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PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

Nasz magazyn dotrze do Państwa w środku okresu wakacyjnego, 
urlopów i (prawdopodobnie) upalnej pogody. Zawartość magazynu 
powinna jednak Państwa przekonać, że lokalne fi rmy w okresie let-
nim nie wyjeżdżają na urlopy i czasami tylko pracują na wolniejszych 
obrotach.
Potwierdzeniem takiej tezy na pewno będą relacje z wręczania na-
gród biznesowych dla naszych przedsiębiorców. Piszemy więc o Let-
niej Gali Biznesu Pracodawców Pomorza, rozwoju Kaszubskiego 
Związku Pracodawców i wskazujemy fi rmy nagrodzone Diamentami 
Forbesa. Właśnie ten ostatni ranking wypadł w tym roku wyjątkowo 
dobrze, bo nagrody trafi ły aż do 169 fi rm z naszego regionu.
Ważnym punktem numeru jest nasz raport o działaniach CSR, gdzie 
wskazujemy nowe sposoby stosowania działań z zakresu odpowie-
dzialności społecznej biznesu, opisujemy także strategie CSR wybra-
nych fi rm.
Nieodłączną częścią każdego magazynu są wywiady, w aktualnym nu-
merze polecamy więc Państwa uwadze rozmowę z Wiesławem Łubiń-
ski, kanclerzem loży regionalnej BCC w Olsztynie; rozmawiamy rów-
nież z przedsiębiorcą prowadzącą  sieć pralni i szefem pola golfowego. 
Dużo miejsca w numerze poświęciliśmy także działaniom bizneso-
wym samorządów, wśród kilku materiałów na temat temat warto 
podkreślić, że skuteczną współpracę z biznesem ze strony regionu 
Warmii i Mazur. Władze Olsztyna zostały nawet specjalnie nagro-
dzone za takie działania.
Zapraszamy także do przeczytania stron o „lżejszym” charakterze – 
działów: kulinaria, lifestyle, motoryzacja, zdrowie i gadżetomania.

Życzymy miłej lektury!
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– Staramy się tworzyć dobry klimat dla biznesu, skracać 
czas wydawania niezbędnych pozwoleń i decyzji, wpro-
wadzać dodatkowe udogodnienia. Mamy m.in. darmowy 
punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców, który prowadzi 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych – mówi Piotr Grzy-
mowicz, prezydent Olsztyna.
Raport „Doing Business In Poland 2015” był oparty o czte-
ry ustandaryzowane kryteria: rozpoczynanie działalności 
gospodarczej, rejestracja własności nieruchomości, do-
chodzenie należności z umów oraz uzyskiwanie pozwoleń 
budowlanych. Umożliwiają one ocenę każdego badanego 
miasta, także w skali światowej. Olsztyn uzyskał następu-
jące lokaty: rozpoczynanie działalności gospodarczej – 2. 
miejsce, rejestracja własności nieruchomości – 5. miejsce,  
dochodzenie należności z umów – 1. miejsce, uzyskiwanie 
pozwoleń budowlanych – 9. miejsce. 
– Autorytet, jakim jest Bank Światowy, potwierdził, że 
jesteśmy miastem przyjaznym i otwartym na biznes. Fakt 
ten da nam mocny argument w zabiegach o nowych in-
westorów – twierdzi prezydent Grzymowicz. – Szkoda, że 
w rankingu nie było kryterium „Otoczenie dla biznesu”.
Wówczas nasza pozycja byłaby jeszcze wyższa. 

Olsztyn przyjazny 
biznesowi
Jak PRowadzIć bIznES, To w olSzTynIE 

–  STolICa waRmII I mazuR zaJęła dRugIE 

mIEJSCE w PRESTIżowym RankIngu banku 

ŚwIaTowEgo „doIng buSInESS In Poland 

2015”. lEPSza od olSzTyna okazała SIę 

Tylko bydgoSzCz.
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TEKST: Rafał Kadłubowski ZDJĘCIE: olsztyn.eu

W rankingu Diamenty Forbesa 2015 wyróżniono firmy, które 
w latach 2011-2013 uzyskały przeciętny roczny wzrost war-
tości na poziomie co najmniej 15 proc. W tegorocznej edycji 
wydarzenia tytuły trafiły aż do 169 firm. 
Najlepsze wśród firm największych (o przychodach przekra-
czających 250 mln zł) okazały się firmy: Remontowa Shipbu-
ilding SA, Multimedia Polska SA oraz LPP SA.
Spośród firm średnich ( przychody od 50 do 250 mln zł) 
na podium znalazły się: Protea sp. z o.o., Dekpol SA oraz 
Gdańsk Fishing Company sp. z o.o.
Pierwsza trójka w kategorii małych firm (przychody od 5 do 
50 mln zł) to: Intec Maritime Service Poland sp. z o.o., Heck-
sher Polska sp. z o.o. oraz Havyard Design and Engineering 
Poland sp. z o.o.

przyznanO 
pOmOrskie 
Diamenty Forbesa
aż 169 fIRm z PomoRza oTRzymało dIamEn-

Ty foRbESa. PRzyznanIE TyCh PRESTIżo-

wyCh nagRód odbyło SIę na uRoCzySTEJ 

galI w hoTElu RadISSon blu w gdańSku.

ZDJĘCIA: materiały prasowe

W imieniu 
Multimedia 
Polska Dia-

ment Forbesa 
odebrał Arka-
diusz Bedna-
rek, dyrektor 

Kanału D2D 
Grupy.

Remontowa 
Shipbuilding 
SA otrzymała 

Diament Forbe-
sa w kategorii 

dużych firm. 
Nagrodę ode-

brał Andrzej 
Wojtkiewicz, 
prezes firmy.
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W tym roku wręczono wyjątkowe nagrody wyjątkowym 
osobom i po raz pierwszy w historii Letniej Gali Biznesu 
przyznano nagrodę specjalną, DIAMENTOWEGO OXERA, 
prezydentowi Lechowi Wałęsie za szczególny wkład w zmia-
nę ustroju gospodarczego po 1989 roku oraz otwarcie 
Polski na gospodarkę wolnorynkową, wyzwalającą inicja-
tywę i konkurencję, co w konsekwencji umożliwiło rozwój 
polskich przedsiębiorstw i stały rozwój gospodarczy kraju. 
Wręczając nagrodę laureatowi, Zbigniew Canowiecki, prze-
wodniczący kapituły prezes „Pracodawców Pomorza”, po-

wiedział, że rola pana prezydenta Wałęsy w historycznych 
przemianach społeczno-ustrojowych była kluczowa.
Nagrodę specjalną DIALOGUS SUPRA OMNIA, czyli „dialog 
ponad wszystko”, za konsekwencję i determinację w ini-
cjowaniu oraz wspieraniu dialogu społecznego w Polsce 
przyznano panu prezydentowi Bronisławowi Komorow-
skiemu. Z inicjatywy prezydenta zostały podjęte rozmowy 
przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcami, 
których efektem jest ustawa zmieniająca funkcjonowanie 
instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce. W imie-

letnia Gala Biznesu 2015

z widokiem na morze
Tym RazEm oRganIzaCJa „PRaCodawCy PomoRza”, SPRawnIE kIERowana PRzEz PREzESa 

zbIgnIEwa CanowIECkIEgo, zoRganIzowała, wyPadaJąCą Co dwa laTa, lETnIą galę bIznESu 

w ogRodaCh gRand hoTElu w SoPoCIE, w wybudowanym na Tę okolICznoŚć namIoCIE. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA:  materiały prasowe



   9

Express Biznesu /  bIznES

niu prezydenta Komorowskiego, przebywającego w tym 
czasie na szczycie bezpieczeństwa w Bratysławie, nagrodę 
odebrał Sławomir Rybicki, sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP.
Kolejna nagroda specjalna AUDACIA ET PRUDENTIA, czyli 
„odwaga i roztropność” została przyznana pani Elżbiecie 
Bieńkowskiej, komisarzowi, za szczególny wkład w roz-
wój Polski z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
oraz w uznaniu zasług i odwagi w pozyskiwaniu unijnych 
środków finansowych i rozważnym nim gospodarowaniu 
w okresie pełnienia funkcji wicepremiera i ministra Infra-
struktury i Rozwoju w latach 2013-2014 oraz ministra Roz-
woju Regionalnego w latach 2007-2013.
Nagrodę VENTUS INTER VELA, czyli „wiatr w żagle”, otrzy-
mał Janusz Piechociński, wicepremier, minister Gospo-
darki, za aktywną działalność na rzecz wspierania przed-
siębiorczości w Polsce oraz promocję eksportu i polskich 
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Po przykrych 
doświadczeniach związanych z wprowadzeniem embar-
ga na import polskich towarów, m.in. na niektóre rynki 
wschodnie, Ministerstwo Gospodarki uruchomiło szereg 
programów proeksportowych, odbyło mnóstwo bilate-
ralnych międzynarodowych spotkań, szukając nowych 
rynków zbytu. Okazało się to skuteczne, bo w roku 2014 
eksport wzrósł o 5,6 %. 
PRIMUM COOPERATIO, czyli „nade wszystko współpraca”, 
została przyznana przez kapitułę nagrody prof. dr hab. 
Piotrowi Skowronowi, który, będąc Primus Inter Pares – 
najlepszym wśród równych, swoim działaniem udowodnił, 
że możliwa jest efektywna współpraca środowiska nauko-
wego i gospodarczego, przynosząca wymierne korzyści 
gospodarce i nauce. Wśród laureatów nagrody znaleźli się 
również prof. dr hab., inż. Eugeniusz Dembicki, specjali-
zujący się w budownictwie morskim i fundamentowaniu, 
Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała, wybitny specjalista z zakresu 

finansów publicznych i przedsiębiorstw oraz zarządzenia 
ryzykiem w działalności gospodarczej oraz prof. dr hab., 
inż. Andrzej Zieliński, specjalista w dziedzinie inżynierii 
materiałowej.
Nie mogło się obyć bez nagrody dla super przedsiębior-
cy. Pracodawcy Pomorza wyróżniają tych, którzy ciężką 
pracą, uporem, pomysłowością stworzyli firmy, będące 
wizytówką naszego regionu. Nagrodę gospodarczą, ZŁOTE-
GO OXERA, przyznano panu Janowi Łabasowi, Prezesowi 
Zarządu ALU International Sp. z o.o. za wizję, konsekwen-
cję i determinację w budowaniu własnej firmy przemysłu 
okrętowego oraz rozwijaniu grupy kapitałowej ALU. Pan 
Jan Łabas dodatkowo został uhonorowany przez wice-
premiera, ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, 
który wręczył mu odznaczenie „Za zasługi dla Rozwoju Go-
spodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, które jest nadawane 
przez osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gospo-
darki kraju.
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Placówka mieści się w historycznym 
miejscu, w budynku Dworca Morskie-
go, przy Nabrzeżu Francuskim. Stąd 
odpływały legendarne transatlantyki,  
wielu Polaków żegnało się tu z Ojczy-
zną. Podczas ceremonii otwarcia, za 
sprawą zebranych wspomnień i ekspo-
natów, można było niemal przenieść 
się w czasie i poczuć atmosferę sprzed 
lat.
– Doświadczenie emigracji to doświad-
czenie wielu pokoleń – stwierdziła 
Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor 
Muzeum. – Chcemy, by to miejsce było 
płaszczyzną dialogu Polaków. Tych, 
którzy mieszkają za granicą, jak i tych, 

którzy żyją tutaj.
– To był bardzo dobry pomysł, Prezy-
dencie – powiedział Bogdan Boruse-
wicz, marszałek Senatu, zwracając się 
do gdyńskiego włodarza Wojciecha 
Szczurka. Sądziłem, że to potrwa znacz-
nie dłużej. Tymczasem był to pomysł i 
dobry i zrealizowany w krótkim czasie.
Uroczystość otwarcia Muzeum poprze-
dziło odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej wypłynięcie prof. Zbigniewa Brze-
zińskiego z Gdyni do Kanady w 1938 
r. Następnie był czas na premierowe 
zwiedzanie dla VIP-ów, wieczorem 
nastąpiło otwarcie Muzeum dla miesz-
kańców i turystów.

muzeum emigracji 
łączy histOrie
PolSka 1 – Pod Tym SymbolICznym adRESEm RozPoCzęło 

dzIałalnoŚć muzEum EmIgRaCJI w gdynI.

Telewizja TVN rozpoczyna w Gdyni 
zdjęcia do serialu obyczajowego 
„Aż po sufit!”. Ulica Świętojańska, 
Skwer Kościuszki, port jachtowy czy 
Promenada Królowej Marysieńki 
– to tylko niektóre z najbardziej uro-
kliwych miejsc Gdyni, które twórcy 
serialu pokażą na szklanym ekranie.

Zdjęcia w Gdyni miały miejsce na po-
czątku lipca,  ekipa serialu ponownie 
zawita do miasta we wrześniu. 
„Aż po sufit” to współczesna saga 
rodzinna pełna dynamicznych relacji 
między bohaterami. Życiowe zakręty, 
miłosne wzloty i upadki oraz walka 
o własne marzenia – to losu rodziny 
Domirskich, w których wcielą się 
Edyta Olszówka, Cezary Pazura, Karo-
lina Staniec, Krzysztof Chodorowski 
oraz Kamil Szeptycki.„Aż po sufit!” 
to historia o tym, że tak naprawdę 
wszystkie drogi – nawet nas doro-
słych - prowadzą do domu. 
Wybór Gdyni jako miejsca do re-
alizacji zdjęć nie jest przypadkowy. 
Głównych bohaterów, czyli Joannę 
i Andrzeja, ukształtowała „politycz-
no–społeczno-wolnościowa” prze-
szłość. 
- Od samego początku pracy nad 
serialem uważaliśmy, że Gdynia jest 
idealnym miejscem dla zaprezento-
wania historii naszych bohaterów. 
Podstawą przy adaptacji zagraniczne-

GDynia Gra 
w serialu

go serialu jest dla mnie dokonanie wszel-
kich zabiegów, aby serial był ciekawy 
dla polskiego widza. Zbudowanie świata 
bohaterów, ich biografii, wybór miejsca 
akcji są bardzo ważne i niosą za sobą 
mnóstwo konsekwencji- tłumaczy Doro-
ta Chamczyk, producentka serialu. 

Akcja serialu będzie toczyć się w cha-
rakterystycznych dla Gdyni miejscach, 
takich jak Skwer Kościuszki, Promenada 
Królowej Marysieńki, ulica Świętojańską, 
port jachtowy Gdynia, port handlowy 
Gdynia, Sea Tower, plaża Babie Doły czy 
Tawerna Orłowska.
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Inwestycja powstała w imponującym tempie – budowa 
trwała zaledwie 15 miesięcy. Jeszcze w jej trakcie rozpoczę-
ła się rekrutacja firm i osób zainteresowanych ulokowaniem 
w GIP swojej działalności. Miejsce w Inkubatorze docelowo 
znajdzie kilkadziesiąt firm. Przedsiębiorcy będą tu mieli do 
wyboru nowoczesne biura lub tzw. open space. Będzie też 
możliwość skorzystania z wirtualnego biura. Ale inkubator 
to nie tylko biura wynajmowane na preferencyjnych wa-
runkach. Lokatorzy otrzymają też wsparcie doświadczonych 
doradców zawodowych, specjalistów ds. marketingu, co-
achów, mentorów, którzy swoją wiedzą będą służyć w ra-
mach Multimedialnego Centrum Rozwoju. W inkubatorze 
będzie też działał Ośrodek Wspierania Innowacji, do zadań 
którego będzie należało ułatwianie transferu wiedzy i  tech-
nologii, kojarzenie nauki z biznesem, udzielanie firmom 
informacji dotyczących np. ochrony własności intelektual-
nej czy komercjalizacji pomysłów.
– Zapraszamy do GIP kolejne firmy i osoby, które planują 
założenie działalności gospodarczej. Wierzymy, że inkubator 
stanie się już wkrótce miejscem twórczej wymiany myśli 
i doświadczeń, tętniącym kreatywnym startupowym życiem 
– podsumowuje Irena Muszkiewicz-Herok, prezes zarządu 
Fundacji Gospodarczej.
O miejsce w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
mogą się ubiegać firmy działające nie dłużej niż dwa lata 
oraz osoby, które chcą założyć własną działalność. W Inku-
batorze mogą się rozwijać maksymalnie przez trzy lata.

Express Biznesu /  bIznES

tu wykluwa się 

biznes!
30 do 50 młodyCh STażEm PRzEdSIębIoR-

Ców znaJdzIE wSPaRCIE w gdyńSkIm Inku-

baToRzE PRzEdSIębIoRCzoŚCI. 

– Cieszy nas różnorodność profili 
branżowych firm ubiegających się o 
miejsce w GIP. Wśród początkujących 
przedsiębiorców z niebanalnymi i in-
nowacyjnymi pomysłami na biznes 
są: architekci, projektanci wnętrz, in-
formatycy, prawnicy, psychologowie, 
coachowie, psychodietetyk, marketerzy, 

firmy z branży energetycznej, medycznej i spedycyjnej. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu, które oferujemy 
w Inkubatorze, rozwiną swoją działalność i wypłyną na 
szerokie biznesowe wody.

Irena MuszkIewIcz-Herok, 
prezes zarządu Fundacji Gospodarczej:

Umowa w tej sprawie została przedłużona do końca wrze-
śnia 2015 roku. Stadion nosi nazwę sponsora od 31 maja 
2010 roku. Pięcioletni kontrakt, który miał właśnie wyga-
snąć, w efekcie porozumienia stron zostanie przedłużony 
po uzyskaniu odpowiednich zgód korporacyjnych.
– Obie strony są zadowolone z dotychczasowej współ-
pracy – mówi Tomasz Kowalski, prezes spółki BIEG 2012, 
będącej właścicielem stadionu. – Przedłużenie umowy na 
kolejne cztery miesiące potwierdza ten fakt. Jest to na-
turalne biznesowe rozwiązanie. Ten dodatkowy czas po-
zwoli Biuru Inwestycji Euro Gdańsk 2012 i Polskiej Grupie 
Energetycznej powrócić do wyjściowej sytuacji w obszarze 
wszelkiej ekspozycji logotypów sponsorskich. 
Proces ten zaowocuje osiągnięciem pełnej gotowości 
obiektu na przyjęcie nowego sponsora.

sponsor zostaje 
na wakacje
PgE aREna gdańSk PozoSTanIE z doTyCh-

CzaSowym SPonSoREm TyTulaRnym na 

CałE laTo. 
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W mediach ogólnopolskich trwa kampania promocyjna re-
gionu warmińsko-mazurskiego jako terenu przyjaznego dla 
inwestorów. Czy to, z punktu widzenia lokalnej przedsiębior-
czości - bardzo korzystna sytuacja?

– I tak i nie. Biznes w naszym regionie to przede wszystkim 
małe, rodzinne firmy, które oferują produkty i usługi oparte na 
dobrach tej ziemi. Są to usługi turystyczne, tartaczne, meblar-
skie, wędliniarskie, ogólnospożywcze. Właściciele i pracownicy 
tych firm są często artystami w swoim fachu. Wytwarzają 
dobra z pasją i pełnym poświęceniem, co gwarantuje jakość, 
odpowiedzialność za produkt i jednocześnie symbiozę ze śro-
dowiskiem. Ich sukces nie polega na wytwarzaniu produktów 
masowo, jednolicie i bezdusznie, ale na dbaniu o każdy detal, 
każdego klienta i każdą partię wyrobu. Tę harmonię może 
łatwo zburzyć wielka korporacja, która, dysponując niemalże 
nieograniczonymi środkami finansowymi, zawładnie daną 
branżą, usuwając dotychczasowych liderów. Wkroczy, gdy 
„wyciśnie” rynek, zasoby naturalne, ludzi i pójdzie dalej, gdy 
zyski będą już zbyt małe. Tak to wygląda w wydaniu dużych 
marketów spożywczych i budowlanych, które są bezwzględne 
dla małych, rodzinnych firm w całej Polsce.
Niby taka kolej rzeczy jest już opatrzona i większość osób 
przechodzi obok tego obojętnie, ciesząc się, że ma wreszcie 
duży sklep pod domem, jednak 
zyski, które wypracowują takie 
molochy, nie zostają w regio-
nie. Mało tego – często nie 
zostają nawet w naszym kraju.
Warmia i Mazury to miejsce na 
spokojną, harmonijną i zgodną 
z naturą przedsiębiorczość, 
z której do tej pory słynęli-
śmy. Wielkie inwestycje, czyli 
stojące za nimi wielkie korpo-
racje, mogą to bezpowrotnie 
zaburzyć i gdy obudzimy się 
za kilkanaście lat, znowu będą 
nam potrzebne kolejne wielkie 
korporacje, które raczą wyłożyć 
kapitał na ratowanie wyczerpa-
nego środowiska.

Z drugiej strony potrzebujemy inwestycji w technologię, drogi, 
obiekty sportowe. Potrzebujemy przyjaznego środowiska dla 
firm, które, mając u nas swoją siedzibę, uzyskają dostęp do 
dobrze wykształconej kadry i będą wytwarzać usługi oparte na 
najnowszych technologiach bez konieczności zagospodarowy-
wania dóbr naturalnych.

Jakimi atutami region, kojarzony do tej pory głównie z przy-
rodą, zasobami natury i rekreacją, ma przyciągać i zatrzymać 
biznesmenów?

– Zasobami ludzkimi. Każdego roku tysiące młodych, wykształ-
conych osób kończy nasze uczelnie. Są spragnieni kariery, suk-
cesu i normalnego życia. Nie wszyscy chcą wyjeżdżać za grani-
cę i wysłuchiwać niezadowolenia pewnych premierów. Wielu 
chce dobrze, uczciwie i z zaangażowaniem rozwijać swoją 
karierę tu, na miejscu, w rodzinnych stronach, ze znajomymi 
z uczelni czy podwórka. To jest jeden z najważniejszych atutów 
Warmii i Mazur – jej mieszkańcy.
Ponadto atutem jest nasze położenie geograficzne, czyli bli-
skość wschodnich sąsiadów, coraz częściej traktujących nasz 
kraj jako potęgę gospodarczą. Są zafascynowani polskimi, za-
chodnimi produktami. Pisaliście Państwo o tym w poprzednim 
numerze Expressu Biznesu.

Bliskość tak ogromnego i „wscho-
dzącego” rynku staje się coraz 
bardziej znacząca. Choć obecna 
sytuacja polityczna nieco chłodzi 
optymizm, to w perspektywie 
5-10 lat jest wielka szansa na 
owocną współpracę i jeszcze 
lepszą wymianę gospodarczą ze 
wschodem.

Powstające specjalne strefy eko-
nomiczne i parki naukowo-tech-
nologiczne powinny pozytywnie 
wpłynąć na warmińsko-mazur-
ski biznes?

– Co do Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, to nie ma żadnych wąt-

nie przeszkadzać 
biznesowi w rozwoju

Express Biznesu /  bIznES

z wIESławEm łubIńSkIm, wICEPREzESEm zaRządu buSInESS CEnTRE Club, kanClERzEm loży 

REgIonalnEJ w olSzTynIE, RozmawIa doRoTa koRbuT.

Biznes naszeGO reGiOnu tO 
przede wszystkim małe, 
rOdzinne firmy, które 
Oferują prOdukty i usłuGi 
Oparte na dOBrach tej zie-
mi. są tO usłuGi turystycz-
ne, tartaczne, meBlarskie, 
wędliniarskie, OGólnOspO-
żywcze. ich właściciele 
i pracOwnicy są częstO 
artystami w swOim fachu. 

ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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pliwości, że wspiera nasz biznes i pozwala kolejnym firmom 
tworzyć znaczące dla regionu inwestycje. Korzystają z niej 
zarówno mniejsze, jak i największe firmy. Dzięki niej wiele 
przedsiębiorstw w ogóle zdecydowało się na rozwój, dając 
pracę blisko 8300 osobom. Nasza strefa obejmuje nie tylko 
województwo warmińsko-mazurskie, lecz również część ma-
zowieckiego, m. in. Mławę i Ciechanów. Ta inicjatywa nie tylko 
wydaje się owocna, ona po prostu taka jest.
Co do parków technologicznych, to zdania są podzielone. 
Przypomina to trochę modę na budowanie basenów w wielu 
gminach z pominięciem aspektu ich dalszego, bardzo drogiego 
utrzymania. Ponadto sam dostęp do basenu jeszcze nikogo 
nie uczynił mistrzem pływania. Park technologiczny również 
nie uczyni z żadnej firmy technologicznego eksperta. Według 
badań lokatorów tych przedsięwzięć, wielu z nich jest rozcza-
rowanych podstawową funkcją tych miejsc, czyli kojarzeniem 
świata nauki i biznesu. Często tego właśnie najbardziej bra-
kuje. Poza tym pojawia się pytanie, czy te ogromne miliony 
złotych, wydane na budowę gmachów i zagospodarowanie 
terenu, kiedykolwiek się zwrócą? Oby tak.

Jakie, w Pana ocenie, gałęzie gospodarki mają szansę w naj-
bliższym czasie rozwinąć się dynamicznie w okolicy?

– Nasz region to znakomite miejsce na outsourcing i of-
fshoring. Korzyści tych usług są obustronne. Z jednej strony 

pracodawca pozyskuje dobrze wykształconego, lojalnego 
i zaangażowanego pracownika, z drugiej pracownik otrzymuje 
doświadczenie w polskiej lub międzynarodowej korporacji bez 
opuszczania rodzimego regionu.

Niestety, biznes wciąż napotyka na bariery. Co w pierwszej 
kolejności wymaga uregulowania, by przedsiębiorcy mieli 
odpowiednie warunki do funkcjonowania i rozwoju?

- Dwie rzeczy. Po pierwsze, infrastruktura drogowa. Choć dzie-
je się w tej sprawie coraz więcej, to jednak nadal nasze drogi 
kojarzą się z wąskimi i niebezpiecznymi serpentynami między 
szpalerami blisko rosnących drzew. I tu potrzebne jest szero-
ko rozumiane pełne zaangażowanie władz samorządowych 
i krajowych.
Po drugie, aby te same władze nie wtrącały się w przedsiębior-
czość. W naszym kraju o powodzeniu lub fiasku biznesowego 
przedsięwzięcia często decydują kompletnie oderwani od 
rzeczywistości biznesowej urzędnicy, którzy w swoim życiu 
nie sprzedali nawet lemoniady, czy truskawek przed sklepem. 
Chcą bardzo zaistnieć i wykazać się, że kompromitują się 
i ośmieszają wobec własnych pracodawców czyli obywateli. 
Gdyby ci urzędnicy naprawdę pojęli swoją rolę, to prostowali-
by drogę przedsiębiorcom, zamiast im udowadniać bezprece-
densową w świecie wyższość urzędu nad obywatelem. Przed 
nami długa podróż, lecz cel szczytny i potrzeby ogromne.
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Zacznijmy od początków działalności pralni – czyli jak narodzi-
ła się firma, którą od kilku lat Pan zarządza?

– Początki firmy sięgają lat 80- tych ubiegłego wieku. Nazwa 
wiąże się z Hotelem Hevelius, w którym pierwotnie zlokalizo-
wana była pralnia. Działała ona w ramach struktur hotelowych 
i zapewniała obsługę prania dla hotelu. Tendencją tamtych 
lat było prowadzenie pralni przez hotele na własne potrzeby. 
W ramach zachodzących zmian, głównie po stronie  kosztowej 
funkcjonowania hoteli, zaczęto zamykać (likwidować) lub ko-
mercjalizować te pralnie. W przypadku Pralni Hevelius nastąpiła 

komercjalizacja i to były początki w zakresie świadczenia usług 
pralniczych dla innych hoteli. W 2005 roku pojawiła się moż-
liwość wydzierżawienia pralni od Elektrociepłowni Wybrzeże 
w Gdyni, gdzie przeniesiono zakład. W 2010 roku doszło do 
zakupu Pralni Hevelius przez obecnych właścicieli i od tamtej 
pory Spółka funkcjonuje w niezmienionej strukturze.  

Od tego momentu rozpoczął się bardzo szybko postępujący 
rozwój firmy. Zwiększyliście obroty, przybyło wam wielu no-
wych klientów, rozbudowaliście siedzibę firmy, zainwestowa-
liście w nowy sprzęt...

z TomaSzEm Sowa, PREzESEm zaRządu PRalnI hEvElIuS SP. z o.o., RozmawIa Rafał koRbuT.

ideał nie istnieje, ale mOżna Być

najlepszym
ZDJĘCIA: Rafał Korbut

Express Biznesu /  bIznES
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– Przeprowadziliśmy proces reorganizacji i zaczęliśmy świadczyć 
nową jakość usług. Dzięki wzrastającej ilości klientów znacznie 
zwiększyły się przychody. Umożliwiło to nam przeprowadzenie 
inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu i modernizacji 
parku maszynowego.

Pięć lat to niedługi okres, a mimo to udało się bardzo wiele 
przez ten czas zrobić. W jakim stanie przejął Pan firmę i co 
zmieniło się do dnia dzisiejszego?

– Gdy przejmowaliśmy Spółkę, obroty roczne wynosiły ok. 2,3 
mln zł. Dziś jest to ok. 7 mln. zł – czyli trzy razy więcej. Z roku na 
rok przyrosty sięgają 20 - 30 procent. Jeśli zaś chodzi o klientów 
to w 2010 r. było ich około 20, dziś jest to blisko 50. Zakład miał 
wcześniej powierzchnię ok. 500 m²., dziś po rozbudowie jest to 
1400 m². Myślę, że liczby mówią same za siebie. 

A co z urządzeniami i sprzętem, służącym do czyszczenia, pra-
nia, suszenia, maglowania, składania pościeli, itp.?

– Obecnie dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem pral-
niczym, jaki jest dostępny na rynku. Zakupiliśmy kompletną 
fabrycznie nową linię technologiczną. Nasza wydajność to 
1000 kg na godzinę! Wszystkie inwestycje, od rozbudowy hali/
zakładu poprzez wymianę sprzętu i floty samochodowej, fi-
nansujemy praktycznie z wypracowanych zysków. Nakłady na 
przedmiotowe inwestycje wyniosły prawie 8 mln zł. 
Chciałbym jednak zaznaczyć, że nawet najlepszy sprzęt nie jest 
w stanie, sam z siebie, zapewnić wysokiej jakości obsługi. Dla-
tego posiadamy rozbudowaną strukturę zatrudnienia. Są od-
dzielne działy i kierownicy: produkcji, obsługi klienta, logistyki, 
fakturowania, księgowości, kadr, administracji oraz techniczny. 
W naszej pralni pracuje 70 osób. Firma pod tym względem 
również znacznie się rozwinęła. Z perspektywy czasu mogę z za-
dowoleniem powiedzieć, że to właśnie profesjonalizm i zaanga-
żowanie naszego zespołu stały się podstawą naszego sukcesu.    

Wspomniał Pan o samochodach, którymi odbieracie od klien-
tów brudną pościel i odwozicie wypraną i wymaglowaną. 

– Tak, w tej kwestii też sporo się zmieniło przez ostatnie pięć 
lat. Tabor samochodowy, w momencie przejęcia firmy, sta-
nowiły samochody kilkunastoletnie. My zainwestowaliśmy 
w wymianę pojazdów ponad 1 mln zł., znacznie zwiększając 
nasze możliwości przewozowe.

Dlaczego postanowiliście wydać tyle pieniędzy na własny 
transport? Czy to lepsze i tańsze rozwiązanie niż np. wyna-
jęcie zewnętrznej firmy transportowej?

– Czy tańsze? Raczej nie, może nawet nieco droższe. A czy 
lepsze? Z naszego punktu widzenia jedyne możliwe do za-
akceptowania. Musimy mieć bowiem całkowitą gwarancję, 
że w ciągu 24 godzin będziemy w stanie wykonać zlecenie 
złożone przez każdego z naszych klientów, również pod 
względem logistycznym. Bazowanie na firmie zewnętrznej 
zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a na to nie możemy 
sobie pozwolić, gdyż najważniejsze jest dla nas bezpieczeń-
stwo naszych klientów.

Jakich klientów obsługujecie, czy mając prawie pół setki 
klientów nie jest wam trudno  spełniać ich wszystkie roz-
maite wymagania?

– Musimy podkreślić, że zgodnie ze strategią firmy obsługu-
jemy tylko i wyłącznie hotele. Faktycznie, mamy zróżnicowa-
nych klientów, zarówno pod względem wielkości jak i kate-
gorii. To też jest elementem strategii działalności firmy, bo 
gdybyśmy skupili się tylko na dużych hotelach, które w sezo-
nie dają nam np. tonę prania, to nasza firma byłaby zagro-
żona. Na rynku trójmiejskim mielibyśmy 5 czy 6 takich zlece-
niodawców, a po sezonie obroty znacznie by spadały. Odej-

Express Biznesu /  bIznES
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ście chociażby jednego z tych klientów mogłoby spowodować 
zawirowania przychodów rzędu 20 czy nawet 30 procent. 
W związku z tym bardzo ważni są też klienci o mniejszym 
potencjale, którzy dają nam 30 czy 50 kg prania dziennie. Czy 
łatwo spełnić ich oczekiwania? Odpowiem w ten sposób - od 
samego początku, gdy przejęliśmy pralnię, postawiliśmy sobie 
nadrzędny cel: aby każdego z tych klientów, zarówno „więk-
szego”, jak i „mniejszego”, traktować jednakowo, aby zapew-
nić im taką samą, czyli najwyższą jakość obsługi. 

Można więc powiedzieć, że dążycie do ideału. 

– Nic w życiu nie jest idealne, ale można starać się być najlep-
szym; nie chodzić na skróty i spełniać oczekiwania klientów, 
nawet te najbardziej wygórowane. Trzeba zrozumieć, że każda 
usługa polega na tym, aby być wobec kogoś usłużnym. Nale-
ży oczekiwać od siebie tego, czego oczekuje klient. Każdego 
dnia i każdej minuty trzeba o tym pamiętać. Jeśli o tym zapo-
minamy, to oznacza, że nie powinniśmy pracować w usługach.

Jaka zatem jest – Pana zdaniem – recepta na dobre zarządza-
nie i rozwijanie firmy?

– W naszej branży, jak zresztą w wielu innych, według mnie 
najważniejsza jest konsekwencja w realizacji postawionych 
sobie zadań. Dobre planowanie to bezpieczeństwo dla firmy 
i dla klientów.

Żadna firma nie może istnieć bez klientów. To chyba najważ-
niejsza sprawa – bo to właśnie klienci płacą, zlecają usługi, to 
dzięki ich pieniądzom firmy mogą zatrudniać pracowników, 
działać i rozwijać się. Czy na obecnym etapie funkcjonowania 
staracie się zdobywać kolejnych zleceniodawców?

– Tak jak przez ostatnie 5 lat ciągle pracujemy nad pozyskiwa-
niem nowych kontrahentów. Dzięki wspomnianemu rozwojo-
wi było możliwe zbudowanie takiego zespołu współpracowni-
ków, który skutecznie pomaga mi w tym procesie. Oczywiście 
uczestniczymy w akcjach marketingowych, ale najważniejsze 
jest to, jak klienci nas postrzegają i jaką mają o nas opinię. 
Jeżeli tak wiele uznanych hoteli trójmiejskich ma o naszej pra-
cy dobre  zdanie, to w naturalny sposób  staje się to rekomen-
dacją  dla nowopowstających hoteli. Taka sytuacja jest dla nas 
największą miarą sukcesu.

Większość  trójmiejskiego rynku hotelowego, jeśli chodzi 
o usługi, które Pralnia Hevelius świadczy, należy do was. 
A zatem – co dalej?

– Dalej? To proste. Tak jak do tej pory będziemy ciężko praco-
wać na zaufanie naszych klientów. Mamy też inne plany, ale 
nie będę ich zdradzać, bo przecież konkurencja nie śpi. Widzę 
niewykorzystany potencjał w niektórych regionach. Jakich? Na 
razie niech pozostanie to tajemnicą.

w naszej Branży, jak 
zresztą w wielu innych, 
wedłuG mnie najważ-
niejsza jest kOnsekwen-
cja w realizacji pOsta-
wiOnych sOBie zadań. 
dOBre planOwanie tO 
BezpieczeństwO dla fir-
my i dla klientów.
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Tematem spotkania były „inicjaty-
wy dla rozwoju przedsiębiorczości". 
Marszałkowi zaprezentowano kilka 
propozycji, które mogłyby znacznie 
ułatwić prowadzenie biznesu w Pol-
sce. Najważniejsze były dwa konkret-
ne pomysły. 
Pierwszy to sposób rozliczania godzin 
nadliczbowych - poruszone zagadnie-
nie rozliczania pracy w sobotę. 
- W chwili obecnej nie ma możliwości 
wypłacania nadgodzin pracobiorcy 
za przepracowane godziny w sobotę 
– wyjaśnia Krzysztof Kubis, właściciel 
rodzinnej firmy SIBUK z Pucka. - Je-
dyną formą rozliczenia jest dzień 
wolny. Jest to niekorzystne dla pra-
codawcy w małych i średnich firmach 
handlowych ze względu na nierówny 
stosunek godzin przepracowanych do 
godzin wolnych. 
Zaproponowano więc zwolnienie 

z marszałkiem
o biznesie
PRzEdSTawICIElE REgIonal-

nEJ Izby PRzEdSIębIoRCów 

„noRda” SPoTkalI SIę z maR-

SzałkIEm SEnaTu RP bogda-

nEm boRuSEwICzEm. 

z opłat ZUS i składki zdrowotnej, 
pozostawiając godziny nadliczbowe 
jedynie opodatkowane podatkiem 
dochodowym oraz zniesienie limi-
tu godzin nadliczbowych w okresie 
rocznym.
Druga istotna sprawa to wsparcie 
firm reinwestujących swoje zyski 
w dalszy rozwój. 
- Propozycja polega na odroczeniu 
płatności podatku CIT do czasu po-
bierania dywidendy – wyjaśnia Jacek 
Pomieczyński, Prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców "Norda". - Jeśli firma 
osiągnie zysk i w danym roku właści-
ciele przeznaczą go na rozwój firmy 
i tworzenie miejsc pracy to podatek 
(CIT) zostanie im odroczony i w tym 
roku go nie zapłacą. Podatek ten 
byłby płacony dopiero w momencie, 
gdy właściciele zdecydują się już nie 
inwestować w firmę, a jedynie konsu-

mować zarobione środki. 
W spotkaniu uczestniczyli: Jacek 
Pomieczyński, Prezes Izby; Jacek 
Nurzyński, Wiceprezes Izby; Zbyszek 
Kwidziński, Wiceprezes Izby; Bogdan 
Szpilman, produkcja przemysłowa, 
usługi „ Rubo”, produkcja ruszto-
wań, konstrukcji, namiotów, usługi 
i serwis; Paweł Piechota, usługi bu-
dowlane. „P&P” - branża elektryczna 
i ogólnobudowlana; Krzysztof Kubis 
– handel detaliczny. salony AGD-
RTV,”Sibuk”. sklepy meblowe, rowery, 
itd.; Piotr Ruszewski, regionalna pra-
sa o tematyce gospodarczej „Express 
Biznesu”, Dorota Karnikowska, Hotel 
SPA „Wieniawa”, turystyka; Robert 
Pstrągowski, „Armet Bis”, produkcja 
i usługi, meble, zabudowa, itp.; Ma-
rek Falkowski - Zoellertech Sp. z o.o. 
produkcja zabudowy śmieciarek, za-
miatarki oraz wyrzutniki.

Prelekcje, warsztaty, szkolenia za-
kończone certyfikatem – program 
jubileuszowej, 10. edycji Pomorskiego 
Forum Przedsiębiorczości był bardzo 
bogaty.

Wydarzenie odbyło się w nowoczesnych 
przestrzeniach Pomorskiego Parku 
Naukowo–Technologicznego w Gdyni 
i było skierowane głównie do małych 
i średnich przedsiębiorstw, ale nie tylko. 
- Uczestniczyły w nim również instytucje 
otoczenia biznesu oraz osoby zainte-

resowane założeniem własnej 
działalności gospodarczej - 
mówi Emilia Drozd-Kochanowicz 
z Agencji Rozwoju Pomorza. 

- Staramy się zawsze zapraszać prak-
tyków, ekspertów, którzy dzielą się nie 
tylko posiadaną wiedzą, ale przede 
wszystkim doświadczeniem.
Organizatorzy co roku zmieniają treść 
bloków tematycznych i dostosowują ją 
do bieżących potrzeb. Tym razem głów-
ną część stanowiła dyskusja o finanso-
waniu w nowej perspektywie unijnej.
- Perspektywa już się zaczęła, a konkur-
sy jeszcze nie wystartowały – dodaje 
Emilia Drozd-Kochanowicz. - Ludzie są 

ciekawi, dla kogo będą przeznaczone 
dotacje, bo nie są one dla każdego.
Zaraz po finansowaniu największym 
zainteresowaniem cieszył się panel 
poświęcony eksportowi. Blok przezna-
czony odpowiedzialnemu biznesowi też 
wypadł ciekawie. ARP, razem z Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu,  zaprezen-
towała raport dotyczący praktyk CSR. 
Był również blok poświęcony zasobom 
ludzkim i nowoczesnym narzędziom HR, 
a na zakończenie - trzygodzinny warsz-
tat dla tych, którzy zamierzają założyć 
własną działalność. Chętni mogli otrzy-
mać specjalny certyfikat, potwierdzają-
cy ukończenie takiego szkolenia.

fOrum dla Biznesu
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Niedawno do  Kaszubskiego Związku 
Pracodawców dołączyło Przedsiębior-
stwo Budowlane „Granit” z Kartuz. Jest 
to setna firma, która została członkiem  
KZP. Związek stale się rozrasta, pod ko-
niec ubiegłego roku zrzeszał 80 firm. 
- Przez te pół roku przyjęliśmy w nasze 
szeregi 21 firm – mówi Zbigniew Jarec-
ki, prezes Kaszubskiego Związku Praco-
dawców. - Jedną firmę w międzyczasie 
wykreśliliśmy z naszej listy i w tej chwili 
mamy dokładnie 100 członków. Nie-
dawno do KZP przyjęliśmy m.in. firmę 
PPUH SMS Stanisław Mrozowicz z Sulę-
czyna – jest to pierwsza firma z gminy 

Sulęczyno, która dołą-
czyła do związku. Tak 
duże zainteresowanie 
biznesmenów świadczy 
o tym, że właścicielom, 
prezesom i menadże-
rom firm podobają się 
działania, jakie podej-
mujemy. Współpracu-
jemy z samorządami 
gminnymi, rozma-
wiamy z włodarzami 

o podatkach lokalnych, 
składamy im propozycje, jak rozwiązać 
wiele problemów, przedstawiamy nasz 
punkt widzenia. Chcemy też rozszerzyć 
współpracę z Lokalnym Punktem In-
formacyjnym Funduszy Europejskich 
w Wejherowie, który swoją działalność 
obejmuje też powiaty kartuski i pucki. 
Możliwość pozyskiwania funduszy unij-
nych jest bowiem niezmiernie ważnym 
aspektem prowadzenia i rozwijania 
przedsiębiorstw. I właśnie taka wieloto-
rowa współpraca sprawdza się. Mamy 
kolejne wnioski, w tym roku kolejne 
firmy staną się więc naszymi członkami.

pracodawcy
rOsną w siłę
Już 100 fIRm PRzySTąPIło do kaSzubSkIEgo zwIązku PRaCo-

dawCów. Tylko w Tym Roku PRzyJęTo w PoCzET Członków 

21 PRzEdSIębIoRSTw. 

Mateusz Mach, 17-latek z Lęborka 
stworzył aplikację, która pozwala 
użytkownikom na komunikację za 
pomocą gestów. 

Okazało się, że oprogramowanie 
może pomóc także w komunikacji 
osób niesłyszących, a po publikacji 
w amerykańskim serwisie bizneso-
wym mówi o nim już cały świat. Sie-
demnastolatek zaraził się pasją do 
informatyki w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Lęborku.
- To dosyć komiczna sytuacja, bo 
szczerze mówiąc właśnie w szkole 
podstawowej nauczyłem się więcej 
niż w liceum czy gimnazjum. Mówię 
oczywiście o informatyce - podkreśla 
Mateusz Mach.
Teraz nastoletni programista uczy 
się w III LO im. Marynarki Wojennej 
w Gdyni i postanowił połączyć wie-
dzę informatyczną z zamiłowaniem 
do hip-hopu. Celem było stworzenie 
narzędzia dla młodych osób, po-
zwalającego na kreowanie własnych 
dodatków do konwersacji.
- Jestem wielkim miłośnikiem kultu-
ry hip-hop, stąd też postanowiłem 
oprzeć się na dłoni. Gesty są bardzo 
popularne w tej subkulturze, jest 
nawet kilka wywodzących się z niej 
bezpośrednio - tłumaczy licealista.
Prace nad stworzeniem aplikacji, 

ta aplikacja 
pOdBija świat!

która pozwala na komunikację za pomo-
cą gestów i wyposażona jest w kreatora 
gestów, trwały pół roku. Mateuszowi 
pomagali dwaj koledzy, a najtrudniejszym 
aspektem był właśnie kreator gestów. 
Efekt, czyli aplikacja FiveApp zadebiu-
towała na początku maja. Program jest 
dostępny na systemy Apple i Android, 
można go połączyć z portalem Facebo-
ok. W planach jest stworzenie wersji na 
smartwatche marki Apple.
Do czego może się przydać aplikacja? - 
Do przekazywania krótkich komunikatów. 

Prosty przykład. Wracamy do domu. 
Zamiast wysyłać szablonową wiadomość: 
"Za 15 minut jestem na miejscu", wysy-
łam ustalony gest. Szybsze i bardziej kre-
atywne - tłumaczy twórca.
Program, który w założeniu miał trafić do 
młodych ludzi i miłośników kultury hip-
hop, okazał się być wyjątkowo przydatny 
dla osób niesłyszących korzystających 
z internetu i telefonów komórkowych. 
Tym bardziej, że ta grupa użytkowników 
była wcześniej ignorowana przez produ-
centów oprogramowania.
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Lęborska firma Farm Frites Poland, która należy do czołów-
ki producentów mrożonych frytek w Europie Środkowo-
Wschodniej swoją "przygodę" z CSR rozpoczęła ponad 20 
lat temu. Takie działanie ruszyły razem z otwarciem fabryki 
w Lęborku i wtedy, gdy pojęcie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu nie było w Polsce popularne.
- Już wtedy czuliśmy się odpowiedzialni za naszych pracow-
ników, środowisko, a także staraliśmy się reagować na po-
trzeby lokalnej społeczności wspomagając np. lęborski szpi-
tal, dom dziecka, czy finansując Centrum Rehabilitacji Sto-
warzyszenia „Jesteśmy Razem”. Nadal wspieramy, przede 
wszystkim rzeczowo, lokalne organizacje, ale włączamy się 
w działania profilaktyczne, czego przykładem może być 
zeszłoroczne sfinansowanie badań USG 200 dzieci w Am-
bulansie Ronalda McDonald’a. Tę akcję chcemy powtórzyć 
w przyszłym roku - zapowiada Katarzyna Majchrzak, rzecz-
nik prasowy FFP.
Aktualne działania firmy z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu skierowane są do pracowników zakładu - nie-
dawno zakończono badania prostaty u mężczyzn oraz USG 
piersi i mammografię u kobiet, zakład prowadzi działania 
służące obniżeniu zużycia energii i wody i regularnie bada-
my emisje gazów. W przypadku FFP duży nacisk stawiany 
jest na rozwój społeczności lokalnej.
- Od września ruszamy z pierwszą edycją projektu „Fabry-
ka Marzeń”, którego celem jest wsparcie dzieci z ubogich 
lęborskich rodzin w rozwijaniu talentów i umiejętności, co, 
jak mamy nadzieję, pomoże im w wychodzeniu poza dzie-
dziczone ubóstwo. Jesteśmy na etapie planowania kolejnej 
akcji, również adresowanej do dzieci z najbiedniejszych ro-
dzin, w którą, mamy nadzieję uda się zaangażować naszych 

pracowników oraz lokalne firmy - zapowiada Katarzyna 
Majchrzak.
W FFP społeczna odpowiedzialność, obok zrównoważo-
nego rozwoju, jest elementem strategii zarządzania firmą. 
Wszystkie działania biznesowe i pozabiznesowe są oparte 
o te wartości. O tym, że takie działania przynoszą wymierne 
skutki mówią między innymi realizowane cyklicznie wśród 

csr - lepiej, mądrzej 
i skuteczniej

fIRmy z PomoRza oRaz z waRmII I mazuR Co-

Raz lEPIEJ REalIzuJą dzIałanIa zakRESu CSR. 

PRzESTały onE Już być modną CIEkawoST-

ką I STały SIę CzęŚCIą PRzEmyŚlanEJ I PRzEJ-

RzySTEJ STRaTEgII RozwoJu danEJ fIRmy. 

w aRTykulE PRzEdSTawIamy TakIE dzIałanIa 

w TRzECh wybRanyCh PRzEdSIębIoRSTwaCh 

z REgIonu.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDJĘCIA: Farm Frites Poland
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pracowników zakładu ankiety satysfakcji 
potwierdzają pozytywny wizerunek firmy. 
Rośnie również liczba fanów na porta-
lu społecznościowym, na którym firma 
otwarcie i wyczerpująco informuje o swo-
ich działaniach.
Według obserwacji przedstawicieli firmy 
realizacja działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest już wręcz 
koniecznością.
-Coraz bardziej wzrasta świadomość 
mieszkańców, konsumentów, i firma, która 
będzie chciała pozostać konkurencyjna 
będzie musiała nie tylko działać odpowie-
dzialnie, ale także komunikować swoje 
działania - podkreśla Katarzyna Majchrzak.

Programy dla pracowników

Podobnie jak w przypadku FFP duży nacisk na działania pod-
noszące jakość życia społeczności lokalnej można zauwa-
żyć także w działaniach firmy Expom S.A. Ta spółka, która 
tworzy m.in produkty dla branży offshore i dla przemysłu 
energetycznego (np. paleniska i wymienniki pieców wielko-
gabarytowych) zlokalizowana jest w miejscowości Kurzętnik 
(powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie).
-Lokalizacja firmy niejako kierunkuje nas na działania pod-
noszące jakość życia społeczności lokalnej. Dlatego obecnie 
koncentrujemy się na trzech filarach: nauka, zdrowie i sport 
oraz ekologia. Od blisko 10 lat współpracujemy z klubem 
sportowym Zamek-Expom Kurzętnik, a od ponad roku jeste-
śmy jego sponsorem tytularnym. Od 2002 r. inwestujemy 
także w rozwój nauki, szczególnie nauk ścisłych, poprzez re-
gularne wsparcie lokalnych szkół, udział w budowie jednego 
z największych muzeów skalnych w Polsce – szkolnego lapi-
darium w Kurzętniku i przyzakładowe warsztaty praktycznej 
nauki zawodu czy wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. 
Prowadzimy akcje i kampanie edukacyjne, których celem 
jest budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i do-
rosłych mieszkańców regionu. Jedną z większych inicjatyw, 
w którą zaangażowana jest firma, są Dni Kurzętnika i Dni 
Expomu. Impreza jest podziękowaniem dla naszych pracow-
ników oraz społeczności lokalnej, ma także na celu kulty-
wowanie lokalnych tradycji i promocję regionu - informuje 
Rafał Domżalski, prezes zarządu Expom S.A.
Przedstawiciele spółki z Kurzętnika podkreślają, że to na 
pracownikach opiera się jej sukces i właśnie z myślą o pra-
cownikach realizowane specjalne programy.
W firmie został wdrożony program rozwoju kadr pod nazwą 
Akademia EXPOM. Dzięki niemu blisko 60 proc. pracowni-
ków różnego szczebla ma okazję brać udział w szkoleniach 
podnoszących ich kompetencje techniczne, jak i interperso-
nalne. Regularnie organizowane są spotkania integracyjne 
i okolicznościowe, efektywnie działa też fundusz socjalny.
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- Ponieważ w Kurzętniku ludności napływowej jest sto-
sunkowo niewiele, to inwestujemy także w lokalną mło-
dzież. Podczas zajęć w ramach przyzakładowych warszta-
tów praktycznej nauki zawodu młodzi ludzie mają możli-
wość poznania konkretnego fachu w firmie eksportującej 
swoje wyroby do przedsiębiorstw na całym świecie. To 
wartość dodana w dobie ogólnego zapotrzebowania na 
specjalistów w branży technicznej. Podczas zajęć ucznio-
wie mają na co dzień dostęp do nowoczesnych techno-
logii i skomplikowanych maszyn, co daje im lepszy start 
w życiu zawodowym -dodają przedstawiciele firmy.
Co z wymiernymi efektami działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu?
- Najważniejszym efektem działań CSR jest bardzo niska 
rotacja pracowników w firmie - zaznacza Rafał Domżal-
ski.- Cieszy nas, że dzieci ze szkół czy podopieczni klubu 
Zamek-Expom Kurzętnik odnoszą sukcesy. Bez wsparcia 
ze strony biznesu to na pewno byłoby trudniejsze do 
osiągnięcia. Mamy nadzieję, że ci młodzi, ambitni ludzie 
pozostaną w regionie, widząc tutaj dla siebie szansę na 
rozwój, a część z nich zasili w przyszłości szeregi EXPOM 
S.A 

Mikrofirma też może być odpowiedzialna 

Skuteczne i przemyślane działania z zakresu CSR nie są 
domeną dużych korporacji, mogą je realizować również 
niewielkie przedsiębiorstwa.  
W przypadku Szkoły i Tańca Barbary i Wojciecha Przemie-
nieckich z Olsztyna (4 stałych pracowników, 15 współpra-
cujących ze szkołą instruktorów) takie działania skupiały 
się między innymi na relacjach z otoczeniem lokalnym. 
Szkoła regularnie organizowała darmowe pokazy tańca 
dla lokalnych stowarzyszeń, organizacji i samorządów. 
Odbiorcami takich pokazów były także szpitale z Olsztyna 
i stowarzyszenia zajmujące się osobami niepełnospraw-
nymi. Szkoła honoruje również Kartę Dużej Rodziny, 
która zapewnia zniżki na korzystanie z jej usług dla osób 
z dużych rodzin. 
Olsztyńska szkoła tańca prowadzi także odpowiedzialny 
biznes w relacjach ze swoimi pracownikami. Takie działa-
nia polegały na usystematyzowaniu procedur, stworzeniu 
spójnej i przejrzystej polityki oceny pracy. Teraz instruk-
torzy przechodzą ocenę kwartalną i półroczną.  
Jakie efekty udało się uzyskać? 
- Udało nam się poprawić i usystematyzować relacje 
z pracownikami. Działania z zakresu CSR miały także 
wpływ na rozwój firmy, część osób nielojalnych według 
szkoły odeszło z pracy a pozostali razem podzielają 
i wspierają politykę firmy. Od pracowników słyszymy, że 
teraz mamy jasne i konkretne zasady pracy - mówi Alek-
sandra Stańco, zajmująca się marketingiem i promocją 
w szkole tańca. 
Działania doceniono także na zewnątrz - szkoła otrzyma-

- Jako konsumentka i obywatelka 
chciałabym, żeby wszystkie firmy nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie były 

zarządzane w sposób odpowiedzialny. Co oznacza, że 
zarówno menedżerowie, jak i zarządy rozumieją, że firma 
ma wpływ na otoczenie, ale jednocześnie otoczenie ma 
wpływ na firmę, zaś prawdziwą wartość przedsiębior-
stwo osiąga, kiedy uwzględnia w swoich celach aspekty 
społeczne, pracownicze i środowiskowe. Zdecydowanie 
lepiej, kiedy firma podejmuje działania związane z kon-
cepcją CSR, nawet jeśli robi to tylko dlatego, bo „wszyscy 
to robią”, niż gdy jest zupełnie bierna. Jednak racjonal-
ność i efektywność, a przecież są to podstawy działal-
ności każdego biznesu, nakazują strategiczne podejście 
do odpowiedzialnego biznesu. Inaczej mówiąc związane 
są z takim projektowaniem kultury organizacyjnej, spo-
sobu zarządzania, i wdrażaniem narzędzi stosowanych 
w przedsiębiorstwie, które mają uzasadnienie zarówno 
biznesowe, jak i społeczne. Zatem zanim firma przystąpi 
do jakichkolwiek działań, powinna odpowiedzieć sobie 
na kilka pytań: dlaczego to robi? co chce osiągnąć? 
kto jest kluczowym odbiorcą? jakie korzyści może to 
przynieść?

strateGia 
jest niezBędna

MaGdalena 
andrejczuk, 
menadżer Programu Partnerstwa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ła tytuł Przedsiębiorcy Odpowiedzialnego Społecznie WaMa-
BOSS 2015 w kategorii "Mikro Przedsiębiorca".

Co to jest?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to strategia oparta 
na odpowiedzialnej postawie biznesu wobec jego otoczenia.
Odpowiedzialny biznes to natomiast wybór, filozofia prowa-
dzenia działalności gospodarczej w sposób, który uwzględnia 
aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne. Eksperci podkreślają, 
że strategia CSR może być realizowana różnych płaszczyznach, 
ale zasada jest jedna - relacje z interesariuszami (pracow-
nicy, kontrahenci, klienci, dostawcy) muszą być prawdziwe 
i uczciwe.
Przemyślane i skutecznie działania CSR to nie to samo, co fi-
lantropia. Wydatki na takie działania w krótszym lub dłuższym 
okresie czasu przekładają się na większe zyski dla właścicieli, 
większe zarobki pracowników i realny rozwój firmy.
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Jaka jest historia Sierra Golf Club?

– Sierra Golf Club w tym roku będzie obchodzić swoje trzy-
naste urodziny. Powstał z pasji właścicieli. Pomysłodawcą 
i wykonawcą projektu był szkot Cameron Sinclail. Pole Sierra 
jest położone na obszarze 82 hektarów, jego całkowita dłu-
gość to 6420 metrów. Przez lata ulegało udoskonaleniom. 
Przede wszystkim powstawały na nim nowe nasadzenia, przez 
co wzrastała jego „trudność”. Jednak nadal jest to przyjazne 
pole, choć na pewno nie można go nazwać łatwym. Dzięki 
zamiłowaniu właścicieli Sierra Golf Club oraz ich przeróżnym 
inwestycjom pole Sierra, na przestrzeni trzynastu lat, zyskało 
wysoką rangę wśród tego typu obiektów w Polsce. Staramy się 
tę opinię rozszerzyć poza granice naszego kraju i wyjść z ofertą 
do golfistów w całej Europie. Od ubiegłego roku posiadamy 26 
apartamentów do wynajęcia, rozmieszczonych na polu. Nasi 
goście nie muszą już szukać hoteli, wszystko mamy na miejscu. 
W tym roku kończymy budowę 9-dołkowej akademii golfa, 

która będzie służyła początkującym golfistom oraz juniorom. 
Akademia przyda się też dorosłym, jako miejsce do treningu 
przed wyjściem na główne pole. Cały czas się rozwijamy.

Jaka jest oferta Sierra Golf Club skierowana do potencjalnych 
klientów?

– Sierra Golf Club to pełnowymiarowe, 18-dołkowe pole, ide-
alne dla wszystkich miłośników golfa – zarówno tych doświad-
czonych, jak i tych, którzy dopiero się uczą. Każdy może do 
nas przyjechać i po prostu zagrać – dorośli, młodzież, dzieci. 
Organizujemy również turnieje golfowe różnej rangi. Przyjeż-
dżają do nas zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Sierra 
Golf Club to miejsce, w którym odbywają się także imprezy 
sponsorowane, spotkania biznesowe. Można do nas przywieźć 
pracowników swojej firmy i wspólnie z nimi fajnie spędzić 
czas na nauce gry w golfa, a wieczorem przy kolacji w domu 

z SEbaSTIanEm magRIanEm, PREzESEm SIERRa golf Club w PęTkowICaCh k. wEJhERowa, 

RozmawIa PIoTR SmolIńSkI.

ZDJĘCIE:  Piotr Smoliński
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tO nie spOrt 
tylkO dla 
najBOGatszych

golf 

ZDJĘCIA: Piotr Smoliński
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klubowym. Posiadamy salę, na której organizujemy spotkania 
szkoleniowe, konferencje etc., mamy też restaurację, otwartą 
dla wszystkich gości. Wachlarz świadczonych przez nas usług 
jest bardzo szeroki.

Jakie jest największe osiągnięcie Sierra Golf Club?

– W zeszłym roku zorganizowaliśmy seniorskie Drużynowe 
Mistrzostwa Europy Amatorów, za rok będziemy organizować 
seniorskie Drużynowe Mistrzostwa Europy Amatorek. Jeszcze 
w 2015 roku odbędzie się u nas największy turniej golfowy 
w Polsce, czyli Lotos Polish Open. Po raz pierwszy będziemy 
mieli zaszczyt gościć tak zacny turniej, znany już na arenie nie 
tylko polskiej, ale i międzynarodowej.

Jakie jest Pana największe marzenie związane z pracą 
zawodową?

– Chciałbym, aby Sierra Golf Club gościł kiedyś najlepszych 
golfistów z całego świata, chociażby w ramach zawodów Euro-
pean Tour. Mamy warunki do organizacji największych imprez, 
niczego nam nie brakuje. European Tour wymaga jednak wielu 
sponsorów i olbrzymich pieniędzy. Potrzebowalibyśmy kilku 
milionów złotych. Golf w Polsce jeszcze nie jest popularną dys-
cypliną sportu, lecz mamy nadzieję, że z czasem to się zmieni 
i sponsorzy się pojawią.

Dlaczego golf w Polsce nie jest popularny?

– Golf wywodzi się ze Szkocji. W tamtejszej kulturze wyspiarzy 
jest obecny od wieków, natomiast w Polsce ma tak naprawdę 
dopiero 21 lat historii. W czasach komunistycznych nie było 
w naszym kraju żadnych pól golfowych, grę w golfa utożsamia-
no z burżuazyjną rozrywką. Myślę, że to główny powód, który 
w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo. Niemniej jednak od paru 
lat obserwujemy zmianę sposobu myślenia ludzi, widzimy, że 
naszych gości przybywa. Traktują golf jako sport dla rodzin, 
zatem wszystko idzie w dobrym kierunku.

Często do golfa podchodzi się z lekceważeniem...

– Już w 2016 roku golf będzie sportem olimpijskim. Polska 
nie ma żadnych wielkich sukcesów w tej dyscyplinie, ale jest 
Adrian Mering, który zaczyna być bardzo widoczny poza Pol-
ską. Mam nadzieję, że to on będzie pionierem golfa w naszym 
kraju, osiągnie jakiś wielki sukces i spowoduje, że golf będzie 
sportem i u nas bardzo popularnym.

Czy golf to rzeczywiście sport tylko dla tych ludzi, którym 
powodzi się nieco lepiej?

– Walczymy z tym wizerunkiem golfa, bo to nie sport tylko 
dla osób bardziej majętnych czy trochę starszych. Nauka gry 
w golfa na naszym polu nie jest droższa od lekcji pływania czy 

tenisa ziemnego. Na początku nie trzeba nawet posiadać wła-
snego sprzętu, bo to rzeczywiście kosztuje. Ważne są chęci, 
aby do nas przyjechać, rozpocząć przygodę z golfem i zako-
chać się w takim miejscu, jak Sierra. Golf łączy pokolenia. Czę-
sto widzę, jak grają razem dziadkowie, ich synowie i wnuki.

Czy trudno jest nauczyć się grać w golfa?

– Golf, jak każda dyscyplina, wymaga treningu i przygotowa-
nia, przede wszystkim systematyczności. Postronna osoba,  
nie dostrzeże ogromu pracy, którą trzeba wykonać, aby grać 
w golfa na wysokim poziomie. Golf to nie tylko wbicie piłki 
kijem do dołka z bliskiej odległości.

Co chciałby Pan powiedzieć osobom, które być może miałyby 
ochotę nauczyć się grać w golfa na polu Sierra Golf Club?

– Zapraszam wszystkich do skorzystania z naszej oferty. Chęt-
nie pokażemy, o co tak naprawdę w golfie chodzi. Każdy, kto 
tylko będzie chciał, odkryje, jak wielką przyjemność i satysfak-
cję może dawać ten sport. Sierra Golf Club na pewno nikogo 
nie zawiedzie.
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Gospodarzami byli: Mirosław Cza-
pla, przewodniczący Konwentu 
Powiatów Pomorskich, starosta mal-
borski i Wojciech Cymerys, starosta 
sztumski. Do Malborka przyjechało 
12 starostów lub ich zastępców z ca-
łego województwa pomorskiego 
25 lat samorządności i 15 lat działa-
nia powiatów to dobry czas na pod-
sumowania. Samorządowcy  spotka-
li się najpierw w Jeziornej Osadzie, 
by rozmawiać o dobrym klimacie do 
pozyskiwania środków z Unii Euro-
pejskiej z budżetu lat 2014-2020.  
Wieczorem w zabytkowej, nie-
dawno odrestaurowanej Szkole 
Łacińskiej, przypomniano historię 
powiatów, głównie sztumskiego 
i malborskiego, które pierwotnie 
stanowiły jeden samorząd. Radni 
wszystkich kadencji otrzymali pa-
miątkowe odznaczenia. Na sali nie 
zabrakło  wielu znamienitych gości, 

takich jak: gubernator regionu Ka-
cheti w Gruzji - Givi Metreveli, poseł 
Jan Kulas, wicemarszałek Krzysztof 
Trawicki, wójtowie z terenu po-
wiatu malborskiego i sztumskiego. 
Mieszkańcy i turyści włączyli się 
w świętowanie o godzinie 22:30, 
kiedy mogli zobaczyć „Tańczące 
Fontanny” na tle Zamku Malbor-
skiego. Tradycyjnymi punktami 
programu były pokaz fajerwerków 
i obrzęd Słowiańskiej Nocy KUPAŁY. 
Inicjatorem pokazu były Sklepy Cy-
namonowe, strefa handlowo-usłu-
gowo-rozrywkowa, która powstała 
na ulicy Kościuszki, zamienionej do 
30 września br. w deptak, z inicjaty-
wy Jazz Clubu  „Spiżarnia”. Można 
tam nie tylko zrobić zakupy, głównie 
produktów regionalnych, ale też 
posłuchać ulicznych muzyków czy 
obejrzeć popisy historycznych grup 
rekonstrukcyjnych.

15-lecie powiatów 
pOmOrskich świętOwanO 
na kOnwencie w malBOrku
2015 JEST RokIEm JubIlEuSzy SamoRządów REgIo-

nalnyCh, To TEż Rok 15-lECIa uSTanowIEnIa PowIa-

Tów. głównE uRoCzySToŚCI odbyły SIę w SoboTę, 27 

CzERwCa bR., w malboRku. 

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego 
konwentu, pierwszym tematem ob-
rad był rozwój i konieczne przemiany 
w kształceniu zawodowym. Adam Kra-
wiec, dyrektor Departamentu Edukacji 
i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, przedstawił 
stan realizacji wojewódzkiego programu 
kształcenia zawodowego. Uzupełnieniem 
było wystąpienie Marka Piotrowskiego, 
dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
Ośrodek jest publiczną placówką do-
skonalenia edukacji prowadzoną przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
a jego głównym celem działanie na rzecz 
podnoszenia jakości edukacji. Dyrektor 
Piotrowski, absolwent Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje 
się zagadnieniami związanymi z edukacją 
matematyczną, przyrodniczą i informa-
tyczną. Na terenie Kwidzyna i powiatu 
jest osobą dobrze znaną jako autor 
opracowania „Pomiar dydaktyczny i po-
lityka projakościowa gminy w obszarze 
oświaty.” Jego wypowiedzi spotkały się 
z dużym zainteresowaniem starostów.  
Stwierdził, że jeśli chcemy mieć szkolnic-
two zawodowe nowoczesne i na wyso-
kim poziomie, najpierw trzeba zreformo-
wać podstawówki i gimnazja. W tym celu 
należy złamać barierę w sektorze oświaty 
między powiatem a gminą (obecnie każ-
da z tych form samorządowych odpowia-
da za inny pion edukacji). Zapowiedział 
też zmianę metod nauczania matematyki 

konwent 
starOstów 
pOmOrskich
konwEnT PowIaTów wo-
JEwódzTwa PomoRSkIEgo 
Pod PRzEwodnICTwEm 
mIRoSława CzaPlI, STa-
RoSTy malboRSkIEgo, 
obRadował w kwIdzyń-
SkIm PaRku naukowo-
TEChnologICznym.

poczynając od kl. II szkoły podstawowej 
oraz wprowadzenie w nauczaniu począt-
kowym już od najbliższego września no-
wego podręcznika do matematyki.
Kolejnym blokiem tematycznym było 
przedstawienie przez Ryszarda Świlskie-
go, członka zarządu  Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, informacji dotyczą-
cych planu remontów i renowacji dróg 
wojewódzkich. Jeszcze w tym roku za-
kończy się duży projekt drogowy Powiśla, 
obejmujący 30,55 km dróg i kosztujący 
ponad 50 mln złotych, z czego 3/4 sumy 
pochodzi jeszcze z RPO WP na lata 2007 

– 2013. Dotyczy on dróg nr: 515,519 
i 522  a jego beneficjentami będą powia-
ty sztumski i kwidzyński. Dużo miejsca 
w programie zajmuje też poprawa dojaz-
dów do autostrady A-1 oraz obwodnice 
miast.
Korzystając z obecności wicemarszałka 
Krzysztofa Trawickiego, M. Czapla pod-
niósł problem  celowości rozciągnięcia 
jurysdykcji straży rybackiej na teren całe-
go województwa. Obecni  poparli sprawę 
jako naglącą – chodzi o przypadki, gdy 
zbiorniki wodne są usytuowane na tere-
nie więcej niż jednego powiatów

TEKST: Anna Kłos
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O rozwoju miasta świadczą przede 
wszystkim inwestycje

W ciągu 25 lat samorządności Tczew 
maksymalnie wykorzystał możliwości, sięgając po dotacje  ze-
wnętrzne, przede wszystkim unijne. 
Wysokie bezrobocie z lat 90. pomogła pokonać istniejąca 
w Tczewie od 1997 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
W przedsiębiorstwach tam zlokalizowanych pracuje prawie 

5 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę, a przedsię-
biorcy dodatkowo korzystają również z innych form zatrud-
nienia. Strefa ekonomiczna to także miejsce, dzięki któremu 
Tczew stał się jednym z najważniejszych w kraju ośrodków 
rozwoju branży teleinformatycznej. W PSSE zaangażowany jest 
kapitał amerykański, francuski, belgijski, niemiecki i angielski.  
Wśród największych inwestycji samorządu miasta Tczewa była 
realizacja zintegrowanego węzła transportowego, który dzisiaj 
skupia różne rodzaje transportu i jest wizytówką nowoczesne-

XXV lat samOrządu  
tczew: inwestycje to rozwój

JESzCzE 20 laT TEmu TCzEw był zalICzany do obSzaRów doTknIęTyCh STRukTuRalnym 

bEzRoboCIEm. dzIękI konSEkwEnTnym dzIałanIom SamoRządu mIaSTa, a TakżE PRzEdSIę-

bIoRCzoŚCI I PaSJI mIESzkańCów, JEST dzISIaJ SamodzIElnym oŚRodkIEm, PRzyJaznym dla 

mIESzkańCów I aTRakCyJnym dla PRzEdSIębIoRCów.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA:  materiały prasowe
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go miasta. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych. Węzeł łączy transport autobusowy – miejski, 
pozamiejski i międzynarodowy z samochodowym, kolejowym. 
Wykonany został również parking na ok. 250 samochodów, 
funkcjonuje system informacji dla podróżnych, i  stosowane są 
zupełnie nowe rozwiązania drogowe. Atrakcyjności temu miej-
scu dodają inwestycje komercyjne – galeria handlowa i kino, 
a dodatkowym elementem promocyjnym stała się biało-czar-
na lokomotywa. Lokomotywa upamiętnia kolejowe tradycje 
Tczewa oraz tczewianina z urodzenia, Grzegorza Ciechowskie-
go, lidera zespołu Republika. W 2014 r., w konkursie Towa-
rzystwa Urbanistów Polskich, tczewski węzeł został uznany za 
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
W 2015 r. w Tczewie został otwarty najnowocześniejszy w kra-
ju zakład utylizacji odpadów. Inwestycja kosztowała prawie 
150 mln zł. Projekt, zrealizowany przez Zakład Utylizacji Odpa-
dów Stałych, obejmuje 23 gminy 
w 5 powiatach województwa 
pomorskiego, obsługuje blisko 300 
tys. mieszkańców Pomorza.

Samorząd Tczewa wspiera 
lokalny biznes

– Bardzo mi zależy na współpracy 
z przedsiębiorcami, zwłaszcza 
tymi małymi i średnimi, ponieważ 
w dużym stopniu to od nich zależy 
sytuacja ekonomiczna naszych 
mieszkańców – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– To oni tworzą miejsca pracy, 
ofertę handlową czy usługową 
dla mieszkańców. Wspieramy 

wszystkie przedsięwzięcia zmierzające 
do rozwoju miasta i poprawy warunków 
życia mieszkańców. Nie są to słowa bez 
pokrycia. Przedsiębiorców tworzących 
nowe miejsca pracy w związku z realizacją 
nowej inwestycji zwolniliśmy z podatku 
od nieruchomości. Zwolnienie może być 
przyznane nawet na okres 7 lat. Aby ożywić 
tczewską starówkę, zwolniliśmy z podatku 
od nieruchomości również właścicieli lokali 
gastronomicznych na tym obszarze. We 
współpracy z przedsiębiorstwami  budu-
jemy i remontujemy ulice, aby był lepszy 
dojazd do sklepów i firm.
Pomocą dla debiutujących na rynku jest 
Dom Przedsiębiorcy i działający tam in-
kubator przedsiębiorczości – to również 
inwestycje unijne. Dom Przedsiębiorcy 
zaprasza na szkolenia, kursy przydatne 
w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalno-

ści gospodarczej. Tam organizowane są spotkania młodzieży 
z pracodawcami.
Przed Tczewem kolejne wyzwania. Miasto intensywnie przy-
gotowuje się do kolejnego rozdania środków unijnych, gdzie 
priorytetem mają być inicjatywy społeczne i inwestycje 
służące integracji mieszkańców. Pozycję Tczewa wzmacnia 
przynależność do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdy-
nia – Sopot i udział w Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
Atutem Tczewa są tereny inwestycyjne, szczególnie te po daw-
nej jednostce wojskowej – 19 hektarów w centralnej części 
miasta. Jest już gotowa koncepcja zagospodarowania nowej 
dzielnicy, w której ma być miejsce na nieuciążliwy przemysł, 
budownictwo mieszkaniowe i rekreację. – Jestem przekonany, 
że ten obszar stanie się motorem dla dalszego rozwoju miasta 
nowoczesnego i przyjaznego mieszkańcom – twierdzi prezy-

dent Mirosław Pobłocki.

BardzO mi zależy na 
współpracy z przed-
sięBiOrcami, zwłaszcza 
tymi małymi i średnimi, 
pOnieważ w dużym stOp-
niu tO Od nich zależy 
sytuacja ekOnOmiczna 
naszych mieszkańców 
- mirosław pobłocki, 
prezyDent tczewa
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Zapoczątkował je Kongres XXV-lecia Samorzadu Terytorialne-
go, który odbył się w marcu w Poznaniu z udziałem Bronisła-
wa Komorowskiego, Ewy Kopacz, Jerzego Buzka i samorzą-
dowców z całej Polski. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy 
Tczew samorządowcy XXV-lecia spotkali się w Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie. Zaproszonych gości przywitał 
Krzysztof Augustyniak, przewodniczący Rady. Kazimierz Ickie-
wicz, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Tczewie, historyk, 
autor wielu książek, przybliżył obecnym historię samorządu 
od 1990 roku.

Przemówienie, podsumowujące dokonania 25-lecia sa-
morządu gminy Tczew wygłosił wójt Roman Rezmerowski. 
W swoim wystąpieniu wymienił dokonania gospodarcze, 
mające na celu rozwój gminy oraz poprawę warunków za-
mieszkania i pracy jej obywateli:
– Najważniejsze dla mnie jest – stwierdził – aby budżet gmi-
ny był proinwestycyjny. Przy budżecie  wynoszącym 
40 mln złotych, co czwartą złotówkę przeznaczamy na cele 
inwestycyjne. Jest to powyżej 20% budżetu, a wystarczy 
mieć stopę 15%, aby jednostka samorządowa uchodziła za 
proinwestycyjną. Nie liczę kwot przeznaczonych na remonty 
dróg. Przy tak skromnym budżecie ważne jest umiejętne 
pozyskiwanie środków z zewnątrz, w tym funduszy unij-
nych. Z unijnego budżetu na lata 2007-2013 gminie udało 
się zdobyć 20 mln złotych. To pierwsze miejsce wśród gmin 
powiatu tczewskiego. Następna gmina otrzymała 8,8 mln. 
Najważniejsze z realizowanych projektów  to: Komplekso-
wy program gospodarki ściekowej, na który otrzymaliśmy 
dofi nansowanie z Funduszu Spójności w wysokości ponad 
5 mln złotych (koszt całkowity to 11,5 mln zł), przebudowa 
drogi w Rokitkach (zdobyliśmy z RPO ponad 3,7 mln), roz-
budowa szkoły w Swarożynie (1,5 mln, koszt całkowity 4 
mln). Ponadto zrealizowaliśmy budowę lub remont 5 świetlic 
wiejskich, urządziliśmy  3 tereny rekreacyjne, w tym Parku 

w Turzu. W najbliższych planach mamy jeszcze przeznacze-
nie 50 tys. zł na wymianę eternitu na dachach gospodarstw 
oraz na urządzenie Domów 60+, czyli dziennego pobytu dla 
seniorów.  
Wójt skupił się też na przeszkodach, jakie samorząd musi 
pokonywać dążąc do poprawy funkcjonowania gminy, nie 
może być dobrze, jeśli niemal co miesiąc przekazywane są, 
przez administrację centralną, nowe zadania za którymi nie 
idą pieniądze.
Uroczystość poprowadził znany artysta Przemysław Radzi-
szewski, który zaprezentował także krótki recital muzyczny. 
Miał też miejsce program artystyczny „Piaskowe Animacje”, 
przygotowany przez Magdalenę Bąk. Jest to unikalna forma 
sztuki – kombinacja piasku, światła i muzyki. Artystka przed-
stawiła legendę związaną z Gminą Tczew.

xxV-lecie samorząDu 
terytorialneGo Gminy tczew

cEl To MądrZE 
gospodarowaĆ

TEKST: Anna Kłos

w Roku bIEżąCym obChodzImy xxv-lECIE odRodzonEgo SamoRządu 

TERyToRIalnEgo. uRoCzySToŚCI odbywaJą SIę PRzEz Cały Rok.

z tej wyjątkOwej Oka-
zji zOstały również 
wręczOne medale „za 
zasłuGi dla Gminy”, które 
Otrzymali: BOGumił jur-
czyński, anna kata, he-
lena enGler, mirOsława 
BrOnk, jan przychOdzeń, 
zBiGniew kOzakiewicz, 
andrzej redwelski i zyG-
munt Burczyk.
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Panie Prezydencie, niedawno minęło 25 lat od pierwszych 
wolnych wyborów samorządowych. Jaki jest bilans minionego 
ćwierćwiecza w Wejherowie?

– Każdy oceni minione 25 lat po swojemu, ale nikt nie może 
zaprzeczyć, że Wejherowo przez ten okres bardzo się zmieniło 
i rozwinęło. To nasz wspólny wkład w ostatnie 25 lat historii 
Polski. Wejherowo jest obecnie zupełnie innym miastem. Prze-
szło, głębokie pozytywne przeobrażenia, stając się atrakcyjnym 
miejscem dla mieszkańców. Chcę podkreślić aktywność wej-
herowian, wyjątkowych ludzi w naszej społeczności. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy przez te 25 lat działali wspólnie, 
angażowali się w liczne inicjatywy obywatelskie, szukali roz-
wiązań i pomysłów, obdarzali nas zaufaniem i wsparciem oraz 
opiniowali działania, z którymi współpracowaliśmy, choć nieraz 
nie było łatwo o porozumienie. Dzisiejsze Wejherowo to efekt 
determinacji w osiąganiu celów, a także wspólny powód do 
dumy i satysfakcji. Jednak nie patrzmy wyłącznie w przeszłość, 
tylko tyle ile potrzeba, bowiem najważniejsza jest przyszłość, 
to dziś jest dla nas wyzwanie, ale historia to nauczycielka życia. 
Wyciągajmy wnioski na przyszłość. 

A czego nas historia nauczyła?  

– Nie osiągnęlibyśmy tego bez wspólnego, skoordynowanego 
działania na wszystkich płaszczyznach współpracy: od szczebla 
lokalnego, poprzez współpracę sąsiedzką, aż po struktury  wo-
jewódzkie i ogólnopolskie. Współpraca i zgoda jest dla mnie 
niezwykle ważna. Szczególną uwagę zwracam na bezpośrednie 
kontakty z mieszkańcami. Tych spotkań dotychczas było dużo, 
ale powinno ich być jeszcze więcej. Chcę bezpośrednio od 
wejherowian dowiadywać się o ich problemach, potrzebach, 
pomysłach na zmiany w naszym mieście oraz działalności urzę-
du. 25-lecie to również okazja, aby podziękować wejherowskim 
radnym, którzy przez te lata uczestniczyli w dziele rozwoju Wej-

herowa. Myślę, że zmienia się 
klimat współpracy w Radzie 
Miasta i z lokalnymi działa-
czami oraz politykami w Wej-
herowie. Mamy też obecnie 
bardzo dobre relacje z po-
wiatem. Dawne konflikty mi-
nęły. Dziękując za 25 lat, dziś 
kieruje wyraźne przesłanie: 
działajmy razem, wspólnie dla 
przyszłości!

Porozmawiamy jeszcze o hi-
storii. W swoim wystąpieniu 
podczas uroczystej sesji 
z okazji 25-lecia samorządu 
podzielił Pan ten okres na 
kilka etapów: pionierski, przyśpieszenia i złoty. Na jakiej pod-
stawie Pan je wyróżnił? Proszę przybliżyć Czytelnikom tę ideę.

– W każdym z etapów występują pewne charakterystyczne ce-
chy dla realizowanych wówczas zadań, chociaż granice czasowe 
nie są ostre. Pierwszy etap można nazwać „pionierskim”. Zaczął 
się zaraz po pierwszych wyborach samorządowych w 1990 roku 
i trwał tak mniej więcej 10-12 lat. Niewątpliwe był to czas, który 
stawiał przed samorządowcami ambitne zadania. Zaniedbań 
w zakresie infrastruktury było bardzo dużo, samorząd musiał 
zabrać się za zadania podstawowe, co było najbardziej charakte-
rystyczną cechą tego okresu jak przede wszystkim rozwój i mo-
dernizacja sieci telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłow-
niczej.  Podsumowanie tego okresu zamknę odważną decyzją, 
jaką było przyjęcie programu wymiany autobusów MZK. Kolejny 
etap zaczął się wraz z początkiem dekady, po roku 2000 i można 
go scharakteryzować jako „okres przyśpieszenia”. Po wyjściu 
inwestycji „z ziemi”, czyli wykonaniu sieci podziemnych nastąpi-

O przyszłOści: 
Działajmy wspólnie!

prezydent 
wejherOwa 

krzysztof 
Hildebrandt
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ło przyśpieszenie w budowie dróg, bowiem w dzielnicach, poza 
kilkoma wyjątkami, dominowały drogi gruntowe. Stopniowo 
i konsekwentnie realizowaliśmy strategię budowy dróg przyjętą 
w 2002 roku i w każdej dzielnicy powstały utwardzone ulice. 
Z tego okresu podkreślić należy największą i bardzo ważną 
inwestycję drogową, jaką była przebudowa drogi krajowej nr 
6 na całym odcinku Wejherowa, a pod koniec dekady zmoder-
nizowana została również ul. Marynarki Wojennej w ciągu drogi 
wojewódzkiej 218.

Jednak ulice to nie wszystko… Mieszkańcy mają różne 
potrzeby.

– Oczywiście. Oprócz infrastruktury drogowej nastąpił też szybki 
rozwój infrastruktury sportowej i społecznej. Najważniejszą 
i największą inwestycją była budowa krytej pływalni, oczeki-
wanej przez wejherowian od lat. Następnie wybudowaliśmy 
jeszcze sztuczne lodowisko. Praktycznie w każdej części miasta 

powstały ogólnodostępne, dobrze urządzone place rekreacyj-
no-sportowe z boiskami do gier zespołowych i placami zabaw. 
Gruntownie przebudowaliśmy miejską Bibliotekę, która stała 
się nowoczesną placówką kulturalno-edukacyjną oraz siedzibę 
MOPS-u, zapewniając właściwą obsługę mieszkańcom.

A co z inwestycjami prywatnymi? 

– Chcę podkreślić, że wszystkie nasze sukcesy zawdzięczamy 
aktywności wejherowian na różnych polach, w tym przedsię-
biorców działających na terenie miasta. Staraliśmy się stworzyć 
im warunki do rozwoju w Wejherowie. Na uwagę zasługuje bu-
downictwo mieszkaniowe. W pierwszej dekadzie po roku 2000 
powstały kolejne budynki WTBS-u oraz wybudowaliśmy kilka 
budynków socjalnych. Jednak prawdziwy rozkwit i przyśpiesze-
nie nastąpiło w budownictwie mieszkaniowym realizowanym 
przez deweloperów, znacznie przekraczając średnią krajową. 
Powstało wiele nowych, prywatnych budynków, a nawet całych 
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osiedli, jak Osiedle Fenikowskiego czy przy ul. Sikorskiego i So-
bieskiego. W sumie w okresie 10 lat w Wejherowie powstało 
ok. 3 tys. nowych mieszkań, a do Wejherowa przeprowadziło 
się kilka tysięcy nowych mieszkańców. Zauważmy też liczne 
remonty budynków mieszkalnych przeprowadzone przez pry-
watnych właścicieli, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz 
miasto. Urząd Miejski wspierał  finansowo wymianę ogrzewa-
nia na proekologiczne oraz remonty zabytkowych obiektów, co 
widać w historycznej części miasta.

Prawdziwą szansą były dla miasta środki unijne. Dlaczego ten 
okres nazwał Pan złotym?

– Ten okres rozpoczął się praktycznie w 2005 roku i zakończył 
wraz z końcem poprzedniego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego. Nie stanowił on 
kontynuacji okresu wcześniej omówionego, a raczej – z uwagi 
na swoją specyfikę – jest osobnym rozdziałem w historii Wejhe-
rowa. Jego cechą charakterystyczną była realizacja zadań, o któ-
rych wcześniej można było tylko pomarzyć. Środki unijne umoż-
liwiły nam realizację dużych, śmiałych inwestycji,  o których mó-
wiono od lat, ale brakowało na nie pieniędzy. Wcześniej nawet 
nie myślano o inwestycjach na taką skalę, dlatego przymiotnik 
„złoty” oddaje cechę charakterystyczną tego okresu. Profe-
sjonalnie i w sposób przemyślany przygotowaliśmy strategie, 
programy i projekty, co zaowocowało skutecznym zdobyciem 
unijnych dotacji na wszystkie złożone wnioski inwestycyjne. 

Ile te inwestycje były warte i co dały miastu?

– Wszyscy mieszkańcy korzystają dziś z efektów rewitalizacji Kal-
warii Wejherowskiej, Parku Miejskiego, ul. Wałowej i terenów 
przyległych czy budowy promenady pieszo-rowerowej, łączącej 
północną i południową cześć Wejherowa. Ukoronowaniem 
tego okresu była największa i najbardziej doniosła miejska in-
westycja – budowa nowego Wejherowskiego Centrum Kultury 
czyli Filharmonii Kaszubskiej. Powyższe zadania ujęte zostały 
w „Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2008-2015”, 
który kończymy z sukcesem. Był on przełomowy dla rozwoju 
miasta. Podkreślić należy również termomodernizację pięciu 
wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do roku 

2015 Gmina Miasta Wejherowa razem ze spółkami miejskimi 
zrealizowała inwestycje dofinansowane ze środków unijnych 
o łącznej wartości ponad 100 mln zł.

Zakończymy naszą rozmowę wizją przyszłości. Co dalej Panie 
Prezydencie?

– Dorobek ostatniego ćwierćwiecza stawia przed nami nowe 
wyzwania, wskazuje kierunki działań  na najbliższe lata. Cały 
czas myślimy o przyszłości, o tym, co jeszcze należy zrobić, aby 
urzeczywistniać wizję Wejherowa, jako miasta atrakcyjnego 
i przyjaznego dla mieszkańców oraz otwartego dla gości. Po-
wstanie nowego układu drogowego w Śmiechowie wraz z „Wę-
złem Zryw” jest zaplanowane na kilka lat i będzie realizowane 
przez miasto i powiat etapami, gdyż to ogromne i ambitne 
zadanie. Ta strategiczna i największa inwestycja w Wejhero-
wie wchodzi obecnie w decydującą fazę realizacji. Połączenie 
ul. Sikorskiego z ul. Stefczyka i ul. Gryfa Pomorskiego dwoma 
tunelami podziemnymi, biegnącymi pod torami kolejowymi, 
a tudzież z drogą krajową nr 6 z bezkolizyjnym skrzyżowa-
niem będzie miało zasadnicze znaczenie komunikacyjne dla 
wschodniej części miasta. Inwestycja w Śmiechowie z „Węzłem 
Zryw”, zachodnie połączenie drogowe Wejherowa  z budo-

wanym obecnie „Węzłem Działki” oraz „Węzeł Kwiatowa”, to 
najważniejsze zadania na najbliższe lata. Powstaną strategiczne 
połączenia drogowe, zapewniające dogodną komunikację na 
całe lata. Tymi inwestycjami wybiegamy daleko w przyszłość 
w rozwoju miasta. 

Czy będzie kontynuowany Program Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa?

– Tak. Trwają m.in. prace nad dalszym podnoszeniem atrakcyj-
ności Parku Miejskiego oraz jest przygotowywana modernizacja 
tzw. „starego basenu” przy ul. Kalwaryjskiej. Wkrótce będzie 
można ubiegać się o kolejne środki unijne, do czego się inten-
sywnie przygotowujemy. W ten sposób rok 2015 rozpoczyna 
kolejny etap w historii Wejherowa.
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Tomasz Sielicki, wójt gminy Braniewo, 
otrzymał wyróżnienie z rąk  Marka 
Brzezina, marszałka województwa, 
podczas gali konkursu, która miała 
miejsce w Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej w Olsztynie.
XV konkurs „Warmińsko-Mazurska 
Nagroda Jakości” jest regionalną edy-
cją „Polskiej Nagrody Jakości”, konkur-
su ogólnopolskiego organizowanego 
od ponad 20 lat przez Krajową Izbę 
Gospodarczą w Warszawie. Nagrody 
w W-MNJ w postaci statuetek i wy-
różnień są przyznawane przedsię-
biorstwom, organizacjom publicznym 

i organizacjom edukacyjnym, które, 
wdrażając zarządzanie przez jakość, 
osiągnęły poprawę jakości pracy, pro-
cesów, wyrobów i usług oraz poprawę 
satysfakcji klientów i pracowników. 
Laureatami zostają uczestnicy, którzy 
osiągnęli najwyższą ocenę niezależ-
nych ekspertów. Rywalizacja podzie-
lona jest na cztery kategorie: mikro 
oraz małe organizacje produkcyjne 
i usługowe, organizacje produkcyjne 
i usługowe, organizacje publiczne oraz 
organizacje edukacyjne. Do tegorocz-
nej nagrody zgłosiły się 34 organizacje, 
a 16 z nich zostało laureatami.

gmina braniewo doceniona 

 TEKST: Rafał Kadłubowski ZDJĘCIE: Biznes.wm.pl

W spotkaniu wzięli udział m. in. Urszula 
Pasławska,posłanka na Sejm RP, Sta-
nisław Żelichowski, poseł na Sejm RP, 
Janusz  Ostapiuk,podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Ochrony Środowiska, 
Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, 
Krystian Szczepański, zastępca prezesa 
zarządu NFOŚiGW, Teresa Nowakowska, 
radna Sejmiku i starosta Marian Janick.
W swoim wystąpieniu Janusz Ostapiuk 
zwrócił uwagę, że 23 czerwca br. rada 
nadzorcza Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyjęła aktualizację Wspólnej 
Strategii Narodowego Funduszu i woje-

wódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 
z perspektywą do 2020 r. 
Zaktualizowany dokument obejmuje 
wnioski i rekomendacje z wdrażania 
Wspólnej Strategii w latach 2013-2014 
i wskazuje na nowe obszary aktywności 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i gospo-
darki wodnej.
Zamiast zadań i narzędzi wspierających 
realizację działań dla całego okresu 
strategicznego, postanowiono opraco-
wywać roczne plany wdrażania. Takie 
rozwiązanie pozwoli zoptymalizować 

proces planowania działań systemu Fun-
duszy oraz umożliwi elastyczne reago-
wanie w sytuacji pojawienia się nowych 
wyzwań, szans i potrzeb wobec systemu 
Funduszy. 
Podczas spotkania w Działdowie mó-
wiono także o Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, czyli krajowym programie wspie-
rającym gospodarkę niskoemisyjną, 
ochronę środowiska, przeciwdziałanie 
i adaptację do zmian klimatu, transport 
i bezpieczeństwo energetyczne, a także 
inwestycje w obszary ochrony zdrowia 
i dziedzictwa kulturowego.

salOn samOrządOwy w działdOwie
PRoblEmy oChRony ŚRodowISka, a w SzCzEgólnoŚCI goSPodaRkI odPadamI, były TEma-
TEm SPoTkanIa „Salonu SamoRządowEgo” w dzIałdowIE. 

Tomasz Andrukie-
wicz, prezydent 
Ełku, po raz kolejny 
znalazł się w gronie 
najlepszych prezyden-
tów polskich miast 
w Rankingu N15 ty-
godnika „Newsweek”. 
Laureatów uhonoro-
wano we Wrocławiu, 
podczas Kongresu 
Regionów.  
 
Ranking N15 powstał na podstawie an-
kiet wysłanych do prezydentów polskich 
miast, którzy typowali, ich zdaniem, naj-
lepszych lokalnych włodarzy. Ostateczne-
go wyboru dokonała kapituła. W rankingu 
oceniane były dokonania i osiągnięcia 
z ostatniego roku pracy, a w przypadku 
nowych prezydentów także udana kam-
pania wyborcza i pierwsze decyzje.  
W Polsce jest 107 miast prezydenckich. 
Piętnastu najlepszych prezydentów uho-
norowano podczas otwarcia tegoroczne-
go Kongresu Regionów, który odbył się we 
Wrocławiu. Zwycięzcą w tym roku Rankin-
gu N15 został Tadeusz Ferenc, prezydent 
Rzeszowa. Tomasz Andrukiewicz, prezy-
dent Ełku znalazł się na 14 miejscu.

Doceniono 
prezyDenta ełku
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A gdyby tak zharmonizować te dwie sprawy – pomyślał wójt 
i zaproponował jeszcze dwóm wójtom, z Przywidza i Trą-
bek Wielkich, trójporozumienie o współpracy w zakresie 
działań kulturowo-sportowych, kształcenia, wypoczynku, 
rozwoju dzieci i młodzieży, w ramach którego grupy dziecię-
co-młodzieżowe przebywałyby kolejno w każdej z tych gmin 
na obozach sportowo-wypoczynkowych. Nasza młodzież, już 
prawie nałogowo przywiązana do komputerów i Internetu, 
dba być może o sferę intelektu, ale nawet jeśli duch rączy, cia-

ła coraz bardziej mdłe. O dziwo okazało się, że uczestnicy tych 
akcji są zachwyceni. 
Akt pierwszy trójporozumienia miał miejsce w gminie Przy-
widz już podczas tegorocznej przerwy zimowej. Uczestniczyło 
w nim 70 gimnazjalistów, zakwaterowanych w miejscowej 
szkole. Codziennie odbywały się zajęcia na stoku – narty, 
snowboard, tradycyjne saneczkowanie. Wszystko pod opie-
ką instruktorów, nawet dyrektor szkoły Katarzyna Sprusik-
Olszewska je prowadziła. Poza tym odbywały się rozmaite gry, 

w BłOtniku 
na wOdzie 
top-wakacje
gmIna CEdRy wIElkIE, Położona nIEoPodal gdańSka, ma wóJTa, JanuSza golIńSkIEgo, dla 

kTóREgo oCzkIEm w głowIE Są wSzEChSTRonna EdukaCJa młodzIEży I PRzySTań JaChTo-

wa błoTnIk.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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zawody i zajęcia sportowe. Okazało się, że młodzież pięknie 
się zintegrowała i już zaczęła się umawiać na kolejne obozy. 
Na następną okazję czekać trzeba było czekać do początku 
letnich wakacji.
W terminie od 21 do 25 czerwca dzieci i młodzież z terenów 
gmin Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie, uczestniczyły 
w turnusie zorganizowanym w BŁOTNIKU. 
Przyjechali i jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka...
 W Zespole Szkół w Cedrach Małych uroczystego powitania 
dokonał Janusz Goliński wójt Gminy oraz Piotr Bukowski-dy-
rektor miejscowego Zespołu Szkół, który przedstawił szczegó-
łowy program pobytu.
Już niebawem wszyscy radośnie śpiewali:
„...Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht, gdzie ta koja wymarzo-
na w snach....gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat...”
I wkrótce zobaczyli, że wszystko jest w Błotniku. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach żeglarskich na Marinie pod kie-
runkiem profesjonalnego instruktora Dariusza Olędzkiego 
z Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”. Zdobyte umie-
jętności mogli wykorzystać, pływając na kajakach i łódkach 
typu Optymist. Grupa uczestników zwiedziła również domy 
podcieniowe w Miłocinie i Trutnowach, odbyły się wycieczki 
rowerowe i spotkanie integracyjne przy ognisku. Na zakończe-
nie turnusu rywalizowano w regatach międzyszkolnych. Na 
pożegnanie każda z grup otrzymała, w ramach podziękowania 
od wójta, pamiątkowy puchar. Wójt zaznaczył, że takie poro-
zumienie nie tylko stwarza korzystne warunki do wypoczynku, 
aktywnej turystki i rozwijania zainteresowań sportowych dzie-
ci i młodzieży, ale służy przede wszystkim integracji. 
Trzeci akt międzygminnej współpracy zaplanowano w Trąb-
kach Wielkich, gdzie uczestnicy będą poznawać m. innymi 
tajniki gry w golfa.  
Zaliczywszy te trzy szczeble sportowo-wypoczynkowe nie 
będą już zadawać szantowego pytania: 
Gdzie te brama na szeroki świat? Odpowiedź będą już znali.

Młodzież co prawda pływa-
ła tylko na kajakach i Opty-
mistach (od czegoś przecież 
trzeba zacząć żeglarską 
przygodę), ale na jachty, 
w tym bardzo ekskluzywne, 
mogła się napatrzeć.  Mari-
nę wybudowano w zacisz-
nym miejscu, przy Martwej 
Wiśle. Z tego miejsca blisko 
już do królowej polskich 
rzek, ale wody Martwej Wi-
sły, w szczególności w oko-
licy Błotnika, są wyjątkowo 
spokojne. Widok z pomo-
stów mariny jest sielski, 
żuławski, zielony. Sama 
marina nawiązuje kształ-
tem do wiejskiej architek-
tury – to wszystko razem 
tworzy harmonijną całość.  
Marina posiada około 80 
miejsc postojowych z pełną 
infrastrukturą. Gospoda-
rzem obiektu jest Polski 
Klub Morski. Marina zlo-
kalizowana jest na krańcu 
Martwej Wisły, w niedużej 
odległości od śluzy Prze-
galina. Jest do niej dobry 

dostęp drogowy, ponieważ 
znajduje się w niewielkiej 
odległości od drogi krajowej 
nr 7 (Gdańsk – Warszawa). 
Ma głębokość na podejściu 
około 3 metrów, przy kei 
3,5 - 4 m. Cumuje się na 
y-bomach. Ze względu na 
komfortowe, pod każdym 
względem, warunki, jest już 
(mimo niedługiego okresu 
od otwarcia) bardzo po-
pularna wśród żeglarzy. 
Szczególnie, że funkcjonuje 
tu też miejsce, gdzie moż-
na „zaparkować” jacht na 
dłuższy okres, nawet na 
postój zimowy, w dodatku 
w bardzo konkurencyjnej 
cenie. Miejsce postoju 
jachtów jest pod stałym 
monitoringiem, a właściciel 
jachtu może z dowolne-
go miejsca śledzić przez 
internet co się tam dzieje. 
Bywały przypadki, że ktoś 
sygnalizował np. z Norwe-
gii, że plandeka w którymś 
miejscu się odwinęła i prosił 
obsługę, aby ją poprawiła.

miejsce popularne 
wśród żeGlarzy

Polska Agencja Kosmiczna POLSA 
(od ang. Polish Space Agency) ma 
się przyczyniać do usuwania barier 
w rozwoju firm i instytucji badawczo-
rozwojowych z sektora kosmicznego. 
Agencja będzie realizowała zadania 
w zakresie badań i rozwoju techniki 

kosmicznej, w tym inżynierii satelitar-
nej oraz ich zastosowania dla celów 
gospodarczych, obronnych, bezpie-
czeństwa państwa i naukowych.
POLSA została powołana do życia we 
wrześniu 2014 roku. Prezesem agen-
cji został prof. Marek Banaszkiewicz. 

polska aGencja kosmiczna 
działa w Gdańsku
w gdańSkIm PaRku naukowo-TEChnologICznym zoRga-

nIzowano uRoCzySTE oTwaRCIE SIEdzIby PolSkIEJ agEn-

CJI koSmICznEJ. 

Na wniosek senatora RP i byłego rek-
tora Politechniki Gdańskiej Edmunda 
Wittbrodta, decyzją sejmu na siedzi-
bę organizacji wybrano Gdańsk.
Wybór nie był przypadkowy. Już 
przed wiekami w Gdańsku swoją pra-
cownię miał astronom Jan Heweliusz. 
Dziś - m.in. dzięki głosom gdańszczan 
- jeden z dwóch polskich satelitów 
kosmicznych projektu BRITE nosi 
imię Heweliusza. W Gdańsku powstał 
też w 2011 roku najdokładniejszy 
zegar na świecie – zegar pulsarowy, 
który odmierza czas w oparciu o nie-
zwykle regularne impulsy radiowe 
odbierane z pulsarów czyli gwiazd 
neutronowych.
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Do Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdań-
sku przybył na uroczystość Adriaan Palm, wiceambasador 
i Elen Harmsen, szefowa działu konsularnego. Główną 
organizatorką była Magdalena Pramfelt, konsul honorowa 
Niderlandów. 
Tego dnia obywatele Holandii ubierają się na pomarańczo-
wo. To na cześć królewskiej rodziny o nazwisku van Oranje-
Nassau. Holendrzy cenią sobie swoje historyczne barwy. 
Nawet ich drużyna futbolowa występuje w pomarańczowych 
strojach, podobnie jak kibice, którzy, dopingując swoich pił-
karzy, krzyczą: „Oranje!”. 
O historycznych zaszłościach gdańsko-niderlandzkich mówił 

Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska. Trzeba przyznać, że relacje były wzorcowe. Ileż 
nadmorskie miasto zawdzięcza niderlandzkim architektom, 
malarzom, budowniczym bastionów! Nawet Heweliusza oraz 
mennonitów, którzy osuszali Żuławy!
Okolicznościowe przemówienie wygłosili Adiaan Palm oraz 
Magdalena Pramfelt. Wszyscy odśpiewali pochodzący z II 
połowy XVI w. hymn narodowy Holandii. Oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół Pawła Hulisza, czyli kwintet „Gdańscy 
Trębacze”. W Chorał Jakoba van Eycka wplótł się niechcący 
dźwięk carillonu z ratuszowej wieży. Carillon też  zbudowali 
Holendrzy!

dzień króla 
niDerlanDów
baRdzo uRoCzyŚCIE  obChodzono uRodzI-

ny kRóla nIdERlandów, CzylI naJważnIEJ-

SzE ŚwIęTo PańSTwowE holandII. 
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Samorządność w Polsce została powołana do życia 25 lat 
temu. A od ilu lat pani jest związana z samorządami?

- Zaczęłam pracować w samorządzie w 1998 roku, po 
wygranych wyborach do samorządu powiatowego. 
Wcześniej pracowałam w firmie, potem w szkole jako na-
uczyciel, a gdy otrzymałam propozycję startowania w wy-
borach, to nie zastanawiałam się zbyt długo, ponieważ 
działalność społeczna zawsze dla mnie była bardzo ważna. 

Obserwując powstawanie samorządności, pierwsze 
decyzje podejmowane przez lokalne władze – co pani 
myślała? Czy samorząd był tym, co panią ciekawiło, w co 
od początku chciała się pani zaangażować?

- Dla mnie początek to był rok 1980. Zaczęły się strajki, ja 
akurat w tym roku zdałam maturę i to był dla mnie bardzo 
ważny moment w życiu. Był sierpień, dostałam się na stu-
dia i... co dalej? Jak będzie wyglądała nasza polska rzeczy-
wistość, wszystko zaczęło się zmieniać. Ten zryw Solidar-
ności był wielkim przełomem i chyba wszyscy zastanawiali 
się, czy władza komunistyczna pozwoli na to, byśmy żyli 
w tej wolnej Polsce, o którą Solidarność walczyła. Dokład-
nie pamiętam te wydarzenia i dla mnie demokracja w kra-
ju rozpoczęła się właśnie wtedy. 

Ale od roku 1980 do uchwały, która powołała do życia 
samorządy, minęło jeszcze 10 lat...

ogromny 
sukces 
lOkalnych 
samOrządów
z gabRIElą lISIuS, STaRoSTą wEJhERow-

SkIm , RozmawIa Rafał koRbuT. 

ZDJĘCIA:  materiały prasowe

Był sierpień, dOstałam się na 
studia i... cO dalej? jak Będzie 
wyGlądała nasza pOlska rze-
czywistOść, wszystkO zaczęłO 
się zmieniać. ten zryw sOlidar-
nOści Był wielkim przełOmem 
i chyBa wszyscy zastanawiali 
się, czy władza kOmunistyczna 
pOzwOli na tO, Byśmy żyli w tej 
wOlnej pOlsce, O którą sOli-
darnOść walczyła.
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- Tak, bardzo burzliwych, bo przecież wprowadzono stan wo-
jenny, było wiele momentów niepewności i obawy przed tym, 
co się jutro wydarzy. I przez 10 lat samorządność kształtowała 
się – najpierw poprzez strajki, następnie obrady Okrągłego 
Stołu, a potem był już rok 1989 i wygrane wybory do Sejmu. 
Te zmiany dały nadzieję, że jest możliwość zmiany ustroju 
w Polsce. 

I rzeczywiście, w 1990 roku stało się to faktem.

- Tak, 8 marca tego roku Sejm podjął najważniejszą ustawę 
w historii naszego kraju o samorządzie terytorialnym, która 
zupełnie zmieniła polską rzeczywistość. 

Na czym te zmiany polegały?

- Zmiana była ogromna 
w każdej dziedzinie życia Po-
laków. Wtedy jeszcze nie do 
końca zdawano sobie spra-
wę, że utworzenie samorzą-
du na poziomie gminy daje 
całkowitą władzę społeczno-
ści lokalnej. Zabrano zadania 
z administracji rządowej 
i przekazano je do realizacji 
samorządom, które decydo-
wały, na co będą wydawać 
pieniądze i jak kształtować 
rozwój swojej małej ojczyzny. 

Chyba nikt dziś nie ma wąt-
pliwości, że ta decentraliza-
cja władzy była krokiem we 
właściwym kierunku?

- Decentralizacja i demono-
polizacja, bo przecież przeka-
zano zadania samorządom. 
To ogromny sukces. To refor-
ma, która się udała. Reforma, 
której skutki obserwujemy 
dziś, po 25 latach. Żyjemy 
w zupełnie innej Polsce. 

Chyba najważniejszą zmianą było to, że władza zbliżyła się 
do zwykłych ludzi, mieszkańców gmin. 

- Zgadza się, ludzie dostali możliwość decydowania, kto będzie 
ich reprezentował. Te pierwsze wybory nie skończyły reformy 
samorządowej, w Sejmie nadal się zastanawiano, w jakim 
kierunku ta reforma ma pójść. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze 
istniało 49 województw. Dopiero więc kolejny etap reformy, 
którą przeprowadzono  w 1998 roku, gdy podjęto ustawy o sa-
morządzie powiatowym i wojewódzkim, a wcześniej o trój-
stopniowym podziale terytorialnym, doprowadziła do tego, 
że w wyborach wybieraliśmy nie tylko przedstawicieli do rady 
gmin, ale też powiatu i województwa. A kolejnym ważnym 
etapem był rok 2002, bo wtedy wprowadzono bezpośrednie 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

Express Biznesu /  SamoRządy

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius, Członek 

Zarządu PKP S.A. Jarosław 
Bator i Prezydent Miasta 

Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podczas podpisania 

Listu intencyjnego w spra-
wie przebudowy dworca 

kolejowego w Wejherowie, 
czerwiec 2015.
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Jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszego kraju było 
wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dla samorzą-
dów z pewnością od tego momentu sporo się zmieniło?

- Oczywiście, otworzyło to możliwości pozyskania środków na 
rozwój lokalny. I na tym skorzystały wszystkie trzy szczeble sa-
morządowe. A jak się zmieniła przez te lata infrastruktura? To 
każdy widzi gołym okiem: powstały nowe drogi, rozbudowano 
infrastrukturę społeczną i oświatową, powstały nowe inwesty-
cje, duże środki można było przeznaczyć na rozwój kultury. 

Właśnie - kultura. Powiat wejherowski kładzie duży nacisk 
na tę dziedzinę życia. Dlaczego?

- Rozwój kultury świadczy o naszym poziomie cywilizacyjnym. 

Środki z UE pozwoliły na zainwestowanie w kulturę, do tej 
pory zawsze brakowało na to pieniędzy. 

Teraz wchodzimy w nową perspektywę finansową na kolejne 
lata. 

- Przez te ćwierć wieku bardzo dużo osiągnięto, ale najważniej-
szy jest dalszy rozwój i nowe plany inwestycyjne.  Dlatego sa-
morządy wiążą bardzo duże nadzieje z nową perspektywą fi-
nansową i zamierzają mocno zawalczyć o pieniądze z Unii, aby 
móc zaspokoić potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców. 

Przez te lata zmienił się też sposób działania lokalnej władzy. 
Czy nie jest tak, że w pierwszych latach istnienia samorzą-
dów przedstawiciele lokalnej władzy starali się działać tylko 
na rzecz swojego obszaru, teraz zaś coraz bardziej otwierają 
się na współpracę z innymi samorządami?

- Samorządy zrozumiały, że musimy współpracować w róż-
nych dziedzinach. Wielu projektów pojedyncze samorządy 
nie są w stanie realizować, jest to możliwe tylko w przypad-
ku wspólnego przygotowywania strategii, dokumentacji, 
itd. Ale współpraca jest konieczna nie tylko z samorządami 
wszystkich szczebli, lecz także z rozmaitymi organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami oraz bez-
pośrednio mieszkańcami. W powiecie wejherowskim takimi 
przykładami dobrej współpracy są budżety obywatelskie oraz 
stosunkowo niedawno powołany do życia konwent samorzą-
dowy (czyli wspólne działania wszystkich gmin powiatu) czy 
umowy z innymi powiatami (puckim, kartuskim). 

Jakie widzi pani perspektywy rozwoju powiatu wejhe-
rowskiego? Na które dziedziny trzeba położyć szczególny 
nacisk?

- Na pewno musimy jeszcze poprawić infrastrukturę drogową 
– zarówno budowę nowych dróg, jak i remontowanie tych, 
które są, łącznie z budową chodników. Poza tym szkolnictwo 
zawodowe, które obecnie jest naszym priorytetem. Kolejna 
sprawa to kultura, np. stworzenie przy muzeum biblioteki im. 
prof. Gerarda Labudy. Dwa działy muzeum zostaną też prze-
niesione do budynku dworca po zakończeniu jego rewitaliza-
cji. No i turystyka. Musimy ją rozwijać, by zachęcić turystów, 
aby przyjeżdżali do nas. 

I już na koniec – jak powiat wejherowski powinien wyglą-
dać za następne 25 lat, jaki powiat pani chciałaby widzieć?

- Powiat bliski mieszkańcom, powiat otwarty na współpracę, 
w którym ludzie będą zadowoleni, że mieszkają w powiecie 
wejherowskim, bo będą mieli łatwy dostęp do wszelkiego 
rodzaju usług. I tych społecznych, opiekuńczych, jak również 
do kulturalnych i turystycznych. A jednocześnie będą jeździć 
po pięknych, równych drogach.

Express Biznesu /  SamoRządy
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Wręczył mu ją Stefan Boerger, attache 
handlowy Ambasady Austrii w Warsza-
wie w asyście Andrzeja Kacprzaka, kon-
sula honorowego Austrii w Gdańsku. 
Profesor Kiciński został uhonorowany 
za projekt „Modelowe kompleksy agro-
energetyczne jako przykład kogeneracji 
rozproszonej opartej na lokalnych i od-
nawialnych źródłach energii”.  Profesor 
wymyślił sposób, aby wielu ludzi na 
wsiach i w miasteczkach - mogło prze-
stać korzystać z prądu elektrycznego, 
przesyłanego setki kilometrów liniami 
elektrycznymi  z wielkich  elektrowni, a  
stać się producentami energii elektrycz-
nej, wytwarzanej z biomasy i wszelkich 

odpadów organicznych, a nawet sprze-
dawcami nadwyżek. 
To tylko wycinek działalności profesora 
i pracowników jego Instytutu. W gminie 
Jabłonna koło Warszawy powstaje no-
woczesne Centrum Badawcze Polskiej 
Akademii Nauk, poświęcone energii 
odnawialnej. Jego otwarcie zapowie-
dziano na czerwiec 2015 r. Otwarte 
zostanie również wielkie centrum 
wystawowe. 
Wartość projektu to blisko 90 mln zł, 
z czego dofinansowanie unijne stanowi 
ponad 75 mln zł. Beneficjentem projek-
tu jest Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku.

eksplOzja wynalazczości
w InSTyTuCIE maSzyn PRzEPływowyCh Pan w gdańSku odbyła SIę ważna uRoCzySToŚć 

- PRof. Jan kICIńSkI, dyREkToR PlaCówkI, oTRzymał nagRodę EnERgy globE awaRd 2015. 

Hasłem przewodnim tegorocznego Forum było zdanie: „Smart 
specializations = Smart Eastern Poland” – budowanie przewag 
konkurencyjnych regionu z wykorzystaniem inteligentnych spe-
cjalizacji. Częścią Forum Gospodarczego był IV Dzień Otwarty 
Systemu Obsługi Inwestora na Warmii i Mazurach. Organizowane 
w ramach dnia otwartego warsztaty prowadzili Charles Krakoff, 
amerykański doradca ds. inwestycji zagranicznych i stref ekono-
micznych oraz Andrew Wrobel – redaktor naczelny Why Emer-
ging Europe. W warsztatach wzięło udział ponad 60 przedstawi-

cieli samorządów lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu. 
Gośćmi konferencji byli m.in. Marcin Piłka, przedstawiciel Depar-
tamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju, Małgorzata Sońta z Zespołu Sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich, Departament Koordynacji 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz Andrzej Dwużnik, przedstawiciel Banku PKO BP.
W trakcie Forum odbył się również panel dyskusyjny Smart spe-
cializations – potencjalne scenariusze rozwoju, w którym uczest-
niczyli: Jacek Brzozowski, doradca prezydenta pracodawców RP, 
Charles Krakoff, amerykański ekspert ds. marketingu inwestycyj-
nego i przyciągania BIZ, Krzysztof Przyłucki, właściciel Folwarku 
Łękuk, Marek Szabelski z piekarni cukierni, Marek Szabelski oraz 
Stanisław Grzegorz Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta. 
Wydarzeniami towarzyszącymi podczas Forum były: Wystawa 
innowacyjności Warmii i Mazur pt. Innowacyjny samorząd 
oraz targi ofert inwestycyjnych „Invest in Warmia and Mazury” 
wraz z prezentacją ofert partnerów Systemu Obsługi Inwestora 
na Warmii i Mazurach oraz partnerów z województw Polski 
Wschodniej.

o przewadze konkurencyjnej
Ponad 200 oSób wzIęło udzIał w vII foRum goSPodaRCzym waRmII I mazuR, kTóRE odbyło 

SIę w olSzTynIE. oRganIzaToREm wydaRzEnIa była waRmIńSko-mazuRSka agEnCJa Roz-

woJu REgIonalnEgo S.a.

Prof. Jan KicińsKi,
kierownik projektu 
Centrum 
Badawczego PAN:

- Nie sztuką jest 
mieć same pompy 
ciepła, same ko-

lektory czy same siłownie. Chcemy 
pokazać, w jaki sposób może to 
wszystko razem współpracować 
w sposób optymalny dla dedyko-
wanego odbiorcy, bo odbiorcy są 
różni. Już niebawem każdy będzie 
mógł przyjechać, dotknąć i zoba-
czyć z bliska jak taka instalacja 
działa.
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W uroczystym otwarciu fabryki okien 
wzięło udział ponad 300 gości, a wśród 
nich m.in. wicepremier, minister gospo-
darki Janusz Piechociński, parlamen-
tarzyści Tomasz Makowski, Stanisław 
Żelichowski, Edmund Borawski oraz 
marszałek województwa warmińsko-
mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. 
Firma AdamS producentem stolarki 
okiennej jest od ponad 20 lat.
– Pomysł produkowania stolarki PCV 
zrodził się na początku lat 90-tych, gdy 
byłem jeszcze właścicielem firmy usłu-
gowej. Potrzebowaliśmy okien do naszej 
nowej inwestycji. Niestety produkt, 
który zamówiliśmy nie spełniał naszych 
oczekiwań – wspomina właściciel fir-
my Henryk Pędzich.– Produkcję okien 
w Mrągowie rozpoczęliśmy więc już 
w 1993 roku. Najpierw własnymi siłami, 
na prymitywnych maszynach, w kilku 
małych pomieszczeniach w budynku na 
ulicy Mazurskiej. Wszystko odbywało się 
w bardzo trudnych warunkach, z dużym 
zaangażowaniem całej rodziny.
AdamS eksportuje swoje produkty do 
wielu krajów w tym Rosji, Niemiec, 
Szwecji, Francji czy Belgii.
– Robimy okna, które otworzyły nas na 

świat – podkreśla Adam Pędzich, pełno-
mocnik właściciela firmy. – Jednocześnie 
cieszymy się, że cały świat każdego dnia 
otwiera nasze okna.
W 2014 roku firma zakończyła budowę 
nowej hali w Mrągowie. Nowo otwarta 
hala produkcyjna to 17 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni produkcyj-
nej. Wraz z biurowcem, placem  składo-
wym i parkingiem zajmuje blisko 8 ha 
powierzchni. Obiekt wyposażono w in-
nowacyjną linię produkcyjną austriackiej 
firmy Lisec.
– Jestem dumny z tego, że na hali stoją 
dzisiaj tylko maszyny, które w naszej 
branży można porównać do Mercede-
sów, Bentleyów czy Rolls-Royców wśród 
samochodów – mówi Henryk
Pędzich. – To urządzenia o bardzo wyso-
kim poziomie zaawansowania technicz-
nego i technologicznego, które są w sta-
nie sprostać najwyższym wymaganiom 
klientów. Gdy zaczynaliśmy,produkcja 
wynosiła jedynie sto okien miesięcznie, 
dziś każdego dnia z fabryki wyjeżdża 
tysiąc okien. Nie zamierzamy jednak 
spocząć na laurach. Już myślimy o dal-
szym rozwoju, bo rozwój leży w naszej 
naturze!

otwarcie Fabryki 
adams w mrąGOwie
w mRągowIE oTwaRTo JEdną z naJwIękSzyCh fabRyk 

w REgIonIE. To nowa hala PRodukCyJna fIRmy adamS 

o PowIERzChnI 17 TyS. m2. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE:  W-MARR
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Już tradycyjnie podczas Festiwalu 
Promocji Gospodarczej Warmii 
i Mazur, wręczono nagrody laure-
atom konkursu PRO Warmia i Ma-
zury. W tegorocznej,  piątej  edycji 
festiwalu, który odbył się w Giżyc-
ku, nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach: promocja ogólna 
oraz promocja gospodarcza. 
 
Podczas uroczystej gali nagrodzo-
no działania promocyjne prowa-
dzone przez instytucje otoczenia 
biznesu, m.in. strefy ekonomiczne, 
parki naukowo-technologiczne, in-
stytucje naukowe czy biura obsługi 
inwestorów. Do rywalizacji można 
było zgłaszać projekty, których 
realizacja rozpoczęła się między 1 
listopada 2014 do 30 marca 2015 
roku. 
Główną nagrodę w kategorii pro-
mocja gospodarcza otrzymało 
Stowarzyszenie Elbląg Europa za 
"Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości na Warmii i Mazurach". Wy-
różnienie w tej kategorii przyznano 
Elbląskiemu Parkowi Technologicz-
nemu za projekt "Miejsce spotkań 
nauki i biznesu".  
- Otrzymaliśmy wyróżnienie w ka-
tegorii promocji gospodarczej 
w naszym regionie. Cieszy nas, 
że jesteśmy stawiani za wzór do 
naśladowania - mówi Paweł Lule-
wicz, dyrektor Elbląskiego Parku 
Technologicznego. - W naszym 
mieście tworzymy warunki pracy 
dla przedsiębiorców, którzy mają 
innowacyjne pomysły, świadczą 
nowe usługi, ale tak naprawdę 
tworzą miejsca pracy. 
W drugiej kategorii "Promocja 
ogólna" nagroda główna przypadła 
Urzędowi Miejskiemu w Giżycku, 
oraz portalowi MazuryAktywne.pl 
za projekt plebiscytu Aktywni na 
Mazurach.

laureaci pro 
warmia 
i mazury
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Rewitalizacja Kanału Elbląskiego 
rozpoczęła się w październiku 
2012 roku i kosztowała 115 mi-
lionów złotych, z czego ponad 48 
milionów pochodziło z funduszy 
unijnych. Objęła kapitalny remont 
na odcinku pięciu zabytkowych 
pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśni-
ca, Jelenie, i Całuny), czterech śluz 
(Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała 
Ruś) oraz odmulanie i umocnienie 
linii brzegowej niektórych odcin-
ków na szlaku Kanału Elbląskiego. 
Została także odnowiona Izba 
Historii Kanału Elbląskiego w Bu-
czyńcu. Inwestorem tego zadania 
był Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. 
- Kanał Elbląski zawsze był magne-
sem, który przyciągał do naszego 

regionu turystów - mówi Jacek 
Protas wicemarszałek wojewódz-
twa warmińsko - mazurskiego, 
odpowiedzialny w ramach zarządu 
województwa za rozwój turystki 
- Teraz po gruntowanej rewitali-
zacji szlak zyska jeszcze większe 
znaczenie i szanse na stanie się 
naszym, kolejnym po Wielkich 
Jeziorach i Grunwaldzie, flagowym 
produktem turystycznym na skalę 
co najmniej europejską. Wierzę, 
że oznaczać będzie to także pozy-
tywny impuls do jeszcze szybszego 
rozwoju gmin leżących wzdłuż 
tego historycznego szlaku. 
Z odnowionych pochylni wodniacy 
będą mogli korzystać do końca 
września, każdego dnia w godzi-
nach od 9 do 18.

kanał elBląski 
pOnOwnie Otwarty
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Po dwóCh laTaCh PRaC modERnIzaCyJnyCho-
TwaRTo kanał ElbląSkI - naJdłużSzy kanał żE-
glowny w PolSCE I JEdyny Szlak na ŚwIECIE, Po 
kTóRym STaTkI nIE Tylko Płyną, alE RównIEż... Jadą. 

W Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii w Olszty-
nie odbyła się uroczysta gala, podczas której przy-
znano tytuły Przedsiębiorcy Odpowiedzialnego 
Społecznie WaMaBOSS 2015. 
Konkurs skierowany był do przedsiębiorców z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, którzy swoją 
działalnością sprzyjają wdrażaniu najwyższej jako-
ści produktów, usług bądź procesów zarządzania.
Ideą konkursu jest prezentacja dobrych praktyk 
CSR (Corporate Social Resposibility - społeczna 
odpowiedzialność biznesu) realizowanych w przed-
siębiorstwach z regionu. Kandydata mogła zgłosić 
każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja 
posiadająca osobowość prawną. 
Podczas gali, która odbyła się w siedzibie War-
mińsko-Mazurskiej Filharmonii zostały przyznane 
tytuły Przedsiębiorcy Odpowiedzialnego Społecz-
nie w trzech kategoriach - mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Wyróżnienia trafiły do firm za 
najwyższą jakość produktów/usług/procesów za-
rządzania; za zaangażowanie i wspieranie rozwoju 
lokalnego; za szczególną dbałość i poszanowanie 
środowiska naturalnego.

Doceniono 
przeDsiębiorców 
OdpOwiedzialnych 
spOłecznie

TEKST: Rafał Kadłubowski
ZDJĘCIE:  Wrota Warmii i Mazur

TEKST: Rafał Kadłubowski 
ZDJĘCIE: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości 
STARTER został wybrany przez Microsoft 
partnerem programu grantowego Biz-
Spark Plus. 

Współpraca daje STARTEROWI możliwość 
oferowania startupom grantu technolo-
gicznego na usługi chmurowe Microsoft 

AZURE o wartości 120 000 dolarów na 
rok na firmę. Oferta Microsoft dla startu-
pów stanie się częścią oferty ikubatora. 
Warto podkreślić,że koncern Microsoft 
wybrał gdański akcelerator jako jedyne-
go polskiego partnera programu, w ten 
znalazł się on tuż obok światowych gigan-
tów, tj. Techstars, ERA, MassChallenge, 

Seedcamp czy 1871 . Od lipca to STAR-
TER – jako ceniony na rynku podmiot 
zwiększający szanse na sukces polskich 
startupów i zapewniający im wsparcie 
biznesowe – wskaże, które polskie firmy 
mogą ubiegać się o 120 tys. dolarów, 
dwukrotnie wyższą niż dotychczas kwotę 
przyznawanego na rok grantu.

starter partnerem proGramu microsoFtu
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Wiele firm zdaje sobie sprawę jak ważny jest dobór odpowied-
niej kadry. Nie bez powodu używa się z całą świadomością okre-
ślenia „kapitał ludzki”. 
Definicji  kapitału ludzkiego jest wiele, ale wg mnie jest to zasób 
wartościowej i użytecznej wiedzy zdobytej podczas kształce-
nia i przede wszystkim praktyki zawodowej – mówi Agnieszka 
Rańcia, doradca zawodowy z Agencji Pracy Personalny Serwis – 
dużym krokiem jest gdy firma  zdaje sobie sprawę, że za wskaźni-
kami rentowności stoją pracownicy, którzy są pieczołowicie i pod 
każdym względem dobrani do zespołu. 

Wybór kandydata? Jak to zrobić?

O wiele trudniejsze, niż zdanie sobie sprawy, że dobry kapitał 
ludzki jest wartością ,  jest jego odpowiedni wybór. Na pierw-
szy rzut oka, proces rekrutacji wydaje się prosty i wiele firm 
podejmuje wyzwanie we własnym zakresie. Problem pojawia 
się już przy samym tworzeniu treści ogłoszenia. Kolejne kroki są 
jeszcze trudniejsze: wybór miejsca publikacji ogłoszenia, koszty 
ogłoszeń, selekcja aplikacji, rozmowy rekrutacyjne i sam wybór 
kandydata zwiększa tylko wątpliwości czy aby proces zakończy 
się sukcesem.
Skutkiem takich działań jest często wybór nieodpowiedniej oso-
by, poczucie zmarnowanego czasu oraz kosztów poświęconych 
na rekrutacje.  
Warto, przed decyzją o zwiększeniu zatrudnienia,  pomyśleć 
o nawiązaniu współpracy z  firmą zewnętrzną, która specjalizuje 
się w doborze kadr. Na rynku jest obecnie duży wybór agencji 
pośrednictwa pracy, które mogą być partnerem biznesowym 
nie tylko dla dużych firm, ale również  dla średnich i mikro 
przedsiębiorstw. 

Agencja pracy – jaki to  koszt?

Solidne agencje z pewnością pochwalą się referencjami zado-

wolonych klientów oraz kandydatów – zapewnia p. Agnieszka 
Rańcia - co często przekonuje firmy, do podjęcia decyzji, aby sko-
rzystać z takich rozwiązań.
Pokutuje również błędne przekonanie, że agencje pracy są zbyt 
drogie. To główny powód, który odstrasza od podjęcia decyzji.
W takiej sytuacji należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki 
koszt przedsiębiorstwo musi ponieść na prowadzenie rekrutacji 
we własnym zakresie? Czas poświęcony na proces rekrutacyjny, 
płatne ogłoszenia,  ilość emisji ogłoszeń, spotkania rekrutacyjne 
i przede wszystkim brak doświadczenia w realizacji tego typu 
przedsięwzięć okazuje się znacznie droższe niż zlecenie usługi 
profesjonalistom.  
Agencje zazwyczaj elastycznie podchodzą do każdego klienta. 
Wpływ na koszt ma wolumen stanowisk, stopień trudności po-
zyskania kandydata. Oferta ustalana jest indywidualnie z każdym 
klientem – mówi Agnieszka Rańcia z Personalnego Serwisu.
Współpracując z dobrą agencją pracy (niekoniecznie tą naj-
większą),  można spodziewać się skuteczności działań, dbania 
o komunikację z klientem,  wykorzystania różnych metod, często 
niekonwencjonalnych w dotarciu do kandydatów, doboru pra-
cowników ściśle pod oczekiwania klienta.
Istotą sprawy jest to, że o ile szybko przedsiębiorstwo  zda sobie 
sprawę jak ważne jest przekazanie, profesjonalistom procesów 
doboru pracowników, to na pozytywne wyniki nie czeka się zbyt 
długo.
Celnie  wyłoniony z rynku pracownik to gwarancja sukcesu 
i możliwość dalszego rozwoju firmy.

szukasz pracOwnika?

poszukaj 
skutecznie

ZDJĘCIE: materiały prasowe

www.personalnyserwis.com

gdansk@personalnyserwis.com
tel. 58 55 43 678

Gdańsk Przymorze 
ul. Krynicka 1

AGENCJA PRACY PERSONALNY SERWIS

odPowIEdnIo dobRanI PRaCownICy gwaRan-

TuJą fIRmIE zySk, PomySły na RozwóJ, wdRo-

żEnIE EfEkTywnyCh PRoCEduR, oPTymalIza-

CJę PRoCESów, PoPRawę komunIkaCJI oRaz 

wzmaCnIaJą PRESTIż I maRkę fIRmy.
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Na realizację zadania Gmina Gniewino pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości ponad 3,4 mln złotych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007 – 2013. 

Głównym założeniem tego etapu rewitalizacji było zago-
spodarowanie kolejnej części przestrzeni publicznej nad 
Jeziorem Żarnowieckim i nadanie jej funkcji turystyczno-re-
kreacyjnej. Dzięki przeprowadzonym pracom budowlanym 
cała przestrzeń zyskała spójny, wyjątkowy i przyjazny użyt-
kownikom charakter.

Nowo zaaranżowany obszar stał się miejscem rekreacji za-
równo dla lokalnej społeczności, jak i odwiedzających region 
turystów. Do ich dyspozycji są m.in. przygotowane miejsca 
campingowe, plaża z kąpieliskiem, nowa infrastruktura w po-
staci pływających pomostów, drewnianych kładek i ścieżek 
dla rolkarzy. Korzystanie z uroków tego wyjątkowego miejsca 
od teraz będzie jeszcze przyjemniejsze dla mieszkańców 
i turystów.
Początkowy etap przeprowadzonych prac obejmował roz-
biórkę istniejącego budynku i komór starej oczyszczalni 
ścieków z towarzyszącą infrastrukturą oraz wycinkę drzew. 

 Była Oczyszczalnia, 
jest teren rekreacyjny

zakońCzył SIę TRwaJąCy 7,5 mIESIąCa kolEJny ETaP zamIany zdEgRadowanEJ PRzESTRzEnI Pu-

blICznEJ w nadolu, nad JEzIoREm żaRnowIECkIm, w aTRakCyJny obSzaR TuRySTyCzno-REkRE-

aCyJny. waRToŚć zREalIzowanEgo PRoJEkTu wynIoSła Ponad 4 mln złoTyCh. 

TEKST: Rafał Korbut| ZDJĘCIA: UG Gniewino
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Następnie przystąpiono do prac mających na celu 
uzbrojenie terenu. Wykonano sieci: kanalizacji desz-
czowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz 
elektryczną wraz z oświetleniem terenu i iluminacją 
budynków. Wkrótce potem rozpoczęto działania 
związane z przygotowaniem miejsca pod camping. 
Kolejny element robót stanowiły czynności związa-
ne z wyprofilowaniem linii brzegowej jeziora. Ich 
celem było późniejsze wykonanie plaży oraz pły-
wających pomostów, które to, dzięki nowoczesnej 
konstrukcji, bez problemu mogą być konfigurowane 
w dowolny kształt. Realizacja objęła również wy-
konanie drewnianej kładki wzdłuż linii brzegowej 
oraz placu zabaw dla dzieci z gumową bezpieczną 
nawierzchnią . 
- Podczas budowy, ułożyliśmy łącznie 4800 m kw. 
kostki brukowej stanowiącej powstałe ciągi pieszo-
jezdne, chodniki, drogi manewrowe, parkingi, place 
oraz trasę dla rolkarzy - mówi Maciej 
Pilczuk, kierownik budowy z firmy 
Skanska. 
Oprócz powstałych elementów archi-
tektury wodnej i infrastruktury w krajo-
braz na stałe wpisały się przykuwające 
uwagę kosze gabionowe wypełnione 
kamieniami, stanowiące elewację po-
wstałych 3 budynków. Obiekty w naj-
bliższej przyszłości zostaną kolejno za-
gospodarowane na kuchnię z salą re-
stauracyjną i tarasem, ogólnodostępny 
obiekt sanitarny i biuro campingu oraz 
hangar na kajaki i inny sprzęt wodny. 
W zrealizowanym projekcie zadbano 
o wszystkie szczegóły, czego dowodem 
jest nawiązanie wyglądu małej archi-
tektury do pozostałych budynków. Cały 
teren został ogrodzony, z wydzieleniem 
części stanowiącej camping. W ze-
wnętrzne ogrodzenie terenu, co 10 
metrów został wpleciony kosz gabiono-
wy. Ponadto na całym terenie nasadzono niemal 
100 drzew, około 1500 bylin (utworzono 2 kwiet-
niki) oraz 1200 buków pospolitych stanowiących 
wydzielenie miejsc dla campingów. Przepro-
wadzone prace budowlane spowodowały, że 
znacząco podniosła się atrakcyjność turystyczna 
tego miejsca.
- Rewitalizacja poprzemysłowego terenu w miej-
scowości Nadole doprowadzi do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej gminy Gniewino – 
mówi Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino. 
- Dzięki stworzeniu nowoczesnej przestrzeni pu-
blicznej możliwy będzie dalszy rozwój rekreacji 
i turystyki w oparciu o Jezioro Żarnowieckie.
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Prezydenta przywitali między innymi: właściciel gospodar-
stwa Tadeusz Kawa oraz Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
Marek Misztal.
Powodem wizyty było uroczyste podpisanie ustawy pozwa-
lającej rolnikom na bezpośrednią sprzedaż wytwarzanych 
przez nich produktów z własnego gospodarstwa. Rolnikiem 
i producentem takich produktów jest m.in. Tadeusz Kawa, 
gospodarz gospodarstwa agroturystycznego „Vitalis”. Usta-
wa ta umożliwia rolnikom bezpośrednią sprzedaż wytwa-
rzanych przez nich produktów z własnych surowców.
Podczas wizyty Bronisław Komorowski skosztował lokal-
nych potraw, którymi zastawiono stoły. Były to m.in. sery, 
musy, soki, pierogi i kluski wytworzone przez miejscowych 
rolników. Wizytę uświetnił również występ zespołu pieśni 
ludowej „Karszewianki”.
Kilka tygodni po wizycie Prezydenta Komorowskiego w Za-
stawnie, w Kancelarii Prezydenta RP gościł Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary Marek Misztal. Okazją do tego było spo-
tkanie Prezydenta z samorządowcami z okazji Dnia Samo-
rządowca Terytorialnego.

prezydent Odwiedził 
Gminę młynary
PREzydEnT RzECzyPoSPolITEJ PolSkIEJ bRonISław komoRowSkI odwIEdzIł goSPodaRSTwo 

agRoTuRySTyCznE „vITalIS” w zaSTawnIE w gmInIE młynaRy (PowIaT ElbląSkI).

W Elblągu wyłoniono zwycięzcę V 
edycji konkursu Startup Roadshow, 
którego organizatorami byli fundusz 
kapitałowy Black Pearls VC oraz Elblą-
ski Park Technologiczny. 

Wsparcie inwestycyjne w wysokości 
100 tys. zł otrzymał Maciej Kowalski – 
elbląski przedsiębiorca, zajmujący się 
uprawą, przetwórstwem i sprzedażą 
konopi przemysłowych. W konkursie 
wyróżniono również trzy inne pomysły: 
E-cooperate, Topiary oraz Whatbox. 
- Maciej Kowalski od blisko 10 lat zaan-

gażowany jest w odbudowę polskiego 
przemysłu konopnego – informuje 
Maja Żołędziewska z Elbląskiego Parku 
Technologicznego. - Razem z żoną dr 
Beatą Plutowską, ekspertem w za-
kresie chemii żywności, zajmują się 
obecnie uprawą tej rośliny i sprzedażą 
ziarna. Wymyślony przez elblążanina 
projekt Hemseed Poland, zakłada 
zakup niezbędnych do przetwórstwa 
maszyn, aby sprzedaż mogła zostać 
rozszerzona na branże spożywczą, ko-
smetyczną, w tym producentów olej-
ków eterycznych. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: mlynary.pl

wsparcie dla Branży 
konopi przemysłowych

Realizację tego celu umożliwi wygra-
na w konkursie. Jako laureat V edycji 
konkursu Startup Roadshow w Elblą-
gu, Maciej Kowalski za 10% udziałów 
w spółce - otrzyma 100 tys. zł na 
inwestycję związaną z jego autorskim 
pomysłem.  
Wśród projektów wyróżnionych w kon-
kursie, w które Black Pearls zdecydo-
wał się również zainwestować znalazły 
się jeszcze trzy pomysły: E-cooperate 
– internetowa platforma łącząca ludzi 
z branży metalowej, Topiary – produk-
cja i sprzedaż stelaży do formowania 
roślin oraz projekt Whatbox, czyli pu-
dełko z niespodzianką.  
Patronem medialnym V edycji kon-
kursu Startup Roadshow był Express 
Biznesu.
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Pracodawcy Pomorza oraz Konsulat Generalny Niemiec 
w Gdańsku, we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Prze-
mysłowo-Handlową (AHK), zaprosili na nie swych członków 
i sympatyków.  
Celem forum jest integracja wszystkich zainteresowanych 
współpracą bilateralną pomiędzy Polską a Niemcami. Wszyst-
kich, których intencją są dobrosąsiedzkie wszechstronne re-
lacje pomiędzy obydwoma krajami w zakresie gospodarczym, 
jak również na polu edukacji i kultury. 
Spotkanie rozpoczął Zbigniew Canowiecki, prezes PP. Wszyscy 
słuchali z uwagą także wystąpienia konsul Cornelii Pieper. 
A ponieważ inwestycja w wiedzę przynosi najwyższe odsetki, 
pani konsul proponuje postawienie na upowszechnienie naj-
lepszego stylu szkolnictwa zawodowego, którym jest kształce-
nie dualne, czyli połączenie kształcenia teoretycznego w szko-
le z praktycznym w zakładzie pracy. Przedsiębiorcom opłaca 
się inwestować w kształcenie uczniów, ponieważ to przyszli 
pracownicy. Dobre kształcenie kosztuje, ale złe kosztuje jesz-
cze więcej. Zatem pierwszą propozycją niemieckiej strony jest 
zorganizowanie w regionie pomorskim modelowej dualnej 
szkoły zawodowej w oparciu o polskie i niemieckie firmy.
Ponieważ kto chce postępu, musi inwestować też w innowa-
cje, kolejną propozycją pani konsul było nawiązanie współ-
pracy między niemieckimi instytutami naukowymi a polskimi 
przedsiębiorcami. Obie propozycje podchwycił Zbigniew 
Canowiecki, który zapowiedział włączenie ich do planów dzia-
łalności organizacji.
Postanowiono, że kolejne spotkanie forum zajmie się sfor-
malizowaniem jego działania, m. in. wyborem pełnomocnika 
zarządu ds. forum i skonkretyzowaniem działań.

na rzecz 
współpracy 
pOlski i niemiec 
foRum wSPółPRaCy PolSko-nIEmIECkIEJ – Pod 

TakIm haSłEm odbyło SIę InauguRaCyJnE SPo-

TkanIE w gdańSku. 

Przedstawiciele dziesięciu Parków Technologicznych z Ełku, 
Puław, Olsztyna, Białegostoku, Lublina, Kielc, Tarnobrzegu, 
Rzeszowa, Suwałk i Elbląga, będą współpracować przy 
realizacji wspólnych projektów w ramach perspektywy 
unijnej na lata 2014-2020. 

O wspólnych celach rozmawiano podczas „II Konferencji 
Parków Polski Wschodniej”, która odbyła się w Elblągu 
oraz Kadynach. Uczestnicy wydarzenia przedstawili swoje 
założenia projektowe dotyczące profesjonalnych usług dla 
przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem startu-
pów. Poruszano również tematy związane z możliwościami 
finansowania na wprowadzenie nowych usług dla rozwoju 
przedsiębiorczości i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 
Goście mieli ponadto okazję zwiedzić Laboratorium Za-
awansowanych Analiz Środowiskowych EPT, laboratorium 
metaloznawstwa, pracownie wzorcowania przyrządów oraz 
badania oleju. Zobaczyli także instalację termicznego prze-
kształcania odpadów w EPT oraz inne nowoczesne urządze-
nia wykorzystywane przez elbląskie zakłady produkcyjne na 
Modrzewinie.

- Jesteśmy zgodni, żeby efektywnie wykorzystać najbliż-
sze lata należy ze sobą współpracować i taką współpracę 
będziemy realizować – mówi Paweł Lulewicz, dyrektor 
Elbląskiego Parku Technologicznego. - Jako główne ośrodki 
innowacji w tym makroregionie, mamy być liderami wspie-
rającymi młodych przedsiębiorców przy wprowadzaniu no-
wych pomysłów na rynek.
Była to druga inicjatywa Parków Polski Wschodniej. W 2014 
roku w Ełku przedstawiciele dziewięciu parków podpisali 
list intencyjny o ścisłej współpracy na obszarach związanych 
z wymianą kluczowych informacji i doświadczeń, wzmacnia-
niu oferty i dostępności usług dla MSP.
Tegoroczne spotkanie w Elblągu i Kadynach wspierali: samo-
rząd województwa warmińsko-mazurskiego, Black Pearls VC 
oraz Banco Consulting.

współpraca 
parków 
technOlOGicznych
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Inwestycja została sfinansowana z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich” PO RYBY 2007 -2013. PLGR to 
stowarzyszenie z siedzibą we Władysławowie, które po-
zyskało dla regionu powiatu puckiego najwyższe w Polsce 
dofinansowanie z programu PO RYBY 2007-2013 - 16,5 mln 
euro.

Nowo otwarta siedziba ma być z jednej strony miejscem 
integracji społeczności lokalnej, wsparcia przedsiębiorczo-
ści i organizacji pozarządowych, a z drugiej – atrakcją tury-

styczną. Główną atrakcją w Centrum będzie multimedialna 
wystawa „Praca Rybaka – jak, gdzie, czym…”. 

Zbigniew Chmaruk – prezes Północnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej – wyjaśnia następująco znaczenie nazwy 
obiektu: 
Merki od niepamiętnych czasów były  to tradycyjne symbo-
le rzeźbione umieszczone na pływakach przy sieciach. Merk 
odgrywał podobną rolę jak współczesne logo. Dzięki niemu 
każdy wiedział czyje sieci zastawione są na morzu. Merk 
przechodził z dziadka na wnuka.

merk we władysławOwie. 

rybak nie liczy się 
bez merka

PólnoCnokaSzubSka lokalna gRuPa RybaCka wRESzCIE na SwoIm. w końCówCE CzERwCa 

bR. uRoCzyŚCIE zoSTało oTwaRTE CEnTRum PRomoCJI I EdukaCJI Szlaku RybaCkIEgo PółnoC-

nyCh kaSzub wE władySławowIE.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Konrad Kędzior
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Na wystawie można m.in. zobaczyć elementy wyposażenia 
łodzi, narzędzia do naprawy sieci, jest też sterówka kutra 
rybackiego wyposażona w mapy, kompas, sondy i inne ele-
menty, dodaje Prezes. Jest też stanowisko wyglądające jak 
konsola do gier, które symuluje prace echosondy. Na ekranie 
dotykowym widać statek, którym możemy sterować wodząc 
palcem po ekranie. A u dołu monitora umieszczono zapis 
tego, jak w danym miejscu wygląda dno morza. 
Centrum Promocji i Edukacji „MERK” we Władysławowie 
to tylko część Północnego Szlaku Rybackiego, który wiedzie 
od Świnoujścia po Orzysz na Mazurach. - Chcemy w nich na 
nowo zaprezentować szeroko rozumiane rybactwo, które dla 
każdego regionu północnej Polski jest nieco inne, tłumaczą 
przedstawiciele LGR-ów.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
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Port rybacki Władysławowo, wraz ze SZKUNEREM, jest 
własnością powiatu puckiego. Już na początku jego władze 
stworzyły atmosferę dobrze rokującej współpracy. Tak wybór 
prezesa Hernika oceniał starosta pucki Jarosław Białk: „Zale-
żało mi na tym, aby w przedsiębiorstwie zatrudniającym ok. 
250 osób nie pojawił się kolejny człowiek z nadania politycz-
nego, ale ktoś z branży, najlepiej z przedsiębiorstwa, które 
zna doskonale. Cieszę się, że udało się takiego znaleźć.”
Rzeczywiście, pracujący od 2 lat w SZKUNERZE na stanowisku 
Dyrektora Połowów i Produkcji Michał Hernik cieszył się opi-

nią fachowca i wybitnego znawcy ryb. Niemniej stanął przed 
trudnymi problemami. 
Pierwszym zadaniem było uratowanie koncesji MSW o wyko-
nywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i po-
licyjnym. Udało się. Dzięki temu SZKUNER dalej może star-
tować w przetargach Ministerstwa Obrony Narodowej. To 
ważne, bo należąca do SZKUNERA stocznia remontowa ma 
szansę zdobywać zlecenia na prace przez okrągły rok, co jest 

szkuner władysławOwO 
- fundusze unijne

sZKUNEr się UNowocZEśNia 
Na 60-lEciE

w JubIlEuSzowy Rok 60-lECIa PRzEdSIębIoRSTwo SzkunER z władySławowa wESzło  

Pod kIERownICTwEm nowEgo PREzESa - mIChała hERnIka. nomInaCJę oTRzymał Tuż PRzEd 

końCEm 2014 R. I od Razu muSIał SIę zmIERzyć z dwoma wIElkImI wyzwanIamI, w dodaTku 

o kRóTkIm TERmInIE REalIzaCJI. od ICh doTRzymanIa zalEżała PRzySzłoŚć PRzEdSIębIoRSTwa.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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istotne, zważywszy że remonty jednostek rybackich prowa-
dzone są tylko wtedy, gdy kutry nie wychodzą w morze, bo 
trwa m.in. okres ochronny ryb. 
 
Drugie zadanie brzmiało: Jak w pół roku wydać 18 mln zło-
tych? Chodzi o fundusze unijne przyznane przedsiębiorstwu 
z Sektorowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007 - 2013”.  Wszyscy się zastanawiają jak doszło do tego, 
że czas ich zagospodarowania skurczył się do pół roku? Czy 
przez poprzednie dwa lata nic się nie działo?

- Jestem ostatnim, który by krytykował swoich poprzedni-
ków – mówi prezes M. Hernik. Owszem, były prowadzone 
rozmowy, ale nie dochodziło do podpisywania umów. Poza 
tym poprzedni Zarząd oparł się na opinii prawnej z której 
wynikało, że wydatkowanie środków należy przeprowadzić 
w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, w związku z tym 
trzeba organizować przetargi i zachowywać związane z nią 
terminy. Musieliśmy to uszanować. Trudno było zmieścić się 
w czasie, ale się udało.

• Dla usprawnienia przetwórstwa zmie-
nił się system sortowania i dystrybucji 
ryb pelagicznych (szprot, śledź). Zaku-
piono nową linię do ręcznego sortowa-
nia ryb oraz pompę do wyładunku ryb 
z kutrów (co odbywa się na nabrzeżu).

• Nastąpił montaż automatycznej linii 
wstępnej obróbki szprota i śledzia bał-
tyckiego, zakupiono do tego 3 nowe 
maszyny.

• W trakcie realizacji jest system sor-
towania i dystrybucji śledzia bałtyckie-
go. W ramach tego projektu zostaną 
zakupione cztery zestawy maszyn do 
obróbki śledzi, sortownica do ryb pe-
lagicznych oraz maszyna do pakowania 

wyrobów gotowych w zmodyfikowanej 
atmosferze. Specjalna mieszanka ga-
zów zapobiega rozwojowi bakterii, co 
wydłuża termin przydatności ryb do 
spożycia.

• Ostatnią inwestycją tego półrocza 
jest elektroniczny system identyfika-
cji numerów partii surowca rybnego, 
umożliwiający śledzenie całego proce-
su produkcji towaru – aż do momentu 
jego dotarcia do klienta – końcowe-
go odbiorcy. Dzięki temu możliwe 
jest kontrolowanie całego procesu, 
wychwytywanie ewentualnych nie-
doróbek oraz szybkie reagowanie 
w przypadku kończenia się okresu 
gwarancyjnego.

pierwsze półrOcze 2015 tO czas pOdpisywania umów i ciąGłych 
dOstaw nOwych urządzeń, BO firma zmienia się i unOwOcześnia

Nic na siłę. Nie wykorzystano środków 
na zakup tunelu do mrożenia ryb, ale 
nie oznacza to całkowitej rezygnacji 
z projektu. Nie zdążymy tego zreali-
zować z różnych względów w ramach 
tej perspektywy finansowej, ale już 
za kilka miesięcy spodziewamy się 
ogłoszenia pierwszych naborów z pro-
gramu „Rybactwo i morze 2014-2020” 
z którego pomocy także chcielibyśmy 
korzystać w celu dalszej modernizacji 
Firmy. Wszystkie te zmiany sprawią, że 
w szerszym niż dotąd zakresie zostanie 
zastosowana mechaniczna obróbka 

ryb i jeszcze lepsze przygotowywanie 
półproduktu sprzedawanego prze-
twórniom. Zatrudnienie w SZKUNERZE 
się nie zmniejszy, ponieważ staramy 
się pozyskiwać nowych kontrahentów 
i ciągle zwiększać możliwości przetwór-
cze, żeby jak najbardziej zoptymali-
zować moc przerobowa przetwórni. 
Obecny kierunek to otwarcie się na 
usługową obróbkę ryb innych gatun-
ków niż bałtyckie. Nowe kontrakty to 
nowi pracownicy w SZKUNERZE, i istot-
ne jest, że praca w przetwórni będzie 
o wiele mniej uciążliwa.

czy całOść funduszy się udałO 
zaGOspOdarOwać?
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tunel w świnoujściu

Czy Świnoujście doczeka się stałego 
połączenia z lądem?

Przekleństwem tego miasta i portu jest 
położenie geograficzne. Świnoujście 

nie ma stałego połączenia drogowego 
z resztą kraju. Do miasta, leżącego na 
wyspach, można dostać się od strony 
lądu wyłącznie promem, który pływa 
po rzece Świnie. Miasto stara się od lat 
o budowę tunelu pod rzeką. Świateł-
ko w tunelu zapaliła podczas pobytu 

w Szczecinie Maria Wasiak, minister 
infrastruktury i rozwoju.
-  Rząd planuje, aby tunel łączący 
Świnoujście z resztą kraju został zre-
alizowany w oparciu o spółkę celową 
– poinformowała. - Ze strony rządu 
wkład finansowy na razie może wynieść 
kilkadziesiąt milionów zł, traktujemy 
go jako coś, co zastąpi obecne wydatki, 
które ponosi skarb państwa finansując 
przeprawę promową. 
Deklaracje udziału w inwestycji składają 
także władze Świnoujścia. Odpowiedni 
projekt szykują Polskie Inwestycje Roz-
wojowe. Minister uważa, że spółka ce-
lowa będzie mogła korzystać także z do-
finansowania ze środków komercyjnych.
We wrześniu ub. r. budowa tunelu 
w Świnoujściu znalazła się na liście pod-
stawowej w Kontrakcie Terytorialnym 
dla Województwa Zachodniopomor-
skiego. Wartość tego projektu to 780 
mln zł.

ZDJĘCIE: Jerzy Raugh



   55

Express Biznesu /  ŚCIana wSChodnIa

Tymczasem nawet nie wiemy częstokroć, jak atrakcyjne są tere-
ny krajów sąsiadujących z Polską od północy. Chodzi oczywiście 
o obwód Kaliningradzki oraz Litwę. 

Zwiedzamy Kaliningrad

Choć stosunki polityczne Polski z Rosją są napięte, ale nie doty-
czy to turystów. A więc jedziemy do obwodu przez Grzechotki. 
Po drodze zwiedzamy Kaliningrad. Tu warto obejrzeć muzeum 
bursztynu, a także ekspozycję, przedstawiającą szturm miasta, 
jaki miał miejsce w roku 1945. Z dzieckiem warto zajść także do 
ZOO. Nad samą zaś Pregołą, przy głównym moście nad rzeką, 
widzimy po prawej stronie katedrę z grobem Kanta oraz po lewej 
- kompleks krytych basenów. Tuż obok basenów jest ciekawe 
muzeum pływające – statek podwodny, pokazujący wyposażenie 
jak i warunki życia w nim, marynarzy. Samo miasto może nie jest 
zbyt interesujące, ale niewątpliwie dla nas to całkiem przyjemna 
egzotyka. Tym bardziej, że znają tutaj siłę naszych pieniędzy, 
a ceny w restauracjach, dzięki ostatniemu spadkowi wartości 
rubla, są niższe niż w Polsce. Gdyby ktoś chciał przenocować, to 
polecam hotel „Kaliningrad”, w samym centrum miasta. Cena 
za dwójkę z łazienką w granicach 200 PLN. Samo miasto, wbrew 
obiegowym opiniom, jest bezpieczne. Napady na przechodniów 
na pewno nie zdarzają się tu częściej niż w Gdańsku. Należy 
natomiast uważać na policjantów. Ci zawsze znajdą powód do 

zatrzymania naszego samochodu. W tle 
zawsze jest próba wyłudzenia bakszyszu. 
Sposobem na to jest, albo płacenie, albo 
też próba wytłumaczenia, że jest się nie-
winnym. Tym mamy większe szanse, im 
lepiej mówimy po rosyjsku. 

Nadmorskie kurorty

W odległości około 30 km od Kaliningradu 

wakacje 
za (bliską) 
Granicą
wakaCJE To dla wIękSzoŚCI Polaków SynonIm 

wyJazdu nad CIEPłE moRzE, naJlEPIEJ gdzIEŚ 

nad adRIaTykIEm, Czy JESzCzE gdzIEŚ dalEJ. 

TEKST: Krzysztof Szczepanik | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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znajdują się dwa nadmorskie kurorty. Dojazd do obydwu odby-
wa się piękną, czteropasmową drogą. Zdecydowanie korzyst-
niejsze wrażenie wywiera Swietłogorsk. Dobra baza hotelowa i 
sympatyczny wygląd samego miasteczka. Na plażę zaś możemy 
zjechać malowniczą kolejką linową. Ceny bardzo podobne do 
tych w Krynicy Morskiej. Nieco taniej jest w Zielonogradsku. To 
miasto jednak, choć dysponuje wspaniałą plażą, nadal sprawia 
wrażenie, jakby czas się tu zatrzymał w latach osiemdziesiątych. 
Tak wiele tam zaniedbanych domów i nieczynnych sklepów. 
Na północ od Zielonogradska mamy Mierzeję Kurońską. Część 
rosyjska jest mało efektowna, a kilka hoteli oferuje swoje usługi, 
za cenę zbyt odbiegającą od ich klasy. Należy więc przez mierze-
ję tylko przejechać, nie zapominając wcześniej zatankować ben-
zynę, w stacji benzynowej przed granicą z Litwą. Tuż za granicą 
warto zjechać z głównej drogi do Nidy. To prawdziwa perełka. 
Do obejrzenia bardzo ładna architektura, jak i efektowna nad-
morska wydma, największa tego rodzaju w Europie. 
Dalej należy zatrzymać się w Juodkrante. Koniecznie trzeba tu 
obejrzeć muzeum pod otwartym niebem: ekspozycja rzeźb 
drewnianych, prezentujących wyobrażenie litewskich artystów 
o diabłach i innych temu podobnych stworach. 

Letnia stolica kraju

U nasady Mierzei Kurońskiej warto poświęcić godzinę na 
obejrzenie, jak mądrymi stworami są delfiny z tutejszego del-
finarium. Potem promem (za bilet płacić 
nie trzeba, kasy są bowiem tylko od strony 
miasta) przepływamy do Kłajpedy. Uwadze 
turysty polecamy uroczą, choć niewielką, 
Starówkę. Zaś dwadzieścia kilometrów od 
Kłajpedy leży Połąga, po litewsku Palanga 

- letnia stolica kraju. Godny obejrzenia jest przede wszystkim 
piękny pałac Tyszkiewiczów, wraz z otaczającym go parkiem. 
Wieczorem koniecznie trzeba się wybrać na przechadzkę po re-
prezentacyjnej ulicy Basanaviciusa. To centrum rozrywki, gdzie 
można zjeść, wypić i nieźle się zabawić, za wcale niewygórowa-
ne pieniądze. U nasady alei jest piękne molo. 
Z Połągi jedziemy wygodną autostradą w kierunku na Kowno. 
Do zwiedzenia jest tu urokliwa starówka oraz reprezentacyjny 
deptak Laisves – czyli ulica Wolności. Od Kowna do Wilna droga 
nadal jest czteropasmowa, ale już nie jako autostrada. Jakieś 60 
kilometrów od Wilna, na częstotliwości 103.8, usłyszymy język 
polski. To widomy znak, że znajdujemy się w strefie wpływów 
radia „Znad Wilii”. 

W sercu Wilna

Wilna zaś przedstawiać nie trzeba. Wszak to jedna z przedwo-
jennych kulturalnych stolic naszego kraju. Bez trudności porozu-
miewamy się tu po polsku. W samym mieście należy zobaczyć 
Stare Miasto z Ostrą Bramą, przejść się po reprezentacyjnej uli-
cy Gedymina (przed wojną Mickiewicza) i odwiedzić cmentarz 
na Rossie. To jedna z polskich, narodowych nekropolii. Warto 
także spojrzeć na miasto z wysoka, wjeżdżając na taras widoko-
wy wieży telewizyjnej. 
Niecałe dwadzieścia kilometrów od Wilna znajdują się urokliwe 
Troki, ze swoim wspaniałym zamkiem na wyspie. Nieco zaś po-

nad 100 kilometrów od stolicy Litwy są 
Druskienniki, ze słynnymi sanatoriami. 
Potem już tylko przejście graniczne w 
Lazdijaj (po polsku Łoździeje) i mamy 
raptem niecałe 400 kilometrów do 
Gdańska. 
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Firma zajmująca się sprze-
dażą markowej, białoruskiej 
wody mineralnej poszukuje 
dystrybutorów/importerów.

Kontakt: Mr Adomas Petrauskas
Firma: JSC Informusa
Adres: Sauliu 39; Klaipeda LT-
92224; Lithuania; tel: +370 46 313 
434; fax: +370 46 313 355
e-mail: adomas@informusa.lt 
www: www.informusa.lt
Język korespondencji: angielski, 
rosyjski, litewski

Producent ciastek, ciast i szarlotek 
poszukuje dystrybutorów/odbior-
ców swoich produktów.

Kontakt: Ms. Raimunda Vaznelienė
Firma: Joint-stock company „Aneta 
tau”
Adres: Veiverių pl. 151; Kaunas 
LT- 46446; Lithuania; tel: +370 37 
390462
e-mail: aneta_tau@hotmail.com 
www: aneta.uab.info

Język korespondencji: angielski, 
litewski

Firma konstrukcyjno-budow-
lana poszukuje partnerów do 
współpracy oraz podejmie się roli 
podwykonawcy.

Kontakt: Mr Alvydas Valenti nas
Firma: Ranga IV, UAB
Adres: A.Gostauto str. 12A; Vilnius 
LT-01108; Lithuania; tel: +370 5 
2683658; fax: +370 5 2683682
e-mail: a.valenti nas@rangaiv.lt 
www: www.rangaiv.lt
Język korespondencji: angielski, 
litewski

Firma oferująca produkty zdrowot-
ne (m. in. poduszki z łuskanej gry-
ki) poszukuje agentów/dystrybu-
torów swoich produktów. Kontakt 
z fi rmą poprzez litewskie Centrum 
Euro Info w Kaunasie.

Kontakt: Ms Zaneta Filonenkaite

Firma: Euro Info Centre Kaunas
Adres: K. Donelaicio st. 8; 44213 
Kaunas; Lithuania; tel: +370 37 
229212; fax: 370 37 208330
e-mail: zaneta.fi lonenkaite@cham-
bers.lt  
www: www.eic.lt
Język korespondencji: angielski, 
litewski

Największy litewski producent 
włókien lnianych poszukuje fi rm 
zainteresowanych nawiązaniem 
współpracy handlowej. Kontakt 
z fi rmą poprzez litewskie Centrum 
Euro Info w Kaunasie.

Kontakt: Ms Zaneta Filonenkaite
Firma: Euro Info Centre Kaunas
Adres: K. Donelaicio st. 8; 44213 
Kaunas; Lithuania; tel: +370 37 
229212; fax: 370 37 208330
e-mail: zaneta.fi lonenkaite@cham-
bers.lt 
www: www.eic.lt
Język korespondencji: angielski, 
litewski

litewskie firmy w pOszukiwaniu 
pOlskich partnerów
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W konferencji „progressDay. Nie czekaj, działaj!”, po wnie-
sieniu opłaty, mógł wziąć udział każdy, kto chciał dowiedzieć 
się, w jaki sposób postępować, aby spełnić marzenia, zmie-
nić swoje życie i „wziąć sprawy w swoje ręce” – np. otworzyć 
własną firmę i świadomie wejść w rynek. Jak się okazuje, 
największą przeszkodą w drodze do osiągnięcia sukcesu za-
wodowego i finansowego jest... bariera psychologiczna.
Konferencja „progressDay”, jak piszą organizatorzy, miała za 
zadanie umożliwić słuchaczom zrobienie postępu, kolejnego 
kroku w rozwoju w wybranej dziedzinie. „Eksperci z obsza-
ru sprzedaży, marketingu, brandingu, content marketingu 
i event marketingu przekazali wszystkim uczestnikom naj-

nowszą wiedzę i nowatorskie roz-
wiązania z dziedzin, w których się 
specjalizują” – czytamy w mate-
riałach Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdańsku.
Konferencja w sopockim Shera-
tonie była ważnym wydarzeniem 
przede wszystkim dla bardzo 
młodych ludzi (ci przeważali na 
sali), którzy często nie wiedzą co 
zrobić ze swoim życiem, nie potra-

fią się odnaleźć na rynku pracy. Wysłuchanie osób, którym 
w pewien sposób się powiodło, choć nie było łatwo, z całą 
pewnością pobudziło do działania. 
Jak powiedział 
Karol Łykowski, 
rzecznik prasowy 
Wyższej Szkoły 
Bankowej, „pro-
gressDay” był 
pierwszą konfe-
rencją zorganizo-
wana przez WSB 

na tak szeroką skalę. – Głównym celem konferencji było 
uświadomienie jej uczestnikom, że najważniejsze w pracy 
zawodowej są rozwój, realizacja wyznaczonych celów i sta-
wianie sobie kolejnych wyzwań, bo tylko to składa się na 
sukces. Nie można stać w miejscu i czekać na szanse, bo one 
same się nie pojawią. Przy okazji promujemy naszą markę 
i zachęcamy do podejmowania studiów podyplomowych na 
naszej Uczelni – powiedział Łykowski.
Cykl wykładów zamknął Łukasz Jakóbiak, który przekonywał, 
że trzeba „Znaleźć siłę!”. Wywiad z Łukaszem Jakóbiakiem, 
a także garść informacji na jego temat, znajdą Państwo na 
następnych stronach!

progressday 
w Sopocie – działaj!
w SoPoCkIm hoTElu ShERaTon odbyła SIę 

konfEREnCJa „PRogRESSday. nIE CzEkaJ, 

dzIałaJ!”, zoRganIzowana PRzEz wyżSzą 

Szkołę bankową. goŚCIEm SPECJalnym 

był łukaSz JakóbIak, JEdna z naJbaRdzIEJ 

kREaTywnyCh oSób w PolSCE.

TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA:  Piotr Smoliński
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Mówi Pan o sobie, że jest człowiekiem kreatywnym. Więk-
szość ludzi nie jest nawet asertywna. Kreatywność Łukasza 
Jakóbiaka to...?

– Chyba stałem dwa razy w kolejce po kreatywność, to praw-
da. Mam jej pełną świadomość. To podejście do życia, do 
problemu, do ludzi, do otoczenia. To widzenie więcej w sy-
tuacji zwyczajnej. To możliwość stworzenia zaskakującego 
rozwiązania. 

Prowadzi Pan szkolenia i wykłady motywacyjne pt. „Znajdź 
siłę!”. Co to znaczy? O jaką siłę tutaj chodzi?

– W dzisiejszych czasach, w natłoku informacji, jesteśmy 
rozkojarzeni, mamy problemy z koncentracją, problemy 
z dążeniem do celu i z samym jego wyznaczaniem. Uczę, jak 
pozyskać motywację, co zrobić by jej nie stracić i jak nie rezy-
gnować z wyznaczonego już celu. Wiem, jak siła do działania 
może zmienić nasze życie. Tą siłą jest motywacja. 

Podczas swojego przemówienia na konferencji w Sopocie 
powiedział Pan, że motywuje innych, ponieważ sam ma 
problem z motywacją. Na czym ten problem polega?

– Na tym, że muszę motywować się do działania. Musze po-
święcić dużo siły, aby zacząć. To jest uczucie, które analizuję, 
rozkładam na czynniki pierwsze. Przede wszystkim po to, 
aby je lepiej poznać. Dzięki temu łatwiej mi z nim obcować, 
łatwiej przyjmować brak motywacji i nie załamywać się 
w chwili, gdy ją tracę. 

Jakie znaczenie dla tego, kim Pan teraz jest, ma to, że był 
Pan, jak sam wspominał, zakompleksionym chłopcem 
z małego miasteczka, z wadą wzroku, z którego śmiano się 
w szkole?

– Dosyć duże. Sytuacje tego typu mogą człowieka kształto-
wać. Jeżeli wyjdziemy z tego cało, będziemy dużo silniejsi. 
Oczywiście dużym problemem jest, gdy w głowie zostają 

pewne schematy, które utrudniają nam dorosłe życie. 

Był Pan studentem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Czy studia 
w jakikolwiek sposób Pana rozwinęły? Łukasz Jakóbiak bez 
ukończonych studiów byłby...?

– Nauka rozwija, jest również konieczna do funkcjonowania 
w sposób pełni świadomy. Każdy etap mojej edukacji miał 
dla mnie znaczenie. Bez ukończonych studiów byłbym bez 
dyplomu.

Młody człowiek, który ma swoje plany i marzenia, zazwy-
czaj tuż po studiach przeżywa bolesne zderzenie z rzeczy-
wistością. To jest chyba ten moment kluczowy, w którym 
podejmuje się ważne decyzje. 

– Zbyt duże oczekiwania mogą zabić radość. Trzeba być re-
alistą. Należy być świadomym tego, ile możemy dostać od 
życia. Dla mnie zakończenie studiów nie było chwilą, w któ-

z łukaSzEm JakóbIakIEm 

RozmawIa PIoTR SmolIńSkI.

Nie jestem 
gwiaZdą

ZDJĘCIE: Gregory-Laubsch
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rej miałem presję znalezienia konkretnej pracy. Myślałem 
o tym już wcześniej.

Ludzie nie potrafią powiedzieć „nie”. W domu, w pracy, 
w ogóle w życiu. Są tacy, którzy całymi latami pracują 
w firmach, gdzie nic dobrego ich nie spotyka i nie spotka. 
Mało zarabiają, muszą upominać się o pensje. Wiedzą 
o tym, że to prowadzi donikąd i nic nie robią, aby coś 
zmienić. Dlaczego tak się dzieje?

– Boimy się miejsc, których nie znamy. Nie wiemy czy sobie 
w nich poradzimy, czy się odnajdziemy. Zatem łatwiej jest 
nam akceptować to, co mamy, mimo że nie do końca jest to 
dla nas dobre. 

Niewiele Pan mówi o swojej rodzinie. Jakie obciążenia 
wyniósł Pan z domu? Co było w nim dobrego, co póź-
niej w jakiś sposób Panu pomogło, a co było ciężarem, 
przeszkodą?

– Rodzicie starali się mnie wspierać w moich szalonych de-
cyzjach. Zwłaszcza mama. Tacie zdarzało się mówić, abym 
znalazł wreszcie jakąś normalną pracę.

Talk-show „20m2 Łukasza” jest nagrywany w kawalerce, 
w intymnej atmosferze. Ryszard Kalisz, znany polityk, 
który był jednym z gości, życzył Panu, aby tę kawalerkę 
zamienić na studio nagrań. Czy to nie odebrałoby Pana 
programowi tego, co stanowi o jego sile?

– O sile mojego programu stanowią przekazywane w nim 
treści. Pokazują to wywiady nagrane poza kawalerką. Takim 
przykładem jest odcinek z Edytą Górniak nakręcony w Li-
zbonie. Został okrzyknięty jej najlepszym wywiadem. Nie 
boję się zmiany.

Jak to możliwe, że od maja 2012 roku, przez okres trzech 
lat, gościł Pan w swojej kawalerce 159 naprawdę znanych 
osób? Edyta Górniak, Dorota „Doda” Rabczewska, Mag-
da Gessler, Zbigniew Wodecki etc., etc. Jak to się Panu 
udało?

– Nie do pojęcia wydaje się to osobom z ograniczoną wy-
obraźnią. Zdradzę największy sekret. Jak to się stało, że te 
olbrzymie gwiazdy przychodziły do mojej kawalerki? Wysła-
łem maila z zaproszeniem.

Jaka jest historia mieszkania, w którym nagrywa Pan swój 
program? Jak się Pan znalazł w tym mieszkaniu i czy miał 
Pan propozycje jego odsprzedaży? 

– Wynająłem to mieszkanie w chwili, gdy musiałem wypro-
wadzić się z większego lokalu. Nie jest moje, zatem propo-
zycji sprzedania nie miałem.

Największe, jeszcze niespełnione marzenie Łukasza Jakó-
biaka, to... ?

– Te, które realizuję. Chciałbym wystąpić w talk show w Los 
Angeles, u Ellen.

Bardzo Pan tego pragnie, marzy Pan o tym, choć wie, że 
się nie spełni. Chyba każdy ma przynajmniej jedną taką 
rzecz. A Pan?

– Nie ma takiej rzeczy.

Czym Łukasz Jakóbiak różni się od przeciętnej gwiazdy 
polskiego showbiznesu?

– Nie jestem gwiazdą!

To jedna z najbardziej kre-
atywnych osób w Polsce. 
Rzucił dobrze płatną pracę, 
ponieważ chciał spełnić 
swoje marzenie – być za-
trudnionym w branży te-
lewizyjnej, choć wcześniej 
nie przyjęto go do pracy 
w jednej ze stacji TV. Polacy 
usłyszeli o nim za pośred-
nictwem ogólnopolskich 
portali informacyjnych, 
gdy przed siedzibą firmy, 
w której chciał pracować, 
rozwiesił gigantycznej wiel-
kości CV i list motywacyjny. 
Potem wpadał na inne cie-
kawe pomysły. 
Jest twórcą internetowego 
talk-show „20m2 Łukasza”. 
Od maja 2012 roku zapra-
sza do swojej warszawskiej 
kawalerki osobistości ze 
świata kultury, sportu, po-
lityki i przeprowadza z nimi 

bardzo ciekawe rozmowy. 
Wywiady rejestruje za 
pomocą trzech telefonów 
komórkowych, po czym 
umieszcza na kanale 
youtube.pl. 
Był gościem i prelegentem 
wielu konferencji, m.in. 
„Like us, TOO!!” i „Creative 
Mornings” w Warszawie, 
„Łódź JungleWeb” czy XX 
Forum Gospodarczego 
w Toruniu. Zagrał reporte-
ra w spektaklu Krystiana 
Lupy „Miasto Snu”. Pro-
wadzi szkolenia i wykłady 
motywacyjne pod hasłem 
„Znajdź siłę!”. 
Współprowadził sopocki fe-
stiwal „TOPtrendy” w 2013 
roku. Uczestniczył w naj-
większym seminarium 
motywacyjnym w historii 
Internetu pt. „Życie bez 
ograniczeń”.

Łukasz jakóBiak, 
ur. w 1983 roku w kozienicach. 

rOdzicie starali się mnie 
wspierać w mOich szalO-
nych decyzjach. zwłaszcza 
mama. tacie zdarzałO się 
mówić, aBym znalazł wresz-
cie jakąś nOrmalną pracę.
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Na rynku usług edukacyjnych istnieje duża konkurencja. 
Co wyróżnia Państwa uczelnię i w jaki sposób próbuje ona 
przyciągnąć nowych studentów?

- AWFiS jest jedyną uczelnią sportową w północnej części 
Polski. Oferujemy kierunki (Wychowanie fizyczne, Sport, 
Fizjoterapia oraz Turystyka i rekreacja) i specjalności oraz 
specjalizacje, na które jest duże zapotrzebowanie społeczne 
(specjalizacja Rekreacja ruchowa ze specjalnościami: fitness 
– ćwiczenia siłowe, fitness – nowoczesne formy gimnastyki, 
fitness – ćwiczenia psychofizyczne, kinezygerontoprofilak-
tyka, Wellness & Spa, a także trener osobisty na kierunku 
Turystyka i Rekreacja; Zarządzanie w sporcie czy Zarządzanie 
klubem piłkarskim, Odnowa biologiczna i żywienie w sporcie 
na kierunku Sport; trener personalny na kierunku Wychowa-
nie Fizyczne, czy wreszcie profilaktyka w geriatrii, odnowa 
biologiczna, czy trening zdrowotny na kierunku Fizjoterapia). 

Jakie kierunki cieszą się największą popularnością, a jakie – 

w prognozach – będą najpopularniejsze za kilka lat? 

- W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu największym 
zainteresowaniem cieszy się Fizjoterapia, na którą w ubie-
głym roku na studia stacjonarne startowało około 10 osób na 
jedno miejsce. Na pozostałe kierunki, czyli Wychowanie fi-
zyczne, Sport oraz Turystykę i rekreację także było dużo chęt-
nych, w związku z czym możemy powiedzieć, że niż demo-
graficzny nas nie dotknął. W przypadku kierunku Turystyka 
i rekreacja (studia stacjonarne) udało nam się wypełnić limit 
przyjęć, choć chętnych w porównaniu z kierunkami Wycho-
wanie Fizyczne i Sport było najmniej, ponieważ inne uczel-
nie w Trójmieście także oferują ten kierunek. W przypadku 
studiów niestacjonarnych, które są płatne, konieczna była 
dodatkowa rekrutacja na kierunkach Wychowanie Fizyczne 
oraz Turystyka i rekreacja. Wśród specjalności i studiów po-
dyplomowych największą popularnością cieszy się Zarządza-
nie w sporcie (specjalność na kierunku Sport), a także nowo 
otwarte studia podyplomowe Chiropraktyka. 

rektor 
jak menedżer
z PRof. nadzw. dR. hab. waldEmaREm moSką, REkToREm  

akadEmII wyChowanIa fIzyCznEgo I SPoRTu Im. JędRzEJa 

ŚnIadECkIEgo w gdańSku, RozmawIa doRoTa koRbuT.

największym 
zainteresOwa-
niem cieszy się 
fizjOterapia, na 
którą w uBie-
Głym rOku na 
studia stacjO-
narne startO-
wałO OkOłO 10 
OsóB na jednO 
miejsce.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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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?

- W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
badaniem losów absolwentów zajmuje się Akademickie 
Centrum Karier. Pierwsze kroki w celu badania losów ab-
solwentów podjęto w latach 2003-2007. Następnie w 2012 
roku wykonano badanie ankietowe na wyznaczonej grupie 
studentów oraz wśród 40 pracodawców. W 2013 Akademic-
kie Centrum Karier AWFiS uczestniczyło w testowaniu ogól-
nopolskiej platformy do badania losów absolwentów OLZA. 
Obecnie zaś wdraża nowy system ankietowania. 
ACK AWFiS bada losy absolwentów po roku, a następnie po 
3 i 5 latach od zakończenia studiów. Poza badaniami ankie-
towymi ACK AWFiS włączyło się jako współorganizator w or-
ganizację Akademickich Targów Pracy Trójmiasto 2014. Obok 

AWFiS współorganizatorami targów były UG, PG, GUMed, 
Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej. Targi 
będą imprezą cykliczną.

Na podstawie informacji pozyskanych z Urzędów Pracy 
możemy stwierdzić, że absolwenci kierunków Wychowanie 
Fizyczne i Fizjoterapii nie mają problemów ze znalezieniem 
pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na naszych fizjo-
terapeutów z otwartymi ramionami czekają pracodawcy m. 
in. z Francji. Ponadto ze względu na rozrastającą się infra-
strukturę sportową w Polsce, odnotowujemy coraz większe 
zapotrzebowanie na specjalistów, którzy ukończyli Zarządza-
nie w sporcie - specjalizację na kierunku Sport. Ze względu 
na duże nasycenie rynku, dłużej szukają pracy absolwenci 
kierunku Turystyka i Rekreacja, ale to w dużej mierze zależy 
od ukończonej specjalizacji. Bardzo popularna jest np. nowa 
specjalizacja Wellnes &Spa czy dietetyka, po których nie ma 
większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. W ra-
mach wsparcia naszych studentów studiujących na kierunku 
Turystyka i Rekreacja ACK AWFiS prowadzi program stażowy 
dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia, w ramach któ-
rego, pomimo krótkiego czasu jego realizacji (od kwietnia 
2014 roku), pierwsi studenci po ukończonym stażu zostali 
zatrudnieni. Na grupę około 27 studentów, którzy ukończyli 
staż pracę już teraz otrzymało 11 studentów. 
W AWFiS w ramach ACK odbywają się ponadto spotkania 
z potencjalnymi pracodawcami. Na terenie AWFiS działa tak-
że Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 

Jaka jest w tych realiach rola rektora? Musi chyba być nie 
tylko nauczycielem akademickim, ale także wizjonerem 
i sprawnym menedżerem? A jakim człowiekiem jest rektor 
w wolnym czasie? 

- W aktualnych realiach rektor jest przede wszystkim mene-
dżerem odpowiedzialnym za 
sprawy uczelni dotyczące jej bi-
lansu oraz pozyskiwania środ-
ków finansowych na rozbudo-
wę i modernizację uczelnianej 
infrastruktury. Niestety liczne 
obowiązki powodują, że jako 
rektor nie mam wiele wolnego 
czasu. Wolne chwile przezna-
czam oczywiście na aktywność 
fizyczną. Ponadto - i to także 
jest rolą rektora - staram się 
inicjować i promować wyda-
rzenia propagujące podejmo-
wanie aktywności fizycznej 
i prozdrowotny styl życia, co 
wiąże się z częstym udziałem 
(zazwyczaj czynnym) w wielu 
imprezach sportu powszech-
nego: biegowych, kolarskich, 
nordic walking itd.
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wysiłek pOwOduje 
więcej energii 
do działania
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W maju odbył się 1. PZU Gdańsk Maraton, którego był 
Pan ambasadorem. Z tym wydarzeniem wiązała się akcja 
„Aktywuj się w maratonie”, składająca się z treningów i wy-
kładów. Jakie są Pana refleksje po tych zajęciach i samym 
maratonie?

- Niewątpliwie program zakończył się sukcesem. Ponad 100 
uczestników skorzystało z ogólnodostępnych treningów i cy-
klu wykładów z zakresu treningu, diety i najczęstszych kon-
tuzji biegacza. Podczas szesnastotygodniowych przygotowań 
biegacze pokonali niemal 900 kilometrów. Okazało się, że 
w Gdańsku jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju akcje, 
gdzie jest określony cel, czyli na przykład pokonanie marato-
nu  i droga do jego uzyskania, tj. plan treningowy, wykłady, 
wspólne treningi.

Czy poziom prezentowany przez zawodników był 
zadowalający?

- Wśród uczestników było aż 75% debiutantów w biegu mara-
tońskim, a poziom - dość mocno  zróżnicowany. Na podstawie 
wyników ankietowych stworzyłem dwie grupy, których celem 
było uzyskanie czasu 3h45’ i 4h30’w maratonie. Byli biegacze 
którzy meldowali się na mecie z czasem 2h54’ ale i powyżej 
4h30’. Doskonały rezultat (2h57’) uzyskał Adam Korol - mistrz 
olimpijski i wielokrotny mistrz świata w wioślarstwie, obecny 
Minister Sportu, którego także objąłem indywidualnym pla-
nem treningowym. Cieszy mnie fakt, że 90% biegaczy uzyska-
ło założone wyniki.

Co może Pan powiedzieć o swoich podopiecznych biorących 
udział w tych zawodach?

- Przede wszystkim imponujące były dla mnie ich motywa-
cja i zaangażowanie. Większość z nich musiała godzić swoje 
obowiązki zawodowe z wymagającym i czasochłonnym tre-
ningiem maratońskim. Bywało, że na wspólne treningi przy-
jeżdżali bezpośrednio po pracy. Dzielnie wykonywali program 
treningowy. Jestem przekonany, że są szczęśliwi po ustano-
wieniu swoich nowych rekordów czy debiutów maratońskich. 

W gronie osób trenujących pod Pana okiem jest Drużyna Me-
ritum Bank i Partnerzy. Jak Pan ocenia tę współpracę?

- Bardzo pozytywnie. Podczas dwuletniej współpracy wielu 
Pracowników i Partnerów przekonało się do aktywności rucho-
wej. Moje szkolenia, treningi i wspólne starty stały się świetną 
formą poznawczą w innym wymiarze. Wiadome jest, że wysiłek 
pozytywnie wpływa na nasz organizm. Przy okazji wspólnych 
zawodów jest świetna zabawa, integracja  i zdrowa rywalizacja. 
Warto też wspomnieć o naszych sukcesach. W  ubiegłym roku 
zdobyliśmy srebrny medal w Mistrzostwach Polski sztafet mara-
tońskich w klasyfikacji banków.

Meritum Bank jest również jednym z Pana sponsorów. Można 
zatem uznać to za całościowy projekt zaangażowania tego 
banku?
- Taka forma współpracy jest satysfakcjonująca dla obu stron. 
Jako trener LA i absolwent AWFiS staram się aktywować i tre-
nować drużynę biegową Meritum Banku i Partnerów. Bank 
natomiast wspiera moje przygotowania do kluczowych startów. 
Chociażby w 2013 roku wziąłem udział  w nowojorskim mara-
tonie, gdzie jako drugi Europejczyk z siedemnastą lokatą zamel-
dowałem się na mecie. W tym roku natomiast zdobyłem tytuł 
Mistrza Europy w crossie kategorii masters.

Czy ponad 128 tys. przebiegniętych kilometrów i 16 ukończo-
nych maratonów to liczby, które nieustannie motywują? 

- Przede wszystkim bardzo lubię biegać i jestem już na czwartym 
okrążeniu kuli ziemskiej. Chciałbym osiągnąć jeszcze kilka celów, 
mam na myśli rekordy Polski w kategorii M-40. Natomiast bie-
gać w formie rekreacyjnej chyba będę zawsze.

Na co dzień ma Pan z pewnością wiele obowiązków w związku 
z aktywnością w KS TEAM RUN Gdańsk i zajęciami szkolenio-
wymi. Czy da się wszystko ze sobą połączyć? Jaka jest na to 
recepta?

- Obowiązków jest coraz więcej. Zwiększa się moja grupa trenin-
gowa i jak wcześniej wspominałem, mam też swoje ambicje bie-
gowe. Staram się efektywnie rozporządzać czasem i kategoryzo-
wać hierarchie obowiązków. Są te priorytetowe i te, które mogą 
chwilę poczekać na realizację. Receptą tak naprawdę jest sport, 
to wysiłek powoduje, że mamy więcej energii do działania.

Jakie są Pana plany na najbliższy okres - indywidualne i w ra-
mach klubu, którego jest Pan wiceprezesem?

- Przede wszystkim czeka mnie obóz sportowy, gdzie chciałbym 
wejść we właściwy rytm treningowy. Moim celem sportowym 
będzie pobić dotychczasowy rekord Polski w Półmaratonie 
w kategorii masters, czyli uzyskać lepszy wynik niż 1h07’14”. 
Natomiast jako trener będę chciał optymalnie przygotować mo-
ich podopiecznych do jesiennych maratonów, które odbędą się 
w Chicago, Berlinie, Poznaniu i Wrocławiu. Praca z nimi daje mi 
bowiem dużo satysfakcji.
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z PIoTREm nalEżyTym, PREzESEm loToSu TREfla gdańSk, RozmawIa kRzySzTof handkE.

Jak wygląda typowy dzień z życia prezesa klubu sportowe-
go? Ogrom spraw do załatwienia, telefony dzwoniące co 
kilka chwil czy raczej spokojna praca i czas do namysłu nad 
koncepcją klubu?

- Przebieg dnia jest uzależniony od okresu, w jakim się znaj-
dujemy. W trakcie sezonu każdy dzień jest podobny, a życie 
toczy się wokół spotkań pierwszej drużyny. Trzeba rano 
wstać,  wykonać lub odebrać kilkanaście telefonów, odbyć 
wiele spotkań, załatwić bieżące sprawy związane z kontrak-
tami, funkcjonowaniem drużyny, zarządzaniem finansami, 
wspólnie z działem marketingu podjąć decyzje dotyczące 
kierunku działań promocyjnych, opraw meczowych, pomóc 
w przygotowaniu ofert reklamowych i sponsorskich. Co-
dziennie dochodzi do wielu rozmów. Poza tym jako zarząd 
jeździmy na każdy mecz, aby być blisko drużyny. Po zakończe-
niu sezonu dochodzi więcej pracy administracyjnej, ponie-
waż należy przygotować raporty dla sponsorów i oferty dla 

nich na kolejny sezon. W tym okresie zamyka się też okres 
rozliczeniowy i przygotowuje budżet na kolejny sezon, jak 
również negocjuje z siatkarzami kontrakty, a co za tym idzie 
trzeba przygotować umowy. Między sezonami jest też więcej 
czasu na zastanowienie się nad strategią czy udoskonale-
niem zmian w poszczególnych procesach i funkcjonowaniem 
klubu. Mamy zatem do czynienia z marketingiem, sportem, 
prawem, finansami. Oczywiście ważnym elementem jest też 
sama współpraca z ludźmi.

Co liczy się najbardziej w tym zawodzie? Zdolności przy-
wódcze, mobilność, nieustanne podnoszenie sobie po-
przeczki czy może jakieś inne cechy? 

- Uważam, że dążenie do rozwoju jest kluczem w każdej 
pracy. Niezbędne jest też zaufanie do ludzi. To, co udało się 
zrobić w LOTOSIE Treflu, to wynik pracy wszystkich zaanga-
żowanych w ten projekt osób. Osobiście staram się pomagać 

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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każdemu w zakresie wdrażania planów, natomiast świetnie 
sobie radzą choćby ludzie z marketingu, którzy mają dużą 
swobodę. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, to obserwujemy 
nieoceniony wkład trenera Andrei Anastasiego, sztabu i za-
wodników. Podobnie jest w innych obszarach – administracji, 
księgowości. W ten sposób funkcjonuje to właściwie na każ-
dym szczeblu, więc podstawowym warunkiem jest dobranie 
odpowiednich pracowników i powierzenie im kompetencji, 
włącznie z wiarą w ich możliwości.

Skąd wzięło się Pana zainteresowanie sportem i jaka jest 
geneza późniejszej obecności Pana w strukturach zarządza-
jących klubami?

- Sport to moja pasja właściwie od dziecka. Od wczesnych lat 
trenowałem piłkę nożną, jeździłem na nartach i rekreacyj-
nie realizowałem się też w żeglarstwie, pływaniu i bieganiu. 
W wieku 15-16 lat bardziej od tego, jak ktoś „kopnie piłkę” 
czy „przerzuci przez siatkę”, zaczęło mnie interesować, 
jak to wygląda ze strony organizacyjnej i marketingowej, 
zaczynając od wpuszczania fanów na obiekty, dalszej 
obsługi kibica i kończąc na źródłach przychodów klubów. 
Później przerodziło się to w co raz większe zainteresowa-
nie biznesowe i stricte ekonomiczno-marketingowe.

Przechodząc do tematu jakże udanego minionego se-
zonu, muszę rozpocząć od gratulacji. Wicemistrzostwo 
Polski i zdobycie krajowego Pucharu to sukcesy, o któ-
rych nie śnili nawet najwięksi optymiści pośród kibiców. 
Podobnie było z osobami w klubie?

- Dziękuję bardzo za gratulacje w imieniu wszystkich 
pracowników i partnerów klubu. Myślę, że gdyby ktoś 
zapytał mnie o taki rezultat końcowy przed sezonem, 
to na pewno bym się go nie spodziewał. Jednocześnie 
zgodnie z powiedzeniem „nigdy nie mów nigdy” – jako 
klub nie mówiliśmy, że to nie ma prawa się wydarzyć. 
Celem było skupienie się na pracy i myśli skierowane 
tylko na następny mecz, nie wybiegając dalej naprzód. To 
dotyczyło każdego obszaru działania. Osiągnięte sukcesy 
to pochodna pracy całego zespołu na przestrzeni sezonu. 
Ale co chciałbym podkreślić – to już za nami. Czekają nas 
kolejne wyzwania.  

Ergo Arena to centrum siatkarskiego życia na Pomorzu. 
Hala niejednokrotnie wypełniała się po brzegi w po-
przednich rozgrywkach i to niewątpliwie pociąga za 
sobą kilka pozytywnych informacji, w tym prawdopo-
dobnie zwiększone wpływy z dnia meczowego czy na-
silone zainteresowane sponsorów. Jest to rzeczywiście 
odczuwalne?

- Wypełniania hali od samego początku było dla nas 
jednym  z priorytetów. Niedługo po rozpoczęciu pracy 
w gdańskim klubie, wspólnie z Dariuszem Gadomskim 
i właścicielem Kazimierzem Wierzbickim, nakreśliliśmy 
sobie cel sukcesywnego wypełniania Ergo Areny. Udało 

nam się to szybciej niż planowaliśmy, a teraz chcemy to kon-
tynuować. Co do dnia meczowego, to założenia budżetowe 
przekroczyliśmy zdecydowanie. Przychody były trzykrotnie 
wyższe niż przedsezonowe prognozy. Około piętnastu pro-
cent całości budżetu stanowiły w ostatnim sezonie wpływy 
z biletów, więc była to bardzo ważna część składowa. Świet-
ne wyniki pierwszego zespołu, zwiększone zainteresowanie, 
jak również skuteczna praca naszego działu marketingu 
i sprzedaży, sprawiły, że zaczęliśmy sprzedawać  produkty, 
które wcześniej nie budziły zbyt dużego zainteresowania. 
Mam tu na myśli sprzedaż pakietów reklamowych czy najem 
dodatkowych lóż biznesowych na meczach. W tym kierunku 
chcemy podążać, ponieważ jest to niewątpliwie klucz do suk-
cesu. Pełna hala, transmisja telewizyjna, czyli cała otoczka, to 
obok wyników, naturalny magnes dla sponsorów i biznesu. 
Dziś możemy się pochwalić 155 tysiącami fanów na trybu-
nach, 4,4 mln telewidzów oraz 18 tysiącami publikacji w pra-
sie i internecie wartości ponad 50 mln zł. To ogromne liczby.    

Express Biznesu /  ludzIE
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Pokusiliśmy się o sprawdzenie, gdzie w Trójmieście i okolicach powstały lub powsta-
ją nowe mieszkania.  
Deweloper Semeko buduje osiedle Horyzonty Gdyni, kompleks AquaSfera w Redzie, 
kolejny etap osiedla Reda Park, inwestycję ul. Gdańska i najnowszy projekt Willowa 
w Redzie.
Na terenie Rumi Tambud do końca przyszłego roku zamierza oddać mieszkania 
w Kamienicy Katowickiej. Kamienica Gdyńska jest w budowie i ma być gotowa jesz-
cze w tym roku. W tym samym mieście Osiedle Królewskie wybudował JHM Deve-
lopment. Sprzedaż mieszkań trwa. 
- Budujemy osiedle Przy Alejach w Gdańsku – mówi z kolei Mirosław Kujawski, 
członek zarządu LC Corp. - Kupujących przyciąga atrakcyjna cena mieszkań i ich kom-
paktowy metraż. Nie bez znaczenia jest też zaufanie klientów do naszej firmy. We 
wszystkich inwestycjach oferujemy rachunki powiernicze. 

nowe inwestycje 
- tu się Buduje!
na PomoRzu ChCE SIę mIESzkać – do TakIEJ konkluzJI można 

doJŚć, PaTRząC na nowE InwESTyCJE dEwEloPERSkIE, kTóRE 

JEdna Po dRugIEJ wyRaSTaJą Jak gRzyby Po dESzCzu.

TEKST: Dorota Korbut| ZDJĘCIA: materiały prasowe

- Budujemy Osie-
dle przy alejach 
w Gdańsku. kupu-
jących przyciąGa 
atrakcyjna cena 
mieszkań i ich kOm-
paktOwy metraż. 
nie Bez znaczenia 
jest też zaufanie 
klientów dO naszej 
firmy. we wszyst-
kich inwestycjach 
Oferujemy rachunki 
pOwiernicze. 

mirosław kujawski, 
członek zarząDu 
lc corp
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Pokusiliśmy się o sprawdzenie, gdzie w Trójmieście i okolicach 
powstały lub powstają nowe mieszkania.  
Deweloper Semeko buduje osiedle Horyzonty Gdyni, kompleks 
AquaSfera w Redzie, kolejny etap osiedla Reda Park, inwestycję 
ul. Gdańska i najnowszy projekt Willowa w Redzie.
Na terenie Rumi Tambud do końca przyszłego roku zamierza 
oddać mieszkania w Kamienicy Katowickiej. Kamienica Gdyń-
ska jest w budowie i ma być gotowa jeszcze w tym roku. W tym 
samym mieście Osiedle Królewskie wybudował JHM Develop-
ment. Sprzedaż mieszkań trwa. 
- Budujemy osiedle Przy Alejach w Gdańsku – mówi z kolei Mi-
rosław Kujawski, członek zarządu LC Corp. - Kupujących przy-
ciąga atrakcyjna cena mieszkań i ich kompaktowy metraż. Nie 
bez znaczenia jest też zaufanie klientów do naszej firmy. We 
wszystkich inwestycjach oferujemy rachunki powiernicze. 

Popularny południowy Gdańsk  

Nowe osiedla w Gdańsku i Gdyni buduje m. in. Polnord. 
- Klienci poszukujący mieszkań w wyjątkowych projektach, 
za które są gotowi zapłacić nieco wyższą cenę ze względu na 
dobrą lokalizację i jakość, znajdą duży wybór lokali w naszej 
ofercie – podkreśla Tomasz Sznajder, wiceprezes zarządu firmy 
Polnord. - Przykładem może być tu drugi etap inwestycji Brama 
Sopocka. Są w nim dostępne apartamenty trzy i czteropokojo-
we o metrażu od 68 do 89 m kw. Mamy także takie projekty, 
jak: Dwa Tarasy i Dwa Potoki w południowych dzielnicach 
Gdańska. Klienci doceniają wysoką jakość i zwracają uwagę na 
użycie wysokiej klasy materiałów, starannie zaprojektowaną 
zieleń, place zabaw, ławki do odpoczynku, bezpieczny i zadba-
ny teren wokół osiedli, czy ogólnodostępne pomieszczenia na 
rowery i wózkownie. Dużym udogodnieniem są też elastyczne 
formy płatności.  
Z wyższej i średniej półki

Na Pustkach Cisowskich w Gdyni Targo buduje osiedle Chabro-
wa. Kolejne etapy przewidziane są  do końca przyszłego roku. 
W centrum miasta emocje budzi Baltiq Plaza, kompleks reali-

zowany przez Moderna Investment. W planach firma ma m. 
in. projekt Nautikka (Gdynia Działki Leśne) i Victoria Residence 
(Sopot). Już gotowa jest inna inwestycja – Lighthouse. To pre-
stiżowy, kameralny projekt o nietypowej architekturze nawią-
zującej do latarni morskiej. Stoi na nadmorskim wzgórzu Gdyni, 
zaledwie 500 metrów od Bulwaru Nadmorskiego. Oferuje 14 
luksusowych apartamentów – po jednym na każde piętro.
Natomiast Wolne Miasto w Gdańsku to inwestycja ze średnie-
go segmentu. Jednak mieszkania sprzedają się tu znakomicie. 
- Od kilku miesięcy zauważamy znaczne ożywienie sprzedaży – 
potwierdza Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Grupie 
Eco-Classic. - Wprowadziliśmy tu szereg rozwiązań, dzięki któ-
rym powstały zielone, przyjazne mieszkańcom enklawy. Zacho-
waliśmy np. istniejące drzewa owocowe.  

Blisko uniwersytetu

Nowe Orłowo, wybudowane przez Invest Komfort stało się 
znakiem rozpoznawczym dzielnicy. Firma ma nowe inwestycje: 
na styku Gdańska i Sopotu do końca 2017 r. powstanie projekt 
Bursztynowa, trwa budowa osiedla Nadmorze w Gdańsku 
Brzeźnie. 
Inpro stawia na Kwartał Uniwersytecki - osiedle położone 
w Gdańsku Przymorzu przy ul. Szczecińskiej. Składać się będzie 
z dwóch budynków trzy-, pięcio- i ośmiokondygnacyjnych. 
Osiedle zlokalizowane jest w odległości 900 m od Uniwersytetu 
Gdańskiego, 1,2 km od Olivia Business Centre oraz Alchemii. 
Natomiast w pobliżu powstaje również Albatross Towers firmy 
Robyg. To zespół pięciu wież zlokalizowanych w sąsiedztwie 
Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Biznesowego Oliwa.

Górą Przymorze!

Przymorze w ogóle staje się popularną lokalizacją. 
- Naszą kolejną inwestycję o nazwie Idea zapowiedzieliśmy już 
podczas ostatnich targów mieszkaniowych w Gdańsku – powie-
dział  Andrzej Przybek, dyrektor sprzedaży w Grupy Kapitałowej 
Euro Styl.  - Osiedle powstanie na pograniczu Oliwy i Przy-
morza, pomiędzy  ulicami Beniowskiego i Droszyńskiego, na 
terenie po Międzynarodowych Targach Gdańskich. Poza dobrą 
lokalizacją i rozwiniętą infrastrukturą, projekt wyróżniać będzie 
atrakcyjne zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej. 
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W jej tworzenie włączą się uznani artyści. Pragnęliśmy stworzyć 
tętniącą życiem, inspirującą przestrzeń, w której chce się być, 
nie ma miejsca na nudę, która wyzwalać będzie w ludziach 
to co najlepsze. W najbliższym czasie powstaną trzy pierwsze 
budynki, w których znajdą się mieszkania o powierzchni od 40 
do 100 m kw. Planujemy wprowadzenie w Idei inteligentnego 
systemu sterowania urządzeniami  i instalacjami w mieszkaniu, 
który będzie dostępny dla klientów w standardzie. 

Na przedmieściach i w Pruszczu

Natomiast na razie największą popularnością w ofercie Euro 
Stylu cieszą się dwa sąsiadujące ze sobą osiedla: Osiedle Cytru-
sowe i Nowy Horyzont, zlokalizowane na obrzeżach gdańskich 
Łostowic i Borkowa. Klientów przyciąga atrakcyjna cena przy 
zachowaniu wysokiego standardu mieszkań, ale i wyjątkowa 
atmosfera tych osiedli. 
- Nowy Horyzont dzięki bardzo bogatemu zapleczu usługo-
wo-handlowemu jest swego rodzaju „małym miasteczkiem” - 

mówi Andrzej Przybek. - Na terenie osiedla znajdują się sklepy, 
przedszkole i różnego rodzaju placówki i punkty usługowe. Na 
styku osiedli funkcjonuje dobrze wyposażony klub fitness z ga-
binetem masażu i fizjoterapii, sale do gry w squasha, zadaszo-
ne korty tenisowe, a w tym roku powstanie także wielofunkcyj-
ne boisko. Inwestycje tętnią życiem.  
Dużym zainteresowaniem cieszy się także nasza pierwsza in-
westycja poza Trójmiastem. Osiedle Młody Pruszcz położone 
w Pruszczu Gdańskim, oddalonym ok. 12 km od Gdańska, two-
rzą trzy dwupiętrowe budynki z windami i halami garażowymi. 

Nowe projekty

- Klienci doceniają kameralny charakter osiedla, dobrą jakość 
zastosowanych materiałów oraz przemyślane układy miesz-
kań – konkluduje A. Przybek. - Jeszcze w tym roku w Pruszczu 
Gdańskim rozpoczniemy również budowę inwestycji Brama 
Żuław oraz nowego projektu usytuowanego w Gdyni na pogra-
niczu dwóch dzielnic: Karwin i Dąbrowy.

Apartamentowiec znajduje się 
w znakomitej lokalizacji - za-
ledwie 200 metrów od plaży, 
zaś bliskość centrum Sopotu 
gwarantuje dostęp nie tylko do 
infrastruktury uzdrowiskowej, ale 
także szerokiej gamy restauracji 
i bogatego życia nocnego.
W skład inwestycji wejdą trzy 
kameralne 4-kondygnacyjne 
budynki, w których znajdą się 63 
apartamenty o powierzchni od 
37 do 240 m kw. 

Wykonawcą jest NDI SA, spółka 
z polskim kapitałem, zaś inwe-
stycję zaprojektowała pracownia 
architektoniczna MAT.
Po uroczystości wmurowania 
kamienia węgielnego przedstawi-
ciele inwestora oraz goście wzięli 
udział w wieczornym bankiecie, 
który odbył się w Hotelu Shera-
lon. Podczas bankietu odbyła się 
premiera Mcrcedesa-Maybach S 
oraz wystawa samochodów spor-
towych Mercedes AMG.

luksus z widokiem 
na mOrze
TRE maRE RESIdEnCE To aPaRTamEnTowIEC, kTóRy 

PowSTaJE na gRanICy gdańSka I SoPoTu. nIEdawno 

wmuRowano kamIEń węgIElny Pod Tę InwESTyCJę. 

ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Będzie to pierwsza powojenna inscenizacja popularnej 
w międzywojniu komedii Antoniego Słonimskiego, jednej 
z najbarwniejszych postaci polskiego życia artystycznego 
i intelektualnego. Opowiedziana tu historia rozgrywa się 
w środowisku inteligencji pochodzenia żydowskiego, w księ-
garni i mieszkaniu Konrada Hertmana vel Hertmańskiego, 
który choruje na polskość. Marzy o Polskich orderach, zabiega 
o względy polskiego high life’u, tworzy dzieło sławiące męskie 
rymy w BOGURODZICY, pragnie wydać córkę za urzędnika pol-
skiego MSZ-u, a swą księgarnię przyozdabia pasami słuckimi. 
Splot tragikomicznych zdarzeń, w które autor wplątał rodzinę, 
pracowników i przyjaciół Hertmańskiego, prowadzi do pozor-
nego uzdrowienia człowieka, który cały czas udawał kogoś kim 

nie był. Autor nie pozostawia jednak złudzeń, że ten chory na 
snobizm, cierpiący na kompleks gorszości czegokolwiek się 
nauczy - cała komedia jego życia z pewnością zacznie się od 
początku. Premiery tej, jak chciał sam autor, „komedii o sno-
bizmie” wywoływały w latach dwudziestych skandale i gorące 
spory, w których autor był atakowany po równo przez anty - 
i filosemitów. Najtrafniej zamysł Słonimskiego ujął Jan Lechoń, 
stwierdzając w recenzji: „Hertmański to człowiek żarty przez 
namiętność, świadomy jej, ale niezdolny jej pokonać; to po 
prostu człowiek - wszystko jedno - Żyd, Francuz czy Polak”. 
Wierzymy, że temperatura MURZYNA WARSZAWSKIEGO i dziś 
nie opadła i nadal celnie diagnozuje nasze zakompleksienie 
i syndrom aspiracyjny.

murzyn warszawski 
w teatrze wyBrzeże
w TEaTRzE wybRzEżE TRwaJą PRóby do muRzyna waRSzawSkIEgo anTonIEgo SłonImSkIEgo. 

SPEkTakl REżySERuJE adam oRzEChowSkI, SCEnogRafIę PRzygoTowuJE magdalEna gaJEw-

Ska. Planowana PREmIERa: 17 lIPCa na SCEnIE kamERalnEJ w SoPoCIE oRaz 18 lIPCa na SCEnIE 

lETnIEJ w PRuSzCzu gdańSkIm.

Chodzi o budowę kompleksu BALTIQ PLAZA. Ta prestiżowa 
inwestycja w centrum Gdyni do użytku oddana zostanie na 
początku 2016 roku. Jeden z apartamentów kupiła tutaj Ka-
tarzyna Figura, aktorka. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Świętojańskiej i składa 
się z dwubryłowego budynku połączonego dwiema pod-
ziemnymi kondygnacjami. Na najniższym poziomie powsta-
nie wielostanowiskowa hala garażowa, na kolejnym zaplano-
wano również miejsca postojowe oraz lokale usługowe. Na 
pozostałych kondygnacjach znajdą się mieszkania, luksuso-
we apartamenty oraz powierzchnie zaprojektowane z myślą 
o usługach i biznesie. Plac pomiędzy północną i południową 
częścią budynku tworzy patio, które dzięki usytuowaniu 
w zagłębieniu oddzielone jest od ulicy. Zaplanowano tu 
kawiarnie, restauracje i lokale usługowe. Zadbano również 
o  wyeksponowanie znajdującego się tu Pomnika Harcerzy 
Gdyńskich.
Realizacja projektu od początku była wyzwaniem w zakresie 
wpływania na rozwój centrum miasta i jakość życia jego 
mieszkańców. 

twOrzyć centrum miasta
w CEnTRum gdynI zawISła wIECha nad ważną dla ŚRódmIEŚCIa InwESTyCJą. 

adaM MaŁaczek, 
prezes zarządu Moderna investment:

- To wyjątkowa inwestycja, w samym 
sercu miasta, w miejscu niezwykle 
ważnym dla mieszkańców – również ze 
względu na pamięć historyczną. Jed-
nocześnie wyznacza nowe standardy 

kształtowania miejskich przestrzeni publicznych i otwiera 
ulicę Świętojańską w stronę najważniejszych miejskich 
inwestycji: Szkoły Filmowej, nowego Placu Grunwaldz-
kiego, Forum Kultury oraz kolejki szynowej na Kamienną 
Górę. Jestem przekonany, że przestrzeń, którą tworzymy 
dzięki BALTIQ PLAZA, będzie miała pozytywny wpływ na 
jakość życia mieszkańców Gdyni, a patio z kawiarniami 
i restauracjami, które powstaje między północną i połu-
dniową częścią budynku, oddzielone dzięki zagłębieniu 
od ruchliwej ulicy, będzie ulubionym miejsce spotkań 
gdynian i ich gości. Na pewno będzie też temu sprzyjać 
starannie zaprojektowana mała architektura: ławki, 
klomby, schody przykryte częściowo kaskadą zieleni. 
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- wzmacnia strukturę włosów, 
stymuluje cebulki do wzrostu, jest 
łatwy w aplikacji. Bogaty w krzem 
wyciąg ze skrzypu polnego uela-
stycznia i wzmacnia strukturę wło-
sa, zaś wyciąg z rozmarynu lekar-
skiego stymuluje cebulki włosów 
do wzrostu.

urOda
prosto z Pomorza

urOda
prosto z Pomorza

urOda
kosmetyki pomor-
skich firm - nie bez 
powodu - cieszą się 
renomą nie tylko 
w kraju, ale także za 
granicą. 
Na Pomorzu działa kilka przedsię-
biorstw produkujących specyfi ki 
służące pielęgnacji i podkreślaniu 
urody. Pomimo skromnych początków, 
niektóre z nich osiągnęły sukces i zaj-
mują obecnie ugruntowaną pozycję na 
rynku. Często są to znane i popularne 
marki, które z łatwością można znaleźć 
na półkach aptek i drogerii. 
Postanowiliśmy porozmawiać z po-
morskimi producentami kosmetyków 
na temat ich fl agowych produktów 
oraz tego, czym się one wyróżniają.

 - zapobiega wypadaniu, zmniejsza 
łamliwość, wzmacnia i wygładza. 
Przeznaczony jest do codziennej pie-
lęgnacji włosów osłabionych i wypa-
dających. Zawiera naturalne wyciągi 
roślinne, od pokoleń stosowane do 
poprawiania kondycji włosów. 

szampOn 
dO włOsów

- poza bazą kondycjonującą, 
która pokrywa powierzch-
nię włosa nie obciążając go, 
zawiera ekstrakt ze skrzypu 
polnego, z brzozy, z pokrzywy 
oraz z kiełków soi i pszenicy.

Odżywka 
dO włOsów

płyn przeciw 
wypadaniu 
włOsów

MaŁGOrzaTa wOlska, 
główny specjalista 
ds. handlowych fi rmy Profarm:

- Seria POKRZEPOL, w której skład wchodzą 
szampon, odżywka, maska oraz płyn, przezna-
czona jest do pielęgnacji włosów wypadających, 
osłabionych i zniszczonych. Potwierdzona ba-
daniami skuteczność serii oparta jest przede 
wszystkim na działaniu surowców roślinnych, 
czyli ekstraktów ze skrzypu polnego, brzozy, 
pokrzywy, rozmarynu, żeńszenia, kiełków soi 
i pszenicy oraz oleju arganowego, od pokoleń 
stosowanych do poprawy kondycji włosów. 
Obecność pantenolu dodatkowo poprawia stan 
uszkodzonych włosów i łagodzi wszelkiego ro-
dzaju podrażnienia skóry. Skojarzone działanie 
substancji aktywnych sprawia, że włosy odzy-
skują zdrowy wygląd i powstrzymane zostaje 
ich wzmożone wypadanie.
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- Firma Ziaja powstała z pasji i z chę-
ci tworzenia preparatów leczniczych 
oraz kosmetyków pielęgnacyjnych 
o jak najprostszych, zbliżonych do 
naturalnych, recepturach opartych 
na farmaceutycznym doświadczeniu 
i inspirowanych surowym nadmor-
skim klimatem. Wysoka jakość, przy-
stępna cena, oryginalne zapachy, 
proste i eleganckie opakowania, 
jasny i uczciwy przekaz, a szczegól-
nie skuteczne działanie preparatów 
sprawiają, że produkty Ziaja cieszą 
się wielką sympatią klientów. Nasze 
produkty nie tylko doskonale wspo-
magają codzienną pielęgnację, ale 
są również źródłem przyjemności 
i dobrego samopoczucia. 
Pierwszym produktem Ziaja był 
krem oliwkowy, który do dziś należy 
do bestsellerów firmy, obok pozo-
stałych produktów tej serii oraz linii 
kozie mleko, masło kakaowe, intima, 
sopot.

krem: odżywczy krem do pielęgnacji 
twarzy,  dostarcza skórze cennych 
substancji odżywczych, regeneruje, 
wygładza i działa ochronnie. Regularnie 
stosowany. przywraca skórze piękny 
wygląd i wyraźnie poprawia jej koloryt.

jOanna 
kOwalczuk, 
kierownik działu Marketingu 
ziaja ltd:

na bazie oleju z oliwek, do pielęgnacji 
skóry suchej i normalnej. Intensywnie 
odżywia, wygładza i regeneruje na-
skórek, zapobiega nadmiernej utracie 
wody. 

naturalny 
krem 
OliwkOwy

kOzie mlekO
krem 1 – nawilżanie: to aktywny pre-
parat o intensywnym działaniu nawil-
żającym skórę suchą i mało elastyczną. 
Stymuluje naturalne procesy odnowy 
naskórka, wyraźnie wygładza drobne 
zmarszczki i zapobiega fotostarzeniu. 

masłO kakaOwe

Spotkania stworzone z myślą o przed-
siębiorcach i dla przedsiębiorców, któ-
rzy cenią sobie siłę relacji. Bo w bizne-
sie nieważne kogo Ty znasz, ważne kto 
zna Ciebie.  W czasach, gdy czas stał się 
towarem deficytowym zdecydowanie 
jest popyt na tego typu wydarzenia.

Imprezy z cyklu „Business Fast Date, 
czyli Biznesowa Szybka Randka” organi-

szybkie ranDki w wydaniu BiznesOwym
Biznesowe szyb-
kie randki to nowa 
forma networkingu 
w trójmieście.

zowano już m.in w hotelu Best Western 
Villa Aqua w Sopocie i w gdańskim ho-
telu Szydłowski.
Zasady są proste: uczestnicy mają 4 
minuty na rozmowę przy jednym stoli-
ku (po 2 minuty na osobę). Koniec cza-
su sygnalizuje dzwonek i wtedy należy 
przejść do kolejnego stolika. Takich roz-
mów przewiduje się ok. 20 na 1 uczest-
nika  podczas jednego wydarzenia.
-To doskonała okazja do poznania wielu 
osób (potencjalnych klientów, kontra-
hentów, czy partnerów biznesowym) 
w tak krótkim czasie i to w bezpośred-
nim kontakcie "face to face"! Ta forma 
zdecydowanie "chwyciła -podkreśla 
Fatima Zblewska z firmy VIP EVENT.
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W Turnieju, który miał miejsce na polu 
golfowym Sierra Golf Club w Pętkowi-
cach k. Wejherowa, brali udział goście 
oraz klienci zaproszeni przez Alior Bank 
– sponsora tytularnego Turnieju, oraz 
sponsorów dodatkowych – Fundusze 
Inwestycyjne Eques TFI S.A., Skarbiec 
TFI S.A. oraz Mennicę Wrocławską.

Podczas dwóch dni turniejowych 
zmagań kilkudziesięciu zawodników 
rywalizowało o tytuł mistrzowski w ka-
tegoriach Senior i Mid-amator. Osobno 
sklasyfikowano kobiety, osobno męż-
czyzn. Poniżej znajdują się nazwiska 
najlepszych uczestników turnieju:

Mid-amatorki SGC Strokeplay Brutto (1. 
Oksana Wojtkiewicz, 2. Marzena Szpil-
man, 3. Ute Kisielewski); Mid-amatorzy 
SGC Strokeplay Brutto (1. Lech Soko-
łowski, 2. Bogdan Szpilman, 3. Jacek 
Ciesiołkiewicz); Seniorki SGC Strokeplay 
Brutto (1. Małgorzata Brodowska, 2. 
Anna Rydzkowska, 3. Barbara Bobiń-
ska); Senior SGC Strokeplay Brutto (1. 
Henryk Konopka, 2. Andrzej Bagiński, 3. 
Jarosław Szwarc).

sierra golf club 
zOrGanizOwał turniej 
aliOr Banku
na Polu golfowym SIERRa golf Club w PęTkowICaCh odbył SIę TuRnIEJ alIoR bank PRIvaTE 

bankIng. RywalIzaCJa TRwała dwa dnI. wŚRód SEnIoRów zwyCIężylI małgoRzaTa bRodow-

Ska I hEnRyk konoPka.

TEKST: Piotr Smoliński| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Jak Pan trafił do Hotelu Wieniawa?

- Z Elbląga przez Bydgoszcz (śmiech). Właśnie 
w Elblągu skończyłem szkołę gastronomiczną 
i tam początkowo pracowałem w branży. Moje 
kolejne miejsca pracy to hotel w Krynicy Morskiej 
i hotel City w Bydgoszczy. Właśnie to ostatnie 
miejsce wspominam szczególnie miło, tam też 
nauczyłem się specyfiki pracy w hotelowej restau-
racji. Miałem świetnych szefów i podobało mi się 
podejście, które zachęcało do kreatywności. Gdy 
przygotowywaliśmy potrawy dla grupy gości, każ-
dy z kucharzy musiał mieć swój oryginalny pomysł 
na dania. Dobre pomysły były realizowane, a te 
nieudane były poprawiane. Po kilku latach prze-
niosłem się nad morze, do hotelu Faltom w Rumi, 
a jeszcze później do hotelu Wieniawa w Rekowie.

Państwa hotel często przyjmuje golfistów, któ-
rzy korzystają z pobliskich pól golfowych, albo 
symulatora w hotelu? Czy tacy klienci oczekują 
specjalnych pozycji w menu restauracyjnym?

- Nie zauważyłem tego. Golfiści, którzy u nas 
nocują, to często goście ze Szwecji. Przebywając 
w Polsce, oczekują tradycyjnego, staropolskiego 
menu. Dla takich gości zjedzenie tradycyjnej go-
lonki stanowi wielką frajdę i okazję do kontaktu 
z polską kuchnią.

Karta w restauracji hotelu jest dosyć skromna. To 
celowy zabieg?

kucharz musi Być 
oryginalny

z krzysztofem krzywdziń-
skim, szefem kuchni w ho-
telu wieniawa w rekowie 
Górnym rozmawia Grze-
gorz Bryszewski.

chcemy, żeBy karta Była punktem 
wyjścia dla klientów hOtelOwej 
restauracji. nasz hOtel jest kame-
ralny i mOżemy zaOferOwać GO-
ściOm takie indywidualne, niemal 
rOdzinne pOdejście. 

 ZDJĘCIA: Rafał Korbut



   81

 | 81
Express Biznesu /  Lifestyle

Kaszę gryczaną, najle-
piej prażoną, wrzucamy 
do rondla z gotującą się 
wodą (2 szklanki wody 
na 1 szklankę kaszy). 
Można wrzucić liść 
laurowy lub szczyptę 
otartego w palcach ma-
jeranku. 
Gotujemy na wolnym 
ogniu pod przykry-
ciem, sprawdzając czy 
kasza wchłonęła wodę 
i mieszając. W misecz-
kach przygotowujemy 
pokrojony seler na-
ciowy (tniemy wzdłuż 
łodygi), cebulkę pokro-
joną w kostkę, ząbek czosnku 
miażdżymy, a drobno posikaną 
paprykę, oczyszczoną z nasion, 
kroimy w kostkę. Pierś doprawia-
my z obu stron świeżo mieloną 
solą i pieprzem, posypujemy ją 
również delikatnie, z obu stron 
papryką wędzoną. Następnie 
wcieramy oliwę tak, aby wszyst-
kie przyprawy połączyły się ze 
sobą i piersią. 
Nagrzewamy patelnię z odrobiną 
oliwy i smażymy pierś od strony 
skórki. Gdy skórka się zrumie-
ni, obracamy na drugą stronę 
i zmniejszamy temperaturę pod 
patelnią. Kontynuujemy smaże-
nie na wolnym ogniu przez ok.10 
minut pilnując, aby pierś utrzy-

mała złocisty kolor z obu stron. 
Na chwilę ściągamy pierś z patel-
ni i w ten sam tłuszcz wrzucamy 
paprykę, po chwili cebulę, seler 
naciowy i czosnek. Delikatnie 
doprawiamy solą i pieprzem. 
Gdy cebula się lekko zeszkli, do-
dajemy kaszę z rondla i wszystko 
razem smażymy jednocześnie 
mieszając. Gotową sałatkę z ka-
szy układamy na talerzu, jedno-
cześnie na środku robiąc małe 
gniazdko na pierś, którą tam 
układamy. Całość posypujemy 
posiekaną pietruszką i polewamy 
oliwą, dla dekoracji z boku dokła-
dany przekrojone na pół pomi-
dorki. Do dania podajemy oliwę 
w osobnym naczyniu.

- Tak. Chcemy, żeby karta była punktem wyjścia 
dla klientów hotelowej restauracji. Nasz hotel 
jest kameralny i możemy zaoferować gościom 
takie indywidualne, niemal rodzinne podejście. 
Klienci mogą więc ze mną porozmawiać i zamó-
wić dania na kolejne dni.  
Jesteśmy otwarci na takie prośby i mamy też go-
ści, którzy odwiedzają nas regularnie z powodu 
konkretnych dań. Jeden z klientów uwielbia na-
sze żeberka i otrzymywał takie danie także wte-
dy, gdy nie pojawiało się już w menu. W podob-
ny sposób do menu wrócił łosoś w szyjkach ra-
kowych. To danie stało się już niemal wizytówką 
naszej restauracji, wielu stałych gości odwiedza 
nas tylko po to, żeby pozachwycać się łososiem.

Proszę powiedzieć, co nowego planuje Pan 
wprowadzić do menu w letnim wydaniu?

- Nie mogę zdradzić szczegółów, ale postaram się 
wprowadzić kolejne akcenty kuchni staropolskiej 
i elementy kuchni kaszubskiej. Będziemy oczywi-
ście tworzyć potrawy z wykorzystaniem owoców 
i warzyw z naszych najbliższych okolic, w menu 
pojawi się także gęsina. 

Skąd czerpie Pan inspirację do nowych potraw?

- Ostatnio głównie z internetu. Mam na myśli 
strony internetowe znanych zagranicznych ku-
charzy. Oczywiście nie zamierzam wprowadzić 
takich dań bez zmian w naszych hotelu, tylko te 
przepisy dostosować do polskiej kuchni regional-
nej. Ostatnio zaciekawiło mnie jedno z rozwiązań 
kuchni molekularnej, czyli herbaciany makaron. 
Zamierzam taki pomysł wykorzystać jako doda-
tek do jednego z dań z kuchni staropolskiej.

pierś z chrupiącą 
skórką na sałatce 
z kaszy Gryczanej
SKŁADNIKI: 

• pierś kurczaka ze skórką 120 - 140 g 
• sól morska (świeżo mielona) 
• pieprz kolorowy (świeżo mielony) 
• papryka wędzona słodka 3g 
• seler naciowy 60 g 
• papryka czerwona 1 szt. 
• pomidorki cherry 2 szt. 

• masło 100 g 
• oliwa z oliwek 50 ml 
• czosnek 1 ząbek 
• cebula 40-50 g 
• jarmuż 50 g 
• kasza gryczana 100g 
• pietruszka nać 1 pęczek.
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W Gościcinie przy ulicy Mickiewicza 
9 oficjalnie otwarto ogród pokazo-
wy „Orlex Betonu” przy autoryzo-
wanym punkcie sprzedaży „Libet 
Platinium”. To przedsięwzięcie firmy 
z Orla k. Wejherowa, znanej na rynku 
nieruchomości.

Wyłącznym właścicielem ogrodu jest 
„Orlex Beton”, firma, która nawiązała 
współpracę z „Libetem”, producentem 
kostki brukowej, oraz z „7 dla ogrodu” 
– firmą zajmującą się ogrodnictwem 
i aranżacją ogrodowych przestrzeni.

W ogrodzie pokazowym firmy „Orlex 
Beton” każdy znajdzie coś dla siebie. 
Ideą autoryzowanego punktu sprze-
daży „Libet Platinium” jest kom-
pleksowość obsługi klienta. „Orlex 
Beton” praktycznie wyręczy swoich 
klientów, oferując im wszystko, czego 
potrzebują, aby powstał ich wyma-
rzony ogród.

Na sobotnie otwarcie przybyli wła-
ściciele trzech zaprzyjaźnionych firm 
– „Orlex Betonu”, „Libetu” oraz „7 
dla ogrodu”. Nie zabrakło zaintereso-

wanych ogrodnictwem oraz 
przyszłych klientów, którzy – 
po przecięciu wstęgi – zostali 
oprowadzeni po ogrodzie.

Autoryzowany punkt sprze-
daży „Libet Platinium” jest 
otwarty od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7 do 
16, a w sobotę od 7 do 13.

oGróD orlex betonu 
Otwarty
w SoboTnIE PoPołudnIE w goŚCICInIE zoSTał ofICJalnIE 
oTwaRTy ogRód Pokazowy PRzy auToRyzowanym Punk-
CIE SPRzEdaży „lIbET PlaTInIum” – To naJnowSza InwESTy-
CJa fIRmy „oRlEx bETon”, znanEJ PRzEdE wSzySTkIm z bu-
downICTwa mIESzkań.

W okresie oświecenia, czwartkowe 
obiady łączyły polską inteligencję 
i były pretekstem do dzielenia się  
uwagami odnośnie rozwoju polskiej 
kultury.  Do tej tradycji nawiązywało 
czwartkowe spotkanie Pomorskiego 
Klubu Biznesowego, które zorgani-
zowano w Tawernie Nadmorskiej.

W restauracji goszczono stałych 
członków, ale także powitano 
nowych, którzy po oficjalnym 
przywitaniu otrzymali certyfikaty 
klubowiczów. 
Podczas czwartkowego obiadu za-
prezentowane zostały także plany 
rozwoju klubu na letni sezon, który 
dla wielu członków jest czasem 
wzmożonej pracy. 
Jak wspomina prezes PKB - Artur 
Kowalczyk, czwartkowe spotkanie 
było mniej formalne niż poprzednie, 
jednak wciąż bardzo ważne, gdyż 
członkowie klubu mogli po raz kolej-
ny się spotkać i integrować.
Dobór miejsca nie był przypadkowy. 
Tawerna Nadmorska jest członkiem 
Pomorskiego Klubu Biznesowego, 
a jej właściciel - Adam Mierosławski 
czuwał nad prawidłowym przebie-
giem  spotkania.

czwartkOwy 
obiaD pkb

TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: Piotr Smoliński
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Aby podkreślić niepowtarzalną obiektu, 
jego otwarcie zorganizowano w bajko-
wej atmosferze.
Na dwa dni Pałac wraz pięknym par-
kiem zamienił się w magiczny świat 
Alicji w Krainie Czarów.  Goście znaleź-
litam restaurację Biały Królik, numery 
pokoi zostały zastąpione karcianymi 
symbolami, a wystrój wnętrz jest rów-
nie czarujący i kolorowy jak kraina, do 
której trafiła Alicja.
W dniu otwarcia dodatkowo po pałacu 

przechadzały się strojne postaci z baśni 
tj. Szalony Kapelusznik, Biała i Czerwo-
na Królowa oraz sama główna bohater-
ka szukająca w zakamarkach obiektu 
białego królika. 
Na przybyłych gości  dnia czekała 
masa atrakcji - od zwiedzania obiektu 
poprzez wykwintną kolację autorstwa 
Szefa Kuchni Marcina Popielarza, aż po 
koncert Wojtek Mazolewski Quintet. 
Nad całością czuwały właścicielki obiek-
tu – siostry Anna i Martyna Górskie.

Magiczne 
otwarcie 
pałacu Quadrille

w zespole pałacowo-parkowym przy ul. fol-
warcznej w Gdyni-Orłowie powstał nietu-
zinkowy obiekt w stylu boutique - Quadrille 
conference & spa. 

 TEKST: Jakub Rewiński | ZDJĘCIA: materiały prasowe



   85

 | 85
Express Biznesu /  Lifestyle

Urlop czas luzu i beztroskiej zabawy. Wyjazdy zagraniczne 
i krajowe są po to, aby poznać świat nie tylko oczami, ale 
i podniebieniem. Czy zatem warto rozpocząć dietę i co zro-
bić kiedy już się na niej jest?
 
Zostawcie sobie proces zmiany diety, odchudzania czy inne 
cele dietetyczne, na czas po urlopie. Najbardziej efektyw-
nie pracuje się w swoim przeważającym w roku stylu życia. 
Dzień z reguły jest do przewidzenia, ma pewien schemat 
działań. W takiej sytuacji jest o wiele łatwiej wdrożyć nowe 
nawyki żywieniowe i nie ulec pokusom. W wakacje łatwo 
złamać nowe zasady bez uprzedniego przygotowania. To co 
możecie zrobić dla siebie to postarać się nie przytyć i prze-
strzegać zasad, które dotyczą „zaawansowanych”.

Dla zaawansowanych

Kiedy już jesteście w jakimś procesie dietetycznym, 
a w przeważającej części dotyczy on odchudzania, to warto 

się postarać, aby trud włożony w dotychczasowe efekty nie 
poszedł na marne.

Co zatem zrobic?

Niezależnie od tego gdzie spędzasz urlop postaraj się jeść 
3-4 razy dziennie. Nie funkcjonuj na 2 obfitych posiłkach 
(zwykle jest to śniadanie i obiadokolacja). Wstaw pomię-
dzy porcję owoców lub warzyw, które można łatwo kupić, 
możesz też zjeść lekką sałatkę lub talerz zupy. Jeśli miejsce, 
w którym przebywasz nie oferuje barów i restauracji, to 
zrób sobie przed wyjściem w teren kanapki, zabierz owoce, 
orzechy, sok warzywny, aby utrzymać w miarę stały poziom 
cukru we krwi. Jedz to na co masz ochotę (myślę tu o po-
siłkach) jeśli okażą się zasobne w kalorie z np.z  tłuszczu 
i węglowodanów – zjedz to, lecz w mniejszej ilości. Nie od-
mawiaj sobie wakacyjnych smaków, ale postaraj się nie do-
kładać do nich jeszcze kalorycznych przekąsek. Ruszaj się na 
tyle i ile to możliwe. To zawsze troche pobudzi metabolizm.

Dieta na urlopie.
Nie sądzę
urlop czas luzu i beztroskiej zabawy. wyjaz-
dy zagraniczne i krajowe są po to, aby poznać 
świat nie tylko oczami, ale i podniebieniem. 
czy zatem warto rozpocząć dietę i co zrobić 
kiedy już się na niej jest?

TEKST: Anna Słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy

Klinika stomatologiczna oraz fundacja 
dla dzieci Vivadental objęła  badania-
mi dentystycznymi  ponad 130 dzieci.

Młodzi pacjenci, między innymi 
z Ośrodka Rewalidacyjno - Wycho-
wawczego "Żuławski Słonecznik", 
Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego (OREW) w Jezierni-
ku, Domu im. J. Korczaka oraz z Przed-
szkola Integracyjnego „Tuptusie” na 

jeden dzień zarezerwowali klinikę 
Vivadental tylko dla siebie. 
Dzieci skorzystały z podstawowych 
badań i analiz stomatologicznych, 
po czym zostały poddane leczeniu. 
Wyniki badań posłużą do ustalenia 
indywidualnych spotkać w klinice, któ-
re mają odbyć się jesienią tego roku. 
Ponadto, pracownicy fundacji pokazali 
podopiecznym jak prawidłowo dbać 
o higienę jamy ustnej oraz przekazali 

ViVaDental dla dzieci
im elektryczne szczoteczki ufundowa-
ne przez markę Philips. Dzieci także 
przygotowały prezenty dla wolontariu-
szy w zamian za ich ogromne wsparcie 
w miejscu, które każdemu kojarzy się 
z bólem i odgłosem wiertła.



 86    

Skąd pomysł połączenia rozgrywek spor-
towych z biznesem? Dlaczego postanowi-
ła Pani zorganizować turniej właśnie dla 
biznesu?

- Swoją firmę prowadzę już szósty rok. 
W tym czasie miałam przyjemność pracy 
dla ponad trzydziestu podmiotów. Na co 
dzień realizuję w tych firmach programy 
rozwojowe, które poprzedzone są bada-
niami m.in. z zakresu satysfakcji i zaanga-
żowania pracowników. Dzięki takim bada-
niom jesteśmy w stanie wskazać obszary 
i rozwiązania, dzięki którym relacje w fir-
mie stają się stabilniejsze, a efektywność 
przedsiębiorstwa rośnie. Takim właśnie 
rozwiązaniem jest również Beach Volley-
ball Business Cup.

Czyli sportowe emocje na boisku popra-
wiają relację między pracownikami oraz 
sprzyjają integracji?

- Zdecydowanie tak. Wspólne doświadcze-
nia rywalizacji z innymi firmami, zwłaszcza, 
że nie dotyczą codziennej pracy, umacniają 
relacje i jak mówią nasi uczestnicy, zwięk-
szają poczucie przynależności do firmy.

Czy to przekłada się później na poprawę 

atmosfery w firmach?

- To w dużej mierze zależy od tego, jak 
udział i sukcesy w takim turnieju celebro-
wane są przez firmy. Pamiętać należy, że 
atmosfera zależy od wielu różnych czynni-
ków. Natomiast coraz więcej firm dostrze-
ga rolę aktywności sportowej i realizuje 
w tym zakresie systematyczne działania. 
To także postanowiliśmy docenić i promo-
wać – stąd nasza tegoroczna nowość, czyli 
Konkurs na Sportową Firmę Roku. W tym 
roku laureatem Konkursu jest zwycięzca 
Turnieju – ten fakt niech posłuży, jako 
odpowiedź.

Czy planowane są podobne wydarzenia 
w przyszłości? A może macie Państwo 
jakieś inne, nowatorskie pomysły?

- Turniej doczekał się swojej piątej edycji. 
Wszystko wskazuje na to, że będą kolejne. 
Jesteśmy na etapie podsumowań tego-
rocznych doświadczeń. Z pomysłami jest 
tak, że przychodzą spontanicznie, a każda 
kolejna edycja BVB Cup wzbogacana jest 
o nowe elementy. Natomiast nie byłyby 
one możliwe, gdyby nie chęć udziału za-
wodników oraz zaufanie i wsparcie wszyst-
kich naszych partnerów.

Sportowe emocje

z moniką reszko, właścicielką firmy hu-
man concept&solutions, ekspertem ds. 
komunikacji i relacji wewnętrznych, pomy-
słodawcą Beach Volleyball Business cup, 
rozmawia rafał korbut. 

pOłączOne z Biznesem

Piąta edycja turnieju siatkarskiego 
Beach Volleyball Business Cup 2015 
została rozegrana na sopockiej pla-
ży. Zwyciężyła drużyna Adva Optical 
Networking, która zdobyła również 
nagrodę Sportowej Firmy Roku. 

32 zespoły reprezentujące 25 firm 
zarówno polskich (np. Torus czy Gru-
pa Lotos), jak i międzynarodowych 
(np. PwC czy Goyello) przystąpiły do 
rywalizacji w piątej już edycji turnie-
ju siatkarskiego dedykowanego śro-
dowisku biznesowemu. Pierwszego 
dnia odbyły się rozgrywki grupowe 
z których wyłoniono 16 drużyn kon-
tynuujących rywalizację następnego 
dnia według systemu brazylijskiego. 
Łącznie w ciągu dwóch dni rozegra-
no 110 meczy zapewniając bardzo 
wysoki poziom sportowej rywaliza-
cji. – W tym roku naszej drużynie 
nie udało się wskoczyć na podium, 
ale mecze i tak dostarczyły mnóstwa 
emocji – mówi Monika Brzozowska 
z firmy Torus, dopingująca swoich 
kolegów z pracy grających w turnie-
ju. Po zaciętej walce zwyciężył zespół 
Adva Optical Networking przed So-
fitel Grand Sopot oraz Saur Neptun 
Gdańsk. Nowością w tegorocznym 
turnieju był konkurs na Sportową 
Firmę Roku. Tutaj również wygrała 
Adva Optical Networking wyprze-
dzając Grupę Lotos oraz Goyello. 
Podczas tegorocznej edycji BVB Cup 
po raz kolejny pobito rekord fre-
kwencji, zarówno wśród zespołów, 
jak i kibiców. Organizatorzy dziękują 
zawodnikom, kibicom i partnerom 
wydarzenia.

turniej siatkarski 
bVb cup 2015
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w dniu 19 czerwca 2015 roku w ogrodach ho-
telu sofitel Grand w sopocie odbyła się let-
nia Gala Biznesu pracodawców pomorza.

Letnia 
Gala Biznesu

 To jedno z najważniejszych wydarzeń 
środowiska gospodarczego, za sprawą 
nagradzanych osób, osiąga rangę ogól-
nopolską. Letnia Gala Biznesu organi-
zowana jest co 2 lata, a kandydatury 
osób nominowanych do nagród w 
poszczególnych kategoriach są wnikli-
wie oceniane przez powołane kapituły 
poszczególnych kategorii nagród. Pod-
czas gali wręczono nagrody osobom 
oraz instytucjom mającym istotny 
wpływ na kondycję polskiej gospodar-

ki oraz wspierającym rozwój przedsię-
biorczości. Organizacja doceniła także 
przedstawiciela biznesu, któremu swo-
ją wizją i przyjętą strategią rozwojową 
oraz konsekwencją udało się ciężką 
pracą, uporem, pomysłowością zbu-
dować swoje przedsiębiorstwo. Temu 
niezwykle podniosłemu wydarzeniu z 
nutą elegancji towarzyszyła muzyka w 
wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameral-
nej Sopot pod dyrekcją prof. Wojcie-
cha Rajskiego.
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Regularne nadawanie audycji gdań-
scy radiowcy rozpoczęli kilkanaście 
dni później 29 czerwca. Z okazji tego 
okrągłego jubileuszu tegoroczna Gala 
Radia Gdańsk z udziałem wielu zna-
mienitych gości odbyła się w Europej-
skim Centrum Solidarności. 
Gospodarzem wieczoru był Lech Pa-
rell - redaktor naczelny i prezes Radia 
Gdańsk. Najbardziej zasłużonych 
radiowców wyróżniono – nadanymi 
przez prezydenta RP - wysokimi od-
znaczeniami państwowymi. Tradycyj-
nie wybitnych gości radiowej radiow-

cy uhonorowali statuetkami Radio-
wych Osobowości Roku, wręczono też 
Bursztynowe Mikrofony, najlepszym 
pracownikom rozgłośni.
Niewątpliwą atrakcją niedzielne gali 
była możliwość obejrzenia i wysłu-
chania na żywo słowno-muzycznego 
widowiska „Filip” – adaptacji opowia-
dania Leopolda Tyrmanda, w reży-
serii Krzysztofa Czeczota z udziałem 
m.in. Olgi Bołądź, Anny Próchniak, 
Pawła i Antoniego Królikowskich, 
Józefa Pawłowskiego oraz Antoniego 
Pawlickiego.

70 lat 
radia Gdańsk
minęło 70 lat odkąd z Gradowej Góry swoją 
pierwszą - próbną wówczas audycję nadało 
radio Gdańsk. Było to 13 czerwca 1945 roku. 

 TEKST: Andrzej Gojke| ZDJĘCIA: Andrzej Gojke
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Na otwarcie salonu w gdańsku przybyło mnóstwo 
gości. Jednym z punktów kulminacyjnych (tak, tak, 
podczas tej imprezy było ich więcej, niż jeden) było 
oczywiście przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie 
salonu. 
Wstęgę przecinali przedstawiciele BMW: Stefan Van 
Herpen - prezes PGA Polska, Paul de Courtois - dyrek-
tor generalny BMW Group Polska, Magdalena Marks 
- prokurent oraz Krzysztof Kołodziejski - dyrektor za-
rządzający Bawaria Motors Gdańsk. 
Drugim z najważniejszych punktów programu była 
prezentacja samochodowej gwiazdy – nowego BMW 
X6 w wersji M. A jeśli komuś było mało emocji – na 
piętrze salonu wystawiony był model, który chyba 
każdego przyprawi o wzrost adrenaliny – BMW i8. 
- Co prawda salon zaczął funkcjonować w pierwszych 
dniach maja, ale dziś świętujemy oficjalne otwarcie – 
wyjaśnia Krzysztof Kołodziejski, dyrektor zarządzający 
Bawaria Motors Gdańsk. - To dla nas bardzo ważne 
wydarzenie. Po raz pierwszy w jednym miejscu zgro-
madzili się przedstawiciele marki BMW, cały personel 
i nasi klienci, aby wspólnie świętować narodziny tego 
obiektu.
Kolejną atrakcją wieczoru był koncert Macieja Zako-
ścielnego, który swoim głosem poruszył szczególnie 
tę kobiecą część widowni.

nowy salon bmw 
juz Otwarty
Bmw Bawaria to czołowy 
dealer samochodów marek 
Bmw i mini w polsce. Ba-
waria właśnie otworzyła 
salon w trójmieście. 
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mOtOryzacyjne 

nowinki producenci samochodów wciąż dwoją się 
i troją, żeby zaskoczyć swoich klientów czymś 
wyróżniającym się i oryginalnym. czymś, co 
zachęci do kupna samochodu właśnie dane-
go producenta. zajrzeliśmy więc do kilku sa-
lonów, aby zobaczyć, jakie nowinki czekają 
na miłośników motoryzacji tego lata.

Nowa Toyota Avensis zachwyci Cię mnó-
stwem sprytnych rozwiązań. Zaawanso-
wane systemy bezpieczeństwa, szeroki 
wybór niezwykle wydajnych i ekono-
micznych silników oraz wyrafinowane 
wnętrze i dynamiczna sylwetka — nowa 
Toyota Avensis oferuje wszystko, czego 
można oczekiwać od auta. Przednie re-
flektory wykonane w technologii PURE 
LED nadają nie tylko drapieżnego wyglą-
du, ale zapewniają doskonałe oświetle-
nie drogi. Tylne światłowody kształtem 
nawiązują do litery V, a szeroka gama 
wzorów felg pozwala na indywidualne 
podejście do wyglądu auta. Wnętrze 
także pozwala poczuć pełnię luksusu. 

Zegary zostały umieszczone w spor-
towych tubach po obydwu stronach 
kolorowego wyświetlacza TFT wyświe-
tlającego wszelkie niezbędne podczas 
jazdy informacje. Udoskonalone fotele 
zapewniają komfort jazdy. Radar lase-
rowy i kamera umieszczone na przed-
niej szybie system aktywnej ochrony 
przedzderzeniowej umożliwiają: ostrze-
żenie o niebezpieczeństwie zdarzenia 
czołowego, autonomiczne hamowanie 
awaryjne, ostrzeżenie o niezamierzo-
nej zmianie pasa ruchu, odczytywanie 
znaków drogowych.  Auto jest dostępne 
w dwóch rodzajach nadwozia: Touring 
Sports lub sedan.  

zachwycająca toyota

Luksusowy model Volvo – XC90 - o ma-
jestatycznej linii nadwozia dzięki nowo-
czesnym silnikom zapewnia dynamiczną 
jazdę i rewelacyjne osiągi. 
Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia 
dostęp do setek funkcji podczas prowa-
dzenia, a zestaw audio Bowers & Wilkins 
pozwala czerpać satysfakcję z najwyższej 
jakości dźwięku. Wszystko w wyjątko-
wym wnętrzu wykończonym z niezwykłą 
starannością miękką skórą, drewnem 
i metalem.
Wszystkie elementy są harmonijnie do 
siebie dopasowane i wykonane  z najwyż-

szej jakości materiałów. Swoją wyjątko-
wość wnętrze zawdzięcza detalom - jak 
wykonana  ze szkła kryształowego gałka 
zmiany biegów czy wentylowane fotele 
z ergonomicznym oparciem, funkcją ma-
sażu i czterostopniową, elektryczną regu-
lacją podparcia odcinka lędźwiowego.
Producent zwiększył moc XC90, jed-
nocześnie ograniczając jego wpływ na 
środowisko naturalne. Samochód został 
wyposażony w różne tryby jazdy (m.in. 
komfortowy i terenowy) dopasowane 
do rodzaju nawierzchni i aktualnego na-
stroju kierowcy. Warto wspomnieć także 

o systemie Sensus, umożliwiającym ste-
rowanie głosem lub dotykiem.

VolVo stwOrzOne  Od nOwa

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Doskonalenie konstrukcyjne, dbałość 
o szczegóły i wyjątkowy design – to 
cechy nowego modelu Kia Optima. 
Trafiając w gusta klientów poszu-
kujących alternatywy w ówcześnie 
monotonnym segmencie „D” Optima 
wspięła się na szczyt światowej sprze-
daży Kia i przez trzy kolejne lata była 
markowym bestsellerem w USA. 
Projektanci Kia stanęli przed zadaniem 
zachowania tożsamości samochodu, 
nadając mu modernizmu i świeżości. 
I udało im się - stworzyli pełną wyra-
finowania i dynamiki bryłę sedana, 
który jest bezbłędnie rozpoznawalny 
jako Kia i niemal bije w oczy swą obec-
nością na drodze.

Optima 2016 zachowuje swą charak-
terystyczną i atletyczną osobowość. 
Wyższy komfort jazdy, lepsze prowa-
dzenie i obszerność wnętrza zapewnia 
dłuższa, poszerzona i sztywniejsza 
płyta podłogowa. Luksusowa kabina 
nowej Optimy zadziwia jakością i pre-
cyzją wykonania przewidzianą dla 
wszystkich wersji modelowych.
Nowa Optima zaprojektowana została 
jako samochód funkcjonalny o za-
cięciu sportowym, a jego wymiary 
wewnętrzne są nieco większe niż 
poprzednio. 
Nowa Kia Optima wejdzie do sprze-
daży w Europie pod koniec bieżącego 
roku.

Nowa generacja Audi A4 Limousine 
i Audi A4 Avant fascynuje pionierską 
syntezą techniki i estetyki. Ta rodzina 
modelowa Audi została od podstaw, 
pod każdym względem, opracowana 
na nowo. Ogromną uwagę poświęcono 
redukcji emisji CO2. Wszystkie rozwią-
zania techniczne natomiast zaprojek-
towano tak, by wydatnie wpływały na  
zmniejszenie oporów podczas jazdy. 
Aerodynamika jest wręcz wzorcowa: 
współczynnik oporu powietrza 0,23 
w A4 Limousine, to najlepszy wynik 
w swojej klasie. 
Nowa generacja czterocylindrowych, 

benzynowych silników TFSI, wyznacza 
nowe standardy pod względem zużycia 
paliwa, emisji spalin i mocy. Systemy 
wsparcia kierowcy i infotainment są 
dokładnie takie same, jak w pojazdach 
klasy luksusowej. W porównaniu do 
poprzedniego modelu, wymiary no-
wego A4 wzrosły, ale ciężar własny 
znacznie się zmniejszył – nawet aż 
o 120 kg. Karoseria, dzięki inteligentnej 
kompozycji użytych materiałów i lekkiej 
konstrukcji, jest jedną z lżejszych w tej 
klasie pojazdów. 
Debiut Audi A4 Limousine oraz A4 
Avant zaplanowano na jesień 2015.

„czwórka” Od auDi

Optymalna kia
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Firma Samsung Electronics wprowa-
dza nowe słuchawki LEVEL U Blueto-
oth. Słuchawki zapewniają wysoką 
jakość dźwięku, także w przypadku 
połączeń telefonicznych, oraz są wy-
godne w codziennym użytkowaniu. 
Słuchawki LEVEL U są wyposażone w 
baterię o długiej żywotności i znako-
micie sprawdzają się przy korzystaniu 
z aplikacji zamieniających tekst na 
mowę. 
Level U oferowane w wielu atrak-
cyjnych wersjach kolorystycznych 

– niebiesko-czarnej, białej, złotej i nie-
bieskiej – pasują do każdej stylizacji. 
Ważące zaledwie 33 g słuchawki z 
miękkimi i elastycznymi przeguba-
mi oraz regulowanym pałąkiem są 
wygodne w noszeniu. W Level U za-
stosowano tłumiące hałas wkładki, 
gwarantujące komfort nawet przy 
długotrwałym korzystaniu z urządze-
nia. Magnetyczne nauszniki przylegają 
do siebie, dzięki czemu nieużywane 
słuchawki łatwiej jest przenosić, gdyż 
zajmują one mniej miejsca.

GaDŻetomania

Samsung Electronics zaprezentował 
dyski półprzewodnikowe (SSD) 850 
PRO i 850 EVO, o pojemności 2 tera-
bajtów (TB). Nowe, 2 terabajtowe dys-
ki SSD 850 PRO i EVO, podobnie jak 
wcześniejsze modele, są umieszczone 
w aluminiowych obudowach 2,5”, o 
grubości 7 mm. 2 terabajtowy dysk 

850 wyróżnia się  wysoką wydajno-
ścią i efektywnością energetyczną.
Samsung gwarantuje, że żywotność 
dysku 850 PRO 2 TB wynosi 10 lat lub 
300 terabajtów zapisanych ogółem 
(TBW). W przypadku dysku 850 EVO 2 
TB to odpowiednio: 5 lat lub 150 
TBW.

nowe dyski 
samsunga

nOwOczesny 
Odtwarzacz blu-ray
Firma Sony wprowadza nowy odtwa-
rzacz Blu-ray Disc™ BDP-S6500, który 
poprawia jakość każdego oglądanego 
materiału, od fi lmów z domowej kolekcji 
po rozrywkę z Internetu.
Po podłączeniu odtwarzacza do telewi-
zora 4K obraz jest poddawany interpo-
lacji do jakości 4K Ultra HD, dzięki cze-
mu staje się jeszcze bardziej naturalny 
i wyrazisty. Wydajny 

procesor przekształca standardowy 
sygnał wideo i generuje materiał o roz-
dzielczości zbliżonej do 4K (3840 x 2160) 
― czterokrotnie większej niż Full HD. 
Zaawansowana technologia super 
Wi-Fi umożliwia sprawne przeglądanie 
Internetu i strumieniową transmisję. 
Wewnętrzny system wielu anten wyko-
rzystuje technologię MIMO (Multi Input 
Multi Output).

słuchawki 
dla wymaGających
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