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PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

prawdziwą przyjemnością 
oddajemy w Państwa ręce 
kolejny, 37 numer Expres-
su Biznesu, który stanowi 

ostatnie wydanie naszego magazynu 
w 2015 roku.
Tradycyjnie już, w numerze znajdzie-
cie Państwo wybór najciekawszych 
materiałów biznesowych, gospo-
darczych i samorządowych z woje-
wództwa pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego.
Szczególnie polecamy Państwa uwa-
dze wywiad z Violettą Wojtynek, 
dyrektorem komercyjnym w Orange 
Polska, która opowiada o wprowa-
dzeniu na rynek wyjątkowo szyb-
kiego internetu opartego na nowo-
czesnej technologii. W materiale 
znaleźć można informacje o ofero-
wanych szybkościach internetu, za-
sięgu usługi; nasz rozmówca podkre-
śla także, że internetowe treści będą 
wciąż zwiększać swoją objętość.
Inny, interesujący wywiad z aktual-
nego numeru to rozmowa z Oksaną 
Lomakina, która barwnie opisuje 
specyfikę swojego biznesu, czyli 
eksportu mięsa na rynki wschodnie. 
Lektura wywiadu powinna pokazać 
Państwu jak trudny ale też i fascynu-
jący jest to biznes. 
Nie zapominamy także o samo-
rządach. W aktualnym numerze 
rozmawiamy więc z burmistrzem 
gminy Żukowo, władzami gminy 

Sierakowice i Cedry Wielkie, pisze-
my także o ostatnich  inwestycjach 
w Wejherowie. 
Polecamy również materiał o deba-
cie w Tczewie, gdzie przedstawiciele 
biznesu podpowiadali samorządow-
com, co trzeba stworzyć na wolnym 
terenie w centrum miasta, żeby 
miasto miało szansę na skuteczny 
rozwój. 
W magazynie regularnie publikujemy 
raporty i analizy biznesowe. W aktu-
alnym numerze piszemy o dronach 
i sprawdzamy, czy biznes związany 
z tymi urządzeniami rzeczywiście 
jest tak obiecujący i przyszłościowy 
jak mówią branżowe publikacje. 
W numerze duży nacisk stawiamy 
także na wiadomości związane z go-
spodarką morską, śledzimy ważne 
wydarzenia gospodarcze u naszych 
wschodnich sąsiadów. 
W grudniowym numerze znajdzie-
cie Państwo także obszerną rubrykę 
Lifestyle, gdzie opublikowaliśmy ma-
teriały o „lżejszym”charakterze. Prze-
czytać tam można relację z wybra-
nych wydarzeń biznesowych, kosme-
tycznych i kulinarnych, piszemy także 
o motoryzacji i nieruchomościach. 
                

Życzymy miłej lektury!

iPad 
w Biznesie
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Uczestnicy uroczystej gali zapoznali 
się z zagadnieniami związanymi z in-
strumentami wsparcia polskich eks-
porterów i dyplomacją ekonomiczną 
na rynkach międzynarodowych.  Mia-
ła miejsce także debata o trendach 
i perspektywach w ekspansji zagra-
nicznej polskich firm.
- Droga do lokalnych hitów ekspor-
towych nie jest łatwa, ale na Warmii 
i Mazurach możemy znaleźć kilka 
czynników, które ułatwiają ich po-
wstawanie - środki unijne, determi-
nację i śmiałość naszych przedsiębior-
ców we wchodzeniu na nowe rynki, 
wysoka jakość oferowanych produk-
tów i usług, wysoki poziom naucza-
nia, dostępna siła robocza, innowacje 
– związane również ze środkami unij-
nymi czy inteligentne specjalizacje 

regionu: drewno i meble, żywność 
wysokiej jakości i ekonomia wody 
– powiedział na konferencji Piotr 
Burczyk, wicedyrektor Departamen-
tu Koordynacji Promocji w Urzędzie 
Marszałkowskim.
W trakcie wydarzenia uhonorowa-
ni zostali przedstawiciele firm, które 
swoje produkty eksportują na świato-
we rynki. 
Nagrody przyznawane były w pięciu 
kategoriach: najlepszy eksporter, naj-
dynamiczniejszy eksporter, najlepszy 
debiut w eksporcie, eksportowy pro-
dukt i osobowość eksportu.
Organizatorami konkursu byli m.in. 
redakcja dziennika „Rzeczpospolita” 
oraz Bank Zachodni WBK. Honorowy 
patronat nad imprezą objął marszałek 
województwa Gustaw Marek Brzezin.

województwa 
warmińsko-mazurskiego

Orły eksportu
Poznaliśmy zwycięzców w konkursie „Orły eksportu województwa warmiń-
sko-mazurskiego”, którzy w największym stopniu przyczynili się do ożywienia 
polskiego eksportu.

WYRÓŻNIENIA 2015:

• Najlepszy eksporter regionu: Grupa Meblowa Szynaka Lubawa, Wipasz S.A. Wadąg, 
   ZPU Prawda Sp. z o.o., Ostróda Yacht Sp. z o.o., Sklejka Pisz Paged S.A., 
   Indykpol S.A. GK Olsztyn.

• Najdynamiczniejszy eksporter: DFM Sp. z o.o. Dobre Miasto, Kaczkan Zakład 
   Produkcji Drzewnej Klonowy Dwór, Grupa Meblowa Szynaka Lubawa.

• Produkt eksportowy: Impress Decor Polska Sp. z o.o. Ełk, Kaczkan Zakład Produkcji 
   Drzewnej Klonowy Dwór, Northman Stocznia Jachtowa Węgorzewo, Zortrax S.A. Olsztyn

• Debiut eksportu: ITM Sp. z o.o. Olsztyn, PPU Plastimet Sp. z o.o. Ełk, 

• Osobowość eksportu: Rafał Tomasiak (Zortrax), Jan Szynaka (Grupa Meblowa Szynaka), 
   Leszek Wójcik (Fabryki Mebli Stopłyt i Wójcik), Roman Prawda (ZPU Prawda).

W Hotelu Mikołajki odbyła się pierwsza 
edycja gali „Osobowości i Sukcesy War-
mii i Mazur 2015 podczas której wyróż-
niono czołowe postacie związane z tym 
regionem. 

W trakcie uroczystej gali statuetki trafiły do 
najważniejszych osobistości ze świata sztu-
ki, muzyki, filmu, polityki, mody, sportu, 
nauki i biznesu, którzy swoimi działaniami 
przyczyniają się do rozwoju i promocji War-
mii i Mazur. Nagrodzono także firmy i insty-
tucje, które poprzez swój sukces bizneso-
wy mają ważny udział w promocji regionu. 
Wśród laureatów nagród Osobowości zna-
leźli się samorządowcy i politycy: Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, prof. Ryszard Gó-
recki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego oraz Burmistrz Miasta Mikołajki 
Piotr Jakubowski. Wyróżnienia otrzymali 
ponadto wywodząca się z Olsztyna aktor-
ka i piosenkarka Izabela Trojanowska oraz 
Jerzy Bończak – aktor i reżyser teatralny, 
który w przeszłości pracował w Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie. Kapituła do-
ceniła ponadto działalność Karoliny Feren-
stein-Kraśko, Artura Steranko, Stanisława 
Tołwińskiego oraz Tomasza Durkiewicza.  
W kategorii Sukces Roku statuetki otrzymali 
przedstawiciele: Portu Lotniczego Olsztyn-
Mazury, gminy Węgorzewo, gminy Stare Ju-
chy i magazynu life style’owego „Made In – 
Warmia&Mazury”. W gronie Sukcesów zna-
leźli się także: GrandHotel Tiffi, Pałac Pacół-
towo, Willa Win, Marina Lester Club, Bart-
bo Agencja Eventowa oraz WolneAuto.pl 
Organizatorem gali była firma Excellent 
Events, wydawca magazynu „Osobowości 
i Sukcesy”. Współorganizatorem i gospoda-
rzem był natomiast Hotel Mikołajki.

gala 
osobowości 
i sukcesy 
warMii i Mazur 2015 
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Przy Wydziale Nauki o Żyw-
ności Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie 
rozpoczęło działalność Cen-
trum Gastronomii i Sztuki Ku-
linarnej. Oficjalne otwarcie 
tej jedynej tego typu w Polsce 
placówki naukowo-badaw-
czej nastąpiło 28 listopada.  
 
W obecności przedstawi-
cieli przemysłu spożywcze-
go, władz miasta oraz gości 
z ośrodków naukowych w kra-
ju wstęgę przecięli rektor prof. 
Ryszard Górecki, kanclerz dr 
inż. Aleksander Socha, prof. 
Bogusław Staniewski, dzie-
kan WNoŻ,  prof. Lidia Wą-
dołowska, kierownik centrum 
oraz prezydent Olsztyna Piotr 
Grzymowicz.
Nowo wybudowany obiekt 
o powierzchni ok. 3 tys. m2 
mieści 18 pracowni nauko-
wych do badań z dziedziny 
gastronomii, dietetyki oraz 
biooceny żywności. Koszt bu-
dowy centrum zamknął się 
w kwocie ok. 12 ml zł, z czego 
90% pochodzi z funduszy unij-
nych z programu operacyjne-

go Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013.
Jak podkreślał rektor UWM 
prof. Ryszard Górecki, nowa 
placówka naukowa wpisu-
je się w program badań nad 
produkcją żywności wysokiej 
jakości, który realizuje olsztyń-
ski uniwersytet.
- Nasza uczelnia powinna być 
liderem w zakresie nauk o ży-
ciu, zwłaszcza dotyczących ży-
wienia człowieka. Z pracowni 
naukowych centrum powinny 
skorzystać także Wydział Nauk 
Medycznych, Wydział Biolo-
gii i Biotechnologii,  placówki 
PAN, a także biznes - mówi 
prof. R. Górecki.
Centrum to placówka nauko-
wo-badawcza, ale jak zapew-
nia prof. Lidia Wądołowska, 
otwarta będzie również na 
potrzeby miasta oraz regionu.
- Chcemy wspierać rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości, 
przede wszystkim małe zakła-
dy kulinarne poprzez organi-
zowanie szkoleń. Będziemy 
także organizować szkolenia 
z zakresu dietetyki - wyjaśnia 
prof. L. Wądołowska.

cenTruM 
GasTronoMii 

kulinarnej 
i sztuki
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Ponad 140 menedżerów 
sprzedaży wzięło udział w IV 
edycji konferencji „Morfo-
logia Sprzedaży” która od-
była się 18 listopada 2015 
w Gdańsku. To największe 
tego typu wydarzenie na 
północy Polski.

Na  tegorocznej edycji jako 
prelegenci gościli eksperci 
tematyki sprzedażowej z ca-
łej Polski. Poruszano tematy 
dotyczące: komunikacji oraz 
roli manipulacji w sprzedaży 
(Jacek Czarnowski i Marek 
Skała), obrazu handlowców 
tworzonego przez media 

(Rafał Żak), budowania stra-
tegii sprzedażowych (Piotr 
Płóciennik), zarządzania ze-
społami handlowymi z wy-
korzystaniem grywalizacji 
(Grzegorz Filipowicz i Łukasz 
Grabowski) oraz polityki ce-
nowej (Maciej Kraus). 
Na koniec główny organi-
zator konferencji – Jacek 
Czarnowski poprowadził dys-
kusję, w trakcie której prele-
genci odpowiadali na pytania 
z sali dotyczące aktualnych 
wyzwań stojących przed me-
nedżerami sprzedaży. 
Już teraz organizatorzy za-
praszają na kolejną edycję 
tej szybko rozwijającej się 
imprezy, która odbędzie się 
w nadchodzącym roku. Szy-
kują się zmiany organizacyjne 
i merytoryczne, które jeszcze 
dodatkowo uatrakcyjnią to 
wydarzenie.

MorfoloGia sPrzeDaŻy 
Po raz czwarTy
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Jak co roku w grud-
niu Polska Agencja 
Informacji i Inwe-
stycji Zagranicz-
nych zorganizowała 
w Warszawie spo-
tkanie podsumo-
wujące sytuację 
na rynku inwesty-
cyjnym. Pomorze 
i Trójmiasto zo-
stało docenione za 
atrakcyjność inwestycyjną 
a Invest In Pomerania za naj-
bardziej przyjazną dla inwe-
stora zagranicznego stronę 
internetową.

Dwudniowe spotkanie roz-
poczęło się 3 grudnia od 
konferencji prasowej, na 
której zaprezentowano „Ra-
port atrakcyjności inwesty-
cyjnej województw - 2015”. 
Na jego potrzeby w 2015 
roku badaniami objęto około 
160 instytucji okołobizneso-

wych działających na tere-
nie wszystkich województw.  
Raport jest publikowany co 
roku a jego tematyka obej-
muje potencjał inwestycyjny 
regionów, który jest wykorzy-
stywany do pozyskiwania i lo-
kowania inwestycji zagranicz-
nych w Polsce. Z raportu wy-
nika, że Pomorze, porównując 
z rokiem poprzednim, plasuje 
się o klasę atrakcyjności wy-
żej dla inwestycji z zakresu 
przemysłu pracochłonnego, 
usług dla biznesu oraz zakwa-
terowania i gastronomii.

PoMorze 

inwesTycyjnie
atrakcyjne
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A co z dodatkowymi usługami? Słynny Funpack, który kojarzę z reklam 
z Sercem i Rozumem - istnieje w Supernovej?

Oczywiście, warto zdecydować się na cały pakiet usług, czyli światłowodo-
wy internet Supernova, telewizję HD, z pakietami kanałów nc+ oraz tele-
fonem domowym. To bardzo korzystna oferta. Cały zestaw można kupić 
w cenie zbliżonej do ceny samego internetu. Otrzymamy też nowoczesny 
modem z najszybszym WiFi oraz dekoder z nagrywarką. Co więcej klient 
może skorzystać z systemu rabatów w ramach Orange Open, jeśli dołączy 
usługi mobilne, czyli telefony komórkowe lub internet mobilny.

Gdzie można kupić usługę superszybkiego internetu Orange?

Mamy rozwiniętą sieć salonów, zlokalizowanych w miejscach często odwie-
dzanych przez klientów, przy głównych ulicach i w centrach handlowych.  
W Elblągu mamy 6 salonów sprzedaży, w Gdańsku 11. Przy tej okazji zapra-
szam do odwiedzenia pierwszego na Wybrzeżu Smart Store, nowoczesnego 
interaktywnego salonu, który mieści się przy ul. Karmelickiej 1 w Gdańsku. 

Czy można kupić superszybki internetu Su-
pernova bez wychodzenia z domu?

Oferty z internetem światłowodowym 
można zamówić u doradców Orange, któ-
rzy kontaktują się z klientami znajdującymi 
się w zasięgu nowej usługi i mogą odwie-
dzić ich w domu. Jest to świetne rozwiąza-
nie dla osób zabieganych, które nie mają 
czasu na dotarcie do salonu. W najbliższych 
dniach sprzedawcy odwiedzą mieszkańców 
Gdańska i Elbląga. Ponadto samodzielnie 
można umówić taką wizytę w dogodnym 
terminie, kontaktując się ze swoim opieku-
nem osiedla. Kontakt do niego znajdziemy 
m.in. w swoim budynku. Wszystkie oferty 
Orange można zamówić też on-line lub 
telefonicznie.

Ile czasu upłynie od zamówienia usługi 
do momentu gdy będzie można z niego 
korzystać?

Przy instalacji światłowodowego internetu 
Orange oferuje pełne, bezpłatne wsparcie 
techników w domu klienta. To on wybiera 
dogodny termin, a technicy Orange dosto-
sowują się do niego. Możliwe jest podłą-
czenie światłowodu już następnego dnia 
po zamówieniu.

Dużo mówi się ostatnio w Trójmieście o Waszej inwestycji związanej 
z superszybkim internetem- dlaczego możliwość uzyskania tak dużych 
prędkości internetu budzi takie emocje?

Dostęp do internetu traktujemy już jak coś tak oczywistego, ciepłą wodę 
w kranie i prąd w gniazdku. I nie ma się czemu dziwić, bo statystyczny 
Polak spędza w internecie prawie 5 godzin dziennie. Tu kontaktujemy 
się ze znajomymi, robimy zakupy, gramy, szukamy pracy czy oglądamy 
filmy. W domach internet wykorzystujemy na kilku urządzeniach jedno-
cześnie. I chcemy to wszystko robić szybko i niezawodnie. Dlatego dobrej 
jakości sieć internetowa lub jej brak wpływa już na wycenę nieruchomo-
ści. Dla mieszkańców Gdańska i Elbląga, to o tyle ważna informacja, że 
już obecnie mogą mieć internet światłowodowy - Orange Supernova. 
Oferujemy go w Gdańsku w dwóch opcjach prędkości 100 i 300 Mb/s 
a w Elblągu dodatkowo w  prędkości  600 Mb/s. Zainteresowanych za-
praszam do naszych salonów, bo do końca roku możliwość korzystania 
ze światłowodowego internetu będzie miało 37 tys. mieszkańców tych 
miast. Liczba ta będzie sukcesywnie rosła w kolejnych latach. 

Co to jest Supernova?

Supernova to internet oparty na włóknach światłowodowych (FTTH -Fi-
ber to the Home), za pomocą których dane przesyłane są z prędkością 
nawet 600 Mbs. Technologia światłowodowa ze względu na swoje moż-
liwości zwana jest technologią przyszłości. Światłowód doprowadzony 
bezpośrednio do mieszkania to nowy poziom komfortu korzystania z in-
ternetu i multimedialnej rozrywki, a prędkość jest niezależna od pogody. 
Supernova jest dostępna samodzielnie lub w pakiecie z telefonem i TV. 
I nie ma tu żadnych dodatkowych opłat takich jak np. utrzymanie łącza.

Dlaczego Orange Polska zdecydował się na inwestycję w FTTH?

Inwestujemy w przyszłość. Treści, z których dziś korzystamy, nie będą 
zmniejszać swojej objętości. Będą jedynie rosnąć i to bardzo szybko. 
A szybkość internetu już dziś jest obok ceny głównym czynnikiem de-
cydującym o wyborze oferty dostępu do sieci. Budowa sieci światłowo-
dowej to nasza odpowiedź na ich potrzeby. Pozwala całej rodzinie na 
komfortowe korzystanie z zasobów internetu. Przykładowo, film o po-
jemności 3,5 GB Supernova o prędkości 600 Mb/s ściągnie w zaledwie 
48 sekund. Duża prędkość wysyłania danych do sieci ułatwia także publi-
kowanie w sieci własnych treści - zamieszczenie wideo w jakości HD np. 
na portalu społecznościowym, zajmie dosłownie kilka sekund.

Elbląg:
Hetmańska 11
teatralna 5
Żeromskiego 2
al. grunwaldzka 2
12 lutego 21
Płk. dąbka 152

Zamów 
wizytę 

gdAńsk:
al. grunwaldzka 82
Przywidzka 6
kołobrzeska 41c
szczęśliwa 3
karmelicka 1
scHuberta 102a
sPacerowa 48
grunwaldzka 110
rajska 10
grunwaldzka 141
obrońców wybrzeŻa 1

przedstawiciela
Orange 
w swoim domu: 
571 401 808

sUpeRNOVA 

Adresy 
salonów:

rozmowa z VIolEttą WojtYNEk, 
dyrektorem komercyjnym 
w orange Polska



 12    

BiZnes / www.expressbiznesu.pl

Jaki był Pani pierwszy kontakt z branżą mięsną?

Trudny. To było w 1996 roku, gdy zostałam menedżerem 
sprzedaży w polskiej firmie Agro- Handel, eksportującej pół-
tusze do Rosji. Byłam wówczas absolwentką polonistyki na 
uniwersytecie w Sankt-Petersburgu i nigdy nie myślałam, że 
trafię do branży mięsnej.
Polecono mi wówczas wizytę w ubojni i nie mogłam odmówić 
takiej prośbie. W pomieszczeniu negatywnie zaskoczył mnie 
przykry zapach, potem przez kilka miesięcy unikałam jedze-
nia mięsa. Później się jednak przyzwyczaiłam, a teraz mam za 
sobą wizytę w setkach zakładów mięsnych zlokalizowanych 
na całym świecie Taka wizyta w ubojni była jednak niezbędna, 
bo każdy handlowiec musi wiedzieć, jak powstaje produkt, 
który sprzedaje.

Co było dalej? Kiedy założyła Pani własną firmę?

- To było w 1999 roku, gdy wróciłam do Kaliningradu. Nasza 
działalność skupiała się wtedy na sprzedaży mięsa do zakła-
dów, które działały na terenie strefy bezcłowej. To był dobry 
czas a nam udało się nawiązać wiele kontaktów z przedsta-
wicielami branży z całego świata. Siedem lat później po-
wstała Polagro Trade, czyli firma tradingowa wyspecjalizo-
wana w sprzedaży mięsa. Siedzibą od początku była Gdynia, 
czyli miasto z własnym portem i dobrze skomunikowane 
z Kaliningradem.

Jak Pani wspomina pierwsze lata działalności?

- Były one bardzo ciekawe, cały biznes dopiero się rozkręcał. 
Od początku chcieliśmy się skupić na wykorzystaniu naszych 
polskich kontaktów i sprzedaży mięsa do zakładów w Kalinin-
gradzie. Tam zapotrzebowanie na polskie mięso było ogrom-
ne, a działalność strefy bezcłowej oznaczała, że mięso trafiało 
do zakładów bez cła, a po przetworzeniu na wyroby mięsne 
było sprzedawane z zyskiem, jako towar rosyjski.
Problem polegał jednak na wymogach weterynaryjnych, któ-
rych nie spełniało wówczas polskie mięso. Sytuacja poprawiła 
się w 2008 roku, gdy podpisano polsko-rosyjskie memoran-

dum w sprawie eksportu żywności. Uczestniczyłam zresztą 
w rozmowach i podpisaniu tego dokumentu, konsultowałam 
i poprawiałam wybrane zapiski. Po podpisaniu memorandum 
okazało się jednak, że polskie mięso przestało być atrakcyjne 
cenowo dla rynku rosyjskiego. W tych latach dobrą ofertę mia-
ły takie kraje, jak na przykład USA , Kanada, Niemcy i Hiszpania 
i właśnie stamtąd eksportowaliśmy mięso. Oprócz Kaliningradu 
rozszerzyliśmy także rynki zbytu o inne miasta w Rosji – Sankt-
Petersburg  i Władywostok, zaczęliśmy również ekspansję na 
rynek Kazachstanu. Sprowadzaliśmy więc europejskie i amery-
kańskie mięso do Rosji i krajów sąsiednich.

Wkrótce przyszedł kryzys ekonomiczny i wszystkie branże no-
towały poważne straty. Czy to był ciężki czas także dla Pań-
stwa firmy?

- Tak. To był trudny okres w funkcjonowaniu naszego biznesu, 
ale dzięki długoletnim kontaktom z wiarygodnymi partnerami 
udało nam się go przetrwać. Mimo trudnych warunków udało 
nam się również mocno rozwinąć firmę, a w 2011 roku otrzy-
maliśmy nagrodę "Gazela Biznesu" przyznawaną przez pismo 
"Puls Biznesu". Nagroda trafiła do nas jako do trzeciego w wo-
jewództwie przedsiębiorstwa i 17 w skali całej Polski. Dwa lata 
później, w 2013 roku zdobyliśmy ponownie statuetkę „Gazeli 
Biznesu”,1 miejsce w województwie pomorskim i 11 miejsce 
w rankingu ogólnopolskim.

Niedawno wróciła Pani z długiego, biznesowego wyjazdu po 
krajach europejskich, często uczestniczy Pani również w spo-
tkaniach branżowych. Czy sytuacja, w której to Rosjanka repre-
zentuje producentów polskiego mięsa nie budzi zaskoczenia?

- To prawda, wiele razy pytano mnie, czemu to właśnie ja przy-
jeżdżam na imprezy targowe i biznesowe (szczególnie na no-
wych rynkach), a nie zawsze są tam polscy producenci miesa. 
Według moich obserwacji polskie firmy z branży mięsnej mają 
niewielką wiedzę na temat skutecznego eksportu swoich pro-
duktów. W wielu przypadkach mogliby podpisać zyskowne 
i obiecujące umowy, ale po prostu brakuje ich na odpowied-
nich wydarzeniach. 

Z OksAną LOMAkiną, WłAścicieLką spółki pOLAgRO TRAde, ROZMAWiA gRZegORZ BRysZeWski.

Nasz bizNes
nie zna granic

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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W 2014 roku, jako Polagro Trade brałam 
udział w Światowym Kongresie Mię-
snym w Chinach w Pekinie (World Meat 
Congress). Byłam bardzo zdziwiona, że 
wśród 1000 osób z różnych krajów nie 
było żadnego przedstawiciela z Polski. 
W czasie tego kongresu stowarzyszenia 
mięsne z Europy walczyły o zezwole-
nia na sprzedaż wieprzowiny do Chin. 
Właśnie w czasach kiedy sprzedaż eks-
portowa jest utrudniona, w związku 
z afrykańskim pomorem świń, nikt nie 

przyjechał powalczyć o polskie mięso. 
Inny problem to brak znajomości zwy-
czajów handlowych i kulturowych, któ-
re obowiązują w innych krajach. Jako 
przykład mogę podać targi w Emiratach 
Arabskich, gdzie moja firma miała swoje 
stoisko i była dosłownie oblegana przez 
potencjalnych klientów. Na tych samych 
targach, obok nas wystawiali się zbioro-
wo polscy producenci. Handlowcy dzia-
łali na jednym stoisku, wspólnie pokryli 
koszt jego postawienia. To miejsce było 

jednak mało popularne, bo w tym kraju 
panuje pogląd, że na wspólnym stoisku 
wystawiają się jedynie małe i nieznaczą-
ce firmy, ktorych nie stać na porządną 
reprezentację swojej firmy.
Polagro Trade  nigdy nie nie korzysta-
ło z dotacji państwowych – wszystkie 
uczestnictwa w targach, wyjazdy bizne-
sowe organizujemy z własnych środków. 
Każdego roku, jesteśmy co najmniej 3 
razy na imprezach targowych – za każ-
dym razem jesteśmy na największych 

”Pierwsze lata działalności 
były bardzo ciekawe, cały 

biznes doPiero się rozkręcał. 
od Początku cHcieliśmy się 

skuPić na wykorzystaniu 
naszycH PolskicH kontaktów 

i sPrzedaŻy mięsa do zakła-
dów w kaliningradzie.
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targach spożywczych w Europie -  Anuga 
w Kolonii i Seal w Paryżu.
W mojej ocenie, polskim firmom z bran-
ży brakuje również strategicznego pla-
nowania. Mam na myśli śledzenie sy-
tuacji politycznej i gospodarczej na no-
wych eksportowych rynkach 
Jeśli mamy informację że Unia Europej-
ska i Wietnam podpisała w 2015 roku 
umowę o wolnym handlu, która zniesie 
99 proc. ceł pomiędzy nimi w ciągu 10 
lat,  to starania o nawiązanie dobrych 
kontaktów z krajem który ma 90 mln 
ludności, trzeba rozpocząć już dzisiaj. 

Polagro Trade uczestniczyło  w stycz-
niu tego roku w misji handlowej firm 
europejskich w Hanoi i w Ho Chi Minh, 
a w kwietniu na targach spożywczych 
mieliśmy swoje stoisko. Zaczynamy do 
tego kraju wysyłać  towar i poszukuje-
my tam partnera.
Jeszcze inna, ważna sprawa to zapew-
nienie zagranicznym kontrahentom 
dobrych relacji. Zatrudniamy w firmie 
ludzi, którzy znają mentalność kraju 
z którym handlują i porozumiewają 
w tym samym języku. Moi koledzy roz-
mawiają po hiszpańsku, arabsku, fran-
cusku, rosyjsku, angielsku i oczywiście 
po polsku.

A na czym polega specyfika handlu 
z Rosją albo krajami sąsiednimi?

-To są bardzo dobrzy kontrahenci. Ro-
sja zawsze bowiem płaciła 100 procent 
przedpłaty. Zupełnie inaczej jest nato-
miast w krajach arabskich, gdzie domi-
nuje płatność za pomocą inkaso,  albo 
w krajach azjatyckich, gdzie obowiązuje 
akredytywa – to wszystko powoduje po-
niesienie większego ryzyka.
W rosyjskojęzycznych krajach ogrom-
ne znaczenie mają kontakty osobiste. 
Jako Rosjance łatwo mi  je nawiązać - 
mieszkaliśmy  w jednym kraju, mamy 
dużo wspólnego i porozumiewamy się 
w jednym języku. Czasem kilka lat prze-
konywaliśmy do siebie klientów z Azer-
bejdżanu, Gruzji czy też Kazachstanu, 
że jesteśmy wiarygodnym partnerem 
i dobrym dostawcą. Kilka lat z rzędu wy-
jeżdżałam do tych krajów na targi i roz-
mowy, również zapraszaliśmy do nas na 
takie wydarzenia jak na przykład Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej  EURO 
2012 w Gdańsku. I teraz nasi klienci są 
naszymi przyjaciółmi i razem dobrze 
handlujemy. Jesteśmy także przez nich 
polecani jako wiarygodna i dobra firma  
i dzięki temu zdobywamy nowych part-
nerów. Zaufanie w tych krajach znaczy 
o wiele więcej niż ubezpieczenie kre-
dytowe, za pomocą którego działają na 
przykład firmy europejskie. 

Od niedawna Polagro Trade eksportu-
je również polskie mrożonki. Czy takie 
rozszerzenie oferty ma związek z trud-
ną sytuacją polityczną  na świecie?

- Zdecydowanie tak. Handel mięsem stał 
się ostatnio bardzo ryzykowny z powo-
du sytuacji politycznych. Jako przykład 
mogę  podać wprowadzenie embarga 
przez Rosję na mięso z krajów euro-
pejskich, gdzie mieliśmy dobre relacje 
z producentami.  Oczywiście mamy do-
bre  kontakty w Ameryce Południowej, 
ale logistyka tam jest trudniejsza i od 
momentu zamówienia towaru i jego 
dostarczenia do klienta mija około 1,5 
miesiąca, z Europy towar zawsze towar 
dojeżdżał w ciągu 3-7 dni.
Po wprowadzeniu embarga  zaczęliśmy 

dużo sprzedawać drobiu z Turcji do Rosji, 
nawiązaliśmy ciekawe i obiecujące kon-
takty z tureckimi producentami. Ostat-
nie wydarzenie pomiędzy Turcją a Rosją 
zerwało naszą owocną  współpracę.  
Podczas rozmów z przedstawicielami 
branży mięsnej z całego świata często 
powtarzamy, że nasz biznes jest apoli-
tyczny. Podobne wydarzenia pokazu-
ją jednak, że biznes mocno zależy od 
polityki. 
Wracając do mrożonek, zdecydowali-
śmy się na ich eksport , żeby zdywer-
syfikować dochody firmy i rozszerzyć 
ekspansję  handlową na nowe rynki. 
Zachęcili nas również nasi nowe partne-
rzy z krajów Bliskiego Wschodu, którzy  
zajmują się eksportem nie tylko mięsa, 
ale również warzywami mrożonymi, se-
rami i innymi produktami spożywczymi.
Polska jest krajem rolniczym i ma dobre 
produkty, ale mało znane w tych kra-
jach. Najwięcej mrożonek i serów z Unii 
Europejskiej sprzedaje Belgia i Holandia. 
Mając na myśli wspieranie produktów 
polskiego pochodzenia – od lipca tego 
roku zaczęliśmy wysyłać  pierwsze kon-
tenery z groszkiem i przygotowujemy 
nowe zamówienia. Zaczęliśmy sprzeda-
wać także polskie frytki do Kazachstanu 
i Mołdawii. Pracujemy nad projektem 
wyprodukowania taniego sera w Polsce 
do krajów afrykańskich, gdzie eksportu-
jemy również mięso. Jesteśmy w trakcie 
namawiania polskich producentów do 
rozszerzenia produkcji na nowe rynki

A  jaki towar teraz eksportuje Państwa 
firma?

- Aktualnie, co tydzień ładujemy z Polski 
wołowinę i drób do Kazachstanu i Gru-
zji. Oczywiście sprzedajemy także na 
rynki wschodnie także mięso z całego 
świata.
Czekamy również, kiedy kraje arabskie 
podpiszą porozumienie weterynaryjne 
pozwalające eksportować do nich wo-
łowinę z Unii Europejskiej, w tym z Pol-
ski. Mamy partnera w Arabii Saudyjskiej 
i z niecierpliwością czekamy na zatwier-
dzenie listy polskich producentów dro-
biu, którzy będą mogli eksportować do 
tego kraju. 

• Polagro Trade działa od 2005 roku, 
siedziba firmy, w której Pracuje 13 
osób znajduje się w gdyni

• PrzedsiębiorsTwo jesT „Traderem”- 
Pośrednikiem w sPrzedaŻy euroPej-
skiego mięsa do rosji, kazacHstanu, 
gruzji, azerbejdŻanu, działa takŻe 
w cHinacH, we wietnamie i krajacH 
arabskicH

• od niedawna firma eksPorTuje 
równieŻ mroŻonki 

• Polagro Trade dwukroTnie oTrzy-
mało nagrodę „gazela biznesu”, kTó-
ra trafia do szybko rozwijającycH 
się Przedsiębiorstw 

Firma w skrócie
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Prezes tej organizacji Zbigniew Canowiec-
ki wyraził radość i satysfakcję z faktu, że 
doceniono tych, którzy budowali swe 
przedsiębiorstwa systematycznym wy-
siłkiem przez lat co najmniej kilkanaście. 
W gronie laureatów znaleźli się:
• Andrzej Biernacki – prezes trójmiejskiej 
firmy deweloperskiej EKOLAN z Sopotu, 
która od roku 1997 zrealizowała 30 inwe-
stycji, wybudowała 5 tysięcy mieszkań i 15 
tys. m kw. powierzchni komercyjnych,
• Leszek Gierszewski – prezes DRUTE-
XU z Bytowa, szeroko znanej nie tylko 
w Polsce ale i na świecie firmy - wytwór-
cy stolarki okiennej, w jego imieniu wy-
różnienie odebrał Zbigniew Bartosiewicz 
z Przedsiębiorstwa Handlowego DRUTEX 
S.A.,
• Henryk Jankowski – rzeczoznawca, 
twórca firmy RADIUS  z Gdańska, któ-

ra od 1995 roku zajmuje się wycenami 
nieruchomości i obrotem nimi,
• Józef Popławski – prezes MOSTOSTA-
LU POMORZE S.A. od sierpnia 2003 
roku, poprzednio (od 1991 roku), zwią-
zany z MOSTOSTALEM Chojnice, któ-
remu udało się ocalić część będącego 

w upadłości MOSTOSTALU Gdańsk, 
obecnie firma którą zarządza ma się 
świetnie, produkując wielkogabaryto-
we konstrukcje stalowe prawie w 90% 
na eksport, głównie do Skandynawii.
Wyróżnienia wręczył podsekretarz sta-
nu Bogdan Dombrowski.

Przedsiębiorcy 
wyróżnieni

kOLeJni pRZedsięBiORcy, cZłOnkOWie ORgAniZA-
cJi pRAcOdAWcy pOMORZA, ZOsTALi nAgROdZe-
ni OdZnAką HOnOROWą ZA ZAsłUgi dLA gOspO-
dARki Rp, UsTAnOWiOną pRZeZ MinisTeRsTWO 
gOspOdARki.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

od lewej: Henryk jankowski (radius), józef PoPławski (mostostal Pomorze), zbigniew cano-
wiecki (Prezes Pracodawców Pomorza), bogdan dombrowski (Podsekretarz stanu), andrzej 
biernacki (ekolan), zbigniew bartosiewicz (druteX)

Z inicjatywą zgłoszenia jego kandydatu-
ry wystąpił  Zdzisław Leszkowski – prezes 
Przedsiębiorstwa Budowlano - Remonto-
wego RENOVA  z Gdańska, członek Gdań-
skiego Klubu Biznesu.
Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 
to pierwsze w Polsce tak znaczące wyróżnie-
nie mające na celu docenienie osób zaanga-
żowanych w kształtowanie społecznej od-
powiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno 
przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. 
Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, 
czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na 
rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powoła-
nia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Pierwszą edycję Nagrody swoim honoro-
wym patronatem objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
Prezes Zbigniew Canowiecki, działający od 
25 lat w organizacjach przedsiębiorców 
i pracodawców oraz w samorządzie gospo-
darczym, od początku był propagatorem 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Od zawsze walczył też ze zniekształ-
conym  postrzeganiem tej grupy społecznej. 
Jak mówi: 
-Na początku lat 90-tych XX wieku ukształ-
tował się negatywny wizerunek przedsię-
biorców budujących swą przyszłość na nie 
zawsze przejrzystych zasadach finansowych  

i wyzysku pracowników. Niewątpliwie za-
pracowali na taką opinię tylko nieliczni. Bę-
dąc przedsiębiorcą obserwowałem jak gros 
moich kolegów ciężko pracowało budując 
w nowej rzeczywistości własne firmy często 
kosztem własnego zdrowia i rodziny.  Wi-
działem ile  nawet niewielki sukces kosztował 
wyrzeczeń, kłopotów, nieprzespanych nocy, 
walki z przeszkodami stwarzanymi przez 
biurokrację oraz wieloznaczne i zmieniające 
się przepisy. Były to lata szybkich zmian ko-
niunkturalnych, zatorów płatniczych i braku 
stabilności gospodarczej.  Zrozumiałem, że 
trzeba budować rzetelny, zgodny z realiami 
wizerunek przedsiębiorcy.

Zbigniew CanowieCki
zmienia biznes

Zwycięzcy pierwszej edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” zostali ogło-
szeni podczas uroczystej gali  w Teatrze Stanisławowskim (Łazienki Królewskie)  
w Warszawie. Zdobywcą głównej nagrody w kategorii działalności pozabizneso-
wej został ZBIGNIEW CANOWIECKI – prezes zarządu Pracodawców  Pomorza. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Firmę theConstruct założyli 
pół roku temu czterej absol-
wenci PWSZ w Elblągu: Piotr 
Juchnowicz, Dariusz Łożyński, 
Adam Fałkowski, Dominik Pi-
skunowicz oraz ich zagraniczny 
partner Hans Heidenreich. Jej 
oddział mieści się w biurow-
cu Elbląskiego Parku Techno-
logicznego na Modrzewinie.  
Firma pracuje obecnie nad 
aplikacją na smartfony, która 
za pomocą specjalnych oku-
larów przeniesie użytkownika 
w wirtualną rzeczywistość 
przedwojennej elbląskiej 
starówki.
- Naszym zamiarem jest od-
restaurowanie elbląskiej sta-
rówki w wirtualnej rzeczywi-
stości. Chcemy to zrobić m.in. 
przy pomocy archiwalnych 
zdjęć. Prowadziliśmy na ten 
temat rozmowy z elbląskim 

Muzeum. Do współpracy za-
chęcamy także wszystkich za-
interesowanych, którzy chcie-
liby pomóc nam w tym projek-
cie - mówi Piotr Juchnowicz, 
prezes zarządu theConstruct.  
Gotowa jest już wersja demo 
aplikacji. Zakładając spe-
cjalne gogle z soczewkami 
podłączonymi do smartfo-
na, przenosimy się na Stare 
Miasto w Elblągu w okolicę 
Bramy Targowej. Przed ocza-
mi odbiorcy ukazują się sta-
re przedwojenne kamienice, 
jadący pod Bramą tramwaj, 
stojący na ulicy samochód 
z elbląskiej fabryki Komnicka 
oraz latające nad głowami 
gołębie. Słychać też dźwięki 
dawnego miasta. Całość robi 

wielkie wrażenie. Oka-
zuje się, że jest to 
dopiero część więk-
szego projektu, 
który pozwoli 
użytkowniko-
wi aplikacji 
s p a c e r o -
wać po ca-
łym Starym 
Mieście z lat 
trzydziestych XX 
wieku.
- Zależy nam na tym 
by aplikacja była do-
stępna dla każdego. Aby 
przenieść się w wirtualną 
rzeczywistość trzeba mieć 
niedrogi zestaw cardboard 
o wartości około 20 zł. Skła-
dać się na niego będą specjal-
ne okulary, przy pomocy któ-
rych oglądamy obraz z pobra-
nej na smartfona bezpłatnej 

aplikacji. Dzięki niej mamy 
okazję przespacerować się 
po przedwojennym Elblą-
gu, który dzisiaj nie istnieje. 
Wirtualna rzeczywistość daje 
nam możliwość przeżycia rze-
czy, których dzisiaj nie ma. 
Jest to wyjątkowe odczucie. 
Nie jest mi wiadome, aby 
jakieś inne miasto w Polsce 
czy Europie miało coś takie-
go - zaznacza Piotr Juchno-
wicz z firmy theConstruct. 
Twórcy aplikacji podkreśla-
ją, że prace nad nią cały czas 
trwają i być może będzie ona 
miała swoją premierę jeszcze 
przed przyszłorocznymi wa-
kacjami. Dzięki temu może 
ona stać się nową atrakcją 
turystyczną Elbląga.

JEDEN Z LOKATORÓW ELBLąSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - FIR-
MA THECONSTRUCT PRACUJE NAD PRZEZNACZONą NA TELEFONY 

APLIKACJą, DZIĘKI KTÓREJ BĘDZIE MOŻNA COFNąć SIĘ W CZASIE 
DO LAT 30-TYCH XX WIEKU I PODZIWIAć ELBLąSKą STARÓWKĘ. 

NAKŁADAJąC SPECJALNE OKULARY BĘDZIE MOŻNA PRZESPACE-
ROWAć SIĘ PO TĘTNIąCYCH ŻYCIEM PRZEDWOJENNYCH ULI-

CACH STAREGO MIASTA. GOTOWA JEST JUŻ WERSJA DEMON-
STRACYJNA APLIKACJI. 

 
TurysTyczną elbląGa 
nową atrakcją

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: theConstruct 

ZAłOżYCIELE FIRMY 

aPlikacja

aMbasaDor 

w elbląGu
Tajwanu

ELBLąG ODWIEDZIŁ AMBASADOR 
TAJWANU JACK KUO-CHIANG CHIANG. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: EPT

Wizyta zagranicznego gościa rozpoczęła się od spotka-
nia w Starostwie Powiatowym w Elblągu, w którym wzię-
li udział miejscowi przedsiębiorcy, dyrektor EPT Paweł 
Lulewicz oraz senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, 
inicjator współpracy regionu elbląskiego z Tajwanem. 
Podczas spotkania Starosta Romanowski przedstawił powiat 
elbląski od strony zagadnień gospodarczych, atrakcji tury-
stycznych, życia kulturalnego i społecznego. Dyrektor Browa-
ru w Elblągu Roman Korzeniowski, prezes OPEGIEKA Elbląg 
Florian Romanowski i prezes „Meble Wójcik” Piotr Wójcik 
przedstawili natomiast historię i dokonania swoich przedsię-
biorstw. Cele działania i osiągnięcia Elbląskiego Parku Techno-
logicznego omówił jego dyrektor Paweł Lulewicz
Wizytę w Elblągu zakończyło spotkanie z Prezydentem Elblą-
ga Witoldem Wróblewskim. Ambasador odwiedził również 
Pasłęk - starówkę, pole golfowe Sand Valley oraz pochylnię 
Buczyniec na Kanale Elbląskim.
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Po wyborach parlamentarnych zmienił 
się skład zarządu województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Dwoje dotychczaso-
wych jego członków – Anna Wasilewska 
i Jacek Protas – uzyskało mandat posel-
ski. Ich miejsce w zarządzie wojewódz-
twa zajęli Miron Sycz i Marcin Kuchniński. 
 
Miron Sycz był posłem na sejm przez dwie 
ostatnie kadencje, pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komisji Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych, był członkiem Ko-
misji Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych. Uczestniczył w pracach 
Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, 
a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraiń-

skiego Zgromadzenia Parlamentarnego. 
W latach 1999-2007 był radnym sejmiku 
województwa warmińsko-mazurskiego, 
pełniąc w tym czasie funkcję przewodni-
czącego sejmiku. Przez wiele lat był rów-
nież przewodniczącym rady nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Marcin Kuchciński do tej pory był dyrek-
torem departamentu pozyskiwania inwe-
storów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W latach 2011-2012 
był prezesem zarządu i dyrektorem ds. re-
alizacji w firmie Metromex S.A. Od 2007 
roku był radnym rady miasta Olsztyna, 
przewodniczącym Komisji Sportu i Rekre-
acji, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Miasta.

w zarządzie 
województwa
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W siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie została 
podpisana pierwsza umowa 
na inwestycję realizowa-
ną z nowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Warmia Mazury 2014-2020. 

Zadanie dotyczy budowy drogi łączą-
cej terminal Portu Lotniczego Olsztyn 
– Mazury z drogą krajową nr 57.
Droga o długości 1,4 km powstała za 
kwotę 4,5 mln zł. Dofinansowanie 
unijne wyniosło 3,5 mln zł. Zarząd wo-
jewództwa reprezentowali marszałek 

Gustaw Marek Brzezin oraz wicemar-
szałek Wioletta Śląska-Zyśk, natomiast 
beneficjenta - gminę Szczytno wójt 
Sławomir Wojciechowski.
Dofinansowanie inwestycji zostało 
zrealizowane z nowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia Ma-
zury 2014-2020.

uMowa w raMach noweGo 
rPo warMia Mazury 

Można już rezerwować loty na połą-
czenia z Portu Lotniczego Olsztyn – 
Mazury. Linia lotnicza Sprint Air uru-
chomiła w grudniu sprzedaż biletów.

Zakupu biletu można dokonać na 
stronie internetowej przewoźnika. 
Ceny biletów rozpoczynać się będą 
od 99 zł do Krakowa oraz od 149 zł do 
Berlina.
Na obu trasach loty realizowane będą 
turbośmigłowym samolotem szwedz-
kiej firmy, SAAB 340A, który na swój 
pokład zabrać może 33 pasażerów. 
Połączenia z Berlinem będą realizo-

wane od 21 stycznia 2016, 
we wtorki, czwartki i sobo-
ty. Połączenia z Krakowem 
realizowane będą od 22 
stycznia 2016 w środy, piąt-
ki oraz niedziele.
Z kolei już 21 stycznia 2016 
przy okazji otwarcia Portu 

Lotniczego Olsztyn - Mazury urucho-
mione zostanie korespondujące po-
łączenie kolejowe na trasie Olsztyn 
Główny – Terminal Portu Lotniczego.
Spółka Przewozy Regionalne zapo-
wiedziała uruchomienie połączenia 
w dniu 21 stycznia 2016 roku, tj. dniu 
oficjalnego otwarcia i lotu inauguru-
jącego. Pasażerowie z i do Portu będą 
mogli dojechać, mogącym pomieścić 
107 podróżnych, szynobusem. Czas 
podróży z Dworca Głównego w Olsz-
tynie do lotniska w Szymanach wynie-
sie niespełna godzinę, a prędkość jaką 
rozwinie szynobus to 110 km/h.

Lotnisko 
w szymanach

już sprzedaje bilety
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PeKabeX
W śROdę 25 LisTOpAdA 2015 ROkU ZOsTAłA OficJALnie OTWARTA gdAńskA fABRykA pRefA-
BRykATóW pekABeX. ZAkłAd ZnAJdUJe się W pRZeMysłOWeJ dZieLnicy kOkOsZki, pRZy UL. 
BUdOWLAnycH. JesT TO dAWny ZAkłAd kOkOsZki pRefABRykAcJA, kTóRy gRUpA pekABeX kU-
piłA W kWieTniU  ZA 25 MLn Zł. dOdATkOWe 10 MLn kOsZTOWAłA MOdeRniZAcJA i WypOsAże-
nie fABRyki. nAsTępne 10 MLn Zł MA Być ZAinWesTOWAne W pRZysZłyM ROkU. 

Otwarcie fabryki

A wszystko się zaczęło w 1972 roku. Wtedy 
to otwarto dwie (komunistyczne) fabryki 
domów z wielkiej płyty: Poznański Kombinat 
Budowy Domów i Fabrykę Budowy Domów 
Kokoszki w Gdańsku. W tej drugiej młody 
inżynier z Instalu Stefan Grabski wykonywał 
prace zlecone przy montażu elementów fa-
bryki, które przytransportowano morzem 
ze Związku Radzieckiego. 
Nikt nawet nie pomyślał, że po ponad 40 
latach w tym samym miejscu jego syn Ma-
ciej – główny udziałowiec Grupy Kapita-

łowej PEKABEX, będzie przecinał wstęgę 
przy inauguracji zakładu PEKABEX – Oddział 
Północ. 
Wracając do Poznańskiego Kombinatu Bu-
dowy Domów. Od początku swego istnie-
nia wszedł na ścieżkę a właściwie drogę 
rozwoju. Rok 1990 oznaczał ekspansję na 
rynki zagraniczne i przekształcenie w jedno-
osobową spółkę Skarbu Państwa. W 2009 
Kombinat otrzymał Diament Forbesa jako 
przedsiębiorstwo najszybciej zwiększają-
ce swą wartość.  PEKABEX był też liderem 
konsorcjum budującego umocnienia tune-
lu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Logiczne 
jest, że jego władze postanowiły utworzyć 
placówkę w Gdańsku, kupiwszy 1 kwiet-
nia 2015 roku za 25 mln zł Zakład Kokoszki 
Prefabrykacja.
W międzyczasie poznański PEKABEX otwo-
rzył placówkę w Bielsku Białej,a w najbliż-
szym czasie sfinalizowana zostanie podobna 
jak w Gdańsku transakcja w Pszczonowie 
pod Warszawą. 
Prezes Zarządu Pekabex Bet S.A., Przemy-
sław Borek podczas otwarcia poinformo-
wał, że "...integracja zakładu Kokoszki Pre-
fabrykacja z Grupą Pekabex oznacza kom-

pleksową restrukturyzację i modernizację 
tej fabryki w ramach wieloletniego planu 
inwestycyjnego". 
Prezes Borek wyjaśnił, że Grupa chciała mieć 
swoją fabrykę w Gdańsku m.in. ze względu 
na to, że dużo eksportuje w kategorii miesz-
kaniówki do krajów skandynawskich. Jest 
to taka dawna wielka płyta, natomiast dużo 
bardziej zaawansowana technologicznie  - 
z zamontowanymi już oknami, instalacją 
elektryczną.W 2016 r. planowane jest roz-
poczęcie produkcji ścian trójwarstwowych 
z różnymi typami warstwy zewnętrznej; 
docelowo zakład będzie oferował ściany 
z warstwą cegły klinkierowej, betonu malo-
wanego, betonu architektonicznego o róż-
nych strukturach. Ściany na etapie produkcji 
w zakładzie prefabrykacji będą wyposażone 
w okna, parapety i gotową elewację.
Atutem gdańskiej lokalizacji jest bliskość 
portu, dzięki czemu produkty będą mogły 
być sprawnie i tanio dostarczane transpor-
tem morskim do Skandynawii.W momencie 
zakupu zakład produkował 25 m sześc. pre-
fabrykatów dziennie, docelowe moce pro-
dukcyjne szacowane są w najbliższym czasie 
na ok. 110 m sześc. Dziennie.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Wiesław Malicki
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Trochę  hisTorii...

W 2007 roku Komisja Eu-
ropejska i Europejski Bank 

Inwestycyjny powołały nową inicjatywę pozadotacyjnego 
wsparcia dla firm z sektora MŚP, która od pierwszych liter 
swojej anglojęzycznej nazwy otrzymała znany wszystkim 
skrót JEREMIE. 
Istotą tej formy pomocy miał być tzw. mechanizm od-
nawialny. Firmy zwracają po kilku latach pozyskany na 
inwestycje i rozwój kapitał w postaci tzw. instrumentów 
zwrotnych (pożyczek, poręczeń, wejść kapitałowych) po 
to, by z tych samych środków skorzystać mogły następne 
podmioty. 

Menadżerem Funduszu Powierniczego Inicjatywy JERE-
MIE w województwie pomorskim został Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Do dystrybucji środków JEREMIE 
bezpośrednio do przedsiębiorców przystąpili Pośrednicy 
Finansowi. Jednym z nich jest Pomorski Fundusz Pożycz-
kowy Sp. z o.o. (PFP)

Zmieniamy Pomorze 
z inicjatywą JErEMiE
Już prawie 1.5 tys firm zostało wspartych przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w 
ramach inicjatywy JErEMiE. Gdańska spółka, której głównym udziałowcem jest samorząd 
województwa pomorskiego, pozostaje jednym z największych pośredników finansowych za-
angażowanych w dystrybucję środków z programu JErEMiE na Pomorzu. Po pięciu latach 
realizacji inicjatywy JErEMiE czas na pierwsze podsumowania.

PrZEPis na dobrą oFErTę...

Po latach Inicjatywa JEREMIE jest pojęciem doskonale rozpoznawal-
nym wśród przedsiębiorców w naszym regionie. Pomorskie podmio-
ty oczekują narzędzi wsparcia  dostosowanych do ich rzeczywistych 
potrzeb na daną chwilę. Stąd każda edycja JEREMIE w Pomorskim 
Funduszu Pożyczkowym bazuje na nowej ofercie produktowej. Wy-
chodzimy z założenia, że sama konieczność zwrotu kapitału z po-
życzki jest dla przedsiębiorcy wystarczającym obciążeniem. Niech 
zatem koszt pożyczki – czyli  jej oprocentowanie - będzie możliwie 
najniższe. W końcu w ostatecznym rozrachunku najistotniejszy jest 

www.jeremie.pl

Od 2010 roku wsparliśmy pożyczkami około 1.5 tys firm na kwotę 
przekraczającą 104 miliony złotych. W skali województwa z tej for-
my finansowania skorzystało ponad 3.4 tys podmiotów, pożyczając 
łącznie ponad 330 milionów złotych. Oznacza to, że niemal co drugi 
Pożyczkobiorca JEREMIE w Pomorskiem jest klientem PFP. 

Łącznie zrealizowaliśmy pięć umów operacyjnych, w ramach których 
środki JEREMIE przeznaczone zostały na pożyczki dla MŚP. Te jednak 
cieszyły się tak dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, że 
czterokrotnie Fundusz wnioskował o rolowanie środków. Zwracany 
przez Pożyczkobiorców kapitał ze spłacanych na bieżąco pożyczek JE-
REMIE, ponownie przeznaczany był i jest na pożyczki dla następnych 
podmiotów. Mechanizm, zaczyna przypominać „perpetuum mobile”.

Inicjatywa JEREMIE wpisała się idealnie w realizowaną przez Po-
morski Fundusz Pożyczkowy misję. Jako instytucja non-profit, która 
nie działa dla zysku mamy za zadanie ułatwiać MŚP dostęp do ni-
skooprocentowanych pożyczek na zakładanie i rozwój działalności 
gospodarczej w naszym regionie. JEREMIE zakłada skierowanie 
kapitału dla podmiotów, które mają utrudniony dostęp do finanso-
wania zewnętrznego, w szczególności tzw. starterów. Krótki okres 
funkcjonowania na rynku, brak historii kredytowej, czy brak wy-
starczających zabezpieczeń spłaty kredytu bankowego to bariery, 
które skutecznie ograniczają młodych przedsiębiorców w poszuki-
waniu finansowania dla swoich biznesowych przedsięwzięć.
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”

dla koGo i na co TE środki...

Ostatecznymi beneficjentami JEREMIE 
są mikro i mali przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą swoją działalność na terenie 
woj. pomorskiego. Pozyskują środki na 
finansowanie inwestycji, tworzenie no-
wych miejsc pracy, wdrażanie nowych 
technologii i rozwiązań, zakup środków 
trwałych lub po prostu finansują swoje 
cele gospodarcze, przyczyniające się do 
rozwoju ich firm. 

Istotną grupą wspartych przez PFP pod-
miotów w ramach Inicjatywy JEREMIE są 
tzw. starterzy – firmy ze stażem na rynku 
poniżej 24 m-cy.
Staramy się utrzymać udział starterów 
w portfelu pożyczkobiorców JEREMIE 
na poziomie 25 proc. Co istotne wnio-
sek o pożyczkę może złożyć zarówno 
przedsiębiorca, który działa na rynku, jak 

oFErTa na dZiś...

JEREMIE to najważniejszy program mi-
krofinansowania w całej działalności 
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, 
który stanowi ponad 50 proc. całej akcji 
pożyczkowej wygenerowanej od począt-
ku działalności spółki.
Obecna oferta funduszu w ramach JERE-
MIE to wzmacnianie potencjału inwesty-
cyjnego firm i  ułatwianie startu w bizne-
sie młodym przedsiębiorcom.
Zapraszamy do korzystania najnowszej 
oferty JEREMIE, w ramach której udzie-
lamy pożyczek do kwoty 300 tysięcy zło-
tych, a oprocentowanie zaczyna się od 
poziomu 1 proc. - już dla Starterów.

O szczegóły oferty JEREMIE można pytać 
w gdańskiej centrali Funduszu lub pięciu 
biurach zamiejscowych zlokalizowanych na te-
renie województwa pomorskiego 

• Gdańsk    • Bytów    • Kartuzy    
• Słupsk    • Tczew      • Wejherowo

www.pfp.gda.pl

MiEcZysław sTruk, 
marszałek województwa 

pomorskiego

Pożyczkobiorcom, którzy skorzystali z pożyczek JEREMIE dzięku-
jemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo w czasie realizowa-
nia swoich biznesowych pomysłów. Małe i duże sukcesy naszych 

klientów są najlepszym zwieńczeniem idei, która  przyświecała 
powołaniu lata temu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 

Wszystkim przedsiębiorczym Pomorzanom życzymy spokoju na zbliżające się Świę-
ta. Niech nadchodzący Nowy Rok będzie dla Was czasem dobrych perspektyw na roz-
wój i zawodową pomyślność.

Zespół Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

licZby Mówią 
saME Za siEbiE...

„W 2009 roku województwo pomor-
skie pozyskało w ramach Inicjatywy 
JEREMIE ponad  287 milionów zło-
tych na wsparcie firm z sektora MŚP 
w regionie instrumentami zwrotny-
mi. Czy wówczas ktoś przypuszczał, 
że z tych środków wygenerowane 
zostanie w sumie finansowanie dla 
ponad 5 tysięcy pomorskich pod-
miotów na kwotę przekraczającą 
700 milionów złotych? Nasza decy-
zja była bardzo dobrym i ważnym 
krokiem, a liczby mówią w tej chwili 
same za siebie – podkreśla Mieczy-
sław Struk, – marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. –PFP, jako jeden 
z pierwszych podmiotów, przystąpił 
do współpracy z samorządem wo-
jewództwa pomorskiego, oferując 
pożyczki JEREMIE na bazie prostej 
i bardzo przystępnej oferty. Cieszę 
się, że mechanizmy finansowania 
zwrotnego przyjęły się w naszym 
województwie. To dobrze świadczy 
o pomorskich przedsiębiorcach, któ-
rzy świadomie korzystają z instru-
mentów finansowych, przygotowa-
nych przez samorząd właśnie z my-
ślą o nich” – dodaje marszałek.

interes wspartej firmy, a szczególności  jej 
powodzenie na rynku. 

PFP jako pierwszy w regionie wprowadził 
pożyczki JEREMIE z oprocentowaniem 
poniżej stopy referencyjnej w ramach 
pomocy de minimis.  Bezpłatne wniosko-
wanie o pożyczkę, brak jakichkolwiek do-
datkowych opłat manipulacyjnych i krótki 
okres oczekiwania na decyzję pożyczkową 
przekonały ostatecznie pomorskich przed-
siębiorców do korzystania ze wsparcia 
JEREMIE”.

Istotnym elementem oferty JEREMIE jest 
jej powszechna dostępność i transparent-
ność. Oprócz kosztów niskiego oprocen-
towania pożyczonego kapitału przedsię-
biorca nie poniesie żadnych dodatkowych 
kosztów. To, co dziś jest zaletą tej oferty, 
jeszcze kilka lat temu -  na początku re-
alizacji Inicjatywy JEREMIE - było w pew-
nym sensie jej wadą. Pomorskie firmy nie 
były gotowe na tak skonstruowany prosty 
i pewny produkt finansowy. Doszukiwano 
się ukrytych zapisów w umowach pożycz-
kowych i klauzul „pisanych drobnym dru-
kiem” – a tych po prostu u nas nie było.

i osoba, która dopiero planuje otworzyć 
firmę. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku 
o pożyczkę JEREMIE, umowę o dofinan-
sowanie podpisujemy już po założeniu 
przez Beneficjenta działalności gospo-
darczej. Wiadomo, że start biznesowy 
z wcześniej przyznanym wsparciem jest 
bardziej komfortowy aniżeli sytuacja, kie-
dy po zarejestrowaniu firmy młody przed-
siębiorca zacznie poszukiwać kapitału bez 
gwarancji jego pozyskania na rynku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
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Hasło przewodnie akademii brzmiało "Poszerz horyzonty swojej 
Przedsiębiorczości".  
Dla uczestników wydarzenia przygotowano pięć prelekcji. O wy-
korzystaniu księgowości do rozwoju firmy mówiła Justyna Kwi-
dzińska, Główna Księgowa i Koordynator Biura Rachunkowego 
2+1, 7 sposóbów na mądre prowadzenie przedstawiła natomiast  
Marta Woźny-Tomczak, szef firmy szkoleniowo – doradczej Perso-
nia, temat innowacyjności w zarządzniu poruszył natomiast Lech 
Rychliński, prezes Rocket Studio. 
W swojej prelekcji podkreślał, że w w obecnych czasach wdra-
żanie nowych usprawnień technologicznych jest wyznacznikiem 
rozwoju firmy i podpowiadał jak wybrać takie rozwiązania i czy 
opłaca się budować systemu "od zera".

Podczas spotkania mówiono również o SEO – budowaniu wize-
runku firmy w sieci. Honorata Lemiesz-Przywara (Pełnomocnik 
Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, Training & Business Development 
Manager w ClearSense S.A) opowiadała jak wpływać na widocz-
ność witryny w sieci, zapewniając serwisowi stabilne efekty i zwrot 
z inwestycji?  Prelegentka podpowiadała również, jak realizować 
długofalową strategię działań, dzięki której uda się zwiększyć war-
tość serwisu dla wyszukiwarek internetowych.

Na akademii
O rOzwOju

POD NASZYM pATROnATeM

pRZedsięBiORcy, kTóRZy AkTyWnie pROWAdZą sWOJą fiRMę i nAsTAWieni są nA JeJ ROZWóJ 
,ByLi OdBiORcAMi 2+1 AkAdeMii pRZedsięBiORcZOści. TO WydARZenie, kTóRe ZORgAniZOWA-
nO 8 LisTOpAdA W pOMORskiM pARkU nAUkOWO-TecHnOLOgicZnyM W gdyni ByłO cZęścią Viii 
edycJi śWiATOWegO TygOdniA pRZedsięBiORcZOści.

gościem sPecjalnym była iwona guzowska - 
mistrz świata w kickboXingu, boksie zawodowym, 

Poseł na sejm. Prelegentka Podkreślała, Że często 
sPotyka się z Pytaniami jak to jest, kiedy staje się 

twarzą w twarz z Przeciwnikiem, co się wtedy 
czuje i jak sobie Poradzić z tak ogromnym stre-
sem. nie da się wyjaśnić PewnycH uczuć, jednak 

wiele mecHanizmów moŻna z Powodzeniem Prze-
nieść nie tylko na Życie codzienne ale i na biznes.

”
Gościem specjalnym była Iwona Guzowska - mistrz świata w kick-
boxingu, boksie zawodowym, poseł na Sejm. Prelegentka pod-
kreślała, że często spotyka się z pytaniami jak to jest, kiedy staje 
się twarzą w twarz z przeciwnikiem, co się wtedy czuje i jak sobie 
poradzić z tak ogromnym stresem. Nie da się wyjaśnić pewnych 
uczuć, jednak wiele mechanizmów można z powodzeniem prze-
nieść nie tylko na życie codzienne ale i na biznes.
Podczas 2+1Akademii Przedsiębiorczości na uczestników czekali 
również eksperci takich firm i instytucji jak - 2+1 Biuro Rachunko-
we, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, ClearSense, Fundacja 
Gospodarcza. 
Ważną częścią wydarzenia była loteria wizytówkowa, podczas 
której wylosowane osoby otrzymały nagrody w postaci książek, 
voucherów na usługi prelegentów oraz drobne upominki.
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Koniec roku to czas podsumowań. Co zatem wymie-
niłby Pan jako największe sukcesy minionego roku?

- W kategoriach sukcesu należy traktować fakt, że ro-
śnie wartość budżetu gminy Żukowo. Mimo realizo-
wania wielu zadań udało nam się uzyskać wzrost wy-
datków na inwestycje z 32 milionów do 38 milionów 
złotych. Warto podkreślić, że nie podnieśliśmy podat-
ków, co także uważam za sukces. Nasza polityka to 
oszczędność i rozważne wydawanie pieniędzy. A in-
westujemy dużo. Dominujące kierunki inwestowania  
to infrastruktura wodno-kanalizacyjna, szkolnictwo 
i drogi gminne oraz bezpieczeństwo publiczne. 

Które z inwestycji, przeprowadzonych w ostatnich 
latach, uważa Pan za najważniejsze, które zmieniły 
oblicze gminy lub znacząco podniosły jakość życia 
mieszkańców?

- Wraz z nadejściem wiosny otworzyliśmy 
park rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci 
i młodzieży. To ważny element architektury 
naszego miasta, służy dzieciom, uczniom, 
które poprzez zabawę przyswajają nieła-
twą, ale fascynującą przecież dziedzinę na-
uki, jaką jest fizyka. 
Kluczowe znaczenie miała budowa sali gim-
nastycznej przy SP w Baninie, która kosztowała 
niemal 9 mln zł. 
Kolejna inwestycja, jedna z naj-
ważniejszych, to kompleksowa 
przebudowa drogi – ulica Ar-
mii Krajowej w Żukowie. Do-
datkowo na ul. Fredry wybu-
dowano kolektor
deszczowy. 

Przed Nami
kolejne

wyzwaNia
Z WOJciecHeM kAnkOWskiM, BURMisTRZeM gMiny żUkOWO,
ROZMAWiA RAfAł kORBUT. 

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Kolejne ważne zadanie to budowa 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Żukowie. Obecnie trwają roboty 
wykończeniowe. 
Ponadto wybudowaliśmy boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią na ul. 
Książąt Pomorskich w Żukowie – na tę 
inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wy-
sokości  640  tys. zł. Wybudowaliśmy też 
drogi osiedlowe, trwają prace nad budo-
wą kanalizacji, rozpoczęliśmy budowę uli-
cy Północnej w Baninie, która będzie wy-
posażona w chodnik i ścieżkę rowerową. 
W obrębie traktu zostanie przeprowadzo-
ne odwodnienie za pomocą kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej z okolicznych do-
mów. Jest to pierwszy etap budowy peł-
nego układu drogowego w skład którego 
wchodzi ulica Tuchomska i Borowiecka. To 
newralgiczny punkt dla Banina, z uwagi na 
wzmożony ruch, bliskość Szkoły Podsta-
wowej, a także bliskość przystanku PKM. 

Czy gmina Żukowo współpracuje z inny-
mi samorządami, składa wspólne projek-
ty, razem sięga po pieniądze unijne? Jakie 
najważniejsze cele udało się zrealizować 
właśnie dzięki takiej współpracy?

- Gmina Żukowo partycypuje finansowo 
w zadaniach inwestycyjnych związanych 
z drogami wojewódzkimi oraz powiato-
wymi znajdującymi się na naszym tere-
nie, zasilając odpowiednio Zarząd Dróg 

Wojewódzkich i Zarząd Dróg Powiato-
wych bezpośrednią pomocą finansową. 
W ten sposób powstało skrzyżowanie ul. 
Lotniczej i Borowieckiej w Baninie, zakoń-
czono budowę drogi ul. Armii Krajowej 
w Żukowie. Została wykonana kanalizacja 
sanitarna w Chwaszczynie (ul. Tuchom-
ska, Leśna, Podleśna, Wąska, Słoneczna) 
w ramach zadania „Poprawa jakości ży-
cia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
miejscowości Chwaszczyno".
Jak wspomniałem, przebudowa  ul. Ar-
mii Krajowej w Żukowie odbyła się dzięki 
wsparciu województwa i powiatu kartu-

skiego. W tym roku powstało w Baninie 
skrzyżowanie na ulicy Lotniczej i Barnie-
wickiej – również przy współpracy Gmi-
ny z Powiatem. Projekty, które składamy 
z wnioskiem o dofinansowanie z puli środ-
ków unijnych otrzymują więcej punktów, 
jeśli są realizowane na bazie współpracy 
gmin. Przykładem jest tu także projekt 
złożony wspólne z gminą Chmielno doty-
czący zagospodarowania terenów wokół 
zbiorników wodnych - budowa ścieżek 
rekreacyjno dydaktycznych wraz  utwo-
rzeniem internetowej bazy informacyjnej 
z mapą i przewodnikiem po wybudo-
wanych trasach. Wspólnie z Gdańskiem 
realizowane węzły integracyjne – w tym 
ścieżki rowerowe w celu dostępności gmi-
ny do przystanków PKM.  

W gminie działa Kaszubski Związek Pra-
codawców. Jak Pan ocenia, czy współ-
praca z przedsiębiorcami jest ważna dla 
rozwoju gminy i czy przynosi wymierne 
korzyści?

- Współpraca nie tylko z samorządami jest 
bardzo ważna. Pomoc ze strony przedsię-

biorców jest nieoceniona. Do realizacji 
zadania Budowy Armii Krajowej gmina 
Żukowo pozyskała partnera prywatnego, 
podczas budowy ulicy Polnej w Chwasz-
czynie dostaliśmy 100 tys. zł od pięciu 
przedsiębiorców. Wsparcie przedsiębior-
ców bardzo usprawnia pracę, ich sugestie 
i wskazówki często usprawniają pracę 
urzędu. 

Jakie chce Pan realizować plany rozwojo-
we gminy w przyszłości, jakie są kierunki 
rozwoju?

- Na etapie projektowym  znajdują się 
inwestycje związane z się ulicą Pałacową 
w Małkowie oraz ulicami osiedlowymi 
w Chwaszczynie (ul. Mickiewicza, ul. Sien-
kiewicza, ul. Słowackiego, ul. Norwida i ul. 
Żeromskiego).  W fazie wstępnej znajdu-
je się obecnie wspomniany przeze mnie 
projekt polegający na utworzeniu dwóch 
węzłów integracyjnych, tj. w Żukowie 
i Rębiechowie, w ramach budowanej Po-
morskiej Kolei Metropolitarnej. Węzły te 
mają ułatwić korzystanie przez mieszkań-
ców z dworców kolejowych i PKM i łączyć 
gminę Żukowo z pozostałymi środkami 
transportu: kołowym oraz rowerowym. 
Dzięki temu utworzonych zostanie ponad 
10 km ścieżek rowerowych, parkingi przy 
dworcach w Żukowie oraz Borkowie oraz 
dojazdy i dojścia do nich. Cały projekt ma 
zostać zakończony do roku 2018.
Obecnie na ukończeniu jest opracowy-
wanie dokumentacji projektowych na 
budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
miejscowości  Borkowo, Żukowo, Pępo-
wo, Banino, Miszewko, Miszewo, Tuchom 
i Dąbrowa. Jest to pierwszy etap dużego 
projektu na który mamy szansę otrzymać 
dofinansowanie unijne. Ponadto  w opra-
cowaniu znajdują się projekty dotyczące 
skanalizowania części miejscowości Rę-
biechowo, Nowy Świat,  Czaple i Rutki.
W zakresie inwestycji oświatowych warto 
wspomnieć o wykonanej dokumentacji na 
rozbudowę szkoły podstawowej w Misze-
wie o pomieszczenia socjalne, dydaktycz-
ne oraz salę sportową oraz o podpisanej 
umowie na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej budowy nowej szkoły 
podstawowej w Tuchomiu. Kończymy też 
budowę sali gimnastycznej w Baninie. 



   27

Głównym punktem spotkania była kwe-
stia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz 
przyciągania, a także zatrzymania w me-
tropolii ludzi wyjątkowych, kreatywnych, 
obdarzonych talentami, które mogliby 
rozwijać na naszym obszarze metropoli-
talnym. Podczas posiedzenia dokonano 
także wyboru Prezydium Rady. Spotka-
nie rozpoczęło się od dyskusji na temat 
konieczności i sposobów zaangażowania 
partnerów z różnych sektorów w działa-
nia, czy też konkretne projekty, skierowa-
ne na przyciąganie izatrzymanie utalento-
wanych ludzi w metropolii.
Maciej Grabski, Prezes Olivia Business 
Centre, powołując się na swoje liczne do-
świadczenia stwierdził, że szeroko zakro-
jona koncepcja działań, ukierunkowanych 
na stworzenie atrakcyjnych warunków  
pracy i zamieszkania dla ludzi kreatyw-
nych i otwartych na wyzwania, powinna 
stać się fundamentem myślenia o rozwo-
ju metropolii.
Marcin Zagórski (do niedawna Dyrektor 
Finansowy w korporacji Amazon) zazna-
czył, że od początku dyskusji nad Inteli-

gentnymi Specjalizacjami Pomorza wska-
zywano, iż głównym czynnikiem rozwoju 
jest kapitał ludzki: 
-Tam, gdzie powstaje masa krytyczna, 
można zaobserwować efekt kuli śnieżnej 
– coraz więcej kreatywnych osób generuje 
kolejne fale inwestycji i start-upów. Moim 
zdaniem jesteśmy w miejscu, gdzie nasze 
lokalne zasoby się wyczerpują. Naukowcy 
często są >zasysani< przez firmy i okazuje 
się, że przez to wyczerpuje się możliwość 
kształcenia kolejnych generacji inżynie-
rów. Mamy dobrych specjalistów, ale już 
teraz jest ich za mało”. Jego zdaniem do 
przyciągnięcia młodych osób, a szczegól-
nie naukowców, konieczne jest między 
innymi opracowanie strategii promocji 
regionu i dotarcie do nich za pomocą od-
powiednio przemyślanej i skoncentrowa-
nej kampanii w mediach elektronicznych 
– podkreślał Marcin Zagórski.
Mieczysław Struk, Przewodniczący Rady 
Programowej OMG-G-S, Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego, zgodził się ze swo-
imi przedmówcami co do znaczenia koor-
dynacji działań przedstawicieli różnych 

Jak przyciągnąć 
taleNty

do metropolii?

sektorów na rzecz przyciągania kreatyw-
nych i wyspecjalizowanych pracowników 
do metropolii. Podkreślił, że współpraca 
i porozumienie pomiędzy wszystkimi in-
teresariuszami rozwoju metropolitalnego 
ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu 
strategicznych decyzji.
Paweł Adamowicz, Prezes OMG-G-S, Pre-
zydent Miasta Gdańska, nawiązując do 
celu Strategii Metropolii 2030, podkreślił, 
że budowa innowacyjnej, zrównoważonej 
i konkurencyjnej europejskiej metropolii 
wymaga także od liderów samorządowych 
zmiany mentalności, otwarcia się na nie-
szablonowe rozwiązania instytucjonalne 
i poczucia odpowiedzialności za stworze-
nie naukowcom możliwości i warunków 
do rozwoju ich twórczego potencjału.
Wojciech Szczurek, Wiceprezes OMG-
G-S, Prezydent Miasta Gdyni, dodał, że 
coraz większy wpływ na decyzje o wy-
borze miejsca zamieszkania, pracy oraz 
kształcenia ma jakość życia społecznego: 
„Działania samorządów powinny zatem 
równocześnie zmierzać do podnoszenia 
poziomu i dostępności edukacji czy atrak-
cyjności oferty kulturalnej” – powiedział 
prezydent Adamowicz.
Po części dyskusyjnej uczestnicy spotkania 
przystąpili do pracy w grupach, której ce-
lem była identyfikacja działań, jakie Człon-
kowie Stowarzyszenia mogliby wspólnie 
podjąć w takich obszarach jak budowa 
marki i zewnętrzna promocja OMG-G-S; 
przyciąganie utalentowanych ludzi z in-
nych regionów Polski i Europy; wielowy-
miarowa współpraca obszarów wiejskich 
z rdzeniem OMG-G-S, harmonijna edu-
kacja w zakresie kluczowych kompetencji 
społecznych. 
Na koniec spotkania jednogłośnie zostali 
wybrani Wiceprzewodniczący Rady. Funk-
cje te będą pełnić: Maciej Grabski, Marek 
Olechnowicz (Przewodniczący Pomorskiej 
Rady Organizacji Pozarządowych) oraz 
prof. Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański).

dRUgie W TyM ROkU pOsiedZenie RAdy pROgRAMOWeJ OB-
sZARU MeTROpOLiATALnegO gdAńsk gdyniA sOpOT ZORgAni-
ZOWAnO 1 gRUdniA W UM W gdAńskU. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIE: OMG-G-S/Kazimierz Netka
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Rok 2015 w grodzie Wejhera stał pod 
znakiem realizacji nowatorskich inicja-
tyw. Pierwsze 12 miesięcy nowej kadencji 
samorządowej obfitowało w przedsię-
wzięcia z zakresu rozwoju turystyki, in-
frastruktury czy spraw społecznych. Lista 
podjętych i ukończonych działań jest dłu-
ga, a otwierają ją strategiczne projekty 
w obszarze modernizacji miejskiej infra-
struktury drogowej. Do ważnych inicjatyw 
należało także ukończenie Szlaku Nutek 
Kaszubskich – cieszącej się dużą popular-

nością trasy wiodącej turystów pomię-
dzy największymi atrakcjami miasta. Po 
raz pierwszy w Wejherowie wcielono też 
w życie Budżet Obywatelski, dzięki które-
mu mieszkańcy mogli brać udział w party-
cypacji miejskich finansów.

WAŻNE I AMBITNE INWESTYCJE 

Wysoki priorytet dla władz miasta miały 
w ciągu minionego roku inwestycje zo-
rientowane na poprawę i usprawnienie 

komunikacji. – Budżet na 2015 rok został 
zdominowany przez inwestycje infrastruk-
turalne. Utwardziliśmy wiele ulic poza 
centrum miasta, ale przede wszystkim roz-
poczęliśmy budowę połączeń drogowych 
północnej i południowej części Wejhero-
wa – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent miasta. Dzięki planowanym inwesty-
cjom powstaną między innymi tunele pod 
torami kolejowymi, a obszar przy dworcu 
przyjmie formę nowoczesnego węzła ko-
munikacyjnego. – Zgodnie z zapowiedzia-

rok inTensywneGo 
WejheroWo

rozwoju
ZAgOspOdAROWAnie TeRenóW pRZeZnAcZOnycH dO spAceRóW i RekReAcJi,  ZWięksZenie 
LicZBy MieJsc pARkingOWycH, ReALiZAcJA inWesTycJi dROgOWycH i pRAc pROJekTOWycH 
dLA nOWycH ROZWiąZAń kOMUnikAcyJnycH -  TO TyLkO niekTóRe pRZykłAdy dZiAłAń ZRe-
ALiZOWAnycH W TyM ROkU W WeJHeROWie. pOdJęTe pRZeZ sAMORZąd inicJATyWy ZOsTAły 
dOceniOne pRZyZnAnieM TyTUłU gMiny ATRAkcyJneJ TURysTycZnie.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo
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mi jeszcze z początku kadencji, traktujemy 
budowę dróg jako element kluczowy. Już 
teraz jesteśmy świadkami powstawania 
strategicznych połączeń drogowych, które 
podniosą jakość komunikacji na kolejne 
lata – dodaje prezydent Wejherowa. 
Słowa włodarzy miasta znajdują potwier-
dzenie w rzeczywistości. Na różnych 
etapach realizacji są strategiczne węzły: 
Działki, Zryw i Kwiatowa. Pierwszy z wy-
mienionych to ciąg komunikacyjny od ul. 
Sucharskiego i Sobieskiego do drogi kra-
jowej nr 6, wchodzący w zakres Zachod-
niego Połączenia Drogowego Wejherowa. 
W 2015 roku wykonano nowy odcinek 
ul. Lelewela łączący się z ul. Nadrzeczną, 
który jest kolejnym etapem powstającego 
Zachodniego Połączenia. Węzeł Zryw jest 
częścią większego projektu układu dro-
gowego w dzielnicy Śmiechowo. W tym 
roku wykonano w ramach inwestycji etap 
budowy infrastruktury podziemnej w tym 
kanalizacji deszczowej. Według planu po-
wstaną tu nowe drogi, cztery ronda i dwa 
podziemne tunele. Dla Węzła Kwiatowa 
został już wykonany projekt techniczny, 
który przewiduje budowę tunelu pod to-
rami kolejowymi, zapewniającego bezko-
lizyjną komunikację pomiędzy północną a 
południową częścią Wejherowa. Według 
założonego planu powstaną parkingi dla 
samochodów i rowerów, przystanki MZK 
i PKS oraz postoje TAXI, które zapewnią 
integrację różnych form transportu z SKM 
i PKP.

INWESTYCJE NIE TYLKO W DROGI

Uwaga władz koncentruje się jednak nie 
tylko na budowie dróg, równolegle pro-
wadzone są działania mające na celu 
zwiększenie atrakcyjności miasta i ugrun-
towanie jego silnej pozycji w regionie. 
Ważną inicjatywą w tym zakresie było 
ukończenie Szlaku Nut Kaszubskich, któ-
ry od początku funkcjonowania cieszy 
się dużą popularnością wśród turystów 
i mieszkańców. Trasa szlaku została wy-
znaczona przez rzeźbione fragmenty re-
gionalnej wyliczanki i wiedzie pośród naj-
większych atrakcji turystycznych miasta. 
Połączenie elementu kultury kaszubskiej 
z planem zwiedzania Wejherowa okazało 
się być trafionym pomysłem na promo-
cję miejskiego potencjału turystycznego. 
Dbałość samorządowców o walory histo-
ryczne miasta oraz stałe wdrażanie działań 

i prowadzenie inwestycji wpływających na 
podnoszenie atrakcyjności turystycznej 
zostało docenione przez organizatorów 
plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, któ-
rzy przyznali miastu złotą statuetkę i tytuł 
Gminy Atrakcyjnej Turystycznie. 
W 2015 roku swój debiut miała też inicja-
tywa Budżetu Obywatelskiego. Ponad 8 ty-
sięcy wejherowian wzięło udział w głoso-
waniu na 47 zakwalifikowanych projektów. 
Mieszkańcy po raz pierwszy mogli zgłaszać 
swoje pomysły na inwestycje, które zostały 
uwzględnione w podziale miejskich finan-
sów. Siedem zwycięskich inicjatyw zostało 
włączonych do planowania budżetowego. 
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu miesz-
kańców na osiedlu Sucharskiego powstało 
wielofunkcyjne boisko, na osiedlu Staszica 
wybudowano drogę osiedlową, na terenie 
ogrodów działkowych Nadrzeczna zorga-
nizowano teren edukacyjny „Zielona Szko-
ła”, w dzielnicy Śmiechowo Północ wybu-
dowano wiatę piknikową, a przy osiedlu 
Fenikowskiego powstanie parking.
Kolejne plany nowatorskich przedsięwzięć 
zaczynają przybierać formę konkretnych 
działań. Wśród inicjatyw związanych z re-
witalizacją Śródmieścia miasto planuje 
zagospodarowanie terenu po tzw. starym 
basenie przy ul. Kalwaryjskiej. Obecnie 
trwają prace nad przygotowaniem pro-
jektu technicznego kompleksu otwartych 
basenów wraz ze strefą wypoczynku i re-
kreacji. W zespole basenów otwartych 
wyodrębnione mają zostać cztery strefy: 
strefa dla dzieci, basen rekreacyjny, basen 
ze zjeżdżalniami oraz strefa relaksu.
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Nie znaczy to, że władze chcą 
wyburzyć stare historyczne 
centrum – wręcz przeciwnie, 
od lat je rewitalizują i udosko-
nalają. Miastu objawił się pre-
zent od losu i historii – prawie 
19 hektarów nieużytków do 
zagospodarowania w samym 
centrum.

SKąD TEN DAR LOSU?

Pojawił się wraz z wyprowa-
dzeniem się z miasta 16 Bata-
lionu Saperów. W listopadzie 
ubiegłego roku przejęcie 18,5 
ha po byłej jednostce stało się 
faktem. Wartość uzbrojonej 
w niezbędne media nierucho-
mości wraz z zabudowaniami, 
armia oszacowała na ponad 
41 mln złotych. W zamian 
miasto przekazało Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej nie-
zabudowaną nieruchomość 
przy ul. Bałdowskiej. Od razu 
wszyscy zaczęli mieć pomysły 
co z powojskowymi terena-
mi zrobić. Prezydent Tczewa 
wielokrotnie podkreślał, że 
atrakcyjna nieruchomość nie 
będzie przeznaczona pod 
kolejne supermarkety, po-
nieważ ma się stać motorem 
napędowym rozwoju miasta. 
W grudniu 2012 r. tczewscy 

urzędnicy złożyli w Mi-
nisterstwie Gospodarki 
wniosek o dofinansowanie 
z funduszy unijnych projektu 
przygotowania koncepcji za-
gospodarowania terenów po 
byłej jednostce. Projekt - pod 
nazwą "Nowe centrum usłu-
gowe Tczewa na rzecz roz-
woju trójmiejskiego obszaru 
metropolitalnego" - otrzy-
mał dotację w wysokości 80 
proc. Jego budżet zamknął się 
w kwocie 350 tys. zł. W wyni-
ku realizacji projektu miał zo-
stać przygotowany program 
zbycia nieruchomości dla 
potencjalnych inwestorów.To 
ostatnie nie budziło entuzja-
zmu prezydenta Mirosława 
Pobłockiego:
- Celem projektu jest stworze-
nie korzystnych warunków do 
inwestowania na tym terenie. 
Celowo uwzględniliśmy w na-
zwie projektu metropolię, 
aby powiązać rozwój Tczewa 
z całym obszarem metropoli-
talnym. Teren jest atrakcyjny. 
Można wystawić na licytację 
i sprzedać, ale co dalej? - uwa-
ża włodarz miasta.
Podczas spotkania pojawiły 
się rozmaite koncepcje i po-
mysły w jakim kierunku powi-
nien pójść Tczew:

Tczew.Nowe CentrumTczew.Nowe CentrumTczew.

pReZydenT TcZeWA, MiROsłAW pOBłOcki WRAZ Z inVesT in pOMeRAniA ORAZ pRAcOdAWcAMi 
pOMORZA ZApROsiLi pRZedsięBiORcóW nA nARAdę pT. nOWe cenTRUM TcZeWA. spOTkAnie 
MiAłO MieJsce 18 LisTOpAdA.

tEREsA kAmIńskA 
prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

Już dawno zauważyła, że inwestycje biznesu idą w kierunku zachod-
nim, zatem gdy tylko było to możliwe, czyli po uruchomieniu Strefy 
Żarnowiec, podjęła decyzję o poszerzeniu Strefy o tereny tczewskie. 
To była słuszna decyzja. Obecnie, jeśli chodzi o wielkość kapitału 
zagranicznego w w przeliczeniu na 1 podmiot z udziałem tego ka-
pitału, najwyższe osiągi w województwie są w powiecie tczewskim.
To miasto o dużym potencjale wzrostu gospodarczego ze względu 
na: położenie, ułatwienia komunikacyjne, dobry klimat dla przed-
siębiorczości i otwarcie na nowe inwestycje. I ten kierunek rozwoju 
powinien być utrzymywany.

ZbIgNIEW CANoWIECkI 
prezes PRACODAWCÓW POMORZA, 

Położył nacisk na znaczenie Tczewa w metropolii. Dodał, że w jego 
przekonaniu w Tczewie nie ma perspektyw tworzenie centrów biu-
rowo-bizeneswych, ponieważ ich zagłębiem już stało się Trójmiasto, 
szczególnie Gdańsk, natomiast Tczew ma perspektywy dalszego roz-
woju jako zaplecze produkcyjne metropolii. Odnosząc się do sprawy 
ucieczki pracowników, z tego miasta zauważył, że nie wystarczy zbu-
dować infrastruktury potrzebnej dla produkcji, konieczne jest też 
stworzenie oferty społeczno-kulturalno-wypoczynkowej.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski

Z powyższymi uwagami zasadni-
czo zgodził się Mirosław Pobłoc-
ki – prezydent Tczewa. Przyznał, 
że choć projekt zawiera trzy wa-
rianty:  Zabudowa śródmiejska 
– mieszkaniówka, przestrzeń 
publiczna, pas parkingów, Park 
przemysłowy i/lub centrum lo-
gistyczne, Zrównoważona dziel-
nica, czyli park przemysłowy 

w części północno-zachodniej, 
zabudowa mieszkaniowo-usłu-
gowa na pozostałym terenie. 
Z ostatecznymi decyzjami nie 
potrzeba się spieszyć. Rzecz 
trzeba dobrze przemyśleć, aby 
stworzyć koncepcję, która bę-
dzie kołem zamachowym dla 
miasta na kolejne dziesięciole-
cia -mówił włodarz miasta.
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Inwestycje drogowe, rozwój oświaty i roz-
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – to 
najważniejsze zmiany, jakie zaszły w gmi-
nie Sierakowice w 2015 roku. 

NOWE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Dbałość o jak najwyższy poziom eduka-
cji i stworzenie dzieciom jak najlepszych 
warunków do nauki jest jednym z waż-
niejszych zadań dla władz chyba każdej 
gminy, ale w Sierakowicach jest to jeszcze 
istotniejsze. Dlaczego? Ponieważ właśnie 
w tej gminie rodzi się najwięcej dzie-
ci w kraju, wciąż przybywa też nowych 
mieszkańców. 
Koniecznością stała się więc rozbudowa 
bazy oświatowej. W gminie powiększono 
więc szkołę, powstały też nowe przed-
szkola i oddziały przedszkolne. 
- Ważną inwestycją była rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Sierakowicach – wyja-
śnia Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta 
gminy Sierakowice. - Powstały tu cztery 
nowe oddziały. Było to konieczne, gdyż ze 

względu na zwiększającą się ilość uczniów 
bez powiększenia szkoły konieczne było-
by prowadzenie zajęć szkolnych na dwie 
zmiany, a to jest niekorzystne dla uczniów, 
rodziców i kadry pedagogicznej. Udało się 
tego uniknąć właśnie dzięki zrealizowanej 
inwestycji, której koszt wyniósł 1 mln 230 
tys zł. 
Drugim z ważnych zadań związanych 
z oświatą, które udało się zrealizować, to 
otwarcie dwóch nowych oddziałów przed-
szkolnych w placówce, w której mieści się 
szkoła i przedszkole. Koszt tego przedsię-
wzięcia to 345 tys. zł, za te pieniądze nie 
tylko zorganizowano dodatkowe 2 oddzia-
ły, ale też odnowiono i wyposażono sale. 
- Łącznie w Sierakowicach powstało więc 
6 nowych oddziałów powstało, co pozwo-
liło nam na uniknięcie dwuzmianowości 
– dodaje wicewójt Fularczyk. - Poza tym 
rozbudowaliśmy też szkołę w Załakowie. 
Kosztem 333 tys. zł w placówce, w której 
do tej pory nie było przedszkola, powsta-
ły 2 oddziały przedszkolne, kompleksowo 
wyposażone i z oddzielnym wejściem. 

WODY NIE ZABRAKNIE

Kolejne zrealizowane w 2015 roku inwe-
stycje to rozbudowa zbiorników wody 
pitnej w gminie. 
- To była bardzo ważna kwestia, gdyż 
w razie awarii zapewnia mieszkańcom 
stały dostęp do wody pitnej – wyjaśnia  
Zbigniew Fularczyk. - W samych Sierako-
wicach jest 8 tys. mieszkańców, tu zbu-
dowaliśmy 2 zbiorniki o objętości 1,5 tys 
m3. Ta ilość jest równa całodobowemu 
zapotrzebowaniu mieszkańców, teraz 
przy braku energii miejscowości nie 
będą groziły braki w dostawie wody.
Koszt budowy zbiorników to 1,6 mln 
zł. Dodatkowo w kolejnych 6 miejsco-
wościach, w których znajdują się uję-
cia wody, rozbudowywane są stacje 
uzdatniania wody, a przy nich powstają 
także zbiorniki (o pojemności od 50 do 
150 m3), które również mają zabezpie-
czyć ilość wody pitnej, wystarczającą 
dla mieszkańców tych miejscowości na 
dobę. 

kolej i drogi
Czas na

MiJAJący ROk W gMinie sieRAkOWice TO dWAnAście Miesięcy inWesTycJi i inTensyWnegO 
ROZWOJU gMiny. nA TyM JednAk nie kOniec - kOLeJny ROk TO kOLeJne pOZyTyWne ZMiAny, 
kTóRe OdcZUJą MiesZkAńcy. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

nadbudowane Piętro w sP w sierakowicacH

orw w szklanej
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INWESTYCJE DROGOWE

W Sierakowicach przebudowy doczekały się 
główne ulice. Zmodernizowana została ul. 
Kartuska (na odcinku od Banku Spółdziel-
czego do wiaduktu, zadanie kosztowało 1,87 
mln zł), ponadto przebudowano i zbudowa-
no 6 ulic w ramach tzw. „schetynówek” - są 
to ul. Mickiewicza, Piwna, Pogodna, Jana 
Pawła II, Źródlana i Kościerska (te inwestycje 
kosztowały w sumie 7 mln zł, z tego 3 mln zł 
pochodziły z budżetu państwa). 
Ze środków własnych gminy zbudowano 
natomiast ul. Piaskową w Kamienicy Kró-
lewskiej. Koszt - 545 tys. zł.

CO NAS CZEKA W 2016 R?

Przyszły rok to czas kolejnych zmian 
w gminie. Strategicznym przedsięwzię-
ciem będzie wspólne opracowanie stu-
dium rewitalizacji linii kolejowej 229 na 
odcinku Kartuzy – Sierakowice – Lębork.
- Wspólne, bo na to studium składają 
się wszystkie samorządy przyległe do tej 
linii, zaś gmina Sierakowice jest koordy-
natorem działań – wyjaśnia Zbigniew Fu-
larczyk. - Przewidywany koszt to ok 840 
tys. zł. Studium to oczywiście dopiero 
pierwszy etap w ewentualnej rewitali-
zacji linii kolejowej – ma dać odpowiedź 
na pytania, na jakich zasadach mogłaby 
odbyć się rewitalizacja, czy będzie to 
opłacalne, itd. Studium jest niezbędne, 
żeby ubiegać się o środki z funduszy 
zewnętrznych. 
Kolejne plany władz gminy to rozpoczę-
cie budowy sali sportowej przy Zespole 
Szkół w Tuchlinie i wykonanie projektu 
centralnej kanalizacji wód deszczowych 
w Sierakowicach (miejscowość dość 
często jest zalewana podczas ulewnych 

deszczów, jest więc to ważny problem, 
który wymaga jak najszybszego roz-
wiązania). Planowany jest też zakup 
wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gowidlinie. 
- Oczywiście w dalszym ciągu chcemy 
też rozbudowywać drogi, zarówno w sa-
mych Sierakowicach, jak i w poszczegól-
nych miejscowościach gminy – dodaje 
Zbigniew Fularczyk. - Drogi i bezpieczeń-
stwo mieszkańców są bowiem naszymi 
priorytetami, jeśli chodzi o rozwój gminy. 
Niezmiernie ważne będzie dla nas także 
sporządzenie projektów na przedsięwzię-
cia, na które będziemy starali się uzyskać 
w kolejnych latach dofinansowanie.

sala gimnastyczna w lisicH jamacH

nadbudowane Piętro w sP w sierakowicacH
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przyjazna dla transportu 
gMina

Trzeba zacząć od tego, że gmina Cedry Wielkie jest gmi-
ną rolniczą. Z racji położenia i ziem, jakie tutaj występu-
ją, rolnictwo zawsze będzie dla nas kierunkiem głównym 
i podstawowym. Ale ciężko jest znaleźć w Polsce i Europie 
gminę, która będąc tylko rolniczą, jest bogata. Dlatego od 
paru już lat szukamy dodatkowego kierunku, który pozwo-
li zwiększyć przychody do budżetu gminy. Jednym z takich 
kierunków jest właśnie transport.

Dlaczego właśnie transport?

Dlatego, że mamy w pobliżu Obwodnice Południowa Gdań-
ska, już rozpoczęły się prace przy budowie drogi ekspreso-
wej od obwodnicy południowej do Elbląga. Będziemy więc 
mieli dostępność komunikacyjną do portów, do Trójmiasta, 
na wschód, na zachód, w każdym kierunku. 

Mam wrażenie, że postawiliście na transport przyglądając 
się mapie...

Tak, myślę, że każdy bez większego przygotowania, patrząc 
na nasze położenie i na to, którędy przebiegają przepływy 
ludzi i towarów, mógłby dojść do podobnych wniosków. 

Była to więc szybka, spontaniczna i łatwa decyzja?

Nie do końca. Raczej przemyślana, która wiązała się z przy-
jęciem określonych kierunków rozwoju gminy. Zamówili-
śmy analizę, którą przygotowali dla nas eksperci w zakresie 
transportu i logistyki z Uniwersytetu Gdańskiego. Wyniki 
zostały przedstawione podczas obrad Rady Gminy. Dysku-
towaliśmy, gdzie znaleźć niszę, którą może wykorzystać na-
sza gmina. 

gMinA cedRy WieLkie JesT Jedną Z cZTeRecH gMin W nAsZyM kRAJU, kTóRy pRZyZnAnO TyTUł 
"nAJBARdZieJ pRZyJAZnycH dLA TRAnspORTU gMin W pOLsce”. JAk TAki TyTUł się ZdOByWA?

Z WóJTeM gMiny cedRy WieLkie JAnUsZeM gOLińskiM ROZMAWiA TOMAsZ słOMcZyński

ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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W ten sposób doszliście do wniosku, że trzeba obniżyć po-
datki od środków transportu?

Tak. W 2013 roku obniżyliśmy go maksymalnie, jak tylko 
się dało, na ile pozwalała ustawa – obniżka sięgała 70 proc. 
Zmieniliśmy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego, rozpoczęliśmy prace przy aktu-
alizacji miejscowych planów pod kątem potrzeb firm trans-
portowych, terenów logistycznych. Zachęcamy firmy trans-
portowe, żeby u nas lokowały swoje siedziby. 

Gdybym był przedsiębiorcą z Gdańska i miał flotę pojaz-
dów, to – gdybym zarejestrował je u was, oszczędziłbym 
70 proc. kwoty, którą gdzie indziej wydałbym na podatki. 
Czy tak?

Dokładnie tak.  Wychodzi na to, że chcąc zwiększyć wpływy 
do gminy obniżacie podatki. Na pierwszy rzut oka wygląda 
to na paradoks. A jednak się to udaje.
Trzy lata temu miałem taki dylemat – czy to się uda, czy nie. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to strzał w dziesiątkę. Przy-
chody gminy z tytułu podatku od środków transportu zwięk-
szyły się w tym czasie kilkukrotnie. 

A konkretnie – jak wyglądają kwoty tego wzrostu?

Trzy lata temu to było 250 tys. zł., w zeszłym roku to był 
milion złotych, a w tym roku to może być nawet dwa miliony 
złotych. Dodam, że roczny budżet gminy to około 25 milio-
nów złotych, bez środków unijnych, więc z samego podatku 
od środków transportu być może będziemy mogli zabezpie-

czyć prawie dziesięć procent budżetu. 

Można doradzić innym gminom: chcecie mieć więcej wpły-
wów do budżetu z tytułu podatków od środków transpor-
tu, to obniżajcie podatki?

To nie jest takie proste przełożenie. Analizowałem, jak to 
przebiegało w innych gminach w Polsce. Obniżenie stawek 
podatków nie daje automatycznie takiego wzrostu. Żeby ten 
wzrost mógł mieć miejsce, gmina musi być odpowiednio po-
łożona i aktywnie działająca na rynku transportowym – tak, 
jak Cedry Wielkie. 

Mówił pan o rolnictwie i transporcie. To dwa główne kie-
runki rozwoju gminy?

Dodałbym jeszcze odnawialne źródła energii – chodzi o elek-
trownie wiatrowe i fotowoltaikę oraz o żeglarstwo, uprawia-
ne u nas w oparciu o szlak wodny Pętla Żuławska. W Błot-
niku mamy dużą marinę, gdzie zimuje około 120 jachtów. 
Obok buduje się stocznia jachtowa...

Jednak obecnie będziecie kojarzeni najczęściej z transpor-
tem i logistyką. Czuje pan satysfakcję z tytułu „Gminy naj-
bardziej przyjaznej transportowi”?

To wyróżnienie w skali ogólnokrajowej. Cieszy mnie, że na-
sze starania zostały zauważone. Chciałbym też, korzysta-
jąc z okazji, złożyć serdeczne życzenia bożonarodzeniowe 
wszystkim transportowcom z naszej gminy, dziękując im jed-
nocześnie, że wybrali Cedry Wielkie. 
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Ranking polskich przedsiębiorstw 
opracowywany jest corocznie przez 
wydawcę anglojęzycznego miesięcz-
nika Polish Market, przy współpracy 
naukowców z Zakładu Wspomagania 
i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonome-
trii Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie oceniających kondycję ekono-
miczno – finansową polskich firm.
W trakcie Gali wręczone zostały sta-
tuetki dla najlepszych podmiotów 
gospodarczych wyłonionych w ran-

kingu. Tytuł „Perły Polskiej Gospodar-
ki” przyznano m. in. w dwóch katego-
riach: Perły Duże - dla przedsiębiorstw 
o przychodach rocznych od 100 mln 
zł do 1 mld zł oraz Perły Wielkie - dla 
przedsiębiorstw o przychodzie rocz-
nym powyżej 1 mld zł. W zwycięskiej 
dla ZMPG-a S.A. kategorii Perły Duże 
miejsca drugie i trzecie zajęły firmy: 
Prochem S.A. oraz Grupa Kapitałowa 
Colian S.A. W kategorii Pereł Wielkich 
miejsca od 1 do 3 zajęły odpowiednio 

firmy : Rossmann Supermarkety Dro-
geryjne Polska Sp. z o.o., Grupa Kapi-
tałowa Alumetal S.A. oraz Węglokoks 
S.A.
Na podkreślenie zasługuje stała 
obecność ZMPG-a S.A. na liście naj-
lepszych polskich przedsiębiorstw. 
W roku 2014 znalazł się na 4 miejscu 
w kategorii Perły Duże oraz uzyskał 3 
miejsce i klasę „Champion” w rankin-
gu przedsiębiorstw sektora „Produk-
cja i usługi”.

 
Perłą 
 GosPoDarki

PorT
W Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła 
się kolejna – już trzynasta Gala Pereł Polskiej Gospodarki. 
Podczas gali ogłoszono wyniki rankingu „Perły Polskiej Go-
spodarki 2015”. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. znalazł 
się na 1. miejscu w kategorii Perły Duże tj. wśród przedsię-
biorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld zł.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE:  Ł. Giersz/ZMPG S.A

I to nie koniec rozwoju. Podczas jubile-
uszu, świętowanego 27 listopada 2015 r. 
na Politechnice Gdańskiej,  dyrektor Jerzy 
Litwin przedstawił czego jeszcze w naj-
bliższym czasie możemy się spodziewać. 
Dzięki wsparciu, udzielonym z funduszy 
norweskich i funduszy EOG, pochodzą-
cych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
oraz środków krajowych, realizowana 
jest kolejna ważna inwestycja w historii 
Narodowego Muzeum Morskiego – bu-

dowa Centrum Konserwacji Wraków 
Statków wraz z Magazynem Studyjnym 
w Tczewie. Otwarcie nowego oddziału 
planowane jest w marcu 2016 roku.
Obecnego dyrektora NMM i jego po-
mysły chętnie widzą u siebie włodarze 
nadmorskich miejscowości. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz do gratulacji 
i życzeń dołączył nadzieję, że na Ołowian-
ce, w sąsiedztwie spichlerzy, powstanie 
obiekt dla ekspozycji maszyn i urządzeń 

55-lecie
MuzeuM Morskiego

Placówka, szczycąca się obecnie nazwą Narodowe Muzeum Morskie w Gdań-
sku, powstała z woli  ludzi morza, skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Morskiego. W ich wizji Muzeum Morskie miało być kompleksem 
portowo - muzealnym, wkomponowanym w serce starego portu gdańskiego.
Pomysł ten nie tylko udało się zrealizować, ale też ubogacić.

okretowych. Jest co pokazać. Napęd jed-
nostek pływających przeszedł imponują-
cą drogę rozwoju – od wioseł do statków 
i okrętów z napędem atomowym.
Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa przy-
pomniał, że prezydent Wojciech Szczurek 
zapewnia dla mającego powstać Mu-
zeum Żeglarstwa lokalizację przy Nabrze-
żu Islandzkim. W Łebie już jest zaklepana 
lokalizacja Muzeum Archeologii Morza 
i Rybołówstwa Bałtyckiego. W kolejce 
czeka Tyberiusz Narkowicz – burmistrz Ja-
starni, bo na Półwyspie Helskim są wciąż 
żywe tradycje rybackie i szkutnicze.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE:  Anna Kłos



 38    

gOspOdARkA MORskA / www.expressbiznesu.pl
fot

. a
nn

a k
łos



   39

www.expressbiznesu.pl / gOspOdARkA MORskA

szkuner - świątecznie
śledzia naszego Powszedniego, 
dorsza i karPia wigilijnego, 
drzewka zielonego, barwnie 
świątecznie Przystrojonego,  
Humoru Przedniego, towarzy-
stwa wesołego - Życzy szkuner  
z władysławowa.

Z MicHAłeM HeRnikieM -  pReZeseM  sZkUneRA sp.Z O.O. ROZMAWiA AnnA kłOs.

- Rybacy wychodzą w morze. Połowy 
śledziowe są najlepsze, bo ryba jest 
świetna pod względem jakości. Jest na 
nią duży popyt – bo Adwent, a potem 
Boże Narodzenie. I choć tradycyjnie wi-
gilijną rybą jest karp, nikt nie wyobra-
ża sobie lepszej zakąski pod wódeczkę 
jak śledź. Tak kaszubska jak staropolska 
kuchnia zna mnóstwo przepisów na 
jego przyrządzanie.

Myślę, że u Pana w domu na świątecz-
nym stole będzie potraw rybnych do-
statek. Kto je przyrządza?

- Muszę się przyznać, że ja. Szykowanie 
potraw z ryb to była tradycja mojego 
domu rodzinnego. Mama wręcz cele-
browała te czynności, choć potrawy 
były szeroko znane w polskiej kuch-
ni: smażony na maśle karp wigilijny, 
dorsz po grecku - z warzywami, śledzie 
w oleju z cebulką...  Jako dziecko byłem 
szczęśliwy, że mogę pomagać i w tej ce-
remonii uczestniczyć. Nawet nie wiem, 
kiedy się wszystkiego nauczyłem. Nie 
pochodzę znad morza i pewnie dlate-
go wszystko co z wodą i rybami było 
związane, tak mnie fascynowało. Kie-
dy już jako człowiek dorosły trafiłem 
do Szkunera na stanowisko kierownika 
produkcji wstydziłem się tego, że nie 
znam rozmaitych rybackich sztuczek 
i sposobów oprawiania czy filetowa-
nia ryb. Najpierw podpatrywałem jak 
oni to robią, a potem sam ćwiczyłem 
popołudniami czy wieczorami, kiedy 
w zakładzie była cisza i spokój.

Teraz, jako prezesowi potrzebne są 
Panu inne umiejętności...

- Teraz kładę nacisk na to, aby ryby 

złowione przez rybaków nie traciły na 
jakości zanim trafią na stół. Wprowa-
dziliśmy rygorystyczne procedury po-
łowów, do których należą: krótki czas 
trałowania, sprawne zabezpieczenie 
połowów po wyciągnięciu ryb na po-
kład, szybkie dostarczanie ich do por-
tu i wreszcie sprawne, nowoczesne 
przygotowywanie z nich półproduktu, 
który kupują od nas hurtownie, zakła-
dy przetwórstwa i handel detaliczny. 
Temu służyły modernizacje przetwórni 
i zakup nowych linii technologicznych. 

To musiało kosztować...

- Na inwestycje w ostatnim czasie wy-
daliśmy 17 mln zł z funduszy unijnych. 
Były nerwy, czy uda nam się zmieścić 
w określonym czasie, czyli do końca 
2015, na szczęście udało się. Nawet 
dodatkowo wprowadziliśmy zmiany 
planu i w efekcie kupiliśmy dodatkowo 
maszynę do pakowania świeżych ryb 
w modyfikowanej atmosferze.

Wigilia to jednak sezon na karpia...

- Warto wiedzieć, że 98% karpia sprze-
daje się w Polsce przed Bożym Narodze-
niem. Zapotrzebowanie na niego jest 
wtedy gigantyczne, a przy tym więk-
szość konsumentów nie uznaje już tra-
dycji kupowania żywej ryby, z którą jest 
mnóstwo kłopotów. Wolą filety. Wobec 
tego na zlecenie sieci handlowych my 
je przygotowujemy. Jest to kilkaset ton 
w krótkim czasie, czyli ogromny wy-
siłek dla naszej załogi,.  Pomimo tak 
wielkiego wysiłku jaki nasi pracownicy 
wkładają w przygotowanie karpia czuje 
się tą atmosferę jakby przygotowywali 
święta w domu.
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Kiedy ekipa TVP wyraziła chęć nakręcenia 
w Szkunerze kolejnego odcinka programu 
„Kryptonim Szef”, prezes Hernik od razu 
wytypował do tej roli dyrektora zakłado-
wej stoczni Marcina Ryngwelskiego:

- Bo ja długo tu pracuję i mnie rozpoznają, 
nawet przy najlepszej charakteryzacji, a ty 
jesteś nowy.
Przedstawiono go załodze kutra jako no-
wego pracownika Łukasza Sikorę, skiero-
wanego do Szkunera przez Urząd Pracy 
w Pucku. Przedtem przez 3 godziny – od 
trzeciej rano zajmowano się jego charak-
teryzacją. Aby jej nie uszkodził, miał zakaz 
jedzenia. Wolno mu było jedynie wypić 
przez słomkę dwa jogurty dziennie. Kiedy 
wypłynął z rybakami w morze, szybko się 
przekonał, że nie będzie łatwo:’

- Kutrem tak bujało, że połowę czasu z 40 
godzin połowu wymiotowałem i niewielką 
mieli ze mnie pociechę.
W dodatku połów okazał się wyjątkowo 
obfity. Kiedy 4 razy zarzucili sieć, za każ-
dym razem trafiało do niej ok. 4 ton śle-
dzia. Po krótkim trałowaniu, ryby z tych 
4 zaciągów trafiły na pokład. Teraz trze-
ba było szybko je załadować do skrzynek 
i przesypać lodem.

Dopłynięcie do portu wcale nie oznaczało 
końca roboty i odpoczynku. Teraz dopiero 
wszyscy na przetwórni musieli się zwijać. 
Najpierw połów trafił na sortownicę a po-
tem do krojenia i patroszenia:
- Nauczyłem się nawet co to jest tak zwa-
na rurka gdańska – to metoda takiego 
oprawiania śledzia, kiedy jednym ruchem 
odcina się głowę ryby i usuwa wnętrzności 
bez rozcinania powłok brzusznych.
Dyrektor Ryngwelski uważa, że każdy, 
kto zarządza przedsiębiorstwem, powi-
nien właśnie w ten sposób – incognito, 
poznać ludzką pracę, aby nabrać do niej 
szacunku.

Jak szef nabrał szacunku 
dla pracy rybaków 
i przetwórców ryb
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Dronowa rewolucja rozpoczęła się na 
dobre. Zdalnie sterowane wielowir-
nikowce i samoloty znajdujemy już 
nie tylko w ofertach profesjonalnych 
firm, lecz nawet na półkach supermar-
ketów. Jaka przyszłość czeka branżę 
bezzałogowców?

UAV, czyli bezzałogowe statki powietrz-
ne, dopiero od kilku lat zyskują popu-
larność w Polsce, od tego czasu zrobiły 
jednak prawdziwą furorę. Urządzenia 
te stosowane są dziś na wielu polach, 
których zresztą ciągle przybywa. 
– Zauważamy stale zwiększające się 
zainteresowanie dronami po ilości 
kontaktów telefonicznych z naszą fir-
mą, rosnących statystykach sklepu 
internetowego, no i liczbie zamówień 
– mówi Mateusz Hubert z gdyńskiego 
sklepu MegaDron.pl. Zdanie to podzie-
lają przedstawiciele innych pomorskich 
firm działających w tej branży. A jest 
ich coraz więcej, ponieważ wzrost zain-
teresowania dronami przekłada się za-
równo na większą liczbę klientów firm, 
jak i na liczbę przedsiębiorstw sprzeda-
jących i wynajmujących te urządzenia.

DLA FOTOGRAFÓW
I ZAPOMINALSKICH

Dlaczego o dronach tyle się ostatnio 
mówi? Przede wszystkim wrażenie robi 
długa lista obszarów, na których mogą 
być używane.  
– Najczęstszym zastosowaniem dla 
dronów są fotografia i film, do tego 
dochodzą mapy, dokumentacja, ob-
serwacja, poszukiwania – wymienia 
Piotr Lewandowski, właściciel oferują-

Drony

biznes?
przyszłościowy

biznes?
przyszłościowy

biznes?

cej usługi dronami firmy ToSem. Dzięki 
nim wykonywane są fantazyjne ujęcia 
z powietrza i mapy cechujące się znacz-
ną dokładnością. Wirnikowce używane 
są ponadto coraz  powszechniej w rol-
nictwie, m.in. do oprysków pól, czy 
w budownictwie, na przykład do prze-
prowadzania inspekcji. Możliwości jest 
znacznie więcej.

– Bardzo podoba mi się projekt po-
zwalający w ekspresowym tempie 
dostarczyć defibrylator. Poza tym taki 
"ratunkowy" dron mógłby zjawić się na 
miejscu wypadku jako pierwszy i po-
zwolić na ocenę całej sytuacji – mówi 
Mateusz Hubert.

Przedstawiciel MegaDrona wspomina 
też o oryginalnych zaręczynach, gdzie 
dron dostarczył przyszłemu panu mło-
demu pierścionek zaręczynowy. 

– A może ten po prostu zapomniał go 
zabrać? – śmieje się Mateusz Hubert.

Wojciech Kuryło z firmy Dronetech 
zwraca z kolei uwagę na możliwe 
przyszłe zastosowania dronów. Jego 

zdaniem już niebawem możemy li-
czyć na używanie bezzałogowców jako 
kurierów.

– Drony na pewno pojawią się na stałe 
w służbach publicznych typu policja, 
straż, gdzie będą monitorować sta-
le zaprogramowane trasy.

Już dziś UAV znajdują rozmaite praktycz-
ne zastosowania wśród przedsiębior-
ców, naukowców i osób prywatnych. 
Ilu użytkowników, na tyle kreatywnych 
sposobów można wykorzystać drony. 
Jak twierdzi Piotr Lewandowski, ogra-
niczają nas tylko wyobraźnia, rozwiąza-
nia techniczne i bezpieczeństwo.

ZABAWKI CZY NARZĘDZIA 
DLA PROFESJONALISTÓW?

Wraz z rosnącą popularnością dronów 
pojawiają się też zagrożenia. Jednym 
z nich jest możliwość łatwego zdobycia 
tych urządzeń przez nieodpowiedzial-
nych użytkowników.
– Ostatnio podczas zlecenia na festiwa-
lu w Gdańsku ktoś bez odpowiedniej 

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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wiedzy latał quadrocopterem nad tłumem ludzi, narażając 
ich na niebezpieczeństwo – mówi Mateusz Hubert z Me-
gaDrona. – Poza tym była to strefa kontrolowana, w której 
należy uzyskać zgodę na lot. Ta osoba powinna dostać 5 
tysięcy kary za wykroczenie. Wkoło pełno policji i ochrony, 
bo to duży festiwal na Placu Zebrań Ludowych. Nikt praw-
dopodobnie nie zareagował, a problemem było zlokalizo-
wanie pilota. 
Również Piotr Lewandowski uważa, że w nieodpowiednich 
rękach drony mogą stanowić zagrożenie.
– Fakt jest taki, że nawet najmniejszy dronik jest w stanie 
pociąć twarz czy wybić oko, nie wspominając o konstruk-
cjach ważących po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilo-
gramów – mówi reprezentant firmy ToSem.
Drony często są traktowane przez użytkowników jako za-
bawki, nie każdy bowiem chce i może zostać ich zawodo-
wym operatorem. Zdaniem naszych rozmówców wynika 
to z faktu, ze trzeba bardzo mocno zaangażować się w te-
matykę dronów, aby czerpać z tego wystarczające korzyści 
finansowe. Profesjonalne zdalnie sterowane urządzenia 
latające to koszt rzędu dziesiątków tysięcy złotych, któ-
ry nieprędko się zwraca. Alternatywą dla niego są tanie, 
łatwo dostępne wirnikowce, które nie sprawdziłyby się 
jako narzędzia pracy i służą głównie dostarczaniu rozryw-
ki. Według Wojciecha Kuryło, coraz popularniejsze są tak 
zwane drony „małe”, które można schować do plecaka lub 
pokrowca na aparat, zabrać na wczasy i pokazać się za ich 
pomocą na portalach społecznościowych.
– Są to urządzenia montowane seryjnie, w większości 
przypadków nieopłacalne jest ich serwisowanie. Proponu-
ją szeregi ciekawych zastosowań, od latania w GPS, przez 
orbitowanie dookoła użytkownika bez jego ingerencji, aż 
do trybu podążania za użytkownikiem płynącym choćby na 
desce windsurfingowej – dodaje Wojciech Kuryło.

BADANIE RYNKU UAV

Branża dronów, jako stosunkowo nowa, lecz błyskawicznie 
się rozwijająca, doczekała się w niedawno szczegółowego 
raportu na swój temat. Przy okazji ostatniej odbywającej 
się w Krakowie Parady Robotów – Droniady, Instytut mi-
kroMAKRO opublikował "Rynek dronów w Polsce 2015”. 
– Raport daje dość kompletny obraz tego, jak wygląda 
obecnie branża dronów w Polsce, jakie usługi z użyciem 
bezzałogowców są najpopularniejsze i na czym najlepiej 
się zarabia – uważa Michał Zawadzak z portalu swiatdro-
now.pl.

W publikacji znalazły się informacje na temat zarówno cy-
wilnego, jak i wojskowego rynku dronów. Podzielona jest 
na części Rynek, Prawo, Technologie, Zastosowania oraz 
Firmy, w których znajdziemy artykuły różnych autorów 
znanych w środowisku bezzałogowców. Zdaniem recen-
zentów, raport może zainteresować szczególnie osoby, któ-
re chcą zacząć świadczyć usługi dronami lub interesują się 
zakupem urządzenia z wyższej półki.

Polska jest ważnym graczem na światowym rynku dro-
nów, a nasze firmy znajdują się w światowej czołówce 
producentów tych urządzeń. Z kolei na dronowej mapie 
Polski istotny punkt stanowi Trójmiasto, gdzie branża 
kwitnie w najlepsze.
W Gdyni i w Gdańsku prężnie działa wiele przedsię-
biorstw związanych z dronami. Świadczą one usługi fil-
mowania z powietrza, sprzedaży czy serwisowania dro-
nów. Niektóre, takie jak ToSem, nie zajmowały się dro-
nami od początku swego istnienia – w tym przypadku 
firma działała w branży poligraficznej i internetowej, dziś 
wykonuje zdjęcia lotnicze przy użyciu dronów własnej 
produkcji. MegaDron to inicjatywa grupy studentów, któ-
rzy zafascynowani dronami założyli najpierw  sklep z tymi 
urządzeniami, a z czasem rozszerzyli działalność m.in. 
o udzielanie kwalifikacji do lotów komercyjnych. Drone-
tech powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na pro-
fesjonalne drony oraz ich serwisowanie.
W Trójmieście nie brakuje też interesujących wydarzeń 
związanych z dronami. Jednym z najciekawszych jest or-
ganizowany w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicz-
nym w Gdyni Dron Festiwal, który w przyszłym roku bę-
dzie miał swoją drugą edycję. Odbywają się na nim m.in. 
konkurs filmów nakręconych za pomocą drona, wyścigi 
dronów na torze z przeszkodami oraz cykl wykładów.

Pomorskie
zagłębie dronowe
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Obecnie największy odsetek firm prowadzących w Polsce 
działalność w branży dronów to małe, często jednoosobo-
we działalności gospodarcze zakładane przez operatorów 
świadczących usługi filmowania i fotografowania z powie-
trza. Nikogo to specjalnie nie dziwi – próg wejścia jest niski, 
jak pokazuje raport "Rynek dronów w Polsce 2015" – więk-
szość operatorów korzysta z raczej taniego sprzętu w postaci 
ogólnodostępnych dronów DJI Phantom 2 lub 3, poza tym 
wystarczy zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO, co wciąż dla 
wielu osób nie jest wcale regułą. Zdarzają się i tacy, którzy 
świadczą usługi komercyjne dronem, nie posiadając takiego 
"prawa jazdy" na bezzałogowca, albo nawet nie wiedząc, że 
jest ono potrzebne.

Przyszłość tej branży moim zdaniem związana jest mocno z dąże-
niem do pełnej autonomiczności działań dronów. W końcu sama 
definicja "dron" zakłada, że jest to sprzęt, który może wykony-
wać misje w pełni autonomicznie, po zaplanowanej trasie, od 
początku do końca praktycznie bez udziału operatora. Pojawią 
się nowe zawody, takie jak analityk danych, zyskają inżyniero-
wie i programiści niezbędni do produkcji, a przy okazji znacząco 
mogą zmienić się proporcje w branży: zmniejszenie rynku usług, 
a zwiększenie wagi produkcji bezzałogowców – ale nie tych ze 
sklepowych półek, tylko profesjonalnych konstrukcji, tworzo-
nych do określonych celów: dla rolnictwa, geodezji, leśnictwa, 
monitoringu czy klasycznego filmowania i fotografowania, które 
oczywiście nie zniknie całkiem, ale mocno się sprofesjonalizuje.

MICHAŁ ZAWADZAK
swiatdronow.pl

Przyszłość to autonomia 
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Firma Meble Wójcik z Elbląga 
była bohaterem jednego z od-
cinków telewizyjnego progra-
mu „Kryptonim Szef” nadawa-
nego na antenie TVP1. Główną 
postacią odcinka była Katarzy-
na Wójcik-Borsukowicz, czło-
nek zarządu firmy, która po 
zmianie wizerunku,w specjal-
nej charakteryzacji zatrudniła 
się w swojej firmie na szerego-
wych stanowiskach.
 
Katarzyna Wójcik-Borsukowicz 
jest córką właściciela firmy Me-
ble Wójcik, w której odpowia-
da za finanse trzech należących 
do niej fabryk. W telewizyjnym 
programie "Kryptonim Szef" 
z kruchej blondynki przeisto-
czyła się dzięki charakteryzacji 
w ostrą niczym żyleta brunet-
kę. Zupełnie nie do poznania 
Katarzyna, jako Jolanta Szulc, 
zatrudniła się w swojej firmie 
na szeregowych stanowiskach. 
Musiała sprostać pracy na dzia-
łach wiertarek oraz kontroli ja-
kości, a także podczas pakowa-
nia mebli. Przez 8 godzin dzien-
nie zmagała się z wyzwaniami, 
z jakimi na co dzień muszą mie-
rzyć się pracownicy. 
- Dzięki programowi mogłam 
zobaczyć od środka, w jaki 
sposób funkcjonuje nasza fir-
ma. Poznałam zaangażowaną 
i ciężko pracującą załogę. Po 

tym doświadczeniu bardzo 
doceniam pracę, jaką na co 
dzień wykonuje ponad 1100 
osób zatrudnionych w na-
szych fabrykach - mówi Ka-
tarzyna Wójcik-Borsukowicz. 
Zebrane w trakcie kilkudnio-
wej przygody doświadczenia 
i wnioski, Katarzyna Wójcik 
- Borsukowicz przedstawi-
ła zarządowi firmy. Odcinek 
poświęciony fabrykom mebli 
firmy Meble Wójcik wyemito-
wano na antenie telewizyjnej 
„jedynki” w połowie listopada. 
„Kryptonim Szef”, to pol-
ska adaptacja popularnego 
w świecie formatu zagranicz-
nego o nazwie „Undercover 
Boss”. Widzowie w pierwszej 
serii programu poznali wie-
lu anonimowych bohaterów, 
oraz byli świadkami tego, jak 
prezesom wielkich przedsię-
biorstw otwierają się szerzej 
oczy. W programie dziesięcioro 
szefów wielkich firm w specjal-
nych charakteryzacjach praco-
wało na szeregowych stanowi-
skach. Na własnej skórze prze-
konali się, z jakimi problemami 
muszą na co dzień radzić sobie 
ich pracownicy. Dowiedzieli 
się,co w firmie działa popraw-
nie, a co należy natychmiast 
zmienić. Zdjęcia do programu 
były realizowane na przełomie 
lipca i sierpnia w całej Polsce.

Meble wójcik 
w telewizyjnym 
programie

wójcik

na zdjęciu katarzyna wójcik-borsu-
kowicz Przed i Po metamorfozie 

w Programie „kryPTonim szef”
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Na stronie interneto-
wej projektu mazury-
zapolceny.pl można 
zapoznać się ofertami 
mazurskich przedsię-
biorców, którzy propo-
nują zniżki w sezonie 
zimowym w ramach 
V edycji akcji promo-
cyjnej „Mazury za pół 
ceny”.
 
Ideą przedsięwzięcia 
jest promocja regionu w 
okresie jesienno - zimo-
wym, połączona z obni-
żeniem cen o 50 proc. 
na oferowane produkty 
lub usługi. Na stronie 
internetowej www.ma-
zuryzapolceny.pl można 
sprawdzić jakie firmy 
proponują zniżki – są 
to m.in. hotele, pensjo-

naty, rabat dotyczy też 
atrakcji sportowych. W 
akcji uczestniczą part-
nerzy z powiatów Giżyc-
ko, Mrągowo, Pisz i Wę-
gorzewo, reprezentują-
cy branżę turystyczną 
(właściciele hoteli, pen-
sjonatów, agroturystyki, 
usług turystycznych np. 
wypożyczalnie sprzętu, 
organizacja imprez tury-
stycznych, itp.) i około-
turystyczną (instytucje 
kulturalne, naukowe, 
rozrywkowe, sportowe, 
sklepy, usługi gastrono-
miczne/transportowe/
reklamowe/fryzjerskie 
i inne, salony odno-
wy biologicznej, itp.). 
Akcja trwa od 1 grud-
nia 2015 r. do 15 marca 
2016 r.

Zimą 
Mazury 
za pół ceny 
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Fabryka Mebli Taranko będzie realizo-
wać inwestycję polegającą na budowie 
hali produkcyjno-magazynowej o pow. 
ok. 2000 m², zakupie maszyn i urzą-
dzeń, rozbudowie i modernizacji ist-
niejących środków trwałych, zakupie 
środków transportu. Planowany jest 
również zakup i wdrożenie programu 
zarządzania produkcją i magazynami 
oraz oprogramowania komputerowe-
go w związku z rozwojem działalności.  
Drugie przedsiębiorstwo -„POL-MAK”,  
to firma z branży papierniczej. Przed-
miotem inwestycji będzie budowa hali 

wraz z częścią biurowo- socjalną oraz za-
kupu innowacyjnej linii technologicznej. 
Trzeci inwestor - FMR LISICKI, wybuduje 
halę produkcyjno-magazynową z infra-
strukturą towarzyszącą oraz linię techno-
logiczną do produkcji maszyn rolniczych. 
Ponadto w ramach wydanego pozwole-
nia nastąpi wdrożenie nowego procesu 
technologicznego w oparciu o własne 
wyniki prac badawczo-rozwojowych. 
W wyniku powyższych inwestycji ponie-
sione zostaną nakłady w wysokości co 
najmniej 68,85 mln zł. Powstać ma około 
82 nowych miejsc pracy.
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Kosztujące setki milionów euro projekty 
w dużej mierze zostały sfinansowane ze 
środków unijnych. Jednak dopiero teraz 
zaczyna się mówić, że uruchomienie łą-
czy może obciążyć Litwę  miliardowymi 
kosztami. Nie wyklucza się bowiem, że 
Wilno będzie musiało słono zapłacić za 
odłączenie swego systemu energetycz-
nego od rosyjskiego.
— Dotychczas system energetyczny na-
szego kraju działał w spójności z syste-
mem krajów bałtyckich, Rosji i Białorusi. 
Mieliśmy tam określone zobowiązania 
w zakresie równoważenia systemu i jego 
bezpieczeństwa. Dlatego opuszczenie 
tego systemu może powodować koszty, 
związane z zapewnieniem jego dalszej 
stabilności. Rzeczą więc naturalną jest, 
że strona wycofująca się z umowy zo-
stanie obciążona kosztami transformacji 
systemu — wyjaśnia w rozmowie z au-
torem ekspert ds. energetyki dr Valdas 
Lukoševičius, kierownik katedry Energe-
tyki Cieplnej i Atomowej na kowieńskiej 
Politechnice.
Litewscy producenci energii cieplnej 

i elektrycznej oraz dostawcy usług 
w sektorze usług publicznych, prak-
tycznie więc końcowi ich odbiorcy, czyli 
wszyscy mieszkańcy kraju, od nowego 
roku muszą płacić składkę na utrzyma-
nie terminalu gazowego w Kłajpedzie. 
Dzienne utrzymanie terminalu-statku 
o symbolicznej nazwie „Independence”, 
czyli „Niepodległość” kosztuje około 156 
tys. USD, a od 2018 roku koszty te wzro-
sną do około 200 tys. USD dziennie.
W ciągu najbliższych 10 lat za gazową 
niepodległość kraju trzeba będzie za-
płacić w sumie 690 mln USD, po czym 
Litwa będzie mogła odkupić od norwe-
skiego właściciela statek-terminal. Nie 
wiadomo wprawdzie, za jaką cenę, ale 
z obliczeń ekspertów wynika, że mając 
na własność terminal, jego utrzyma-
nie Litwę będzie kosztowało o połowę 
mniej niż obecnie. Wszystkie te milio-
nowe koszty są wliczone w cenę gazu 
i energii elektrycznej, jaką płacą krajowi 
konsumenci.
Tymczasem niepodległość energetyczna 
może kosztować konsumentów znacz-

nie więcej, bo już miliardy euro. Według 
ocen, planowane na przyszły rok wyj-
ście kraju z pierścienia energetycznego 
BRELL, łączącego systemy energetyczne 
Białorusi, Rosji, Estonii, Litwy i Łotwy 
może obciążyć państwo litewskie zo-
bowiązaniami na kwotę około 2,5 mld 
euro. Są to wyliczenia rosyjskich ener-
getyków, bo według specjalistów eu-
ropejskich, wyjście Litwy z BRELL-u ma 
kosztować znacznie mniej, ale również 
są to kwoty przewyższające jeden mi-
liard euro.
Istnienie rosyjskich pretensji finanso-
wych potwierdza przewodniczący sej-
mowego Komitetu ds. Europy, poseł 
Gediminas Kirkilas. W wywiadzie dla 
litewskiej telewizji publicznej polityk 
przyznał, że Litwa prawdopodobnie 
będzie musiała zapłacić za swoje odłą-
czenie się od systemu energetycznego 
Rosji.
„Mówi się o tym, a nawet jest zrobione 
studium, w którym jest mowa o nieco 
mniejszej kwocie — około 1 mld euro. 
Nie wykluczam, że UE postara się, o zre-

niepodległości 
             energetycznej

Rosną koszty (litewskiej)

JUż dOBiegAJą kOńcA BUdOWy MOsTóW eneRgeTycZnycH LiTWy Z pOLską i sZWecJą, 
kTóRe MAJą UnieZALeżnić kRAJ Od dOsTAW eneRgii eLekTRycZneJ Z ROsJi - nieMALże 
JedynegO dOsTAWcy pRądU nA LiTWę.

TEKST: Krzysztof Szczepanik, Stanisław Tarasiewicz | ZDJĘCIE: Polskie LNG S.A
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kompensowanie tego wydatku” — powie-
dział dziennikarzom Gediminas Kirkilas.
Wcześniej rosyjski prezydent Władimir 
Putin oświadczył w wywiadzie dla wło-
skiej „Corriere della Sera”, że odłączenie 
się Litwy od rosyjskiego systemu będzie 
kosztowało Moskwę 2,5 mld euro. Oka-
zuje się też, że przystępując do systemu 
BRELL Litwa sama zgodziła się na takie wa-
runki zawarte w podpisanej przez strony 
umowie. Przewiduje ona, że w przypadku 
wycofania się z układu którejkolwiek ze 
stron, strona wycofująca się ma zobowią-
zanie zapewnić stabilność interesów pozo-
stałych stron.
Zdaniem dr. Valdasa Lukoševičiusa, do-
pełnienie tego zobowiązania jest również 
ważne dla przyszłych handlowych intere-
sów Litwy.
— Jeśli będziemy chcieli handlować ener-
gią elektryczną, to powinniśmy porozu-
mieć się z najbliższymi sąsiadami — mówi 
ekspert.
A że Litwa będzie chciała handlować, to 
nie ulega wątpliwości, bo jeszcze na długo 
przed ukończeniem budowy mostu ener-
getycznego Polska-Litwa, w kwietniu tego 
roku, zostało podpisane porozumienie 
między polską Towarową Giełdą Energii, 
a litewską Giełdą NordPool. Umowa prze-
widuje uzgodnienie przez strony wprowa-
dzenia wspólnych zasad obrotu energią. 
Umowa jest jednym z elementów pro-
gramu z 2009 r. pod nazwą: Baltic Energy 
Market Interconnection Plan (BEMIP). Ten 
obejmujący Danię, Niemcy, Polskę, Szwe-
cję, Finlandię, Litwę, Łotwę i Estonię plan 
przewiduje wspólną przyszłość energe-
tyczną regionu, czyli zamknięcie systemów 
energetycznych w tzw. pierścień bałtycki. 
Mosty energetyczne ze Szwecją i Polską 
pozwolą Litwie nie tylko na dostęp do ryn-
ku taniej energii pozyskiwanej w skandy-
nawskich elektrowniach wodnych, ale też 
na jej przesyłanie do regionów północnej 
i wschodniej Polski, które cierpią na defi-
cyt mocy wytwórczych.

TERMINAL
LNG W ŚWINOUJŚCIU

”nie ulega wątPliwości, Że litwa 
będzie cHciała Handlować,  bo jesz-

cze na długo Przed ukończeniem 
budowy mostu energetycznego 

Polska-litwa, w kwietniu tego roku, 
zostało PodPisane Porozumienie mię-
dzy Polską towarową giełdą energii, 

a litewską giełdą nordPool. 
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pomoc dla potrzebujących
świąTeczna

Co to jest „Tutka 
Charytatywna”?

To jest torba, którą obecnie 
można pobrać w parafiach 
i w placówkach Caritas. Służy 
ona do tego, żeby wypełnić 
ją dziesięcioma kilograma-
mi produktów świątecznych. 
Oddaje się taką wypełnioną 
torbę do oddziałów Caritasu, 
a następnie trafia ona do osób 
potrzebujących. 

Co należy wkładać do takiej 
torby?

Przede wszystkim produkty 
spożywcze. To mogą być ar-
tykuły podstawowe, takie jak 
mąka, ryż, olej, cukier, czy też 
bardziej luksusowe, takie jak 
kawa czy czekolada. Wszystko, 
co może się przydać do tego, 
żeby zorganizować spotkanie 
wigilijne, co może się znaleźć 
na świątecznym stole. 

Ile takich toreb zostanie rozda-
nych do wypełnienia?

W Trójmieście i okolicach to bę-
dzie dziesięć tysięcy toreb.

Akcja „Tutka charytatywna” 
już się rozpoczęła?

Tak, zaczęliśmy już wydawać 
torby. Można się już po nie zgła-
szać do parafii albo placówek 
Caritas. Do 20 grudnia należy 
je dostarczyć – już wypełnione 

produktami spożywczymi, do 
placówek Caritasu. 

Kto może włączyć się do akcji?

Taką torbę może pobrać każdy. 

Do kogo ostatecznie trafią te 
torby?

Do osób, które potrzebują po-
mocy, a rodzin biednych jest 
naprawdę wiele. To są na przy-
kład rodziny wielodzietne. Prze-
kazujemy im jedną, dwie albo 
i trzy takie torby, w zależności 
od potrzeb. Bo zdarza się, że te 
dziesięć kilo to dla nich mało. 
To też bardzo często samotni 
seniorzy. Bo trzeba wiedzieć, 
że samotni starsi ludzie bardzo 
często potrzebują pomocy. 
Dopóki mieszkają ze współmał-
żonkiem, to sobie jakoś radzą. 
Mają dwa świadczenia, które 
pokrywają koszty ich życia. 
A potem zostają sami – a prze-
cież koszty nie są połowę mniej-
sze, są podobne jak wcześniej, 
ale świadczenie, w wysokości 
na przykład dziewięciuset zło-
tych, już tylko jedno.

Zna ksiądz rodziny, które bez 
takiej torby, bez takiego wspar-
cia po prostu nie zorganizowa-
łyby wigilijnej wieczerzy, bo 
nie miałyby zna to środków?

Trudno tak mówić, każdy stara 
się zrobić cokolwiek na święta. 
Trudno powiedzieć, że w ja-

ZDJĘCIE:  materiały prasowe

Z ks. JAnUsZeM sTecieM, dyRekTOReM 
cARiTAs ARcHidieceZJi gdAńskieJ, 
ROZMAWiA TOMAsZ słOMcZyński

kimś przypadku nie byłoby nic 
na świątecznym stole. Jednak 
z pewnością dla wielu taka 
torba to bardzo ważne, realne 
wsparcie. 

Właśnie zaczyna się czas, 
w którym akcji charytatyw-
nych będzie sporo. W okresie 
świątecznym chętnej poma-
gamy innym?

Zdecydowanie tak. Na pew-
no, obserwujemy to. Ten czas 
z jednej strony jest taki za-
biegany, z drugiej zaś – wiele 

osób włącza się w pomaganie 
innym.

Mówi ksiądz o dziesięciu 
tysiącach przygotowanych 
toreb. Uda się je wszystkie 
wypełnić?

W zeszłym roku w tej akcji 
przygotowaliśmy pięć tysięcy 
toreb, i wszystkie bez trudu zo-
stały wypełnione. Mamy wielu 
chętnych którzy chcą poma-
gać, więc nie przewiduję więk-
szych trudności żeby w tym 
roku podwoić tę liczbę. 
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dzięki facHowej i unikalnej wiedzy jest cenionym sPecjalistą w dziedzi-
nie stomatologii zacHowawczej, Protetyce, endodoncji, cHirurgii oraz 
imPlantologii. związany jest z kliniką lekarzstomatolog.com od 10 lat.

lek. dent.
Łukasz
sas WisŁocki

    kino 
u dentysty
proste

lekarstwo 
na strach

absolwent wydziału stomatologii 
akademii medycznej w gdańsku.

W niektórych z nas sam dźwięk wiertła czy charakterystyczny 
zapach gabinetu stomatologicznego wywołuje lęk, na tyle silny, 
że jesteśmy w stanie kosztem własnego zdrowia zrezygnować 
z wizyty u stomatologa. Wielu z nas ma, już na samą myśl, gęsią 
skórkę na plecach. 

Lęk i obrona przed nieprzyjemnymi doznaniami są naturalny-
mi mechanizmami obronnymi. Wśród ogromnej liczby znanych 
fobii towarzyszących życiu człowieka, wyizolowano i opisano 
lęk przed dentystą - dentofobię. Towarzyszy jej silny, paraliżują-
cy lęk uniemożliwiający pacjentowi odbycie wizyty u dentysty 
i poddanie się procedurom medycznym. Jego przyczyny mogą 
tkwić w negatywnych doświadczeniach z przeszłości, obawie 
przed bólem czy poczuciem bezsilności i braku kontroli podczas 
zabiegów stomatologicznych. Jak wynika z badań, dla 46% Pola-
ków obawa przed bólem jest powodem braku wizyt kontrolnych 
u stomatologa.
A wcale tak nie musi być.
Wizyta w gabinecie stomatologicznym nie musi wiązać się ze 
strachem i nieprzyjemnymi doświadczeniami. Dziś lekarze dbają 

o to, by pacjent odbył wizytę w przyjaznym otoczeniu i w atmos-
ferze wzajemnego zaufania.
Postęp w stomatologii jest już tak znaczący, że u dentysty może-
my mówić coraz częściej co najwyżej o pewnym dyskomforcie. 
Nowoczesne gabinety, obok różnego rodzaju coraz skuteczniej-
szych znieczuleń, równie skutecznie odciągają uwagę pacjenta 
od zabiegu na fotelu. W gabinecie możemy posłuchać muzyki, 
obejrzeć rybki w akwarium, a nawet leżąc, podczas zabiegu obej-
rzeć film, czy ulubiony program telewizyjny.

- To prosty sposób aby, uprzyjemnić wizytę i zminimalizować 
stres jej towarzyszący - mówi dr Łukasz Sas Wisłocki z kliniki Le-
karzstomatolog.com w Gdańsku – ulubiony program telewizyj-
ny oglądany podczas wizyty  działa jak dodatkowe znieczulenie, 
szczególnie gdy pacjentem jest dziecko. Puszcza mu się bajkę, 
która odwraca uwagę od nieprzyjemnego zabiegu, a także pozo-
stawia pozytywne wspomnienia i dobre skojarzenia po wizycie. 
Pacjentów chętnych do leczenia zębów w gabinetach wyposa-
żonych w takie atrakcje nie będzie brakować pod warunkiem, że 
dentyści nie będą puszczać horrorów.
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Trwa rewitalizacja biurowca C200 Office prowadzo-
na przez firmę EURO STYL. Budynek w przeszłości 
służył Stoczni Północnej, w marcu 2016 roku znaj-
dą w nim siedziby firmy związane z nowoczesnymi 
technologiami.

Już wiadomo, że z przestrzeni C200 Office skorzysta 
norweska firma Powel.
– Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy postanowiliśmy 
przenieść nasze gdańskie biuro do biurowca C200 Of-
fice, by zaoferować pracownikom większą przestrzeń, 
komfort pracy i dogodny dojazd – tłumaczy Adam Bo-
ryniec – Dyrektor Zarządzający Powel.

C200 Office zostanie dostosowany do dzisiejszych po-
trzeb najemców – poza nowoczesnymi powierzchnia-
mi biurowymi w budynku przewidziano także centrum 
konferencyjne, profesjonalny klub fitness, kantynę 
oraz sklep. Deweloper szczególną uwagę zwrócił też 
na udogodnienia dla rowerzystów – w biurowcu znaj-
dą się rowerownie wraz z szatniami i prysznicami. 
Modernizacja C200 Office polega na wymianie wszyst-
kich elementów i instalacji poza konstrukcją budyn-
ku. C200 Office zyskał więc również nową elewację 
z wysokiej jakości alucobondu, którą zdobią ledowe 
bagietki podnoszące - szczególnie po zmroku - atrak-
cyjność fasad.

Norweska firma
wprowadzi się

do C200 Office w Gdańsku

www.expressbiznesu.pl / nieRUcHOMOści
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W Hotelu Sheraton w Sopocie odby-
ło się wyjątkowe w skali Polski wyda-
rzenie, czyli druga edycja Festiwalu 
charytatywno-rozwojowego Szczę-
ście na głowie - Powiedz życiu TAK!

Podczas wydarzenia miała miej-
sce zbiórka pieniędzy na zakup prote-
zy nogi dla 9-letniego Wiktora Kaczo-
ra, który marzy o tym, by wraz z ró-
wieśnikami móc biegać i grać w piłkę. 
Festiwal Szczęście na głowie wsparło 
swoją obecnością i prelekcjami ośmio-
roprelegentów, gwiazdy polskiej sce-
ny coachingu rozwojowego.Gościem 
honorowym Festiwalu był Mateusz 
Kusznierewicz, żeglarz, olimpijczyk 
i biznesmen, który opowiedział, jak 
ważne jest zachowanie równowagi 
w życiu oraz znalezienie własnego 
sposobu na „chwilę z samym sobą”.
Jakub Bączek, trener mentalnyzwy-
cięskiej reprezentacji Polski w piłkę 
siatkową z 2014r. w brawurowy spo-
sób przekonywał, że „marzenia się nie 
spełniają, marzenia się spełnia”.

W przerwach pomiędzy prelekcja-
mi cała sala albo rozbrzmiewała 
głośnym śmiechem podczas sesji 
jogi śmiechu Katarzyny Szafarczyk, 
albo tańczyła zumbę, salsę, czy kizom-
bę z Magdaleną Najdrowską.
W festiwalu uczestniczyło około 400 
osób. Trzecia edycja festiwalu zapo-
wiedziano 23 kwietnia 2016.

LifesTyLe / www.expressbiznesu.pl

charytatywny   FeStiwAl

w Sheratonie

Podczas tradycyjnego, czwartkowego 
spotkania członkowie klubu Pomor-
ski Klub Biznesu odwiedzili sopocką 
restaurację Monte Carlo. 

Wieczór inauguracyjny tej nowej re-
stauracji  zorganizowano w czwartek 
12 listopada specjalnie z myślą o człon-
kach PKB. Spotkanie było świetną oka-
zją do poznania wnętrz restauracji 
i spróbowania wykwintnej kuchni.

PKB w MONte CArlO
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Zespół kadetów UKS 7 Trefl Sopot po raz 
kolejny rywalizuje w najwyższej klasie 
rozgrywkowej elitarnych rozgrywek Eu-
ropean Youth Basketball League. 

Drużyna, w skład której wchodzą mistrzo-
wie europejskiej ligi 2014 roku z rocznika 
2000 i młodsi, nowy sezon 2015/2016 
zainaugurowała tegoroczne rozgrywki 
w dniach 20-22 listopada w Sankt Peters-
burgu. W rundzie zasadniczej podopiecz-
ni Tomasza Chwiałkowskiego zmierzyli 
się z koszykarzami z Włoch, Rosji, Finlan-
dii, Estonii, Łotwy oraz Polski. Podczas 
turnieju w dawnej stolicy Rosji naszymi 
przeciwnikami byli kolejno: Keila KK (Es-
tonia), BC Wartti Basket (Finlandia), Tartu 
Rock (Estonia), BA Tallinn Kalev (Estonia) 
oraz Niedźwiadki Hensfort Przemyśl. 
Po kapitalnych zawodach drużyna wróciła 
do Polski z bilansem 4-1

sukCEs w sankt 
Petersburgu
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Kasztanowy Gościniec znajduje się w Strzebie-
linku nieopodal Gniewina, miejscowości znanej 
w całej Polsce, ponieważ gościła tam w czasie 
Euro 2012 reprezentacja Hiszpanii w piłce noż-
nej. Gośćmi restauracji byli m.in. znana na całym 
świecie piosenkarka Shakira, a oprócz niej np. 
aktorzy Jan Nowicki i Olaf Lubaszenko czy człon-
kowie kabaretu Ani Mru Mru.
Kasztanowy Gościniec to zarówno restauracja, 
w sezonie otwarta codziennie (poza sezonem 
od środy do niedzieli), jak i doskonałe miejsce 
do organizacji różnego rodzaju imprez – wesel, 
bankietów, komunii itp. Sala bankietowa Go-
ścińca może pomieścić 120 gości. Dodatkową 
atrakcją jest 3-hektarowy teren wokół restau-
racji, na którym w sezonie odbywają się festyny 
i eventy pod gołym niebem.
Gościniec został urządzony według najwyższych 
standardów. Potwierdza to zdobyty przez jego 
właścicieli tytuł najlepszego lokalu gastrono-
micznego w powiecie wejherowskim, przyznany 
w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego.
W kuchni Kasztanowego Gościńca króluje kuch-
nia regionalna. Zjemy tutaj np. sandacza na lu-
strze porowym, makaron Tagliatelle w kremo-
wym sosie z wędzonym łososiem, cielęcinę Sal-
timbocca, smażonego arbuza polanego sosem 
miodowo-orzechowym czy krem z pomidorów 
z dodatkiem pierożków serowych. 
Na gości Kasztanowego Gościńca czeka pięć no-
woczesnych pokoi 2, 3 i 4-osobowych, wszystkie 
z osobnym wejściem i samodzielną łazienką. 
Goście mają tu do dyspozycji bezprzewodową 
sieć internetową oraz kameralną jadalnię z bez-
pośrednim wyjściem na taras.
Przyzwoity dojazd, bliskość tzw. Małego Trójmia-
sta (Wejherowa, Redy oraz Rumi), cisza, spokój 

Kasztanowy 
Gościniec

zaprasza!
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Kasztanowy 
Gościniec
Kasztanowy 
Gościniec
Kasztanowy 

W sTRZeBieLinkU kOłO gnieWinA ZnAJdUJe się kAsZTAnOWy gOściniec - nieZWykłe MieJsce 
nA gAsTROnOMicZneJ MApie pOMORZA. WARTO Też ZAJRZeć dO sTOLeMOWeJ gROTy.

TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Są jeszcze miejsca na styczniową za-
bawę karnawałową w Kasztanowym 
Gościńcu. Właściciele restauracji za-
praszają także na sylwestra!

KASZTANOWY GOŚCINIEC
Godziny otwarcia restauracji:
W sezonie codziennie: od 12 do 20
Poza sezonem środa – niedziela 
od 12 do 20

Właściciele Kasztanowego Gościńca 
od maja do września zapraszają tak-
że do Stolemowej Groty. Znajdziecie 
tam regionalną kaszubską kuchnię, 
kąpielisko dla dzieci, plac zabaw 
i wiele innych atrakcji. Stolemowa 
Grota znajduje się w Nadolu w gmi-
nie Gniewino przy ulicy Bałtyckiej 30. 
W okresie zimowym restauracja jest 
nieczynna.

i możliwość obcowania z przyrodą – to zale-
ty Kasztanowego Gościńca, którym z pew-
nością zachwycą się wszyscy, zwłaszcza po-
tencjalni goście z ośrodków miejskich.
Kasztanowy Gościniec to idealne miejsce 
do wypoczynku. Jest umiejscowiony blisko 
Jeziora Żarnowieckiego, jedynie 15 kilome-
trów od nadmorskich plaż – i to nie byle ja-
kich, bo uznawanych za najlepsze w kraju: 
Dębek, Lubiatowa, Karwi i Białogóry.

Kasztanowy Gościniec zaprasza!

dla gości:

Kasztanowy Gościniec zaprasza!

Szefem kuchni oraz właścicielem 
Kasztanowego Gościńca i Stolemo-
wej Groty jest Rafał Fetta, który już 
od dziewięciu lat z powodzeniem 
prowadzi restauracje na Pomorzu. 
Fascynuje się kuchnią regionalną. 
Serwuje m.in. ryby z własnego je-
ziora (okonie, liny w sosie borowi-
kowym, sandacze, szczupaki), wy-
śmienite zupy (brukwiową, czerninę, 
borowikową), a także zrazy i steki 
z dzika oraz pierś z kaczki z musem 
orzechowym. Palce lizać!
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W gdyńskim Orłowie otworzono hucznie  
instytut urody - Allure Institute. 

W pierwszej części spotkania goście 
zwiedzali wnętrza gabinetów i poznawali 
szczegóły oferowanych zabiegów.
-Dzisiejsze otwarcie jest ukoronowaniem 
wielu miesięcy wytężonej pracy związanej 
nie tylko z remontem, wyposażeniem czy 
wystrojem wnętrz, ale przede wszystkim 
całym pakietem szkoleń, które nasz per-
sonel przechodził pod okiem najlepszych 
specjalistów - dermatologów z Danii 
i Izraela. To, że dysponujemy najlepszym 
na rynku sprzętem, na którym zazwyczaj 
pracują lekarze w klinikach medycyny 

estetycznej, jest dla mnie szczególnym 
powodem do dumy- mówiła Agnieszka 
Weber, właścicielka Allure Institute.
Nowy instytut urody z Orłowa oferuje m.in 
zabiegi o mniejszym stopniu inwazyjności, 
które stymulują naturalne procesy rege-
neracyjne organizmu, klienci będą mogli 
skorzystać również z niedopłatnej kon-
sultacji z kosmetologiem. Zapowiedziano 
również organizację comiesięcznych, ka-
meralnych spotkań ze specjalistami, któ-
rzy podpowiedzą, jak dbać o urodę.
W ramach uroczystości bawiono się także 
w  Jack's Bar & Restaurant, rozrywkową 
część wydarzenia prowadził Marcin Że-
browski, dziennikarz TVN24.

OtwArCieAllure Institute
Na Stadionie Energa Gdańsk odbył się 
Bałtycki Kongres Marketingu Sportowe-
go (BKMS), uzupełniony o Sport in Digital 
Media Convent, BKMS Expo oraz inaugu-
racyjne posiedzenie Rady Programowej 
BKMS. 

Na dwa dni Gdańsk stał się bałtyckim cen-
trum rozmów o marketingu sportowym. 
Ich wartością było spojrzenie na sport 
jako jednej z kluczowych gałęzi przemysłu 
czasu wolnego. 
Podczas BKMS miało miejsce inauguracyj-
ne spotkanie Rady Programowej, której 
Przewodniczącą jest Grażyna Piotrowska-
Oliwa, a w jej skład wchodzą takie osoby 
jak min. Adam Sawicki, Prezes Zarządu 
T-Mobile Polska, Wojciech Szpil, Prezes 
Zarządu Totalizatora Sportowego, Andrzej 
Tersa Prezes Zarządu Energa, Justyna Waj-
s-Jakimczyk Prezes Zarządu Atena UIF czy 
też najbardziej utytułowani polscy spor-
towcy tacy jak Robert Korzeniowski, Oty-
lia Jędrzejczak, Mateusz Kusznierewicz. 
–Cieszę się, że możemy gościć wybitnych 
prelegentów ze świata biznesu i sportu. 
Kluczowa jest wymiana informacji pomię-
dzy tymi środowiskami w zakresie oczeki-
wań, możliwości i perspektyw współpra-
cy – podkreślał Tomasz Kowalski, Prezes 
Zarządu Arena Gdańsk Operator, który 
zarządza Stadionem Energa Gdańsk. 
Swoją obecnością BKMS uświetnili min.: 
Adam Korol, Mistrz Olimpijski w wioślar-
stwie, Jan Błachowicz, czołowy polski 
zawodnik MMA, Przemysław Miarczyń-
ski, medalista olimpijski w windsurgingu, 
Marcin Lijewski.

iii eDYCjA  
KONGreSu 
MArKetiNGu 
SPOrtOweGO

W sopockim hotelu  zorganizowano Pierwszy Bal Do-
broczynny dla Dzieci. Celem tego barwnego wyda-
rzenia Fundacji Pankracy była zbiórka pieniędzy na 
upiększenie pokoi dzieci w sopockim Domu Dziecka.
 
Organizatorzy balu przygotowali moc atrakcji dla 
najmłodszych - animacje, profesjonalne lekcje tańca 
w rytmach zumby oraz disco, zabawy artystyczne dla 
chłopców oraz dziewcząt, prawdziwą sesję zdjęciową, 
dekorowanie świątecznych pierniczków, i pokaz magika 
Nie zapomniano również o rodzicach – czekał na nich 
poczęstunek oraz  wspaniałe nagrody do wygrania 
w loterii fantowej.

Bal Dobroczynny 
w HAFFNerZe
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Smaczne, 
syte i lekkie syte isyte i

posiłki
Z MARcineM URygA, sZefeM kUcHni W ResTAURAcJi BAZAR sMAkóW W gdAńskU ROZMAWiA 
gRZegORZ BRysZeWski.

Słyszałem, że Pana droga do pracy w Ba-
zarze Smaków była kręta i długa...

-To prawda. Pracę w gastronomii rozpo-
czynałem bowiem już w latach 90-tych 
ubiegłego wieku. Wyjechałem wtedy za 
granicę kraju i pracowałem w Hiszpanii 
i Wielkiej Brytanii. Teraz wspominam 
ten czas jako szansę na poznanie specy-
fiki pracy w gastronomi, naukę zawodu 
i nieustanne próby poszukiwania no-

wych smaków. Właśnie wtedy poznałem 
kuchnię tajlandzką, która do dzisiaj jest 
moją ulubioną. Wybrane potrawy z tego 
kuchni proponuję również klientom Ba-
zaru Smaków. 
Po powrocie do kraju prowadziłem wła-
sny biznes gastronomiczny – wagony re-
stauracyjne, tuż przed Bazarem Smaków 
pracowałem natomiast w lokalu, który 
oferował posiłki dla pracowników dużej 
korporacji.

Państwa lokal znajduje się w Alchemii, 
czyli dużym centrum biurowo-bizneso-
wym w Gdańsku. Jaki to ma wpływ na 
ofertę restauracji?

- Wpływ jest ogromny. Oferta jest bo-
wiem dopasowana do oczekiwań klien-
tów, którymi są zazwyczaj są pracownicy 
centrum biurowego. Mamy świadomość, 
że nasi klienci spożywają posiłki w trakcie 
przerwy od pracy i właśnie dlatego oferu-

ZDJĘCIA: materiały prasowe



Duży nacisk stawiamy również na róż-
norodność posiłków, co odróżnia nas od 
tradycyjnych restauracji, które proponu-
ją wyłącznie dania z karty. Jeśli chodzi 
o kuchnię polską to oferujemy około 
10 różnych potraw tygodniowo, ciągle 
dochodzą nowe  i zdarzają się nawet 
sytuacje, że pracownicy nie nadążają za 
moimi pomysłami. Ja z kolei podkreślam, 
żeby oferować klientom maksymalnie 
zróżnicowaną ofertę i żeby nigdy nie znu-
dzili się oni naszymi potrawami. Warto 
podkreślić, że miesięcznie udaje nam się 
oferować około stu różnych potraw.

W lokalu widziałem tablicę, gdzie klien-
ci mogą wpisywać swoje ulubione dania 
i uwagi na temat serwowanych potraw.

-Ogromnie nam zależy na kontakcie z go-
śćmi restauracji i czekamy na wszystkie 
opinie, także na te negatywne. Na tablicy 
można wpisywać również swoje ulubio-
ne a my je wprowadzamy do menu.Cza-
sem nawet już następnego dnia. 
Słyszymy czasem, że udaje nam się stwo-
rzyć potrawy tak smaczne i dobre jak 
z rodzinnych domów naszych klientów. 
Właśnie takie słowa traktujemy jako wy-
jątkowo udane komplementy.

W Bazarze Smaków stawiacie również 
mocny nacisk na potrawy „fit”.

-Tak. Przygotowujemy bowiem posił-
ki o pełnych wartościach odżywczych, 
ale staramy się, żeby było one również 
lekkie i zdrowe. Unikamy więc potraw 
wysokomącznych, glutenowych, coraz 
mniej używamy soli, stosujemy również 
mąkę kukurydzianą lub mąkę z ciecierzy-
cy. Staramy się także pokazywać gościom 
sposób przygotowywania potraw i pod-
kreślać, że zależy nam na jakości.
Praktycznie nie używamy mrożonych 
warzyw, wszystkie są świeże, kroimy je 
i przygotowujemy na miejscu. Codzien-
nie informujemy także naszych gości 
o dostawcach warzyw i mięs używanych 
u nas do przygotowywania posiłków.  
Nie ma co ukrywać, że takie podejście 
jest raczej rzadko stosowane przez pol-
skie restauracje, które nie zawsze grają 
„fair” z klientami. Nam natomiast zale-
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KURCZAKA POKROIć NA PASKI OK. 1 CM GRUBO-
ŚCI , WYMIESZAć SOS SOJOWY Z SOKIEM POMA-
RAńCZOWYM NASTęPNIE ZANURZYć KURCZA-
KA I POZOSTAWIć W LODóWCE NA OKRES 3-5 
GODZIN. PO TYM CZASIE MOżNA PRZYSTĄPIć 
DO SMAżENIA KURCZAKA NA PATELNI  - POłO-
żYć PAPIER DO PIECZENIA A NASTęPNIE KUR-
CZAKA ,S SMAżYć OKOłO 3-4 MINUTY Z KAżDEJ 
STRONY.

MOZZARELLę POKROIć W DROBNĄ KOSTKę, WY-
MIESZAć Z SOSEM TABASCO, DOPRAWIć SOLA 
I PIEPRZEM , NASTęPNIE WYłOżYC SAłATę NA 
TALERZ I POłOżYć NA NIEJ WYSTUDZONEGO 
KURCZAKA I POSYPAć KIEłKAMI. OPCJONALNIE 
MOżNA DODAć KILKA KROPLI CYTRYNY ORAZ 
OLEJU Z PESTEK WINOGRON.

jemy dobrze zbilansowane posiłki w stylu 
„fit” i unikamy ciężkich i tłustych potraw. 
Nasz klient nie może przecież stracić po 
posiłku skupienia, czy też po prostu „za-
snąć na biurku”. Posiłki przygotowane są 
również szybko, maksymalny czas oczeki-
wania wynosi 15 minut.

ży na przejrzystych i szczerych relacjach 
i budowaniu wiarygodności. Wracając 
do promocji posiłków „fit”, oferujemy 
je również w formie cateringu diete-
tycznego, który współtworzony jest ze 
specjalistami. Taka oferta cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem ze strony 
klientów, co pokazuje, ze udało nam się 
stworzyć coś, co idealnie trafia w potrze-
by mieszkańców Gdańska, którzy dbają 
o swoje zdrowie 

Którą z potraw można określić jako „hit” 
Bazaru Smaków?

Zdecydowanie będzie to nietypowo przy-
gotowany łosoś, który jest smażony ale 
sprawia wrażenie ryby wędzonej. Sekret 
polega na zastosowaniu ekstraktu dymu 
wędzarniczego, który nadaje charaktery-
styczny aromat. Tutaj muszę podkreślić, 
że wspomniany ekstrakt to naturalny 
produkt, który nie ma nic wspólnego ze 
szkodliwą chemią. Uczestniczyłem na-
wet na specjalnym pokazie, gdzie produ-
cent ujawnił sposób tworzenia takiego 
aromatu.

autorski PrzePis

Rozgrzewająca  
sałatka

POTRZEBNE PRODUKTY:

KURCZAK FILET 150 G

MIx SAłAT 160 G

SOS SOJOWY KIKKOMAN 50 G

SOK POMARAńCZOWY 
WYCIŚNIęTY

2 POMA-
RAńCZE

SóL,PIEPRZ -

SOS TABASCO „GREEN PEPPER SAUCE’’ 10 ML

KIEłKI BURAKA LUB INNE SłODKAWE -

SER MOZZARELLA 100 G
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dietetyczne mity
obalaMy
W TeMAcie OdżyWiAniA cO RUsZ pOJAWiAJą się nOWe TRendy. TRUdnO się OdnALeźć W gąsZ-
cZU infORMAcJi - W ZAsAdZie sTAJą się One Jedną WieLką deZinfORMAcJą. WięksZOść TeORii 
MA W sOBie ZiARnO pRAWdy, JednAk TO ZiARnO TO ZByT MAłO, ABy Wpłynąć nA efekT, inne 
ZAś są WyssAne Z pALcA. OTO kiLkA nAJBARdZieJ pOpULARnycH MiTóW dieTeTycZnycH.

TEKST: Anna Słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy| ZDJĘCIE: materiały prasowe

MIT.6. JEDZENIE 5 
POSIŁKÓW ODCHUDZA.
Uwaga! To bardzo indywi-
dualna kwestia. Wszystko 
zależy od stanu zdrowia np. 
problemów z insuliną, stylu 
dnia i aktywności fizycznej. 
Dla niektórych 5 posiłków 
dziennie to będzie strzał 
w 10, dla innych powód do 
tycia. Warto w tej kwestii 
skontaktować się z dietety-

kiem. Zbyt częste jedzenei, 
będzie powodowało za-
chwiania równowagi glukozy 
i insuliny co spowoduje gro-
madzenie „cukru” w postaci 
tkanki tłuszczowej, zwykle 
w okolicach pasa, a zbyt 
rzadkie jedzenie może spo-
wodować spowolnienie me-
tabolizmu, który nastawi się 
na magazynowanie tkanki 
tłuszczowej.

MIT 1. KOLACJA DO 18:00
Najczęściej powtarzany mit ! 
Ostatni posiłek należy spożyć 
ok. 2-3h przed planowanym 
snem. Czyli dla niektórych 
nawet ok. 21:00. Ten czas jest 
odpowiedni, aby zapewnić 
nam energię na czas snu i nie 
obciążyć układu pokarmowe-
go zbyt  późnym posiłkiem 
oraz zabezpieczyć przed nie-
przyjemnym uczuciem głodu.

MIT 2. ORGANIZM
DOROSŁEGO CZŁOWIEKA
NIE TRAWI MLEKA.
Człowiek to jedyny ssak, który 
spożywa mleko innych ssaków. 
Większość osób dorosłych nie 
toleruje mleka z uwagi na 
cukier w nim zawarty, tzw. 
laktozę. W jelitach dochodzi 
wówczas do obniżonej aktyw-
ności enzymu – laktazy – któ-
ry rozkłada ten cukier. Stąd 
wiele nieprzyjemnych dole-
gliwości jak gazy i bulgotania 
w brzuchu. Warto obserwo-
wać organizm i dostosować 
się do jego potrzeb. Można 
Zamienic mleko krowie na 
jego roślinny odpowiednik np. 
mleko sojowe lub orzechowe. 

MIT 3. JEDZENIE JAJEK POD-
WYZSZA CHOLESTEROL.
Jeśli dieta jest w miarę prawi-
dłowa i nie ma się cukrzycy to 
jedzenie jajek nie wpływa na 
podwyższenie cholesterolu! 

Jajka są niskokaloryczne oraz 
stanowią doskonałe źródło 
białka. Jajka zawierają wita-
miny i minerały, cenne tłusz-
cze nienasycone, tzw. dobry 
cholesterol HDL oraz cholinę 
i luteinę cenną dla wzroku.

MIT. 4 JEDZENIE CHLEBA 
POWODUJE TYCIE.
Tak, ale tylko wówczas kiedy 
jest to biały pszennych chleb 
jedzony w duzych ilościach 
i z tłustymi dodatkami. Chleb 
zytni na zakwasie lub razowy 
zawierają cenny błonnik, wi-
taminy z grupy b oraz kwas 
mlekowy! To wszystko wpły-
wa na poprawę perystaltyki 
jelit i zapobiega zaparciom.

MIT.5. JEDZENIE 
PRODUKTÓW „LIGHT” 
I „0%” SPRZYJA 
ODCHUDZANIU.
Bzdura! Te produkty najczę-
ściej mają obniżoną zawar-
tość tłuszczu, ale za to za-
wierają sporo cukru lub jego 
zamienników jak np. syrop 
glukozowo-fruktozowy, które 
nie tylko powodują tycie,ale 
także uszkadzają wątrobę. 
Ponadto, tłuszcz zawarty np. 
w normalnych jogurtach (po-
ziom ok. 3%) polepsza smak, 
zwiększa przyswajanie wap-
nia i witamin. Warto wiec 
sięgać po produkty w wersji 
„normalnej”.
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na Pomorskim 
O ZArZąDZANiu

Śniadaniu Biznesowym
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
powróciła z cyklem Pomorskich Śniadań 
Biznesowych. Na spotkaniu pod koniec 
listopada dyskutowano o efektywnym 
zarządzaniu podwładnymi i ich moty-
wacji do samodoskonalenia. Kulinar-
nym motywem przewodnimbyło hasło 
"eko" i kolor zielony. 

O coachingu, zarządzaniu zespołem 
i motywacji mówił Jerzy Gut, psycholog 
i coach, autor wiodących na rynku publi-
kacji dotyczących narzędzi i algorytmów 
działań. Gut przekonywał, że warto nie 

tylko przewodzić zespołem, ale także nim 
zarządzać i motywować do doskonalenia 
swojej wiedzy zawodowej i kompetencji. 
Moderatorem Śniadania była Dominika 
Czechowska-Mrozińska, ekspert bizne-
sowy Izby, menedżer, audytor wzorniczy, 
mentor i Dyrektor filii EC Euro Consul-
ting w Gdańsku.Czechowska-Mrozińska 
przedstawiła ideę intermentoringu jako 
formę aktywizacji wiedzy w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Inter-
mentoring to praktyczne narzędzie do 
wykorzystaniai zastosowania w każdym 
przedsiębiorstwie do zoptymalizowa-

nia przekazu dobrych praktyk oraz wy-
miany wiedzy i doświadczeń między 
pracownikami.
Motywem przewodnim listopadowego 
spotkania był kolor ziolony. Wszystkie 
specjały, które zagościły na stołach, były 
w kolorze zielonym przygotowane z my-
ślą o haśle przewodnim "eko". 
Pomorskie Śniadanie Biznesowe to cykl 
porannych spotkań networkingowych 
organizowanych przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą Pomorza. Celem spotkania 
jest wymiana doświadczeń i kontaktów 
wśród przedsiębiorców.

Gdańska restauracja Szafarnia 10 otrzy-
mała certyfikat "Kuchnia+ Poleca". Kuch-
nia+, autorski kanał platformy nc+ doceni-
ła certyfikatem także 12 innych, godnych 
polecenia lokali z całej Polski.

Kanał platformy nc+, wręczył 13 certyfi-
katów „Kuchnia+ poleca”. W obecności 
dziennikarzy, szefów kuchni i restaurato-
rów stacja wyróżniła najbardziej godne 
polecenia lokale. Była to druga edycja akcji, 
a w prestiżowym gronie uhonorowanych 
znalazły się lokale z całej Polski, w tym 
z Krakowa, Gdańska, Olszty-
na czy Gostynia.
W wyniku trwającego pół 
roku procesu Kuchnia+ wy-
łoniła listę 13 restauracji, 
które zdobyły najwyższą licz-
bę punktów. Znalazły się na 
niej również dwa lokale do-
cenione certyfikatami w po-
przedniej edycji. W drugiej, 
trwającej od czerwca 2015 
roku, zgłoszono blisko 2300 
miejsc, na które oddano ok. 

17 500 głosów. We wrześniu do kolejnego 
etapu awansowało 46 restauracji, które 
sprawdzili tajemniczy klienci, wypełnia-
jąc przy tym ankietę, opracowaną przez 
dział badań nc+. To liczba głosów, ankieta 
oraz formularz zdecydowały o ostatecznej 
punktacji i miejscu w rankingu.

-„Kuchnia+ poleca” nabiera 
rozpędu. W tej edycji zgłosiło 
się 50% więcej restauracji i od-
dano o 20% więcej głosów. 
Szczególnie ważne jest, że 
w tej edycji zostały docenione 
nie tylko nowe lokale, ale tak-
że te, które uhonorowaliśmy 
po raz drugi. Wskazuje to na 
prestiż, który stoi za naszym 
certyfikatem – mówi Marta 
Szwakopf, dyrektor kanału 
Kuchnia+.

CertYFiKAt DlA GDAńSKiej 
reStAurACji

W gdyńskim hotelu Nadmorski zorganizo-
wano listopadowe spotkanie ogólnopol-
skiej społeczności Kobiet na Fali i Klubu 
Marka jest kobietą.

Spotkanie było 
przedświąteczną 
okazją, aby za-
cieśnić więzi biz-
nesowe i podsu-
mować owocny 
rok 201.Organiza-
torzy zaprosili rónież uczestniczki do  lokal-
nych i ogólnopolskich projektów i inicjatyw. 
Przygotowano więc wykłady merytoryczne, 
inspiracje dla uczestniczek i niespodzianki 
dla ciała i ducha.

SPOtKANie 
w NADMOrSKiM

Kobiece
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I Kongres Kolarski Cycling Planet to 
wydarzenie, które skupiło w jednym 
miejscu kilkanaście wielkich nazwisk 
kolarskiego świata, międzynarodowe 
autorytety i interesujące sportowe 
osobowości. 
W Hotelu Haffner spotkali się zarówno 
ci, którzy sięgnęli po najwyższe laury, jak 
i osoby, które na zwycięstwa zawodni-
ków pracowali po drugiej stronie mety. 
Pomysłodawcami i organizatorami tego 
kolarskiego spotkania byli Katarzyna 
Dubrownik i Arkadiusz Wojtas – niegdyś 
zawodowy kolarz, a obecnie masażysta 
i kierowca autokaru w drużynie Tin-
koff-Saxo oraz założyciel marki Cycling 
Planet (dystrybutora rowerów Ridley 
w Polsce). 
Kongres Kolarski był doskonałą okazją, 
by osoby na co dzień pracujące na szczy-
tach kolarstwa mogły się podzielić swoją 
wiedzą i spostrzeżeniami ze wszystkimi 
sympatykami tego sportu.

o różnych 
kolarstwa na kongresie

aspektach
TO ByłO pieRWsZe i dO TeJ 
pORy Jedyne TAkie WydA-
RZenie nie TyLkO W nAsZyM 
kRAJU, ALe i nA skALę eURO-
peJską - W sOpOcie OdBył 
się i kOngRes kOLARski.

TEKST: Rafał Korbut 
ZDJĘCIA: Agnieszka Małgorzata Torba 
                 dla Cycling Planet
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Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
tak znanych nazwisk, jak Rafał Majka, 
Paweł Poljański czy Maciej Bodnar. Swo-
je przedstawicielstwo miało także ko-
biece kolarstwo – na kongresie można 
było spotkać, Adrie Visser (była zawod-
niczka tłumaczyła aspekty psychicznego 
przygotowania do wyścigu) czy Eugenię 
Bujak. Mistrzyni Polski w jeździe indy-
widualnej na czas podzieliła się odczu-
ciami po rekonesansie trasy olimpijskiej 
w Rio. 

Ciekawie i z humorem, o  przygotowa-
niach w Sierra Nevada i o maturze opo-
wiadał Mistrz Polski ze startu wspólnego 
Tomasz Marczyński, zaś stare i obecne 
czasy polskiego kolarstwa wspominali 
Czesław Lang i Tadeusz Wojtas. Dla ma-
niaków treningów prezentację zawiera-
jącą obciążenia i analizę pacy kolarzy na 
wyścigu przygotował Tomasz Czapelski, 
polski trener i fizjoterapeuta. Nie zabra-
kło też dietetyków, kucharzy. Katarzyna 
Wójs podzieliła się swoją wiedzą o spor-
towych dietach, a gościem honorowym 
była Hannah Grant, znakomita duńska 
kucharka, która od kilku sezonów za-
chwyca swoimi potrawami kolarzy Tin-
koff-Saxo, a podczas Kongresu promo-
wała swoją najnowszą książkę, zawie-
rającą przepisy na potrawy gotowane 
podczas największych wyścigów świata. 
Kolarskie osobowości gościł Hotel Haf-
fner, położony w sercu Sopotu. I co 
prawda Kongres Kolarski odbył się po 
raz pierwszy, ale nie ostatni. Organizato-
rzy już zapowiadają kolejne edycje tego 
wydarzenia.

ciekawie i z Humorem, 
o  PrzygotowaniacH w sier-
ra nevada i o maturze 
oPowiadał mistrz Polski 
ze startu wsPólnego to-
masz marczyński, zaś stare 
i obecne czasy Polskiego 
kolarstwa wsPominali cze-
sław lang i tadeusz wojtas.

”
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Pałac Przyjazny biznesowi
Magiczny

SERCEM PAŁACU QUADRILLE JEST DO-
SKONAŁA RESTAURACJA „BIAŁY KRÓLIK”, 
KTÓRA WŁAŚNIE ZNALAZŁA SIĘ NA LIŚCIE 
POLECANYCH RESTAURACJI PRZEZ SŁYN-
NY ŻÓŁTY PRZEWODNIK GAULT&MILLAU, 
I TO Z NIEZWYKLE WYSOKą OCENą.

Dlaczego warto zajrzeć do tego magiczne-
go miejsca? - pytamy Annę Amsolik, Kie-
rownika Marketingu i Sprzedaży Quadrille 
conference & spa oraz restauracji „Biały 
Królik”.

- Stare powiedzenie mówi, że przez żołą-
dek można trafić do serca, tak więc w na-
sze progi zapraszamy gości, którzy pragną 
skraść serca swoim bliskim lub partnerom 
biznesowym. To doskonałe miejsce, za-
równo do organizacji przyjęć rodzinnych, 
jak i spotkań mających na celu nawiązanie 
kontaktów biznesowych. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że nieustannie wzrasta grono 
osób, które decydują się nam zaufać. 
Anna Amsolik podkreśla, że w Pałacu Qu-
adrille kładzie się bardzo duży nacisk na 
kompleksowość świadczonych usług. 
- Gość może u nas dobrze zjeść, wieczorem 
odprężyć się w podziemnym Pubie 10/6, 
zrelaksować ciało i umysł w Quadrille 
Spa, a na koniec wyspać się po królewsku 
w jednym z przepięknych apartamentów - 
tłumaczy kierownik marketingu i sprzeda-
ży kompleksu Quadrille.

LifesTyLe / www.expressbiznesu.pl

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Sylwia Makris
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Co sprawia, że miejsce jest przyjazne Go-
ściom biznesowym?

- Gość biznesowy znajdzie tu przede 
wszystkim komfort i prywatność. Nasz 
obiekt posiada 32 pokoje noclegowe, 
więc nie może być porównywany do du-
żych, anonimowych sieciówek. Każdy gość 
jest tu traktowany w sposób bardzo zindy-
widualizowany. Pałac -  ze swoją ciekawą 
architekturą, inspiruje, więc jest idealnym 
miejscem dla kreatywnych ludzi, szukają-
cych natchnienia. Nie bez znaczenia jest 
tu również wysoki poziom świadczonych 
usług. Oprócz najwyższej klasy sprzętu, 
goście znajdują tu bardzo profesjonalną 
i przyjazną obsługę. Ponadto nasz obiekt 
nie specjalizuje się w obsłudze gości naj-
młodszych - to z naszej strony wielkim 

ukłon w stronę klienta biznesowego. Brak 
zgiełku towarzyszącego przebywającym 
w obiektach dzieciom potęguje poczucie 
spokoju i odprężenia.

Co znaczy, że gość jest traktowany w spo-
sób zindywidualizowany?

- Już na etapie rezerwacji nasi goście są 
traktowani szczególnie. Każda oferta jest 
dostosowywana do indywidualnych po-
trzeb. Staramy się sprostać ich najwyż-
szym oczekiwaniom. Ważną osobą w na-
szym obiekcie jest tzw. concierge, który 
odpowiada na wszelkie pojawiające się 
pytania gości, udziela informacji doty-
czących okolicy, podpowiada najlepsze 
możliwe rozwiązania, rezerwuje bilety, 
zamawia transport, a nawet pomaga wy-

mienić oponę. To jest osoba, która ma za 
zadanie troszczyć się o to, by nasz gość 
mógł maksymalnie wypocząć powierzając 
obsłudze całą organizację swojego pobytu 
w Gdyni.

- Czego chciałaby Pani życzyć czytelnikom 
Ekspressu Biznesu w tym szczególnym 
czasie Świąt Bożego Narodzenia?

- W imieniu całego zespołu Quadrille con-
ference & spa oraz restauracji „Biały Kró-
lik”, chciałabym - z okazji nadchodzących 
świąt, życzyć Państwu zdrowia oraz ma-
gicznych chwil spędzonych w gronie naj-
bliższych. Niech ten czas napełni Państwa 
serca spokojem i radością. Życzę sukce-
sów w każdej dziedzinie życia i zapraszam 
do celebrowania ich w naszym pałacu!

www.expressbiznesu.pl / LifesTyLe 
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Wyboru prezentu firmowego nie nale-
ży dokonywać pochopnie. Podejmując 
właściwą decyzję, ułatwimy sobie zbu-
dowanie pozytywnych relacji z pracow-
nikami i klientami oraz utrwalimy te już 
posiadanie. Warto więc poświęcić nieco 
czasu na znalezienie upominku, który 
przyniesie najlepszy efekt.
Zanim wręczymy prezent, musimy wie-
dzieć, jakie okazje będą ku temu od-
powiednie. Oprócz popularnych świąt, 
pretekstem do sprawienia 
kontrahentowi podarunku 
może być finalizacja waż-
nej transakcji lub projek-
tu, nawiązanie nowego, 
istotnego kontraktu lub 
dowolny znaczący sukces. 
Nie zaszkodzi również, 
jeśli będziemy pamiętać 
o imieninach oraz uro-
dzinach partnera w inte-
resach. Niedopuszczalne 

jest z kolei wręczanie 
czegokolwiek przed podpisaniem 
umowy. Prezent taki może zostać 

potraktowany jako łapówka.

PREZENTOWE TRENDY

Jakie prezenty są obecnie modne? 
Marta Sidorczuk z firmy Luxury Pro-

ducts wskazuje, że tak jak w poprzednich 
sezonach na topie były spinki do man-
kietów, dziś królują eleganckie globusy 
i rotomaty. Klienci stawiają na przed-
mioty zarazem ozdobne, jak i funkcjo-

nalne w biurze. Przedstawicielka Luxury 
Products jako prezenty dla współpra-
cowników poleca funkcjonalne gadżety 
typu skórzane notesy, designerskie zszy-
wacze oraz zestawy na biurko. Za „bez-
pieczne” prezenty biznesowe uchodzą 
ponadto wizytowniki czy najbardziej 
uniwersalny upominek – wieczne pió-
ro. Powinniśmy zwrócić uwagę na jego 
kolor, zwłaszcza gdy obdarowywana ma 
być przedstawicielka płci pięknej.

Wręczane przez nas przedmioty powin-
ny być wysokiej jakości, najlepiej wyko-
nane przez sprawdzonego producenta. 
O ich wyborze niech zdecyduje stanowi-
sko kontrahenta i profil reprezentowa-
nej przez niego firmy. Trafnie dobierając 
prezent dla drugiej osoby, pokazujemy 
znajomość jej gustu i stylu, co nie ujdzie 
uwadze współpracownika. Ważne jest 
znakowanie – powinno być dyskretne 
– oraz opakowanie. Nawet najbardziej 
elegancki i najdroższy prezent straci 
w oczach klienta, jeśli zostanie wrę-

Prezenty firmowe:

i nie tylko
Świąteczne 

ZBLiżA się BOże nARO-
dZenie, cZAs pReZenTóW. 
W BiZnesie TO nieJedynA 
OkAZJA dO icH WRęcZAniA. 
JAki eLegAncki i nieTypOWy 
pReZenT dAć pReZesOWi fiR-
My, kOnTRAHenTOWi ALBO 
WspółpRAcOWnikOWi?

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Świąteczne 
czony w nieadekwatnej do 

swej jakości oprawie. 
Często wybieranym po-

mysłem na prezent są 
kosze delikateso-

we. Istnieją całe 
firmy zajmujące 
się przygoto-
wywaniem ta-
kich zestawów, 
często w opar-
ciu o indywi-

dualne potrzeby 
klienta. Podarunek 

tego rodzaju może 
się sprawdzić, jeśli 

dobrze znamy upodo-
bania obdarowywanej osoby. Druga 
strona z pewnością doceni fakt, że wie-
my, jaką kawę lub markę alkoholu lubi 
najbardziej. Trunki powinny jednak sta-
nowić samodzielny prezent, zwłaszcza 
że w biznesie sprawdzą się wyłącznie te 
drogie, z górnej półki. Ale uwaga, lepiej 
ich nie kupujmy, jeśli nie wiemy, czy ob-
darowany lubi wypić coś mocniejszego.

BąDź NIEBANALNY

Około 70 procent klientów Luxury Pro-
ducts stawia na klasyczne rozwiązania. 
Pozostali poszukują niesza-
blonowych pomysłów na 
prezenty. Na co powin-
niśmy się zdecydować, 
jeśli chcemy zaskoczyć 
szefa lub partnera 
biznesowego?
Taki prezent powinien 
być wyjątkowo intrygu-
jący, designerski i jedyny 
w swoim rodzaju. Nowocze-
sne, trudno dostępne gadżety 
elektroniczne? Nietypowa biżuteria? 
Wyjątkowe rękodzieło? Czemu nie.
Firmy zajmujące się luksusowymi pre-
zentami zwykle za dodatkową opłatą 
oferują swoim klientom produkty zin-
dywidualizowane, posiadające na przy-
kład grawer. Tego rodzaju ozdoba doda 
prezentowi wyjątkowości i sprawi, że 
obdarowana osoba poczuje się wyróż-

niona. Jeszcze bardziej osobisty 
charakter posiadają prezenty od 
początku zaprojektowane z myślą 
o konkretnym odbiorcy i o konkretnej 
okazji, stworzone na zamówienie. 
Z reguły trudniej jest wybrać prezent 
dla osoby wyżej postawionej. Trzeba się 
w takiej sytuacji zmierzyć z problemem, 
jak obdarować szefa, aby nie urazić go 
czymś zbyt tanim, a jednocześnie za-
nadto się nie wykosztować. Przełożo-
nemu możemy podarować choćby 
eleganckie szachy lub komplet do 
alkoholu. Warto zaintereso-
wać się, jakie ma pasje. Jeśli 
do nich nawiążemy, być 
może uda nam wyróżnić 
się pozytywnie spośród 
współpracowników, którzy 
po raz kolejny podarują mu 
wieczne pióra.

EMPLOYER 
BRANDING

Oczywiście nie tylko my wręczamy pre-
zenty przełożonemu, równie częste są 
sytuacje odwrotne. Najbliższa okazja 
nadarzy się już w grudniu.
Polskie firmy nie grzeszą kreatywnością, 
jeśli chodzi o świąteczne obdarowywa-

nie zatrudnionych u siebie 
osób. Większości szere-

gowych pracowników 
jest jednak zupełnie 

usatysfakcjonowa-
na okazjonalnymi 
premiami i bona-

mi podarunkowymi. 
Inaczej ma się sprawa 

ze specjalistami wyższe-
go szczebla. Oni liczą na 

pomysłowość pracodawców, 
który ma większe pole do wykazania 
się.
Dbając o zadowolenie swoich pracowni-
ków, także przy okazji świąt, pracodaw-
ca stosuje employer branding. Termin 
ten oznacza budowanie własnego wize-
runku na podstawie relacji z obecnymi 
pracownikami w celu pozycjonowania 
się na rynku jako dobry pracodawca.
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Jak pokazują dane Instytutu Badawczego Randstad, świąteczne atrakcje 
stara się zapewnić swoim podwładnym już 72 procent pracodawców. Fir-
mową wigilię organizuje się w co trzeciej firmie (32 proc.). Pracownicy 
mogą liczyć na: bony podarunkowe (29 proc.), okolicznościowe premie 
(25 proc.) lub upominki dla siebie i swoich rodzin rodzin (22 proc.).  Na naj-
większe profity są szanse w przedsiębiorstwach transportowych i w sekto-
rach gospodarki magazynowej. Mniej skore do dawania są szefostwa firm 
budowlanych i zajmujących się obsługą nieruchomości.

Co kraj, to obyczaj
• W Danii wręczanie prezentów biznesowych nie jest mile widziane. 
   Uważa się je za próbę przekupstwa.
• Arabskim partnerom w biznesie nie powinniśmy kupować alkoholu,
   perfum czy bielizny. Podarunków nigdy nie wręczamy lewą, nieczystą
   ręką, a wyłącznie przy użyciu prawicy.
• W Japonii od samego prezentu ważniejsze jest jego opakowanie.
   Oby tylko nie było białe, gdyż w japońskiej kulturze kolor ten związany
   jest ze śmiercią.

Kiedy VAT, kiedy PIT

Firmowe święta

Przekazywanie prezentów wy-
wołuje dla przedsiębiorcy kon-
sekwencje podatkowe dotyczą-
ce podatku dochodowego oraz 
VAT-u, gdyż traktowane jest jako 
dostawa towarów. Wyjątkiem są 
prezenty o małej wartości. War-
tość, od której trzeba zapłacić 
podatek, rozumiana jest w za-
leżności od przyjętego warian-
tu ewidencji jako: 100 zł łącznej 
wartości wszystkich prezentów 

przekazanych jednej oso-
bie w ciągu danego 
roku podatkowego, pod 
warunkiem, że przedsię-

biorca prowadzi ewiden-
cję danych osobowych 

obdarowanych osób; 10 zł 
za każdy prezent, w przy-

padku jednorazowych poda-

runków, gdy taka ewidencja nie 
jest prowadzona.
W przypadku osób związanych 
z firmą – pracowników, byłych 
pracowników oraz wspólników 
– zasada małej wartości nie obo-
wiązuje i konieczne jest nalicze-
nie VAT-u niezależnie od wartości 
podarunku.
Przedsiębiorca otrzymujący pre-
zent o wartości do 200 zł nie musi 
traktować go jako przychodu do-
datkowego i w związku z tym jest 
zwolniony z płacenia z tego tytułu 
podatku PIT.  W gorszej pozycji są 
obdarowani pracownicy – osoby 
zatrudnione na umowę o pracę 
lub na podstawie umowy cywil-
noprawnej są zmuszone potrak-
tować upominek jako przychód 
dodatkowy.
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W branży motoryzacyjnej producenci 
prześcigają się w pomysłach, starając 
się, aby ich dzieło wyróżniało się pośród 
innych. Udało się to osiągnąć stylistom 
i inżynierom Renault, którzy stworzyli im-
ponujący samochód -  Talisman. 
Auto ma ogromną szansę zająć bardzo 
mocną pozycję w segmencie D, wyróżnia 
się bowiem  eleganckim designem, za-
chwyca doskonałymi proporcjami nadwo-
zia i posiada wszelkie atuty dużego sedana 
zaprojektowanego z myślą o zapewnieniu 
najwyższego poziomu komfortu kierow-
cy i pasażerom. Od maski aż po bagaż-
nik Renault Talisman emanuje dynamiką 
i nowoczesnością.
Producent postawił też na zapewnienie 
kierowcy i pasażerom komfortu jazdy. 
Prowadząc nowe renault można się po 
prostu... odprężyć. Talisman wyposażo-
ny jest w ergonomiczne siedzenia nowej 
generacji i liczne, zaawansowane techno-
logicznie elementy wyposażenia, gwaran-
tujące najwyższy poziom komfortu. Wy-
jątkowo przestronne wnętrze zachęca do 
relaksu i ucieczki od codzienności.
Kierowcy wiele satysfakcji sprawi z pew-
nością Multi-Sense. Ten unikalny system 
daje możliwość dostosowania stylu jaz-
dy do aktualnego nastroju. Posiada pięć 
trybów, a zatem pięć niepowtarzalnych 
stylów jazdy. Dzięki interaktywnemu mo-
dułowi każdy może poczuć wyjątkowe 
emocje podczas jazdy. 
Co jeszcze może zaoferować nowy sedan 
Renault? „Sercem” samochodu jest oczy-
wiście jego silnik. Mamy więc do wyboru 
dwa silniki benzynowe TCe o mocy 150 

i 200 KM, dostępne z 7-biegową skrzynią 
dwusprzęgłową EDC, a także trzy turbo-
diesle dCi 110, 130 i 160 KM – dwa pierw-
sze w serii są oferowane z 6-biegową prze-
kładnią manualną (w opcji: EDC), a naj-
mocniejszy ma w standardzie 6-biegową 
skrzynię EDC.
Talismana wyposażono w światła do jaz-
dy dziennej LED, światła przednie i tylne 
full LED Pure Vision, a wyglądu dopełniają 
obręcze kół ze stopu metali lekkich o śred-
nicy 18". Poruszanie si ę po zatłoczonych, 
miejskich ulicach i parkowanie ułatwia 
pakiet City z systemem wspomagania par-
kowania przód/tył, kamerą cofania i sys-
temem monitorowania martwego pola. 
System multimedialny Renault R-Link 2 
z dotykowym ekranem 7", nawigacją, 
nagłośnieniem 3D by Arkamys, złączem 
USB i jack oraz dostępem do usług on-line 
powoduje, że obsługa auta jest intuicyjna 
i nie rozprasza uwagi kierowcy. Komfort 
poprawiają dodatkowo automatyczna 
klimatyzacja dwustrefowa, czujnik światła 
i deszczu, karta Renault Hands Free, fotele 
przednie z regulacją wysokości i części lę-
dźwiowej, fotel kierowcy z funkcją masa-
żu w części lędźwiowej, tylna kanapa skła-
dana w układzie 1/3-2/3 (z otworem do 
przewożenia nart) oraz skórzana kierow-
nica z regulacją wysokości i głębokości, zaś 
o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów 
zadbano, instalując w samochodzie 6 po-
duszek powietrznych, system dynamicz-
nej kontroli toru jazdy ESP, system kontroli 
ciśnienia w oponach czy automatyczny 
hamulec postojowy, elektromechaniczny. 
Szyby przednie i tylne regulowane są elek-

trycznie, a lusterka boczne - regulowane 
i składane także elektrycznie. 
Ze wszystkimi możliwościami nowego 
Renault już niedługo będzie można za-
poznać się w salonach Autoryzowanego 
Dealera Renault „Zdunek”, które mieszczą 
się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Renault 
Talisman będzie można podziwiać w salo-
nach już na przełomie roku. 
Warto wybrać się do salonu, gdyż można 
tam zapoznać się nie tylko z pełną ofertą, 
ale też umówić się na jazdę próbną czy 
poznać rozmaite możliwości sfinansowa-
nia zakupu auta. Warto dodać, że Renault 
Zdunek to nie tylko sieć salonów sprze-
daży, ale też serwis, blacharnia/lakiernia 
i sklep z akcesoriami. Dzięki temu firma 
oferuje kompleksową obsługę swoich 
klientów.

Talismanelegancja i styl
eLegAncki design, dBAłOść O sZcZegóły, WyRAZisTy sTyL i niekWesTiOnOWAny kOMfORT - TAk pRe-
ZenTUJe się nOWy RenAULT TALisMAn. TO AUTO dLA pRAWdZiWegO MężcZyZny - ZWRAcA UWAgę, 
pRZyciągA spOJRZeniA, nie dA się kOłO niegO pRZeJść OBOJęTnie. 

Miałki Szlak 43/45
80-717 Gdańsk
tel. (58) 326 52 40 /41
tel. 795 490 789

Zdunek Gdynia
Autoryzowany Dealer Renault Gdynia
ul. Morska 517A
81-002 Gdynia
tel. (58) 679 03 40/41/42
tel. 795 492 423

Zdunek Sopot
Autoryzowany Dealer Renault / Dacia
Aleja Niepodległości 940
81-861 Sopot
tel. (58) 55 22 000
tel. 795 493 319

salony:
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Trwa właśnie „Magiczna Wyprzedaż” 
samochodów marki Toyota. Warto wy-
brać się do salonu, by skorzystać z wy-
jątkowych okazji. A zaoszczędzić można 
sporo – bo aż do 20 tys. zł!
W ofercie wyprzedaży autoryzowanego 
dealera Toyoty znajduje się wiele mode-
li: od niedużych Aygo i Yaris, poprzez Au-
ris, Verso, Avensis, Corollę, aż po RAV4. 
A rabaty? W zależności od modelu ku-
pujący może oszczędzić od 6 tys. zł 
(kupując Yarisa, zarówno w wersji z kla-
sycznym napędem, jak i hybrydowym), 
modele Auris, Corolla i RAV4 dostępne 
są z kilkunastotysięcznym upustem, zaś 
modele Verso i Avensis można kupić aż 
o 19 – 20 tys. zł taniej. 
Ci, którzy lubią duże auta, również znaj-
dą coś dla siebie – kupując model Hilux 
można oszczędzić ok. 8 tys. zł, a Land 
Cruiser kosztuje mniej nawet o 28 tys. 
zł!
A dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie 
na Toyotę? Argumentów za wyborem 
tej marki jest co najmniej kilka: Toyota 
to aż 6 modeli z napędem hybrydowym, 
nowa stylistyka, rewolucyjny pakiet 
bezpieczeństwa aktywnego i słynna nie-
zawodność oraz bezawaryjność. 
- Ostatnio największą popularnością 
wśród klientów cieszy się Toyota Auris, 
bardzo dobrze sprzedaje się też Auris 
z napędem hybrydowym – mówi Ja-
rosław Omelańczuk, kierownik działu 
sprzedaży Totota Walder Chwaszczyno. 
Oprócz tego modelami, które zawsze 
cieszyły i cieszą się zainteresowaniem 
klientów, są Yaris i RAV4. Muszę jednak 
zaznaczyć, że w tym roku wszystkie mo-

wyprzedaży
Magia

kOniec ROkU TO ZAWsZe W sALOnAcH spRZedAży sAMOcHOdóW cZAs RABATóW, pROMOcJi i niepO-
WTARZALnycH OkAZJi. TAk JesT i W sALOnAcH TOyOTA WALdeR W cHWAsZcZynie i RUMi. 

TEKST: Rafał Korbut  | ZDJĘCIA: materiały prasowe

dele sprzedają się bardzo dobrze, w li-
stopadzie odnotowaliśmy bardzo dobre 
wyniki finansowe, a grudzień zapowia-
da się fenomenalnie. 
Wyprzedaż w salonach Toyoty trwa. Nie 
zastanawiaj się więc dłużej – wybierz się 
do salonu i skorzystaj z niepowtarzalnej 
okazji!

- Warto się pospieszyć, ponieważ teraz 
jest jeszcze duży wybór wszystkich mo-
deli aut naszej marki – zachęca  Jarosław 
Omelańczuk. - Klient ma więc możliwość 
wyboru modelu, koloru, wyposażenia 
oraz jednostki napędowej.

toyota walder 
gdynia
www.toyota.gdynia.pl

Salon Chwaszczyno
ul. Oliwska 58, Chwaszczyno
Tel. 58 520 94 10
recepcja@toyota.gdynia.pl

Salon Rumia
ul. Jana III Sobieskiego 28, Rumia
tel. 58 679 49 99
e-mail: recepcja@toyota.rumia.pl
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iPad w Biznesie
iPad to jedyny w swoim ro-
dzaju, niezwykle wszechstron-
ny partner w pracy i w intere-
sach: smukły, lekki, z zachwycają-
cym wyświetlaczem Retina, mocnym 
procesorem o 64-bitowej architekturze 
klasy komputerowej, systemem iOS 9, kamerą 
przednią i tylną, baterią wystarczającą na 10 godzin1 
i szybkimi interfejsami sieciowymi Wi-Fi oraz 4G LTE2, 
które zapewniają łączność ze światem praktycznie z każ-
dego zakątka globu. A rewelacyjne aplikacje biznesowe 
dostępne w App Store sprawią, że iPad na zawsze odmie-
ni sposób, w jaki pracujesz.

iPad aiR 2

Mobilność  iPada Air 2 idzie w parze z wszechstronnoś cią 
. Waż y tylko 437 g, a jego przepiękny wyświetlacz Reti-
na o przeką tnej 9,7 cala osadzono w smukł ej obudowie 
o gruboś ci zaledwie 6,1 mm. Ma wydajny procesor A8X 
o 64-bitowej architekturze klasy komputerowej, zaawan-
sowane kamery iSight i FaceTime HD, interfejsy Wi-Fi i 4G 
LTE1 , iCloud, innowacyjny czytnik linii papilarnych Touch 
ID oraz baterię , która wystarcza na 10 godzin.2  Zawie-
ra też  znakomite apki do wydajnej i twórczej pracy oraz 
nowe funkcje systemu iOS 9 pozwalają ce zrobić  wię cej, 
takie jak wielozadaniowość . A jeszcze wię cej fantastycz-
nych apek dostę pnych jest w App Store.

iPad PRo

iPad Pro to najwię kszy i najpotęż niejszy iPad, jakiego 
kiedykolwiek udał o nam się  stworzyć . A przy tym ma 
tylko 6,9 mm gruboś ci i waż y zaledwie 713 g. Jego wyś 
wietlacz Retina ma przekątną  12,9 cala, a system iOS 9 
wyposaż ono w zaawansowane mechanizmy wieloza-
daniowoś ci. W rezultacie na iPadzie Pro moż esz robić  
rzeczy nieosią galne na dotychczasowych iPadach.

gAdŻEtomania

suPeRwydajne 
PRocesoRy 

samsung electro-
nics wprowadził  na 

rynek procesora 
exynos 8 octa 8890. 

Układ ten jest drugim 
procesorem mobilnym 

klasy premium firmy 
samsung zbudowanym 

w procesie technologicznym 14 nm 
FinFET. Dzięki zastosowaniu nowych 

zaprojektowanych przez firmę rdzeni 
procesora i najbardziej zaawansowa-

nego w branży modemu LTE urządzenia 
mobilne wyposażone w procesor Exynos 8 
Octa zapewnią użytkownikom niedostęp-
ne dotychczas możliwości. Exynos 8 Octa to 
pierwszy procesor aplikacyjny firmy Sam-
sung, w którym zastosowano wydajne rdze-
nie jednostki centralnej oparte na 64-bitowej 
architekturze aRMv8. w porównaniu z proce-
sorem Exynos 7 Octa rozwiązanie to zapew-
nia ponad 30-procentowy wzrost wydajności 
pracy oraz oszczędność energii na poziomie 
10%.

PRecyzyjny 
aPaRat

Firma sony wprowa-
dza do oferty nowy 

aparat α68 (ILCA-68), 
który daje pasjonatom fotografii jeszcze wię-
cej możliwości twórczego wykorzystania po-
siadanej kolekcji obiektywów z mocowaniem 
typu A. Model α68 zawiera wiele profesjonal-
nych rozwiązań zapożyczonych z cenionego 
korpusu α77 II. Unikatowy system Sony 4D FO-
CUS zapewnia z działanie automatyki ostrości 
w każdych warunkach — nawet przy natężeniu 
oświetlenia –2 EV, w którym nie poradzi sobie 
wiele innych modeli.System ten jest oparty na 
detekcji fazy i wykorzystuje aż 79 pól pomia-
rowych, w tym 15 czujników krzyżowych oraz 
specjalny punkt F2,8 do analizy słabo oświe-
tlonych scen. Ich połączenie umożliwia szyb-
kie ustawianie ostrości w szerokiej strefie, co 
w połączeniu z funkcją przewidywania ostro-
ści pozwala utrzymywać ostrość na szybko 
poruszających się obiektach.
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