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Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 40 nu-
mer Expressu Biznesu.
W środku, jak zwykle, czeka solidna porcja atrakcyjnych, przekrojo-
wych i interesujących materiałów ze świata, gospodarki, biznesu i po-
lityki samorządowej z Pomorza i Warmii i Mazur. 
Lekturę proponujemy rozpocząć od artykułu o laureatach prestiżowe-
go konkursu Pomorskiego Gryfa Gospodarczego, gdzie nagradzane są 
zarówno osiągnięcia biznesowe jak i aktywność społeczna. 
Mocnym punktem numeru są także wywiady - w artykule „Staramy 
się coraz wyżej podnosić poprzeczkę” rozmawiamy o czołowych za-
wodach jeździeckich BALTICA SPRING TOuR i sprawdzamy, jak udaje 
się przyciągnąć do tego wydarzenia najlepszych zawodników. Intere-
sującą lekturę zapewni także wywiad z szefem CH Riviera, który wspo-
mina o nowych rolach centrów handlowych i podkreśla, jak ważna 
jest organizacja przemyślanych akcji społecznych.
W numerze znajdziecie Państwo także rozbudowany dział tematów 
związanych z gospodarką morską. Piszemy tam o działaniach, które 
prowadzi na rynku intermodalnym PKP Cargo, opisujemy aktualny 
etap budowy przekopu Mierzei Wiślanej, odnotowaliśmy także wizytę 
ogromnego kontenerowca w gdańskim porcie. W ramach tej rubryki 
opublikowaliśmy również interesujący wywiad z szefostwem Morskiej 
Agencji Gdynia.
Zapraszamy również do „lżejszej” tematyki naszego magazynu. W ru-
bryce „Lifestyle” znajdziecie Państwo interesujący wywiad z kucha-
rzem z nowej, sopockiej restauracji, porady dietetyczki, odnotowa-
liśmy tam również najciekawsze wydarzenia biznesowe i kulturalne 
z Trójmiasta. Numer zamykają tematy motoryzacyjne i artykuł o naj-
nowszych nowinkach technologicznych.
Zapraszamy do lektury!

Piotr Ruszewski
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Staramy Się 
coraz wyżej 

podnoSić 
poprzeczkę

Dyrektor sportowy czołowych zawodów jeździeckich 
Sandra Piwowarczyk – Bałuk udowadnia, że w Polsce można organizować 

imprezy na światowym poziomie. Nam opowiada o drodze do realizacji 
marzeń i pasji, która sprawia, że to, co jest niemożliwe, staje się wykonalne.
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- Sezon jeździecki ruszył z kopyta. Przez najbliższe kilka 
miesięcy sporo się będzie działo. Jakie wydarzenia czekają na 
sympatyków koni w Ciekocinku?

- BALTICA SPRING TOUR rozpoczęła się w połowie maja. 
Za nami trzy tygodnie zmagań, w tym między innymi zawody 
najwyższej rangi, czyli CSI***, których Grand Prix stanowi eli-
minację do Igrzysk Olimpijskich w Rio. Do udziału w wiosennej 
edycji imprezy zgłoszonych zostało ponad siedemset koni z trzy-
dziestu pięciu państw. To oznacza, że pobiliśmy nasz zeszło-
roczny rekord i myślę, że rekord w ogóle, jeżeli chodzi o zawody 
jeździeckie w dyscyplinie skoków przez przeszkody w Polsce. 
Przed nami dwumiesięczna przerwa, po której BALTICA wraca 
w odsłonie letniej.

- Dwie imprezy ogromnych rozmiarów wiążą się z mnóstwem 
przygotowań. Jakie działania trzeba podjąć, aby chcieli przy-
jeżdżać tu najlepsi?

- Przygotowania trwają praktycznie przez cały rok, bo wraz 
z końcem jednego tour’u, już planujemy kolejną edycję. Usta-
lamy datę i tworzymy  harmonogram konkursów. Później jest 
kilka miesięcy spokojniejszych, ale już pół roku przed samą 
imprezą rozpoczyna się dość gorący okres. To czas, kiedy należy 
zakontraktować wszystkich pracowników i rozpocząć nabór 
wolontariuszy. Wielopłaszczyznowy event wymaga złożonych 
przygotowań. Trzeba wiedzieć, że uczestnikami są nie tylko 
zawodnicy, ale i ich konie. W związku z tym na czas zawodów 
musi powstać też odpowiednia infrastruktura, chociażby w po-
staci stajni namiotowej na kilkaset koni. Ważna jest też baza ga-
stronomiczno-hotelowa, która musi być dostosowana do potrzeb 
uczestników, stąd każda kolejna BALTICA zaskakuje swoich 

uczestników i gości nowymi punktami gastronomicznymi, poza 
stałą ofertą hotelu. Już teraz mogę powiedzieć, że uruchomienie 
sezonowej restauracji na powietrzu serwującej dania rybne i su-
shi było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nie zapominaj-
my, że Ciekocinko w szerszym planie jest nadmorską miejsco-
wością i częstym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów. 

- Skąd w ogóle pomysł organizacji imprezy, która wymaga 
rocznych przygotowań?

- Pomysł zrodził się kilka lat temu, gdy mieszkałam w Belgii, 
gdzie trenowałam i gdzie wówczas miałam swoją bazę wypado-
wą na różnego rodzaju zawody międzynarodowe. Zastanawia-
łam się wówczas, dlaczego mistrzostwa najwyższej rangi nie są 
organizowane w Polsce, a zmagania nie odbywają się w postaci 
tour’u, gdzie zawodnicy w jednym miejscu spędzają dwa, trzy ty-
godnie. Logistyka w jeździectwie jest bardzo kosztowna i czaso-
chłonna, stąd takie rozwiązanie jest korzystne dla zawodników, 
ich ekip i sponsorów. Stworzenie imprezy o takim wymiarze 
w Polsce było moim marzeniem, ale też odpowiedzią na realną 
rynkową potrzebę, której nikt w kraju wcześniej nie zidentyfi-
kował. Ciekocinko jest idealnym miejscem do organizacji tego 
typu wydarzeń, więc przystąpiliśmy do działania. Chociaż muszę 
przyznać, że gdyby ktoś mi wówczas powiedział, jak bardzo 
BALTICA będzie się zmieniać i rozwijać z edycji na edycję, nie 
uwierzyłabym. Dziś cieszy nas fakt, że zawodnicy z całego świata, 
zajmujący wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach 
zaufali marce BALTICA TOUR i wracają do nas, wybierając wła-
śnie naszą imprezę z bogatej oferty jeździeckiego kalendarza. To 
napędza nas do kolejnych działań i sprawia, że staramy się z roku 
na rok podnosić poprzeczkę coraz wyżej. 
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- Czyli słusznie odczytuję strategię, 
że plan na najbliższy okres to dalszy 
rozwój?

- Oczywiście. Warto wiedzieć, że pierwsza 
BALTICA TOUR odbyła się w sierpniu 
2014 roku, więc tak naprawdę nie ma 
jeszcze dwóch lat. To stosunkowo krótki 
czas i z każdej edycji staramy się wycią-
gać wnioski. Stale zastanawiamy się nad 
tym, w którym kierunku powinniśmy 
iść, żeby imprezę rozwijać. Na pewno nie 
zamierzmy spoczywać na laurach. Cały 
czas chcemy podejmować inicjatywy, 
które sprawią, że BALTICA TOUR będzie 
jeszcze lepsza.

- Co takiego jest w Ciekocinku, że przy-
jeżdżają tu najlepsi z najlepszych?

- Myślę, że o to należałoby zapytać sa-
mych zawodników. Jeżeli chodzi o mnie, 
to dla mnie praca tutaj jest czystą przy-
jemnością i nie wyobrażam sobie innego, 
bardziej spokojnego życia. Miłość do 
koni mnie napędza i jest punktem od-
niesienia dla większości działań, które 
podejmuję. Wracając jednak do Pani 
pytania, to wydaje mi się, że zawodnicy 
z różnych stron świata przyjeżdżają do 
Ciekocinka, bo wychodzimy na przeciw 
ich oczekiwaniom. To raczej niespotykane 
połączenie, że organizatorem zawodów 
jest osoba, która na co dzień sama jest 
aktywnym sportowcem. To daje mi nie-
wątpliwą przewagę w odczytywaniu po-

trzeb i oczekiwań uczestników tego typu 
zmagań. Będąc dyrektorem sportowym 
BALTICA TOUR, wychodzę im naprze-
ciw i myślę, że to właśnie jest kluczem do 
sukcesu. Warto też wiedzieć, że większość 
tego typu eventów odbywa się na terenie 
ośrodków, które posiadają niezbędną 
infrastrukturę sportową, ale brakuje im 
odpowiedniej bazy noclegowo-gastrono-
micznej. Oczywiście, hotel którym dyspo-
nujemy, nie pozwala na zakwaterowanie 
wszystkich zawodników, ale sprawia, że 
przez cały okres zawodów tętni tutaj życie. 
Osoby, które nocują u nas w koniowo-
zach, bardzo doceniają to, że mogą liczyć 
tu na kompleksową obsługę. Nie muszą 
nigdzie szukać miejsc, w których mogą 
coś zjeść lub spędzić wolny czas. Bardzo 
doceniają naszą kuchnię, przestronny 
i wygodny Riders Club, relaksujące oto-
czenie i wszystkie dodatkowe udogodnie-
nia, co nas bardzo cieszy.

- 

BALTICA TOUR to jedno, ale do 
Ciekocinka warto przyjeżdżać również 
w okresie poza zawodami. Na co mogą 
tutaj liczyć miłośnicy jeździectwa?

- Stadnina koni w Ciekocinku jest otwarta 
praktycznie przez cały rok. Jest to ośrodek 
sportowy, który ukierunkowany został na 
treningi koni skokowych w dyscyplinie 
skoków przez przeszkody. Dysponujemy 
profesjonalną kadrą i infrastrukturą, któ-
ra umożliwia trenowanie w Ciekocinku 
również w sezonie halowym. Staramy się 
ściągać do nas najlepszych fachowców 
z branży, tak by polscy zawodnicy mogli 
doskonalić swoje umiejętności pod okiem 
profesjonalistów i korzystać ze światowej 
myśli szkoleniowej w zakresie treningu, 
żywienia i medycyny sportowej.
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- Centrum Riviera jest chyba jedyną polską ga-
lerią handlową, która tak intensywnie i regular-
nie angażuje się w akcje związane ze społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Po co to 
robicie?

- Myślę, że czasy już się zmieniły, a każdy z nas 
przeszedł pewnego rodzaju edukację w nowych 
trendach i rozwiązaniach. Teraz nikt już nie pyta, 
czemu warto realizować akcje CSR, pytania pada-
ją natomiast o to, w jaki sposób robić takie akcje 
skutecznie. 
Bo nie wystarczy już posiadanie dobrego produk-
tu i sprzedawanie go, trzeba zaoferować klientom 
także emocje. Najprostsze rozwiązanie w naszym 
przypadku to zapewnienie klientkom możliwości 
kupna świetnych i eleganckich butów w wyjątko-
wo niskiej cenie. Tego typu wrażenia i emocje są 
jednak krótkotrwałe. 

Wydaje mi się, że firmy dojrzały już i wiedzą 
o tym, że trzeba budować jakąś więź z odbiorcą. 
Tym bardziej, że produkty się unifikują i nabyw-
com ciężko jest znaleźć wyraźne różnice między 
poszczególnymi ofertami. Wspomniana więź 
może być natomiast skutecznym wyróżnikiem.
Muszę także zaznaczyć, że działania CSR sta-
nowią jeden z elementów marketingu, którego 
celem jest oczywiście sprzedaż. To byłoby nie 
fair, gdybym ukrywał taką zależność i sugerował, 
że robimy "sztukę dla sztuki". Mecenasi na tym 
świecie zdarzają się bowiem wyjątkowo rzadko.

- W ramach akcji "Fabryka Pisanek" zachęca-
liście trójmiejskich uczniów do tworzenia kre-
atywnych i gigantycznych, blisko dwumetro-
wych pisanek, najnowsze działanie to program 
stypendialny "Drzwi do Kariery". Czy dobrze 
podejrzewam, że w pewien sposób wyspecja-

Tutaj chodzio emocje
Z Markiem Ciszewskim, przedstawicielem Mayland Real Estate, 

dyrektorem generalnym Centrum Riviera w Gdyni 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.
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lizowaliście się właśnie w pomocy dla 
trójmiejskiej młodzieży i uczniów?

- Tak. Można tak powiedzieć. Stworzyli-
śmy swoją niszę i chcemy w niej działać. 
Działania kierujemy więc do dzieci i pró-
bujemy pobudzać ich inicjatywę.
Proszę zwrócić uwagę także na naszą 
inną działalność, czyli organizację spek-
takli teatralnych dla dzieciaków w cen-
trum handlowym. Tu nie chodzi tylko 
o rozrywkę, w pewien sposób niesiemy 
bowiem "kaganek oświaty " i pokazuje-
my klientom centrum prawdziwy teatr. 
Nie ma co ukrywać, że nie każdy jest 
w stanie zapłacić za bilet do teatru. To 
także doskonała okazja, by uczyć dzieci 
od najmłodszych lat szacunku do kul-
tury. Liczymy na to, że nasi widzowie 
zarażą się pasją do teatru i będą chcieli 
taką pasję rozwijać nie tylko  w naszym 
centrum.
Wracając do wspomnianego wcześniej 
pobudzania inicjatywy u najmłodszych. 
Właśnie taki jest cel naszego programu 
stypendialnego "Drzwi do kariery", któ-
rego odbiorcą będzie młodzież zagrożo-
na wykluczeniem społecznym ze wzglę-
du na zaburzenia rozwoju, niepełno-
sprawność, sytuację rodziną, bądź inne 
niesprzyjające warunki. Chcemy dotrzeć 
do takiej młodzieży, zachęcić młodych 
ludzi do pokazania swojej pasji i pomóc 
im w jej rozwijaniu. Mamy już grupę 
stypendystów, którym chcemy pomóc, 
ale będziemy próbowali jeszcze popra-
cować nad programem i spróbować go 
udoskonalić. Zakładaliśmy bowiem, że 
po wybraniu stypendystów młodym 
ludziom pomogą współpracujące z nami 
firmy, które będą mogły na przykład 
ufundować młodemu i utalentowanemu 
muzykowi skrzypce albo kupić nowocze-
sny komputer osobie, która ma wyjątko-
we uzdolnienia matematyczne. Niestety, 
okazało się, ze odpowiedź biznesu na tak 
prosty i ciekawy program jest słabsza niż 
oczekiwana. Oczywiście my będziemy 
pomagali młodym ludziom we własnym 
zakresie, chcemy też dłużej popracować 
nad programem, by w pełni wykorzystać 
jego potencjał. Będziemy także pracowali 
nad uświadomieniem osób, które chce-
my namówić do współpracy, być może 
przeszkoda polega na tym, że na razie 

nasza inicjatywa jest  mało namacalna.

- A może, i będzie to smutna refleksja 
– ludzie po prostu nie chcą pomagać 
innym?

- Na szczęście to jest całkowicie błędne 
przekonanie. My przekonaliśmy się 
o tym, że ludzie chcą pomagać innym 
podczas akcji "Choinka życzeń", któ-
rej celem było nakłonienie ludzi do 
pomocy w spełnianiu życzeń najmłod-
szych.. W jej ramach na terenie naszego 
centrum pojawiła się choinka, gdzie z 
bombkami związane były listy z życze-
niami do Świętego Mikołaja od dzieci 
z MOPSu. W ten sposób pokazywaliśmy 
ludziom, że mogą pomóc konkretnej 
osobie w spełnieniu jej marzeń i że nie 
jest to wcale trudne. Tym bardziej, że 
w wielu przypadkach dzieci marzyły 
o prezentach, które dla nich były ogrom-
nie ważne, a dla dorosłych ludzi, klien-
tów naszego centrum ich kupno nie sta-
nowiło dużego obciążenia. Akcja okazała 
się dużym sukcesem i w ciągu dwóch dni 
udało się spełnić wszystkie marzenia.

- W Centrum Riviera pojawiło się już 
ogólnodostępne spotkanie z pisarką, 
regularnie organizujecie tutaj spekta-
kle teatralne, nie unikacie wydarzeń 
edukacyjnych i charytatywnych. Chce-
cie przyzwyczaić klientów do takich 
działań i pokazać im "wartość dodaną" 
do zakupów?

- Tak. To jest też efekt nowych trendów 
i zmian na rynku. Centra handlowe mają 
teraz zupełnie inne wyzwania, przestały 
być przestrzenią handlową i stały się 
przestrzenią publiczną. I właśnie dla-
tego przyjęliśmy pewną część funkcji 
kulturalnych czy edukacyjnych. Chcemy 
bowiem, żeby ludzie przychodzili do nas 
po coś więcej niż po handel. 
Chodzi także o dostosowanie się do 
nowych trendów i wyzwań rynku. A re-
alizując aktualne założenia i wyzwania 
marketingu centrów handlowych trzeba 
zrezygnować z typowych i sztampowych 
pokazów mody i zaproponować klien-
tom coś więcej. Nasze doświadczenia po-
kazują bowiem, że o wiele lepsze rozwią-
zanie to chociażby ogólnodostępne i ma-

sowe spotkanie ze znaną pisarką. Lepiej 
sprawdzają się także spektakle teatralne, 
czyli moja autorska koncepcja sprzed 
11 lat. Teraz wielu klientów pojawia się 
regularnie na spektaklach, pojawiają się 
także pytania o kolejne takie wydarzenia, 
klienci mocno się przyzwyczaili i polubili 
taką ofertę.
W naszej ocenie właśnie to może być 
naszą wizytówką i atrakcją dla klientów. 
Z drugiej strony – nie chciałbym, żeby 
galeria handlowa zamieniała się w dom 
kultury. Nie możemy bowiem zapomi-
nać, że utrzymujemy się z pieniędzy na-
jemców. W pełni to szanujemy i dosto-
sowujemy się do ich oczekiwań, tworząc 
też nową jakość i potrzeby klientów. 

- Wiem, że również osobiście angażuje 
się Pan w akcje charytatywne...

- Na ile możemy to pomagamy. I jeśli 
okazuje się, że moja twarz może w jakiś 
sposób pomóc w zbudowaniu popu-
larności i zaufania do ważnej akcji to 
chętnie pomagam. Tak właśnie było 
w przypadku akcji Movember, w której 
uczestnictwo polega na zapuszczeniu 
wąsów w listopadzie i ma ona na celu 
podniesienie świadomości społecznej 
na temat problemów zdrowotnych 
mężczyzn.
Wąs zapuściłem w szczytnym celu 
i nawet później spodobała mi się taka 
zmiana wyglądu. Ta inicjatywa była 
również promowana w naszym centrum 
handlowym.



 12    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Baza tego przewoźnika została założona 
w Gdańsku 1 marca 2006 r. i była trzecią, 
po Katowicach i Warszawie. Obecnie 
na lotnisku im. Lecha Wałęsy stacjonuje 
pięć samolotów tej firmy. Miłość bratan-
ków Węgrów do nas jest głęboka 
( właściwie wysoka 
) i odwzajemniona, 
bo jak mówi Adam  
Skonieczny – kierownik 
Działu Analiz Ekonomicznych 
i Marketingu:
-W ubiegłym. roku gdańskie 
lotnisko obsłużyło ponad 3 mln 
pasażerów, w tym było 1. 700 
tys. podróżnych linii WIZZ 
AIR, czyli powyżej 50% wszystkich. 
Od pierwszego lotu w 2004 roku 
linia przewiozła do i z Gdań-
ska ponad 11 mln pasażerów. 
Obecnie proponuje z Gdańska 
30 celów podróży w 13 krajach. 
A w ofercie na 2016 r. jest zamiar 
sprzedaży ponad 2 mln biletów! 
Gdańska baza zatrudnia około 
200 członków załogi i wspiera 
ponad 1300 miejsc pracy w regio-
nie w branżach pośrednio związa-
nych ze swą działalnością.
Z okazji jubileuszu na gdańskie 
lotnisko najnowszym nabytkiem 

WIZZ AIR  
Węgierski przewoźnik Wizz Air świętował 
18 maja br 12. rocznicę swego pojawienia 
się w Polsce. Pierwszy lot odbył się z Kato-
wic 19 maja 2004 roku.  Dopiero po 

trzech miesiącach samoloty Wizz Air 
startowały z Budapesztu, następnie 

z Warszawy i Gdańska. 

firmy - Airbusem A321 przyleciał bezpośred-
nio z Wilna prezes i twórca przedsiębiorstwa 
József Varadi. Opowiedział jak to z począt-

kiem firmy było:
-Wszystko stało się w jedną noc – 1 maja 2003, 

kiedy  Unia Europejska została poszerzona 
o kraje środkowo-europejskie, 

w tym Węgry.  Było 
nas sześciu – mi-

łośników lotnictwa, 
którzy postanowili 

błyskawicznie zareagować na 
to, że branża weszła na wolny 

rynek. Postanowiliśmy postawić 
na demokrację, czyli stworzyć fir-

mę oferującą tanie loty dostępne dla 
szerokiego spectrum społecznego. To 
było rewolucyjne myślenie, bo dotąd 

w krajach obozu socjalistycznego 
latanie samolotami traktowano jako 
komunikację dla elity – tłumaczył 
twórca przedsiębiorstwa.

Jubileuszowe lądowanie Airbusa A321 
było bardzo uroczyste. Strażackie wozy 

utworzyły mu bramę powitalną ze 
strumieni wodnych. Na płycie lotniska 
zatańczyły rewelacyjne gdyńskie czirli-

derki a jubileuszowy tort kroili osobiście 
i zgodnie prezes József Varadi i Adam 

Skonieczny.

12 lat w Polsce

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘCIA: Anna Kłos
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Profesjonalnie, 
rzetelnie i uczciwie. 
I tak już od 25 lat

Charakteryzuje się wysoką jakością usług, profesjonalnym podejściem do klienta 
i rzetelnością na każdym etapie działania. Spółka P&P na rynku funkcjonuje już 
od 25 lat. Ćwierćwiecze działalności stanowiło doskonałą okazję do świętowania. 
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Gala z okazji 25-lecia funkcjonowania firmy zorganizowana 
została w Filharmonii Kaszubskiej. Wśród licznie zaproszonych 
gości – współpracowników, kontrahentów – byli także przed-
stawiciele władz samorządowych i środowisk biznesowych. 
Gratulacje właścicielom spółki P&P złożyli zaproszeni goście, tj. 
między innymi marszałek województwa pomorskiego, poseł na 
Sejm RP z województwa pomorskiego, prezydenci Wejherowa 
i Sopotu, wiceprezydent Gdyni, burmistrz Redy, starosta powia-
tu wejherowskiego, wójt gminy Wejherowo.

ŻyCzeNIA I SeRDeCzNOśCI

- Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności firmy składam za-
rządowi i wszystkim pracownikom serdeczne gratulacje oraz 
wyrazy uznania - mówiła podczas uroczystości Gabriela Lisius. - 
Wypracowany przez Państwa sukces jest wynikiem umiejętnego 
zarządzania, profesjonalizmu kadry zarządzającej i pracowniczej. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych prac i świad-
czonych usług są liczne nagrody oraz wyróżnienia zdobywane 
na przestrzeni lat, dające powód do dumy, a także źródło zado-
wolenia kontrahentów.
Początki działalności biznesowej Pawła Piechoty i Chrystiana 
Przybylskiego sięgają jeszcze 1985 roku. W 1991 roku nastąpiło 
połączenie dwóch firm rzemieślniczych we wspólne Przedsię-
biorstwo Robót Elektrycznych P&P w formie spółki cywilnej, 
od którego datuje się ćwierćwiecze działalności firmy. Z czasem 
przedsiębiorstwo rozrosło się i przekształciło organizacyjnie. 
Dziś działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRzełOmOWy mOmeNT 

- Kamieniem milowym rozwoju naszej firmy był niewątpliwie 
prowadzony w Juracie remont dawnego domu wypoczynko-
wego KW PZPR z przeznaczeniem na dzisiejszy Hotel Bryza 
– wspominał w trakcie gali Paweł Piechota, prezes P&P Sp. 
z o.o. - Zadania podjęliśmy się wspólnie z firmami Allcon 
oraz Instal i było to autentyczne sprawdzenie naszej firmy. Był 
rok 1993 i po raz pierwszy pracowaliśmy w systemie FIDIC 
przy zachowaniu niezwykle wysokich norm jakości prac 
i tempa robót. Zdaliśmy ten egzamin i z Hotelem Bryza byli-
śmy związani także w latach następnych.
Obecnie P&P Sp. z o.o. kojarzona jest głównie z realizacją 
inwestycji w generalnym wykonawstwie robót budowlanych, 
wykończeniowych i remontowych budynków kubaturowych, 
tj. szkół, hali sportowych, budynków biurowych, obiektów 
przemysłowych, czy hal produkcyjnych oraz realizacją inwe-
stycji w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 
Wszelkie roboty prowadzi na terenie całego kraju, jak rów-
nież poza jego granicami.

ByłO WARTO

- Ubiegły rok był rokiem rekordowego przychodu i zysku 
w całej 25-letniej historii naszej firmy – mówił w Filharmonii 
Kaszubskiej Paweł Piechota. - Mamy poczucie, że dokonali-
śmy czegoś dobrego i ważnego. To była i jest prawdziwa praca 
zespołowa. Taki codzienny trud. Nie było łatwo, ale było 
warto.
Uroczystą galę, która zorganizowana została w Wejherowie, 
prowadził Sławomir Siezieniewski, popularny prezenter. 
W części artystycznej spotkania zaprezentowała się Filharmo-
nia Dowcipu Waldemara Malickiego.
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Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf 
Gospodarczy” jest organizowany od 
2000 r. Pomysłodawcą i inicjatorem  
konkursu jest Zbigniew Canowiecki 
– prezes Pracodawców Pomorza, któ-
ry zorganizował też Pomorską Radę 
Przedsiębiorczości, pełniącą rolę do-
radcy ds. gospodarki przy marszałku 
pomorskim.
Wyboru laureatów wspólnie dokonują 
organizacje samorządu gospodarczego 
i władze województwa pomorskiego. 
Ostatnio dołączył do nich Pomorski 
Klub Biznesu. Nominację z rak mar-
szałka Mieczysława Struka odebrał 
Artur Kowalczyk. Statuetka „Gryfa 
Gospodarczego" jest jedną z najbar-
dziej cenionych regionalnych nagród 
gospodarczych, Jak powiedział mar-
szałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk:
-Niełatwo ją dostać. Przedsiębiorstwa 
zgłaszane do konkursu są skrupulatnie 

prześwietlane. Bierze się też pod uwa-
gę ich zaangażowanie społeczne, nie 
tylko osiągnięcia biznesowe. Celem 
konkursu jest promowanie przedsię-
biorczości poprzez prezentację firm, 
które w szczególny sposób wpływają 
na rozwój gospodarczy województwa, 
włączenie sektora przedsiębiorców do 
współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz upowszechnianie 
dobrych praktyk w biznesie.
Nominowani do nagrody zostali: Tma 
Automation Sp. z o.o. (Gdynia), Sva-
nvid Sp. z o.o. (Gdańsk), Corleonis Sp. 
z o.o. S.K.A. (Rumia), IQ PL Sp. z o.o. 
(Gdańsk), Wikęd Sp. z o.o. (Luzino), 
Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. 
(Rumia), Steico Sp. z o.o. (Czarna 
Woda), Rockfin Sp. z o.o. (Żukowo), 
Flextronics International Poland 
(Tczew) i Bank Rumia Spółdzielczy 
(Rumia).

Gryf 
Gospodarczy 

2016
Podsumowanie tego naj-

bardziej prestiżowego 
pomorskiego konkursu 

gospodarczego odbyło się 
1. czerwca br. w najbar-
dziej reprezentacyjnym 

miejscu Gdańska – 
w Dworze Artusa. 

TEKST: Anna Kłos
ZDjĘCIA: Pomorski Urząd Marszałkowski

Pomorski



TmA AUTOmATION   •	
Sp. z o.o. – Gdynia    

(www.tma-automation.com) 
TMA Automation Sp. z o.o. jest 
firmą młodą, lecz zbudowaną na 
wieloletnim doświadczeniu jej 
pracowników w branży. Firma jest 
odpowiedzią na ciągle rosnące 
potrzeby rynku w dziedzinie au-

tomatyzacji procesów produkcyj-
nych. Projektuje i buduje nowocze-

sne, interdyscyplinarne rozwiązania 
z zakresu robotyki, automatyki, me-

chaniki i systemów wizyjnych. Najnowszy 
produkt firmy TMA – robot kartezjański jest 

pierwszym, seryjnie produkowanym tego typu robotem w Polsce i jest 
przeznaczony dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wszyst-
kie roboty firmy TMA produkowane SA w Gdyni, a dzięki wyko-
rzystaniu podzespołów renomowanych i sprawdzonych produktów 
pozwalają służyć klientom przez wiele lat.

CORLeONIS Sp. z o.o. S.K.A.   •	
– Rumia (www.corleonis.pl) 

Jest to firma ze 100% kapitałem polskim, 
z ponad 15-letnim doświadczeniem 
w działalności usług dla budownictwa. 
Warto dodać, że jest to największa firma 
w branży dźwigowej w województwie 

pomorskim, a w skali kraju plasuje się 
w pierwszej piątce największych firm tego 

typu. Celem firmy jest kompleksowe zabez-
pieczenie procesu inwestycyjnego w transport 

pionowy począwszy od zaprojektowania i zbudowania planu dla inwe-
stycji, kompleksowe zabezpieczenie sprzętu, zapewnienie wykwalifiko-
wanej obsługi oraz serwisu przez cały okres trwania inwestycji.

meGA S.A. – Gdynia      •	
(www.megasa.pl) 

Tradycje firmy sięgają 1937 roku kiedy to dziadek obecnego właści-
ciela założył przedsiębiorstwo energetyczne. W 1966 roku działalność 
firmy przejął syn pierwszego właściciela. W latach osiemdziesiątych 
rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy MEGA, - obecnie tą rodzinną 
firmą zarządza już trzecie pokolenie. W ostatnich latach domeną fir-
my MEGA S.A. stały się realizacje farm wiatrowych na zlecenie inwe-
storów krajowych i zagranicznych. Dysponowanie specjalistycznym 
sprzętem oraz własną bazą produkcyjną i transportową umożliwia 
samodzielne wykonywanie zadań przy całkowitej kontroli jakości i ter-
minowości. Obecnie MEGA S.A. zatrudnia 180 pracowników, a średni 
obrót roczny za ostatnie trzy lata wyniósł 183 miliony złotych netto.

STeICO Sp. z o.o. – Czarna Woda  •	
 (www.steico.pl) 

Firma istnieje na rynku polskim od 1994 
roku. Jest członkiem Grupy STEICO – 
korporacji o ogólnoświatowym zasięgu. 
Firma jest właścicielem dwóch zakładów 
produkcyjnych w Polsce – w Czarnkowie 

i Czarnej Wodzie. Specjalizuje się w pro-
dukcji ekologicznych produktów budow-

lanych pozwalających na projektowanie oraz 
budowę domów w standardzie energooszczęd-

nym. Praktycznie co roku wdrażany jest duży projekt generujący cał-
kiem nową technologię wytwarzania wyrobów firmy. Ostatnio wdro-
żone procesy to technologie całkowicie nieznane w Polsce, a powstałe 
linie technologiczne są pierwszymi i jedynymi takimi w naszym kraju.

Flextronics International Poland – Tczew   •	
(www.flextronics.com) 

Firma działa w branży elektroniki telekomunikacyjnej i jest jednym 
z największych pracodawców na Pomorzu (niemal 4 tys. zatrudnio-
nych). Stanowi część globalnego koncernu. Firma w Tczewie zajmuje 
się projektowaniem produkcyjnym oraz usługami inżynieryjnymi, 
montażem płytek drukowanych, wdrażaniem nowych produktów, 
układami Box-Build, montażem wysokiego poziomu, wytwarzaniem 
na zamówienie oraz usługami konfiguracji na zamówienie. Dodat-
kowo prowadzi produkcję wyrobów metalowych oraz produkcję 
obudów.

Bank Rumia Spółdzielczy – Rumia  •	
 (www.bankrumia.pl) 

Bank Rumia Spółdzielczy istnieje od 
1950 r. Aktualnie zatrudnia 106 osób. 
Usługi bankowe prowadzone są w taki 
sposób aby utrzymując rentowność ban-
ku ciągle dążyć do budowania zaufania 

klientów przeciwdziałając np. możliwości 
nagłego wycofania wkładów oszczędno-

ściowych. W 2015 r. skala działania Banku, 
mierzona sumą bilansową wzrosła o 8,7 proc. 

(wzrost w porównaniu do 2014 r. o 1,1 p.p.). Aktualnie Bank posiada 
9 placówek na terenie województwa pomorskiego. Działając z myślą 
o wspieraniu lokalnych firm, rolników i mieszkańców, Bank od lat 
rozwija współpracę z Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych.

SVANVID Sp. z o.o. – Gdańsk     •	
(www.svanvid.com) (Fot. 6534)

Spółka prowadzi działalność od 2013 r. Pomysł na biznes zrodził się 
w 2010 roku podczas izolacji czystych szczepów alg. Nagrody za wy-
nalezienie bioreaktora solartrackera pomogły w dotarciu do kapitału 
pozwalającego na założenie spółki. Trzy lata później została stworzona 
firma Svanvid, a w 2014 roku pojawił się na rynku pierwszy produkt 
– Ultivia, czyli tran z mikroalg. Celem firmy jest wykorzystanie dobro-
dziejstw mikroalg w tworzeniu suplementów diety oraz do produkcji 
biopaliw. Produkcja surowców, które znajdą zastosowanie w branży 
farmaceutycznej i kosmetycznej już została dostrzeżona, o czym 
świadczą liczne nagrody zbierane przez firmę w ciągu ostatnich dwóch 
lat.
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„mikroprzedsiębiorstwo”: •	
TMA AUTOMATION Sp. 
z o.o. – Gdynia 
„małe Przedsiębiorstwo”: •	
CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A. 
– Rumia 
„średnie Przedsiębiorstwo”: •	
MEGA S.A. – Gdynia 
„Duże Przedsiębiorstwo”: •	
STEICO Sp. z o.o. – Czarna 
Woda 

„Gryf medialny 2016”: •	  
Flextronics International 
Poland – Tczew 
„Gryf Odpowiedzialności •	
Społecznej 2016”:  
Bank Rumia Spółdzielczy 
– Rumia 
„Gryf Innowacyjne  •	
Przedsiębiorstwo 2016”: 
SVANVID Sp. z o.o. 
– Gdańsk

Poznajmy laureatów:

Zdobywcy Statuetek Nagrody 
„Gryf Gospodarczy” to:
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- W kraju coraz więcej przedsiębiorców boryka się 
z brakiem odpowiedniej siły roboczej. Jak sytuacja 
w powyższej kwestii przedstawia się na terenie po-
wiatów wejherowskiego i puckiego. Czy miejscowi 
właściciele firm też narzekają na brak rąk do pracy?

- To problem, z którym tutejsi przedsiębiorcy borykają 
się częściej niż inni. Latem teren, na którym działają, 
stanowi ostoję dla turystów. Stąd miejscowa branża 
turystyczna działa bardzo intensywnie i wsysa sporą 
ilość młodych ludzi, którzy chociażby okresowo mo-
gliby wspomóc część firm. Ponadto powiaty pucki 
i wejherowski znajdują się w pobliżu dużej aglomeracji 
trójmiejskiej, która jest bardzo atrakcyjna nie tylko dla 
młodych ludzi. Szybka Kolej Miejska, czyli nasze tutej-
sze metro, ułatwia dotarcie do Trójmiasta, a co za tym 
idzie także i zatrudnienie na często atrakcyjniejszych 
warunkach. To powoduje, że my jako przedsiębior-
stwa, które w pewnym sensie działają na prowincji, 
musimy oferować wynagrodzenia, jakbyśmy prowa-
dzili działalność w centrum. Sytuacja, w której się 
znajdujemy, pobudza nas do szukania nowoczesnych 
rozwiązań, optymalizacji produkcji i ograniczenia 
kosztów. 

- Brak siły roboczej to istotny, ale nie jedyny pro-
blem miejscowych przedsiębiorców. Co jeszcze spę-
dza im sen z powiek?

- Sporo zmartwień przysparzają sprawy związane 
z różną interpretacją przepisów, które mają regulować 
działalność gospodarczą. Dochodzą do tego jeszcze 
działania urzędników, które nierzadko utrudniają 
życie lokalnym przedsiębiorcom. Nie wynikają one 
ze złej woli, a z niejasnością przepisów i konieczno-
ści dostosowania się do obowiązujących wymogów. 
W powyższej kwestii systematycznie dochodzi jed-
nak do poprawy sytuacji. Doskonałym przykładem 
w tym przypadku jest współpraca przedsiębiorców 
z powiatów puckiego i wejherowskiego z miejscowymi 
starostwami. Przychylne działaniom Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców „Norda” są też włodarze Wejherowa. 
To ich wsparcie i zaangażowanie sprawiło, że obecnie 
działamy w nowej siedzibie, która znajduje się w sa-
mym centrum miasta i spełnia nasze wszystkie ocze-
kiwania. Od przychylności urzędników i życzliwości 
samorządowców sporo zależy, więc cieszymy się, że 
udało nam się znaleźć wspólny język. Dzięki temu 
nawet wtedy, gdy pojawiają się kłopoty, szybko przy-
chodzi rozwiązanie. 

Mamy przewagę 
nad innymi izbami
W jedności tkwi siła. Nie bez znaczenia są też otwartość, pomysłowość i umie-
jętność dążenia do realizacji zamierzonych celów. Doskonale zdaje sobie z tego 
sprawę Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda”, która interesów właścicieli 
firm broni już od blisko dwudziestu lat. Z prezesem popularnej organizacji 

Jackiem Pomieczyńskim rozmawia Anna Dalecka. 

ZDjĘCIE: materiały prasowe
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- To są osiągnięcia, a jakie Regionalna Izba Przedsiębior-
ców „Norda” ma plany?

- Jeżeli chodzi o grupy zakupowe, to na pewno dalej będzie-
my działać w powyższym zakresie. Nadto modernizujemy 
naszą stronę internetową. Zamierzamy też stworzyć panel, 
który będzie umożliwiał wymianę usług i towarów oferowa-
nych przez członków Izby. W ten sposób chcemy zacisnąć 
współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i zachęcić ich do 
pozostawiania pieniędzy w regionie, na terenie którego 
działają. Zdajemy sobie sprawę, że to nie będzie łatwe za-
danie, ale mamy nadzieję, że małymi krokami uda nam się 
osiągnąć zamierzony cel. Jeżeli chodzi o inne większe przed-
sięwzięcia, to organizujemy też misję gospodarczą do Chin. 
W Kanonie będziemy uczestniczyć w największych targach 
artykułów przemysłowych, a w Szanghaju odwiedzimy targi 
elektroniki użytkowej. Chęć udziału w nich zadeklarowało 
już dwudziestu jeden naszych członków. Do uczestnictwa 
w powyższym przedsięwzięciu zaprosiliśmy również wło-
darzy tutejszych powiatów, a także marszałka województwa 
pomorskiego. Dzięki temu zorganizujemy duże spotkanie 
biznesowe z chińskimi władzami i przedsiębiorcami regionu 
Sichuan. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do zaciśnięcia 
współpracy, a w przyszłości przyniesie realne korzyści. Tak 
było w przypadku organizowanej przez nas misji gospodar-
czej na Białoruś, z której miejscowi przedsiębiorcy do tej 
pory czerpią korzyści. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to 
przygotowujemy się do imprezy integracyjnej, która zapla-
nowana została na czerwiec. Nowi i dotychczasowi członko-
wie Izby będą mieli okazję bliżej się poznać i bawić w rytmie 
rockowych przebojów.

- Właściciele firm mogą też liczyć na wsparcie Regionalnej 
Izby Przedsiębiorców „Norda”. Na czym dokładnie polega jej 
działalność?

- Skupiamy się na lobbowaniu na rzecz przedsiębiorców, którzy 
są członkami naszej Izby. W ich imieniu rozmawiamy z samo-
rządowcami i przedstawicielami rożnego rodzaju instytucji. 
Bronimy interesów właścicieli firm, a w przypadkach szczegól-
nych przyspieszamy procesy decyzyjne. Dodatkowo organizu-
jemy rożnego rodzaju szkolenia, spotkania, czy też śniadania 
biznesowe. Nadto wspieramy młodych ludzi, którzy są zain-
teresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. 
Z myślą o nich organizujemy konkurs pn. „Pomorski Biznes 
Plan”. Powyższe przedsięwzięcie realizujemy przy współpracy 
z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni oraz miejsco-
wymi samorządami. Ważnym obszarem naszej działalności są 
działania związane z integracją członków Izby. Dążymy do tego, 
aby miejscowi przedsiębiorcy znali się, a nawet ze sobą współ-
pracowali. Stąd nasza przewaga nad większego tego typu insty-
tucjami, które zrzeszają setki, a nawet tysiące przedsiębiorców. 
Oczywiście, że jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej 
i działamy w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości, ale przede 
wszystkim funkcjonujemy tutaj, na terenie powiatów puckiego 
i wejherowskiego, gdzie prowadzimy własne firmy. Dzięki temu 
mamy przewagę nad innymi izbami, które choć są duże, charak-
teryzują się niskim stopniem zespolenia. Członkowie instytucji 
o zasięgu wojewódzkim bądź ogólnopolskim praktycznie nie 
mają ze sobą kontaktu, a współpraca między nimi też wygląda 
zupełnie inaczej. W związku z tym zachęcam miejscowych 
przedsiębiorców, żeby do nas dołączyli, bo dzięki temu zyskają. 
To nie są puste słowa, co mogę poprzeć konkretnymi przykła-
dami. Mam tutaj na myśli między innymi stworzoną przez nas 
grupę zakupową, która pozwoliła nam na oszczędności z tytułu 
zakupu energii elektrycznej. Firmom, które ją tworzą, udało się 
zaoszczędzić w sumie 240 tys. zł. 
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ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą być 
widoczni wśród 
przedsiębiorców. biuro@expressy.pl
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zaufanie 
klientów 
miarą 

sukcesu
Z Bogdanem Górskim, 
założycielem i prezesem 

Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „Górski”, 
rozmawia Rafał Korbut. 
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- Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” to dziś jedna z wio-
dących firm deweloperskich w Trójmieście. Istnieje już 
35 lat i przez ten czas zdobyła ogromne uznanie klientów. 
z pewnością nie było łatwo wyrobić sobie tak dobrą renomę 
– jakie zatem były początki?

- Początki naszej firmy sięgają lat osiemdziesiątych, okresu 
transformacji gospodarczej w naszym kraju. Na przestrzeni lat 
z niewielkiej firmy rodzinnej, oferującej początkowo wyłącznie 
usługi w zakresie budownictwa na potrzeby prywatnych i in-
dywidualnych inwestorów, udało się stworzyć prężną i wiodącą 
na rynku pomorskim firmę deweloperską. 
Dziś zatrudniamy ponad 700 osób, wybu-
dowaliśmy kilka tysięcy mieszkań, myślę, 
że to może być miarą sukcesu. Oczywiście 
bywały chwile lepsze i gorsze, ale co bardzo 
ważne, nigdy nie zwątpiłem, że to co robię 
ma sens. 

- Jubileusz to nie tylko okazja do wspo-
mnień, ale również do refleksji, jak firma 
będzie wyglądać za kilka, kilkanaście, 
a może i kilkadziesiąt lat. może Pan 
zdradzić plany na najbliższą, a także tę 
nieco dalszą przyszłość?

Planów oczywiście jest bardzo wiele. 
W ostatnich latach bardzo się rozwinęli-
śmy i mamy za sobą kilka naprawdę spek-
takularnych realizacji jak chociażby pałac 
Quadrille Conference&Spa w Gdyni Or-
łowie, czy Galeria Metropolia w Gdańsku 
Wrzeszczu, której otwarcie już tej jesieni. 
Następnie hotel z 123 pokojami oraz 700 metrów sal konfe-
rencyjnych. Wieloletnim projektem jest także Osiedle Browar 
Gdański, które docelowo będzie liczyło ponad 800 mieszkań, 
a także 20 000 m2 powierzchni usługowo-rozrywkowej pro-
wadzonej w ramach projektu Browar Kulturalny, uzupełnionej 
o strefę SPA z basenami i światem saun. W planach mamy 
również pierwszy wysokościowiec w historii naszej firmy, który 
powstanie w centrum Gdyni przy ul. Św. Piotra, a także budo-
wę nowego dworca PKS w Gdańsku. 

- Jest to również firma rodzinna. Jakie korzyści przynosi 
praca wraz z żoną, dziećmi i dalszymi członkami pańskiej 
rodziny? 

- Oczywiście sukces firmy nie byłby możliwy gdyby nie zaan-
gażowanie i profesjonalizm innych osób - moich pracowników, 
za co jestem im bardzo wdzięczny i przede wszystkim mojej 
rodziny, która przez te wszystkie lata dawała mi wsparcie i po-
moc. Bez ich udziału zarządzanie firmą nie byłoby możliwe. 
Cieszę się, że wraz z rodziną mamy możliwość wspólnie praco-
wać na sukces naszej firmy. 

- Jaka – pańskim zdaniem – jest recepta na odniesienie suk-
cesu w biznesie?

- Wszystko wymaga pracy, poświęcenia i konsekwencji - nie da 
się osiągnąć sukcesu w prosty sposób. Nic nie zastąpi ciężkiej 
pracy i to właśnie jej zawdzięczam swoją firmę. Jestem dumny 
z tego, że dzięki mojej determinacji doszedłem do miejsca, 
w którym dziś znajduje się moja firma. 

- Najważniejsze realizacje, największe sukcesy odniesione 
przez te 35 lat to...?

- Moje przedsiębiorstwo, działając tyle lat na rynku, wypraco-
wało sobie przede wszystkim dobre imię i zaufanie klientów, 
to właśnie jest najlepszą miarą sukcesu. Gdy dołożymy do tego 
systematyczność, uczciwość w interesach i dbałość o pracowni-

ków oraz ścisły nadzór nad zarządza-
niem kosztami, możemy ze spokojem 
zająć się tym, co potrafimy najlepiej, 
czyli budowaniem mieszkań dla 
naszych Klientów. W ciągu tych 35 
lat było mnóstwo realizacji, głównie 
na terenie Trójmiasta. Zrealizowali-
śmy zarówno duże osiedla i zespoły 
mieszkaniowe (m.in. Osiedle Piastów 
czy Osiedle Wita Stwosza) jak i po-
jedyncze budynki wkomponowane 
w istniejącą zabudowę śródmiejską. 
W wybudowanych przez PB Górski 
mieszkaniach mieszka już ponad 10 
000 osób. Na trójmiejskim rynku 
mieszkaniowym nasze inwestycje 
wyróżniają się wysoką jakością 

i dobrą lokalizacją. Możemy się też pochwalić wieloma wy-
różnieniami i nagrodami. Koniec końców najważniejszy jest 
jednak uśmiech i zadowolenie na twarzach naszych klientów, 
którzy mogą rozpocząć nowy etap życia w mieszkaniach od PB 
Górski. 

- Warto też wspomnieć, że oprócz podstawowej działalności 
PB „Górski” wspiera kulturę i sport. W jaki sposób i dlacze-
go się w to angażujecie?

- Praktycznie od początku działalności naszej firmy w różny 
sposób staramy się wspierać wiele inicjatyw. Jeżeli mamy moż-
liwość, staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrze-
bują. Z większych przedsięwzięć w ostatnim czasie możemy 
powiedzieć o sponsoringu drużyny piłkarek ręcznych AZS 
Łączpol AWFiS Gdańsk oraz o dużym projekcie, o którym 
już wspomniałem wcześniej - Browar Kulturalny, gdzie na 
powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych powstanie 
kompleks lokali, w których mieszkańcy będą mieli dostęp do 
ambitnej oferty muzycznej, teatralnej, filmowej, literackiej 
oraz wystawienniczej wzbogaconej wyselekcjonowaną ofertą 
restauracyjną. Browar Gdański Kulturalny będzie to pierwszy 
prywatny obiekt kulturalny na tak szeroką skalę na Pomorzu, 
który na zawsze odmieni oblicze Dolnego Wrzeszcza.

Planów oczywiście jest bardzo 
wiele. W ostatnich latach bar-

dzo się rozwinęliśmy i mamy za 
sobą kilka naprawdę spektaku-
larnych realizacji jak chociażby 

pałac Quadrille Conference-
&Spa w Gdyni Orłowie, czy 

Galeria Metropolia w Gdańsku 
Wrzeszczu, której otwarcie już 

tej jesieni.

"
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Biznes 
i inteGracja 

na Majówce
Po raz trzynasty ludzie 

biznesu, kultury, polityki 
i sportu spotkali się na 
Majówce  Pomorskich 

Przedsiębiorców. Jak co 
roku bawiono się i świę-
towano, ale też wymie-

niano się doświadczenia-
mi i omawiano istotne dla 
naszego regionu sprawy. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘCIA: Rafał Laskowski
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Majówka odbyła się w Cen-
trum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku. Impreza 
zorganizowana była przez 
Kaszubski Związek Pracodaw-
ców, Gdański Klub Biznesu 
i CEiPR.
- Majówka była udana jak 
zawsze, frekwencja dopisała, 
pogoda również – mówi Zbi-
gniew Jarecki, prezes Kaszub-
skiego Związku Pracodawców. 
- W wydarzeniu uczestniczyli 
przedsiębiorcy i politycy z ca-
łego województwa, ale warty 
podkreślenia jest fakt, iż co 
roku coraz więcej członków 
zrzeszonych Kaszubskim 
Związku Pracodawców bierze 
udział w majówce. Jest to więc 
jednocześnie coraz większa 
integracja członków naszego 
związku. A na dzień dzisiejszy 
KZP zrzesza już 127 firm. Ma-
jówka zawsze jest też okazją do 
porozmawiania o istotnych dla 
Pomorza sprawach. Jednym 
z ważniejszych tematów, o któ-
rych konsekwentnie mówimy 
od lat, jest „autostrada wodna 
na Wiśle”. O tym, jak ważna 

jest to kwestia, nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. Dla-
tego mówimy o tym m.in. na 
każdej majówce w Szymbarku. 
Już 4 lata temu pisaliśmy do 
rządu petycję o jak najszybsze 
rozpoczęcie prac. I wreszcie 
zaczęło się coś dziać w tym 
temacie. rząd powołał Mini-
sterstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, które 
zajęło się tą sprawą. Za ciągłe 
i konsekwentne poruszanie 
tego tematu na łamach prasy 
Mariusz Szmidka, redaktor 
naczelny Dziennika Bałtyckie-
go, otrzymał Maczugę Daniela 
Czapiewskiego. 
Podczas Majówki Przedsię-
biorców tradycyjnie zostały 
wręczone wyróżnienia 
Ambasadora Kaszub w 3 
kategoriach:
Samorządowcy: Tomasz 
Brzoskowski, wójt gminy 
Stężyca; Arseniusz Finster, 
burmistrz miasta Chojnice 
i Mirosław Pobłocki, prezy-
dent miasta Tczew. 
Osobowość roku: Natalia 
Szroeder, piosenkarka z Par-

chowa; Fundacja „Uśmiech 
Dziecka” – Szklana (gm. Sie-
rakowice); Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego.
Przedsiębiorca, biznesmen: 
Kazimierz Wierzbicki, właści-
ciel grupy TREFL, ARYTON 
Sp. z o. o. – (Chmielno) prezes 
Ryszard Cierocki; IN-BUL 
Mirosław Bulczak – Migi (gm. 
Sierakowice). 
„Maczugę Daniela” otrzymał 
redaktor naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego” Mariusz Szmidka 
za konsekwentne pilotowanie 
programu „Po drugie: Auto-
strada wodna na Wiśle”.
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W Krakowskim Parku Technolo-
gicznym miało miejsce spotkanie 
przedstawicieli Specjalnych Stref 
ekonomicznych w Polsce. W spotka-
niu, które zorganizowano 2 czerwca 
wzięli udział także przedstawiciele 
W-mSSe SA. - Grzegorz Smoliński, 
Prezes zarządu i eliza Nel Jurkianiec 
– zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansowo-Organizacyjnego. 

Wydarzenie to było okazją do rozmów 
na temat przyszłości stref w kontekście 
wyzwań gospodarczych najbliższych 
lat oraz okazją do poznania się  i wy-
miany doświadczeń związanych z bie-
żącą współpracą z przedsiębiorcami.
Na koniec spotkania, uczestnicy zostali 
zaproszeni do zwiedzenia nowej siedzi-
by Krakowskiego Parku Technologicz-
nego, gdzie znajduje się m.in. laborato-
rium multimedialne (jego podstawową 

Konferencja sse

funkcją jest produkcja i postprodukcja 
filmów, gier, reklam, realizacja efektów 
audiowizualnych z wykorzystaniem spe-
cjalistycznego oprogramowania i sprzętu 
filmowego) oraz showroom (miejsce 
gdzie jest możliwość ekspozycji produk-
tów w nowoczesnych gablotach, prezen-
tacji na dużych, niestandardowych ekra-
nach – pokaz na 3 ścianach pomieszcze-
nia oraz dotykowy stół, pokaz materiału 
na ścianie wizyjnej, czy też zastosowanie 
monitorów dotykowych). (GD)

Prezydent ełku Tomasz 
Andrukiewicz został 
wyróżniony w rankingu 
Dziennika Gazety Praw-
nej „Perły Samorządu 
2016" w kategorii Wło-
darz - miasto do 100 tys. 

mieszkańców. Nagrodę odebrał 24 maja podczas 
gali w Teatrze Kamienia w Warszawie.

Po raz kolejny Dziennik Gazeta Prawna wręczył 
nagrody włodarzom i samorządom. Wśród najlep-
szych znalazł się prezydent Ełku, który w kategorii 
„Włodarz - miasto do 100 tys. mieszkańców" zajął 
5 miejsce. Przyznane wyróżnienie odebrał osobi-

ście 24 maja 2016 r. podczas uroczystej gali wrę-
czenia nagród w Warszawie.
Ranking został stworzony na podstawie danych 
przesłanych przez samorządy w formie uzupeł-
nionej ankiety elektronicznej. W każdej z czterech 
kategorii wybrano najlepszych włodarzy, którzy 
następnie zostali poddani ocenie kapituły konkur-
su. Swoją opinię wyrażali redaktorzy Dziennika 
Gazety Prawnej, eksperci Deloitte oraz ekspert 
Związku Miast Polskich. Połączenie wyników ana-
lizy ankiet oraz pracy kapituły pozwoliło na wyło-
nienie 40 najlepszych prezydentów, burmistrzów 
i wójtów (po 10 w każdej kategorii).
(GD)

saMorządowa 
perła w ełKu

oskar i Perły 
dla olsztyna
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z Portu Lotniczego Olsz-
tyn-mazury wystartował 
pierwszy samolot do Wro-
cławia. Nowe rozkładowe 
połączenie z mazur do stoli-
cy Dolnego śląska realizuje 
polska regionalna linia lot-
nicza SprintAir.

Pierwsi 
Pasażerowie 

polecieli 
do wrocławia

Lot rozpoczął się 6 czerwca o 8:15. Ko-
lejne samoloty do Wrocławia stratować 
będą w poniedziałki o godzinie 08:15 oraz 
w piątki o 18:15. Najtańsze bilety na tej 
trasie kosztują 99 zł. Rezerwacji dokony-
wać można na stronie przewoźnika www.
sprintair.eu oraz pod numerem telefo-
nu 22 212 55 77. SprintAir jest polskim 
przewoźnikiem lotniczym świadczącym 
lotnicze usługi transportowe od 2003 roku. 
Od stycznia 2016 roku SprintAir realizuje 
rozkładowe operacje pasażerskie z Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury do Krakowa 
i Berlina. (GD)

zagospodarowanie brzegów jez. 
Ukiel docenione zostało kolejny 
raz. Tym razem obiekty, które 
powstały nad największym olsztyń-
skim akwenem zasłużyły na tzw. 
Oskara Budownictwa, czyli nagrodę 
Budowa Roku 2015. Jest przyzna-
wana przez Polskich Inżynierów 
i Techników Budownictwa. Tego-
roczna była XXVI już edycją tego 
konkursu.

Choć to kolejny, związany z naszym 
jeziorem laur, to cieszy, jak wszystkie 
poprzednie - przyznaje prezydent 
Piotr Grzymowicz. - Najważniejsze 
jest jednak to, że mieszkańcy oraz 
turyści swoją obecnością nad Ukie-
lem potwierdzają, że ta inwestycja 

była całkowicie trafiona. Od po-
czątku roku Centrum Sportowo-
Rekreacyjne odwiedziło już grubo 
ponad 300 tys. osób, a przecież 
szczyt sezonu i największe imprezy 
są dopiero przed nami.
Ukiel nagradzano w gmachu war-
szawskiego NOT-u, a w Teatrze 
Kamienica "Dziennik Gazeta 
Prawna" wraz z analitykami z fir-
my Deloitte rozstrzygnął kolejną 
edycję plebiscytu Perły Samorządu. 
Stolica Warmii i Mazur zajęła - we-
spół ze śląskimi Gliwicami - drugie 
miejsce w kategorii miast powyżej 
100 tys. mieszkańców. Triumfował 
Gdańsk.
Poza samorządami, oceniani byli 
także prezydenci, burmistrzowie 

i wójtowie. Wyróżniony został Piotr 
Grzymowicz, który znalazł się tuż za 
podium. Prezydenta Olsztyna wy-
przedzili włodarze Gdańska, Gliwic 
i Lublina. W tym przypadku ocenia-
ne były m.in. wizja rozwoju gminy, 
współpraca ze społecznością lokalną 
i największe sukcesy w minionym 
roku. (GD)

oskar i Perły 
dla olsztyna
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W oficjalnym otwarciu nowego oddzia-
łu firmy Broker udział wzięli przed-
stawiciele instytucji samorządowych 
i członkowie Starogardzkiego Klubu 
Biznesu, a także radni oraz dostawcy. Po 
uroczystym przecięciu wstęgi zaprosze-
ni goście mieli okazję zwiedzić obiekt i 
zapoznać się z szerokim asortymentem, 
który udostępniony został klientom. 
Uroczystość otwarcia uatrakcyjniły spo-
tkania z przedstawicielami producen-
tów materiałów budowlanych, konkur-
sami z nagrodami oraz specjalnie przy-

gotowane na powyższą okazję specjały 
z Centrum Wypoczynkowego Twardy 
Dół. Licznie przybyli klienci bardzo po-
zytywnie ocenili profesjonalną obsługę 
oraz atrakcyjną ofertę asortymentową.
Broker to lider rynku budowlanego. 
Sukces zawdzięcza odpowiednio dobra-
nemu asortymentowi, doskonałej zna-
jomości sektora budowlanego i potrzeb 
lokalnych rynków, a także bogatej ofer-
cie usług. Firma oferuje innowacyjne 
pomysły oraz wiedzę fachowców w za-
kresie nowoczesnego i energooszczęd-

nego budownictwa. Klientów przyciąga 
nie tylko rzetelnością, ale i atrakcyjnymi 
cenami produktów. W asortymencie 
posiada artykuły, które mogą być po-
mocne w trakcie budowy bądź remontu 
domu i mieszkania. 
Market budowlany, który powstał w 
Rokocinie, posiada własny węzeł beto-
niarski. Otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7 do 18, a w so-
botę dostępny jest dla klientów między 
godz. 7 a 14.

Market 
i hurtownia 

otwarte
Firma Broker wzbogaciła się 

o nowy oddział. Pod koniec maja 
oficjalnie otwarte zostały nowocze-
sny market i hurtownia budowlana. 
Uroczystość, która zorganizowana 
została w Rokocinie, zgromadziła 

kilkadziesiąt osób.
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- Odkręcamy kurki, podnosimy temperaturę i grzejemy! - tak rozpoczął się ju-
bileusz 55-lecia działalności Okręgowego  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Gdyni. Uroczysta gala odbyła się w gdyńskim Teatrze Miejskim. 

WyjątkoWo
 

jubileuSz
gorący
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OPEC Gdynia to jedno z najbardziej 
znanych przedsiębiorstw na Pomorzu, 
ponieważ od lat dostarcza ciepło nie tyl-
ko dla Gdyni, ale też dla Sopotu, Rumi, 
Wejherowa, czy gminy Kosakowo. Jego 
historia zaczęła się w roku 1961, kiedy 
to Prezydium Rady Narodowej w Gdyni 
podjęło uchwałę o powołaniu Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki Ciepl-
nej w Gdyni. Firma przejęła wówczas 
95 istniejących kotłowni i rozpoczęła 
działalność. Kolejne lata to początkowo 
niełatwe starania o utrzymanie ciągłości 
dostaw oraz walka z częstymi awariami, 
późniejszy czas to szybki rozwój firmy 
i ogromne inwestycje oraz wprowadza-
nie najnowocześniejszych rozwiązać 
technologicznych oraz informatycz-
nych. Dziś gdyńska firma ciepłownicza 
zajmuje wysoką pozycję na rynku 
krajowym, jest ceniona poza granicami 
Polski, wielokrotnie była też wyróżnia-
na i nagradzana. 
W uroczystej gali jubileuszowej wzięli 
udział przedstawiciele władz wojewódz-
kich, samorządowych oraz instytucji 
i partnerów biznesowych spółki.
- W czasie tego niełatwego okresu (bo 
trzeba pamiętać, że był to czas zapyzia-
łego komunizmu i dosyć wątłej techni-
ki) trzeba było rozwijać ciepłownictwo 
– wspominał podczas jubileuszowej gali 
Janusz Różalski, prezes zarządu i dyrek-
tor spółki. - Zmagaliśmy się z wieloma 
problemami, jak np. braki paliwa, mimo 
tego udało nam się przetrwać i rozwi-
nąć firmę do takiej postaci, w jakiej jest 
dziś. To dowodzi, że polski inżynier, 
polski właściciel i polska załoga potrafią 
wykreować firmę na miarę europejską. 
W ciepłownictwie na rynkach zagra-
nicznych dziś słowo OPEC kojarzy się 
z Gdynią, a nie z Kuwejtem. 
- Wydarzenia, historie i sukcesy budo-
wały nie tylko tę firmę, ale też budowały 
potencjał – dodał Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni. - Chciałbym po-
dziękować ciepłownikom za bardzo 
mądrą, strategiczną i porządną pracę 
na rzecz społeczności nie tylko Gdyni, 
ale społeczności, która współdziałając 
w Komunalnym Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”, także dzięki OPEC 
budowała pomosty współpracy. Da nas 

OPEC Gdynia to jedno 
z najbardziej znanych 
przedsiębiorstw na Po-
morzu, ponieważ od lat 
dostarcza ciepło nie tylko 
dla Gdyni, ale też dla So-
potu, Rumi, Wejherowa, 
czy gminy Kosakowo. Jego 
historia zaczęła się w roku 
1961, kiedy to Prezydium 
Rady Narodowej w Gdyni 
podjęło uchwałę o powo-
łaniu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki 
Cieplnej w Gdyni.

"
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wszystkich to ciepło miało wieloraki wymiar. 
To było ciepło fizyczne, ale też takie w rela-
cjach między samorządami zaangażowanymi 
w funkcjonowanie firmy.
Prezydent Gdyni podarował prezesowi Różal-
skiemu pamiątkową grafikę przedstawiającą 
Dworzec Morski, symbol Gdyni - okna na 
świat. 
Gratulacjom i życzeniom dalszego rozwoju nie 
było końca. 
- W imieniu rumskiego samorządu mam 
ogromną satysfakcję i przyjemność pogratulo-
wać jubileuszu i wspaniałych osiągnięć – mó-
wił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. I liczę 
na to, że dalsza współpraca będzie układać się 
co najmniej tak samo dobrze, jak do tej pory. 
- Wy dajecie ciepło, czyli tę najważniejszą, 
ludzką rzecz - dodała Beata Rutkiewicz, wi-
ceprezydent Wejherowa. - I to w postaci do-
słownej, dostarczając je do naszych domów, ale 
także przez działalność społeczną dajecie też 
ciepło w wymiarze społecznym. Życzę Wam, 
aby to ciepło do was wróciło. 
Sławomir Lucewicz, wicedyrektor Departa-
mentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, prze-
kazał w imieniu marszałka Mieczysława Struka 
na ręce dyrektora Różalskiego załodze OPEC 
statuetkę Gryfa Pomorskiego. 
Podczas uroczystości wręczone zostały statu-
etki „Złote Ciepło” przyznawane za wybitne 

zasługi dla rozwoju OPEC i miej-
skiego ciepłownictwa. Otrzymali je 
Wojciech Szczurek, wiceprezydent 
Gdyni, Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa (nagrodę ode-
brała wiceprezydent Rutkiewicz), 
Leszek Jaskóła, prezes zarządu 
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, Sławomir Piechota, prezes 
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bałtyk” (nagrodę odebrał Miro-

sław Wesołowski, zastępca prezesa). 
W programie jubileuszowego spo-
tkania znalazły się także spektakl 
„Piosenka jest dobra na wszystko” 
w reżyserii Rafała Kowala i urodzi-
nowy tort. 
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Na tych, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w wydarzeniu czekały nie tylko 
oferty pracy, ale też szereg praktycz-
nych atrakcji związanych z planowa-
niem kariery zawodowej, m.in. aleja 
rekrutacji, barometr zawodów, tema-
tyczne warsztaty czy inspirujące konfe-
rencje. Wszystko po to, aby uczestnicy 
targów znaleźli na nich nie chwilowe 
zajęcie, ale satysfakcjonującą i dobrze 
płatną pracę.
Tym razem w największym gdańskim 
centrum konferencyjno-kongreso-
wym AmberExpo zasiadło niemal 200 

wystawców z łączną liczbą 3,5 
tys. ofert pracy. Nie zabrakło 
wśród nich zarówno znanych  
i cenionych marek ogólno-
polskich, jak i regionalnych 
przedsiębiorstw. Udział 
w wydarzeniu wzięli m.in. 
Bayer, ThyssenKrupp, Eu-
rocash, British American 
Tabaco, a także krajowi 
potentaci: PZU, Lotos, 
Trefl i Iglotex. Obec-
ne też były znane na 

trójmiejskim rynku agencje 
zatrudnienia. Listę wystawców 
wzbogacili również przedsta-
wiciele firm prowadzących re-
krutację osób zainteresowanych 
podjęciem pracy w państwach 
Unii Europejskiej, m.in. Niem-

czech, Danii, Norwegii, Hiszpanii 
czy Irlandii. 
Jak co roku formuła targów została 
dostosowana do aktualnych po-
trzeb metropolitalnego rynku pracy, 

dlatego w trakcie tegorocznej edycji 
szczególną uwagę poświęcono młodym 
osobom, stawiającym pierwsze kroki 
na zawodowej drodze. Z myślą o nich 
powstała specjalna pomarańczowa 
strefa Power2Work, która już od wej-

ścia przykuwała uwagę uczestników 
wydarzenia. To właśnie w tym miejscu 
można było zasięgnąć porad specjali-
stów i dowiedzieć się jak zdobyć pierw-
sze zawodowe szlify w ramach staży 
czy zacząć realizować plany związane 
z własnym biznesem dzięki funduszom 
europejskim.
Częścią strefy była też Aleja Rekrutacji. 
To tu pod okiem ekspertów od plano-
wania kariery w sześciu prostych kro-
kach można było przećwiczyć niemal 
wszystkie etapy rekrutacji. Pierwszym 
z nich było przygotowanie skutecznych 
dokumentów aplikacyjnych, dlatego 
organizatorzy zadbali zarówno o możli-
wość wykonania profesjonalnego zdję-
cia do CV, jak i skonsultowania jego 
treści z doradcą.  W kolejnych krokach 
dzięki obecności zawodowych lektorów 
mogliśmy sprawdzić swoją znajomość 
języków obcych oraz przejść symulację 
rozmowy kwalifikacyjnej, również w ję-
zyku polskim. Power2Work dostarczył 
także solidną porcję eksperckiej wiedzy 
w postaci bogatej oferty warsztatów 
oraz konferencji Metropolitan Carrer, 
gdzie na karierę mogliśmy spojrzeć 
z innej, niecodziennej perspektywy.
To, co wyróżnia Metropolitalne Targi 
Pracy Pomorza na tle innych wydarzeń 
tego typu to rozmach i ogromna różno-
rodność tego przedsięwzięcia. Szerokie 
spektrum licznych imprez towarzyszą-
cych targom, rozmaitość branż i ofert 
pracy, a przede wszystkim tłumy od-
wiedzających i wystawców zadecydo-
wały, że to wydarzenie na stałe wpisało 
się do trójmiejskiego kalendarium.
Głównymi organizatorami Metropoli-
talnych Targów Pracy Pomorza 2016 są 
Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku.

Piąta edycja Metro-
politalnych Targów 
Pracy Pomorza po 
raz kolejny ściągnęła 
do Gdańska tysiące 
osób poszukujących 
zatrudnienia.

Targi pracy 
z perspektywą

ZDjĘCIA: materiały prasowe
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Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
24 maja 2016 r. w gmachu Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Warszawie. 
W 26. edycji konkursu nagrody i wy-
różnienia przyznano w 10 kategoriach, 
w tym m.in.: osiedla mieszkaniowe 
i budynki mieszkalne o wartości do 25 
mln zł (oraz o wartości powyżej 25 mln 
zł), obiekty dydaktyczne i laboratoryj-
ne, biurowo-usługowe, użyteczności 
publicznej, obiekty komunalne i ko-
munikacja, drogowo-kolejowe, obiekty 
rewitalizowane oraz obiekty oceniane 
indywidualnie.
Oczywiste, że tak unikalna jak na Pol-
skę inwestycja mogła się mieścić tylko 
w tej ostatniej kategorii.
-Jest satysfakcja, bo to uznanie naszego 
środowiska – mówi Piotr Czech, inży-
nier kontraktu z Gdańskich Inwestycji 
Komunalnych, które prowadziły in-
westycję. - Nagroda jest zwieńczeniem 

pracy całego 
zespołu 
Gdańskich 
Inwestycji 
Komunalnych i projektantów. Trze-
ba pamiętać, że budownictwo to gra 
zespołowa.
Żaden jednak zespół nie będzie dobrze 
funkcjonował bez odpowiedniego lide-
ra. W tym przypadku jest nim Ryszard 
Trykosko  - prezes miejskiej spółki 
Gdańskie Inwestycje Komunalne, która 
odpowiadała za realizację najważniej-
szych inwestycji infrastrukturalnych 
Gdańska z ostatnich lat, takich jak 
Trasa Słowackiego, Trasa Sucharskiego, 
Europejskie Centrum Solidarności, 
rozbudowa i modernizacja gdańskiej 
sieci tramwajowej.

Laur 
jak najbardziej 
zasłużony
Konkurs „Budowa Roku” jest 
jednym z najbardziej pre-
stiżowych przeglądów osią-
gnięć polskiego budownic-
twa. Organizowany jest przy 
współudziale Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownic-
twa oraz Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego. Tunel 
drogowy pod Martwą Wisłą 
został uznany za najlepszą 
Budowę Roku 2015 w ka-
tegorii „Obiekty oceniane 
indywidualnie”.

O tunelu
Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą, 
to gigantyczne przedsięwzięcie - je-
dyne tego rodzaju w Polsce. Dwu-
tunelowy fragment Trasy Słowac-
kiego o długości całkowitej 1,4 km 
przebiega pod Wisłą na głębokości 
w swym najniższym miejscu prawie 
35 m. Każdy z tuneli ma po dwa pasy 
ruchu, połączone za pomocą sied-
miu mini tuneli będących drogami 
ewakuacyjnymi. Tunel wykonany 
został metodą drążoną, za pomocą 
maszyny wiercącej TBM (Tunnel 
Boring Machine). Specjalna maszyna 
do drążenia tunelu została wykonana 
w miejscowości Schwanau w Niem-
czech. Stamtąd, w częściach, drogą 
morską i lądową przetransportowana 
została do Gdańska. 

Otwarcie tunelu 
Najpierw był sobotni (23 kwietnia 
2016) Dzień Otwarty dla rowerzy-
stów, biegaczy i pieszych. Była to 
pierwsza i ostatnia możliwość poko-
nania tej trasy przez te dwie kategorie 
użytkowników. Od następnego dnia 
tunel jest dostępny tylko dla ruchu 
samochodowego.  otwieramy tunel 
dla wszystkich kierowców.
O godzinie 10.00 w niedzielę (24 
kwietnia br.) przy wjeździe do 
tunelu prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz po krótkiej uroczystości 
otworzył szlabany i pierwszym samo-
chodem, wraz ze zwycięzcą licytacji 
w WOŚP, przejechał przez tunel. 
Około godziny 11.00 tunele w obu 
kierunkach zostały udostępnione do 
ruchu dla wszystkich kierowców.

TEKST: Anna Kłos
ZDjĘCIA: Wiesław Malicki
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KieruneK: 

intermodal

W Polsce poziom konteneryzacji przewozów towarowych jest nas nadal kilka-
krotnie niższy, niż w krajach Europy Zachodniej. Oznacza to, że w kontenerach 
przewozi się znacznie mniej towarów, niż u sąsiadów, np. w Niemczech. Dobra 
wiadomość jest taka, że intermodal jest w Polsce stale rosnącym i najbardziej 
obiecującym segmentem kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP CAR-
GO, największy w Polsce przewoźnik, chce mieć swój udział w rozwoju tego ryn-
ku. W strategii na lata 2016 – 2020 Grupa założyła zdobycie pozycji wiodącego 
operatora intermodalnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘCIA: materiały prasowe
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Szansą na dynamiczny rozwój kolejowych przewozów inter-
modalnych w Polsce jest m.in. dogodne położenie geograficz-
ne na skrzyżowaniu szlaków transportowych Północ – Połu-
dnie i Wschód – Zachód. W kontenerach do Polski przyjeżdża 
koleją coraz więcej towarów z Azji. Kolej obsługuje także 
przewozy kontenerów z portów w głąb kraju oraz do naszych 
południowych sąsiadów.

W ramach pierwszego z tych dwóch korytarzy Grupa PKP 
CARGO we współpracy z partnerami realizuje połączenia 
m.in. do portów morskich w Słowenii i Chorwacji, łącząc Mo-
rze Bałtyckie z Adriatykiem. Drugi z tych korytarzy jest prze-
dłużeniem Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli kolejowej drogi 
z Chin do Europy. 
-Na tym odcinku biznes rośnie bardzo dynamicznie, a my 
uczestniczymy w tym wzroście. Obsługujemy już 18 pociągów 
tygodniowo i liczymy na dalszy wzrost tych przewozów – pod-
kreśla Maciej Libiszewski, prezes zarządu Grupy PKP CARGO.
Zaletą transportu intermodalnego jest to, że na platformę ko-
lejową można załadować nie tylko klasyczne „puszki”, ale też 
m.in. „tank kontenery”, „open topy” lub kontenery typu „Inno-
freight” używane do przewozów węgla, zrębki drzewnej i in-
nych materiałów sypkich. To zachęta dla klientów, potencjalnie 
skuszonych łatwiejszą obsługą przesyłek transportowych. 
W ten sposób Grupa PKP CARGO realizuje takie przewozy 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Klienci Grupy doceniają 
atrakcyjność przewozu towarów w łatwych do przeładowania 
jednostkach transportowych.

Bez PORTóW SIę NIe UDA

Aby kolejowe przewozy intermodalne utrzymały swój dyna-
miczny wzrost, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę. Dziś 
istnieją „wąskie gardła”, które utrudniają wjazd pociągów np. 
do portów i wyjazd z nich, jednak są one systematycznie usu-
wane. Dobrym przykładem jest most na Martwej Wiśle, który 
udrożni dostęp kolejowy do gdańskiego portu. To ważne, bo 
kolej jest istotnym ogniwem w łańcuchach logistycznych przez 
porty morskie. Przewoźnik czeka też na zakończenie inwesty-
cji związanych z remontem linii 226 między Pruszczem Gdań-
skim a stacją Gdańsk Port Północny.
Porty są skutecznie połączone koleją ze strategicznymi miej-
scami w całym kraju. Wykorzystało to PKP CARGO, urucha-
miając niedawno tzw. pociągi operatorskie, stale kursujące 
pomiędzy polskimi portami a głównymi centrami logistycz-
nymi Polski`według z góry ustalonego, sztywnego rozkładu 
jazdy. Zaletą pociągów operatorskich jest możliwość zamó-
wienia przewozu pojedynczego kontenera, co obniża barierę 
wejścia – to usługa nawet dla najmniejszych przedsiębiorstw. 
Klienci korzystają z tych przewozów na zasadach podobnych 
do komunikacji miejskiej – ładują kontenery na wagony w do-
godnym dla siebie czasie. Nic więc dziwnego, że taka oferta 
cieszy się dużym zainteresowaniem i prowadzone są prace nad 
rozwojem tego produktu. 
Klienci oczekują możliwie kompleksowej usługi, a PKP 
CARGO wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Oprócz 
przewozu towaru oferuje kompleksową obsługę łańcucha 
logistycznego – m.in. przeładunek, składowanie, magazyno-
wanie, obsługę celną - zapewnianą przez spółki z Grupy PKP 
CARGO, np. w systemie „door to door”. Oznacza to zajęcie się 
przesyłką od momentu jej odbioru od klienta aż po dowóz do 
samego miejsca przeznaczenia.
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TABOR DO OBSłUGI 
POłąCzeń zA GRANICą

Grupa PKP CARGO kupuje również ta-
bor niezbędny do obsługi połączeń mię-
dzynarodowych. Od kilkunastu miesięcy 
realizuje przewozy nowymi platformami 
kontenerowymi, którymi kontenery roz-
wożone są praktycznie po całej Europie. 
W związku ze wzrostem zainteresowania 
transportem intermodalnym, prze-
woźnik ma w planach zakup kolejnych 
takich wagonów. Niedawno odebrał też 
pierwsze sześć z 15 lokomotyw wielosys-
temowych Vectron, które już teraz ob-
sługują pociągi za granicą. Kolejne trzy 
takie lokomotywy będą odebrane jeszcze 
w czerwcu.
Lokomotywy wielosystemowe pozwalają 
na sprawne samodzielne prowadzenie 
ruchu kolejowego poza granicami kra-
ju. Dzięki tego typu maszynom PKP 
CARGO uruchamia swoje pociągi 
w Polsce i siedmiu innych krajach Unii 
Europejskiej. 
Wcześniej przewoźnik posiadał tylko 
jedną własną lokomotywę wielosystemo-
wą, a kilka dzierżawił. Takie rozwiązanie 
umożliwiało szybkie i elastyczne reago-
wanie na zmieniające się warunki prze-
wozowe. Dzięki zdobyciu certyfikatów 
bezpieczeństwa typu „b” wydanych przez 
narodowych odpowiedników naszego 
UTK i posiadaniu lokomotyw wielosys-
temowych, PKP CARGO  może samo-
dzielnie realizować przewozy kolejowe 
poza granicami kraju.
Aktualnie PKP CARGO ma ustabilizo-
wany poziom wykorzystania lokomotyw 
wielosystemowych. W takich warun-
kach zakup był najkorzystniejszą opcją, 

ponieważ umożliwia skuteczniejszą 
konkurencję cenową z zagranicznymi 
przewoźnikami.
Użytkowanie lokomotyw wielosystemo-
wych wymusza stosowanie w krajach 
Europy różnych napięć zasilających na 
liniach kolejowych. Lokomotywy wie-
losystemowe są wyposażone w osprzęt 
pozwalający na ich zasilanie prądem 
o różnym napięciu, aby skład bez pro-
blemu mógł przejechać przez terytorium 
kilku krajów, bez konieczności przepi-
nania lokomotywy.  Przewoźnik, który 
posiada w swoim taborze lokomotywy 
wielosystemowe może zdecydowanie 
przyśpieszyć i usprawnić międzynarodo-
wy transport towarów koleją.

INWeSTyCJe W TeRmINALACh

Grupa PKP CARGO systematycznie 
pracuje nad rozbudową i zwiększeniem 
możliwości posiadanej sieci terminali 
przeładunkowych. Dzięki takim obiek-
tom Grupa może zaoferować klientom  
dodatkowe usługi i produkty logistyczne, 
np. przeładunek, składowanie i maga-
zynowanie towarów, obsługę celną oraz 
obsługę pierwszej i ostatniej mili (odbiór 
towaru od klienta i dowóz do miejsca 
przeznaczenia)
Poważne prace były realizowane w ubie-
głym roku w terminalu intermodalnym 
w Poznaniu Franowie, gdzie udało się 
zwiększyć możliwości składowania 
i przeładunku tego nowoczesnego obiek-
tu. Decyzję ojego powiększeniu podjęto 
zaledwie po roku od oddania go do użyt-
ku. Miało na to wpływ duże zaintereso-
wanie klientów usługami świadczonymi 
na poznańskim terminalu. W ramach 
rozbudowy obiekt zyskał drugi plac 
manewrowo-składowy i lepszy układ 
dróg dojazdowych. Dzięki temu można 
składować na nim o 40 procent więcej 
kontenerów. Teraz obiekt ten jest go-
towy do obsługi większej ilości zleceń 
transportowanych między Bałtykiem 
i Adriatykiem. Powierzchnia nowego 
placu przekracza 8 tys. metrów kwadra-
towych. Dzięki dodatkowej przestrzeni, 
zdolności magazynowe poznańskiego 
terminala urosły z niecałych 1,3 tys. TEU 
(kontenerów 20-stopowych) do prawie 
1,8 tys. TEU.
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Tym razem nagrodzono aż sześć firm. Dwie równo-
rzędne Nagrody Honorowe „Bursztynowa Kaczka” 
trafiły do firm: EuroAfrica Services Ltd. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce oraz Navimor International Com. 
sp. z o.o. Przyznano także trzy równorzędne wy-
różnienia honorowe "Bursztynowe Jajko" dla: Mor-
skiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o., PCC 
Intermodaloraz Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.
Członkowie Kapituły zdecydowali również o przy-

znaniu Nagrody Specjalnej dla Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia SA za: "konsekwentną, wieloletnią 
realizację strategii rozwoju portu i modernizację in-
frastruktury portowej przy wykorzystaniu środków 
Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2015". 
Wręczenie nagród nastąpi podczas XVII spotkania 
branży morskiej „Wspólna Kaczka”, które odbędzie 
się 14 października 2016r. w Gdyni.

Nagroda 
dla Portu Gdynia

Kapituła Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej pod-
czas posiedzenia 9 maja 2016r. przyznała doroczną nagrodę „Bursztyno-
wa Kaczka” oraz wyróżnienia „Bursztynowe Jajko” za najbardziej spekta-

kularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘCIE: Port Gdynia
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Konstrukcja tego ogormnegostatku pozwala na przewóz 
niemal tysiąca kontenerów więcej od dotychczasowych 
jednostek klasy Triple-E, które zawijały do Gdańska. MSC 
Maya zaprojektowana została do przewozu łącznie aż 19.224 
kontenerów 20-stopowych, które ustawione jeden za drugim 
zajęłyby łącznie ponad 117 kilometrów długości, co najlepiej 
obrazuje potęgę statku.
Dotąd linia oceaniczna aliansu 2M (Maersk Line, MSC) 
realizowana była do DCT Gdańsk wyłącznie flotą armatora 
Maersk. Teraz, wraz z zawinięciem statku MSC Maya dołącza 
do nich flota drugiego z armatorów tworzących alians.
To bardzo ważne wydarzenie dla portu. Jest to bowiem ko-
lejny dowód na to, że Port Gdańsk uchodzi za kluczowy port 
basenu Morza Bałtyckiego w zakresie obsługi kontenerów. 
Od 2012 roku niezmiennie zajmuje drugie miejsce na tym 
akwenie pod względem liczby obsłużonych TEU i zarazem 
plasuje się wśród 25 największych kontenerowych portów 
Europy.
Wstępne wyniki przeładunkowe za pierwsze 5 miesięcy tego 
roku pozwalają przypuszczać, że rok 2016 będzie dla Gdańska 
porównywalnym, o ile nie lepszym okresem niż rekordowy 
dla kontenerów rok 2014. Wówczas w Porcie Gdańsk obsłu-
żono łącznie ponad 1,2 mln TEU. Tymczasem od stycznia do 
maja tego roku na nabrzeżach portowych przeładowano po-
nad 530 tys. TEU, czyli o 3% więcej niż w roku rekordowym 
i aż o ponad 120 tys. TEU tj. o blisko 30% więcej niż w roku 
ubiegłym. Czy włączenie jednostek floty armatora MSC do 
serwisu aliansu 2M do Gdańska przełoży się na dalszy wzrost 
liczby kontenerów w porcie, pokażą kolejne miesiące.

Ogromny kontenerowiec 

Statek MSC Maya w dniu 2 czerwca 
po raz pierwszy zawitał w Porcie Gdańsk.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘCIE: Port Gdańsk

w Porcie Gdańsk
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- Niedawno mAG realizuje inwestycję, która właśnie jest 
na ukończeniu. W samym centrum Gdyni powstał nowo-
czesny budynek o bardzo ciekawej architekturze. Wcze-
śniej był to stary magazyn, teraz jest to nowoczesny obiekt 
biurowy. Dlaczego postanowiliście zainwestować właśnie 
w biura kosztem magazynów?

- Przede wszystkim rozrastamy się jako firma i musimy odpo-
wiadać na potrzeby rynku oraz wciąż szukać nowych profili 
działalności. 
Krzysztof Laskowski: Do tej pory dysponowaliśmy jednym 
obiektem biurowym i dwoma obiektami magazynowymi, któ-
re są już przestarzałe. Dlatego postanowiliśmy je zmodernizo-
wać i przekształcić w obiekty biurowe, tym bardziej, że Gdy-
nia zaczyna rozrastać się właśnie w tym kierunku (w stronę 
portu, dawnych terenów Dalmoru i międzytorza – przyp. 
red.) i działalność magazynowa w takiej lokalizacji nie ma 
sensu. Poza tym zmienił się sposób magazynowania towarów. 
Teraz są magazyny płaskie, wysokiego magazynowania, a nie 
piętrowe jak nasz budynek. Kolejna kwestia – po prostu bra-
kowało nam miejsca. Przekształcenie magazynu w budynek 
biurowy było więc naturalną konsekwencją. 

- Jeśli już mówimy o zmianie zakresu działalności, szuka-
niu nowych rynków i rozwoju morskiej Agencji Gdynia – 
jaki obecnie jest zakres działalności firmy?

- Firma od wielu lat się cały czas rozwija. Około 8-9 lat temu 
mieliśmy pewien kryzys związany z odejściem armatorów 
kontenerowych, którzy pozakładali własne biura. Zdecydowa-
liśmy się wtedy na to, aby przestać się koncentrować wyłącz-
nie na działalności agencyjnej, natomiast w szerokim zakresie 
rozwinąć działalność spedycyjno-logistyczną. I tę koncepcję 
konsekwentnie realizujemy. 

- mówimy o spedycji i logistyce portowej, czy raczej w szer-
szym zakresie?

- Początkowo była to działalność związana z portami, ale 
oczekiwania klientów są takie, aby firma świadczyła komplek-
sowo cały zakres usług. Dlatego dziś oferujemy pełen zakres 
usług logistycznych: transport drogowy, transport kolejowy 
i oczywiście morski (tym zajmujemy się od początku), a tak-
że magazynowanie towarów, odprawy celne, ładunki ponad 
gabarytowe... 

Z Zygmuntem Śmigielskim, prezesem zarządu Morskiej Agencji Gdynia 
oraz wiceprezesem Krzysztofem Laskowskim rozmawia Rafał Korbut. 

Otwieramy się 
na europę i świat



   41

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

- Czyli waszym celem jest peł-
na, kompleksowa obsługa handlu 
międzynarodowego?

- Dokładnie tak, obsługa handlu w peł-
nym zakresie. Nie może przecież istnieć 
transport morski bez dalszego transpor-
tu lądowego. Czasy takie, gdy klient sam 
składał poszczególne elementy trans-
portu w różnych firmach, już minęły. 
Teraz firmy handlowe szukają partnera, 
który zdejmie z ich głowy całą koordy-
nację i logistykę. Dziś klient, który pod-
pisze z nami umowę, przekazuje nam 
cały proces logistyczny. 

- morska Agencja Gdynia jest jedną 
z najstarszych firm, funkcjonujących 
na rynku?

- Tak, działa od 1951 roku, wówczas 
było to przedsiębiorstwo państwowe, 
które powstało z połączenia z kilku 
firm. Zajmowała się obsługą obrotu 
portowo-morskiego. W 1991roku spry-
watyzowaliśmy się i do dnia dzisiejsze-
go funkcjonujemy jako Sp. z o.o. Udzia-
łowcy to w 100 proc. osoby prywatne, 
mamy też wyłącznie kapitał polski. 

- Dziś jesteście znani na świecie, macie 
stałych klientów, kontrahenci wam 
ufają?

- Mamy wyrobioną markę w świecie 
żeglugowym, coraz bardziej rozpo-
znawalna zaczyna też być w branży 
spedycyjnej. Z naszą działalnością coraz 
bardziej rozszerzamy się i na Europę, 
i na świat. Chcemy się jawić jako firma 
nowoczesna, która wyznacza pewne 
standardy na rynku. 

- Czym zatem chcecie konkurować 
z innymi firmami? W czym chcecie 
być lepsi?

- Przede wszystkim jakością świadczo-
nych usług oraz ich kompleksowością. 
Duże firmy nastawione są na duży 
przerób, my zaś chcemy mieć (i mamy) 
możliwości dużej firmy a jednocześnie 
chcemy zachować bezpośrednią jakość 
obsługi, jaką daje mała firma. To po-
zwala odróżnić się od naszych konku-
rentów. Nasi klienci dostają bardzo pro-
fesjonalną i indywidualną obsługę przy 
jednocześnie dużym zakresie i pełnej 
obsłudze. O tym, że obraliśmy właściwy 
kierunek świadczy fakt, że MAG istnieje 
już niemal 70 lat na rynku pod niezmie-
nioną nazwą i wciąż się rozwija. 8 lat 
temu zatrudnialiśmy nieco ponad 100 
osób, dziś około 220. 

- Właśnie – ludzie. W rozwoju każde-
go przedsiębiorstwa ważna jest właści-
wie dobrana kadra zarządzająca i pra-
cownicy. Wam się to udało osiągnąć?

- W usługach ludzie to najważniejszy 
element i jeśli firma świadcząca usługi 
chce być ważnym graczem na rynku, 
musi mieć kadrę z najwyższej półki. 
My mamy profesjonalnych i wykwali-
fikowanych pracowników i wiele osób 
chce u nas pracować. Staramy się dbać 
o ludzi, rozwijać się i dawać ludziom 
perspektywy i możliwości rozwoju. 

- Podsumowując: receptą na sukces 
jest jakość i kompleksowość świad-
czonych usług, doskonała kadra pra-
cownicza i nadążanie ze spełnianiem 
oczekiwań klientów?

- Oczywiście, poza tym nie można 
zapomnieć o innowacyjności. Dlatego 
wprowadzamy najnowocześniejsze roz-
wiązania, jak na przykład elektroniczne 
kanały zbytu. Ta nowoczesność już 
wchodzi do branży spedycyjnej i logi-
stycznej i w najbliższych latach będzie 
wchodzić znacznie szybciej. I te firmy, 
które odpowiednio szybko wprowadzą 
odpowiednie rozwiązania, przetrwają 
i mają szansę na ciągły rozwój.



Rodzinna
Wielka 

przygoda
na PęTli Żuławskiej 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘCIA: materiały prasowe

Możesz mieć – z rodziną – już od czerwca br. dom 
na wodzie, którym popłyniecie z Gdańska aż do 
Elbląga. Jeszcze niewiele o tym wiecie. Z punktu 
widzenia turystyki Żuławy, Zalew Wiślany i Mie-

rzeja to taki Kopciuszek, którego uroda jeszcze nie 
została odkryta. Nawet mieszkańcy trójmiejskiej 
metropolii nieraz nie wiedzą jaki skarb mają pod 
bokiem. O tym, jak ten stan niedoinformowania  

pokonać, rozmawiam z Michałem Górskim 
– prezesem Pętli Żuławskiej.
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- Podobno na taką wyprawę można się 
wybrać nawet z niemowlakiem?

- Oczywiście i mogą to zrobić zwykłe 
rodziny, takie bez doświadczenia w za-
kresie sportów wodnych i ekstremalnych 
wypraw. Całe rodziny – nawet z sio-
strą, szwagrem, bratem, bratową i ich 
dziećmi...

- Jak oni się pomieszczą w tym pływają-
cym domu?

- W naszych przystaniach mamy do wy-
pożyczenia tzw. hausboty. Kilkadziesiąt 
jednostek rozmaitej wielkości. Możecie 
popłynąć we dwójkę, ale największa za-
bierze aż 11 osób.

- Ale trzeba mieć kierującego z upraw-
nieniami żeglarskimi?

- Nie potrzeba. Wystarczy nasze prze-
szkolenie, które zajmuje nie więcej niż 
dwie godziny i realizowane jest tuż przed 
wypożyczeniem łodzi. Obecnie bez 
uprawnień można pływać hausbotem 
o pojemności do 11 osób oraz łódką ża-
glowa o długości do 7 mb.

- Jednak te dzieci, szczególnie małe i ich 
mamy będą potrzebowały w miarę cywi-
lizowanych warunków...

- I wszystko to na naszych jednostkach 
znajdą. Hausboot to taki hotel na wodzie. 
Ten największy ma 3 trzyosobowe poko-
je- z pościelą, jest kuchnia, toaleta. Są też 
jednostki mniejsze – od dwuosobowych. 
Można wybrać. Zamustrować się i w dro-
gę. Trasa do Elbląga to jeden dzień w jedną 
stronę. Oczywiście, jeśli się chce, można 
pod drodze zatrzymywać się w przysta-
niach i  zwiedzać otoczenie marin. Szcze-
gólnie jeśli ma się do dyspozycji więcej 
czasu niż weekend. Cała trasa jest bardzo 
atrakcyjna, unikalną, prawie dziką przyro-
dę ma się na wyciągnięcie ręki, dosłownie. 
Jest możliwość cumowania w każdej przy-
stani, gdzie zamieściliśmy materiały infor-
macyjne o najważniejszych, najbliższych 
atrakcjach.

- Wobec tego można samemu sobie za-
planować unikalną trasę?

- Oczywiście. Trasę do Elbląga podałem 
jako przykładową. Pętla Żuławska obej-
muje ogromny teren. Nie zwracam się do 

wodniaków, bo oni wszystko wiedzą, 
ale do mających dopiero rozpocząć swą 
przygodę na wodzie zaproponuję jeszcze 
bardzo atrakcyjne akweny rzeki Nogat 
(chyba najpiękniejszy widokowo obszar) 
oraz rozległy akwen Zalewu Wiślanego, 
dający niezwykłe przeżycia sportowe. 

- Jak droga jest taka rodzinna atrakcja?

- Ceny są bardzo umiarkowane. Za wy-
pożyczenie hausbota płacimy za dobę od 
250 zł do 800 zł, co w przeliczeniu wyno-
si od zł 60 zł od osoby do 90 zł za dobę, 
ale jest w tej cenie także możliwość sa-
modzielnego przygotowywania posiłków 
– a takie śniadanka czy kolacje na pokła-
dzie to duża atrakcja rodzinno-towarzy-
ska , za cumowanie w przystani pobiera 
się od 20 do 50 złotych – w zależności 
od wielkości jednostki. Jeśli po drodze 
pojawi się konieczność przejścia przez 
śluzę, opłata wynosi 7,60 zł. W sumie to 
nadzwyczaj atrakcyjna perspektywa spę-
dzenia zarówno weekendów jak letnich 
urlopów. I tak mało znana. A zapowiada 
się piękna pogoda...

- Rozumiem, że nie tylko dla bogaczy...

- Udowadniają to statystyki. W roku 
2014 mieliśmy na Pętli ok. 30 tysięcy 
turystów, a w 2015 aż 115 tysięcy, w tym 
roku zapowiada się wzrost o jakieś 30%.

- Pewnie staracie się mocno o ten 
wzrost?

- Ponieważ od niedawnej konferencji 
w Nowym Dworze Gdańskim nasza 
spółka jest koordynatorem wszelkich 
działań na wodach Pętli Żuławskiej, zbie-
ramy wciąż uwagi od żeglarzy i turystów 
dotyczące tego, co by sobie jeszcze ży-
czyli i przekazujemy te informacje wła-
ścicielom oraz gestorom infrastruktury 
wodniackiej. 

Rodzinna
Wielka 

przygoda
na PęTli Żuławskiej 
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Rząd chce 
przekopu 

Mierzei

Podczas konferencji naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w El-
blągu na początku kwietnia br. Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej - zapowiedział zdecydowane działania rządu w sprawie prze-

kopu Mierzei Wiślanej.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘCIE: materiały prasowe
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JUŻ Są KONKReTNe 
DzIAłANIA

Rada Ministrów na posiedze-
niu w dn. 24 maja br. przyjęła 
przygotowany przez Minister-
stwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej program 
wieloletni pod nazwą „Budowa 
drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską”. 
Projekt był przedmiotem obrad 
Stałego Komitetu Rady Mini-
strów 12 maja br. Decyzja Rady 
Ministrów oznacza zapew-
nienie funduszy na realizację 
inwestycji. Program określa 
m.in. sposób przygotowania 
i realizacji kanału żeglugowego 
w latach 2016–2022 oraz kosz-
ty w latach 2017-2022. Wyko-
nawcą będzie Urząd Morski 
w Gdyni. Całkowity koszt in-
westycji szacowany jest na 880 
mln zł.Inwestycja obejmuje: 
budowę kanału żeglugowego 
przez Mierzeję Wiślaną wraz 
z infrastrukturą towarzyszą-
cą, budowę toru wodnego od 
Zatoki Elbląskiej do wybranej 
lokalizacji kanału (bierze się

pod uwagę 4 potencjalne loka-
lizacje), modernizację wejścia 
do Portu Elbląg – na odcinku 
od Zalewu Wiślanego do mo-
stu w Nowakowie.Zasadniczym 
celem przedsięwzięcia jest 
zapewnienie i poprawa bezpie-
czeństwa i obronności państwa 
i regionu oraz umożliwienie 
wzrostu społeczno-gospodar-
czego poprzez wybudowanie 
drogi wodnej, zapewniającej 
swobodny i całoroczny dostęp 
statków morskich wszystkich 
bander do Elbląga, morskiego 
portu Unii Europejskiej.Pro-
gram ma charakter finansowy 
i nie podlega strategicznej oce-
nie oddziaływaniana środowi-
sko. Wszelkie kwestie związane 
z oddziaływaniem na środowi-
sko, w tym oddziaływaniem na 
obszary Natura 2000, zostaną 
uwzględnione w raportach 
środowiskowych przygotowy-
wanych dla poszczególnych 
przedsięwzięć ujętych w pro-
gramie realizacji inwestycji.

- Mamy daleko idącą zgodę Komisji Europejskiej doty-
czącą rozwiązań, które już przedstawiliśmy. Do końca 
roku ogłosimy przetarg na aktualizację koncepcji od-
działywania na środowisko, by móc przedstawić Komisji 
Europejskiej kompleksowy projekt tego przedsięwzięcia. 
Chcemy działać zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą 
ochrony środowiska i na pewno projekt będziemy szeroko 
konsultować społecznie, także z jego przeciwnikami. Ta 
sprawa musi się zakończyć kompromisem, bo kanał jest 
ważny nie tylko pod względem gospodarczym, ale także 
pod względem bezpieczeństwa kraju i całej Unii Europej-
skiej.  Inwestycja na pewno będzie sfinansowana z pie-
niędzy budżetu państwa, nie będziemy się starali o unijne 
dofinansowanie.

O inwestycję tę zabiegają też władze elbląga:
- To nowe możliwości. Nie tylko dla Elbląga, ale dla 
wszystkich gmin położonych nad Zalewem Wiślanym. 
Nasze miasto wraca do swojej morskości – mówił 
prezydent Elbląga Witold Wróblewski, wyliczając że 
samorząd wydał od lat 90. ponad 70 milionów złotych 
na inwestycje na terenach portowych. Podany pod-
czas konferencji harmonogram inwestycji zakładał, że 
w 2017 roku ma być gotowa dokumentacja techniczna, 
na przełomie 2018 i 2019 roku ma ruszyć budowa, 
a pierwsze statki mają przepłynąć kanałem w 2022 
roku.
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Umowa na wykonanie projektu budowy ścieżki 
rowerowej została podpisana 20 maja w  Urzę-
dzie Gminy Cedry Wielkie. Dokument podpisał 
Janusz Goliński, Wójta Gminy Cedry Wielkie 
oraz  Prezesa spółki Znak z Gdańska. W ramach 
podpisanej umowy Wykonawca  zajmie się 
opracowaniem dokumentacji projektowej ścieżki 
rowerowej.
Wstępna Koncepcja przebiegu I trasy ścieżki 
rowerowej w Gminie Cedry Wielkie zakłada 
początek trasy w miejscowości Giemlice po 
koronie wału przez Kiezmark do miejscowości 
Błotnik. Przebieg II trasy rowerowej rozpocznie 
się w centrum miejscowości Cedry Wielkie, 
ul. Pionierów Żuław, kolejno ul. Leśną wzdłuż 
spółdzielni mieszkaniowej "Żuławy" a następnie 
przez Cedry Małe do miejscowości Błotnik. 
W ramach projektu powstaną również tablice 
informacyjne, punkty obsługi rowerzystów oraz 
miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Łączna 
kwota wykonania dokumentacji projektowej 
wynosi 232 470,00 złotych brutto, a planowany 
termin jej wykonania to grudzień 2016 roku. 
Projekt Pomorskie Trasy Rowerowe dotyczy 
przygotowania i uruchomienia spójnej trasy 
rowerowej w Województwie Pomorskim. Celem 

projektu jest stworzenie podstawowej infrastruk-
tury związanej z obsługą ruchu rowerowego. 
Projekt będzie realizowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Ideą stworzenia 
„Wiślanej Trasy Rowerowej” jest promocja dużej 
części Polski oraz rzeki Wisły. Jako narodowy 
produkt turystyczny trasa WTR ma być skiero-
wana do turystów rowerowych i na tle konku-
rencyjnych europejskich szlaków wyróżniać się 
ma m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami i orygi-
nalną filozofią funkcjonowania trasy. Ważnym 
aspektem wpływającym na konkurencyjność 
trasy jest jej przebieg wzdłuż rzeki Wisły, która 
obejmuje swoim oddziaływaniem znaczny ob-
szar kraju oraz demonstruje polskie dziedzictwo 
kulturowe. 
Gmina Cedry Wielkie po uzyskaniu dokumen-
tacji projektowej oraz pozwolenia na budowę 
ścieżki rowerowej, będzie składała wniosek 
na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego.

Nowa 
ścieżka 
rowerowa 
w gminie

Przez teren gmi-
ny Cedry Wielkie 
będzie przebiega-
ła nowa ścieżka 
rowerowa, która 
powstanie w ra-
mach projektu 
Pomorskie Trasy 
Rowerowe.
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Nowa 
ścieżka 
rowerowa 
w gminie

Instalacja w sposób szybki, łatwy i ekologiczny 
pozwala zutylizować osad ściekowy, co jest 
niezwykle istotne w obliczu zmiany przepisów 
zakazujących składowania odpadów i osadów 
ściekowych o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg 
suchej masy. 
Jednostka do pirolizy osadów ściekowych jest 
rozwiązaniem kontenerowym, przeznaczonym 
do lokalnego zagospodarowania problema-
tycznych odpadów w oczyszczalniach ścieków. 
Wydajność jednostki to około 100kg/h od-
wodnionego osadu. W procesie suszenia osadu 
wykorzystywana jest para technologiczna. Mo-
bilność instalacji oraz usytuowanie na terenie 
oczyszczalni pozwala wyeliminować problem 
transportu odpadu na duże odległości. Ponadto 
instalacja eliminuje odory i produkuje sterylny 
produkt bez patogenów i jaj pasożytów. Tak 
powstały biowęgiel znajduje zastosowanie np. 
jako nawóz lub opał. Wielką zaletą instalacji jest 
redukcja masy podawanego wsadu o około 95%. 
Polska firma z Elbląga -Metal Expert, wprowa-
dzająca instalację do utylizacji osadów ścieko-
wych na rynek, będzie przeprowadzać testy jed-
nostki w trybie ciągłym przez okres minimum 
3 miesięcy. Ekologiczna instalacja na terenie 
oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich już 
wzbudza wielkie zainteresowanie wśród inwe-
storów, planowane  są liczne wizyty krajowych 
oraz zagranicznych gości. Ostatnio wizytowali 
goście z Japonii. 
-Nowoczesne instalacje, takie jak jednostka 
do utylizacji osadów ściekowych niewątpliwie 
przyczyniają się do pro-środowiskowej promo-
cji regionu – podkreśla Janusz  Goliński, Wójt 
Gminy Cedry Wielkie.
Instalacja powstała w ramach projektu „Spalanie 
osadów ścieków komunalnych innowacyjną in-
stalacją do pirolizy” współfinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Ekologiczna 
inwestycja

Na terenie Gminnej Oczysz-
czalni Ścieków w Cedrach 
Wielkich stanęła nowatorska 
instalacja do pirolizy osadów.
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na rozwój szkolnictwa 
zawodowego 

w powiecie lęborskim

Niepewny los zadłużonego przedsiębiorstwa był głównym 
tematem spotkania, które zorganizowano w Starogardzkim 
Klubie Biznesu – Związku Pracodawców. Przyszłość popu-
larnej spółki już od dłuższego czasu spędza sen z powiek nie 
tylko pasjonatom, ale i przedsiębiorcom oraz włodarzom. 

NIePOKOJąCe INFORmACJe 

- Chcieliśmy dowiedzieć się, jaki jest dalszy los Stada Ogie-
rów – mówili organizatorzy spotkania. - Wszystkim nam 
bowiem zależy na tym, żeby ono nadal funkcjonowało, bo 
wpisana się już w historię Starogardu Gdańskiego i krajo-
braz tego regionu, a niekiedy dochodzą do nas bardzo nie-
pokojące informacje na temat przyszłości tej firmy.
Uczestników spotkania uspokajał  Zbigniew Grajoszek. Nowy 
prezes Stada Ogierów zapewniał, że obecnie nie ma mowy 
o likwidacji, ani też sprzedaży przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
zaręczał, że posiada odpowiednie kwalifikacje, aby zadłużoną 
spółkę wyprowadzić na prostą.

Są JUŻ DzIAłANIA

- Posiadam tytuł magistra inżyniera rolnika – mówił Zbigniew 
Grajoszek. - Dodatkowo mam własne gospodarstwo rolne. 
Prowadzę też działalność turystyczną. W związku z tym posia-
dam praktyczne i merytoryczne przygotowanie. Praca w sta-
dzie ogierów i stadninie koni jest marzeniem mojego życia. 
To nie są puste słowa, bo ja wiem, o czym mówię i wiem, o co 
w tym chodzi.
W trakcie wystąpienia prezes Stada Ogierów przekonywał, 
że już od pewnego czasu wdraża działania oszczędnościowe 
i podejmuje inicjatywy, aby zmienić trudną sytuację finansową 
zadłużonego przedsiębiorstwa. Wieloletnich zaniedbań nie jest 
jednak w stanie naprawić w ciągu kilku miesięcy. Dodatkowo 
bez wsparcia z zewnątrz i przychylności lokalnego środowiska 
niewiele może zdziałać.

Nowy PRezes 
uratuje Stado?

Zadłużone przedsiębiorstwo musi wyprowadzić na prostą. To zadanie, z którym w najbliższym czasie ma 
zmierzyć się nowy prezes Stada Ogierów Starogard Gdański. Zbigniew Grajoszek liczy na współpracę 

miejscowych przedsiębiorców i przychylność lokalnych włodarzy. 

POmySły I INICJATyWy 

Wystąpienie Zbigniewa Grajoszka w Starogardzkim Klu-
bie Biznesu wywołało prawdziwą burzę mózgów. Zebrani 
przedstawili swoje pomysły na poprawę sytuacji. Ich propo-
zycje dotyczyły rożnych płaszczyzn. Wszystkie łączy jeden 
wspólny cel: doprowadzenie do naprawy finansów spółki. 
- Nasze stado to jest dziedzictwo narodowe, a minister kul-
tury każdego roku ogłasza  różnorodne konkursy – mówił 
Krzysztof Landowski, przedsiębiorca. - Jest takie działanie, 
które między innymi finansuje modernizacje obiektów 
objętych opieką konserwatora zabytków. O ile wiemy, Stado 
Ogierów znajduje się w takim rejestrze.

śWIATełKO W TUNeLU

Pomysły i deklaracje zapaliły światełko w tunelu. Choć 
przed nowym prezesem prawie niewykonalne zadanie, nie 
opuszczają go zapał i optymizm, które dobrze wróżą na 
przyszłość. 
- Chce pozostawić po sobie dobre wrażenie – zapewniał 
Zbigniew Grajoszek. - Wspólnymi siłami może nam się 
udać odwrócić tę niekorzystną sytuację (…). Jestem gotowy 
i otwarty na każdą formę współpracy.

TEKST: Anna Dalecka | ZDjĘCIE: Rafał Laskowski
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Decyzję wręczył Mieczysław Struk, Mar-
szałek Województwa Pomorskiego (na 
wspólnym zdjęciu z prawej: z ramienia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Pan Adam Krawiec Dyrek-
tor Departamentu Edukacji i Sportu).

Zarząd Województwa Pomorskiego ujął 
koncepcję Powiatu Lęborskiego w ra-
mach przedsięwzięcia strategicznego 
„Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych uwzględniającej po-
trzeby subregionalnych i regionalnego 
rynków pracy”, którego źródłem finanso-
wania jest Regionalny Program Opera-
cyjny dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
Wsparcie przewidziane jest tylko dla tych 
szkół, które prowadzą lub planują prowa-
dzić kształcenie w zawodach odpowia-
dających branżom kluczowym, tj. takim 
specjalizacjom,  
w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, 
które odznaczają się największym poten-
cjałem rozwoju lokalnego i regionalnego.
Priorytetowe działania dotyczące Rozwo-
ju kształcenia zawodowego realizowane 
będą zgodnie z przyjętą przez Radę 
Powiatu Lęborskiego Strategią Rozwoju 
Powiatu Lęborskiego  -  aktualizacja na 
lata 2014 – 2020.

na rozwój szkolnictwa 
zawodowego 

w powiecie lęborskim

13,5 
miliona zł

31 marca 2016 roku podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego Starosta Lęborski,  Pani Teresa Ossowska - 
Szara wraz z Wicestarostą, Panią Elżbietą Godderis oraz przedstawicielem pra-
codawców – Panem Markiem Stawskim odebrała decyzję dotyczącą Powiatu Lęborskiego. 

Powiat Lęborski 
będzie rozwijał 
branże kLuczowe:

ict i elektronikę (zespół szkół •	
Mechaniczno-informatycznych 
w Lęborku);
transport, logistykę i motoryzację •	
(Powiatowe centrum edukacyjne – 
zespół szkół Ponadgimnazjalnych 
w Lęborku oraz zespół szkół Mecha-
niczno-informatycznych  
w Lęborku);
budownictwo (Powiatowe centrum •	
edukacyjne – zespół szkół Ponad-
gimnazjalnych w Lęborku)
chemię lekką (zespół szkół Gospo-•	
darki żywnościowej i agrobiznesu 
w Lęborku)
bPo/ssc, usługi finansowe i bizne-•	
sowe (zespół szkół Gospodarki żyw-
nościowej i agrobiznesu w Lęborku)

Priorytetowe kierunki kształcenia w branżach 
kluczowych dla powiatu lęborskiego oraz woje-
wództwa pomorskiego:

nowe zawodY:
technik urządzeń i systemów energetyki •	
odnawialnej
technik mechatronik•	
Monter elektronik•	
technik analityk•	

wartość tych projektów Powiatu Lęborskiego 
wynosi około 13,5 mln zł. dzięki tym środkom 
możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół 
zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe 
realizowane u pracodawców, kursy kwalifika-
cyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych za-
wodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), 
wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i 
instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u 
pracodawców, studia podyplomowe), włączanie 
pracodawców i środowiska akademickiego w pro-
ces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa 
edukacyjno-zawodowego, dostosowanie wyposa-
żenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na 
rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół 
zawodowych (rozbudowa i modernizacja budyn-
ków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Wszystkim osobom zaangażowanym w wypracowanie spójnej koncepcji szkolnictwa 
zawodowego serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w realizacji!

Zintegrowane projekty Powiatu Lęborskiego:
,,kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość 
powiatu  lęborskiego”.
,,zawodowcy na topie - podniesienie jakości 
szkolnictwa  zawodowego w powiecie lęborskim 
poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację 
infrastruktury szkół zawodowych  
w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz   
kształcenie ustawiczne”.
okres realizacji: 12.2016 – 09.2021

W projektach Powiatu Lęborskiego udział weź-
mie m.in.:

1.336 uczniów ww. szkół zawodowych (liczba •	
osób odbywających płatne staże/ praktyki 
zawodowe u pracodawców w ww. branżach)
31 nauczycieli kształcenia zawodowego•	
3 szkoły zawodowe, które zostaną zmoderni-•	
zowane w zakresie infrastruktury  
i wyposażenia.
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Trwają Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2016. Tymczasem o Gniewinie 
zrobiło się głośno jeszcze przed mistrzostwami. Zjechało się tam wiele osobistości 
świata sportu, aby uczestniczyć w oficjalnym nadaniu  Centrum Sportowo-Konfe-

rencyjnemu imienia Włodzimierza Lubańskiego. 

przed euro!

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘCIE: Rafał Korbut

RozGRzewka 
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Do Gniewina przyjechał więc Zbi-
gniew Boniek, prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Włodzimierz 
Lubański, wybitny polski piłkarz (w 
2003 roku został uznany za najlepsze-
go polskiego piłkarza 50-lecia UEFA!), 
znani komentatorzy Włodzimierz 
Szaranowicz oraz Dariusz Szpakowski, 
nie zabrakło też władz samorządo-
wych szczebla wojewódzkiego (w 
uroczystościach uczestniczył Ryszard 
Świlski, członek zarządu województwa 
pomorskiego) oraz lokalnego. Gospo-
darzem tego niezwykłego wydarzenia 
był  Zbigniew Walczak, wójt gminy 
Gniewino. 
- My jesteśmy szczególnie związani z 
turniejem Euro, w zeszłym roku przez 
miesiąc byli u nas Hiszpanie, tu szli-
fowali końcówkę formy – mówi Zbi-
gniew Walczak, wójt gminy Gniewino. 

- W tym roku rozpoczynamy „Roz-
grzewką przed Euro”. Najważniejszym 
punktem „rozgrzewki” jest oczywiście 
nadanie kompleksowi sportowo-
konferencyjnemu im. Włodzimierza 
Lubańskiego, wybitnego piłkarza nie 
tylko Polski, ale i Europy. Wówczas 
były nieco inne czasy, do tego doszła 
kontuzja i inne okoliczności, które 
spowodowały, że Lubański nie grał 
w największych klubach Europy. A z 
pewnością powitałyby go z otwartymi 
ramionami. Dlaczego on będzie pa-
tronem? Ponieważ był ambasadorem 
naszego projektu, poza tym jest to 
człowiek, który brał udział w wielu 
projektach sportowych realizowanych 
przez Ambasadę Polski w Brukseli. 
Tam się zaczęła nasza znajomość i 
przez Euro 2012 poprosiłem go, aby 
był naszym ambasadorem. To wielki 

piłkarz ogromnego talentu, skrom-
ności i wiedzy. 
- Dla mnie to, że jestem patronem 
tego obiektu, jest wielkim wyróż-
nieniem nie tylko osobistym, ale 
też polskiego piłkarstwa – po-
wiedział z kolei Włodzimierz Lu-
bański. - Takie obiekty powinny 
powstawać, ponieważ właśnie tu, 
podczas przygotowań do różnych 
imprez, mamy okazję zobaczyć 
przyszłych medalistów Europy, 
świata i Igrzysk Olimpijskich. 
Życzę, aby ten ośrodek był cały 
czas używany i aby tu kształcili się 
przyszli polscy reprezentanci. 
Nadanie CS-K w Gniewinie imie-
nia Włodzimierza Lubańskiego 

miała radosną i jednocześnie bardzo 
sportową oprawę. Po przemarszu pa-
rady wokół stadionu, w której uczest-
niczyli młodzi sportowcy i orkiestra, 
wyświetlono krótki film, przybliżający 
sylwetkę Włodzimierza Lubańskiego. 
Następnie sam Lubański, wraz ze Zbi-
gniewem Bońkiem i Zbigniewem Wal-
czakiem, odsłonili tablicę informującą 
o tym, że Centrum od tej chwili nosi 
imię tego piłkarza-legendy. 
- To wyjątkowy dzień, bo nie jest 
żadną tajemnicą, że Włodek Lubański 
jest piłkarzem, na którym się wycho-
wałem, który był dla mnie wzorem 
– powiedział Zbigniew Boniek, były 
reprezentant kadry Polski i prezes 
PZPN. - Włodku: nauczyłeś nas, jak 
być piłkarzem. 
Po uroczystości rozegrano mecz po-
między oldboyami PZPN, a byłymi 
piłkarzami wybrzeżowych klubów, 
Arki i Bałtyku Gdynia oraz Lechii 
Gdańsk. Na murawie boiska zo-
baczyliśmy m.in. Tomasza Kłosa, 
Piotra Świerczewskiego, Marka Koź-
mińskiego, Grzegorza Nicińskiego, 
Piotra Rzepkę, Piotra Klechę, Stefana 
Majewskiego, Macieja Szczęsnego, 
Radosława Majewskiego, Andrzeja 
Juskowiaka... Spotkanie poprowadził 
Michał Listkiewicz, a komentował je 
Dariusz Szpakowski.
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stawia na drogi
Wejherowo buduje nowy układ drogowy w północnej części Śmiechowa w zakres którego 

wchodzi budowa trzech rond i 2,7 km nowych dróg z pełną infrastrukturą. 

WejheroWo
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To pierwszy drogowy etap strategiczne-
go systemu komunikacyjnego zwanego 
„Węzłem Zryw”. Docelowo tunelem pod 
krajową szóstką oraz tunelem pod torami 
zostanie połączona południowa i północna 
część miasta. 
Realizacja strategicznej inwestycji dla Wej-
herowa oraz całego regionu zaplanowana 
została na kilka lat ze względu na trudny 
zakres prac i wysokie koszty. Prace rozpo-
częły się już w 2015 r. od budowy kanali-
zacji deszczowej, na które miasto uzyskało 
dofinansowanie w wysokości ok. 70 proc. 
z programu „Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w Gdyni 
oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”. 

WyBIeGAmy W PRzySzłOść

26 kwietnia 2016 r. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podpisał w wejhe-
rowskim ratuszu umowę z Konsorcjum 
Kruszywo sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o. 
na wykonanie pierwszego drogowego 
etapu robót budowlanych przy Węźle 
Zryw. W kosztach inwestycji partycypuje 
również Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni w wysoko-
ści  2,5 mln zł. 
- Powstanie nowego układu drogowego 
w Śmiechowie wraz z "Węzłem Zryw" bę-
dzie realizowane etapami, gdyż to ogrom-
ne i ambitne zadanie – wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Ta 
strategiczna i największa inwestycja w Wej-
herowie wchodzi obecnie w decydującą 
fazę realizacji. Przyszłościowe bezkolizyjne 
połączenie ul. Sikorskiego z ul. Stefczyka 
i ul. Gryfa Pomorskiego dwoma tunelami 
podziemnymi pod torami kolejowymi 
i drogą krajową nr 6 będzie miało zasadni-
cze znaczenie komunikacyjne dla wschod-
niej części miasta. Budowa dróg, zwłaszcza 
połączeń północ-południe, jest dla mnie 
priorytetem. W tej kadencji powstaną stra-
tegiczne połączenia drogowe zapewniające 
komunikację na całe lata. Wybiegamy dale-
ko w przyszłość w rozwoju Wejherowa. 
Obecnie w ramach prac przy Węźle Zryw 
prowadzone są roboty w północnej części 
Śmiechowa w rejonie ul. Patoka. Ten etap 
prac pochłonie ponad 18 mln zł. Część 
z tych kosztów – 2,5 mln zł pokrywa 
PEWIK z Gdyni oraz dofinansowana 
z Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. 
- W tym roku inwestycja obejmować bę-
dzie budowę ronda w ulicach Necla i Gryfa 
Pomorskiego, budowę ul. Patoka do ronda 
w ul. Stefczyka – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – W la-
tach 2017-18 wybudowane zostanie po 
północnej stronie kolejne rondo i łącz-
nice do krajowej „6” wraz drogą do ul. 
Jaśminowej. 

TRzy PRIORyTeTOWe 
UKłADy DROGOWe

Miasto konsekwentnie realizuje swoje 
plany budowy nowego układu drogowego, 
który odciąży centrum Wejherowa oraz 
zapewni szybką komunikację pomiędzy 
najbardziej oddalonymi jego rejonami. 
Inwestycja wpłynie również na rozładowa-
nie ruchu w sezonie wakacyjnym. W tej 
kadencji założono realizację trzech dużych, 
strategicznych inwestycji komunikacyj-
nych - Węzła Działki, Węzła Kwiatowa 
oraz Węzła Zryw. Na początku 2016 r. od-
dano do użytku dwa odcinki Zachodniego 
Połączenia Drogowego tzw. Węzła Działki. 
Inwestycja połączyła drogę krajową nr 6 
z ulicami Sobieskiego i Sucharskiego. Za 
blisko 6,7 mln złotych powstał prawie 500. 
metrowy odcinek zupełnie nowej drogi 
z dwoma rondami. W ramach tego zada-
nia wybudowano nawierzchnię asfaltową, 
dwa ronda, ścieżkę rowerową, obustronne 
chodniki, przejazd kolejowy i oświetlenie.  
W tym roku samorząd opracowuje kolejną 
część projektu technicznego węzła komu-
nikacyjnego – Kwiatowa, który przewiduje 
oprócz zakończonej już projektowo budo-
wy tunelu pod torami kolejowymi i układu 
drogowego, również budowę parkingu dla 
samochodów i rowerów, przystanki MZK 
i PKS, postoje TAXI zapewniające integra-
cję różnych form transportu z SKM i PKP. 
Dzięki dwóm bezkolizyjnym węzłom - 
Kwiatowa i Zryw mieszkańcy Wejherowa 
będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie  
przemieszczać się pomiędzy południową 
i północną częścią miasta. Nowe inwe-
stycje pozwolą na skierowanie ruchu 
samochodowego z ominięciem centrum 
Wejherowa.
- Szacowany koszt całego Węzła Kwiatowa 
wynosi ok. 37 mln, a Węzła Zryw - ok. 70 
mln zł – mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Z tych kwot wynika 
jak duże i ambitne wyzwanie podjęliśmy. 
W tej kadencji rozpoczęliśmy inwestycje, 
które bardzo zmienią Wejherowo i będą 
stanowiły bardzo mocną bazę dla dalszego 
rozwoju miasta oraz przyniosą korzyści 
wejherowianom.
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studiuj z pasją 
i nOwOcześnie

Starannie dobrana oferta atrakcyjnych kierunków, profesjonalna kadra, ambitne 
programy naukowe i wyjątkowo nowoczesny budynek. To wszystko gwarantują 

studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘCIA: materiały prasowe
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Oferta kierunków studiów na Wydziale 
Nauk Społecznych dynamicznie się 
zmienia, a nowe propozycje powstają 
w wyniku obserwacji rynku, w taki spo-
sób, żeby zwiększyć szanse absolwentów 
na rynku pracy. Program studiów jest 
również konsultowany ze specjalistami. 
Właśnie w taki sposób oferta dydak-
tyczna Uczelni rozszerzyła się (w roku 
akademickim 2015/2016) o nowy kie-
runek – "Dyplomacja". Studenci tego 
kierunku (dostępne są trzyletnie studia 
stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia) mogą wybrać dwie specjal-
ności - dyplomacja publiczna oraz dy-
plomacja społeczna. Studia skierowane 
są głównie do osób zainteresowanych 
szeroko pojętą problematyką między-
narodową, ze szczególnym uwzględ-
nieniem współczesnej dyplomacji pu-
blicznej i społecznej w zróżnicowanych 
uwarunkowaniach geopolitycznych 
i kulturowych.
W module przedmiotów kierunkowych 
programu studiów znajdują się takie 
przedmioty jak m.in protokół dyplo-
matyczny, historia dyplomacji, zasady 
savoir-vivre w dyplomacji, negocjacje 
międzynarodowe, czy komunikacja 
międzykulturowa.
Specjalność dyplomacja publiczna 
adresowana jest do osób przygotowują-
cych się do pracy w placówkach służby 
publicznej. Wykładane przedmioty 
to m. in.: branding narodowy, służby 
specjalne w dyplomacji, czy kulturowe 
aspekty dyplomacji. Druga ze specjal-
ności - dyplomacja społeczna - pozwoli 
na zgłębianie zagadnień związanych z: 
marketingiem społecznym, mediatyza-
cją życia społecznego oraz z rozwojem 
sieci globalnych. W programie studiów 
znajdą się również dwa lektoraty - języ-

ka angielskiego i języka francuskiego.
Przedstawiciele Uczelni podkreślają, 
że program kształcenia umożliwi stu-
dentom zdobycie umiejętności 
zawodowych przydatnych do 
pracy zarówno w zagranicz-
nej służbie państwowej (dy-
plomatycznej i konsularnej), 
jak i w instytucjach i organi-
zacjach międzynarodowych.
Dyplomacja to także kierunek 
przydatny dla osób zamierza-
jących podjąć pracę w instytucjach 
administracji krajowej różnego szczebla 
i tych, które odpowiadają za nawiązy-
wanie współpracy na arenie międzyna-
rodowej z ramienia instytucji, organiza-
cji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych, 
czy koncernów międzynarodowych.
Na kierunku psychologia studenci 
mogą wybrać nową specjalizację: psy-
choseksuologia, która daje absolwentom 
unikatowe kwalifikacje i kompetencje. 
Studia na nowej specjalności obejmują 
wszystkie przedmioty przygotowujące 
do wykonywania zawodu psychologa, 
ale program został dodatkowo rozsze-
rzony o zagadnienia seksuologiczne, jak 
np. rozwój płci somatycznej i tożsamo-
ści płciowej, psychofizjologia seksualna, 
opiniowanie seksuologiczne oraz sek-
suologia kliniczna i sądowa. W ramach 
zajęć z zakresu psychologii stosowanej 
przewidziano 3 moduły przedmiotów 
do wyborów, tj. Seksuologia kliniczna, 
Seksuologia sądowa i Psychopatologia 
seksualności człowieka oraz Terapia, 
edukacja i poradnictwo seksualne. Spe-
cjalność Psychoseksuologia ma na celu 
przygotowanie absolwentów do świad-
czenia etycznej i zgodnej ze współcze-
snym stanem wiedzy naukowej pracy 
pomocowej z ludźmi doświadczającymi 

PROF. zW. DR hAB. 
BeATA PASTWA-
WOJCIeChOWSKA 
Dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego 

Serdecznie zapraszam do studiowania 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego. Absolwenci naszego Wydziału, są 
poszukiwani na rynku pracy i nie mają trud-
ności ze znalezieniem zatrudnienia. WNS UG 
współpracuje z organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców w kwestii przygotowywania absol-
wentów do wymagań rynku pracy. Doskonała 
kadra pracowników naukowo-dydaktycznych 
Wydziału gwarantuje zaś studentom kształcenie 
na najwyższym poziomie.

w skład wns wchodzą:

instytut Filozofii, socjologii i dziennikarstwa,•	
instytut Pedagogiki,•	
instytut Politologii,•	
instytut Psychologii.•	

wydział kształci studentów na 11 kierunkach (studia 
licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite ma-
gisterskie,) w trybach: stacjonarnym, niestacjonarnym 
- zaocznym, niestacjonarnym - wieczorowym. wns 
uG prowadzi również studia doktoranckie z zakresu: 
filozofii, pedagogiki, politologii, psychologii, socjologii.

trudności związanych z płcią lub seksu-
alnością, do projektowania programów 
lub prowadzenia merytorycznej i etycz-
nej edukacji i reedukacji seksualnej na 
rzecz różnorodnych populacji docelo-
wych, jak również do podejmowania 
działań prewencyjnych wobec prze-
stępczości seksualnej oraz prowadzenia 
resocjalizacji osób, które dopuściły się 
przestępstw seksualnych.

absoLwenci 
są Poszukiwani 
na rYnku PracY
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Od stycznia 2013 
obywatele państw 
Unii Europejskiej 
mogą wjeżdżać 
do Armenii bez 
wizy. Kraj ten 
należy do wszyst-
kich najważniej-
szych organizacji 
międzynaro-
dowych takich 
jak ONZ, WTO, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy czy OBWE. Armenia jest objęta Europejską Polityką 
Sąsiedztwa UE, w tym Programem Partnerstwa Wschodniego. 
Państwo to także wchodzi w skład Wspólnoty Niepodległych 
Państw oraz Unii Euroazjatyckiej. To ostatnie członkostwo 
oznacza, że oficjalny Erywań zrezygnował, przynajmniej na ra-
zie, ze starań o stowarzyszenie z Unią Europejską. 
Tutejszy przemysł (37% PKB) to przede wszystkim wydobycie 
żelazomolibdenu i rudy metali kolorowych oraz przetwórstwo 
spożywcze. W rolnictwie (27% PKB) najważniejsza jest uprawa 
winogron i warzyw oraz hodowla bydło i owiec. Wskaźnik bez-
robocia wynosi około 17% . 
Eksport to głównie  metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 
1/3 wartości). Ponadto także produkty mineralne, kamienie 
szlachetne i nieszlachetne oraz wyroby z nich, owoce, alkohole, 
wody mineralne. Na kraje Unii Europejskiej przypada ponad 
50% wartości eksportu. Eksport do Rosji i innych krajów pora-
dzieckich to około 20% całości.

Import armeński to 
głównie maszyny 
i urządzenia, pro-
dukty mineralne, 
metale nieszlachet-
ne i wyroby z ich, 
pojazdy, gotowe 
artykuły spożywcze. 
Głównymi ekspor-
terami do Armenii 

są: Rosja (25% cało-
ści, głównie gaz). Ponadto są to także Chiny, Ukraina, Niemcy, 
Iran, Turcja, USA.
Istotnym czynnikiem ekonomicznym jest ormiańska, siedmio-
milionowa diaspora. To wpływowa społeczność między inny-
mi w Rosji, USA, Francji. Zaś transfery z zagranicy stanowią 
około 15% PKB. 
 Barierą ograniczającą rozwój ekonomiczny kraju jest jego 
izolacja geograficzna spowodowana zamkniętym granicami 
z Azerbejdżanem i Turcją. Ponadto bardzo jest tu rozwinięty 
oligarchiczny system przemieszania władzy i biznesu. Strate-
giczne działy gospodarki jak energetyka, handel, telekomuni-
kacja, finanse, obronność opanowane są przez kapitał rosyjski. 
Wynikiem tego uzależnienia jest decyzja prezydenta S.Sarg-
sjana, z wrześniu 2013 r. o zarzuceniu integracji gospodarczej 
z UE i wstąpieniu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Była 
to decyzja o podłożu absolutnie politycznym. Wszak gros ob-
rotów handlowych Armenii stanowią kontrakty z Zachodem.

BizNesowa
Armenia

Armenia to kraj południowego Kaukazu o powierzchni około 30 tys. km2. Ludno-
ści mieszka tu około 3 milionów. Samą stolicę czyli Erywań zamieszkuje około mi-
liona osób. Językiem urzędowym jest ormiański, choć wszędzie też można domó-
wić się po rosyjsku. Waluta to dram (AMD). Jedno euro równa się około 550 dram. 

TEKST: Opr. Krzysztof Szczepanik| ZDjĘCIA: materiały prasowe
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INWeSTyCJe zAGRANICzNe

Prawo o inwestycjach zagranicznych 
z roku 1994 udziela m.in. ochrony przed 
nacjonalizacją stanowiąc, że wywłasz-
czenie może nastąpić tylko w wyniku 
decyzji sądowej. Możliwa jest wtedy peł-
na kompensacja. Zagraniczni inwestorzy 
mogą domagać się rekompensat za szko-
dy wynikłe z nielegalnych lub niewła-
ściwych działań administracji (jeśli tak 
postanowi wyrok sądu). Ustawa gwaran-
tuje inwestorom prawo do swobodnego 
transferu zysków i aktywów. Z ok. 5 mld 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
ok. 44% przypada na Rosję.
Polityka inwestycyjna i handlowa Arme-
nii jest jedną z najbardziej liberalnych 
wśród krajów WNP. Jako członek WTO, 
Armenia stosuje uregulowania wymia-
ny handlowej, zgodne z wymogami tej 
organizacji. 
W imporcie towarów do Armenii sto-
sowane są dwie stawki celne (0% oraz 
10%). W przypadku towarów eksporto-
wanych nie stosuje się żadnych stawek 
celnych. W odniesieniu do importowa-
nych do tego kraju towarów obowiązuje 
również podatek VAT (20%), a w odnie-
sieniu do niektórych towarów (alkohol 
i wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, 
ropa naftowa oraz ciekłe węglowodory) 
– także akcyza. 

POLSKO – ARmeńSKA WSPółPRA-
CA GOSPODARCzO-hANDLOWA 

Obroty handlowe Polski z Armenią osią-
gają w ostatnich latach poziom ok. 53 
mln USD,  w tym eksport do Armenii 45 
mln USD, a import z Armenii do Polski 
8 mln USD. Do znaczących pozycji towa-
rowych eksportowanych z Polski do Ar-
menii w ostatnich latach zaliczyć należy: 
urządzenia mechaniczne i elektryczne, 
produkty przemysłu chemicznego oraz 
gotowe artykuły spożywcze.
W imporcie z Armenii, dominują wyro-
by metalurgiczne (żelazo, żeliwo i stal), 
produkty mineralne lub ich pochodne 
(kauczuk i wyroby z kauczuku) a także 
artykuły rolno-spożywcze. W ostatnich 
latach wzrosło zainteresowanie polskich 

firm rynkiem armeńskim, które zaczęły 
uczestniczyć w przetargach na zamówie-
nia publiczne. W 2011 r. Polska Wytwór-
nia Papierów Wartościowych wygrała 
przetarg na tachografy cyfrowe oraz druk 
nowoczesnych dokumentów. Od 2012 
r. w Armenii działa zbudowany przez 
PWPW system wydawania paszportów 
i kart ID obejmujący obsługę ponad 60 
biur regionalnych na terenie całego kraju. 
W 2013 r. powstała spółka Lubawa Arme-
nia, której udziałowcami są Lubawa S.A. 
i Charentsavan Machine Tool Factory, 
której właścicielem jest Ministerstwo 
Obrony Armenii. Spółka ma produkować 
siatki maskujące, makiety uzbrojenia i na-
mioty dla wojska i służb mundurowych. 
Wciąż jednak przeszkodą do wchodzenia 
polskich przedsiębiorstw na rynek ar-
meński jest jego odizolowanie i płytkość 
oraz struktury oligarchiczne, które bronią 
swoich pozycji monopolistycznych.



Trzy dni tegorocznego spotkania (18-20 
maja br.) upłynęły pod znakiem spotkań, 
wykładów, warsztatów i networkingu. Ponad 
100 prelegentów, 10 scen, do tego imprezy 
towarzyszące – nawet najbardziej wyma-
gający uczestnicy mieli w czym wybierać. 
Organizatorzy podkreślają, że to wszystko 
sprawia, że infoShare przyciąga najciekawsze 
nazwiska z branży. Prelegenci, inwestorzy, 
managerowie dużych firm, przedstawiciele 
startupów, uczelni. To na infoShare zawią-
zują się nowe znajomości, powstają firmy, 
rodzą się pomysły na projekty.
-Jestem szczęśliwy, że infoShare dostarcza 
wysokiej jakości merytoryki, ale jeszcze bar-
dziej cieszę się z faktu, iż nasze wydarzenie 
pełni już także rolę miejsca, w którym od-
bywa się prawdziwy biznesowy networking. 
– mówi Grzegorz Borowski, prezes Fundacji 

infoShare organizującej konferencję.
W tym roku zobaczyć można było Davida 
Allena, autora biblii biznesu „Getting Things 
Done”, Kevina Goldmitha ze Spotify, An-
thony’ego le Roux z Ubera, Petera Sunde 
Kolmisoppi z portalu The Pirate Bay, Jona 
von Tetzchnera, twórcę przeglądarek inter-
netowych Vivaldi i Opera, Linnara Viika, 
doświadczonego wykładowcę i doradcę rzą-
du Estonii ds. cyfryzacji. 
Ważną częścią konferencji infoShare był 
konkurs dla startupów organizowany we 
współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przed-
siębiorczości Starterem. Główną nagrodą 
było 20.000 euro.  Wielkim wygranym zo-
stał Nexbio, który zajmuje się ulepszaniem 
metody analizy kodu DNA na rzecz nauki 
i biznesu.

Rekordowa edycja 
infoshare
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Za nami 10. edycja infoShare – największej konferencji na 
temat technologii i nowych mediów w tej części Europy. 

W tym roku wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestni-
ków z całego świata – prawie 5000 osób. 
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Rezydencyjny kompleks apartamentowy 
Fort Forest położony jest na terenie willo-
wej dzielnicy Gdynia Chwarzno, zaledwie 
15 minut od śródmieścia Gdyni. Krajo-
braz dzielnicy tworzy kameralna zabudo-
wa willowa i wielorodzinna harmonijnie 
wkomponowana w otulinę Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. Istniejąca i suk-
cesywnie rozbudowywana infrastruktura 
drogowa i społeczna zapewnia mieszkań-
com dzielnicy standardy stawiane cen-
trom miast. Na terenie Chwarzna i Gdyni 
Zachód funkcjonują przedszkola, szkoły, 
placówki służby zdrowia, liczne punkty 
handlowe i usługowe oraz sprawnie funk-
cjonująca komunikacja miejska.
Wysoki standard kompleksu Fort Forest 
widoczny jest na każdym kroku. Uwagę 
zwracają oryginalne elewacje gabio-
nowe, szlachetne okładziny z granitu 
i cegły klinkierowej, balustrady tarasów 
wykończone szkłem i nierdzewną stalą. 
Hole wejściowe i klatki schodowe każ-
dego z budynków to autorskie projekty, 
gwarantujące indywidualność i niepo-
wtarzalność części wspólnych. W ich 
wnętrzach zastosowane zostały materiały 
najwyższej jakości: granit, eleganckie 
okładziny z drewna oraz tafle hartowane-
go szkła. Całości dopełniają oryginalne 
oprawy oświetleniowe i motywy graficz-

nie nawiązujące do lokalizacji kompleksu.
Kameralna zabudowa oraz  odpowiednie 
ułożenie budynków gwarantują optymal-
ne nasłonecznienie mieszkań, zapewnia-
jąc jednocześnie dużą prywatność miesz-
kańcom. Apartamenty i lofty dysponują 
przestronnymi tarasami, balkonami oraz 
dużymi przeszkleniami wychodzącymi 
wprost na las.
Na starannie zaprojektowanym i malow-
niczo położonym skwerze zagospodaro-
wany został zbiornik retencyjny oraz teren 
rekreacyjny z kolorowym i bezpiecznym 
placem zabaw, bullodromem, miejscami 
do wypoczynku i siłownią na świeżym 
powietrzu.
Pod względem rozwiązań ochrony 
i bezpieczeństwa Fort Forest stanowi 
unikatową ofertę na trójmiejskim rynku 
nieruchomości. Kompleks jest ogrodzony 
i objęty całodobową ochroną fizyczną 
oraz pełnym systemem kontroli dostępu 
– wjazd na osiedle dla gości odbywa się 
poprzez bramę nadzorowaną przez por-
tiera, a piesze furtki do lasu otwierane są 
za pomocą kart dostępu. Zastosowano tu 
najwyższe standardy bezpieczeństwa jak 
monitoring głównych ciągów komunika-
cyjnych, miejsc rekreacji, podziemnych 
hal garażowych oraz bramek wyjściowych 
do lasu.

komfort, styL
i bezpieczeństwo

Okazała promenada noszą-
ca imię Czesława Niemena, 
rozpościerająca się od głów-
nej, reprezentacyjnej bramy 

wjazdowej, podkreślające 
styl elementy zieleni, małej 
architektury i oświetlenia, 

reprezentacyjny skwer – tak 
wygląda Fort Forest. 
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Zlokalizowana w samym sercu miasta inwestycja – 
dwubryłowy budynek połączony eleganckim patio 
– otwiera Świętojańską w stronę Kamiennej Góry 
i najważniejszych w ostatnich latach miejskich in-
westycji: Gdyńskiej Szkoły Filmowej, nowego placu 
Grunwaldzkiego oraz kolejki szynowej.
-Już na etapie planowania, pierwszych szkiców wie-
dzieliśmy, że to będzie niezwykła inwestycja, o nie-
bagatelnym znaczeniu dla tego miejsca, wpływająca 
na rozwój Śródmieścia i podnosząca jakość życia 
mieszkańców Gdyni. Cieszymy się, że już niedługo 
Baltiq Plaza, a zwłaszcza patio łączące budynki, 
„ożyje” za sprawą mieszkańców i zlokalizowanych 
tu biur, sklepów i lokali. Jestem przekonany, że 
przestrzeń, którą tu wykreowaliśmy, będzie dobrze 
służyła gdynianom i ich gościom – mówi Adam 

Małaczek, Prezes Zarządu Moderna Investment.
Baltiq Plaza  składa się z dwubryłowego budynku 
połączonego dwiema podziemnymi kondygnacja-
mi. Na poziomie -2 znajduje się wielostanowiskowa 
hala garażowa, na poziomie -1 – miejsca postojowe 
oraz lokale usługowe. Na pozostałych kondygna-
cjach powstały komfortowe mieszkania, luksusowe 
apartamenty oraz powierzchnie zaprojektowane 
z myślą o usługach i biznesie. 
Plac pomiędzy północną i południową częścią bu-
dynku tworzy patio. Architekci zadbali o jego przy-
jazną aranżację: ławki, klomby, schody przykryte 
częściowo kaskadą zieleni. 
Elewacja budynku wykonana jest z płyt kompozy-
towych, pokrytych białymi powłokami malarskimi. 
Zamontowano w niej ledowe lampy, które podkre-

otwarta
BalTiq Plaza

To pierwsza od dziesięcioleci kamienica wybudowana przy kultowej 
gdyńskiej ulicy Świętojańskiej. 28 kwietnia została uroczyście przecięta 

symboliczna wstęga w Baltiq Plaza, inwestycji Moderna Investment.

ZDjĘCIA: materiały prasowe
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Gdynia, ul. Świętojańska 43-45 •	
początek inwestycji: maj 2014 r.•	
dwubryłowy budynek połączony •	
dwiema podziemnymi kondygnacjami
6 kondygnacji nadziemnych•	
141 miejsc parkingowych   •	
(na poziomie -2 i -1)
90 mieszkań i apartamentów   •	
+ lokale handlowo-usługowe
metraż mieszkań od 45m2 do 260m2•	
cena za m2 od 12 500 do 16 500 PLN•	

ślają smukłość budynku. Białe, wertykal-
ne elementy architekci wprowadzili też 
na balkonach i w niektórych witrynach. 
Inwestor, zgodnie z zapowiedziami, 
zadbał też o odpowiednie wyekspono-
wanie odnowionego Pomnika Harcerzy 
Gdyńskich. Dzięki temu, to historycznie 

ważne dla gdynian miejsce, zyskało 
nowy blask.
W uroczystości otwarcia inwestycji 
wzięłą udział również popularna aktorka 
Katarzyna Figura, która jest jednocześnie 
ambasadorką inwestycji i mieszkanką 
Baltiq Plaza. (mI)

BALTIQ PLAZA

Elewacja budynku wykonana jest z płyt kompo-
zytowych, pokrytych białymi powłokami malar-
skimi. Zamontowano w niej ledowe lampy, które 

podkreślają smukłość budynku. "
-Jest to miejsce, gdzie nasze 
pomysły znajdują ujście i są 
przekładane na unikalne 
projekty dań. W sztu-
ce tworzenia na talerzu 
osiągamy sukces dzięki 
najświeższym składnikom 
sprowadzanych z różnych 
zakątków świata oraz re-
gionalnym perełkom.Nasza 
kreatywność ma odzwier-
ciedlenie w każdym detalu 

jaki tworzy to miej-
sce. Jesteśmy ekipą 
młodych i ambitnych, 
którzy mają zabawę 
w tym co robią jedno-
cześnie podchodzących 
do swojej pracy poważ-
nie i profesjonalnie – 
podkreślają właściciele 
restauracji.
(BG)

nowa resTauracja 
w soPocie

Na mapie Sopotu pojawiła nowa restauracja – Projekt 36. Lokal powstał w Villi 
Antonina (Obrońców Westerplatte 36A).
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Czasem jednak sprawy nie idą zgodnie z naszymi 
pierwotnymi założeniami, szczególnie w kon-
tekście braku informacji, jak faktycznie wygląda 
i funkcjonuje rynek nieruchomości komercyjnych 
– jakie są ceny, stawki najmu, koszty eksploatacyj-
ne czy koszty obsługi notarialnej. W tym przypad-
ku istotne jest znalezienie odpowiedniego doradcy 
– agencji, która pomoże w wyborze właściwej 
lokalizacji i sprawnie przeprowadzi nas przez cały 
proces negocjacji.

Idealną agencję cechuje indywidualne podejście do 
klienta. Bez względu na to, co dla Ciebie ma klu-
czowe znaczenie, firma, do której trafisz powinna 
dostosować się do Twoich potrzeb. Dlatego istotny 
jest sposób, w który funkcjonuje.

- Niezależnie od tego, w jaki sposób Klient do 
nas trafił i na którym etapie zaawansowania jest 
projekt,  zawsze robimy jeden lub kilka kroków 
w tył, aby móc rozpoznać jego faktyczne potrzeby, 
zastanowić się wspólnie nad ich optymalizacją 

Biura, magazyny, 
grunty, inwestycje... 

sPrawNie 
i komPleksowo

Każdy, kto chce kupić 
bądź wynająć nierucho-
mość komercyjną ma-
rzy o tym, aby zrobić to 
sprawnie i szybko, przy 
zachowaniu co najmniej 
średnich warunków 
rynkowych, a jeszcze le-
piej poniżej tych stawek. 
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i zaproponować możliwie najlepsze 
rozwiązanie – wyjaśnia Adam Nowac-
ki – Dyrektor Zarządzający  Querco 
Property  - rozwiązanie nie zawsze jest 
konwencjonalne, ale za to daje lepszy 
efekt ekonomiczny lub wizerunkowy 
w zależności od tego, na czym klientowi 
najbardziej zależy. 

Należy zdawać sobie sprawę, że nie 
zawsze posiadanie własnej przestrzeni 
jest dobrym rozwiązaniem. Dotyczy to 
w szczególności sektora magazynowe-
go, gdzie w wielu przypadkach istnieje 
możliwość skorzystania z zewnętrznej 
obsługi logistycznej, co pozwala obniżyć 
koszty, a także zaoszczędzić wiele cen-
nego czasu, który często poświęcamy na 
zajmowanie się sprawami związanymi 
z wynajmowanym obiektem  i jego bie-
żącą obsługą. Nie ma tu jednak reguły, 
która by w sposób jednoznaczny dawała 
odpowiedź, jaka opcja będzie bardziej 
odpowiednia. Jest zbyt wiele zmiennych 
(czas trwania projektu, wolumen, rotacja 

i rodzaj towaru, warunki przechowywa-
nia itd.), które mają wpływ na wyniki.

- Na podjęcie odpowiedniej decyzji ma 
wpływ prawidłowo przeprowadzony pro-
ces negocjacyjny poparty szczegółowymi 
analizami SWOT – zapewnia  Adam No-
wacki. - Aby do tego doszło, istotna jest 
współpraca z odpowiednim doradcą. Dla 
nas rynek nieruchomości komercyjnych, 
to Excel i cyfry. Nie ma takiej rzeczy, 
której nie można policzyć i porównać. 
Sztuką jest umiejętność sprowadzenia 
różnych parametrów obiektów w róż-
nych lokalizacjach do wspólnego mia-
nownika. Nasi klienci otrzymują wspar-
cie w powyższej formie. Dzięki czemu na 
każdym etapie prowadzonych rozmów 
mogą konfrontować kolejne lokalizacje 
i w odpowiedni sposób reagować w pro-
cesie negocjacji.

Jeżeli chodzi o wybór odpowiedniej 
agencji, to warto postawić na wiedzę 
i doświadczenie. Za Querco Property 

stoją osoby z prawie dziesięcioletnim 
doświadczeniem na rynku pośrednictwa 
nieruchomości komercyjnych. „Relacje 
i zaufanie budują biznes” podkreśla 
Adam Nowacki. Warto wiedzieć, że ideą 
powstania spółki było zapotrzebowanie 
na indywidualnie dopasowaną usługę 
doradczą w zakresie pomocy przy po-
zyskiwaniu nowej przestrzeni do pracy. 
Podstawowa działalność firmy opiera 
się na obsłudze klienta korporacyjnego 
i indywidualnego, w zakresie doradztwa 
przy zakupie, najmie nieruchomości 
komercyjnych, tj. przestrzeni biurowych, 
magazynowych, produkcyjnych bądź 
handlowych.
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W tym niezwykle prestiżowym 
wydarzeniu, o najwyższej  świa-
towej randze pięciu gwiazdek, 
udział wezmą przedstawiciele  
dwudziestu pięciu krajów. Będą to 
zawodnicy z najdalszych zakątków 
Europy, Stanów Zjednoczonych, 
Ameryki Południowej i Dalekiego 
Wschodu.  Na parkurze pojawi się 
czołówka światowego rankingu 
Międzynarodowej Federacji Jeź-
dzieckiej. Wśród nich znajdą się 
wielokrotni olimpijczycy, finaliści 
Mistrzostw i Pucharu Świata. 
Swój udział potwierdziły już takie 
sławy jak  trzykrotna medalistka 
olimpijska, Amerykanka Elizabeth 
„Beezie” Madden, która aktualnie 
zajmuje 10. miejsce w rankingu 
Longines, czy Ulrich Kirchhoff, 
dwukrotny złoty medalista IO 
w Atlancie (indywidualnie i dru-

żynowo). W sumie zobaczymy stu 
jeźdźców i dwieście pięćdziesiąt 
koni.
Podczas czterech dni na sopockim 
hipodromie rozegranych zostanie 
jedenaście konkursów, w tym 
najważniejszy – konkurs Pucharu 
Narodów, w którym w tym roku 
wystartuje aż piętnaście ekip. Kon-
kurs ten podzielony jest na dwa 
etapy.  W pierwszym liczy się czas 
i precyzja przejazdu. W najlepszej 
sytuacji będzie drużyna, w której 
wszyscy zawodnicy pokonają par-
kur bez strącenia przeszkód.  Do 
drugiego nawrotu przystąpi tylko 
osiem drużyn, które uzyskały naj-
lepszy wynik i to właśnie one po-
walczą o tytuł najlepszej drużyny 
CSIO5* w Sopocie.
Pula nagród, w tym roku wynosi 
1 634 000 złotych i jest najwyższą, 
jaka kiedykolwiek była do wy-
grania w zawodach jeździeckich 
w Polsce. A ponieważ  prestiżowa, 
światowa impreza z takimi nagro-
dami nie mogłaby się odbyć bez 

Prestiżowe 
zawody 

Już niebawem po raz kolejny uwa-
ga całego jeździeckiego świata 

zwrócona będzie na Sopot. 
W dniach 9-12 czerwca 2016 roku 

odbędą się tutaj Oficjalne Mię-
dzynarodowe Zawody w Skokach 

CSIO5* Sopot 2016.

ogromnego wsparcia finanso-
wego, kluczowym jest udział 
w jej organizacji Totalizatora 
Sportowego, który jako Sponsor 
Generalny CSIO5* Sopot 2016 
w ten sposób wspiera, promuje 
i rozwija to wielkie święto pol-
skiego jeździectwa.
CSIO5* to nie tylko wielkie 
wygrane i sport przez duże „S”. 
To także liczne pokazy i atrakcje 
dla publiczności, które sprawią, 
że ten czerwcowy weekend na 
długo zapadnie w jej pamięci. 
W programie między innymi 
pokaz łucznictwa konnego, 
spektakl Teatru Konnego 
Cabriola, widowisko konne 
w wykonaniu Husarii z Zamku 
w Gniewie i pokaz niezwykłe-
go zaprzęgu koni fryzyjskich. 
Ponadto na terenie imprezy 
najmłodsi widzowie będą mogli 
skorzystać z atrakcji festyno-
wych, dmuchanych zamków 
i trampolin, a ich rodzice skosz-
tować dobrego jedzenia serwo-
wanego w części gastronomicz-
nej, czy zrobić zakupy w strefie 
wystawienniczej. Eleganckie 
Panie zapraszamy do zaprezen-
towania swoich przepięknych 
nakryć głowy w konkursie na 
najciekawszy kapelusz – czekają 
atrakcyjne nagrody! (Um)

w sopocie
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Honorowe wyróżnienie oraz tytuł Mecenasa 
Kultury w 2015 roku trafił do Grupy Lotos S. A. 
za długofalowe wspieranie kultury na Pomorzu, 
w tym Opery Bałtyckiej oraz Nadbałtyckiego 
Centrum Kultury w Gdańsku, a także różnorod-
nych festiwali, m.in. Solidarity of Arts, Festiwalu 
Szekspirowskiego, Festiwalu Teatru Polskiego 
Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry 
– Sopot. 

Pomorską Nadzieją Artystyczną został Marcin 
Miodek za barwną i wyrazistą kreację Piotra 
Tumana, udany debiut aktorski w Wesołych 
kumoszkach z Windsoru w koprodukcji Gdań-
skiego Teatru Szekspirowskiego oraz Teatru 
Wybrzeże. 
 
W kategorii Kreacje nagrody trafiły do trzech 
artystów. Przemysław Dyakowski został uho-
norowany za Swing! – lekką płytę w stylistyce 
muzyki swingowej w wykonaniu weterana 
pomorskiego jazzu z formacją Take It Easy; 

a Konrad Mielnik za pomysł i kształt Gdańskie-
go Festiwalu Muzycznego 2015, w tym przede 
wszystkim koncert inauguracyjny w Centrum 
św. Jana w Gdańsku – monumentalną Pasję wg 
św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. W gronie 
laureatów znalazła się również Marzena Nieczu-
ja-Urbańska, która nagrodzona została za książ-
kę „Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść 
o Ryszardzie Majorze”.

Decyzją marszałka województwa pomorskiego 
Wielką Pomorską Nagrodą Artystyczną uhono-
rowana została Bronisława Dejna za umiejętne 
budowanie mariażu świata kultury i nauki 
poprzez szereg nowatorskich i interdyscyplinar-
nych projektów czerpiących z bogatego dzie-
dzictwa cywilizacyjnego Gdańska i Pomorza. 

Warto zaznaczyć, że autorką statuetki Gryfa Po-
morskiego, którą otrzymali wszyscy nagrodzeni, 
jest Maria Kuczyńska. 

pomorskie nagrody 

Artystyczne 
wręczone

W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, wręczył najważniejsze odznaczenia 

w dziedzinie kultury, tj. Pomorskie Nagrody Artystyczne. 

 ZDjĘCIA: M. Ochocki/KFP/UMWP 
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To było wielkie dwudniowe widowi-
sko w sportach sylwetkowych oraz 
gimnastycznych.
Na początku maja w hali Widowi-
skowo-Sportowej AWFiS  w Gdańsku 
miały miejsce Debiuty i mistrzostwa 
Polski w FIT-KID, Fitness i Kultury-
styce Federacji WFF-WBBF!

1 maja 2016 na scenie pojawili się De-
biutanci, zaś 2 maja 2016 odbyły się 
Mistrzostwa Polski, na które przyjechali 
zawodnicy z całej Polski, którzy mają za 

sobą start w niejednych zawodach.
Podczas I bloku w godzinach po-
rannych na scenie pojawiły się naj-
bardziej roztańczone i wysporto-
wane dzieci,  które zaprezentowały 
swoje układy Fitness. Najmłodsi uczest-
nicy mieli 6 lat – w tej kategorii złoty 
medal zdobyła zawodniczka z Akademii 
Fitness Sportowego Aleksandry Kobie-
lak z Gdańska.  Z roku na rok rośnie za-
interesowanie Fitness Gimnastycznym. 
Podczas zawodów widownia mogła po-
dziwiać ponad 200 występów! Kategorie 

FIT-KID oraz Fitness Aerobic mocno 
zachęcają dzieci i młodzież do aktyw-
ności fizycznej, jest to także wspaniałe 
widowisko dla dorosłych, które nieraz 
wywołuje łzy wzruszenia.
W godzinach popołudniowych podczas 
II bloku widownia mogła podziwiać 
kategorie sportów sylwetkowych oraz 
kulturystykę mężczyzn.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz dał sygnał do startu 2. PzU 
Gdańsk maratonu w dniu 15 maja 2016 r. Uczestnicy biegu głównego oraz 
sztafet przy gorącym dopingu ruszyli spod AmBeReXPO na wyjątkową 
trasę, która  umożliwiała zwiedzenie wczasie pokonywania trasy najcie-
kawszych miejsc w mieście.

Przygodę z maratonem w Gdańsku zawodnicy rozpoczęli od przebiegnięcia 
przez murawę Stadionu Energa Gdańsk, następnie przez wnętrze Europej-
skiego Centrum Solidarności i bramę stoczni przemieścili się w kierunku ul. 
Długi Targ i Fontanny Neptuna. Następnie pokonali długą prostą ze Śród-
mieścia przez Wrzeszcz, Przymorze i Żabiankę i przy Ergo Arenie skierowali 
się na Zaspę. Trasa prowadziła również przez Park Nadmorski im. R. Reaga-
na tuż przy plaży, z finiszem w Centrum Wystawienniczym AMBEREXPO.
Jako faworyci biegu typowani byli m.in. Paweł Piotraschke, Łukasz Gurfin-
kiel czy Jarosław Janicki. Na starcie stanęła również zwyciężczyni z ubiegłego 
roku, Ewa Huryń. Czołówkę biegu utworzyła grupa trzech zawodników: 
Krzysztof Grabowski, Gurfinkiel oraz Piotraschke. W ślad za nimi podążał 
Janicki, chociaż między 15 kilometrem a półmetkiem prowadząca trójka za-
częła mu już dość wyraźnie odchodzić. Przed 30 km Piotraschke i Gurfinkiel 
minimalnie odskoczyli Grabowskiemu. To był też moment Pawła Piotrasch-
ke /LKB Braci Petk Lębork - Szkoła Policji Słupsk/, który znakomicie rozpla-
nował siły i zostawił konkurenta wyraźnie z tyłu. Na mecie zameldował się z 
nowym rekordem PZU Gdańsk Maratonu. Jego nieoficjalny czas to 2:36,15. 
(Um)

rekordy w 2. pzu 
gdańsk maratonie

gimnastyczne 
zawody na awfis
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Wybóru nowego prezydenta 
RC Gdańsk Centrum dokonano 
jednogłośnie.
Rotary jest stowarzyszeniem 
przedsiębiorców i ludzi różnych 
zawodów z całego świata, które 
świadczy pomoc humanitarną, 
promuje wysokie normy etyczne 
w każdym zawodzie i pomaga bu-
dować dobrą wolę i pokój na świe-
cie. Wszyscy członkowie kierow-
nictwa Rotary szczebla międzyna-
rodowego oraz lokalnego sprawują 
swe funkcje jako wolontariusze nie 
pobierający wynagrodzenia.

Rotarianie z własnych składek 
i dotacji założyli fundację, by 
wspierać projekty niosące pomoc 
społecznościom lokalnym. Misją 
Fundacji Rotary jest wspomaganie 
wysiłków Rotary International 
w wypełnieniu celu i misji Rotary 
oraz osiągnięcie światowego poro-
zumienia i pokoju poprzez lokalne, 
krajowe i międzynarodowe pro-
gramy humanitarne, edukacyjne 
i kulturalne.

Nowy 
prezydent 
rotary 
cLub

Janusz Zdzitowiecki został Prezydentem Rota-
ry Club Gdańsk Centrum. Ten znany i ceniony 

w Trójmieście chirurg plastyczny i właściciel 
Sopockiej Fabryki Urody władzę w organizacji 

objął na początku czerwca. 
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Jak wprowadzić 
zdrOwe nawyki 

do stylu życia?

WIem, CO ROBIę źLe – I CO DALeJ?

Jeśli po przeanalizowaniu tego jak jesz, co jesz i pijesz. Po obserwo-
waniu takich czynności jak robienie zakupów czy zamawianie dań w 
restauracji – możesz już wyciągnąć pierwsze wnioski. Jeśli zauważyłeś 
kilka błędów np. nieregularność posiłków, brak warzyw w diecie, zbyt 
dużo słodkich napojów a zbyt mało wody, używanie cieżkostrawynych 
technik kulinarnych (smażenie w głębokim tłuszczu i panierkach), 
częste kupowanie słonych lub słodkich przekąsek, chaotyczne zakupy – 
bez planu i listy. Wybierz 2-3 błędy i postaraj się je naprawić. 

JAK WyTRWAć 
W PROCeSIe 
WPROWADzANIA 
zmIANy?

Tu jest wiele technik i mo-
tywatorów. Każdy ma inne 
potrzeby i co innego go 
motywuje. To co możesz 
zrobić nie zagłębiając się 
w meandry psychologii, 
która mogłaby ułatwić 
sprawę. Gdyż np. są ludzie 
u których dominuje prawa 
półkula i dla nich bardziej 
motywujące będą narzędzia 
kreatywne, obrazki, rzeczy 
związane z muzyką kolora-
mi, dla osób z dominujacą 
lewą półkulą motywatory 
będą oparte na tabelkach 
liczbach, na wyniku.Poin-
formuj najbliższych o roz-
poczętym procesie zmiany 
– dzieki temu że uszanuja 
twoja decyzje.
Jeśli nie czujesz się na si-
łach, aby sam wprowadzić 
zdrowe nawyki do swojego 
żywienia, skorzystaj z po-
mocy dietetyka. Ułoży plan, 
poprowadzi i zmotywuje.

Zmiana. To słowo bardzo 
często pojawia się w dwóch 
okresach w roku:  pierwsze-
go stycznia i na wiosnę. Nic 
dziwnego. W pierwszym, 
przypadku zaczynamy od 
„czystej karty” w nowym 
roku, a w drugim zazwyczaj 
kierujemy się większą chęcią 
i energią zawiązaną z popra-
wą pogody oraz z „przymu-
sem” lepszego wyglądu. 

ANNA SŁOMKOWSKA 
dietetyk medyczny i sportowy

Niezależnie od tego kiedy podejmiemy decyzję o zmianie na lepsze, to zawsze będzie to 
krok w dobrą stronę.  Aby zmiana mogła wejść w życie trzeba się do tego odpowiednio 
zabrać. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że owa zmiana jest nam potrzebna. Po drugie war-
to zasięgnąć języka i poczytać trochę na temat zdrowego odżywiania lub porozmawiać 
na ten temat  np. z dietetykiem. Dzięki takiej wiedzy będziesz mógł wyciągnąć właściwe 
wnioski z analizy swojego sposobu żywienia.

DzIeNNIK ŻyWIeNIOWy – PUNKTem WyJśCIA!

Warto na początek przez kilka dni prowadzić dziennik dietetyczny. Zapisywać w nim 
co i o której zjedliśmy. Następnie zaznaczyć czerwonym kolorem produkty: wysoko-
przetworzone, zawierające dużo cukru, soli, tzw.” gotowce”, słodkie napoje, słodycze. 
Następnie przyjrzeć się i zaznaczyć innym kolorem  wszystkie posiłki zawierające dobre 
produkty tj. warzywa,  źródło białka (mięso ryby, jaja, nabiał), korzystne węglowodany 
(tj.kasze, ryż, ciemne makarony, ciemne pieczywo) . To będą informacje o jakościo-
wych cechach twojego jadłospisu. Jeśli znajdziesz wiecej czerwonych to znaczy, ze mu-
sisz poprawić swój jadłospis. Kolejną informacją wynikającą z dziennika jest ilość i czas 
zjadania posiłków. Jeśli jesz 2 posiłki na dzien a pomiedzy masz zbyt dużo drobnych 
przekasek – należy poprawić rozkład posiłków i zadbać aby znalazły się w miarę regu-
larne 4 lub 5 posiłków dziennie oraz starać się nie dojadać między nimi.
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GOściOm 
zaprezentujemy 

również 
nietypowe dania

Z Łukaszem Fulara, Szefem Kuchni 
w sopockiej restauracji "Secretariat" rozmawia Grzegorz Bryszewski



- Wiem, że był Pan Doradcą Smaku, na swoim blogu i na Facebo-
oku odpowiada Pan na pytania internautów związane z kuchnią. 
Jakie pytania najczęściej padają? 

- Doradca Smaku to już dawna (stara) historia. Natomiast poprzez 
blog i portal Facebook dostaję prośby o porady kulinarne. Internauci 
pytają mnie na przykład o to, w jaki jaki sposób przygotować dobry 
pasztet albo szukają sposobów na usmażenie przegrzebków.
Częściej jednak pojawiają się tam propozycje współpracy przy róż-
nych projektach. Kilka restauracji i hoteli pracuje na menu, które 
zostało opracowane przeze mnie i mój zespół. Taka współpraca owo-
cuje, w chwili obecnej prowadzę szkolenia na terenie woj.warmińsko-
mazurskiego.

- Jak często chcecie zmieniać kartę menu w "Secretariacie"?
 
- Planujemy robić to cztery razy do roku. O tym, czy zmiany będą 
dotyczyły całej karty będę mógł powiedzieć dopiero za jakiś czas. Za-
decydują o tym goście. Jeśli będzie im zależały na tym, żeby zachować 
niektóre dania to będziemy mogli spełnić takie prośby. Oczywiście 
– tylko w wypadku, gdy sezonowość składników pozwoli nam na za-
chowanie standardów, które wypracowaliśmy.
Poza tym będzie dużo dań dodatkowych wprowadzanych na week-
endy lub szczególne okazje. Nie zapomnimy o takich sezonowych 
produktach jak np. botwina, truskawka, kurka, bób itd.

- Kilka lat temu wygrał Pan konkurs kulinarny prezentując sarninę 
faszerowaną...ślimakami. Czy dobrze podejrzewam, że było to jed-
no z najbardziej nietypowych i odważnych dań Pana autorstwa? 

- Rzeczywiście było to dość nietypowe danie. Dodam, że w skład tego  
dania oprócz wspomnianej sarniny i ślimaków pojawiła się również  
grasica cielęca i przegrzebek, jeżyna i ziemniak truflowy.
Takie propozycje na pewno pojawią się w dodatkowych daniach 
spoza karty. Możliwe, że połączymy mięso perliczki z wątróbką mię-
tusa z dodatkiem jarzębiny. W prace nad nietypowymi daniami będę 
oczywiście mocno angażował mojego zastępcę Tomasza Górniaka. 
Pomoże mi również cały zespół kucharzy z którymi świetnie się pra-
cuje. Nie ma co ukrywać,że daje to duży komfort przy kompozycji 
smaków.

- Nietypową ofertą Państwa restauracji są pokoje restauracyjne dla 
dwóch osób, które zlokalizowano w wieżyczkach. To pewnie miej-
sce idealne na romantyczną randkę albo na przykład zaręczyny?

- Cały „Secretariat” nadaje się jako idealne miejsce do świętowania 
różnorodnych uroczystości. Mamy ogródek z pięknym widokiem na 
Hipodrom, przytulne wnętrze w którym przez otwartą kuchnię moż-
na podglądać pracę kucharzy czy salę Vip, która świetnie się nadaje 
na spotkania biznesowe czy też wieczór kawalerski.

- Na koniec, zapytam o czas wolny. Czy dobrze podejrzewam że po 
pracy raczej unika Pan kuchni?

- Czas wolny? Słyszałem, że jest coś takiego…
A jeśli już mam czas wolny, to spędzam go gotując dla najbliższych. 
Bardzo to lubię, a moja żona i córka – jeszcze bardziej.

ślimaki 10szt•	
grasica cielęca 120g•	
borowik 100g•	
szparagi zielone 80g•	
kalafior 80g•	
mleko•	
lota•	
cebula czerwona 60g•	
ocet•	
gorczyca•	
buraki•	
lecytyna•	
cytryna•	
świeży majeranek•	
trybula•	

oliwa•	
masło•	
olej•	
szalotka•	
czosnek•	
sól•	
pieprz•	
białe wino•	
świeży tymianek•	
śmietana uht 18%•	
cukier•	
cytryna•	

1. szalotkę, czosnek drobno siekamy i smażymy na oleju 
z gałązką tymianku.wyciągamy tymianek dodajemy 
ślimaki i po krótkim smażeniu dodajemy białe wino.
Gdy alkohol odparuje dodajemy masło i krótko dusimy. 
doprawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem.

2. kalafior gotujemy w mleku do miękkości, doprawiamy 
solą, pieprzem. blendujemy i przecieramy przez drobne 
sito.Podgrzewamy w rondelku dodając odrobinę masła, 
śmietany i loty.następnie przekładamy do syfonu.

3. cebulę czerwoną gotujemy 5 minut w zalewie octowej 
z dodatkiem cukru i gorczycy.

4. trybulę parzymy następnie chłodzimy w lodzie.blen-
dujemy z oliwą i sokiem z cytryny.Przecieramy przez 
drobne sito.

5. buraki obieramy i drobno kroimy. Gotujemy 5 minut od 
zagotowania dodając cytrynę, cukier, sól, pieprz i świeży 
majeranek. Pozostawiamy aż do ostygnięcia i przecze-
dzamy.dodajemy lecytynę.

6. szparagi obieramy,kroimy na trzy części i przesmażamy 
na maśle z odrobiną białego wina.doprawiamy świeżo 
mielonym pieprzem.

7. borowik parzymy, chłodzimy w lodzie. kroimy w plastry 
i smażymy na mocno rozgrzanej patelni z odrobiną 
oleju. Pod koniec smażenia doprawiamy solą, świeżo 
mielonym pieprzem i dodajemy masło.

8. Grasicę cielęcą dokładnie oczyszczamy i smażymy do-
prawiając solą i świeżo mielonym pieprzem.

Danie podajemy jak na fotografi.Świetnie sprawdza się jako 
ciepła przystawka.

składniki na 2 osoby:

śLImAK z GRASICą CIeLęCą,
BOROWIKAmI, SzPARAGAmI,
KALAFIORem I PIANą z BURAKóW
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Jakież ma znaczenie które reprezentują logo… 
i jaki biznes noszą w sercu i portfelu.Gdy 
przychodzi piątek ważne jest by poluzować 
krawat.  
Znawczyni włoskiej kuchni Sofia Loren ma-
wiała " znam przepis na prawdziwą kobietę" 
a ja powiem, że znam przepis na prawdziwy 
city break.  
Sycylijczycy kochają słońce, kochają jeść, pić 
wino, śpiewać, tańczyć. Kochają czerpać z ży-
cia pełnymi garściami w dzień i w nocy.  
Palermo jest stolicą wyspy, miastem porto-
wym, wielokulturowym... Nie kocha się go od 
pierwszego wejrzenia.Poznaje się je powoli, 
odkrywa wszystkimi zmysłami.  
Piątkowy wieczór polecam spędzić na nie-
zwykłej ulicy La Vucciria, w miejscu które po 
zmroku zmienia swoje oblicze. Za dnia, pchli 
targ, gdzie można kupić staroć, który będzie 
cieszył oko, model starej poczciwej Vespy, 
książkę z pożółkłymi kartami. Wieczorem 
underground, światła rozpraszające się w dy-
mie, zapach grillowanych jelit baranich i śle-
dziony, którą nadziewa się włoskie pieczywo. 
Fantastyczne miejsce. Gdy o poranku obudzi 
nas głowa ciężka jak butelka dobrego wina, 
najlepiej wybrać siė na plażę do Mondello. 
To uroczy , maleńki kurort, wciśnięty między 
dwa płaskowyże, oblany turkusowymi woda-
mi morza śródziemnego. Promenada, niewiel-
ki port rybacki, mnóstwo kafejek w których 
można napić się prawdziwej włoskiej caffe 
solo i zjeść typowe dla Sycylii dania rybne.  
W centrum miasta w dzielnicy portowej, 

gdzie 
o architekturze można 
powiedzieć tylko jedno, że jest przypadkowa, 
gdzie nie ma wolnych miejsc na kolejny arty-
styczny mural schowana jest pracowania te-
atralnych lalek. Obok kameralny teatr, w któ-
rym grupa przyjaciół realizuje swoje lalkarskie 
pasje. Opera dei pupi powstała w 2001 roku 
a 7 lat późnej została wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO.  
Palermo to miasto smaków, zapachów, klak-
sonów, pewnego rodzaju chaosu, którego 
brakuje najbardziej, za którym najbardziej się 
tęskni. Na Targu Ballaro od rana słychać prze-
krzykiwania sprzedawców. Ma tam miejsce 
swoista licytacja świeżych tuńczyków. Moż-
na tam kupić każdy rodzaj owoców morza, 
wszystkie warzywa i owoce. Zachwyca wielo-
ścią barw i atmosferą, która tętni życiem. 
Na ulicach Palermo kupić i zjeść można abso-
lutnie wszystko. Typowe sycylijskie słodkości, 
czyli Cannoli, chrupiące rurki nadziewane 
kremem z serka riccota lub lodami, grillo-
wane bakłażany, nadziewane papryki, gorące 
karczochy, hinduskie samosy, chińskie zupy. 
W Palermo trudno być głodnym! Palermitań-
czycy kochają swoje miasto, ja też je pokocha-
łam i wrócę tam na pewno.

Witold Gulcz    |    Salony Firmowe iTaKa    |   CH renTal ParK - GdańSK -SzadółKi    |    CH auCHan - rumia    |    CH Plaza – Poznań

Poluzuj krawat
w palermo

Przystojni, pachną-
cy, ochoczo rozdający 
uśmiechy, w doskonale 
skrojonych garniturach 
typu slim, od Arma-
niego, w przykrótkich 
spodniach opinających 
łydkę, odważnych mo-
kasynach i uwaga… bez 
skarpet! Przechadzają 
się głównymi ulicami 
miasta, przy których 
palmy dotykają nieba. 
Kto to? Włosi oczywi-
ście. Wycięci z kadrów 
„ Ojca Chrzestnego” 
Sycylijczycy. 

WITOlD GUlCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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Sheraton Kraków hotel zaprosił do siebie 
przedstawicieli mediów. Pod koniec maja w ho-
telu zorganizowano kolejną edycję wydarzenia 
prasowego media Day. 
 
Dziennikarze, blogerzy i inni przedstawiciele me-
diów, którzy skorzystali z zaproszenia Starwood 
Hotels przez trzy dni mieli okazję zapoznać się z 
oferta obiektu. Przedstawiciele sieci informowali 
również o nowej ofercie marki. 
(GB)

spotkanie 
w sheratonie

Ponad 100 osób uczestniczyło w piątej edy-
cji Konferencji dla menedżerów Sprzedaży 
- morfologia Sprzedaży, którą zorganizo-
wano 10 maja w Gdańsku.

Konferencję otworzył 
Jacek Czarnowski 
swoim wystąpieniem 
„Szacunek czy sku-
teczność”. Prelegent 
podkreślał,że jedynie 
poprzez szanowa-
nie klienta jesteśmy 
w stanie skutecznie 
sprzedawać. Inny 
prelegent - Ewa Joch-

heim omówiła temat 
motywacji i podpowiadała, że trzeba poznać 
motywatory wewnętrzne każdego z człon-
ków zespołu by skutecznie nimi zarządzać. 

Kolejnym prelegentem był Tomasz Kalko, 
trener, coach, mówca motywacyjny, wykła-
dowca szkoły Trenerów Biznesu na Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. W swoim 
wystąpieniu podkreślał, żeby nie sprzedawać, 
tylko budować relacje.
- Najważniejsze są wartości i o nich roz-
mawiajmy z klientem. Klienci obawiają się 
sprzedawców i ich zachłanności. Jeżeli po-
czują się bezpieczni i wspierani, odwdzięczą 
się zakupem. Bo wywieranie wpływu bez 
wywierania presji, to tajemnica sprzedaży 
i zarządzania - mówił Tomasz Kalko.W po-
południowej części konferencji rozmawiano 
o internecie. Prelegencji opisywali takie 
serwisy jak LinkedIn czy Goldenline i pod-
powiadali, w jaki sposób można tam znaleźć 
pracowników oraz promować swoją karierę.
Spotkanie zakończył panel dyskusyjny. (BG)

spotkanie 
menedżerów 
sprzedaży
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Ponad 300 osób uczestniczyło w Fo-
rum Przedsiębiorstw, które zorgani-
zowano 11 maja w  Pomorskim Parku 
Naukowo - Technologicznym w Gdyni

Celem konferencji było przekazanie 
przedsiębiorcom aktualnej wiedzy i in-
formacji, które mogą wykorzystywać 
w codziennej działalności oraz w podej-
mowaniu wyzwań dalszego rozwoju. 
 Tegoroczne wydarzenie otworzyła dys-
kusja ekspertów, którzy skomentowali 
bieżące wydarzenia i trendy w gospo-
darce wpływające na działalność firm 
z sektora MSP. Temat podjęli ekonomi-
ści czołowych instytucji finansowych 
takich jak: BZ WBK, X-Trade Brokers, 
Grant Thornton, Open Finance oraz 
przedstawiciel firmy Microsoft. Panel 
dyskusyjny poprowadził znany dzien-
nikarz gospodarczy z TVP Gdańsk, Pan 
Piotr Świąc.

W dalszej części wydarzenia odbyły się 
prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty 
skupiające się na zagadnieniach z za-
kresu zarządzania, nowych technologii 
oraz finansów. Poruszano m.in. temat 
realizacji strategicznych celów firmy po-
przez skuteczne zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Specjaliści IT zaprezentowali 

praktyczne rozwiązania dla firm z sek-
tora MSP związane np. z utrzymaniem 
ciągłości działań systemów IT, ochrony 
danych, koncepcją hybrydowego IT 
i jego wartości dla klientów czy nowo-
czesne rozwiązania dotyczące outsour-
cingu IT.
(BG)

w gdyni spotkały się 
przedsiębiorstwa

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą być 
widoczni wśród 
przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl
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Wśród obecnych znaleźli się repre-
zentanci ponad 40 firm – człon-
kowie, partnerzy i przyjaciele Sto-
warzyszenia. W trakcie oficjalnej 
części spotkania omówione zostały 
posezonowe wyniki sportowe 
drużyn Grupy Trefl a poszczególni 
Członkowie zaprezentowali swoje 
marki na stoiskach promocyjnych.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji, między innymi symula-
tor lotów z firmy Jeppesen Poland, gotowe do jazdy testowej 
auta terenowe z Auto-Mobilu, pokaz specjalny pierwszego 
odcinka serialu animowanego produkowanego przez Studio 
Trefl „Rodzina Treflików” czy konkursy z nagrodami. Głów-
ną z nich, 5 minut czasu na bandach reklamowych podczas 
wybranego meczu Treflowej drużyny, tekst sponsorowany 
oraz reklamę w magazynie Express Biznesu zdobyła firma 2pi 

Group. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu- Leszek Miazga.
Równie atrakcyjna co nagrody była część kulinarna. Szef 
kuchni Zielonej Bramy uraczył wszystkich lokalnymi wyro-
bami i daniami kuchni regionalnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem gęsiny.
Spotkanie zakonćzył akcent sportowy – goście zgodnie z mo-
tywem przewodnim, wspólnie obejrzeli finał piłkarskiej Ligi 
Mistrzów.
(TR)

Biznesowo
-towarzyskie 
spotkanie 

trefLa
„Spotkanie Mistrzów Biznesu” – to hasło spotkania Człon-
ków Wspierających Stowarzyszenia Trefl Pomorze, które 
zorganizowano 28 maja 2016 r. w ośrodku Zielona Brama 

w Przywidzu.

ZDjĘCIA: Trefl Pomorze
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Tylko dwa zespoły,  które w tym roku triumfo-
wały w kategorii do lat 16 w drodze po złoto nie 
przegrały żadnego oficjalnego meczu. Wśród pań 
takim bilansem może pochwalić się Widzew Łódź, 
zaś wśród mężczyzn właśnie UKS Siódemka Trefl 
Sopot.
Podopieczni Tomasza Chwiałkowskiego finał roz-
poczęli wyśmienicie. Po 10 minutah gry trójmiejska 
ekipa prowadziła 25:12. Podobnie jak w innych 
meczach turnieju nie do zatrzymania był Sebastian 
Walda. Mierzący 193 cm wzrostu zawodnik w sa-
mej tylko pierwszej kwarcie rzucił 12 punktów, 
a w całym spotkanu zanotował ich 38! Walda miał 
ponadto 9 zbiórek, 5 przechwytów oraz 9 wymu-

szonych fauli. W decydującym o złocie meczu nie 
zszedł z parkietu ani na sekundę.
Drużyna z Podkarpacia walczyła jednak bardzo 
ambitnie i jeszcze przed przerwą trzykrotnie zbliży-
ła się na odległość jednego trafienia z gry. Podobnie 
wyglądała sytuacja na parkiecie po zmianie stron. 
Zawodnicy UKS Siódemki Trefl wypracowali prze-
wagę, po czym rywale zbliżali się na trzy punkty. 
Nigdy nie znaleźli się jednak na prowadzeniu. 
W końcówce ważne akcje przeprowadził Konrad 
Kolka (4 pkt i asysta), dzięki czemu sopocianie cie-
szyli się z mistrzostwa Polski.
(PK)

uks siódemka 
trefL sopot 
mistrzem polski 
kadetów 2016

Koszykarze UKS Siódemki Trefl Sopot nie przegrywając ani jednego meczu sięgnęli
 po mistrzostwo Polski do lat 16. Zespół z Trójmiasta pokonał Hensfort Przemyśl. 
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Brian Tracy przeszkolił już miliony osób 
na całym świecie w zakresie budowania
strategii, skutecznych technik sprzedaży 
i rozwoju osobistego. Przez ponad 30
lat pracy doradzał tysiącom firm.

Spotkanie z naszymi ekspertami to moż-
liwość spojrzenia na zarządzaną firmę 
i siebie jako lidera z zupełnie innej per-
spektywy. Liczne praktyczne przykłady 
i wskazówki w prosty sposób zainspirują 
nowe pomysły i otworzą perspektywę dla
strategicznych działań.

BriaN Tracy 
po raz pierwszy w Gdańsku!

Już 23 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyc-
kiej im. Fryderyka Chopina odbędzie się kon-
gres Maksimum Osiągnięć z udziałem wielu 
znanych prelegentów, m.in. Jakuba B. Bączka, 
Jacka Walkiewicza, Sebastiana Kotowa oraz 
Briana Tracy. Skorzystaj z tej wyjątkowej moż-
liwości poznania skutecznych i sprawdzonych 
narzędzi do rozwoju Twojego biznesu!
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- Turniej okazał się bardzo udany - za-
pewnia Lech Magnuszewski, prezes 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sta-
rogardzie Gdańskim. - Chociażby z tego 
względu, że wzięło w nim udział blisko 
150 osób. Swoją obecnością zaszczycił nas 
Piotr Sitarz, Król Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich RP. Gościliśmy 
również przedstawicieli władz miasta 
i powiatu.

Oprócz strzelania ważnym punktem 
Turnieju było przyjęcie ślubowania Brata 
Pawła Piętaka i odznaczenie trzech Braci, 
tj. Jarosława Czyżewskiego, Kazimierza 
Laskowskiego oraz Zbyszka Świadka, 
Krzyżami Zasługi Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim.

Strzeleckie zmagania 
w Starogardzie Gdańskim

XX Krajowy Turniej Strzelecki o Złoty i Srebrne Pierścienie św. Katarzyny za 
nami. Na Strzelnicy Brackiej w Starogardzie Gdańskim sporo się działo. 

Tarcza i Pierścienie Św. Katarzyny:
Marek Balcerek1. 
Kazimierz Laskowski2. 
Krzysztof Tyda3. 

Tarcza Prezydenta Miasta
Zbigniew Bona1. 
Krzysztof Smoleński2. 
Aldona Sambor – Sochaczewska3. 

Tarcza Przewodniczącego Rady Miasta
Zbigniew Lemiech1. 
Krzysztof Smoleński2. 
Zbigniew Bona3. 

Tarcza Banku Spółdzielczego
Józek Baska1. 
Edward Dubiela2. 
Andrzej Giecewicz3. 

Tarcza Starosty
Marek Balcerek1. 
Krzysztof Tyda2. 
Krzysztof Smoleński3. 

Tarcza Starkom
Jarosław Pośman1. 
Józek Baska2. 
Jarosław Czyżewski3. 

TEKST: Anna Dalecka | ZDjĘCIA: Lucy KS Fotografia Lucyna Konecka 
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Powodów, dla których warto zdecydo-
wać się na samochód z napędem hy-
brydowym, jest wiele. Jako najważniej-
sze można wymienić: źródło oszczęd-
ności, osiągi, cisza wewnątrz samocho-
du, spokój, komfort, wysoka wartość 
odsprzedaży (hybrydowe samochody 
mniej tracą na wartości). 
Niekwestionowanym liderem w pro-
dukcji samochodów z napędem hybry-
dowym jest Toyota. decydując się na 
zakup auta tej marki decydujemy się 
na bezkonkurencyjną niezawodność, 
10 lat gwarancji na akumulator hybry-
dowy, szeroką gamę aut i bogatego 
wyposażenia dostosowanego do in-
dywidualnych potrzeb oraz atrakcyjne 
finansowanie. 
Toyota oferuje aż 6 modeli z pełnym 
napędem hybrydowym.  
- Toyota yaris Hybrid to pierwszy w hi-
storii miejski samochód hybrydowy – 
wylicza Jarosław Omelańczuk, kierow-
nik działu sprzedaży Toyota Walder. 
- Niezwykle wszechstronne Auris Hy-

brid oraz Auris Hybrid Touring Sports 
to samochody kompaktowe odnoszące 
ogromne sukcesy w całej Europie i naj-
lepiej sprzedające się hybrydy w Pol-
sce. RAv4 Hybrid to nowe wcielenie 
legendy segmentu Suv z napędem 4x2 
lub 4x4. Perłą w koronie jest Prius, do-
stępny w dwóch odmianach: tradycyj-
ny, produkowany od 1997 r. prekursor 
technologii hybrydowej oraz Prius Plus 
– hybrydowy, 7-miejscowy minivan. 
Wszystkie modele hybrydowe Toyoty 
posiadają bardzo atrakcyjne wyposa-
żenie standardowe: 7 poduszek po-
wietrznych, bezstopniową przekładnię 
automatyczną E-CvT, automatyczną 
klimatyzację. Auta te zajmują czołowe 
miejsca w wielu rankingach zadowole-
nia klientów i bezawaryjności aut prze-
prowadzanych przez niezależne insty-
tuty badawcze. 
Jeśli więc zastanawiasz się nad kupnem 
samochodu – koniecznie odwiedź salo-
ny sprzedaży Toyota Walder w Chwasz-
czynie oraz w Rumi.

Niezawodność 
i moc hybrydy
Napęd hybrydowy zdobywa coraz większą popularność i coraz 
większe zaufanie kierowców. Co zatem powoduje, że hybrydy 

są obecnie najlepszym wyborem?

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘCIA: materiały prasowe

ToyoTa Walder Gdynia
www.toyota.gdynia.pl

Salon Chwaszczyno
ul. Oliwska 58, Chwaszczyno

Tel. 58 520 94 10
E-mail: 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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W salonie Peugeot Intervapo w Sopocie odbyła się 
prezentacja nowego modelu Peugeot 308GTi. Peu-
geot 308 GTi daje kierowcy do dyspozycji połączenie 
niespotykanych osiągów z agresywnym designem. 
Peugeot Sport projektując 308 GTi wyznaczył sobie 
niezwykle ambitne zadanie: stworzenie niezawodne-
go, sportowego samochodu, który dostarcza nadzwy-

czajną przyjemność z jazdy.
W spotkaniu uczestniczyli klubowicze i sympatycy 
PKB. Podczas eventu można było zapoznać się ze spe-
cyfikacją auta, umówić się na jazdę testową, a nawet 
wygrać weekend z Peugeot w loterii wizytówkowej.
Spotkanie było doskonałą okazją do budowania wza-
jemnych relacji i zaowocowało kolejnym wydarze-
niem, przygotowywanym przez Pomorski Klub Bizne-
su i firmę Intervapo - Intervapo Golf Cup. Wydarzenie 
odbędzie się na polu golfowym w Tokarach.
Poza tym Pomorski Klub Biznesu nie próżnu-
je i organizuje kolejne uroczystości związane  
z obchodami 10-lecia Klubu. W niedzielę 26 czerwca 
w Sopocie - przy wsparciu klubowicza PKB firmy GSC 
yachting - odbędą się Regaty o Puchar 10-lecia Po-
morskiego Klubu Biznesu.

Prezentacja nowego
Do grona Pomorskiego Klubu Biznesu dołączyła kolejna firma - Intervapo, jedna z najstarszych 

firm, które sprzedają samochody marki Peugeot w Polsce i pierwszy dealer w Trójmieście.

Peugeota 308gti

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘCIA: PKB
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Na rajd składało się 11 odcinków specjalnych 
o łącznej długości 122,9 km. Dziesięć z nich wy-
tyczono na drogach powiatów wejherowskiego 
i kartuskiego, a ostatni power stage rozegrany zo-
stał przy AmberExpo. Organizatorem wydarzenia 
było Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automo-
bilklub Orski. Na starcie zameldowało się ponad 
40 załóg nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.
Jedną z największych niespodzianek była Magda 
Gessler, która na rajdzie pojawiła się w stroju 
pilota. Zasiadła w fotelu auta razem z Jackiem 
Lotyczem. 
- To była super przygoda - podsumowała po raj-
dzie znana restauratorka. - Pierwszy dzień był 
wyczerpujący, ale pełen wrażeń. Co najbardziej 
zapamiętam? Adrenalinę, piękną przyrodę Ka-
szub, straszny upał w kabinie auta i to uczucie, 
gdy jedzie się w kombinezonie i kasku... Po prostu 
było cudownie. Muszę jednak podkreślić, że rajd 
po nieutwardzonych drogach był bardzo trudny. 
Wielu kierowców miał wypadki, a samochody 
odmawiały posłuszeństwa. Jednym odpadały koła, 

innym szwankowały inne elementy. 
Ostatecznie najlepszą załogą 12 Rajdu Gdańsk 
Castrol Inter Cars okazali się Filip Nivette 
i Kamil Heller (Skoda Fabia R5). O 1,1 s, na 
ostatnim odcinku – Power Stage, pokonali oni 
Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota (Ford 
Fiesta R5). Trzecie Miejsce zajął Łukasz Habaj, 
a więc obecny Mistrz Polski, z Jackiem Spen-
tanym (Ford Fiesta R5).

gdański rajd 
z Magdą Gessler

W Gdańsku odbył się 12. Rajd Gdańsk Castrol In-
ter Cars (dawniej Rajd Kaszub). Uczestniczyła w 

nim m.in. znana z „Kuchennych Rewolucji” Magda 
Gessler, która zasiadła w fotelu pilota. 
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Zdunek Premium, trójmiejski 
dealer BMW, oficjalnie został 
„Agentem i” w pierwszej po-
łowie maja tego roku. Wcze-
śniej elektryczne i hybrydo-
we modele można było kupić 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi, 
Wrocławiu, Kielcach i Często-
chowie. Teraz auta są dostęp-
ne dla trójmiejskich klientów. 
- Agent BMWi to przedsta-
wicielstwo specjalizujące 
się w kompleksowej obsłu-
dze klienta zorientowanego 
na samochody elektryczne 
i hybrydowe - wyjaśnia Karol 
Krużycki z BMW Zdunek. - Na-
szym klientom oferujemy więc 
pomoc wykwalifikowanego 
doradcy sprzedaży, możliwość 
jazd próbnych na samocho-
dach testowych, konfigura-
tor BMWi oraz pełen serwis 
kupionego samochodu. dla 

elektryczne 
i hybrydowe bmw 

kupisz w Trójmieście
Modele hybrydowe oraz 

zasilane prądem elek-
trycznym można zamówić 
u jednego z ośmiu Agen-
tów BMWi tej marki. Do 
tego grona dołączył nie-
dawno salon BMW Zdu-

nek z Gdyni. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘCIA: BMW Zdunek
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nas – przedstawiciela marki - Agentura 
BMWi to równocześnie dobry począ-
tek do zrobienia kolejnego kroku, czyli 
BMW M.  
Nie każdy dealer może zostać Agentem 
BMWi. Najpierw musi spełnić szereg 
wymogów, z których najważniejszy-
mi były dostosowanie infrastruktury 
obiektu (salonu i serwisu) oraz prze-
szkolenie serwisantów. dopiero wte-
dy można uzyskać autoryzację BMWi, 
która to autoryzacja stanowi pewnego 
rodzaju licencję na sprzedaż modeli hy-
brydowych i elektrycznych. 
W ofercie BMW Zdunek Premium zna-
lazły się więc modele takie, jak elek-
tryczny i3, hybrydowy i8 oraz hybrydy 
x5 40e, 225xe i 330xe.
W gdyńskim salonie wydzielono spe-
cjalną strefę wystawienniczą, dedyko-
waną BMWi. Zamówienia na modele 
elektryczne i hybrydowe oczywiście 
można składać już teraz. 



 86    

Druk dla małych 
i średnich przedsiębiorstw
Samsung  wprowadził na rynek nową serię drukarek wielofunkcyj-
nych MultiXpress X3280 / K3300, która stanowi rozszerzenie ofero-
wanego przez firmę asortymentu drukarek wielofunkcyjnych A3. 
Urządzenia z nowej serii zostały stworzone z myślą o małych i śred-
nich przedsiębiorstwach, dlatego wyróżnia je zwiększona wydajność, 
niezawodność oraz efektywność kosztowa.
Urządzenie MultiXpress X3280 (kolorowe) oraz K3300 (monochroma-
tyczne) drukują odpowiednio 28 i 30 stron na minutę. Maksymalny 
miesięczny cykl pracy obu drukarek wynosi 80 000 stron. Kluczową 
zaletą urządzeń jest obsługa grafik wysokiej jakości. Dzięki efek-
tywnej rozdzielczości 9600 x 600 punktów na cal oraz opracowanej 
przez firmę Samsung technologii renderowania (ReCP), wydruki gra-
fiki charakteryzują się dużą ostrością i dokładnym odwzorowaniem kolorów. 
Dodatkowo wbudowany skaner, skanujący z prędkością 45 stron na minutę, 
zapewnia lepszą wydajność pracy.

GadŻeTomania
Bezprzewodowa 
moc dźwięku 
Rodzina zakrzywionych soundbarów Sam-
sung wzbogaciła się o odświeżony model 
– HW-J7500R. Urządzenie zaprojektowano 
z myślą współpracy z flagowymi, zakrzywio-
nymi modelami telewizorów Samsung SUHD i UHD serii 6 
i wyższych. Soundbar został wyposażony w 8 wbudowanych głośników 
oraz bezprzewodowy głośnik niskotonowy z membraną o średnicy 7 cali. Całość 
tworzy system typu 4.1, który generuje potężny dźwięk o mocy wyjściowej (RMS) 320W. 
Każdy z głośników posiada swój dedykowany wzmacniacz, dzięki czemu dźwięk jest czy-
sty i dokładny. Z kolei głośniki umieszczone po bokach soundbara zapewniają niesamowite 
wrażenie otoczenia dźwiękiem. Konfiguracja i ułożenie głośników to efekt pracy inżynierów 
z laboratorium Samsung Audio Lab w Kalifornii.

Ubieralne fitness
Samsung Electronics zaprezentowała w Nowym Jorku nowe pro-
dukty z gamy urządzeń ubieralnych fitness: Gear Fit2 i Gear IconX. 
Produkty te, zaprojektowane z myślą o użytkownikach dbających 
o kondycję fizyczną, mają wbudowany na przykład GPS (Gear 
Fit2), czy odtwarzacz muzyki, aby zapewnić wygodę i rozrywkę 
podczas ćwiczeń.
Opaska Gear Fit2 wyposażona jest m.in. w moduł GPS i pulsometr 
(HRM), które umożliwiają dokładne śledzenie oraz pomiar podczas 

aktywności fizycznej, zapewniając natychmiastową informację 
o parametrach treningu użytkownika. W wygodnym używaniu po-

maga dotykowy wyświetlacz Super AMOLED oraz pojemna bateria, 
która wystarczy na 5 dni działania opaski. Gear Fit2 jest kompatybilny 

z innymi urządzeniami z systemem Android.






