowa	
usługa	w	grupie	Getin,	a	wynajmowane	
dziś	pojazdy	mogą	zostać	wymienione	
na	nowe	przez	naszych	klientów	do-
piero	za	około	dwa	lata.	Na	tym	etapie	
pojawiła	się	więc	koncepcja,	aby	te	
pojazdy	zostały	wykorzystywane	na	
potrzeby	banku	bądź	oddane	zostaną	
do	dalszej	sprzedaży.
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Zbliżamy się do końca 2014 roku. Co to 
oznacza dla gdańskiego oddziału GDD-
KiA, jakie inwestycje kończycie i które 
już udało się zrealizować?

-	Bieżący	rok,	w	porównaniu	do	okresu	
2009-2013,	był	zdecydowanie	uboższy,	
jeśli	chodzi	o	duże	inwestycje.	Wcześniej	
realizowaliśmy	duże	projekty,	które	
kosztowały	nawet	ponad	miliard	złotych.	
W	tym	roku	zajęliśmy	się	mniejszymi,	lecz	
ważnymi	inwestycjami.	Jedną	z	takich	in-
westycji	była	przebudowa	drogi	krajowej	
nr	22	w	miejscowości	Czersk	o	wartości	
około	10	milionów	złotych.	Zakończenie	
prac	w	ramach	tej	inwestycji	zaplanowa-
liśmy	na	8	grudnia.	Wspomniana	inwe-
stycja	stanowi	zakończenie	przebudowy	
drogi	krajowej	nr	22	na	odcinku	przebie-
gającym	przez	Czersk.	Wcześniej	wykona-
liśmy	tam	dwa	inne	odcinki	-	pojawiły	się	
elementy	uspokojenia	ruchu,	powstały	
sygnalizacje	świetlne	i	ścieżki	rowerowe,	
wykonano	azyle	dla	pieszych	oraz	wy-
dzielono	lewoskręty.	Droga	nie	służy	więc	
tylko	kierowcom	poruszających	się	po	
drodze	krajowej	nr	22,	ale	także	miesz-
kańcom.	Dla	nas	jest	to	duża	satysfakcja,	
że	w	przypadku	tej	inwestycji	udało	się	
jednocześnie	zaspokoić	potrzeby	ruchu	
dalekobieżnego	i	potrzeby	mieszkańców.
W	planach	mamy	także	obwodnicę	Czer-
ska,	ale	na	tym	etapie	ciężko	przewidzieć	
datę	tej	inwestycji.	Kolejne,	co	prawda	
niezakończone,	ale	mocno	zaawansowa-
ne	przedsięwzięcie,	to	kontrakt	na	prze-
budowę	drogi	nr	91	na	odcinku	Tczew-
Czarlin,	czyli	na	całym	przebiegu	przez	
miejscowość	aż	po	węzeł	w	Czarlinie.	
Roboty	polegają	na	odnowie	nawierzchni	
na	odcinku	dwujezdniowym	i	przebudo-
wie	odcinka	jednojezdniowego,	zmoder-
nizowane	zostaną	sygnalizacje	świetlne	
oraz	przebudowane	skrzyżowania.	Inwe-
stycja	obejmuje	także	budowę	ścieżek	
rowerowych	i	zakłada	nawet	budowę	
kładki	rowerowej	nad	linią	kolejową.	Tu-
taj	muszę	podkreślić,	że	takie	całościowe	
podejście	to	efekt	dobrej	współpracy	
z	samorządowcami	z	Tczewa,	bo	na	całą	
inwestycję	składa	się	aż	6	różnych	doku-
mentacji,	a	wszystkie	prace	uda	się	zreali-
zować	w	jednym	czasie.	
Kolejna	ważna	inwestycja	to	remont	

CzEkAją NAs 
duże wyzwania
Z roberTem marSZaŁKiem, dyreKTorem gdańSKiego 

oddZiaŁu generaLnej dyreKcji dróg KrajoWych 

i auToSTrad roZmaWia grZegorZ brySZeWSKi.

ZDJĘCIA: Foto	Ars
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drogi	nr	21	na	odcinku	Miastko-Dretyń.	
Ten	10-kilometrowy	odcinek	był	w	wyjąt-
kowo	złym	stanie,	a	po	zakończeniu	prac	
ponad	80%	dróg	krajowych	w	wojewódz-
twie	pomorskim	będzie	w	stanie	zadowa-
lającym	i	dobrym.	Mamy	się	więc	czym	
pochwalić,	ale	z	drugiej	strony	jeśli	mamy	
najlepiej	utrzymane	drogi	w	kraju,	to	po-
jawiają	się	też	problemy	z	pozyskaniem	
środków	na	dalszą	poprawę	ich	stanu.

Wspominał Pan o dobrej współpracy 
z samorządami. Co taka współpracy 
oznacza dla kierowców?

-	Zdecydowanie	mniej	nerwów	związa-
nych	z	utrudnieniami	na	drogach.	Nie	ma	
co	ukrywać,	że	często	się	zdarza,	że	na	
danym	odcinku	remont,	czy	przebudowę	
drogi	wykonuje	kilku	inwestorów	przez	
kilka	lat,	a	prace	wykonywane	w	ramach	
kolejnej	inwestycji	wymagają	na	przykład	
rozbiórki	części	rozwiązań	zrealizowanych	
w	ramach	poprzedniej	inwestycji.
Dzięki	dobrej	koordynacji	inwestycji	
realizowanych	na	styku	dróg	krajowych	
i	samorządowych	środki	rządowe,	woje-
wódzkie,	powiatowe	i	gminne	wykorzy-
stywane	są	w	sposób	optymalny,	a	czas	
występowania	utrudnień	dla	użytkowni-
ków	dróg	związanych	z	realizacją	przed-
sięwzięć	inwestycyjnych	jest	ograniczany	
do	niezbędnego	minimum.

A jakie inwestycje dopiero się 
rozpoczęły?

-	Niedawno	rozpoczęliśmy	realizację	
obwodnicy	Kościerzyny	w	systemie	
projektuj	i	zbuduj.	W	ramach	tej	inwe-
stycji	powstaną	cztery	węzły	drogowe	
i	pierwszy	w	województwie	pomorskim	
8-kilometrowy	odcinek	drogi	o	tzw.	
„przekroju	dwa	plus	jeden”.	Oznacza	to,	
że	będą	naprzemiennie	dwa	pasy	w	jed-
nym	kierunku,	jeden	pas	w	drugim	i	po-
tem	odwrotnie.	Przeciwne	kierunki	ruchu	
będą	trwale	odgrodzone	barierą,	tak	by	
uniemożliwić	zderzenia	czołowe	pojaz-
dów.	Obwodnica	Kościerzyny	miała	być	
początkowo	drogą	dwujezdniową,	ale	
ograniczenia	finansowe	zmusiły	nas	do	
znalezienia	takiego	rozwiązania,	które	za-
pewni	płynność	i	bezpieczeństwo	ruchu	

w	perspektywie	20-25	lat,	a	jednocześnie	
pozwoli	w	przyszłości	rozbudować	drogę	
do	przekroju	docelowego	przy	minimal-
nych	modyfikacjach	robót	wykonywa-
nych	w	ramach	obecnej	inwestycji.
Kolejna	istotna	inwestycja	to	budowa	
drugiego	mostu	nad	rzeką	Nogat	przy	
wjeździe	do	Malborka.	To	przedsięwzię-
cie	udało	się	rozpocząć	po	6-ciu	latach	
zabiegów	i	dzięki	ścisłej	współpracy	z	lo-
kalnym	samorządem,	który	wziął	na	sie-
bie	koszty,	trud	i	ryzyko	opracowania	do-
kumentacji	i	zabiegał	w	sprawie	wpisania	

zadania	do	programu	rozbudowy	dróg	
krajowych.	Przedmiotowa	inwestycja	jest	
też	ogromnie	istotna	dla	całego	systemu	
dróg	krajowych,	bo	właśnie	w	Malborku	
zlokalizowane	jest	tzw.	„wąskie	gardło”	
całego	systemu.

A co z większymi inwestycjami?

-	W	najbliższej	perspektywie	unijnej	
2014-2020	przewidujemy	budowę	170	
km	dróg	ekspresowych	za	blisko	10	
miliardów	złotych.	Dla	porównania,	
w	poprzedniej	perspektywie	powstało	
około	20	kilometrów	dróg	ekspresowych	
i	kosztowało	to	2	miliardy.	Wcześniejsze	
działania	były	więc	pewnego	rodzaju	pre-

ludium	do	nowych	prac,	których	będzie	
10	razy	więcej.
Pierwszym	realizowanym	odcinkiem	
będzie	droga	nr	S7	na	odcinku	Koszwały	-	
Kazimierzowo,	czyli	przedłużenie	Obwod-
nicy	Południowej	Gdańska	do	obwodnicy	
Elbląga.	W	tej	chwili	trwa	etap	prekwali-
fikacji	wykonawców.	Inwestycja	została	
podzielona	na	dwa	odcinki,	a	każdy	z	nich	
chciałoby	realizować	13	wykonawców.	
Prace	będą	szczególnie	trudne	z	powodu	
przebiegu	drogi	przez	Żuławy	Gdańskie	
i	Elbląskie,	średnia	głębokość	wzmocnie-
nia	podłoża	będzie	więc	wynosiła	kilka-
naście	metrów.	Prace	ruszą	na	przełomie	
wiosny	i	lata	przyszłego	roku.
Kolejnym	zadaniem	jest	budowa	drogi	S6	
od	granicy	z	województwem	zachodnio-
pomorskim	do	połączenia	z	Obwodnicą	
Trójmiasta	w	Gdyni	wraz	z	Obwodnicą	
Metropolitalną,	czyli	trasą	od	węzła	
Chwaszczyno	do	połączenia	z	Obwodnicą	
Południową	Gdańska.	Na	przedsięwzię-
cie	składają	się	trzy	zadania,	a	pierwsze	
z	nich	to	odcinek	Słupsk-Lębork.	Będzie	
to	też	stosunkowo	łatwa	inwestycja,	bo	
przebiega	głównie	przez	tereny	niezabu-
dowane.	Drugi	odcinek	to	Trasa	Kaszub-
ska,	czyli	odcinek	od	Lęborka	do	połą-
czenia	z	Obwodnicą	Trójmiasta	na	Węźle	
Wielki	Kack,	a	trzecia	inwestycja	to	wspo-
mniana	już	Obwodnica	Metropolitalna.	
W	przypadku	pierwszego	odcinka	
niedawno	została	wydana	decyzja	śro-
dowiskowa,	co	otwiera	kolejne	etapy	
realizacji	tej	drogi.	Jeśli	chodzi	o	Trasę	
Kaszubską,	to	rozpoczęła	się	już	ocena	
ofert	na	wykonanie	koncepcji	progra-
mowo-przestrzennej.	Ten	dokument	
powstanie	w	ciągu	najbliższego	roku,	
a	po	nim	nastąpi	realizacja	tej	inwestycji	
w	systemie	projektuj	i	buduj.	Analogiczny	
tryb	postępowania	będzie	miał	miejsce	
w	odniesieniu	do	pozostałych	dwóch	
odcinków	drogi	S6.	Wraz	z	pracownikami	
dołożymy	wszelkich	starań,	aby	w	bie-
żącej	perspektywie	unijnej	zrealizować	
wszystkie	zaplanowane	inwestycje.	Czas	
nieubłaganie	upływa	przy	każdej	przecią-
gającej	się	procedurze	administracyjnej,	
a	jeszcze	trzeba	wykonać	najważniejszą	
i	najtrudniejszą	część	inwestycji	–	fizycz-
nie	przeprowadzić	prace	budowlano-
montażowe.
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AkAdemiA morskA 
- nA moRzu i DlA moRzA

Z PRof. dR. hab. PIoTREm JędRzEJowICzEm, reKTorem aKademii morSKiej W gdyni, 

roZmaWia doroTa KorbuT. 

ZDJĘCIA: materiały	AMG
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Na rynku usług edukacyjnych istnieje duża konkurencja. 
Co wyróżnia Państwa uczelnię i w jaki sposób próbuje ona 
przyciągnąć nowych studentów?

-	Czynnikami	wyróżniającymi	Akademię	Morską	w	Gdyni	są:	
wysoka	pozycja	uczelni	w	rankingach	międzynarodowych	
(od	lat	klasyfikowani	jesteśmy	w	pierwszej	piątce	uczelni	
morskich	świata),	unikalny	profil	kierunków	i	specjalności,	
nowoczesne	laboratoria	i	symulatory,	możliwość	odbywania	
praktyk	na	dwóch	statkach	szkolnych	(w	tym	na	żaglowcu	
„Dar	Młodzieży”),	pełna	zgodność	programów	kształcenia	na	
kierunkach	morskich	z	wymaganiami	konwencji	międzynaro-
dowych,	uznanie	wysokich	kwalifikacji	i	kompetencji	absol-
wentów	uczelni	na	globalnym	rynku	pracy.	Uczelnia	wkłada	
wiele	wysiłku	w	przekazywanie	młodym	ludziom	pełnych	
informacji	o	studiach,	perspektywach	kariery	oraz	o	pracy	na	

morzu	i	dla	morza.	Korzystamy	z	wielu	możliwych	kanałów	in-
formacyjnych,	współpracujemy	z	wieloma	szkołami	średnimi.

Jakie kierunki cieszą się największą popularnością, a jakie – 
w prognozach – będą najpopularniejsze za kilka lat? 

-	Do	najpopularniejszych	kierunków	należą	nawigacja,	trans-
port	oraz	towaroznawstwo.	Sądzę,	że	w	najbliższych	latach	
zachowają	one	swoją	popularność,	choć	napotkają	silną	kon-
kurencję	ze	strony	elektrotechniki,	elektroniki	oraz	mechaniki	
i	budowy	maszyn.	

Czy absolwenci uczelni nie mają problemu z odnalezieniem 
się na rynku pracy? Nabór jest prowadzony w oparciu 
o analizy rynkowe? A może kluczem jest współpraca ze śro-
dowiskami biznesowymi, instytucjami zrzeszającymi praco-
dawców lub podmiotami zagranicznymi?

-	Absolwenci	naszej	uczelni	nie	mają	problemów	z	odnalezie-

niem	się	na	rynku	pracy.	Dzięki	swoim	kompetencjom,	umie-
jętnościom	praktycznym	oraz	dyplomom	oficera	marynarki	
handlowej,	zdobywanym	równolegle	do	dyplomu	ukończenia	
studiów	wyższych,	absolwenci	Akademii	Morskiej	w	Gdyni	są	
bardzo	dobrze	postrzegani	przez	pracodawców.	Obserwujemy	
oczywiście	losy	absolwentów	oraz	rynki	pracy.	Wiemy,	że	licz-
ba	osób	zatrudnionych	we	flocie	światowej	stale	rośnie	oraz,	
że	popyt	na	inżynierów	przygotowanych	do	pracy	na	statkach	
w	żegludze	międzynarodowej	i	obsługujących	platformy	wy-
dobywcze	będzie	przez	wiele	jeszcze	lat	przewyższać	podaż.

Jaka jest w tych realiach rola rektora? Musi chyba być nie 
tylko nauczycielem akademickim, ale także wizjonerem 
i sprawnym menedżerem? 

-	Coś	w	tym	jest.	Z	pewnością	powinien	być	sprawnym	mene-

dżerem	i	z	pewnością	powinien	być	gotowy	do	podejmowa-
nia	decyzji	kształtujących,	nieraz	odległą,	przyszłość	uczelni.	
Rektor	powinien	więc	zaproponować	strategię	rozwoju	
uczelni,	która	przekona	społeczność	akademicką	czyli	swo-
ich	wyborców,	a	potem	musi	z	determinacją	taką	strategię	
realizować.

A jakim człowiekiem jest rektor w wolnym czasie? Czy wów-
czas także zajmują go wyłącznie sprawy pokroju zawodo-
wego, czy też znajduje chwile na rozwijanie własnych pasji 
i zamiłowań?

-	Nie	wyobrażam	sobie,	by	zajmowanie	się	przez	jakiegokol-
wiek	szefa	wyłącznie	sprawami	zawodowymi	mogło	przynosić	
korzystne	efekty.	Każdy	odpowiedzialny	za	losy	innych	osób,	
a	zwłaszcza	ludzi	młodych,	powinien	znajdować	czas	na	roz-
wój	własnej	osobowości,	obserwowanie	zjawisk	i	tendencji	
społecznych,	kulturalnych,	gospodarczych.	Konieczne	wydaje	
się	także	dbanie	o	formę	fizyczną	i	zdrowie.
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Forum,	którego	organizatorem	była	
Warmińsko-Mazurska	Agencja	Rozwo-
ju	Regionalnego	S.A.	w	Olsztynie	we	
współpracy	z	Domem	Polski	Wschodniej	
w	Brukseli,	to	jedno	z	najważniejszych	
międzynarodowych	wydarzeń	gospodar-
czych	w	Polsce	Wschodniej. 
Tegoroczna	impreza	zgromadziła	przed-
stawicieli	ponad	50	przedsiębiorców	
z	Warmii	i	Mazur	oraz	blisko	40	przed-
stawicieli	Jednostek	Samorządu	Teryto-
rialnego,	którzy	w	trakcie	trwania	forum	
uczestniczyli	w	panelach	konferencyj-
nych	i	warsztatach.	Tegorocznym	tema-
tem	przewodnim	forum	było	„Eastern	
Poland	Go	West!”. 
Celem	forum	było	stworzenie	warun-
ków	do	wspólnej	debaty	i	intensyfikacji	
współpracy	transgranicznej	przedsiębior-
ców	z	krajów	członkowskich	UE	i	krajów	

spoza	UE,	z	uwzględnieniem	roli,	jaką	
może	odgrywać	w	tym	procesie	admini-
stracja	publiczna. 
Forum	otworzył	Jacek	Protas,	marszałek	
województwa	warmińsko-mazurskie-
go,	Sławomir	Majman,	prezes	zarządu	
Polskiej	Agencji	Informacji	i	Inwestycji	
Zagranicznych	S.	A.	oraz	Włodzimierz	
Szelążek,	prezes	zarządu	Warmińsko	-	
Mazurskiej	Agencji	Rozwoju	Regionalne-
go	S.A.	w	Olsztynie. 
W	trakcie	forum	odbył	się	panel	dysku-
syjny	„Rozwój	przedsiębiorstw	z	Polski	
Wschodniej	poprzez	współpracę	między-
narodową”.	Udział	w	nim	wzięli	m.	in.	
Zdzisław	Burmer,	dyrektor	zarządzający	
Indyk	Mazury,	Krzysztof	Jedziniak,	dy-
rektor	ds.	inwestycji	UKTI	Central	and	
Eastern	Europe,	prof.	dr	hab.	Mariusz	K.	
Piskuła,	dyrektor	Instytutu	Rozrodu	Zwie-

rząt	i	Badań	Żywności	Polskiej	Akademii	
Nauk	w	Olsztynie	oraz	Jan	Szynaka,	pre-
zes	zarządu	Szynaka	Meble	Sp.	z	o.o. 
Podczas	trwania	forum	odbyła	się	wy-
stawa	„Made	in	Warmia	and	Mazury”,	
prezentująca	oferty	wiodących	firm	
województwa	warmińsko–mazurskiego	
oraz	wystawa	„Invest	in	Warmia	and	
Mazury!”,	gdzie	swoje	oferty	inwesty-
cyjne	przedstawiły	Instytucje	Otoczenia	
Biznesu	w	tym	Warmińsko-Mazurska	
Specjalna	Strefa	Ekonomiczna	S.A.,	
Suwalska	Specjalna	Strefa	Ekonomicz-
na	S.A.	podstrefy	Ełk	i	Gołdap,	War-
mińsko-Mazurskie	Centrum	Obsługi	
Inwestora	–	Certyfikowany	Partner	
PAIiIZ	2014-2016	(WMARR	S.A.	w	Olsz-
tynie),	Dom	Polski	Wschodniej,	COIiE	
oraz	miasta	i	gminy	z	województwa	
warmińsko–mazurskiego.

Vi FoRum GospoDARCze 

Warmii i mazur
bLiSKo 140 PrZedSTaWicieLi biZneSu, adminiSTracji PubLicZnej i dyPLomacji PrZycią-

gnęŁo Vi forum goSPodarcZe Warmii i maZur W LidZbarKu WarmińSKim. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	W-MARR	S.	A.
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Oprócz	wielu	warsztatów,	paneli	dyskusyjnych	i	prezentacji,	
podczas	festiwalu	już	tradycyjnie	wyłoniono	laureatów	kon-
kursu	na	najlepszy	projekt	promocyjny	prowadzony	przez	
gminy.	Wśród	nagrodzonych	inicjatyw	znalazło	się	m.	in.	
Olsztyńskie	Lato	Artystyczne,	wyścig	,,Jeziorak	Challenge”	
i	kampania	,,7	cudów	Mazur”. 
Festiwal	Promocji	Gospodarczej	Warmii	i	Mazur	porusza	klu-
czowe	zagadnienia	związane	z	promocją	gospodarczą	w	skali	
miasta,	gminy	i	regionu,	aktywnego	poszukiwania	i	pozyski-
wania	inwestorów,	a	także	współpracy	z	nimi.
Podczas	tegorocznej	edycji	podjęto	najważniejsze	tematy	
związane	z	organizacją	efektywnych	struktur	ds.	promocji	
gospodarczej	i	przyciągania	inwestycji,	wzajemnego	zrozu-
mienia	potrzeb	na	linii	inwestor-samorządy	oraz	skutecznego	
budowania	dobrego	klimatu	inwestycyjnego	w	samorządach. 
-	Wspólnie	z	samorządami	z	naszego	województwa	udało	
nam	się	stworzyć	wydarzenie	cykliczne,	którego	ranga	i	war-
tość	merytoryczna	stale	rosną.	Jak	pokazały	ubiegłe	edycje	
festiwalu,	edukacja,	spotkania	z	ekspertami	i	wymiana	po-
glądów	w	zakresie	gospodarczej	promocji	regionu	oraz	pozy-
skiwania	inwestorów	z	kraju	i	zagranicy	są	dla	nas	niezwykle	
ważne	i	potrzebne.	W	obliczu	wyzwań	inwestycyjnych	oraz	
potrzeby	podnoszenia	atrakcyjności	gospodarczej	naszego	
regionu	promocja	staje	się	niezbędna.	Kluczowe	jest	to,	aby	
wiedzieć,	jak	powinna	być	właściwie	realizowana,	koordyno-
wana	i	zarządzana,	jak	ją	udoskonalać	i	weryfikować	-	pod-
kreśla	Jacek	Protas,	marszałek	województwa	warmińsko-ma-
zurskiego. 
W	ramach	festiwalu	odbył	się	konkurs	na	najlepsze	projekty	
promocyjne	jednostek	samorządu	terytorialnego	PRO	War-
mia	i	Mazury	2014.	Główną	ideą	przedsięwzięcia	jest	podno-

szenie	standardów	działań	marketingowych	oraz	upowszech-
nianie	najlepszych	przykładów	i	dobrych	praktyk	komunikacji	
marketingowej,	prowadzonej	przez	samorządy	regionu. 
Organizatorem	konkursu	jest	samorząd	województwa	war-
mińsko-mazurskiego	wraz	z	Warmińsko-Mazurskim	Fun-
duszem	„Poręczenia	Kredytowe”	Sp.	z	o.o.	w	Działdowie.	
Nagrody	przyznano	w	czterech	kategoriach:	„Kultura”,	„Sport	
i	rekreacja”,	„Turystyka”	oraz	„Gospodarka”.	Jury	oceniało	
przede	wszystkim,	czy	zgłoszony	projekt	pomógł	w	promocji	
gminy,	która	go	przeprowadziła. 
Najlepsze	wśród	kulturalnych	przedsięwzięć	okazało	się	
Olsztyńskie	Lato	Artystyczne,	przygotowywane	przez	Miejski	
Ośrodek	Kultury	w	Olsztynie,	jednostkę	działającą	w	ramach	
Urzędu	Miasta	Olsztyn.	O	skuteczności	kampanii,	opartej	
m.	in.	na	działaniach	w	internecie,	w	mediach	czy	promocji	
bezpośredniej,	świadczą	nie	tylko	liczne	artykuły	i	materiały	

FestiwAl pRomoCJi 
GospoDARCzeJ 

Warmii i mazur
Za nami cZWarTa edycja feSTiWaLu Promocji goSPodarcZej Warmii i maZur. 

W Tym roKu goSPodarZem WydarZenia byŁo dZiaŁdoWo. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIA:	Wrota	Warmii	i	Mazur
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PłoCkiE 
TERENy 
poD 
pAtRonAtem

Marek Karólewski, prezes zarządu 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, podpisał 
z Andrzejem Nowakowskim, prezy-
dentem Płocka, umowę o objęciu 
terenów inwestycyjnych Płocka pa-
tronatem strefy ekonomicznej. 

-	Sięgamy	po	różne	możliwości,	aby	
w	Płocku	przybywało	miejsc	pracy.	
Specjalne	Strefy	Ekonomiczne	dają	
dużo	korzyści	inwestorom,	m.	in.	
zwolnienie	z	podatku	dochodowego	
–	powiedział	prezydent	Płocka. 
Obszar	objęty	patronatem	to	ponad	
43	ha	gruntów	inwestycyjnych.

w	mediach,	ale	przede	wszystkim	
179	tys.	widzów	i	uczestników	OLA. 
Sportowym	wydarzeniem,	które	
zaowocowało	najlepszą	promocją,	
był	niezwykły	wyścig	biegacza	i	że-
glarza,	zorganizowany	przez	Urząd	
Miasta	Iławy.	Nagroda	w	kategorii	
„Sport	i	rekreacja”	została	przyzna-
na	za	,,Jeziorak	Challenge”	w	nie-
konwencjonalny	sposób	pokazujący	
jeden	z	największych	atutów	Iławy,	
czyli	Jeziorak.	W	tym	roku	jezioro	
stało	się	areną	zmagań	żeglarza	
Karola	Górskiego	i	ultramaratończy-
ka	Michała	Złotowskiego.	Wyścig	
wygrał	ultramaratończyk,	lepszy	od	
żeglarza	o	ok.	25	minut.	Ich	rywali-
zacji	przyglądali	się	nie	tylko	miesz-
kańcy	i	turyści	z	Iławy,	ale	i	ok.	21	
tys.	widzów	w	internecie. 
Wyróżnienie	w	tej	kategorii	otrzy-
mał	Susz	Triathlon	2014,	zorganizo-
wany	przez	Urząd	Miejski	w	Suszu,	
za	konsekwentne	od	1991	roku	bu-
dowanie	marki	Susza	jako	polskiej	
stolicy	triathlonu. 
Za	turystyczne	wydarzenie	roku	
została	uznana	kampania	,,7	cudów	
Mazur”,	przygotowana	wspólnie	
przez	samorządy	Giżycka,	Miko-
łajek,	Mrągowa,	Rucianego-Nidy,	
Rynu	oraz	Węgorzewa.	Jury	doce-

niło	umacnianie	wizerunku	Mazur	
jako	stolicy	polskiego	żeglarstwa.	
Projekt,	polegający	na	organizacji	
cyklu	regat	wraz	z	imprezami	towa-
rzyszącymi,	jest	również	wyjątkowy	
ze	względu	na	ścisłą	współpracę	
samorządów	z	Mazur.	 
 
Wyróżniony	w	kategorii	„Turystyka”	
został	projekt	„Rozwój	i	promocja	
e-usług	publicznych	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Lidzbarku	Warmiń-
skim”,	zgłoszony	przez	lidzbarski	ra-
tusz.	W	jego	ramach	przebudowano	
miejski	portal	internetowy,	który	
dzięki	temu	zyskał	znacznie	większą	
popularność	wśród	internautów. 
W	tym	roku	nie	przyznano	pierw-
szego	miejsca	w	kategorii	„Gospo-
darka”.	Jednak	wyróżnienie	zdobyła	
kampania	promocyjna	działek	
inwestycyjnych	położonych	w	Stre-
fach	Przedsiębiorczości	nad	jezio-
rem	Ukiel,	przeprowadzona	przez	
Urząd	Miasta	Olsztyn.	Jurorów	
przekonała	promocja	ogólnopolska	
oraz	działania	reklamowe	w	me-
diach	regionalnych	i	ogólnopolskich	
-	były	to	działania	skuteczne,	dzięki	
czemu	miastu	udało	się	podpisać	
dwie	umowy	warte	łącznie	ponad	
milion	zł.
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Inwestycja	pozwoliła	zniwelować	emisję	pyłów	do	ilości	
śladowych.	
W	siedzibie	MPEC	odbyło	się	uroczyste	podsumowanie	re-
alizacji	tego	projektu.	W	spotkaniu	uczestniczyło	ponad	50	
gości.	Byli	to	członkowie	Warmińsko-Mazurskiej	Rady	na	
Rzecz	Ciepłownictwa,	Klastra	„Razem	Cieplej”,	przedstawi-
ciele	Banku	Ochrony	Środowiska	S.A.,	firmy	Instal-Filter	S.A.	,	
głównego	wykonawcy	instalacji	i	Ecoenergia	Sp.	z	o.o.,	firmy	
prowadzącej	badania	nad	emisją	zanieczyszczeń.	Na	spotka-
niu	obecny	był	również	zarząd	oraz	pracownicy	spółki	MPEC.
Po	oficjalnym	powitaniu	gościu	przez	prezesa	Konrada	No-
waka,	obecni	mieli	okazję	wysłuchać	czterech	prelekcji	na	
temat	zrealizowanego	projektu.	Pierwszą	z	nich	„Ciepłownia	
Kortowo	-	produkcja	ciepła	zgodnie	z	wymaganiami	ochrony	
środowiska”	wygłosił	Grzegorz	Myka,	główny	specjalista	ds.	
ochrony	środowiska.	Maciej	Napieralski,	przedstawiciel	firmy	
Instal-Filter	SA	opisał	aspekty	projektu	od	strony	wykonawcy	
oraz	kompleksowej	realizacji	instalacji.	Łukasz	Baran	z	fir-
my	Ecoenergia	Sp.	z	o.o.	opowiedział	o	oczyszczaniu	spalin	

z	tlenków	azotu	metodą	SNCR.	Podsumowaniem	prelekcji	
było	wystąpienie	prokurent	Lidii	Warnel,	która	opisała	finan-
sowanie	projektu.
Po	zakończonych	prelekcjach	oraz	prezentacji	filmu	podsu-
mowującego	projekt,	goście	udali	się	na	spacer	po	kortow-
skiej	ciepłowni.	Wiesław	Prokopczuk,	dyrektor	biura	ds.	pro-
dukcji	energii	cieplnej,	oprowadził	uczestników	spotkania	po	
terenie	obiektu,	pokazując	nowo	powstałą	instalację. 
Projekt	„Redukcja	emisji	pyłów	w	MPEC	Sp.	z	o.o.	poprzez	
budowę	nowego	układu	odpylania	spalin”	został	dofinanso-
wany	ze	środków	Norweskiego	Mechanizmu	Finansowego	
na	lata	2009-2014.	Jego	całkowity	koszt	wyniósł	4190000	zł,	
z	czego	1257000	zł	pochodziło	z	dofinansowania,	natomiast	
2929500	zł	z	preferencyjnego	kredytu,	udzielonego	przez	
Bank	Ochrony	Środowiska	S.A.
Dzięki	wykonanym	przez	olsztyński	MPEC	w	latach	2005-
2013	modernizacjom,	udało	się	ograniczyć	emisję	pyłów	
o	80%.	Dalsze	prace	pozwolą	obniżyć	jej	poziom	do	ilości	
śladowych.

CzySTSzE nIEbo 
nAD olsztynem

oLSZTyńSKa SPóŁKa mPec W Tym roKu ZaKońcZyŁa drugi eTaP moderniZacji inSTaLa-

cji odPyLania PrZy KoTŁach ciePŁoWni KorToWo. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIA:	MPEC	Olsztyn
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GKB	jest	organizacją	przedsiębiorców,	właścicieli	i	szefów	
czołowych	firm	regionu	pomorskiego.	Działa	od	1994	roku.	
Misją	tego	stowarzyszenia	jest	lobbing	i	aktywizowanie	
gospodarki	we	wszystkich	aspektach,	które	dotykać	mogą	
kondycji	ekonomicznej	firm	będących	członkami	klubu,	jak	
również	wzajemne	wsparcie	w	działaniach	biznesowych	
oraz	osobistych,	a	także	lobbing	na	rzecz	rozwoju	nie	tylko	

przedsiębiorczości,	czy	infrastruktury,	ale	także	kultury,	
edukacji,	ochrony	zdrowia	mieszkańców	regionu.	
Jubileusz	był	okazją	do	gratulacji	i	podsumowań.	Oprawę	
muzyczną	tej	wyjątkowej	uroczystości	zapewnił	Wojciech	
Rajski	z	Polską	Filharmonią	Kameralną	oraz	światowej	
sławy	pianista	jazzowy	-	prosto	z	Nowego	Yorku	-	Adam	
Makowicz.

Jubileusz
Gdańskiego Klubu Biznesu
dWudZieSTą rocZnicę PoWSTania obchodZiŁ niedaWno gdańSKi KLub biZneSu.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	Grzegorz	Mehring
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jan Zarębski, prezes gdańskiego Klubu biznesu w rozmowie 
z januszem Lewandowskim, członkiem honorowym Klubu, 
do niedawna komisarzem unijnym

dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektor gKb i Teresa Zarębska, 
współwłaścicielka firmy  Lonza-nata 

andrzej Karnabal, dyrektor chipolbrok i jeden z członków 
Założycieli gKb w rozmowie z janem Zarębskim, prezesem 
zarządu 

Dokument,	zawierający	
wspólne	stanowisko,	stwo-
rzyły	organizacje	reprezentu-
jące	stronę	społeczną	i	pra-
codawców	w	Wojewódzkiej	
Komisji	Dialogu	Społecznego	
Województwa	Pomorskiego	
–	Pomorska	Izba	Rzemieślni-
cza	MSP,	Pomorski	Związek	
Pracodawców	Lewiatan,	
Pracodawcy	Pomorza,	Region	
Gdański	NSZZ	Solidarność,	
OPZZ	województwa	pomor-
skiego	i	Forum	Związków	
Zawodowych.	
-	Zapewne	jest	to	pierwszy	
taki	dokument,	jaki	powstał	
w	Polsce	po	wyjściu	związ-
ków	zawodowych	z	Komisji	
Trójstronnej	i	WKDS-ów	
–	podkreśla	Jolanta	Szydłow-
ska,	prezes	PZP	Lewiatan.
Autorzy	pisma	podkreślają,	
że	aktualne	przepisy	prawa	
oraz	funkcjonujące	instytu-
cje	nie	są	w	stanie	wspierać	
rozwoju	dialogu	społecz-
nego	oraz	kształtować	jego	
przyszłości.	

-	Obecny	stan	rzeczy,	naszym	
zdaniem,	wymaga	pilnego	
opracowania	i	wprowadze-
nia	w	życie	nowych	aktów	
prawnych	regulujących	
dialog	społeczny	–	czytamy	
w	dokumencie.
Twórcy	wspólnego	stanowi-
ska	zaznaczają,	że	na	szczeblu	
regionalnym	niezbędne	jest	
ustalenie	reprezentatywności	
stron	dialogu	(w	instytucji	
dialogu	uczestniczą:	po	stro-
nie	pracodawców	i	związków	
zawodowych	organizacje	
reprezentatywne,	samorząd,	
strona	rządowa),	prawo	do	
pozyskiwania	informacji	przez	
insytucje	dialogu	od	organów	
rządowych	i	samorządowych	
w	zakresie	niezbędnym	dla	
prawidłowego	prowadzenia	
spraw	i	wydawania	opinii,	
zobligowanie	organów	rzą-
dowych	i	samorządowych	
do	udzielenia	odpowiedzi	na	
opinie	regionalnych	instytucji	
dialogu	w	określonym	usta-
wowo	terminie.

Wspólny pomysł na 

dialog społeczny
organiZacje PracodaWcóW i ZWiąZKóW 

ZaWodoWych Z PomorZa STWorZyŁy 

WSPóLny PogLąd W ZaKreSie PodSTaW 

diaLogu SPoŁecZnego.

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe

- Zapewne jest to pierwszy taki 
dokument jaki powstał w Polsce 
po wyjściu związków zawodowych 
z Komisji Trójstronnej i WKdSów – 
podkreśla jolanta Szydłowska, 
prezes PZP Lewiatan.

”
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Okazją	było	otwarcie	nowych	przestrze-
ni	PPNT.	Gość	spotkał	się	z	przedsta-
wicielami	kilkunastu	firm	-	najbardziej	
aktywnymi	„Parkowiczami”.	Zwiedził	
nowe	Laboratorium	Innowacji	Społecz-
nych	i	Centrum	Nauki	EXPERYMENT.	
Profesor	Jerzy	Buzek	od	lat	związany	
jest	z	gdyńskim	parkiem.	W	paździer-
niku	2010	roku,	wspólnie	z	przedsta-
wicielami	samorządu,	uczestniczył	
w	uroczystości	wmurowania	kamienia	
węgielnego	pod	kolejne	etapy	rozbu-
dowy	kompleksu	PPNT.	Po	zakończeniu	
budowy	w	maju	2013	roku,	ówczesny	

premier	także	uczestniczył	w	uroczy-
stości	otwarcia	nowej	części	PPNT,	naj-
większej	tego	typu	placówki	w	naszym	
kraju.	Przy	tej	okazji	porównywał	park	
do	amerykańskiej	Doliny	Krzemowej	
mówiąc,	że	„takie	miejsca	są	szansą	na	
rozwój	polskiej	gospodarki”.	
-	Jesteśmy	po	wizycie	prof.	Jerzego	
Buzka,	byłego	przewodniczącego	PE	–	
potwierdza	Michał	Guć,	wiceprezydent	
Gdyni.	-	Odwiedził	on	Pomorski	Park	
Naukowo-Technologiczny	oraz	Centrum	
Nauki	Experyment.	Nie	zdradzę	tajem-
nicy,	jeśli	powiem,	że	był	zachwycony.

jerZy buZeK 
pod wrażeniem ppnt

jerZy buZeK, honoroWy obyWaTeL gdyni, odWiedZiŁ PomorSKi ParK nauKoWo-Tech-

noLogicZny doKŁadnie PóŁTora roKu Po SWojej oSTaTniej WiZycie W Tym miejScu.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	www.gdynia.pl

jerzy buzek (z prawej), honorowy oby-
watel gdyni, odwiedził Pomorski Park 
naukowo-Technologiczny

Głównym	punktem	było	szkolenie	
motywacyjne,	przeprowadzone	przez	
Martę	Woźny-Tomczak,	dyrektora	firmy	
oraz	eksperta	w	zakresie	automotywa-
cji.	Szkolenie	poprowadzono	w	sposób	
interaktywny,	angażujący	uczestników	
wydarzenia.	Wystąpienie	zawierało	tro-
chę	teorii,	jednakże	bazowało	głównie	
na	doświadczeniach	z	życia	zawodowe-

moTyWacja - pieRwszy KRoK Do suKCesu
NA TERENIE POMORSKIEGO PARKU NAUKOWO-TEChNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE „MOTYWACJA 

- PIERWSZY KROK DO SUKCESU”, ZORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ PERSONIA, POD PATRONATEM EXPRESSU BIZNESU. 

TEKST: Dorota	Korbut go	i	osobistego,	interaktywnej	rozmo-
wie	z	uczestnikami,	niestandardowych	
ćwiczeniach	oraz	ciekawostkach	z	dzie-
dziny	psychologii.
Podczas	przerwy	kawowej	wraz	ze	słod-
kim	poczęstunkiem,	przygotowanym	
przez	partnera	(firmę	Deserownia),	
uczestnicy	mogli	wziąć	udział	w	sesji	
networkingowej,	będącej	szansą	na	
zdobycie	nowych	kontaktów	bizneso-
wych	i	poznanie	interesujących	ludzi.	
Spotkanie	zostało	zwieńczone	wystę-

pem	wokalnym	gościa	specjalnego	
–	Anity	Łazuta.	Towarzyszyła	temu	
kameralna	atmosfera,	która	wprowa-
dziła	wszystkich	w	inspirujący	nastrój.	
Ponadto,	w	trakcie	wydarzenia	rozlo-
sowano	liczne	nagrody,	ufundowane	
przez	partnerów.	Cały	wieczór	moty-
wacyjny	został	poprowadzony	przez	
Jarosława	Waśkiewicza,	redaktora	
naczelnego	portalu	biznesnafali.pl.	
Kolejne	wydarzenie	z	cyklu	zaplanowa-
no	na	wiosnę.

Pod naszym 
patronatem
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W	Gdynia	InfoBox	odbyło	się	spotkanie	
z	osobami	zainteresowanymi	ulokowa-
niem	swojej	innowacyjnej	działalności	
gospodarczej	w	Inkubatorze.	
-	Budowa	jest	na	półmetku.	Zimą	bę-
dziemy	wyposażać	inkubator,	a	1	grud-
nia	rozpoczęliśmy	rekrutację	-	mówi	
Irena	Muszkiewicz	–	Herok,	prezes	za-
rządu	Fundacji	Gospodarczej.	-	Zapra-
szamy	firmy	charakteryzujące	się	inno-
wacyjnością.	Nie	muszą	to	być	firmy	
związane	z	wysokimi	technologiami,	
może	to	być	innowacyjność	procesowa	
albo	organizacyjna,	coś	co	wyróżnia	od	

usług	czy	produktów	już	obecnych	na	
rynku.	
Gdyński	Inkubator	Przedsiębiorczości	
(GIP)	powstaje	przy	ul.	Olimpijskiej	
2	w	Gdyni.	Uroczyste	wmurowanie	
kamienia	węgielnego	odbyło	się	18	
czerwca	2014	r.	W	trzykondygnacyj-
nym	budynku	GIP	miejsce	na	pro-
wadzenie	działalności	gospodarczej	
znajdzie	około	30-50	młodych	stażem	
przedsiębiorców.	Atutem	GIP	będą	
preferencyjne	warunki	najmu	lokali	
i	liczne	dodatkowe	usługi	wspierające	
rozwój	firm.

Projekt	„Budowa	Gdyńskiego	Inkuba-
tora	Przedsiębiorczości”,	realizowany	
przez	Fundację	Gospodarczą,	jest	fi-
nansowany	ze	środków	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	
Pomorskiego	„Infrastruktura	dla	Roz-
woju	Firm	Innowacyjnych”	w	wysoko-
ści	blisko	8	mln	800	tys.	zł	oraz	ze	środ-
ków	miasta	Gdyni	w	wysokości	3	mln	
zł.	Fundacja	Gospodarcza	jako	wkład	
własny	wniosła	do	projektu	1	mln	200	
tys.	zł,	w	tym	blisko	760	tys.	zł	jako	
aport	gruntu.	Zakończenie	inwestycji	
zaplanowano	na	koniec	maja	2015	r.

inkubator 
rekrutuje przedsiębiorczych

gdyńSKi inKubaTor PrZedSiębiorcZoŚci roZPocZąŁ reKruTację. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	mat.	GIP

Wizualizacja powstającego obiektu
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W	Teatrze	Muzycznym	im.	Danuty	
Baduszkowej	w	Gdyni	odbyła	się	Gala	
Partnerów	Meritum	Banku	2014.	Pro-
wadzona	była	przez	dwóch	członków	
Kabaretu	Limo:	Wojciecha	Tremiszew-
skiego	oraz	Szymona	Jachimka.	
Podczas	gali	podsumowano	dotych-

czasowe	osiągnięcia,	przedstawiono	
plany	na	najbliższą	przyszłość	oraz	
nagrodzono	16	partnerów	w	róż-
nych	kategoriach	–	zarówno	ilościo-
wych,	jak	i	jakościowych	-	za	wkład	
w	rozwój	Sieci	Partnerskiej	Meritum	
Banku.

Potem	goście	zostali	zaproszeni	na	
spektakl	„Szalone	Nożyczki”,	a	na-
stępnie	udali	się	na	afterparty	w	Klu-
bie	Coco,	gdzie	atrakcją	wieczoru	był	
koncert	duetu	Kuba	Jurzyk	i	Paweł	
Izdebski.	-		finalistów	IV	edycji	pro-
gramu	X-Factor.

GAlA pARtneRów 
MerituM banku 2014

Sieć ParTnerSKa meriTum banKu, KTóra STanoWi TrZecią SiŁę na rynKu francZyZ banKo-

Wych i  PoSiada 188 PLacóWeK ParTnerSKich, PodSumoWaŁa 5 LaT SWojego iSTnienia. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe
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Angela	Pniewska	założyła	Agencję	Finansową	Bankier	w	lu-
tym	1999	r.	W	bieżącym	roku	razem	z	mężem	Robertem	
Pniewskim	świętowali	piętnastolecie	prowadzenia	swojej	
działalności.	Agencja	specjalizuje	się	w	sprzedaży	produktów	
finansowych	zarówno	dla	klientów	indywidualnych,	jak	i	dla	
małych	i	średnich	przedsiębiorstw.	
Angela	Pniewska	była	jednym	z	pierwszych	Partnerów,	który	
zdecydował	się	na	podjęcie	współpracy	z	Meritum	Bankiem	
(na	zasadzie	franczyzy).	W	2010	r.	otworzyła	w	Bydgoszczy	
swoją	pierwszą	Placówkę	Partnerską.	
–	Do	współpracy	z	Meritum	Bankiem	przekonał	mnie	przede	
wszystkim	prężny	rozwój	banku	i	jego	oferta	-	mówi.	-	Z	per-
spektywy	czasu	wiemy	też,	że	szeroki	wachlarz	produktów,	
jaki	proponuje	Meritum	Bank,	był	trafnym	wyborem.
Obecnie	pani	Pniewska	prowadzi	pięć	Placówek	Partner-
skich,	w	których	zatrudnia	15	doradców.	Za	największy	atut	
swojego	zespołu	uważa	doświadczenie.	W	2014	r.	Bank	
również	wyróżnił	Agencję	Finansową	Bankier	za	świetnie	
przygotowany	zespołu,	dodatkowo	Partner	otrzymał	nagrodę	

w	kategorii:	„za	najwyższy	poziom	wiedzy	Doradców„
–	Współpraca	z	ludźmi,	którzy	„znają	się	na	rzeczy”	to	czysta	
przyjemność	–	mówi	Angela	Pniewska.	–	Nasi	pracownicy	
zawsze	dążą	do	wyznaczonych	celów,	dzięki	czemu	osiągają	
bardzo	dobre	wyniki	sprzedażowe.	
Za	swój	największy	sukces	sprzedażowy	osiągnięty	od	po-
czątku	istnienia	współpracy	z	Meritum	Bankiem	Angela	
Pniewska	uważa	zbudowanie	dużej	grupy	stałych	Klientów.
-	Klient	skorzystał	kiedyś	z	naszej	z	naszej	oferty,	był	zadowo-
lony	i	wrócił	do	nas	ponownie	-	mówi.
Rok	2015	dla	firmy	Agencja	Finansowa	Bankier	będzie	
rokiem	zmian	i	dalszego	rozwoju.	W	planach	jest	również	
otwarcie	kolejnych	Placówek	Partnerskich.	

Sieć	Meritum	Banku	liczy	już	195	placówek	partnerskich	oraz	
15	oddziałów	własnych.	W	ofercie	banku	znajduje	się	bogata	
oferta	dla	małych	i	średnich	firm	oraz	klientów	indywidual-
nych.	Koszt	uruchomienia	placówki	partnerskiej	wynosi	oko-
ło	30	tys.	zł	plus	opłata	licencyjna.	

KONTAKT:

systempartnerski@meritumbank.pl

Grzegorz	Karmowski,	
tel.:	601	623	294

Joanna	Bokkus,	
tel.:	601	914	541

pRzepis nA suKCes?  

WsPółPraca z ludźmi
SeKreTem PraWdZiWego PrZePiSu na SuKceS jeST umiejęTnoŚć WSPóŁPracy Z Ludźmi. 

dobre reLacje, oParTe o WZajemne Zaufanie, PrZynoSZą KorZyŚci, cZy To W Pracy, cZy 

To W życiu oSobiSTym – móWi angeLa PnieWSKa, ParTner meriTum banKu.

-	Współpraca	z	ludźmi,	którzy	„znają	
się	na	rzeczy”	to	czysta	przyjemność	–	
mówi	Angela	Pniewska.	Na	zdjęciu	jest	
ze	swoim	mężem	Robertem	Pniewskim

TEKST: Meritum	Bank	|	ZDJĘCIE:	Meritum	Bank
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Zagadnienia	poruszane	podczas	konferencji	
przyciągnęły	grono	znakomitych	gości	z	Pol-
ski	i	z	zagranicy,	a	także	wielu	pomorskich	
przedsiębiorców	i	przedstawicieli	instytu-
cji	publicznych	oraz	organizacji	z	sektora	
pozarządowego.
Wprowadzenia	w	tematykę	aktualnej	sytu-
acji	dialogu	społecznego	w	Polsce	dokonał	
prof.	dr	hab.	Jacek	P.	Męcina,	sekretarz	stanu	
w	Ministerstwie	Pracy	i	Polityki	Społecznej	
oraz	mec.	Michał	Rzeszewicz,	konsul	honoro-
wy	Królestwa	Norwegii	w	Polsce.
Podczas	konferencji	zostały	przedstawione	
nie	tylko	przykłady	norweskich	rozwiązań	
w	sprawie	dialogu	społecznego	(którego	
charakterystyki	dokonali:	Tonje	Thue	Width	
i	Henrik	Munthe	z	Norweskiej	Konfederacji	
Pracodawców	NHO),	ale	także	przykłady	
z	Niemiec	i	Wielkiej	Brytanii	(które	zaprezen-
towali	prof.	Manfred	Weiss	oraz	prof.	Joseph	
Carby-Hall).
Grono	pracodawców	reprezentowane	było	
przez	blisko	100	pomorskich	przedsiębiorców,	
strona	związkowa	-	przez	przedstawicieli	
wszystkich	trzech	central	związkowych,	nato-
miast	z	ramienia	władz	województwa	pomor-
skiego	w	konferencji	uczestniczyli:	Ryszard	
Stachurski,	wojewoda	pomorski,	Mieczysław	
Struk,	marszałek	województwa	pomorskiego	
oraz	Hanna	Zych-Cisoń,	wicemarszałek	woje-
wództwa	pomorskiego.	Gościem	specjalnym	
konferencji	był	Władysław	Frasyniuk.
Zwieńczeniem	spotkania	była	dyskusja	pane-
lowa	„Zmiany	w	krajowym	dialogu	społecz-
nym	–	rewolucja	czy	ewolucja?”	Przy	stole	za-
siadło	osiem	osób	reprezentujących	podmio-
ty	instytucjonalnego	dialogu	trójstronnego.	
Zbigniew	Canowiecki,	Prezes	Zarządu	Praco-
dawców	Pomorza	podkreślił,	że	z	obserwacji	
i	badań	prowadzonych	przez	pomorskich	
przedsiębiorców	wynika,	iż	dialog	pomiędzy	
partnerami	społecznymi	w	dalszym	ciągu	
funkcjonuje.	Zaznaczył,	że	pomimo	wyjścia	
związków	zawodowych	ze	struktur	WKDS	
w	Gdańsku	nie	zaprzestano	rozmów	i	współ-
pracy	w	województwie	pomorskim.	Według	
niego	najważniejsze	jest,	aby	rozmowy	były	
prowadzone,	a	współpraca	trwała.

DiAlog 
i DobRe pRAKtyKi
W hoTeLu gdańSK odbyŁa Się ZorganiZoWana PrZeZ 

PracodaWcóW PomorZa Konferencja ZamyKająca 

ProjeKT „diaLog SPoŁecZny W PoLSce i W regionie 

PomorSKim, dobre PraKTyKi euroPejSKie na PrZy-

KŁadZie norWeSKim”.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe

Projekt	„Dialog	społeczny	w	Polsce	i	regionie	pomorskim	oraz	dobre	praktyki	europejskie	na	przykładzie	norweskim”	2013/112613	
Finansowany	z	Funduszy	norweskich,	Fundusz	na	rzecz	godnej	pracy	i	dialogu	społecznego.
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Wydarzeniu	towarzyszyło	spotkanie	
z	Wojciechem	Szczurkiem,	prezyden-
tem	miasta	oraz	z	przedstawicielem	
firmy	TeleMobile	Electronics,	na	które	
przybyło	wielu	młodych	gdynian.	Pod-
czas	kolejnych	spotkań	z	fachowcami,	
reprezentującymi	poszczególne	insty-
tucje	i	firmy,	zainteresowani	uzyskali	
w	atrakcyjnej	formie,	podane	przystęp-
nym	językiem,	niezbędne	informacje	
dotyczące	prowadzenia	działalności	
gospodarczej,	możliwości	wspar-
cia	finansowego,	organizacyjnego,	

szkoleniowego.
Odbył	się	także	Dzień	Otwarty	w	Fun-
dacji	Gospodarczej	w	Gdyni.	Skiero-
wany	był	zwłaszcza	do	młodych	osób	
–	uczniów	i	studentów	planujących	
rozpoczęcie	własnej	działalności	
gospodarczej.	
W	siedzibie	Fundacji	Gospodarczej	bę-
dzie	można	uzyskać	informacje	z	nastę-
pujących	dziedzin:	poradnictwo	zawo-
dowe,	w	tym	bezpłatne	przygotowania	
pełnej	informacji	dotyczącej	cech,	zain-
teresowań	i	predyspozycji	zawodowych	

badanej	osoby,	konsultacje	na	temat	
zakładania	działalności	gospodarczej,	
konsultacje	na	temat	możliwości	uzy-
skania	dofinansowania	na	założenie	
firmy	lub	na	prowadzenie	istniejącej	
firmy,	konsultacje	na	temat	możliwości	
udziału	w	projekcie	kompleksowo	przy-
gotowującym	do	prowadzenia	własnej	
firmy	(obejmującym	szkolenia,	dotację	
inwestycyjną	do	40000	zł	oraz	dodat-
kowe	wsparcie	finansowe	do	800	zł/
miesiąc),	promocja	projektu	Pomorskie	
Miasteczko	Zawodów.	

GDYŃSKi TYDZieŃ Przedsiębiorczości
W PomorSKim ParKu nauKoWo-TechnoLogicZnym W gdyni odbyŁy Się WarSZTaTy 

Z PrZedSiębiorcZoŚci.

TEKST: Dorota	Korbut
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Mieszkańcy	Trójmiasta	i	okolic	znajdą	
zatrudnienie	na	stanowiskach	takich,	jak	
m.	in.:	kierownik	magazynu,	transportu,	
magazynier	czy	operator	wózków	wi-
dłowych.	Rekrutacja	ruszy	na	przełomie	
2014/2015	roku.	
Żabka	Polska	jest	właścicielem	naj-
większej	w	kraju	sieci	sklepów	typu	
convenience	Żabka,	a	także	sieci	super-
marketów	Freshmarket,	liczących	obec-
nie	łącznie	3800	placówek.	W	związku	

z	dynamicznym	rozwojem,	firma	planuje	
uruchomienie	kolejnego	centrum	logi-
stycznego,	którego	otwarcie	przewidzia-
ne	jest	na	kwiecień	przyszłego	roku.	Cen-
trum	logistyczne	w	Pruszczu	Gdańskim	
jest	już	czwartym	obiektem	tego	typu.	
Pozostałe	mieszczą	się	w	Plewiskach	
(k.	Poznania),	Tychach	oraz	Nadarzynie	
(k.	Warszawy).	Stanowiska,	na	jakie	
poszukiwani	będą	przyszli	pracownicy,	
to	między	innymi:	kierownik	magazynu,	

transportu,	a	także	specjalista	do	spraw	
logistyki.	Żabka	Polska	zapewni	miejsca	
pracy	dla	magazynierów,	operatorów	
wózków	widłowych	i	100	pracowników	
kompletacji.	Oprócz	nich,	szansę	na	zna-
lezienie	miejsca	zatrudnienia	mają	także	
koordynatorzy	obszarów	IT,	bezpieczeń-
stwa	i	nadzoru,	chłodni	i	mroźni,	akcyzy,	
zwrotów	oraz	załadunków.	Niemal	20	
osób	otrzyma	pracę	w	obszarze	rozliczeń	
regionalnych.

-	Konsekwentnie	
inwestujemy	w	roz-
wój	naszego	syste-
mu	logistycznego,	
otwierając	kolejne	
centra	dystrybucyjne	
oraz	wprowadzając	
najnowocześniej-
sze	rozwiązania	
w	łańcuchu	dostaw,	
dzięki	czemu	jeste-
śmy	obecnie	jedną	

z	najdynamiczniej	rozwijających	się	firm	
w	Polsce.	Oferujemy	stabilne	warunki	
zatrudnienia	oraz	możliwość	rozwoju	
kariery	w	nowoczesnej	firmie	handlowej	
–	mówi	Julio	Duarte,	wiceprezes	spółki	
Żabka	Polska.
Całkowita	powierzchnia	centrum	logi-
stycznego	wynosi	28	tysięcy	m	kw.	Po-
wierzchnia	magazynowa	zajmuje	26	ty-
sięcy	m	kw.	Pozostała	przestrzeń	zostanie	
zaaranżowana	na	powierzchnie	biurowe.

inwestycjA 
w Pruszczu gdańskim

żabKa PoLSKa Zaoferuje bLiSKo 250 miejSc Pracy W noWo 

WybudoWanym cenTrum LogiSTycZnym W PruSZcZu 

gdańSKim. 

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJĘCIE:	mat.	prasowe

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
ZORGANIZOWAŁO I ROZSTRZY-
GNĘŁO KONKURS „ZIELONE MIA-
STA – W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI!”. 

Należało	zgłaszać	zrealizowane	
przedsięwzięcia	lub	inwestycje,	które	
mają	służyć	ochronie	środowiska,	
w	szczególności	nowatorskie	i	wysoce	
efektywne	ekologicznie	oraz	ekono-
micznie	rozwiązania	techniczne,	tech-
nologiczne	i	organizacyjne.	
Nagroda	główna	została	przyznana	
w	3	kategoriach.	W	kategorii	„Go-
spodarka	wodno-ściekowa	i	ochrona	
wód”	-	zwyciężył	Gdańsk,	który	
otrzyma	nagrodę	za	realizację	pro-
jektu	„Ochrona	wód	Zatoki	Gdańskiej	
–	budowa	i	modernizacja	systemu	
odprowadzania	wód	opadowych	
w	Gdańsku”.
Pomorskie	ma	też	innych	laureatów.	
W	kategorii:	„Zieleń	w	mieście”	na-
grodę	główną	otrzymał	projekt:	„Re-
witalizacja	Parku	1000-lecia	w	Chojni-
cach”	i	projekt:	„Ścieżka	przyrodniczo-
dydaktyczna	w	Tczewie”.
Dwie	inne	gdańskie	inwestycje	otrzy-
mały	wyróżnienia.	Jedno	w	kategorii	
„Transport	ekologiczny	i	infrastruktura	
drogowa”	za	inwestycję:	„Droga	ro-
werowa	wzdłuż	ul.	3-go	Maja	od	ul.	
Kolejowej	do	ul.	Hucisko	w	Gdańsku,	
realizowana	w	ramach	projektu	Roz-
wój	Komunikacji	Rowerowej	Aglo-
meracji	Trójmiejskiej	w	latach	2007-
2013”.	Drugie	wyróżnienie	w	kategorii	
„Efektywność	energetyczna	w	bu-
downictwie”	za	projekt	„Ekologiczne	
Koszary.	Zakup	i	montaż	paneli	foto-
woltaicznych	dla	celów	zaopatrzenia	
Centrum	Hewelianum	w	energię	ze	
źródeł	odnawialnych”.
Dwa	wyróżnienia	otrzymała	Koście-
rzyna.	W	kategorii:	„Efektywność	
energetyczna	w	budownictwie”	
i	w	kategorii:	„Ochrona	środowiska”.	
Nagrody,	przyznane	w	konkursie,	zo-
stały	wręczone	na	uroczystej	gali.	(AK)

Zielono 
w województwie
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By	zapoznać	się	ze	stanem	realizacji	
budowy	sieci	światłowodowej,	gminę	
Kosakowo	odwiedzili:	Andrzej	Halicki,	
minister	administracji	i	cyfryzacji,	Bog-
dan	Dombrowski,	podsekretarz	stanu	
w	ministerstwie	administracji	i	cyfry-
zacji,	Ryszard	Stachurski,	wojewoda	
pomorski.	
Największe	zainteresowanie	ministra	
oraz	wojewody	wzbudziła	technologia,	
która	została	zastosowana	na	terenie	
gminy.	Jest	to	odmiana	sieci	FTTH,	
w	której	światłowód	łączy	abonenta	
bezpośrednio	z	głównym	węzłem	do-
stępowym	operatora,	bez	jakichkol-
wiek	rozdzielaczy,	czy	innych	punktów	
pośrednich.	W	tym	rozwiązaniu,	każdy	
z	klientów	ma	„swoje”,	niezależne	włók-
no	światłowodowe,	które	nie	jest	współ-
dzielone	przez	innych	użytkowników.	
Sieci	tego	typu	cechuje	duża	prostota,	
niezawodność	oraz	skalowalność	świad-
czonych	usług.	Budowa	sieci	FTTH	Point	
To	Point	w	gminie	Kosakowo	jest	naj-
większym	tego	typu	przedsięwzięciem	
w	Polsce.

KoSaKowo 
z siecią 
światłowodową

NA TERENIE GMINY KOSAKOWO ZO-
STAŁA WDROŻONA TEChNOLOGIA 
FTTh POINT TO POINT, CZYLI ŚWIA-
TŁOWÓD DO DOMU.

TEKST: Dorota	Korbut
ZDJĘCIE:	UG	Kosakowo

Był	to	obskurny	dworzec,	a	teraz	jest	
estetyczny,	wyremontowany	budy-
nek.	Znajdują	się	w	nim	nie	tylko	
kasy,	poczekalnie	i	informacja	kolejo-
wa,	ale	także	miejsce	o	charakterze	
kulturalnym.
Przede	wszystkim	do	Stacji	Kultura	
została	przeniesiona	rumska	bibliote-
ka.	Ale	to	nie	wszystko.	Część	dworca	
nie	pełni	już	swojej	dotychczasowej	
funkcji.	To	miejsce,	które	przyciąga	
artystów,	lokalnych	twórców	oraz	
organizacje	pozarządowe,	zajmujące	
się	propagowaniem	sztuki	i	kultury.
Najbardziej,	oprócz	mieszkańców,	

z	remontu	budynku	i	zmiany	jego	
przeznaczenia	cieszą	się	władze	bi-
blioteki.	Mają	bowiem	do	dyspozycji	
aż	czterokrotnie	większą	powierzch-
nię,	niż	dotychczas.	W	budynku	
Stacji	Kultura	będą	się	mieścić	także	
pracownie:	plastyczne,	rzeźby,	foto-
grafii,	modelarstwa.	Nie	zabraknie	
też	miejsca	na	organizację	wystaw.
Koszt	remontu	dworca	wyniósł	4,5	
mln	złotych.	Miasto	do	inwestycji	
dołożyło	750	tysięcy	złotych.	Pie-
niądze	te	udało	się	pozyskać	z	Mi-
nisterstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	
Narodowego.

stACJA 
kulturA 
w Rumi
noWocZeSna bibLioTeKa, cZyTeLnia muLTimediaLna, 

SiedZiba organiZacji PoZarZądoWych oraZ miejSce, 

gdZie Są organiZoWane roZmaiTe imPreZy KuLTuraL-

ne – To WSZySTKo i jeSZcZe Więcej SKuPia STacja KuL-

Tura W rumi.

TEKST: Rafał	Korbut	|	ZDJĘCIE:	mat.	prasowe
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Gdynia,	obok	Gdańska,	Warszawy,	Krakowa	i	Tatr,	zagrała	
w	spocie	promującym	nasz	kraj.	
Film	rozpoczyna	scena	w	angielskiej	szkole.	Chłopiec	opowia-
da	koledze,	co	robił	podczas	wakacji	w	Polsce.	Był	z	rodzicami	
nad	morzem	(na	gdyńskim	bulwarze),	widział	stadion	wycią-
gany	z	wody	na	plażę	przez	setki	siłaczy	(ta	scena	kręcona	była	
w	Gdyni),	obserwował	rycerską	bitwę	na	ulicach	Warszawy,	
poszukiwał	smoka	w	Krakowie,	a	na	koniec	odwiedził	śpiącego	
olbrzyma	w	górach.	Opowieści	towarzyszą	fantastyczne	ujęcia,	
a	potem	chłopiec	wyciąga	tablet	i	pokazuje	zdjęcia	z	-	już	naj-
zupełniej	realnych	-	miejsc.	I	tu	wprawne	oko	wypatrzy	wiele	
akcentów	gdyńskich:	Sea	Towers,	molo	w	Orłowie,	zdjęcie	
miasta	i	portu	z	lotu	ptaka.	Klip	wieńczy	hasło	promocyjne:	
„Polska	-	tam,	gdzie	dzieją	się	niewiarygodne	rzeczy”	(„Polska	

-	where	the	unbelievable	happens”).	Film	został	zrealizowany	
na	zamówienie	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych.

GdyniA w Klipie 
pROMUjĄcYM pOlSKę

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	www.gdynia.pl

WyciągnięTy Z morZa gdańSKi STadion Ląduje na PLaży W gdyni. niemożLiWe? możLi-

We, ZWŁaSZcZa że fiLm, KTóry o Tym oPoWiada, noSi TyTuŁ „PoLSKa - Tam, gdZie dZieją 

Się nieWiarygodne rZecZy”. 

kolbudy cZWARTĄ GMinĄ W pOlSce

W ciągu ostatnich lat na terenie gminy 
Kolbudy zmieniło się wiele. Docenili 
to autorzy raportu podsumowującego 
kończącą się kadencję samorządu. 
Wśród gmin o charakterze przemysło-
wo-usługowym gmina Kolbudy zajęła 
4. miejsce w Polsce.

TEKST: Dorota	Korbut/kolbudy.pl	

Ranking,	pokazujący	zmiany	w	poten-
cjale	gospodarczym,	przygotowany	
został	przez	renomowaną	firmę	Curulis.	
Cały	raport,	którego	ranking	jest	czę-
ścią,	miał	z	założenia	wyróżniać	samo-
rządowców,	którzy	realnie	wpłynęli	na	
rozwój	jednostki,	niezależnie	od	tego,	
czy	na	jej	terenie	znajdują	się	wielkie	
przedsiębiorstwa,	czy	grunty	rolne.	
W	wielu	zestawieniach	dotyczących	
zamożności	gmin	wyniki	są	bowiem	
powtarzalne.	Trudno	bowiem	z	dnia	na	

dzień	przestać	być	jednostką	bogatą,	
czy	też	takie	bogactwo	nagle	pozy-
skać.	Zatem		w	kraju	jest	kilkadziesiąt	
samorządów,	regularnie	zgarniających	
różnego	rodzaju	nagrody,	przy	czym	
większość	ich	„bogactwa”	jest	w	dużej	
mierze	niezależna	od	poczynań	władz.	
Zaprezentowany	raport	odpowiada	
natomiast	wprost	na	pytanie	o	skutecz-
ność	poczynań	wójtów,	burmistrzów	
i	prezydentów	w	ostatnich	czterech	
latach.
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Kaszubski	Inkubator	Przedsiębiorczości	
to	szansa	rozwoju	innowacyjnych	przed-
siębiorstw	w	Bytowie,	Kościerzynie,	Lę-
borku	i	Kartuzach.	Decyzja	o	utworzeniu	
takiej	instytucji	zapadła	w	2012	r.,	gdy	
w	siedzibie	Urzędu	Marszałkowskiego	
w	Gdańsku	zawarto	umowę	na	dofinan-
sowanie	projektu.	

MODELOWA WSPÓŁPRACA 
SAMORZąDÓW

Liderem	wdrażanego	projektu	jest	
Kościerzyna.	Od	wielu	lat	władze	tego	
miasta	konsekwentnie	wprowadzają	
programy	i	ułatwienia	dla	osób	i	firm	
tworzących	miejsca	pracy:	Rada	Miasta	
uchwaliła	Program	Rozwoju	Przedsię-
biorczości	na	lata	2013-2020,	trwają	też	
prace	projektowe	w	obszarze	wyznaczo-
nym	na	utworzenie	Kościerskiej	Strefy	
Aktywności	Gospodarczej.	Jednak	za	
najważniejszą	inwestycję	wspierająca	
rozwój	przedsiębiorczości	należy	uznać	

gotowe	do	użytkowania	inkubatory	
przedsiębiorczości	w	czterech	powia-
towych	miastach.	Będą	one	pełnić	
kluczową	rolę	w	podnoszeniu	konkuren-
cyjności	i	innowacyjności	firm	zlokalizo-
wanych	na	obszarze	ich	oddziaływania.	

SZEROKI WAChLARZ WSPIERANIA 
FIRM

Oferta	inkubatorów	obejmować	będzie	
m.	in.	wynajem	po	cenach	preferencyj-
nych	pomieszczeń	na	rzecz	prowadzonej	
działalności	gospodarczej.	Inkubatory	
zostaną	także	wyposażone	w	eksplorato-
rium,	czyli	strefę	edukacji	przedsiębior-
czości	i	nauk	matematyczno-przyrodni-
czych,	pobudzających	pasję	odkrywania	
i	zdobywania	wiedzy.	Przedsiębiorcy	
uzyskają	również	dostęp	do	usług	do-
radczych,	m.	in.	w	zakresie	zagadnień	
związanych	z	prowadzeniem	działalności	
gospodarczej.	Oferta	inkubatora	obej-
muje	też		wynajem	sal	konferencyjnych	

oraz	sal	spotkań	według	stawek	ko-
mercyjnych,	prowadzenie	usług	E-biura	
i	biur	z	elastycznym	czasem	wynajmu	
(coworking).

WSPARCIE I OSZCZĘDNOŚć

W	trakcie	realizacji	projektu	z	infra-
struktury	inkubatorów	skorzysta	łącznie	
45	przedsiębiorstw	innowacyjnych,	
a	z	usług	utworzonych	laboratoriów	
skorzysta	25	przedsiębiorstw.	Opera-
torem	Inkubatora	w	Kościerzynie	jest	
konsorcjum	utworzone	przez	Pomorski	
Inkubator	Przedsiębiorczości,	Kaszubską	
Fundację	Przedsiębiorczości	SA	i	Regio-
nalną	Izbę	Gospodarczą.
Warto	podkreślić,	że	wszystkie	bu-
dynki	inkubatorów	wykonane	zostaną	
w	technologii	energooszczędnej,	co	
zdecydowanie	obniży	koszty	ich	przy-
szłej	eksploatacji,	a	także	będą	dosto-
sowane	do	obsługi	przedsiębiorców	
niepełnosprawnych.

szAnsA nA 
roZwój i innowAcyjność
W cZTerech LoKaLnych oŚrodKach roZWoju SPoŁecZno-goSPodarcZego - byTo-

Wie, KoŚcierZynie, LęborKu i KarTuZach - PoWSTaŁy inKubaTory PrZedSiębiorcZoŚci, 

funKcjonujące Pod WSPóLną i jednoLiTą marKą.

TEKST: Rafał	Korbut	|	ZDJĘCIE:	kartuskipowiat.com.pl
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Będzie	to	szlak	edukacyjny	historyczno	–	patriotyczny	i	rekre-
acyjny	pieszo	–	rowerowy.	Utworzenie	Szlaku	Hymnu	Narodo-
wego,	łączącego	dwa	położone	w	województwie	pomorskim	
miejsca	o	szczególnym	znaczeniu	dla	historii	i	kultury	naszego	
kraju:	Muzeum	Hymnu	Narodowego	w	Będominie	(oddział	
Muzeum	Narodowego	w	Gdańsku)	z	półwyspem	Westerplat-
te	jest	wspólną	inicjatywą	samorządów	metropolii	gdańskiej.	
W	dodatku	krzyżować	się	on	będzie	z	funkcjonującymi	już	
szlakami:	Menonitów,	Cysterskim,	a	także	z	projektowanym	
przez	Europejską	Federację	Cyklistów	Szlakiem	Żelaznej	
Kurtyny.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	operatorem	tej	nowej	
inicjatywy	będzie	miasto	Gdańsk,	reprezentowane	podczas	
podpisania	listu	intencyjnego	przez	wiceprezydenta	Macieja	
Lisickiego	–	prezesa	Polskiej	Unii	Mobilności	Aktywnej.	Powie-
dział	on:
-	Cieszę	się,	że	zainaugurowaliśmy	tworzenie	nowego	atrak-
cyjnego	produktu	turystycznego.	Nowy	szlak	edukacyjno–re-
kreacyjny	ma	szansę	powstać	już	w	ciągu	najbliższych	czte-
rech	lat.	Przed	nami	wyznaczenie	dokładnego	przebiegu	szla-
ku	oraz	stworzenie	infrastruktury	towarzyszącej,	czyli	zaplecza	
w	postaci	miejsc,	gdzie	turyści	będą	mogli	przysiąść,	by	posilić	
się,	czy	odpocząć.		Niewykluczone,	że	konieczna	będzie,	na	
pewnych	odcinkach	szlaku,	budowa	dróg	rowerowych.	To	
wszystko	będzie	teraz	przedmiotem	dyskusji	i	uzgodnień	pod-
miotów	zaangażowanych	w	projekt,	a	jest	ich	dużo,	co	cieszy.
Jak	mówi	Marek	Biernacki,	poseł	na	Sejm	już	IV	kadencji,	b.	

szlAK 
Hymnu 

nArodoweGo
PodPiSany ZoSTaŁ LiST inTencyjny W SPraWie roZPocZęcia dZiaŁań ZmierZających do 

ZaWiąZania ParTnerSTWa W ceLu PrZygoToWania i reaLiZacji ProjeKTu „SZLaK hymnu 

narodoWego: WeSTerPLaTTe – będomin”. 

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJĘCIA:	Anna	Kłos

marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, 
jeden z sygnatorów listu intencyjnego
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minister	sprawiedliwości,	który	od	lat	hobbystycznie	i	wy-
trwale	działa	na	rzecz	kultury	i	poszanowania	spuścizny	histo-
rycznej,	którego	zasługą	jest	włączenie	się	do	tej	inicjatywy	
Regionalnej	Dyrekcji	Lasów	Państwowych,	pierwszym	zasłużo-
nym	dla	idei	szlaku	Będomin-Westerplatte	jest	Alojzy	Szoska.	
On	to,	pełniąc	przez	ok.	30	lat	funkcje	w	samorządzie	gminy	
Nowa	Karczma,	walczył	o	nadanie	placówce	w	Będominie	
należnego	jej	miejsca	–	a	w	początkach	jego	działań	była	tam	
tylko	skromna	Izba	Pamięci.	Jego	działania	kontynuuje	nowy	
wójt	–	Andrzej	Pollak,	a	mocno	wspiera	Dariusz	Męczykowski	
z		sejmiku	pomorskiego.	Ten	ostatni	zapowiada,	że	to	tylko	
I	etap	działań.	W	przyszłości	zawalczy	jeszcze	o	dołączenie	
do	tego	szlaku	nowych	tras	–	z	Będomina	do	Sikorzyna,	które	
było	rodowym	gniazdem	Wybickich	(a	które	opuścił	w	1747	
roku	Piotr	Wybicki,	przeniósłszy	się	do	Będomina	z	żoną	Kon-
stancją	i	7	córkami,	gdzie	urodził	się	długo	wyczekiwany	syn	–	
Józef),	oraz	z	Będomina	do	Szymbarku,	gdzie	centrum	patrio-
tyczne	stworzył	nieodżałowanej	pamięci	Daniel	Czapiewski.
List	intencyjny	w	sprawie	rozpoczęcia	działań	zmierzających	
do	zawiązania	partnerstwa	w	celu	przygotowania	i	realizacji	
projektu	podpisało	aż	15	sygnatariuszy,	przede	wszystkim	sa-
morządowcy,	przez	których	tereny	ma	przebiegać	nowy	szlak.	

W	imieniu	Pawła	Adamowicza,		prezydenta	Gdańska,	podpi-
sał	list	Maciej	Lisicki,	jego	zastępca	ds.	polityki	komunalnej.	
List	intencyjny	sygnowali	także:	Mieczysław	Struk,	marszałek	
województwa	pomorskiego,	Dariusz	Męczykowski,	wiceprze-
wodniczący	sejmiku	pomorskiego,	Cezary	Bieniasz-Krzywiec,	
starosta	gdański,	Remigiusz	Dróżdż,	prezes	Gdańskiej	Izby	
Turystyki	(w	imieniu	Pomorskiej	Regionalnej	Organizacji	Tury-
stycznej),	wójtowie	gmin:	Kolbudy	–	Leszek	Grombala,	Przy-
widz	–	Marek	Zimakowski,	Nowa	Karczma	–	Andrzej	Pollak,	
Piotr	Lizakowski,	starosta	kościerski,	Paweł	Machcewicz,	dy-
rektor	Muzeum	II	Wojny	Światowej	w	Gdańsku,	Wojciech	Bo-
nisławski,	dyrektor	Muzeum	Narodowego	w	Gdańsku,	Michał	
Glaser,	dyrektor	Biura	Gdańskiego	Obszaru	Metropolitalnego,	
a	także	przedstawiciele:	Regionalnej	Dyrekcji	Lasów	Państwo-
wych	w	Gdańsku	–	wicedyrektor	Stanisław	Wiśniewski,	Zarzą-
du	Dróg	Wojewódzkich	w	Gdańsku	–	dyrektor	Włodzimierz	
Kubiak	oraz	Polskiej	Unii	Mobilności	Aktywnej.
Dyrektor	Włodzimierz	Kubiak	mobilizuje	sygnatariuszy	do	
wzmożonej	aktywności,	ponieważ	nowy	szlak	ma	przebiegać	
równolegle	do	drogi	wojewódzkiej	nr	221,	której	przebudowa	
rozpocznie	się	niebawem.	Na	realizację	zadania	partnerzy	
projektu	planują	pozyskać	wsparcie	unijne.

od prawej: dariusz męczykowski, maciej Lisicki, marek biernacki, mieczysław Struk
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Modernizacja	zwanego	kiedyś	„pentagonem“	budynku,	w	któ-
rym	teraz	powstaje	Park	Konstruktorów,	osiągnęła	półmetek.	
Rozpoczyna	się	rekrutacja	firm,	które	będą	tam	prowadzić	
działalność.	
Park	Konstruktorów	to	wspólne	przedsięwzięcie	Pomorskie-
go	Parku	Naukowo-Technologicznego	Gdynia	i	Pomorskiej	
Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej.	Powstaje	w	odpowiedzi	na	
zapotrzebowanie	inwestorów,	projektantów,	inżynierów	i	in-
nowacyjnych	firm	działających	w	różnych	branżach.	
-	Chodzi	o	uzupełnienie	oferty	parków	naukowo-technologicz-
nych	w	Gdyni	i	Gdańsku	o	nowe	prototypownie,	pracownie	
warsztatowe	i	projektowe,	przystosowane	do	tzw.	czystej	
produkcji	m.	in.	w	dziedzinie	elektroniki,	automatyki,	robotyki,	
inżynierii	oraz	wzornictwa	przemysłowego	–	wylicza	Michał	

Guć,	wiceprezydent	Gdyni.	-	Tę	lukę	wypełnić	ma	właśnie	Park	
Konstruktorów.	
Podczas	śniadania	biznesowego,	wspólnie	z	Michałem	Gu-
ciem,	wiceprezydentem	Gdyni	oraz	Teresą	Kamińską,	prezes	
zarządu	Pomorskiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej	rozma-
wiano	o	możliwościach	rozwoju,	jakie	da	przedsiębiorcom	to	
nowo	powstające	miejsce.	Śniadanie	było	okazją	do	prezen-
tacji	postępów	na	budowie	w	Parku	Konstruktorów	w	Gdyni.	
Inwestycja	osiągnęła	stan	surowy.	Zaprezentowano	również	
przyszłym	najemcom	możliwości	i	plany	rozwiązań	wdraża-
nych	w	Parku	Konstruktorów.	W	wydarzeniu	uczestniczyli	
przedstawiciele	pomorskich	firm	technologicznych,	przyszli	
użytkownicy	Parku	Konstruktorów.	Spotkanie	odbyło	się	w	sali	
BC,	budynek	G-330	„Akwarium”.

Park  konstruktoróW
nA półMeTKU

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	UM	Gdynia/	K.	Romański

Tereny Po byŁej STocZni gdynia Wracają do życia. TrWają Prace nad reWiTaLiZacją 

KoLejnego ich fragmenTu. 

o parku dyskutowano wspólnie z michałem guciem, 
wiceprezydentem gdyni oraz Teresą Kamińską, prezes 
zarządu PSSe

modernizacja zwanego kiedyś „pentagonem“ budynku, w którym 
teraz powstaje Park Konstruktorów, osiągnęła półmetek
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Frekwencja	była	imponująca,	ponieważ	wszyscy	byli	cieka-
wi,	jak	człowiek	legenda	pierwszej	Solidarności,	uczestnik	
obrad	przy	Okrągłym	Stole,	odnalazł	się	we	współczesnej	
rzeczywistości.	Szczególnie,	że	temat	spotkania	brzmiał:	
„Od	opozycjonisty	do	biznesmena”.	Trzeba	dodać,	że	dawny	
kierowca	autobusu	od	1992	r.	kieruje	firmą	przewozową	
Fracht,	której	jest	współwłaścicielem.		
-	Bolesne	jest,	że	uwaga	polityków	skupia	się	na	tym,	jak	
wywabić	wielki	biznes	z	rajów	podatkowych	i	zmusić	do	
płacenia	podatków	w	Polsce,	zamiast	pomyśleć	jak	uprościć	
system	podatkowy,	uczynić	go	transparentnym	i	przewidy-
walnym	w	dalszej	perspektywie	–	mówił	Władysław	Frasy-
niuk.	-	Nowa	ordynacja	podatkowa	jest	koniecznością.	Jeśli	
chodzi	o	związki	zawodowe,	to	powinny	one	wyjść	z	zakła-
dów	pracy,	gdzie	mają	pokusę	zbyt	ścisłej	współpracy	ze	

stroną	właścicielską,	które	je	utrzymuje.	
W	trakcie	dyskusji	głos	zabrała	m.	in.	Teresa	Kamińska,	pre-
zes	PSSE.	Za	główną	wadę	polskiego	systemu	polityki	uważa	
ona	brak	kontynuacji	tego,	co	dobrego	w	gospodarce	udało	
się	wypracować.	Przy	każdej	zmianie	partii	u	władzy,	nowo	
wybrani	koniecznie	chcą	zaczynać	wszystko	od	nowa,	tym-
czasem	prawidłowo	funkcjonującą	gospodarkę	buduje	się	
systematycznie	–	cegiełka	po	cegiełce.
Narzekano	także	na	niewłaściwe	zasady	działania	służb	
celnych,	które	wszystkich	traktują	jak	potencjalnych	prze-
stępców	i	poprzez	swe	procedury	sprawiają,	że	na	polskim	
imporcie	zarabia	port	w	Hamburgu	i	niemieccy	przewoźnicy	
kolejowi	oraz	drogowi.	Wprawdzie	projekt	nowej	ustawy,	
która	ma	to	zmienić,	jest	procedowany	w	Sejmie,	ale	jesz-
cze	daleko	do	realizacji.

od opozycjonisty 
do biznesmena
goŚciem PracodaWcóW PomorZa 

byŁ WŁadySŁaW fraSyniuK. 

władySław fRaSynIuK
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Spotkanie,	podczas	którego	gospodarzem	
był	Janusz	Piechociński,	wicepremier	
i	minister	gospodarki,	odbyło	się	w	mini-
sterstwie.	Poświęcone	było	najnowszym	
wynikom	rankingu	fDi	Magazine,	doty-
czącym	Specjalnych	Stref	Ekonomicznych.	
PSSE	otrzymała	nagrodę	specjalną	za	
aktywność	CSR,	w	tym	programy	dla	mło-
dych	matek,	stypendia	dla	naukowców	
i	szkolnictwo	zawodowe.

MięDZYnARODOWe Wyróżnienie dLa PSSe 
TERESA KAMIńSKA, PREZES POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, DOŁąCZYŁA DO SWYCh NAGRÓD 
I WYRÓŻNIEń JESZCZE JEDNO TROFEUM. 

TEKST: Anna	Kłos W	opinii	wicepremiera	jednym	z	bardzo	
ważnych	zadań,	które	spoczywa	obecnie	
na	kierujących	SSE	jest	m.	in.	proces	
kształcenia	zawodowego.	
–	Bardzo	ważna	w	tym	obszarze	jest	
ścisła	współpraca	ze	szkołami	i	uczel-
niami	zawodowymi,	aby	uwzględnić	
przede	wszystkim	potrzeby	rynku	pracy	
-	podkreślił.
W	najnowszym	rankingu	fDi	Magazine,	
grupa	Financial	Times,	GlobalFreezonesof	
the	Year	2014,	wyróżniono	cztery	polskie	

Specjalne	Strefy	Ekonomiczne.	Prócz	
Pomorskiej	-	Łódzką,	Katowicką	i	Wał-
brzyską.	Tegoroczna	klasyfikacja	odbyła	
się	po	raz	pierwszy	na	nowych	zasadach,	
uwzględniających	podział	w	zależności	od	
kontynentu.
-	Jesteśmy	w	pierwszej	trójce	najatrakcyj-
niejszych	stref	ekonomicznych	w	Europie,	
a	naszym	walorem	jest	m.	in.	wysoki	
poziom	nowych	technologii	–	cieszył	się	
Janusz	Piechociński	podczas	konferencji	
prasowej.
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Dyskusję	rozpoczął	dr	Marcin	Adam-
czyk,	który	mówił	o	trudnościach	
występujących	po	stronie	szeroko	ro-
zumianej	administracji.	Dzielił	się	także	
swoim	doświadczeniem	z	kilkuletniej	
pracy	w	kolegium	odwoławczym.	Nato-
miast	mec.	Tomasz	Kaczyński,	na	bazie	
swoich	doświadczeń	z	pracy	w	admini-
stracji	podatkowej	i	obecnie	w	kance-
larii	prawnej,	mówił	o	barierach	podat-
kowych.	Janusz	Piechociński,	wicepre-
mier	i	minister	gospodarki,	krytycznie	
odnosił	się	do	zarzutów	prelegentów.	
Wskazywał,	że	on	od	momentu	objęcia	
funkcji	ministra	gospodarki	pracuje	

nad	zmianą	nastawień	urzędników,	ich	
mentalności	i	przepisów	prawa.	Dowo-
dził,	że	z	jego	inicjatywy	lada	moment	
będzie	zmieniona	ustawa	o	swobodzie	
działalności	gospodarczej	oraz,	że	
przedsiębiorca	ma	być	partnerem	wła-
dzy.	Zachęcał	do	kontaktu	drogą	elek-
troniczną	z	jego	administracją.	
Uczestnicy	dyskusji	dowodzili	m.	in.,	
że	nowa	ustawa	OSDG	jest	niepo-
trzebna,	skoro	wystarczy	przestrzegać	
konstytucji,	która	gwarantuje	wolność	
gospodarczą,	a	nie	tworzyć	nowe	prze-
pisy.	Zadawano	liczne	pytania,	na	które	
wicepremier	odpowiadał	osobiście.	Na	

zakończenie	wręczono	listy	gratulacyj-
ne	z	okazji	25-lecia	transformacji	ustro-
jowej,	podpisane	przez	wicepremiera	
oraz	Urszulę	Pasławską,	wiceministra	
skarbu	państwa	i	Wiesława	Łubińskie-
go,	kanclerza	olsztyńskiej	loży	BCC.
Janusz	Piechociński	był	także	gościem	
specjalnym	wyjątkowej	uroczystości.	
W	przeddzień	jubileuszu	ćwierćwiecza	
upadku	muru	berlińskiego,	w	Olsztynie	
symbolicznie	rozebrano	mur	ułożony	
z	Chleba	Pokoju.	Wicepremier	dzielił	
się	z	mieszkańcami	miasta	„cegłami”	
upieczonymi	z	ziarna	zasianego	w	stre-
fie	wokół	byłego	muru	berlińskiego.

o barierach 
w biznesie

SPoTKanie Z PrZedSiębiorcami i doradcami PodaTKoWymi Warmii i maZur na TemaT 

barier W ProWadZeniu dZiaŁaLnoŚci goSPodarcZej odbyŁo Się W oLSZTynie.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe
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Zmiany	ucieszą	zarówno	Teresę	Kamiń-
ską,	prezes	Pomorskiej	Specjalnej	Strefy	
Ekonomicznej,	jak	i	kierownictwo	obec-
nych	oraz	przyszłych	firm	zlokalizowanych	
na	terenie	stref.	Nowe	rozwiązania	uła-
twią	działalność	przedsiębiorstw	w	SSE.	
Ustawa	wchodzi	w	życie	1	stycznia	2015	r.
Inwestor	nie	będzie	musiał	czekać	na	
zakończenie	procedur	poszerzenia	granic	
strefy.	Dzięki	nowym	przepisom	możliwe	
będzie	wcześniejsze	złożenie	wniosku	
o	przyznanie	pomocy	publicznej	do	mi-
nistra	gospodarki	w	przypadku,	gdy	duży	
przedsiębiorca	planuje	inwestycję	na	
gruncie	nieobjętym	strefą	w	dniu	złoże-
nia	wniosku.	Przedsiębiorca	będzie	mógł	
rozpocząć	inwestycję	po	potwierdzeniu	
przez	MG	spełnienia	efektu	zachęty.	
Możliwość	wcześniejszego	przystąpienia	
do	realizacji	inwestycji	jest	rozwiązaniem	
oczekiwanym	przez	przedsiębiorców,	
zwłaszcza	w	sytuacji	długotrwałego	pro-
cesu	legislacyjnego	zmiany	granic	stref.	
Wprowadzone	zostaną	również	jednolite	
zasady	zmiany	zezwolenia	na	prowadze-
nie	działalności	w	strefie,	bez	względu	na	
datę	wydania	zezwolenia.	Od	4	sierpnia	
2008	r.	zasady	zmiany	zezwolenia	są	
korzystniejsze	od	obowiązujących	wcze-
śniej,	ponieważ	dopuszczają	obniżenie	
warunku	zatrudnienia	o	nie	więcej	niż	20	
proc.	wielkości	bazowej.	W	warunkach	
recesji	gospodarczej	regulacja	ta	stała	się	
niezbędna	również	dla	przedsiębiorców	
posiadających	wcześniej	wydane	zezwo-
lenia.	Dlatego	zastosowanie	jej	wobec	

strefy eKonomiczne 
Po noWemu

Sejm PrZyjąŁ PrZygoToWany W miniSTerSTWie goSPodarKi ProjeKT uSTaWy o Zmianie 

uSTaWy o SPecjaLnych STrefach eKonomicZnych. 

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJĘCIE:	mat.	prasowe

wszystkich	przedsiębiorców	strefowych	
powinno	uchronić	wiele	firm	przed	skut-
kami	cofnięcia	zezwolenia,	tym	samym	
zapewniając	im	możliwość	przetrwania	
trudnego	okresu.	
W	projekcie	nowelizacji	ustawy	zapropo-
nowano	także	zastąpienie	przedstawicie-
la	wojewody	przedstawicielem	ministra	
finansów	w	radach	nadzorczych	spółek	
zarządzających	strefami.	Przemawia	za	
tym	forma	pomocy	publicznej	udzielanej	
w	strefach	(zwolnienia	podatkowe),	poło-
żenie	stref	na	terenie	kilku	województw	

i	fakt,	że	wojewoda	nie	odpowiada	za	
rozwój	regionalny.
Rozszerzony	został	katalog	głównych	
zadań	zarządzających	SSE.	Strefy	będą	
prowadziły	współpracę	ze	szkołami	po-
nadgimnazjalnymi	i	wyższymi	w	celu	do-
stosowania	ich	oferty	edukacyjnej	i	pro-
gramów	do	potrzeb	pracodawców.	SSE	
będą	również	zobowiązane	do	prowadze-
nia	działań	zwiększających	potencjał	stref	
do	powstawania	struktur	klastrowych.	
Nasza	pomorska	strefa	już	to	robiła,	nie	
czekając	na	ustawę.
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ODBYŁO SIĘ WMUROWANIE KAMIENIA 
WĘGIELNEGO POD NOWE NABRZEŻE 
PORTOWE, MIEJSCE NAPRAW, POSTOJU 
I REMONTÓW STATKÓW RYBACKICh 
PRZY UL. JAChTOWEJ 4 W ŁEBIE – CZYLI 
MINISTOCZNIĘ REMONTOWą.
 
Obok	nowo	wybudowanego	i	funkcjonujące-
go	Centrum	Pierwszej	Sprzedaży	Ryb	zapro-
jektowano	nabrzeże	z	suwnicą	do	slipowania	
i	wodowania	kutrów	rybackich,	które	stanie	
się	w	przyszłości	wzorcowym	centrum	obsłu-
gi	floty	rybackiej.	W	jednym	miejscu	rybacy	
będą	mogli	nie	tylko	wyładować	swoje	ryby,	
ale	także	zaopatrzyć	kutry,	dokonać	niezbęd-
nych	napraw	i	remontów. 
Jest	to	inicjatywa	Zrzeszenia	Rybaków	Mor-
skich	Organizacji	Producentów	z	prezesem	
Michałem	Neclem	na	czele.	Na	razie	zamie-
rzają	oni	na	ten	cel	wydać	blisko	5	500,00	zł	
pochodzących	ze	środków	UE.	Chcą	już	za	
rok	spotkać	się	w	tym	samym	miejscu	otwie-
rając	uroczyście	nowy	obiekt. 
-	To,	że	nowa	inwestycja	ma	szanse	realizacji,	
jest	dużą	zasługą	i	wynikiem	osobistego	za-
angażowania	pana	Andrzeja	Strzechmińskie-
go,	burmistrza	Łeby	–	mówi	Michał	Necel.	
-	Jego	pomoc,	wsparcie,	a	przede	wszystkim	
zrozumienie	problematyki	rybołówstwa	
pozwala	rozwijać	ten	ważny	gospodarczo	
sektor	terenów	nadmorskich.	W	Łebie	od	
szeregu	lat	spotkaliśmy	się	ze	zrozumieniem	
naszych	potrzeb	ze	strony	władz	samorzą-
dowych:	burmistrzów,	radnych,	a	także	pra-
cowników	Urzędu	Miejskiego	w	Łebie,	dla	
których	rybołówstwo	stanowi	nierozerwalny	
element	kulturowy	i	gospodarczy	miasta.
Współpraca	ta	może	stanowić	przykład	do-
skonałej	trójstronnej	korelacji	działań:	władz	
lokalnych,	stowarzyszenia,	jakim	jest	Zrzesze-
nie	i	sektora	prywatnego,	czyli	armatorów	
kutrów	rybackich.

Łebscy 
rybacy
będą mieli 
ministocznię

TEKST: Anna	Kłos

Są	wśród	nich	m.	in.	lekarze,	
dentyści,	prawnicy	(z	wyjątkiem	
notariuszy),	doradcy	podatkowi,	
a	także	warsztaty	motoryzacyjne,	
zakłady	kosmetyczne	i	fryzjerskie,	
zakłady	gastronomiczne	(zarów-
no	stacjonarne,	jak	i	świadczące	
usługi	cateringowe,	z	wyłączeniem	
usług	na	pokładach	samolotów	
oraz	w	stołówkach	szkolnych).
Zasadne	jest,	aby	wszyscy	podat-
nicy	funkcjonowali	w	oparciu	o	te	
same	reguły	gry.	Business	Centre	
Club	popiera	jawność	i	rozszerze-
nie	skali	rejestrowania	dochodów.	
Nałożenie	obowiązku	związanego	
z	instalowaniem,	eksploatacją	
i	utrzymaniem	kas	to	jednak	dla	
firm	dodatkowe	koszty.	Rachunek	
ten	powinien	równoważyć	wzrost	
wiarygodności	takich	podatników	
po	stronie	organów	podatkowych.
Rozporządzenie	zawiera	regulacje	
dotyczące	ewidencjonowania	ob-

rotu	i	kwot	podatku	na	lata	2015	
-	2016.	Wydanie	nowego	rozporzą-
dzenia	było	koniecznością.	Gdyby	
minister	finansów	tego	nie	zrobił,	
to	z	dniem	1	stycznia	2015	r.	obo-
wiązek	stosowania	kas	fiskalnych	
objąłby	bez	wyjątku	wszystkich	
podatników.	Z	końcem	2014	r.	
przestaje	bowiem	obowiązywać	
dotychczasowe	rozporządzenie	
ministra	finansów	w	sprawie	zwol-
nień	z	obowiązku	prowadzenia	
ewidencji	przy	zastosowaniu	kas	
rejestrujących.	Wraz	z	nim	nastę-
puje	utrata	prawa	do	zwolnienia	
na	kasy	fiskalne	dotyczące	m.	in.	
działalności	w	zakresie	opieki	me-
dycznej.	Lekarze	i	lekarze	dentyści	
zostali	pozbawieni	prawa	do	ja-
kichkolwiek	zwolnień	z	obowiązku	
posiadania	kas	fiskalnych.	Kasy	
fiskalne	będą	musieli	wprowadzić	
w	swej	działalności	najpóźniej	do	1	
marca	2015	r.

Kasy fisKalne dla lekarzy 
i innych grup zawodowych

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015 R. KOLEJNE GRUPY ZAWODOWE ZOSTANą 
OBJĘTE OBOWIąZKIEM ZAINSTALOWANIA KASY FISKALNEJ. 

TEKST: Dorota	Korbut
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Janusz	Jarosiński,	prezes	zarządu	Portu	Gdynia	i	Marek	
Kwiatkowski,	prezes	Bałtyckiego	Terminala	Zbożowego,	
w	towarzystwie	Walerego	Tankiewicza,	wiceprezesa	zarządu	
portu	i	Kazimierza	Plocke,	wiceministra	rolnictwa,	przecięli	
wstęgę	do	nowego	magazynu	zbożowego.		Inwestorem	jest	
Zarząd	Morskiego	Portu	Gdynia,	który	wyłożył	ok.	19,5	mln	
zł,	natomiast	koszty	urządzeń	i	technologii	w	wysokości	10,5	
mln	poniósł	BTZ.	Dzięki	tej	inwestycji	w	znaczący	sposób	
zwiększy	się	potencjał	przeładunkowy	BTZ,	co	cieszy	zarówno	
zarząd	Portu	Gdynia	jak	BTZ,	w	sumie	to	klasyczne	Partner-
stwo	Publiczno-Prywatne.	Generalnym	wykonawcą	robót	
była	firma	Przembud	Gdańsk	SA.
Magazyn	został	zbudowany	w	miejscu	dawnego	magazynu	
„P”	przy	ulicy	Indyjskiej	2.	Posiada	powierzchnię	użytkową	
7400	m	kw.,	przy	kubaturze	23400	m	sześc.	Magazyn	połą-
czony	jest	z	elewatorem	przy	nabrzeżu	estakadą	o	długości	

100	m.	Cztery	niezależne	komory	pozwolą	na	składowanie	
28000	ton	zboża	lub	nieznacznie	mniejszej	ilości	śruty	so-
jowej.	Przenośnik	taśmowy,	napełniający	4	komory	skła-
dowe	magazynu,	wyposażony	jest	w	aspirowane	rękawy	
załadowcze,	zapewniające	bezpyłowy	załadunek	magazynu.	
Wydajność	w	relacji	do	magazynu	wynosi	400	t/h.	Załadunek	
z	magazynu	na	samochody	odbywa	się	przy	wykorzystaniu	
trzech	niezależnych	i	nowoczesnych	punktów	załadowczych	
obsługiwanych	z	kabin	operatorskich	o	łącznej	zdolności	400	
t/h. 
Janusz	Jarosiński,	prezes	zarządu	Portu	Gdynia,	nie	krył	sa-
tysfakcji	z	nowej	inwestycji:	
-	Wielkim	osiągnięciem	portu	jest	to,	że	budowaliśmy	tylko	
to,	co	było	potrzebne,	że	nie	mieliśmy	żadnych	inwestycji	
nietrafionych	-	powiedział.	-	Jestem	przekonany,	że	tak	jest	
i	tym	razem.	Rynek	pasz	ma	tendencję	wzrostową,	a	śruty	

w Gdyni nie boją się 

PartnerstWa 
noWy magaZyn ZbożoWy bTZ ZoSTaŁ oficjaLnie oTWarTy W Porcie gdynia.

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe

Przecięcie wstęgi. od lewej: Kazimierz Plocke, wiceminister, marek 
Kwiatkowski, prezes bTZ, janusz jarosiński, prezes Portu gdynia, 

Walery Tankiewicz, wiceprezes Portu gdynia.
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sojowej	jest	bardzo	stabilny.	W	tej	
sytuacji	w	taki	obiekt	warto	było	
zainwestować.
Port	Gdynia	jest	liderem	wśród	polskich	
portów	w	przeładunkach		w	grupie	
zbóż	i	pasz.	W	ciągu	10	miesięcy	tego	
roku	gdyński	port	przeładował	2273	
tys.	ton,	a	więc	przekroczył	wielkość	

przeładunku	osiągniętego	w		2013	roku	
(było	2178	tys.	ton.)	Co	na	to	Gdańsk,	
który	przez	setki	lat	był	portem	trzyma-
jącym	handel	zbożem	na	Bałtyku?	 
Inwestycja	powstała	w	sąsiedztwie	
innych	obiektów	magazynowych	eks-
ploatowanych	przez	Bałtycki	Terminal	
Zbożowy,	co	w	znaczący	sposób	zwięk-
szy	jego	potencjał	przeładunkowy.
Marek	Kwiatkowski,	prezes	zarządu	BTZ	
podkreśla,	że	przeładunki	odbywają	
się	już	w	systemie	zamkniętym.	Jego	
przedsiębiorstwo	obsługuje	ładunki	
takie	jak:	pszenica,	jęczmień,	żyto,	
rzepak,	oraz	produkty	paszowe:	śrutę	
sojowa	i	rzepakową.	Eksportuje	ku-
kurydzę,	której	coraz	więcej	uprawia	
się	w	Polsce,	szczególnie	na	Dolnym	
Śląsku.	
W	czasie,	gdy	odbywała	się	uroczy-
stość,	przy	Nabrzeżu	Indyjskim	ładowa-
no	na	statek	pszenicę	przeznaczoną	do	
Emiratów	Arabskich.	Statek	popłynie	
po	resztę	ładunku	do	Kłajpedy.	Po	raz	
pierwszy	BTZ	uczestniczy	w	eksporcie	
ładunków	z	2	portów.	

nowa inwestycja z zewnątrz

Olbrzymi,	240-metrowy	prom,	pły-
wający	obecnie	pomiędzy	Götebor-
giem	(Szwecja)	i	Kilonią	(Niemcy),	
będzie	pierwszym	na	świecie	stat-
kiem	napędzanym	alternatywnym	
paliwem	-	metanolem.	Projekt	
realizowany	jest	we	współpracy	
z	Wärtsilä	-	wiodącym	producentem	
silników,	portami	w	Göteborgu	i	Ki-
lonii	oraz	największym	na	świecie	
producentem	i	dostawcą	metanolu	-	
firmą	Methanex	Corporation.	Stena	
Germanica	zostanie	przebudowana	
w	Gdańskiej	Stoczni	„Remontowa”	
S.A.	Przebudowa	rozpocznie	się	
w	styczniu	2015	roku	i	zajmie	6	ty-
godni.	Przedsięwzięcie	finansowo	
wspierane	jest	przez	unijny	projekt	
„Autostrady	Morskie”.	Całkowity	
koszt	przedsięwzięcia	wynosi	około	
22	mln	euro.
-	Bycie	pierwszym	przewoźnikiem	na	
świecie,	posiadającym	statek	z	na-
pędem	na	metanol,	to	wielki	krok	
w	kierunku	idei	zrównoważonego	
transportu.	Projekt	jest	możliwy	
dzięki	współpracy	naszego	zespołu	
technicznego	z	firmami	Wärtsilä	
i	Methanex	-	powiedział	Carl-Johan	
Hagman,	dyrektor	zarządzający	kon-
cernu	Stena	Line.
Wärtsilä	wraz	ze	Stena	Teknik	(fir-
mą	z	grupy	Stena	Sphere,	do	której	
należy	też	koncern	promowy	Stena	
Line)	opracowała	metodę	adaptacji	
silników	statkowych	do	nowego	pa-
liwa.	Silniki	Stena	Germanica	będą	
zasilane	metanolem	jako	paliwem	

głównym	oraz	MGO	(Marine	Gas	
Oil)	–	wykorzystywanym	dodatko-
wo.	Czysty	metanol	jest	bezbarw-
nym	biodegradowalnym	paliwem,	
które	można	wytwarzać	z	gazu	natu-
ralnego,	węgla,	biomasy	albo	nawet	
CO2.	Metanol	odgrywa	kluczową	
rolę	w	sektorze	energetycznym,	
będąc	paliwem	zarówno	przyjaznym	
dla	środowiska,	jak	i	efektywnym	
kosztowo.	

Projekt	związany	z	metanolem	nie	
jest	też	pierwszym	prowadzonym	
przez	Stena	Line	na	tym	polu.	Od	
2005	roku	Stena	Line	prowadzi	Pro-
gram	Oszczędzania	Energii,	mający	
zmniejszyć	wpływ	zużycia	paliwa	
na	środowisko.	Dzięki	temu	progra-
mowi	zużycie	energii	na	statkach	
zmniejszyło	się	o	2,5%	rocznie.
Wykorzystanie	metanolu	ma	duży	
potencjał	dla	transportu	morskiego	
w	przyszłości.	Emisja	zanieczyszczeń	
jest	porównywalna	do	LNG,	uważa-
nego	obecnie	za	najczystsze	paliwo,	
ale	zapotrzebowanie	na	specjalną	
infrastrukturę	jest	znacznie	mniej-
sze,	a	obsługa	-	znacznie	prostsza.	

Prom nA metAnol 

pOWSTAnie W GDAŃSKiej STOcZni

Prom PaSażerSKo-SamochodoWy STena germani-

ca ZoSTanie PrZebudoWany W gdańSKiej STocZni 

remonToWa S.a. 

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJĘCIE:	Materiały	Stena	Line
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Jednostka	M/V	Kvannoy	należy	do	serii	podobnych	statków,	
zamówionych	w	Naucie	przez	duńską	stocznię.
Trawler	o	wymiarach	69,95	x	15,5	m	powstał	na	pochylni	
B3.	Jest	to	już	druga	jednostka	zbudowana	dla	tego	klienta,	

a	w	trakcie	budowy	są	cztery	kolejne.	Podobnie,	jak	pozosta-
łe	jednostki,	M/V	Kvannoy	będzie	przystosowany	do	prze-
wożenia	żywych	ryb	w	zbiornikach	z	wodą	morską.	Trawler	
wyposażony	będzie	także	w	wysokoprężny	silnik	napędu	

głównego	oraz	nowoczesne	rozwiązania	funkcjo-
nalne	(rybołówcze)	oraz	elektroniczne.
Poprzednie	wodowanie	odbyło	się	na	początku	
sierpnia	tego	roku	–	wtedy	z	pochylni	B1	zwodo-
wany	został	pierwszy	statek	zamówiony	przez	Kar-
stensen	Skibsvaerft	AS	–	Haugagut.	W	tym	samym	
czasie	do	norweskiego	klienta	z	Gdyni	popłynął	
inny	trawler	tego	typu	–	M/V	Torbas.
Na	rynek	Nauta	powróciła	po	dłuższej	przerwie	nie-
spełna	dwa	lata	temu,	otwierając	Zakład	Nowych	
Budów	na	terenach	gdańskich	pochylni.	W	tym	
czasie	pozyskała	kilkanaście	kontraktów	na	budowę	
nowych	jednostek,	w	tym	dwa	w	pełni	wyposażone	
statki	naukowo-badawcze	dla	uniwersytetów	z	Go-
eteborga	i	Gdańska,	jedną	jednostkę	typu	platform	
supply	vessel	i	osiem	częściowo	wyposażonych	
sejnerów	rybackich.	Część	z	nich	została	już	przeka-
zana	klientom,	a	pozostałe	są	w	trakcie	budowy.
Stocznia	Remontowa	Nauta	jest	przykładem	po-
łączenia	wieloletniej	tradycji	z	nowoczesnością.	
Nauta	jest	najstarszą	istniejącą	polską	stocznią	
-	działa	w	Gdyni	od	88	lat.	Nauta	jest	bardzo	ak-
tywna	w	obszarze	innowacji.	Stocznia,	wspólnie	
z	uczelniami	wyższymi	oraz	ośrodkami	naukowy-
mi,	uczestniczy	w	kilku	projektach	o	charakterze	
badawczo-rozwojowym,	których	celem	jest	opra-
cowanie	i	wdrożenie	do	produkcji	nowatorskich	
projektów,	mogących	znaleźć	zastosowanie	m.	in.	
w	ochronie	środowiska,	energetyce	oraz	różnych	
gałęziach	przemysłu.

kolejny statek rybacki 
pOWSTAł W nAUcie

W ZaKŁadZie noWych budóW STocZni remonToWej nauTa W gdańSKu miaŁo miejSce 

WodoWanie KoLejnego STaTKu rybacKiego ZbudoWanego na ZLecenie KarSTenSen 

SKibSVaerfT aS. 

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJĘCIE:	Materiały	stoczni
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o możLiWoŚciach i SZanSach roZWoju Łeby Z dr. rudoLfem grecZKo – LeKarZem 

i SPoŁecZniKiem roZmaWia anna KŁoS.

łEba nA ROZDROżU

Express Biznesu /  LudzIE

Z	Łeby	nie	da	się	uczynić	Wysp	Kanaryj-
skich	ani	Lazurowego	Wybrzeża,	ale	można	
zrobić	coś	więcej	–	przywracać	ludziom	
zdrowie.	Łebę	znam,	jak	to	się	mówi,	od	
kuchni,	od	zakończenia	II	wojny	światowej,	
kiedy	mój	ojciec,	repatriant	z	Ujścia	Zielo-
nego	nad	Dniestrem,	przejął	tu	praktykę	le-
karską	po	niemieckim	medyku.	Po	studiach	
medycznych	przez	25	lat	wędrowałem	po	
świecie,	ale	następne	25	lat	poświęciłem	
społeczności	tego	miasta.	Nikt	nie	zna	
lepiej	społecznych	problemów	jak	lekarz	
w	niewielkiej	miejscowości.

”
Jak Pan postrzega specyfikę tego miejsca i rysujące się per-
spektywy na przyszłość?

-	Specyfiką	Łeby	jest	rzadko	spotykana	indywidualność.	
Mieszka	tu	ok.	4	tysięcy	obywateli,	ale	w	sezonie	letnim	licz-
ba	ta	rośnie	do	ponad	50	tysięcy.	Łebianie	pracują	wyjątkowo	
intensywnie,	nawet	kosztem	swego	zdrowia,	przez	dwa	mie-
siące	w	roku,	potem	miejscowość	zapada	w	rodzaj	letargu.

To dobrze czy źle?

-	Można	dyskutować.	Myślę,	że	przyzwyczaili	się	tak	żyć	i	jest	
im	z	tym	dobrze.	Problem	w	tym,	że	tego	już	się	długo	nie	da	
utrzymać.

Dlaczego?

-	Z	wynajmowania	kwater	letnikom	i	pracy	w	sklepikach,	
smażalniach,	małych	punktach	gastronomicznych,	organizo-
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wania	rozrywek	przez	2	miesiące	coraz	
trudniej	siebie	i	rodzinę	utrzymać	przez	
resztę	roku.	To	było	dobre	kilkadziesiąt	
lat	temu,	kiedy	można	było	wynająć	każ-
dą	komórkę	i	nieźle	zarobić,	ale	obecny	
klient	już	się	przyzwyczaił	do	innego	
standardu,	wokół	wyrosła	konkurencja,	
wreszcie	Polak	może	swobodnie	korzy-
stać	z	ofert	zagranicznych	–	i	korzysta,	
a	ceny	są	tam	porównywalne	z	naszymi.	
Nie	mówiąc	o	tym,	że	coraz	częściej	
przyjeżdża	do	nas	na	dwa	miesiące	
„sklepikarz	z	Warszawy”,	zarabia	pienią-
dze,	zabiera	je,	a	nam	zostawia	śmieci.	

Co zatem można zrobić?

-	Trzeba	wymyślić	nowy	program	dla	
Łeby.	Jeśli	mieszkańcy	nie	pojmą,	że	od	
tego	zależy	los	ich	dzieci	i	wnuków,	byt	
Łeby	zjedzie	jak	po	równi	pochyłej.

Może rozwój rybołówstwa?

-	Niestety	minął	złoty	wiek	łebskiego	
rybactwa.	Pamiętam	że	kilkadziesiąt	lat	
temu	w	Łebie	było	18	przetwórni,	a	znak	
handlowy	na	puszkach	–	jak	byśmy	
dziś	powiedzieli	logo,	czyli	wizerunek	
rybaka	z	fajką,	w	charakterystycznym	
kapeluszu,	był	znany	na	rynku	niemiec-
kim	jako	synonim	najwyższej	jakości.	
To	przeszłość.	Dziś	Łeba	z	rybołówstwa	
nie	wyżyje,	będzie	ono,	choćby	władze	
miejskie	starały	się	rybakom	nieba	
przychylić,	coraz	bardziej	tylko	atrakcją	
turystyczną.

O rozwoju przemysłu nawet wspomi-
nać nie warto, bo to teren ścisłej ochro-
ny ekologicznej w „otulinie” Parku 
Narodowego i Rezerwatu Przyrody, cóż 
więc pozostaje?

-	Trzeba	popracować	nad	poszerzeniem	
sezonu,	choćby	od	Wielkanocy	do	
Wszystkich	Świętych,	a	najlepiej	na	cały	
rok.	

Jak to osiągnąć?

-	Nie	ma	innej	recepty	na	przyszłość,	jak	
wykorzystać	unikalne	dary	samej	natury	
i	położenia	geograficznego.

Co jest przeszkodą?

-	Przeszkód	jest	kilka.	Przede	wszystkim	
musi	nastąpić	zmiana	świadomości	spo-
łecznej.	Mieszkańcy	muszą	uwierzyć,	
że	trzeba	zrobić	wszystko,	aby	Łeba	
uzyskała	status	miejscowości	uzdrowi-
skowej	lub	powalczyć	choćby	o	strefę	
uzdrowiskową.	Nie	da	się	tego	zrobić	
wbrew	ludziom.

Dlaczego mieliby być przeciwni?

-	Z	powodu	nieufności	wynikającej	
z	niedoinformowania.	Boją	się,	że	to	
będzie	koniec	funkcji	turystycznej,	bo	
pojawią	się	ograniczenia:	cisza	nocna	
od	22.00,	zakaz	organizowania	imprez	
dla	wczasowiczów.	To	niepotrzebne	
obawy.	W	naszym	województwie	status	
uzdrowiska	ma	Ustka	i	Sopot.	Czy	kto-
kolwiek	może	powiedzieć,	że	przestali	
tam	przyjeżdżać	wczasowicze	i	że	nie	
ma	tam	dla	nich	rozrywek?	Są	koncerty,	
bale	–	festiwale,	letnie	ogródki.	Powiem	

więcej:	status	uzdrowiska	jest	rękoj-
mią	lepszych	warunków	zdrowotnych	
i	zapewnia	dodatkowy	zarobek,	tak	
w	czasie	sezonu	jak	poza	nim.	A	miasto	
Kołobrzeg?	Przecież	ono	żyje	przede	
wszystkim	z	funkcji	uzdrowiskowych	
przez	cały	rok.

Może chodzi o niemożność spełnienia 
warunków?

Zacznijmy	nie	od	zmiany	nazwy,	tylko	
rzeczywistości.	Zacznijmy	od	likwidacji	
ironicznie	zwanej	„inhalacji	łebskiej”,	
czyli	spalania	w	piecach	wszelkich	śmie-
ci,	w	tym	plastików.	Kiedy	prezydent	
Jacek	Karnowski	powziął	zamiar	wywal-
czenia	dla	miasta	statusu	uzdrowiska,	
najpierw	przeprowadził	akcję	likwidacji	
miejskich	kotłowni	opalanych	węglem.	
W	Sopocie	jest	ogrzewanie	gazowe,	
olejowe	lub	z	elektrociepłowni.	

W Sopocie nastąpiło też wykorzystanie 
źródeł wód mineralnych. Bez nich nie 
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ma szans na uzdrowisko...

Według	Niemców,	którzy	nad	tym	już	
pracowali,	źródła	mineralne	u	nas	są.	
Trzeba	to	sprawdzić.	Nikt	nad	tym	po-
ważnie	nie	pracował,	a	z	bardzo	ogól-
nych	badań	polskich	geologów	wynika,	
że	jest	cały	pas	podziemnych	wód	mi-
neralnych	od	Łeby	aż	do	Pucka.	

Jakie są te unikalne warunki Łeby dla 
których warto przeprowadzać taką 
rewolucję? Co można leczyć w Łebie 
i to przez cały rok, szczególnie poza 
sezonem?

Przede	wszystkim	schorzenia	przewle-
kłe,	nawracające,	związane	z	obniżoną	
odpornością	organizmu.	Poza	sezonem	
jest	najlepszy	czas	na	pracę	nad	własną	
odpornością,	stymulowanie	organizmu	
przez	bodźcowe	działanie	klimatu.	Jeśli	
chodzi	o	profil	leczniczy,	są	to:	choroby	
układu	oddechowego,	układu	wydziela-
nia	wewnętrznego	i	przemiany	materii,	

choroby	narządu	ruchu	i	reumatyczne.	
Dodam,	że	nie	wiemy	jeszcze,	co	mogą	
dodać	do	tej	listy	ewentualnie	odkryte	
źródła	mineralne.	

Na czym polegają unikalne warunki 
klimatyczne Łeby?

Łebski	klimat	działa	jak	uodparniająca	
szczepionka.	Nadbałtyckie	wiatry	(naj-
silniejsze	poza	sezonem),	zmienność	
temperatur,	hartują	organizm,	dotle-
niają,	pobudzają	układ	nerwowy,	mię-
śniowy,	krążenie,	rytmizują	pracę	serca.	
Pobyt	u	nas	nad	morzem	da	więcej,	
niż	jakiekolwiek	zabiegi	odnowy	biolo-
gicznej.	Monokultura	sosny,	jej	olejki	
eteryczne,	piasek,	czyste	powietrze	
przeciwdziałają	alergiom	wziewnym.	
Unikalne	położenie	geograficzne	–	
miasto	graniczy	z	trzech	stron	z	wodą:	
z	Jeziorem	Łebsko	od	zachodu,	Sarbsko	
od	wschodu	i	Morzem	Bałtyckim	od	
północy,	wydmy	ruchome	-	tworzą	
światowy	rezerwat	biosfery	(będący	na	
listach	UNESCO),	jest	to	kapitał,	które-
go	nie	wolno	zmarnować.	Szczególnie	
wartościowe	są	tu	warunki	dla	zdro-
wia	małych	dzieci,	które	mogłyby	tu	
przyjeżdżać	z	matkami,	czy	kimś	innym	
z	rodziny,	a	starsze	w	ramach	tzw.	Zie-
lonych	Szkół,	co	zresztą	już	ma	miejsce,	
ale	można	by	ten	ruch	zintensyfikować.	
Myślę,	że	pobyty	u	nas	byłyby	korzyst-
niejsze	niż	w	Rabce.

I mieszkańcy nie musieliby się 
bać zmniejszenia atrakcyjności 
miejscowości?

Wręcz	przeciwnie.	W	każdej	miejsco-
wości	z	dodatkiem	„uzdrowiskowa”	
powstaje	samorzutnie	nowoczesna,	
pro-zdrowotna	infrastruktura.	Hotele,	
pensjonaty,	domy	wypoczynkowe	wy-
posażane	są	w	SPA,	baseny,	sauny,	inha-
latoria,	itp.	Obiekty	kulturalne	i	gastro-
nomiczne	szybko	modernizują	się.	We	
współczesnych	lokalach	dyskotekowych	
zakłada	się	izolację	dźwiękochłonną	
i	nie	ma	awantur,	że	hałas	przeszkadza	
otoczeniu,	Trzeba	tylko	chcieć	coś	robić.	
Na	ścieżce	dochodzenia	trzeba	chodzić,	
a	nie	stać.
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	Nigdy	jej	nie	doczekał,	choć	zmarł	
mając	97	lat,	28	października	2014	
r.	Zawsze	pracował	dla	Polski	–	
niezależnie	od	czasów,	w	których	
przyszło	mu	żyć.	A	były	burzliwe,	
urozmaicone	i	niebezpieczne.	
Urodził	się	w	1917	r.	w	Omsku,	
na	Syberii,	miesiąc	przed	wybu-
chem	rewolucji	październikowej,	
która	zmiotła	carat,	w	rodzinie	
zesłańców	popowstaniowych.	Do	
Polski	przyjechał	jako	pięciolatek	
w	1922	r.	Mając	lat	94,	w	lecie	
2012	r.,	wybrał	się	w	podróż	do	
Omska	w	poszukiwaniu	straco-
nego	dzieciństwa.	Towarzyszył	
Maciejowi	Lisickiemu,	wiceprezy-
dentowi	Gdańska,	a	wizyta	miała	
charakter	oficjalny	–	obchody	Dni	
Omska.	Gościł	ich	mer	tego	miasta	
Dworakowski,	wzięli	też	udział	
w	jubileuszowych	uroczystościach.	
Był	czas,	aby	profesor	mógł	pójść	
tropem	wspomnień	z	dzieciństwa.	
Choć	rodzina	wyjechała	stamtąd,	
gdy	miał	tylko	5	lat,	wiele	wiedział	
o	tych	miejscach,	bo	mu	o	nich	
opowiadała	starsza	siostra	Janka.	
Ojciec	był	maszynistą	prowadzą-
cym	pociągi	kolei	transsyberyjskiej,	
rodzina	mieszkała	na	kolejarskim	
osiedlu	niedaleko	dworca.	O	dzi-
wo,	kwatera	drewnianych	dom-
ków	jednorodzinnych	ocalała,	nie	
zniszczyły	jej	twarde	tryby	historii,	
domy	są	zadbane	i	pięknie	utrzy-
mane.	Niestety	nikt	z	pytanych	nie	
wiedział,	która	ulica	nazywała	się	
sto	lat	wcześniej	Mopla.	Może	stał	

-	Profesor	Witold	Andruszkiewicz	od	sa-
mego	początku	istnienia	Związku	Miast	
i	Gmin	Morskich	był	jego	ekspertem.	
Przez	wszystkie	te	lata	aktywnie	uczest-
niczył	w	walnych	zjazdach	delegatów	
Związku,	z	dużym	zaangażowaniem	
zabierał	głos	w	dyskusjach,	brał	także	
udział	w	pracach	studyjnych	Związku.	
Swoim	entuzjazmem	i	zaangażowaniem	
zarażał	kolejne	pokolenia	delegatów.	
Niesłychanie	urozmaicony	życiorys	

profesora	oraz	jego	bogatą	działalność	
zawodową	i	społeczną,	jego	pasje,	
osiągnięcia	i	marzenia	udało	nam	się	
utrwalić	jako	wzorzec	dla	potomnych	
dzięki	temu,	że	Związek	był	w	roku	
2012	inicjatorem	i	wydawcą	biografii	
profesora	zatytułowanej	„Apetyt	na	
życie,	czyli	z	przełomu	epok	profesora	
Witolda	Andruszkiewicza”.	Napisał	ją,	
w	oparciu	o	długie	rozmowy	z	profeso-
rem,	Roman	Kolicki.

Profesor Witold Adruszkiewicz 

Tak odchodzą wIELCy duChEm
jeSZcZe miaŁ TyLe do Zrobienia, TyLe do PrZemyŚLenia, TyLe niePrZecZyTanych KSią-

żeK – odKŁadaŁ je, móWiąc rodZinie: „PrZecZyTam, gdy będę na emeryTurZe...”

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJĘCIE:	Roman	Kolicki

PRofEsoRA WsPoMiNA ANDRzEj BojANoWski, PREzEs zMigM:
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przed	rodzinnym	domem	nie	poznaw-
szy	go?	Spotkał	się	też	z	dużą	grupą	
tamtejszej	Polonii.	Mieli	żal,	że	dopiero	
po	prawie	90-ciu	latach	odwiedził	stro-
ny	rodzinne...
Ale	wróćmy	do	przedwojennej	Polski.	
Rodzina	osiedliła	się	w	Bydgoszczy.	
Studia	rozpoczął	w	Akademii	Handlo-
wej	w	Poznaniu	w	1937	r.,	kończąc	je	
dziewięć	lat	później	z	tytułem	magistra	
nauk	ekonomiczno-handlowych.	No	
cóż,	była	przerwa	na	wojnę	i	działal-
ność	w	AK.	Zainteresowania	gospodar-
ską	morską	rozwinął	w	nim	profesor	
Bolesław	Kasprowicz,	który	na	poznań-
skiej	uczelni	wykładał	wiedzę	o	organi-
zacji	i	eksploatacji	portów.	W	kolejnych	
latach	prof.	Kasprowicz	kierował	Kate-
drą	Portów	w	Wyższej	Szkole	Handlu	
Morskiego	w	Sopocie	i	zatrudnił	tam	
jako	wykładowcę	świeżo	upieczonego	
magistra	Witolda	Andruszkiewicza.	Ten	
ostatni	pracował	równolegle	w	porcie	
gdyńskim,	co	mu	dało	nieocenioną	
możliwość	konfrontacji	teorii	z	prakty-
ką.	 
 
W	latach	1957-1961	Witold	Andrusz-
kiewicz	pełnił	funkcję	dyrektora	ds.	
eksploatacji	Portu	Gdynia,	później	two-
rzył	Zakład	Portów	Instytutu	Morskiego	
w	Gdańsku.	W	1962	r.	uzyskał	stopień	
doktora	habilitowanego,	a	dziewięć	
lat	później	profesora	nauk	ekonomicz-
nych,	stając	się	jednym	z	największych	
specjalistów	w	dziedzinie	ekonomiki	
portów	morskich	i	żeglugi. 
Według	jego	koncepcji	zbudowano	
w	Świnoujściu	głębokowodny	port	dla	
statków	o	nośności	65	tys.	ton,	a	po-
tem	najgłębszy	port	na	Bałtyku	-	Port	
Północny	dla	statków	o	nośności	150	
tys.	ton,	otwarty	w	Gdańsku	w	1974	
r.	Pomysł	pojawił	się	już	w	pracy	dok-
torskiej,	którą	Witold	Andruszkiewicz	
zaczął	pisać	w	1947	r.	Opracował	też	
(niezrealizowane)	koncepcje	budowy	
Portu	Wschodniego	w	Gdańsku,	bu-
dowy	kanału	przez	Mierzeję	Wiślaną,	
powiązania	autostrady	A1	z	portem	
w	Gdańsku	i	terminalem	w	Wiślince.	
Przez	lata,	prawie	do	śmierci,	przy-
pominał	wszystkim	o	decyzji	podjętej	
w	1972	roku	przez	Europejską	Komisję	

Gospodarczą	ONZ,	że	III	Transeuro-
pejski	Korytarz	Transportowy	Północ	
–	Południe	wybiegający	z	Helsinek	(Fin-
landia)	wyjdzie	z	Morza	Bałtyckiego	na	
ląd	w	Porcie	Gdańsk	i	że	od	tego	portu	
będzie	budowana	jedna	z	najdłuższych	
na	świecie	autostrad	–	przez	Stambuł	
w	Turcji	do	portów	arabskich	Bliskie-
go	Wschodu	nad	Zatoką	Perską	i	na	
Półwysep	Indyjski	–	o	łącznej	długości	
10	tys.	km.	Niestety	przez	dziesiątki	
lat	polski	odcinek	autostrady	A-1	po-
zostawał	w	sferze	przedwyborczych	
obietnic	kolejnych	rządów.	Dopiero	Jan	
Ryszard	Kurylczyk,	wojewoda	pomorski,	
doprowadził	w	2005	r.	do	rozpoczęcia	
budowy	pierwszego	odcinka	–	od	wsi	
Rusocin	a	nie	od	Gdańska	(jest	świato-
wym	ewenementem,	aby	autostrada	
zaczynała	się	od	wsi),	do	Torunia.	
Kolejne	polskie	rządy,	choć	z	proble-
mami,	posuwały	budowę	dalej.	Prof.	
Andruszkiewicz	miał	na	swoim	kon-
cie	ponad	500	publikacji	naukowych	
z	dziedziny	ekonomiki	portów	i	żeglugi.	
Współpracował	z	ministrem	Eugeniu-
szem	Kwiatkowskim,	będąc	gorącym	
orędownikiem	jego	idei.	Był	ekspertem	
ONZ	ds.	portów	morskich	i	transpor-
tu	międzynarodowego	oraz	doradcą	
premiera	Konga.	Został	odznaczony	
Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	Odro-
dzenia	Polski,	Krzyżem	Komandorskim	
Orderu	Odrodzenia	Polski	oraz	Krzyżem	
Komandorskim	z	Gwiazdą	Orderu	Od-
rodzenia	Polski.	Do	końca	swojego	życia	
był	aktywny	zawodowo.	 
W	ostatnim	czasie	wykładał	m.	in.	
w	Europejskiej	Szkole	Hotelarstwa,	
Turystyki	i	Przedsiębiorczości	-	Szkole	
Wyższej	w	Sopocie,	a	także	w	Wyższej	
Szkole	Bankowej	w	Gdańsku.	 
Udzielał	się	się	także	w	Polskim	Towa-
rzystwie	Ekonomicznym	w	Gdańsku.	
Zmarł	w	wieku	97	lat.	Został	pochowa-
ny	w	rodzinnym	grobowcu	na	Cmenta-
rzu	Łostowickim.	W	pogrzebie	uczestni-
czyło	kilkaset	osób,	wśród	nich	Dorota	
Pyć,	podsekretarz	stanu	ds.	gospodarki	
morskiej	w	Ministerstwie	Infrastruktu-
ry	i	Rozwoju	oraz	Paweł	Adamowicz,	
prezydent	miasta	Gdańska	i	przewodni-
czący	Rady	Nadzorczej	Morskiego	Portu	
Gdańsk.
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W	pierwszym	etapie,	który	ma	ruszyć	
jeszcze	w	tym	roku,	powstanie	hala	pro-
dukcyjna	z	zapleczem	socjalno-biurowym	
o	powierzchni	5400	m2.	Inwestor	za-
mierza	w	niej	produkować	innowacyjne	
wyroby	ze	stali.	Będzie	to	największa	
z	dotychczas	wybudowanych	fabryk	na	
terenie	Elbląskiego	Parku	Technologicz-
nego. 
Spółka	Promus	z	Pasłęka	istnieje	od	
1996	r.	Zajmuje	się	szerokim	zakresem	
kompleksowych	usług	technicznych	dla	
wielu	gałęzi	przemysłu	związanych	z	wy-
konawstwem	m.in.	konstrukcji	stalowych,	
instalacji	technologicznych,	szeroko	ro-
zumianych	prac	spawalniczych,	a	także	
obróbki	mechanicznej	detali	mało	i	wiel-
kogabarytowych.	 
W	Pasłęku,	gdzie	Promus	posiada	swój	
zakład	produkcyjny,	inwestor	nie	ma	
już	możliwości	dalszego	rozwoju.	Posta-
nowił	więc	poszukać	atrakcyjnej	działki	
w	Elblągu,	na	terenie	specjalnej	strefy	
ekonomicznej.	 
-	Mimo	dobrej	współpracy	z	władzami	
Pasłęka,	nie	znaleźliśmy	tu	odpowied-
nich	terenów,	które	pozwoliłyby	spełnić	
wszystkie	wymagania	dla	naszego	nowe-
go	obiektu	–	przyznaje	Jerzy	Muszyński,	
prezes	zarządu	spółki	Promus.		-	Dobra	
współpraca	z	Biurem	Obsługi	Inwestora	
w	elbląskim	ratuszu	spowodowała,	że	
zdecydowaliśmy	się	na	Modrzewinę.	Ta	
posiada	dobre	połączenia	komunikacyjne	
m.in.	z	portem	i	znajduje	się	w	specjalnej	
strefie	ekonomicznej	–	podkreśla	inwe-
stor. 

Promus 
STAWiA nA elBlĄG

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	Rafał	Kadłubowski

oKoŁo 12 TySięcy meTróW KWadraToWych PoWierZchni ma doceLoWo LicZyć noWy 

ZaKŁad ProduKcyjny PaSŁęcKiej firmy PromuS na Terenie eLbLąSKiej modrZeWiny. 

Hala	przemysłowa	firmy	Promus	stanie	
na	działce	o	powierzchni	3,41	ha	przy	
ul.	Eugeniusza	Kwiatkowskiego,	vis	a	vis	
zakładu	produkcyjnego	Metal	Expert.	
Nieruchomość	znajduje	się	w	elbląskiej	
podstrefie	Warmińsko-Mazurskiej	Spe-
cjalnej	Strefy	Ekonomicznej	S.A.	Cała	
inwestycja	zostanie	podzielona	na	etapy.	
W	pierwszym	wybudowana	zostanie	hala	
produkcyjna	o	powierzchni	ok.	4200	m2	
i	wysokości	17	m	wraz	z	zapleczem	socjal-
no-biurowym	o	wielkości	około	1200	m2. 
-	Na	tym	etapie	powstaną	wydzielone	
zakłady:	spawalniczy	i	obróbki	wielkoga-
barytowej,	wyposażone	w	szereg	nowo-
czesnych	maszyn	i	urządzeń	–	mówi	Ka-
tarzyna	Klimczyk,	wiceprezes	zarządu	ds.	
ekonomiczno-finansowych	firmy	Promus.	
-	Tworzyć	one	będą	zautomatyzowaną	
linię,	która	wytwarzać	będzie	innowacyj-
ne	wyroby	ze	stali.	Będą	to	np.	różnego	
rodzaju	zbiorniki	ze	stali	nierdzewnej	
kwasoodpornej. 
Właściciele	firmy	Promus	oceniają,	że	

cały	cykl	inwestycyjny	potrwa	około	roku.	 
-	Jeżeli	pozwoli	na	to	pogoda	chcieli-
byśmy,	aby	pierwsze	prace	budowlane	
ruszyły	jeszcze	w	tym	roku.	Ostateczny	
termin	oddania	hali	do	użytku	to	koniec	
2015	r.	Jednak	rozruch	wszystkich	urzą-
dzeń	planujemy	wcześniej,	bo	na	jesień	
przyszłego	roku	–	przewiduje	Jerzy	Mu-
szyński,	prezes	zarządu	spółki	Promus. 
Inwestycja	Promusa	na	Modrzewinie	
wiąże	się	także	z	nowymi	miejscami	pra-
cy.	Obecnie	firma	zatrudnia	w	Pasłęku	47	
osób.	Po	uruchomieniu	nowego	zakładu	
planuje	przyjąć	minimum	20	pracowni-
ków	m.in.	wysoko	wykwalifikowanych	
operatorów	automatów	spawalniczych.	 
Całe	przedsięwzięcie	pochłonie	około	
26,5	milionów	złotych.	70%	tej	kwoty	
stanowić	będzie	dofinansowanie	unijne	
w	wysokości	18,5	mln	zł.	Projekt	uzyskał	
bowiem	wsparcie	z	Europejskiego	Fun-
duszu	Rozwoju	Regionalnego	z	Programu	
Operacyjnego	Innowacyjna	Gospodarka	
2007-2013.

obecna fabryka firmy Promus w Pasłęku

Express Biznesu /  waRmIa I  mazuRy



Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2015 
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To	jedno	z	największych	przedsięwzięć	gospodarczych	w	tym	
mieście.	Inwestycja	umożliwi	rozpoczęcie	produkcji	innowa-
cyjnych	szyb	zespolonych	na	linii	produkcyjnej	austriackiej	
firmy	Lisec.	Nowe	maszyny	pozwolą	na	integrację	produkcji	
okien	i	szyb,	dzięki	czemu	znacznie	zwiększą	się	możliwości	
produkcyjne	firmy	AdamS.	Wartość	całej	inwestycji	to	ponad	
40	mln	zł. 
Budowa	obiektu	jest	już	prawie	ukończona.	Aktualnie	trwają	
prace	wykończeniowe	związane	z	zagospodarowaniem	tere-
nu.	W	listopadzie	do	nowej	fabryki	dotarła	z	Austrii	nowa	linia	
produkcyjna	o	wartości	1,4	mln	euro.	Dowiezione	zostaną	
również	nowe	maszyny	do	produkcji	okien,	których	wartość	
wynosi	kolejne	1,5	mln	euro.	W	grudniu	do	nowo	powstającej	
hali	podłączono	z	kolei	sieć	gazową.	 

-	To	bardzo	ważny	etap	w	procesie	inwestycyjnym	–	mówi	
Henryk	Pędzich,	właściciel	firmy.	–	Dzięki	podłączeniu	do	sieci	
będzie	możliwe	zapewnienie	odpowiednich	dostaw	gazu	nie-
zbędnych	do	zakończenia	robót	budowlanych	i	uruchomienia	
produkcji.	 
W	celu	uruchomienia	produkcji	należało	wybudować	prawie	
kilometr	sieci	gazowej.	To	dobra	wiadomość	również	dla	
mieszkańców	Mrągowa,	bowiem	nowa	sieć	o	średnicy	240	
mm	zapewni	gaz	nie	tylko	firmie	AdamS,	ale	umożliwi	zwięk-
szenie	dostaw	gazu	firmie	Mlekpol	oraz	mieszkańcom	osiedla	
Ptasiego,	których	nie	zapewniała	dotychczasowa	instalacja	
o	dużo	niższych	parametrach	(90	mm). 
Oddanie	do	użytku	hali	firmy	AdamS	zaplanowano	na	marzec	
2015	roku.

W MRĄGOWie pOWSTAje 
noWa fabryka

W mrągoWie dobiega Końca budoWa haLi ProduKcyjnej firmy adamS, 

o PoWierZchni 17 TyS. m KW. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	adams.com.pl
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Dzięki	współpracy	samorządu,	nauki	i	biznesu,	realizowany	
w	Elblągu	projekt	oceniono	jako	najlepszy.	Wymiernymi	korzy-
ściami	w	projekcie	były	konkretne	rozwiązania	technologiczne	
w	sześciu	firmach,	które	ściśle	współpracują	z	Elbląskim	Par-
kiem	Technologicznym.	Przedsiębiorcy	poprzez	wykorzystanie	
badań	naukowych	oraz	recepty	na	wdrożenie	nowego	produk-
tu	czy	technologii,	opracowanej	wcześniej	przez	naukowców,	
zyskali	innowacyjne	i	konkurencyjne	na	rynku	rozwiązania.	 
-	Najlepszym	tego	przykładem	jest	firma	Acoustics,	która	wy-
korzystując	rozwiązania	zaprojektowane	projekcie,	wybudo-
wała	zakład	produkcyjny	oraz	specjalne	stanowisko	badawcze.	
Bardzo	doceniamy	to	wyróżnienie,	gdyż	oceniono,	iż	spośród	
wszystkich	projektów,	realizowanych	w	tym	roku,	najlepiej	
zainwestowaliśmy	pieniądze	EFS	–	mówi	Paweł	Lulewicz,	dy-
rektor	EPT.
Nagrody	Ambasador	EFS	2014	r.	w	ramach	dobrych	praktyk	

PO	KL	w	województwie	warmińsko-mazurskim	zostały	przy-
znane	po	raz	szósty	i	ostatni	w	tej	perspektywie	unijnej.	Ich	
wręczenie	miało	miejsce	podczas	tegorocznej	konferencji	
podsumowującej	wdrażanie	Programu	Operacyjnego	Kapitał	
Ludzki,	która	odbyła	się	w	Warmińsko-Mazurskiej	Filharmonii	
im.	Feliksa	Nowowiejskiego	w	Olsztynie. 
Wyróżnienie	w	ramach	konkursu	Ambasador	EFS	2014	otrzy-
mał	m.	in.	realizowany	wspólnie	przez	Park	Naukowo-Techno-
logiczny	w	Ełku,	Stowarzyszenie	Wzornictwa	Przemysłowego	
Warmii	i	Mazur	z	Olsztyna	i	pracownię	projektową	Ap	dizajn	
z	Elbląga,	projekt	„Szybkowar	dizajnu	–	wsparcie	szkoleniowo-
doradcze	dla	MŚP	Warmii	i	Mazur	w	innowacyjnym	rozwoju”.	 
Projekt	miał	na	celu	kompleksowe	wsparcie	firm	z	sektora	
małych	i	średnich	przedsiębiorstw	z	trzech	branż	strategicz-
nych	województwa:	spożywczej,	meblarskiej	i	turystycznej	we	
wdrażaniu	wzornictwa.	Skorzystało	z	niego	18	firm	z	regionu.

nagRodzono 
wspólny projekt

WSPierający roZWój PrZedSiębiorSTW W naSZym regionie, ParTnerSKi ProjeKT eL-

bLąSKiego ParKu TechnoLogicZnego oraZ oLSZTyńSKiej WyżSZej SZKoŁy informaTyKi 

i ZarZądZania im. Prof. T. KoTarbińSKiego, ZoSTaŁ uhonoroWany TyTuŁem ambaSado-

ra efS 2014. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	archiwum	EPT

-	 Bardzo	 doceniamy	 to	wyróżnienie,	 gdyż	
oceniono,	 iż	 spośród	 wszystkich	 projek-
tów,	 	 realizowanych	w	 tym	 roku	 najlepiej	
zainwestowaliśmy	 pieniądze	 EFS	 -	 mówi	
Paweł	Lulewicz,	dyrektor	Elbląskiego	Parku	

Technologicznego.
”
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Mazury są atrakcyjne dla tu-
rystów nie tylko w sezonie 
wakacyjnym, ale przez cały rok. 
Ruszyła akcja „Mazury za pół 
ceny”. 

To	oferta	dla	tych,	którzy	cenią	
piękną	przyrodę,	wypoczynek	
w	komfortowych	warunkach,	ale	
nie	lubią	tłoku.	Organizowana	
po	raz	czwarty	akcja	ma	zachęcić	
turystów,	by	zaglądali	na	Warmię	
i	Mazury	przez	cały	rok.	Przycią-
gać	mają	ich	promocje	cenowe	
–	produkty	czy	usługi	turystyczne	
są	w	tym	czasie	tańsze	nawet	
o	połowę.	Przedsięwzięcie	cieszy	
się	coraz	większym	zaintereso-
waniem.	Zadowoleni	są	wszyscy	
–	goście,	którzy	mogą	zaoszczę-
dzić	i	przedsiębiorcy,	którzy	mają	
ruch	w	interesie,	także	w	mar-
twych	dotąd	miesiącach. 
Okazje	w	ramach	akcji	„Mazury	
za	pół	ceny”	można	znaleźć	na	
terenie	całego	województwa	
warmińsko-mazurskiego.	Szcze-
gółowy	ich	spis	zamieszczony	jest	
na	stronie	mazuryzapolceny.pl.	
W	przedsięwzięciu	biorą	udział	
nie	tylko	przedstawiciele	branży	
turystycznej,	ale	także	instytucje	
kulturalne,	naukowe,	sportowe	
czy	sklepy.	Będzie	więc	można	
taniej	wynająć	pokój	w	hotelu	
czy	gospodarstwie	agroturystycz-
nym	oraz	zorganizować	wyprawę	
turystyczną,	ale	także	za	pół	
ceny	skorzystać	z	usług	fryzjera,	
salonu	odnowy	biologicznej	i	re-
stauracji. 
Promocje	w	ramach	„Mazur	za	
pół	ceny”	potrwają	do	końca	
lutego.	Organizatorem	przed-
sięwzięcia	jest	Lokalna	Orga-
nizacja	Turystyczna	„Mazury	
Południowe”.

ZiMĄ MAZURY 
DOSTępne 
Za PóŁ ceny

W	uroczystym	spotkaniu	wziął	udział	Jerzy	
Wilk,	prezydent	Elbląga,	wśród	zaproszo-
nych	gości	był	m.	in.	konsul	Aleksander	
Milota	(kierownik	wydziału	promocji	han-
dlu	i	inwestycji	Konsulatu	Generalnego	
RP	w	Kaliningradzie)	oraz	przedstawiciele	
pozostałych	elbląskich	klastrów,	reprezen-
tujących	różne	branże.	Kaliningradzką	Izbę	
Przemysłowo-Handlową	reprezentowała	
Helena	Romanowa	(zastępca	dyrektora	
wydziału	ds.	współpracy	międzynarodo-
wej),	Olga	Maksimowa	(specjalistka	EEN	
do	spraw	kontaktów	międzynarodowych)	
oraz	przedstawiciele	firm	informatycznych	
z	Kaliningradu. 
Pierwszego	dnia	misji	doszło	do	podpisania	
porozumienia	o	współpracy	pomiędzy	El-
bląską	Radą	Klastrów	a	Kaliningradzką	Izbą	
Przemysłowo-Handlową.	Umowę	w	imie-
niu	Kaliningradzkiej	Izby	podpisała	Helena	
Romanowa,	zaś	w	imieniu	Rady	Klastrów	jej	
przewodniczący	Tadeusz	Sznaza. 
-	Dziękuję	bardzo	prezydentowi	i	konsulo-
wi,	że	mogliśmy	spotkać	się	w	Elblągu,	mie-
ście	bliskim	naszemu	sercu.	W	ciągu	dwóch	
lat	współpracy	zrobiliśmy	już	wiele.	Mam	
nadzieję,	że	ta	współpraca	będzie	nadal	
rozwijała	się	prężnie.	W	dzisiejszym	spotka-
niu	bierze	udział	5	przedstawicieli	różnych	
klastrów	-	mówiła	Helena	Romanowa,	
prezes	Kaliningradzkiej	Izby	Przemysłowo-

Handlowej. 
-	W	skład	naszej	rady	wchodzi	8	klastrów,	
najbardziej	prężny	jest	klaster	meblowy	
-	mówił	Tadeusz	Sznaza,	przewodniczący	
Rady	Klastrów.	-	Klaster	turystyczny	i	infor-
matyczny	też	są	mocno	rozwinięte.	W	tym	
roku	chcielibyśmy	powołać	9	klaster	-	han-
dlowy.	Dziękujemy	prezydentowi	za	to,	że	
nas	wspiera	i	pozwolił	nam	formalnie	się	
zawiązać.	Jest	to	dla	nas	bardzo	ważne,	
bo	pomogło	nam	się	rozwijać	i	prowadzić	
poważne	rozmowy.	Nasza	Rada	zawiązała	
się	w	tym	roku.	Jesteśmy	więc	organizacją	
młodą,	ale	prężną. 
Reprezentujący	branżę	informatyczną	Artur	
Szadurski	i	Teresa	Miszkiewicz-Florczyk	
w	imieniu	klastra	ICT	AMBER,	podpisali	
porozumienie	o	współpracy	z	Kaliningradz-
ką	Izbą	Przemysłowo-Handlową,	reprezen-
towaną	przez	jej	szefa	Alekseja	Zinowjewa	
oraz	z	Kaliningradzkim	Klastrem	IT,	repre-
zentowanym	przez	Yuriya	Proskuryakowa.	
Odbyło	się	również	spotkanie	B2B	z	poten-
cjalnymi	partnerami	w	tym	z	Florianem	Ro-
manowskim,	prezesem	prężnie	rozwijającej	
się	firmy	OPEGIEKA.	Ponadto	goście	z	Rosji	
złożyli	wizytację	w	elbląskich	firmach	IT. 
Misją	porozumień	jest	tworzenie	sprzyjają-
cego	transgranicznego	klimatu	biznesowe-
go,	a	głównym	celem	promowanie	intere-
sów	i	współpraca	przedsiębiorców.

elbląG 
WSpółpRAcUje
z KAlininGRADem
Z inicjaTyWy eLbLąSKiego KLaSTra TurySTycZnego i Ka-

LiningradZKiej iZby PrZemySŁoWo-handLoWej, W eLbLą-

gu odbyŁa Się i miSja goSPodarcZa eLbLąSKich i KaLinin-

gradZKich PrZedSiębiorSTW SeKTora iT. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski
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Dzięki	temu	zaoszczę-
dzi		miliony	złotych.	
Sprzedaż	uznana	została	
za	najkorzystniejszą	
spośród	6	ofert,	które	
złożono	w	przetargu	
nieograniczonym	zorga-
nizowanym	przez	Grupę	
Urzędu	Miasta	Olsztyn. 
Postępowanie	o	udzie-
lenie	zamówienia	doty-
czyło	zakupu	ponad	73	
GWh	energii	elektrycz-
nej	wykorzystywanej	m.	
in.	na	potrzeby	obiek-
tów	spółek	komunal-
nych,	budynków	admi-
nistracyjno-biurowych	
i	oświatowych	oraz	
oświetlenia	ulicznego.	
Wartość	podpisanej	
w	listopadzie	umowy	to	
20,5	mln	zł.	 
-	Od	kilku	lat	prowa-
dzimy	grupowe	zakupy	
energii,	co	pozwala	
nam	ograniczać	wydat-
ki	przy	jednoczesnym	
racjonalnym	zużyciu.	
Cieszymy	się,	że	z	roku	

na	rok	mamy	więcej	
partnerów	–	mówi	Piotr	
Grzymowicz,	prezydent	
Olsztyna. 
Do	grupy	zakupowej	
UM	Olsztyn	dołączyli	m.	
in.	Muzeum	Mikołaja	
Kopernika	we	Frombor-
ku,	Wojewódzki	Szpital	
Rehabilitacyjny	dla	Dzie-
ci	w	Ameryce	i	Muzeum	
Budownictwa	Ludowe-
go	Park	Etnograficzny	
w	Olsztynku.	Łącznie	
jest	to	168	odbiorców	
i	1480	punktów	odbioru	
energii	elektrycznej. 
Olsztyn	wraz	z	grupą	
podmiotów,	zbiorowo	
zaopatruje	się	w	ener-
gię	od	2010	roku.	Ceny	
energii	elektrycznej,	
uzyskane	w	postępowa-
niu	na	rok	2014,	pozwo-
lą	odbiorcom	uzyskać	
oszczędności	w	stosun-
ku	do	obowiązującego	
cennika	lokalnego	
sprzedawcy	w	wysoko-
ści	ok.	13	mln	zł.

olsztyn 
i partnerzy 
OSZcZęDZĄ 
nA zAKupie eneRGii

miaSTo oLSZTyn, WraZ Z bLiSKo 170 

ParTnerami (m. in. PoWiaTem oLSZTyń-

SKim, gminą orneTa oraZ uniWerSyTe-

Tem WarmińSKo-maZurSKim W oLSZTy-

nie) doKona W 2015 roKu ZbioroWego 

ZaKuPu energii od Koncernu Tauron. 

TEKST: Rafał	Kadłubowski

Jest	to	kolejny	budynek	oddawany	do	użytku	w	projekcie	za-
gospodarowania	brzegów	jeziora	Krzywego	(Ukiel).	Po	plaży	
miejskiej,	budynkach	socjalnych,	boiskach,	ścieżkach	rowero-
wych	i	spacerowych,	kawiarniach,	restauracjach,	wypożyczalni	
sprzętu	sportowego,	przyszedł	czas	na	budynek,	w	którym	swo-
je	miejsce	znajdą	m.	in.	służby	miejskie	–	policja,	straż	miejska,	
WOPR	czy	nawet	punkt	medyczny.	 
-	Najważniejszą	częścią	kapitanatu	jest	sala,	w	której	prowadzo-
ny	jest	monitoring	tego,	co	dzieje	się	na	jeziorze	oraz	profesjo-
nalne	stanowiska	dla	łódek	policji,	straży	czy	WOPR-u	–	mówi	
Tomasz	Kalinowski,	szef	całego	kompleksu.	 
Projektant	tak	zaprojektował	pomieszczenia	i	stanowiska	dla	
łodzi,	że	czas	reakcji	od	zdarzenia	do	interwencji	to	zaledwie	
kilkadziesiąt	sekund.	W	budynku	kapitanatu	znajduje	się	sala	
konferencyjna,	pomieszczenia	dla	sportowców	biorących	udział	
w	różnych	zawodach,	przewidziano	także	saunę	dla	amatorów	
kąpieli	zimowych.	
W	bezpośrednim	sąsiedztwie	kapitanatu	powstaje	lodowisko,	
a	amatorzy	śnieżnych	szaleństw	będą	mieli	snowpark.	Już	dziś	
można	korzystać	z	różnych	form	aktywności.	Na	mieszkańców	
czeka	świetnie	wyposażona	wypożyczalnia	rowerów,	nartoro-
lek,	rolek,	a	w	okresie	zimowym	nart	biegowych.	Oczywiście	
jest	także	ogromna	oferta	letnia.
Realizacja	kapitanatu	to	jedna	z	części	dużego	projektu	inwe-
stycyjnego	realizowanego	przez	Urząd	Miasta	Olsztyna	„Budo-
wa	całorocznej	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	nad	jez.	
Krzywym	w	Olsztynie”.	Zadanie	to	współfinansowane	jest	ze	
środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego. 

KaPiTanaT pOWSTAł 
nAD JezioRem uKiel

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	Monika	Stankiewicz

Największe olsztyńskie jezioro Ukiel doczekało się wreszcie 
kapitanatu z prawdziwego zdarzenia. 

uroczystego przecię-
cia wstęgi dokonali: 
Piotr grzymowicz, 
prezydent olsztyna 
(z prawej) i jerzy 
Litwiński, dyrektor 
oSir
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Skierowano	już	wniosek	w	tej	
sprawie	do	Narodowego	Instytutu	
Dziedzictwa.	
-	Uważamy,	że	jest	to	jeden	z	nie-
wielu	obiektów	techniki	w	Polsce,	
który	modelowo	spełnia	warunki	
umieszczenia	na	tej	liście.	Jest	tak	
unikalny,	że	bez	wątpienia	stanowi	
element	światowego	dziedzictwa,	
tylko	nie	zostało	to	dotąd	formal-
nie	usankcjonowane	-	powiedział	
Cezary	Wawrzyński,	sekretarz	gmi-
ny	Ostróda. 
Lokalne	samorządy	wiążą	duże	
nadzieje	z	umieszczeniem	kanało-
wych	pochylni	na	tak	prestiżowej	
liście	obiektów,	stanowiących	

wspólnie	dobro	ludzkości.	Liczą,	
że	wpłynie	to	na	znaczący	wzrost	
liczby	turystów,	żeglarzy	i	wodnia-
ków.	Ma	też	ułatwić	pozyskiwanie	
pieniędzy	z	funduszy	regionalnych	
i	europejskich	na	rewitalizację	oraz	
bieżące	utrzymanie	tej	atrakcji	
turystycznej. 
Procedura	wpisywania	obiektu	na	
liście	UNESCO	jest	bardzo	długa	
i	obwarowana	wieloma	wymoga-
mi.	Dlatego	Związek	Gmin	Kanału	
Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego	
stara	się	najpierw	o	wpisanie	jedy-
nie	zespołu	pięciu	pochylni.	Jeśli	
to	się	powiedzie,	wniosek	może	
zostać	rozszerzony	na	cały	kanał. 

pOchYlnie TRAfiĄ 
na LISTę unESCo?

SamorZądy Z WojeWódZTWa WarmińSKo-maZur-

SKiego roZPocZęŁy STarania o WPiSanie SySTemu 

ZabyTKoWych PochyLni nad KanaŁem eLbLąSKim 

na LiSTę ŚWiaToWego dZiedZicTWa uneSco.

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	Rafał	Kadłubowski

W tym roku Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka” obchodziło jubileusz 
20-lecia swojego istnienia. 

Przez	ten	czas	SCREP	na	stałe	zapisało	się	na	ma-
pie	Instytucji	Otoczenia	Biznesu,	zarówno	w	wo-
jewództwie	warmińsko-mazurskim,	jak	i	w	Pol-
sce,	doradzając	i	wspierając	przedsiębiorców. 
Stowarzyszenie	początkowo	działało	na	terenie	
gminy	i	miasta	Pasłęk,	z	czasem	działalnością	
objęło	również	zachodnią	część	województwa	
warmińsko-mazurskiego	i	wschodnią	część	wo-
jewództwa	pomorskiego.	Na	swoim	koncie	ma	
kilkadziesiąt	zrealizowanych	projektów,	niektóre	
działają	aż	do	teraz.	Zalicza	się	do	nich	m.	in.	
Fundusz	Rozwoju	Przedsiębiorczości,	który	obec-
nie	obsługuje	dziewięć	linii	pożyczkowych	skie-
rowanych	do	mikro,	małych	i	średnich	przedsię-
biorców	oraz	osób	rozpoczynających	działalność.	 
Oficjalne	obchody	20-lecia	odbyły	się	w	Pasłęc-
kim	Ośrodku	Kultury.	Zaproszono	na	nie	150	
gości,	wśród	których	znaleźli	się	przedstawiciele	
instytucji	współpracujących	z	SCREP	–	dyrektorzy	
banków	i	szkół,	instytucji	otoczenia	biznesu	z	wo-
jewództwa	i	kraju,	przedstawiciele	władz	sa-
morządowych,	beneficjenci	i	wiele	innych	osób	
reprezentujących	pasłęckie	instytucje. 
Gości	uroczyście	powitali	Barbara	Bąkowska,	
prezes	SCREP	i	Bogdan	Raszczyk,	wiceprezes.	
Podczas	gali	wspominano	historię	stowarzysze-
nia	oraz	przytoczono	dane	statystyczne,	które	
wielu	gości	wprawiło	w	podziw.	Nie	zabrakło	
także	symbolicznej	lampki	szampana,	którą	
wzniesiono	toast	na	kolejne	lata.	Część	oficjalną	
uroczystości	uświetnił	występ	kabaretu	Neo-
Nówka.	Całość	zakończyła	się	uroczystym	poczę-
stunkiem	dla	przybyłych	gości.

dWie deKady 
DZiAłAlnOści
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W	nowej	fabryce	pracę	może	znaleźć	
nawet	150	osób.	Firma	Novigo	sp.	z	o.o.	
podpisała	z	władzami	Ełku	list	intencyjny	
w	tej	sprawie.	Novigo	interesuje	się	też	
kupnem	gruntów	miejskich	położonych	
w	Miejskiej	Strefie	Rozwoju	„Techno-
Park”,	w	Podstrefie	Ełk	Suwalskiej	Spe-
cjalnej	Strefy	Ekonomicznej. 
Na	początek	inwestor	chce	zakupić	4,3	
ha	gruntu,	na	którym	wybuduje	innowa-
cyjną	fabrykę	drewnianych	wieszaków,	
produkowanych	z	olchy	i	buku.	W	halach	
o	łącznej	powierzchni	20	tys.	m	kw.	
zatrudnienie	znajdzie	100	–	150	osób.	
Wartość	inwestycji,	wraz	z	budynkami	i	
maszynami,	wyniesie	ok.	40	mln	zł. 
Budowa	ma	rozpocząć	się	wiosną	przy-
szłego	roku,	a	już	w	2016	roku	miałaby	
ruszyć	produkcja.	W	ciągu	minuty	z	
taśmy	schodziłoby	ok.	200	wieszaków,	
a	roczna	produkcja	sięgałaby	50	mln	
sztuk.	Odbiorcą	wieszaków	ma	być	
skandynawski	koncern.	Następnie	będą	
one	eksportowane	do	wszystkich	krajów	
europejskich. 
Firma	Novigo	ma	też	w	planach	zakup	
kolejnego	obszaru	w	Techno-Parku,	w	
którym	chciałaby	wybudować	nowocze-
sny	tartak. 
Władze	Ełku	prowadziły	z	Novigo	ne-
gocjacje	od	sierpnia	2013	roku.	Firma	
brała	pod	uwagę	także	cztery	inne	loka-
lizacje,	ale	ostatecznie	zwyciężyła	ełcka	
propozycja.	Przeważyło	objęcie	gruntu,	
którym	zainteresowana	była	spółka,	
specjalną	strefą	ekonomiczną,	dzięki	
czemu	inwestor	może	liczyć	na	znaczące	
preferencje	podatkowe.	 

noWa firma 
w teCHno-pARKu

SPóŁKa noVigo PLanuje W 2015 roKu WybudoWać W eŁKu ZaKŁad ProduKcyjny 

Za 40 mLn ZŁ. 

janusz Staranowicz, członek zarządu novigo (z lewej) i Tomasz andrukiewcz, prezydent 
ełku podpisali list intencyjny o podjęciu wspólnych działań na rzecz stworzenia zakładu 
produkcyjnego 

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIA:	UM	Ełk
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FantoMy nAślADUjĄ ZAchOWAniA pAcjenTóW
Zakład Dydaktyki i Symulacji Me-
dycznej Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Olsztynie wzbogacił się 
o ponad sto fantomów, naśladujących 
zachowania pacjentów. 

Symulatory	swoim	wyglądem	przypo-
minają	ludzi.	Na	tych	najbardziej	za-
awansowanych	studenci	mogą	ćwiczyć	
resuscytację	krążeniowo-oddechową,	
defibrylację,	a	także	podawać	leki.	 
Urządzenia	będą	służyć	studentom	Wy-
działu	Nauk	Medycznych	Uniwersytetu	
Warmińsko-Mazurskiego	do	ćwiczenia	
różnych	scenariuszy	treningowych	i	sy-
tuacji	klinicznych. 
-	Na	tych	urządzeniach	mogą	szkolić	się	

nie	tylko	przyszli	lekarze,	ale	również	
ratownicy	medyczni	i	pielęgniarki.	Sy-
mulatory	przygotują	ich	do	pierwszego	
kontaktu	z	pacjentem	–	wyjaśnia	prof.	
Wojciech	Maksymowicz,	dziekan	Wy-
działu	Nauk	Medycznych.
W	zakładzie	znajdują	się	sale	do	sy-
mulacji	położniczo-ginekologicznych,	
onkologicznych,	pediatrycznych,	laryn-
gologicznych,	okulistycznych,	chirur-
gicznych,	ortopedycznych	oraz	szpitalny	
oddział	ratunkowy. 
Studenci	mogą	ćwiczyć	sytuacje	trudne	
do	zaaranżowania	z	chorymi,	takie	jak	
tamowanie	krwotoku	czy	prawidłowe	
wbijanie	igieł.	Inne	fantomy	służą	m.	in.	
do	nauki	cewnikowania,	chirurgicznego	

szycia	ran,	oczyszczania	dróg	oddecho-
wych	i	badań	ginekologicznych.	 
-	To	kolejny	przykład	tworzenia	in-
frastruktury	kampusu	medycznego.	
Mamy	coraz	więcej	możliwości	bez-
pośredniego	kształcenia	studentów.	
Uniwersytet	ma	ambicje,	aby	nasza	
medycyna	dalej	się	rozwijała	i	była	
przykładem	tego,	że	warto	było	
utworzyć	Wydział	Nauk	Medycznych	
w	Olsztynie	–	przekonuje	prof.	Ryszard	
Górecki,	rektor	UWM.	 
Wyposażenie	zakładu	kosztowało	bli-
sko	1	mln	zł	i	zostało	dofinansowane	
z	projektu	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego	„Wzmocnienie	potencjału	
dydaktycznego	UWM	w	Olsztynie”.

Siłownia	powstała	dzięki	zaangażowaniu	i	środkom	trzech	
klubów	Lions:	LC	Elbląg	Truso,	LC	Elbląg	oraz	LC	Aurich	Firisia	
Orientalis.	W	ramach	projektu	Ogrody	Zdrowia,	w	elbląskim	
parku	stanęło	12	urządzeń	do	ćwiczeń	dla	osób	starszych	
o	wartości	prawie	73	tys.	zł.	 
W	uroczystym	otwarciu	udział	wzięły	m.	in.	władze	Elbląga,	
Anna	Jęsiak-Suchecka,	gubernator	okręgu	„121	Polska”	Mię-
dzynarodowego	Stowarzyszenia	Klubów	Lions,	Iwona	Orężak,	
prezes	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	i	Osób	Niepełnospraw-
nych.	Nie	zabrakło	także	przedstawicielek	z	niemieckiego	LC	
Aurich	Firisia	Orientalis,	lionów	z	LC	Elbląg	Truso	oraz	repre-
zentantów	wielu	instytucji	seniorskich.	
Spotkanie	otworzyła	Mirosława	Mieszczyńska,	prezydent	LC	
Elbląg	Truso,	podkreślając,	że	po	raz	pierwszy	elbląskim	Klu-
bom	Lions	udało	się	pozyskać	środki	na	inwestycję	z	centrali	
w	USA.	Dokonała	tego	Dorota	Wcisła,	dawna	prezydent	klubu,	
autorka	Projektu	Ogrody	Zdrowia.	
-	Z	pewnością	ta	siłownia	będzie	trwałym	świadectwem	dzia-
łalności	Lionów	na	rzecz	elblążan.	Głównym	zamysłem	projek-
tu	Ogrody	Zdrowia	była	stymulacja	środowisk	seniorów,	pro-
pagowanie	zdrowego	stylu	życia	i	aktywności	ruchowej	wśród	

osób	starszych,	profilaktyka	chorób	cywilizacyjnych	(cukrzycy,	
chorób	serca)	-	dodała	Mirosława	Mieszczyńska.
Siłownia	powstała	ze	środków	Lions	Club	International	Foun-
dation	z	siedzibą	w	światowej	centrali	Lionizmu	-	Oak	Brook	
(USA)	oraz	środków	trzech	wymienionych	klubów.	Siłownia	
ma	służyć	mieszkańcom	Elbląga,	w	szczególności	seniorom.	
Inwestycja	zostanie	przekazana	w	użytkowanie	Uniwersyteto-
wi	Trzeciego	Wieku	i	Osób	Niepełnosprawnych	w	Elblągu.	
-	Udało	mi	się	przekonać	Lionów	oraz	naszą	Centralę	w	Oak	
Brook	do	tego,	aby	w	Elblągu	wybudować	siłownię	na	powie-
trzu	dla	osób	starszych.	Do	swojego	pomysłu	namówiłam	tak-
że	koleżanki	z	zaprzyjaźnionego	niemieckiego	klubu	LC	Aurich	
Frisia	Orientalis.	Projekt	przyjęły	z	entuzjazmem	i	zaczęła	się	
praca	-	mówiła	o	zrealizowanej	inwestycji	Dorota	Wcisła,	peł-
nomocnik	gubernatora	ds.	Projektu	Ogrody	Zdrowia.	-	Dzisiaj	
ta	gotowa	siłownia	bardzo	cieszy	i	już	widać,	że	mieszkańcy	
chętnie	tutaj	ćwiczą.	To	nasza	największa	radość	i	satysfakcja.
Otwarcie	tej	inwestycji	łączy	się	z	15-leciem	istnienia	żeńskie-
go	Lions	Club	Elbląg	Truso.	Przez	cały	ten	okres	elbląskie	lwice	
służą	mieszkańcom	i	instytucjom.	Łączna	wartość	pomocy	
udzielonej	w	czasie	działalności	klubu	wynosi	ponad	400	tys	zł.

„Lwice” otworzyły siłownię
W ParKu TrauguTTa W eLbLągu oficjaLnie oTWarTo SiŁoWnię ZeWnęTrZną dLa SenioróW. 

inWeSTycja jeST ZWiąZana Z 15-Leciem iSTnienia żeńSKiego LionS cLub eLbLąg TruSo.

TEKST: Rafał	Kadłubowski
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Pod	powstający	na	przedmieściach	Olsz-
tyna	obiekt	wmurowano	kamień	wę-
gielny.	Cała	inwestycja	kosztować	będzie	
157	mln	zł.	
Zakład	będzie	odbierał	śmieci	wytwa-
rzane	przez	blisko	500	tys.	mieszkańców	
tego	miasta	i	36	innych	gmin	regionu.	
Wszystkie	te	samorządy	w	2009	r.	
podpisały	porozumienie	o	tworzeniu	
wspólnego	systemu	zagospodarowania	
odpadów	komunalnych. 
Reprezentujący	je	Zakład	Gospodarki	
Odpadami	Komunalnymi	(ZGOK)	szacu-
je,	że	rocznie	będzie	trafiało	tu	ok.	100	
tys.	ton	tzw.	odpadów	zmieszanych	i	16	
tys.	ton	odpadów	selektywnie	zebra-
nych. 
W	zakładzie	unieszkodliwiania	odpadów,	
oprócz	linii	technologicznej	do	ich	prze-
twarzania,	powstanie	m.	in.	instalacja	do	
kruszenia	odpadów	budowlanych,	ma-
gazyn	odpadów	niebezpiecznych	i	linia	
do	sortowania	odpadów	selektywnie	
zebranych.	Pracę	w	nowym	zakładzie	
ma	znaleźć	ok.	70	osób. 
Zdaniem	władz	Olsztyna,	budowa	spe-
cjalistycznego	zakładu	odzysku	i	uniesz-
kodliwiania	odpadów	przyczyni	się	do	
poprawy	stanu	środowiska.	Umożliwi	
także	znaczne	zredukowanie	ilości	odpa-
dów,	które	będą	trafiały	na	składowiska. 
W	nowym	zakładzie	z	odpadów	ma	być	
produkowane	ok	45	tys.	ton	paliwa	al-
ternatywnego	rocznie.	Według	Adama	
Sierzputowskiego,	prezesa	olsztyńskiego	
ZGOK,	będzie	miało	ono	parametry	16	

Zakład dLa 37 gmin
do Końca LiPca 2015 roKu W oLSZTynie PoWSTać ma ZaKŁad unieSZKodLiWiania odPa-

dóW KomunaLnych dLa 37 gmin WojeWódZTWa WarmińSKo-maZurSKiego. 

Na	zdjęciu:	Marian	Wiatr,	prezes	Control	Process	S.A.	(wykonawca	inwestycji)	podczas	
wmurowania	aktu	erekcyjnego

TEKST: Rafał	Kadłubowski	|	ZDJĘCIE:	Katarzyna	Żurek	–	zgok.olsztyn.pl

MJ/kg,	czyli	niewiele	mniej,	niż	wynosi	
wartość	opałowa	węgla	brunatnego. 
W	ramach	tzw.	projektu	śmieciowego,	
realizowanego	wspólnie	przez	37	gmin	
Warmii	i	Mazur,	zrekultywowano	osiem	
składowisk	odpadów.	Budowane	są	trzy	
stacje	przeładunkowe	-	w	Trelkowie	pod	

Szczytnem,	Polskiej	Wsi	pod	Mrągowem	
i	Medynach	k.	Lidzbarka	Warmińskiego. 
Zostaną	też	zakupione	za	6,5	mln	zł	
samochody	do	przewożenia	odpadów.	
Wartość	całego	projektu,		współfinan-
sowanego	ze	środków	unijnych,	wynosi	
263	mln	zł.
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Turniej	ten	to	zawody	profesjonalistów	
z	całej	Europy,	którzy	należą	do	czołów-
ki	listy	najlepszych	graczy	klasyfikacji	
Professional	Squash	Assotiation.	PSA	
jest	odpowiednikiem	tenisowego	ATP,	a	
więc	turniej	w	klubie	Stangiel	to	squash	
w	najlepszym	możliwym	wymiarze.	
Cykl	został	zorganizowany	przez	Polską	
Federację	Squasha	we	współpracy	z	
firmą	MMSPORT,	która	jest	dystrybuto-
rem	kortów	McWIL	Squash	Courts	oraz	
lokalnymi	partnerami.	W	gdańskim	
turnieju	partnerem	są	klub	Stangiel	

Tenis&Squash,	deweloper	Euro	Styl,	jak	
również	szereg	innych	firm.
-	W	turnieju	startują	zawodnicy	ze	
światowej	czołówki	rankingu	PSA	oraz	
polscy	zawodnicy	-	powiedział	Maciej	
Maciantowicz,	dyrektor	turnieju	i	wi-
ceprezes	Polskiej	Federacji	Squasha.	
-		Równocześnie	jest	to	doskonała	
promocja	squasha	w	miastach,	gdzie	
są	rozgrywane	turnieje.	W	turniejach	
grają	zawodnicy	pierwszej,	drugiej	i	
trzeciej	setki	świata,	a	więc	to	wysoki	
poziom.

W noWo oTWarTym KLubie STangieL Te-

niS&SquaSh na oSiedLu cyTruSoWym 

W gdańSKu ZaKońcZyŁy Się roZgryWKi 

Turnieju PSa W ramach PoLiSh SquaSh 

Tour 2014. 

SquaSh 
na światowym 
poziomie

TEKST: Dorota	Korbut|	ZDJĘCIE:	mat.	prasowe

-	Klient	zgłosił	zainteresowanie	projek-
tem	luksusowej	restauracji	przybrzeżnej	
przeznaczonej	dla	250-300	osób	z	możli-
wością	odbywania	spotkań	biznesowych	
oraz	wszelkiego	rodzaju	imprez.	Pomysł	
miał	być	jedyny	w	swoim	rodzaju,	po-
nieważ	nikt	dotąd	nie	stworzył	choćby	
zamysłu	takiego	miejsca	-	mówi	Robert	
Błażejak,	dyrektor	działu	projektowego	

PŁyWająca reSTauracja zaprojektowana w Gdańsku

Trójmiejska stocznia Sunreef Yachts 
zaprojektowała pływającą restaurację, 
która będzie kursować między Duba-
jem i Abu Zabi.

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	
ZDJĘCIE:	Materiały	Sunreef	Yachts

Sunreef		Yachts	i	autor	wizji	pływającej	
restauracji.
Według	konceptu,	innowacyjna	restau-
racja-katamaran	na	stałe	umiejscowiona	
zostanie	w	Dubaju	i	będzie	zabierać	go-
ści	w	rejsy	do	Abu	Dhabi	i	z	powrotem.	
Pokład	główny	jednorazowo	pomieści	

nawet	do	150	gości.	W	kadłubach	zago-
spodarowano	miejsce	na	przestronną	
kuchnię,	pomieszczenia	techniczne	
i	ekskluzywne	toalety	dla	gości.	Na	gór-
nym	pokładzie	umieszczono	sterówkę,	
a	część	barowa	razem	z	mini	klubem	
w	części	rufowej	na	pokładzie	głównym.
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Fundacja	zajmuje	się	domową	opie-
ką	hospicyjną,	mając	wśród	swoich	
podopiecznych	dzieci	z	województwa	
pomorskiego.	Przekazany	dar	to	sym-
boliczny	znak	początku	współpracy.
Grupa	ETL,	obok	swojej	podstawowej	
działalności,	od	2008	roku	aktywnie	
pomaga	dzieciom	w	Niemczech.	Od	
tego	czasu	zaangażowała	się	w	ponad	
60	projektów	charytatywnych,	z	kwo-
tą	350	tysięcy	euro	przekazanych	na	
te	cele.	Teraz	chce	pomagać	również	
w	Polsce.
–	Nasi	podopieczni	przebywają	we	
własnych	domach	razem	ze	swoimi	
bliskimi,	a	my	do	nich	dojeżdżamy,	
często	pokonując	bardzo	odległe	tra-
sy,	gdyż	działamy	w	promieniu	100	
kilometrów	od	Gdańska	–	wyjaśnia	dr	
Anna	Jędrzejczyk,	dyrektor	medyczny	
w	hospicjum	prowadzonym	przez	Fun-
dację.	–	Oprócz	wizyt	pielęgniarskich	
i	lekarskich,	dążymy	do	zapewnienia	
każdemu	dziecku	rehabilitacji	domo-
wej,	wsparcia	rodziny	przez	psychologa.	
Opieka	hospicyjna	jest	dostępna	24	
godziny	na	dobę	przez	cały	rok.	Jeśli	
tylko	jest	taka	potrzeba,	zespół	dyżurny	
dojeżdża	do	dziecka	również	w	nocy.	
Dzięki	nowym	samochodom	będzie	to	
w	pełni	możliwe.	Fundacja	szuka	nadal	
sponsorów,	którzy	chcieliby	dołączyć	
do	grona	wspierających	jej	działania	

podmiotów	i	pomóc	np.	w	zakupie	pali-
wa	potrzebnego	do	codziennych	wyjaz-
dów	do	chorych.	
–	Lechia	będzie	chciała	na	pewno	rów-
nież	współpracować	i	pomagać	Funda-
cji	–	mówi	Agata	Kowalska,	wiceprezes	
zarządu	Lechii	Gdańsk.	–	Myślimy	np.	
o	organizowaniu	na	meczach	wspólnie	

z	kibicami	zbiórek	rzeczy,	które	są	po-
trzebne	tym	dzieciom,	o	wizytach	pił-
karzy	w	domach,	w	których	są	mali	fani	
Lechii.	Jest	tak,	jak	mówi	Aleksandra	
Maciorowska,	prezes	Fundacji	-	jeśli	nie	
można	dołożyć	dni	do	życia	tych	dzieci,	
dołóżmy	życia	do	ich	dni…	To	mądre	
i	piękne	przesłanie.

lechia 
pomaga dzieciom
KLucZyKi do SZeŚciu auT dLa fundacji PomorZe dZieciom PrZeKaZaŁ franZ joSef Wer-

nZe, WŁaŚcicieL eTL grouP i gŁóWny WSPóŁudZiaŁoWiec Lechii, na Pge arena gdańSK. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	Wojciech	Figurski
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e-mail: redakcja@expressy.pl,
tel./fax 58 736 16 92 

Docieramy do źródeł, 
prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.

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

Zapraszamy 
do korzystania 
z prenumeraty 
magazynu 
eXpress 
biznesU

Był	to	wyjątkowy	wieczór	z	cyklu	„Sport	
w	Biznesie.	Podczas	spotkania	można	
było	się	dowiedzieć,	jak	skupiać	się	na	
własnych	celach	i	wizji,	by	odnieść	upra-
gniony	sukces,	poznać	10	sposobów	na	
rozwój	siły	psychicznej	i	emocjonalnej,	by	
wzmacniać	odporność	na	presję,	trudno-
ści	i	zmiany	oraz	poznać,	jak	mistrzowskie	
sposoby	trenowania	umysłu	oraz	ciała	
(pozytywne	myślenie,	wizualizacja,	tech-
niki	oddechowe,	medytacja)	decydują	
o	wejściu	na	szczyt.
Prelegenci	to	doświadczeni	eksperci	
w	swoich	dziedzinach,	którzy	otwarcie	
i	trafnie	przedstawili	temat	spotkania.	
W	spotkaniu	udział	wzięły	członkinie	

klubu	Lady	Business	Club	oraz	ich	go-
ście,		przedsiębiorcze	panie,	prowadzące	
własne	firmy,	uczestniczki	Programu	
Personal	Branding	„Bądź	widzialną	Mar-
ką”	Akademii	Marki	z	Klasą	oraz	kobiety	
biznesu	zainteresowane	budowaniem	
silnej	marki.
Wieczór	Biznesowy	z	Lady	Business	Club	
to	niepowtarzalna	okazja	do	budowania	
szczerych	relacji,	jak	również	okazja	do	
spędzenia	czasu	w	gronie	wybranych	
osób,	prowadzących	własny	biznes.	To	
dawka	praktycznej	wiedzy	z	zakresu	pro-
mocji	firmy,	budowania	marki,	wizerunku	
oraz	budowania	własnej	przewagi	ma	
rynku.

Wieczór biznesoWy 
z Lady Business CLuB

nad Tym, cZy W biZneSie i W SPorcie ceLem jeST SuKceS, 

ZaSTanaWiaŁy Się ucZeSTnicZKi SPoTKania W ViLLi anTo-

nina W SoPocie. 

TEKST: Dorota	Korbut

Właścicielka 
Villi antonina 
Katarzyną 
dowgiałło edel
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Jest Pan wyjątkowo uparty, niesamowicie pracowity - spał 
pan na łóżku polowym w gdyńskiej restauracji po zakończeniu 
pracy, a nowe potrawy wymyśla Pan... rysując. Wszystko się 
zgadza?

-	Tak.	Z	najdrobniejszymi	szczegółami.	Ale	tak	serio,	to	wydaje	
mi	się,	że	jestem	trochę	pracoholikiem	-	sporo	czasu	spędzam	
w	pracy,	a	gdy	mam	wolne,	to	często	wypełniam	sobie	czas	
gastronomicznie,	na	szkoleniach,	wyjazdach	kulinarnych	lub	
pomagając	kolegom	z	branży.	No	i	jakby	tego	było	mało,	to	od	
września	jestem	też	nauczycielem	w	ZSP	w	Kłaninie	i	uczę	tam	
przyszłych	kucharzy	gotowania.	Nauczanie	sprawia	mi	dużą	
przyjemność,	praca	w	kuchni	hotelu	wymaga	kreatywności,	ale	

wiele	jej	aspektów	się	powtarza.	W	szkole	możemy	natomiast	
prawie	za	każdym	razem	gotować	coś	nowego...

A skąd się wzięło to zamiłowanie do rysowania?

-	Odkąd	pamiętam,	zawsze	lubiłem	rysować,	a	jeśli	chodzi	
o	rysowanie	potraw,	to	jest	to	historia	z	czasów,	gdy	programy	
kulinarne	nie	były	tak	modne	i	nowinki	podglądało	się	na	zagra-
nicznych	kanałach.	Aby	zapamiętać	potrawy,	które	widziałem	
na	ekranie	telewizora,	musiałem	je	sobie	po	prostu	narysować.	
Później	rysowałem,	żeby	informować	kucharzy,	jak	mają	wyglą-
dać	dania	itd.	Takie	rysowanie	zostało	mi	do	dzisiaj,	gdy	przy-
gotowuję	jakieś	propozycje	do	karty	lub	na	bankiety.	Rysunki	

Express Biznesu /  Lifestyle

Z arTurem SZymańSKim, SZefem Kuchni reSTauracji „rZeKa SmaKóW” W hoTeLu 

ibiS STyLeS gdynia reda roZmaWia grZegorZ brySZeWSKi.

Gotuję także dla 
przyjemności

ZDJĘCIE:	Filip	Kowalkowski
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dań	przygotowuję	również	przed	konkursami.	
Dania	rysuję	w	dwóch	perspektywach	–	z	góry	
i	z	boku.	W	tym	drugim	wypadku	to	taki	mój	
rysunek	3D.

W poprzednim miejscu pracy, czyli we Wzgó-
rzach Dylewskich otrzymał Pan rekomendację 
Slow Food...

-	Tak.	Rekomendacja	była	docenieniem	mojej	
pracy,	zawsze	gotowałem	naturalnie,	a	restau-
racja	we	Wzgórzach	dodatkowo	była	restaura-
cją	regionalną,	co	idealnie	wpasowywało	się	
w	taką	ideę.	Stąd	więc	pomysł	o	ubieganie	się	
o	rekomendację.
Starania	przyniosły	efekt	po	wielu	degustacjach.	
A	temat	slow	food,	nacisk	na	kreowanie	natu-
ralnej	i	zdrowej	kuchni,	stał	się	bardzo	modny	
i	ogromnie	popularny	w	Polsce	i	na	całym	
świecie.
Aktualnie	w	moim	dawnym	miejscu	pracy	szefu-
je	mój	kolega	Bartosz	Budnik	–	również	Kaszub	
i	odnosi	tam	wielkie	sukcesy.

Podkreśla Pan, że jest Kaszubą. Czy zamiłowa-
nie do takiej kuchni widać w menu restauracji 
Rzeka Smaków w Redzie?

-	Tak.	Chociaż	w	naszym	hotelu	serwujemy	
kuchnię	polską	i	europejską,	gdzie	pojawiają	się	
akcenty	regionalne	i	kaszubskie.	Takim	akcen-
tem	są	na	przykład	dania	z	gęsi	–	popularnej	
na	Kaszubach,	które	do	hotelowego	menu	
trafiają	jesienią.	Takie	akcenty	regionalne	nie	
są	jednak	najważniejszym	elementem	potraw	
hotelowych.	
W	uproszczeniu	gościom	hotelowym	chcę	
pokazać	najbardziej	smakowite	potrawy,	które	
pamiętam	z	domu.	W	sumie	–	chyba	każdy	ku-
charz	w	podobny	sposób	podchodzi	do	swojej	
pracy.

A co robi Szef Kuchni trzygwiazdkowego hotelu 
po pracy?

-	Jak	tylko	mam	czas,	to	spędzam	go	z	rodziną,	
poza	tym	biegam,	no	i	gotuję.	Nie	żartuję,	lubię	
gotować	także	w	wolnych	chwilach.	Często	
gotuję	też	ze	znajomymi.	Spotykamy	się	wte-
dy,	ustalamy,	co	będziemy	gotować	i	w	miłej	
atmosferze	spędzamy	kolejne	godziny.	Często	
żartuję,	że	dzięki	takim	spotkaniom	moi	znajomi	
posiadają	już	takie	umiejętności,	że	mogliby	
pracować	ze	mną	w	hotelu.	Natomiast	nudzić	
się	uwielbiam	przy	kominku,	jedząc	sery	i	pijąc	
wino...

SKŁADNIKI:

•	polędwica	wołowa	80g
•	cebula
•	grzyby	suszone
•	chleb	razowy	1	kromka
•	orzechy	laskowe	5g
•	kasza	gryczana	100g
•	grzyby	marynowane	3	szt.
•	papryka,	cukinia,	bakłażan
•	oliwa	z	oliwek
•	czosnek	1	ząbek
•	musztarda	1	łyżka
•	pietruszka	1	pęczek
•	lubczyk
•	jajko	przepiórcze	1	szt.
•	sól,	pieprz,
•	szyszka,	najlepiej	sosnowa

Najpierw przygotowujemy dodatki do tatara, odrobinę kaszy praży-

my na bardzo rozgrzanym oleju, gdy otrzymamy popcorn, odsącza-

my tłuszcz i przekładamy do miseczki. Cukinię, bakłażana i paprykę 

smażymy na oliwie z czosnkiem, dodajemy kilka gałązek tymianku 

i odstawiamy do ostygnięcia. Przygotowujemy puder, suszone grzyby 

rozcieramy w moździerzu wraz z czerstwym chlebem razowym i orze-

chami w proporcjach 1:1:1. Do blendera wkładamy zsiekaną pietrusz-

kę, kilka gałązek lubczyku i łyżkę musztardy, wszystko blendujemy na 

gładką masę i przecieramy przez sito, cebulę kroimy w pióra, grzyby 

przekrajmy wzdłuż. 

Teraz możemy przystąpić do przygotowywania tatara. Polędwicę 

oczyszczamy dokładnie z błon, następnie siekamy bardzo dokładnie 

miejsce przy miejscu, aby wszystkie włókna „poczuły” ostrze noża. 

Mięso doprawiamy do smaku solą, pieprzem 

i odrobiną oleju. formujemy w walec, 

tak by mięso zmieściło nam się 

do kieliszka od koniaku. Tatara 

przekładamy na talerz, rozkła-

damy dodatki i kilka kropli 

sosu ziołowo-musztardo-

wego, podpalamy szysz-

kę i wypełniamy dymem 

koniakówkę, przykrywamy 

nią mięso i po kilkunastu 

sekundach możemy zjeść 

tatar z aromatem wędzenia.

SIEKANA WOŁOWINA          podana w dymie

fot.	Artur	Szymański
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Impreza	skierowana	była	do	pań	ak-
tywnych,	w	różnym	wieku	i	o	różnych	
zainteresowaniach,	pragnących	zapo-
znać	się	z	nowinkami	oferowanymi	im	
przez	wystawców	z	rozmaitych	branż.	
Stoiska	wyróżniały	się	nietuzinkowym	
asortymentem	oraz	usługami.	Wśród	
wystawców	znaleźli	się	m.	in.	przedsta-
wiciele	sektora	finansowego,	jak	i	firmy	
odzieżowe,	kosmetyczne	oraz	związane	
ze	zdrowym	stylem	życia.	Porady,	jak	
projektować	wnętrza	domów,	oferowało	
stoisko	House&Living,	panie	ze	Szkoły	
Stylu	i	Wdzięku	Wysoka	Szpilka	doradza-

ły,	jak	budować	elegancki,	profesjonalny	
wizerunek,	właścicielka	gabinetu	urody	
Viola	Studio	oferowała	na	miejscu	m.	in.	
pielęgnacyjny	zabieg	na	dłonie	z	parafi-
ną,	konsultantki	Mary	Kay	zdradzały	taj-
niki	wykonania	nienagannego	makijażu,	
który	przetrwa	cały	dzień.	Przedstawi-
cielki	Stena	Line	proponowały	wycieczki	
promowe	w	atrakcyjnych	cenach,	przy-
gotowanych	specjalnie	na	targi.
W	trakcie	trwania	Be	Pretty	Fair,	
zwiedzające	panie	mogły	wziąć	udział	
w	warsztatach	oraz	prezentacjach.	
Agnieszka	Płoska	z	firmy	Genesis	Capital	

zaprezentowała	możliwości,	jakie	daje	
crowdfunding,	czyli	finansowanie	spo-
łecznościowe.	Swoimi	wystąpieniami	
wydarzenie	uatrakcyjniły	ambasadorki	
targów	–	Sylwia	Borzyszkowska,	trener-
ka	personalna,	Agnieszka	Łukomska,	
właścicielka	kawiarni	Ciuciubabka	oraz	
Dorota	Krzyżanowska,	malarka	i	bud-
dystka.	Można	było	posłuchać	porad	
z	zakresu	budowania	własnej	marki	oraz	
wystąpień	publicznych.
Organizatorem	Be	Pretty	Fair	jest	firma	
Com	Creation.	Kolejne	wydarzenia	od-
będą	się	w	Krakowie	oraz	we	Wrocławiu.

Kobiece targi piękności
Ten dZień W ZaToce SZTuKi W SoPocie dedyKoWany byŁ KobieTom. Targi be PreTTy fair 

odbyŁy Się Pod PaTronaTem exPreSSu biZneSu. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	mat.	prasowe

Pod naszym 
patronatem
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Nagroda	została	wręczona	na	uroczystej	gali	International	Pro-
perty	Awards	2014	w	Londynie.	Jest	to	konkurs	organizowany	
od	1995	roku,	w	którym	nagradzane	są	nieruchomości	miesz-
kaniowe	i	komercyjne	praktycznie	z	całego	świata.	Poddawane	
ocenie	są	także	firmy	z	branży	deweloperskiej.	Jury	Internatio-
nal	Property	Awards	to	ponad	70	ekspertów	z	całego	świata!	
Nie	mają	łatwego	zadania,	gdyż	muszą	ocenić	i	wybrać	setki	
nieruchomości	i	firm,	by	w	końcu	wyłonić	zwycięzców	w	47	
kategoriach.	Co	ciekawe,	przyznawane	nagrody	są	podzielone	
na	poszczególne	regiony	świata:	Afrykę,	Azję	i	Pacyfik,	Arabię	
Saudyjską,	Kanadę,	Karaiby,	Amerykę	Środkową	i	Południową,	
Europę,	Wielką	Brytanię	i	USA.
Nowe	Orłowo	to	jedyna	nagrodzona	inwestycja	z	Trójmiasta	
(z	naszego	kraju	wśród	laureatów	konkursu	znalazło	się	kilka	

zrealizowanych	inwestycji).	W	swojej	kategorii	„kandydat”	do-
stał	5	gwiazdek,	czyli	najwyższą	możliwą	ocenę.	
Jury,	przyznając	nagrodę	dla	nowego	Orłowa,	doceniło	poło-
żenie	osiedla	(w	Gdyni,	bezpośrednio	przy	rezerwacie	Kępa	
Redłowska,	w	pobliżu	plaży	i	plaży,	w	spokojnej	i	prestiżowej	
dzielnicy).	Eksperci	zwrócili	też	uwagę	na	kameralny	układ	urba-
nistyczny	oraz	niewielkie	budynki,	otoczone	zielenią	oraz	ogród-
kami.	Kolejne	rozwiązanie	architektoniczne,	które	przechyliło	
szalę	na	korzyść	tej	właśnie	inwestycji,	to	platformy	widokowe	
na	dachach	oraz	drobiazgowo	zaaranżowane	części	wspólne.	
Nie	bez	znaczenia	były	także	szlachetne	materiały	wykończenio-
we	zastosowane	przy	realizacji.
Nowe	Orłowo	to	osiem	budynków,	ostatnie	dwa	mają	być	od-
dane	do	użytku	w	maju	przyszłego	roku.

naGroda 
dla nowego orłowa

PreSTiżoWą, międZynarodoWą nagrodę W KaTegorii najLePSZe budoWnicTWo mieSZ-

KanioWe W euroPie oTrZymaŁo oSiedLe noWe orŁoWo W gdyni. oSiedLe ZoSTaŁo Za-

ProjeKToWane PrZeZ biuro archiTeKTonicZne archdeco, ZaŚ ZreaLiZoWane PrZeZ 

inVeST KomforT.

TEKST: Rafał	Korbut	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe

Zbigniew reszka i michał baryżewski, właściciele arch-deco
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Swoje	stoiska	wystawiennicze	prezen-
towało	wiele	firm.	Narzeczeni	mogli	
poznać	oferty	fotografów,	makijażystek,	
zobaczyć	najnowsze	kolekcje	zapro-
szeń	ślubnych,	stoisko	z	dekoracjami,	
a	przede	wszystkim	suknie	ślubne.	Czyż	
każda	panna	młoda	o	tym	nie	marzy?	
Największą	atrakcją	był	oczywiście	
pokaz	sukien	ślubnych.	Nie	zabrakło	
znanych	marek.	Pojawiły	się	projekty	
Pronovias,	Rosa	Clara	czy	Cymbeline,	
a	także	odbył	się	premierowy	pokaz	
hiszpańskiej	marki	YolanCris.	Oczywiście	
nie	zabrakło	niespodzianek	i	nagród.	
Oprócz	tego	można	było	poznać	naj-
nowsze	trendy	wśród	zaproszeń	ślub-
nych,	dekoracji	weselnych,	czy	kompozy-
cji	florystycznych	oraz	zobaczyć	stoiska	
najlepszych	cukierni	i	fotografów.	Nie	
zapomniano	również	o	panach.	Były	
stoiska	z	modą	męską	oraz	luksusowe	
auta	i	limuzyny	do	ślubu.	
-	Pomorska	Gala	Ślubna	to	jeden	z	takich	
etapów,	które	pomogą	dokonać	dobrych	
wyborów,	którymi	każda	para	młoda	
będzie	w	pełni	usatysfakcjonowana	–	
uważa	Paweł	Binert	z	Pomorskiego	Ser-
wisu	Ślubnego,	organizator.	-	Ceremonia	
ślubna	i	przyjęcie	weselne	to	w	końcu	
najważniejszy	dzień	w	życiu.	Każdy	się	
z	nami	zgodzi,	że	warto	zadbać,	aby	ten	
dzień	był	niepowtarzalny	i	szczególny!

ślubna gala 
Wielka

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	mat.	prasowe

odbyŁa Się Viii PomorSKa gaLa ŚLubna, cZyLi niePoWTarZaLna oKaZja dLa Par PLanują-

cych organiZację ceremonii ŚLubnej i PrZyjęcia WeSeLnego. 
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ZASADA 1
 
Uważaj	na	wielkość	porcji.	Nie	musisz	
najeść	się	wszystkimi	obecnymi	na	stole	
potrawami.	Nakładaj	sobie	raczej	degu-
stacyjne	porcje,	abyś	mógł	spróbować	
większości.	Dziel	sobie	potrawy	na	posił-
ki	–	postaraj	się	zjeść	3-4	posiłki	w	ciągu	
dnia,	aby	nie	przeciążać	układu	pokar-
mowego	zbyt	dużą	ilością	pożywienia	na	
jeden	raz.

ZASADA 2

Zachowaj	przerwy	między	posiłkami.	Daj	
odpocząć	swojemu	żołądkowi	i	zrób	mu	
przerwę.	Świąteczne	smakołyki	jedz	co	
3	godziny,	aby	układ	pokarmowy	mógł	
sobie	z	nimi	poradzić.	

ZASADA 3

Uważaj	na	napoje!	Jedz	co	chcesz,	ale	
pij	z	głową.	Jeśli	chodzi	o	napoje	bez-
alkoholowe	wybierz…	wodę.	Zrezygnuj	
z	gazowanych	słodkich	napojów,	soków	
czy	kompotu	–	wystarczająco	dużo	
kalorii	i	cukru	będzie	w	świątecznych	
potrawach.	Z	alkoholi	postaw	na	wino,	
najlepiej	wytrawne	lub	czystą	wódkę.	

Świąteczna 
  rozpusta 
korzystaj, ale nie żałuj!

ZASADA 4
 
Rusz	się.	Postaraj	się	iść	na	spacer.	Spo-
kojny	ruch	ułatwia	trawienie,	odwiedzie	
cię	także	od	nadmiernego	podjadania.	

ZASADA 5

Warzywa	mile	widziane.	W	święta	
rzadko	goszczą	na	stole	lekkie	kolorowe	
sałatki.	Jeśli	odpowiadasz	za	świąteczne	
menu,	złam	tę	zasadę	i	postaw	choć	
jedną	miskę	sałaty.	Skorzystaj	z	tego	
bogatego	w	błonnik	posiłku	–	pomoże	
on	z	pewnością	twojemu	układowi	
pokarmowemu	i	sprawi,	że	zjesz	mniej	
ciężkostrawnych	potraw.

TEKST: Anna	Słomkowska 
             dietetyk	medyczny	i	sportowy
ZDJĘCIE:	mat.	prasowe

KILKA PROSTYCh ZASAD, KTÓRE NIE 
ZAKŁÓCą ŚWIąTECZNEJ ATMOSFERY, 
A POZWOLą PRZETRWAć BEZ NIE-
STRAWNOŚCI, ZGAGI I ZBĘDNYCh 
KILOGRAMÓW.

ROZDANO PRESTIŻOWE NA-
GRODY W DZIEDZINIE KULTURY, 
SZTUKI I NAUKI – SOPOCKIE 
MUZY. 

Kapituły	nagród	w	dziedzinie	kultu-
ry	i	sztuki	oraz	w	dziedzinie	nauki,	
złożone	z	przedstawicieli	środowisk	
opiniotwórczych,	nominowały	kan-
dydatów	do	nagród	w	poszczegól-
nych	kategoriach.	Jacek	Karnowski,	
prezydent	Sopotu,	przychylając	się	
do	głosu	członków	obydwu	kapituł,	
przyznał	w	tym	roku	trzy	nagrody.	
Jedną	dla	młodego	twórcy,	jedną	
naukową	oraz	jedną	w	dziedzinie	
kultury	i	sztuki.
Sopocką	Muzę	dla	Młodych	Twór-
ców	otrzymał	Piotr	Kaliński	aka	
Hatti	Vatti	–	muzyk,	producent	i	DJ,	
w	swojej	twórczości	łączy	fascynację	
dub	techno,	bass	music,	muzyką	
innych	kultur,	a	także	brzmienie	lat	
80-tych.	W	Sopocie	Piotr	Kaliński	
wielokrotnie	występował	z	własny-
mi	projektami,	m.	in.	w	Teatrze	na	
Plaży.	Kaliński	jest	też	gitarzystą	trój-
miejskiego	zespołu	punkowego.	Na-
grywał	dla	Mindset	Records,	On	The	
Edge	Records,	New	Moon	Recor-
dings,	Absys	Records.	Ma	na	swoim	
koncie	serię	płyt	winylowych	wyda-
nych	w	Polsce	i	Wielkiej	Brytanii.
Dr	inż.	Krystian	Zawadzki	otrzymał	
Sopocką	Muzę	w	Dziedzinie	Nauki.	
Laureat	to	sopocianin,	absolwent	
Wydz.	Zarządzania	i	Ekonomii	Po-
litechniki	Gdańskiej.	Przedmiotem	
jego	zainteresowań	naukowych	jest	
oddziaływanie	wielkoformatowych	
imprez	sportowych	na	gospodarkę.	
Jest	autorem	monografii	„Euro	2012	
economic	impact	on	host	cities	in	
Poland”.	Znajduje	się	w	niej	wiele	
odwołań	do	Trójmiasta,	w	tym	do	
Sopotu.
Natomiast	Sylwia	Góra-Weber	do-
stała	Sopocką	Muzę	w	Dziedzinie	
Kultury	i	Sztuki.	

SoPoCKIE muzy 
przyznane
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Spotkanie	prowadzone	było	przez	Jaro-
sława	Waśkiewicza,	redaktora	naczelne-
go	biznesnafali.pl.	Tym	razem	gościem	
była	Grażyna	Paturalska,	właścicielka	
firmy	„Styl	w	Wielkim	Mieście”,	wybrana	
do	grona	50-ciu	najbardziej	wpływo-
wych	Polek	rankingu	Home	&	Market	
oraz	„Sto	Polek”	miesięcznika	PANI.	
„Dama	Polskiego	Biznesu”	magazynu	
Zwierciadło,	autorka	„Najbardziej	Ory-
ginalnego	Biznesu	Kobiecego”	według	
World	Association	of	Women	Enterpre-
neurs	oraz	nagrody	głównej	„The	Excel-
lent	Women	Enterpreneurs”	przyznaną	

przez	Organizację	Narodów	Zjednoczo-
nych	ONZ.
Podczas	spotkania	Grażyna	Patural-
ska	zaprezentowała	swoją	najnowszą	
książkę	„Ubierz	duszę”.	To	publikacja	
dla	każdej	kobiety,	która	wprowadza	do	
przyjaznego	świata	mody	i	stylu,	uczy	
poczucia	własnej	wartości	i	wyrażania	
piękna	ukrytego	we	wnętrzu.	Napisana	
w	bezpośredni	i	humorystyczny	sposób.	
Natomiast	inspirujące	i	praktyczne	pora-
dy	„Bądź	piękna	tu	i	teraz”	przedstawiła	
Agnieszka	Kośnik-Zając	z	Instytutu	Me-
dycyny	Estetycznej	Babiana.

marKa jest 

kobietą
W hoTeLu nadmorSKi W gdyni odbyŁ Się KoLejny, 

WyjąTKoWy WiecZór Z cyKLu „marKa jeST KobieTą”.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	Gordon	Blackler	Photography

Choć	prezentacja	trwała	tylko	kwa-
drans,	to	przyciągnęła	amatorów	
mody	i	miłośników	dobrej	zabawy.	

moda po polsKu
SOPOCKI KLUB UNIQUE CLUB & LOUNGE PRZYGOTOWAŁ IMPREZĘ Z UDZIAŁEM MŁODYCh POLSKICh PROJEKTAN-
TÓW MODY.

TEKST: Dorota	Korbut

Pokaz	był	bowiem	wstępem	do	trwają-
cej	do	białego	rana	tanecznej	imprezy	
przy	dźwiękach	klubowej	muzyki.	
Na	początek	na	wybieg	wkroczyły	tan-
cerki	w	strojach	RP	Atelier,	autorstwa	
dwóch	pań.	Agnieszka	Pomorska	i	Jo-
anna	Rolecka	na	co	dzień	firmują	efek-

towne	kreacje	na	turnieje	taneczne.	
Dlatego	dominowały	akcenty	takie,	jak	
cekiny,	frędzle,	zdobienia	itp.	Zupełnie	
inną	kolekcję	zaprezentowała	kolejna	
projektantka	-	Natalia	Zajder.	Modelki	
nosiły	stroje	uszyte	z	czarnej	skóry	i	
futer.

grażyna Paturalska, właścicielka firmy 
„Styl w Wielkim mieście”

jarosław Waśkiewicz z biznesu na fali 
oraz agnieszka Zając z babiany



   89

Express Biznesu /  Lifestyle



 90    

-	Dni	Otwarte	w	naszych	salonach	zawsze	
wiążą	się	z	niepowtarzalnymi	emocjami	–	
mówi	Magdalena	Senkowska,	specjalista	
ds.	marketingu	salonów	Toyota	Walder.	
–	Ale	tym	razem	niewątpliwie	emocje	
sięgnęły	zenitu!	
W	salonach	pojawiły	się	siatkarki	drużyny	
PGE	Atom	Trefl	Sopot	–	Maja	Tokarska,	
Deja	McClendon	i	Justyna	Łukasik.	„Ato-
mówki”,	jak	zdrobniale	określa	się	zawod-
niczki,	zostały	„podopiecznymi”	dealera	
Toyota	Walder.	
–	Sztab	PGE	Atom	Trefl	Sopot	w	trakcie	
sezonu	2014/2015	będzie	jeździł	naszymi	
Toyotami	Auris	HB	HSD,	czyli	samocho-
dami	z	napędem	hybrydowym	–	dodaje	
Magdalena	Senkowska.	–		Mariusz	
Kubiak,	dyrektor	zarządzający	salonów	

Toyota	Walder,	zdecydował	o	przekazaniu	
jak	najlepszych	samochodów	dla	zawod-
niczek.	Napęd	hybrydowy	jest	napędem	
bardzo	oszczędnym	i	ekologicznym.	
Chcieliśmy,	aby	samochody	były	nie	tylko	
reprezentacyjne	oraz	dające	przyjemność	
prowadzenia.	Naszym	celem	jest	mię-
dzy	innymi	edukacja	społeczeństwa	w	
zakresie	jazdy	samochodami	z	napędem	
hybrydowym,	którego	Toyota	jest	niewąt-
pliwym	prekursorem.	Wyjątkowe	hy-
brydowe	Aurisy	są	wspaniałą	wizytówką	
zarówno	drużyny	siatkarek,	jak	i	dealera	
Toyota	Walder.
Samochody	„Atomówek”	są	rozpozna-
walne	z	daleka	–	niebiesko-zielona	fala	
„płynąca”	przez	boki	auta	oraz	wizerunki	
zawodniczek	nawet	laikowi	pozwolą	

toyota walder 
spełnia gwiazdkowe marzenia!

WieLKa WyPrZedaż rocZniKa 2014 W SaLonach ToyoTa WaLder chWaSZcZyno 

i rumia już ruSZyŁa.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIA:	Wojciech	Figurski

odgadnąć,	kto	jest	kierowcą.	Hasło	„PGE	
Atom	Trefl	Sopot	po	kolejne	sukcesy	je-
dzie	z	Toyotą	Walder”	stanowi	doskonałe	
podsumowanie	współpracy.	
Zawodniczki	Atomu	wypowiadają	się	
o	samochodach	bardzo	pozytywnie	–	
chwalą	innowacyjny	napęd,	lekkość	pro-
wadzenia,	wyciszone	wnętrze,	intuicyj-
ność	i	czystą	przyjemność	płynącą	z	jazdy.

Express Biznesu /  moToRyzaCJa
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Które z  pojazdów wystawionych w salonie możemy kupić 
ze specjalnym upustem?

-	Oferta	wyprzedażowa	obejmuje	pełną	gamę	samochodów,	
wliczając	w	to	również	pojazdy	dostawcze.	Możemy	zatem	
spełnić	wymagania	każdego	klienta,	który	w	tych	dniach	zde-
cyduje	się	na	zakup	nowego	Forda.	Zacznę	może	od	małego,	
miejskiego	samochodu	jakim	jest	Ford	Ka.	Obecnie	można	
wyjechać	bogato	wyposażonym	egzemplarzem	(m.in	klima-
tyzacja,	radio	cd,	lakier	metalizowany	-	przyp.	red.)	już	za	
około	30	tys.	zł.

A co z innymi popularnymi modelami? Na jakie upusty 
mogą liczyć osoby szukające czegoś większego?

-	Jeśli	chodzi	o	pojazdy	wyższych	segmentów	-	mam	tutaj	
na	myśli	Fiestę,	Focusa,	Mondeo	czy	C-Maxa	-	rabaty	sięgają	
nawet	20	tys.	zł.	Aby	jednak	mieć	bogaty	wybór	jednostek	
napędowych	czy	wyposażenia	warto	się	śpieszyć,	gdyż	z	każ-
dym	dniem	modeli	objętych	promocją	jest	coraz	mniej,	z	ra-
cji	bardzo	dużego	zainteresowania.

Końcówka roku to dla forda czas wyjątkowy z jeszcze jedne-
go powodu. Wprowadzacie na rynek dwie nowości: Nowe-
go Focusa i Nowe Mondeo. Czy w przypadku tych modeli 
również możemy liczyć na specjalne ceny?

-	Nowy	Ford	Focus	oraz	Nowe	Mondeo	to	bardzo	ważne	mo-
dele	w	naszej	gamie.	Przyjmujemy	już	zamówienia	na	Nowe-
go	Focusa	z	rocznika	2015	i	dla	każdego,	kto	zdecyduje	się	na	
jego	zakup	jeszcze	w	tym	roku,	proponujemy	rabat	w	kwocie	
5	tys.	zł.	Analogicznie	dla	Mondeo	rabat	wynosi	8	tys.	zł.

Wspomniał pan na wstępie, że na upusty mogą liczyć 
również klienci zainteresowani pojazdami dostawczymi. 
Jakie to modele i na jakie rabaty możemy liczyć w tym 
przypadku?

-	W	tym	roku	wprowadziliśmy	do	naszej	oferty	zupełnie	
nową	gamę	pojazdów	dostawczych,	na	którą	składają	się:	
najmniejszy	Courier,	Connect,	Tourneo	oraz	Nowy	Transit.	
W	przypadku	pojazdów	użytkowych	rabaty	sięgają	nawet	30	
tys.	zł.

Kusząca oferta 
nA KonieC RoKu

Z dariuSZem KoŚmińSKim, SPecjaLiSTą dS. SPrZedaży

SamochodóW, roZmaWia rafaŁ KorbuT.

Koniec	roku	to	dla	wielu	pro-
ducentów	samochodów	czas	
wyprzedaży	obecnego	rocznika	
modelowego,	co	dla	klienta	
oznacza	wysokie	rabaty.	Nie	
inaczej	jest	w	Fordzie.	Aby	kon-
kretnie	zapoznać	się	z	ofertą	
wyprzedażową,	odwiedziliśmy	
jedynego	w	Gdańsku	dealera	tej	
marki	-	BIG	Autohandel.

ZDJĘCIE:	mat.	prasowe
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Ta	pełna	charyzmy	kombinacja	wielkości,	typowej	dla	pojazdów	
z	rodziny	X	wszechstronności,	elegancji	nadwozia	coupé	oraz	
sportowej	dynamiki,	przekonała	dotąd	na	całym	świecie	więcej	
niż	ćwierć	miliona	klientów.	Model	ten	doskonale	odzwierciedla	
siłę	innowacji	BMW,	a	także	umiejętność	przewidywania	i	opra-
cowywania	emocjonalnych	koncepcji	pojazdów,	które	później	
służą	konkurencji	za	wzór	do	naśladowania.	Druga	generacja	
BMW	X6	jest	jeszcze	bardziej	ekstrawertyczna	i	oferuje	jeszcze	
bogatsze	wyposażenie	standardowe,	jeszcze	więcej	możliwości	
indywidualizacji,	a	także	najnowocześniejsze,	pionierskie	roz-

wiązania	z	zakresu	obsługi	informacyjno-rozrywkowej	i	łączności	
sieciowej.	Jednocześnie	udało	się	poprawić	osiągi	i	zredukować	
przy	tym	zużycie	paliwa,	co	sprawia,	że	BMW	X6	w	dalszym	cią-
gu	wyznacza	standardy	wśród	SUV-ów	klasy	wyższej.	Światowa	
premiera	nowego	BMW	X6	odbyła	się	na	Moskiewskiej	Między-
narodowej	Wystawie	Motoryzacyjnej	w	sierpniu	2014	r.	
Nowe	BMW	X6	debiutuje	w	handlu	w	grudniu.	Jego	nadzwy-
czajny	design	i	imponująca	sylwetka	sprawiają,	że	już	niedługo	
będzie	to	najatrakcyjniejsza	oferta	w	segmencie	SUV-ów	klasy	
wyższej.

nowE bmw X6 JuŻ w SaLonIE 
BMw Zdunek w Gdyni

SuKceS SPrZedażoWy WProWadZonego na ryneK W 2008 roKu bmW x6 

– PierWSZego PrZedSTaWicieLa SegmenTu SPorTS acTiViTy couPéS (Sac) – PrZeSZedŁ 

najŚmieLSZe ocZeKiWania. druga generacja Tego beSTSeLLera jeST jeSZcZe 

bardZiej dynamicZna.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJĘCIE:	mat.	prasowe

•	druga	generacja	bestsellera	BMW	X6	
			od	06	grudnia	w	handlu,
•	na	początek:	BMW	X6	xDrive50i,	
			X6	xDrive30d	i	X6	M50d,
•	nadal	jedyne	Sports	Activity	Coupé	
			w	swojej	klasie,
•	wyczynowe	BMW	X6	M50d	od	początku	
			w	ofercie,
•	ekstrawagancki,	emocjonalny	design	
			i	jednoznaczne	odróżnienie	od	BMW	X5,
•	od	wiosny	2015:	BMW	X6	xDrive35i	
			i	BMW	X6	xDrive40d,
•	znacznie	szerszy	zakres	wyposażenia	
			standardowego	niż	dotąd,
•	różne	nowe	pakiety	układu	jezdnego	
			i	wyposażenia,
•	bardzo	szlachetne,	luksusowe	wnętrze	
			i	orientacja	na	kierowcę,
•	najlepszy	infotainment,	rozbudowane	
			systemy	asystujące	i	usługi	mobilnościowe

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE:
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Gadżetomania

Samsung	wprowadził	na	
rynek	bezprzewodowe	
słuchawki	Samsung	
z	serii	Level.	Seria	skła-
da	się	z	trzech	modeli	
słuchawek,	które	zostały	
zaprojektowane	z	myślą	
o	różnych	potrzebach	
użytkowników	sprzętu	
mobilnego	i	miłośników	

dźwięku	wysokiej	jako-
ści:	Level	Over,	Level	On	
oraz	Level	In.	Producent	
podkreśla,	że	słuchawki	
z	serii	Level	wyróżniają	
się	wysoką	jakością	
dźwięku	i	wyjątkowym	
designem,	gwarantując	
najwyższy	poziom	mu-
zycznych	wrażeń.	

Firma	HP	
wprowadzi	
na	rynek	nowy,	
wyjątkowo	cienki	
i	wydajny	notebook.	HP	
EliteBook	Folio	1020	będzie	
dostępny	w	dwóch	wersjach.	
Edycja	standardowa	posiadać	
będzie	12,5-calowy	ekran	o	roz-
dzielczości	1080	p	i	wadze	1,2	kg.	
Edycja	specjalna	zaś	będzie	lżej-
sza	-	waga	wyniesie	dokładnie	
1	kg,	natomiast	ekran	otrzyma	
większą	rozdzielczość	-	2560	x	
1440	pikseli.	Obie	wersje	będą	
miały	grubość	zaledwie	15,7	
mm.	Wyposażenie	komputera	
to	procesor	Intel	Core	M,	8	GB	
RAM-u,	dysk	SSD	od	128	do	256	
GB,	kamerka	HD	i	bateria	zdolna	
pracować	na	jednym	ładowaniu	
do	9	godzin.	

Sony	wprowadzi	kolejny	model	z	wy-
miennymi	obiektywami	z	serii	α7.	
Nowy	aparat	α7	II	(ILCE-7M2)	jest	
pierwszym	na	świecie	korpusem,	
w	którym	zastosowano	5-kierunkowy	
system	stabilizacji	obrazu,	przeznaczo-
ny	do	współpracy	z	pełnoklatkowym	
przetwornikiem	obrazu.
Według	producenta,	aparat	łączy	
nieprzeciętną	jakość	obrazu	z	małymi	
wymiarami	i	lekkością.	Wprowadzony	
przez	Sony	5-kierunkowy,	optyczny	
system	stabilizacji	obrazu	wykrywa	
i	koryguje	różne	ruchy	korpusu:	kąto-
we	(obrót	wokół	osi	pionowej	i	prze-
chył	w	górę/w	dół),	typowe	dla	zdjęć	
z	użyciem	teleobiektywu;	boczne	

(wzdłuż	osi	X	i	Y),	zauważalne	zwłasz-
cza	przy	znacznych	współczynnikach	
powiększenia	oraz	przekrzywienia	
(przechył	na	lewo/na	prawo),	charak-
terystyczne	dla	zdjęć	w	nocy	i	nagry-
wania	filmów.	Ruchy	tego	rodzaju	są	
kompensowane	odpowiednimi	prze-
mieszczeniami	matrycy.	

Samsung	zaprezentował	smartfony	
GALAXY	A5	i	GALAXY	A3	o	dopra-
cowanym	i	modnym	wzornictwie	
oraz	najbardziej	zaawansowanych	
funkcjach,	umożliwiających	korzy-
stanie	z	sieci	społecznościowych.	
Oba	urządzenia	są	dostępne	w	róż-
nych	wersjach	kolorystycznych	
i	rozmiarach.	Pozwalają	młodszym	

użytkownikom	szybko	i	łatwo	utrwa-
lać	ważne	dla	nich	chwile,	łączyć	się	
z	sieciami	społecznościowymi	i	dzie-
lić	się	codziennymi	przeżyciami.
GALAXY	A5	i	A3	to	najsmuklejsze	
smartfony	firmy	Samsung.	Ich	jed-
nobryłowe	obudowy	wykonano	
w	całości	z	metalu	i	mają	odpowied-
nio	6,7	mm	i	6,9	mm	grubości.	

aparat dla wymagających

smartfony do sieci społecznościowych

lekki notebook

słuchawki do trzech zastosowań
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