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Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny nu-
mer Expressu Biznesu, w którym sporo miejsca poświęciliśmy 
jubileuszom.
Ćwierćwiecze działalności świętuje jedna z największych organi-
zacji przedsiębiorców w Polsce. Pracodawcy Pomorza już od 25 
lat działają z myślą o rozwoju regionu i poprawie sytuacji swoich 
członków.  Podobnie działa także Starogardzki Klub Biznesu – 
Związek Pracodawców, którego historia sięga 1991 roku. W aktu-
alnym numerze magazynu przypominamy historie obu organiza-
cji, wspominamy o najważniejszych wydarzeniach i publikujemy 
wypowiedzi osób i firm współpracujących z organizacjami. 
W numerze pojawiła się także artykuł „Kto, gdzie i za kogo?” 
w którym informujemy o zmianach personalnych w pomorskich 
firmach i urzędach, piszemy także o wyjątkowo aktualnym tema-
cie, czyli rosnącym zatrudnieniu cudzoziemców w Trójmieście.
W magazynie pojawiły się także ciekawe wywiady – Małgorza-
ta Winiarska, dyrektor Hotelu Dolina Charlotty Resort& SPA 
opowiada o wyjątkowym charakterze tego miejsca a Bartłomiej 
Nowakowski, szef spółki Centrum Współpracy Chińsko-Pomor-
skiej wspomina o powodach nawiązania kontaktów biznesowych 
z Państwem Środka.
Ważne i interesujące punkty numeru to także obszerny materiał 
o firmie Flex i relacja z uroczystości w ramach 77 rocznicy wybu-
chu II wojny światowej.
Tradycyjnie już – magazyn zamykają lekkie, okołobiznesowe te-
maty. Na ostatnich stronach Expressu Biznesu wspominamy więc 
o nieruchomościach, motoryzacji, publikujemy relacje z ważnych 
wydarzeń biznesowych i kulturalnych, rozmawiamy także z trój-
miejskim kucharzem. 
Nowym i atrakcyjnym punktem tych stron jest felieton stylistki 
Grażyny Paturalskiej, która kobiecym okiem opisuje męskie „ego”.

Zapraszamy do lektury!
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Dolina Charlotty 
to magiczne 

miejsce
O minionym sezonie letnim, okresie jesienno-zimowym i Festiwalu Legend Rocka 
z Małgorzatą Winiarską, dyrektor Hotelu Dolina Charlotty Resort & SPA, rozmawia Anna Walk.

ZDJĘCIA: materiały prasowe

”DolINA CHAR-
loTTy To jEDy-
NE MIEjSCE W 
PolSCE, KTóRE 
GoŚCIło TylE 
GWIAZD ESTRA-
Dy. KAżDy KoN-
CERT PRZyCIąGA 
RZESZE FANóW, 
KTóRZy W TyM 
WyjąTKoWyM 
MIEjSCu TWo-
RZą WyjąTKoWy 
KlIMAT.
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- Wakacje, wakacje ... i po wakacjach. 
Początek września to dobry czas do 
podsumowań. Czy tegoroczny sezon 
letni był dobrym okresem dla Doliny 
Charlotty?

- Muszę przyznać, że to były bardzo pra-
cowite wakacje zarówno pod względem 
eventowo –koncertowym, jak również 
hotelowym. Ilość oferowanych przez 
nas atrakcji, takich jak zoo, fokarium, 
park linowy, zoo safari powodują, że nie 

mamy czasu na nudę. Okres wakacji był 
dla nas bardzo udany i cieszę się, że wy-
wiązaliśmy się z obietnic danych naszym 
Gościom o tym, że spędzą niezapomnia-
ne chwile w Dolinie Charlotty.

- Dolina Charlotty słynie między in-
nymi z niezapomnianych koncertów? 
Występy gwiazd światowego formatu 
przyciągają tu fanów rocka nie tylko 
z Polski, ale i zagranicy. Co jeszcze 
sprawia, że chce się tu być?

- Dolina Charlotty to jedyne miejsce 
w Polsce, które gościło tyle gwiazd es-
trady. Każdy koncert przyciąga rzesze 
fanów, którzy w tym wyjątkowym miej-
scu tworzą wyjątkowy klimat. Dolina 
Charlotty to magiczne miejsce, które 
zaspokaja różne gusta – od spragnio-
nych adrenaliny, aktywnych ludzi po-
przez osoby szukające spokoju i wyci-
szenia. Piękny obiekt wśród przepięknej 
scenerii powoduje, że nie chce się stąd 
wyjeżdżać.



- Jesienią Dolina Charlotty powoli za-
pada w sen zimowy? Czy może sezon 
trwa tu przez cały rok?

- Sezon w Dolinie trwa przez całe dwa-
naście miesięcy. Oczywiście, że wiosna 
i lato to przede wszystkim rodziny, 
natomiast jesień i zima upływa pod 
znakiem klienta biznesowego. Jednak 
skłamałabym mówiąc, że w okresie 
jesienno-zimowym nie odwiedzają nas 
rodziny lub grupy przyjaciół, chcących 
mile spędzić czas.

- Wracając do koncertów, to za nami 
już dziesiąta edycja Festiwalu Le-
gend Rocka. W malowniczej scenerii 
zaprezentowały się już praktycznie 
wszystkie największe gwiazdy. Czy to 
oznacza, że formuła imprezy jest już 
na wyczerpaniu?

- Tegoroczna edycja imprezy była nie-
zapomniana. Do Doliny Charlotty ścią-
gnęła kilkanaście tysięcy ludzi pełnych 
pasji i pozytywnej energii. Absolutnie 
formuła Festiwalu nie jest na wyczerpa-
niu i jestem przekonana, iż jej jedenasta 
edycja zaskoczy wszystkich plejadą 
gwiazd z najwyższej półki.

- Okres jesienno-zimowy to czas wytę-
żonej pracy. Czego mogę życzyć Pani 
na najbliższe miesiące?

- Zdecydowanie jesień zapowiada się 
bardzo pracowicie. Proszę mi życzyć 
100-procentowego obłożenia hotelu, 
samych zadowolonych i powracających 
do nas Gości oraz tego, aby magia Doli-
ny Charlotty dotarła do jak najszerszego 
grona ludzi.



Ostatnie tygodnie przyniosły spore i w niektórych przypadkach dość zaskakujące zmiany 
personalne. Do roszad na najwyższych stanowiskach doszło nie tylko w popularnych spół-
kach, ale i zarządzie województwa pomorskiego. Sprawdź, gdzie pojawiły się nowe twarze, 

a gdzie działają osoby, które w regionie są doskonale znane. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Zmiany w zarządach. 
Kto, gdzie i za kogo?
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RyszaRd Gajewski,
prezes Gdańskich 
Melioracji Sp. z o.o. 

Cała jego kariera zawodowa zwią-
zana jest działalnością na rzecz 

ochrony środowiska oraz wodociąga-
mi i kanalizacją. Ukończył Wydział Inży-

nierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. W trakcie 
studiów spędził jeden semestr na Uniwersytecie w Ro-
skilde (Dania) oraz aktywnie działał w studenckim 
klubie ekologicznym PANDA. Po studiach rozpoczął 
pracę w SNG S.A. i od 1993 do 1997 roku zajmował 
się eksploatacją gdańskich sieci i obiektów wodociągo-
wych. Przechodził tam kolejne szczeble kariery od re-
ferenta ds. technicznych, poprzez specjalistę, mistrza, 
z-cę kierownika aż do stanowiska kierownika działu 
obiektów wodociągowych. Następnie postanowił spró-
bować swoich sił w handlu i pracował do 2004 roku 
w renomowanej międzynarodowej firmie produku-
jącej urządzenia ochrony środowiska. Z sukcesem 
rozwijał struktury sprzedaży w Polsce północnej oraz 
prowadził kilka kompleksowych projektów realizacyj-
nych. W międzyczasie uzupełnił swoje wykształcenie, 
zdobywając m.in. uprawnienia budowlane oraz tytuł 
Master of Business Administration przyznany przez 
Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School 
i Freie Universitat Berlin. W 2004 roku zaangażował 
się w przygotowanie i realizację gdańskiego projektu 
wodno-ściekowego, rozpoczynając pracę w Urzędzie 
Miasta w Gdańsku, a następnie od samego początku 
jej utworzenia w Gdańskiej Infrastrukturze Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Żonaty, ojciec dwóch 
synów. Lubi tenis, narty i dobre filmy. 

MałGoRzata
 Paszkowicz, 
prezes Szpitala 
Dziecięcego „Polanki”

Od 1 września sprawuje funkcję 
prezesa Szpitala Dziecięcego „Polan-

ki” w Gdańsku. Wcześniej, tj. od listopada 
2014 do kwietnia tego roku, pełniła funkcję dyrektora 
pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Na stanowisku prezesa Szpitala Dziecięcego „Po-
lanki” zastąpiła Tomasza Sławatyńca. Z wykształcenia 
jest pediatrą. W służbie zdrowia przepracowała ponad 
dwadzieścia lat. Warto zaznaczyć, że wiceprezesem 
Szpitala Dziecięcego „Polanki” została Magdalena Kre-
mer-Kreft, wieloletni dyrektor ekonomiczno-finanso-
wy  placówki. 

waRcisław kunc,
dyrektor Opery Bałtyckiej

Funkcję dyrektora Opery Bałtyc-
kiej w Gdańsku objął z początkiem 

września. Na powyższym stanowisku 
zastąpił Marka Weissa. Nowy dyrektor 

Opery Bałtyckiej w Gdańsku to dyrygent, ab-
solwent wydziału dyrygentury Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwent podyplomo-
wych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie 
prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. W 2008 
roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki mu-
zycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W sezonie 
1989/1990 był dyrygentem Opery Wrocławskiej. W latach 
1990-1993 sprawował funkcję dyrektora naczelnego i ar-
tystycznego Toruńskiej Orkiestry Kameralnej. W latach 
1992-2004 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycz-
nego Opery i Operetki w Szczecinie. Był również ponow-
nie dyrektorem naczelnym powyższej placówki w latach 
2007-2011. Jako pedagog związał się z bydgoską Akade-
mią Muzyczną (lata 1993-1999 i 2003-2005) oraz poznań-
ską Akademią Muzyczną, filią w Szczecinie (w 2012 roku 
został profesorem sztuk muzycznych w specjalności dyry-
gentura, zaś w 2013 roku objął tam stanowisko Kierow-
nika Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej). W 
2014 roku był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego 
w Łodzi.

Paweł oRłowski,
wicemarszałek 
województwa pomorskiego 

Nowy członek zarządu wojewódz-
twa pomorskiego jest absolwentem 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
syte- tu Gdańskiego. Karierę zawodową rozpoczynał 
w sopockim magistracie. Potem pracował w klubie Trefl 
Sopot, gdzie odpowiadał m.in. za marketing. W latach 
2006-2010 był wiceprezydentem Sopotu. Po katastrofie 
smoleńskiej objął mandat poselski, zajmując miejsce Arka-
diusza Rybickiego. W latach 2011-2015 był wiceministrem 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a po zmianie na-
zwy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W rządzie 
odpowiadał za przygotowanie i uchwalenie Programu 
Społecznego Budownictwa Czynszowego, współtworzył 
Krajową Politykę Miejską 2023. Przygotował też - wraz 
z zespołem - pierwszą w polskim prawodawstwie ustawę 
o rewitalizacji uchwaloną w 2015 roku. Warto zaznaczyć, 
że wybór nowego członka zarządu województwa pomor-
skiego podyktowany był rezygnacją Hanny Zych-Cisoń, 
która w lipcu podała się do dymisji.
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I choć wciąż w świadomości wielu z nas obcokra-
jowcy, zwłaszcza Ci zza wschodniej granicy, to 
pracownicy najniższych szczebli to realia nasze-

go rodzimego rynku pracy pokazują nieco inny obraz 
migracji zawodowej do Polski. 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy związana bezpo-
średnio z ogromnym zapotrzebowaniem  na pra-
cowników, powiązana z ciągle obniżającą się stopą 
bezrobocia w Gdańsku ( na koniec lipca 2016 stopa 
bezrobocia sięgnęła 3,8 % ),   niżem demograficznym 
i emigracją zarobkową Polaków
powoduje, że gdańscy pracodawcy coraz częściej 
i chętniej zatrudniają cudzoziemców.
Największe potrzeby w zakresie zatrudniania cudzo-
ziemców w Gdańsku  wykazują pracodawcy poszu-

kujący między innymi: spawaczy, monterów ka-
dłubów, malarzy konstrukcji stalowych, 

piaskarzy, murarzy, cieśli, zbrojarzy, 
kucharzy, pomoce kuchenne, 

pokojowe i pracowników do 
prostych prac nie wymaga-

jących kwalifikacji.

W gdańskim urzędzie 
pracy liczba zarejestro-
wanych oświadczeń 
o zamiarze powierzenia 

pracy cudzoziemcowi 
w ostatnich latach wzrosła 

5 krotnie i cały czas rośnie.
W Gdańsku pracuje wielu ob-

cokrajowców pochodzących z krajów UE jak i spoza 
Europy. Mamy przedstawicieli takich państw między 
innymi jak : Algieria, USA, Armenia, Belgia, Białoruś, 
Wielka Brytania, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Fin-
landia, Francja, Hiszpania, Kazachstan, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwecja, Tunezja, Turcja, 
Ukraina, Włochy. 
Najliczniejszą grupę pracujących w Gdańsku obco-
krajowców stanowią obywatele Ukrainy, wynika to 
między innymi z 2 przesłanek:
Po pierwsze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie przypadków, w których powierzenie wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 
588), obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować 
krótkoterminową pracę w Polsce (do 180 dni w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania 
zezwolenia na pracę.
Po drugie trudna i skomplikowana sytuacja na Ukra-
inie powoduje, że wiele osób szuka możliwie lepszego 
zarobku i życia w Polsce ( do którego mają najbliżej).
Tutaj na gdańskim rynku pracy spotykają się i uzupeł-
niają potrzeby przedsiębiorców i obywateli Ukrainy.
Mając na uwadze  wsparcie przedsiębiorców w utrzy-
maniu stabilności zatrudnienia oraz zapełnienie luki 
zwłaszcza w sezonowych potrzebach pracodawców 
gdański urząd pracy utworzył Referat ds. Zatrudnie-
nia Cudzoziemców.

Zatrudnienie 
cudzoziemców 

w Gdańsku
Coraz wyraźniej widać, że obcokrajowcy chcą pracować w Polsce, a tysiące z nich w Trójmieście, 
które wielu uważa za jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w Polsce.

ZDJĘCIA: PuP

Warto 
pamiętać

Chętnych do współpracy zaprasza-
my do Powiatowego urzędu Pracy w 
Gdańsku ul.3 Maja 9, Referat ds. Zatrud-
nienia Cudzoziemców znajduje się: II 
piętro pok. 214 i 215, adres e-mailowy 

cudzoziemcy@pup.gda.pl, tel. 
58 732 53 48

 lub 58 732 52 09



   13

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Zadania referatu skierowane są zarówno do pracodawców 
chcących zatrudniać cudzoziemców, jak i do klientów indy-
widualnych spoza granic naszego państwa, którzy szukają 
w Trójmieście atrakcyjnej pracy. Cudzoziemcy mogą skorzy-
stać z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, 
a do ich dyspozycji jest także specjalny doradca biegle posłu-
gujący się językami rosyjskim oraz ukraińskim. Pomagamy 
obcokrajowcom w odnalezieniu się na pomorskim rynku 
pracy,  tworzeniu dokumentów aplikacyjnych czy w przygo-
towywaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.  Dla tej grupy 
klientów gdańskiego urzędu pracy są również organizowane 
specjalne spotkania z zakresu rekrutacji i selekcji, pisania 
CV (w języku rosyjskim, ukraińskim), a także spotkania 
z pracodawcami w postaci giełd pracy i indywidualnych 
rozmów kwalifikacyjnych. Z kolei dla pracodawców prze-

widziano między innymi pomoc w wypełnianiu oświadczeń, 
udzielanie informacji nt. zasad zatrudniania cudzoziemców, 
pomoc w przeprowadzaniu rekrutacji. W ciągu ostatnich mie-
sięcy udało nam się pomóc znaleźć pracę rodzinom polskim 
z Mariupola oraz uchodźcom dotychczas przebywającym 
w Ośrodku dla cudzoziemców w Grupie, którzy zostali zapro-
szeni do Gdańska i tutaj postanowili się osiedlić.
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Będą to spotkania meryto-
ryczne prowadzone przez 
specjalistów w danej branży, 

kierowane do określonej grupy odbiorców – mówi Artur 
Kowalczyk, Prezes Pomorskiego Klubu Biznesu.
Prelegentem podczas pierwszego Business Lunchu będzie 
adwokat Antoni Koprowski, który gościom spotkania prze-
każe wiedzę dotyczącą nieruchomości i poprowadzi prezen-
tację pt.: "Lokale komunalne - jak stać się legalnie właścicie-
lem lokalu w atrakcyjnym miejscu płacąc połowę jego war-

tości". Jak podkreśla prelegent będzie to sam konkret, temat 
przedstawiony „od kuchni” - bez niedopowiedzeń.
Jesienią odbędą się również wydarzenia związane z jubile-
uszem 10-lecia Pomorskiego Klubu Biznesu. Nawiązujemy 
nowe relacje, podpisujemy umowy partnerskie – co ma 
przełożenie na rozwój dalszej działalności Klubu. Jesteśmy 
w trakcie przygotowań ciekawych przedsięwzięć i mamy 
nadzieję, że mile zaskoczymy naszych Klubowiczów. To 
dobry czas – podsumowuje Agata Woźniak, koordynator 
projektów PKB.

O planach 
Pomorskiego 
Klubu 
Biznesu

Po okresie wakacyjnym powracamy z naszymi cyklicznymi inicjatywami, jakimi są Śniada-
nia Pomorskie z PKB oraz Czwartkowe wieczory after office. We wrześniu przygotowali-
śmy dla naszych Klubowiczów i Sympatyków nową formułę pod nazwą Business Lunch.

TEKST: Agata Woźniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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- Menedżer na studiach? 

-  Studia MBA to droga dla ambitnych 
osób, traktujących zajęcia na uczel-
ni jako realną inwestycję oraz ważny 
krok w swojej zawodowej karierze. Stu-
dia MBA przeznaczone są dla osób aspi-
rujących do piastowania kierowniczych 
stanowisk, zarządzających średnimi 
i dużymi firmami, menedżerów różnego 
stopnia. Ich absolwenci posiadają  wy-
sokie kwalifikacje, a także praktyczne 
umiejętności, które pozwalają odnaleźć 
się w wymagających biznesowych re-
aliach. Studia MBA Projekt Manage-
ment realizowane w gdyńskiej Wyższej 
Szkole Administracji i Biznesu im. E. 

Kwiatkowskiego  po-
wstały we współpracy 
z partnerem biznesowym, 
firmą szkoleniową Altkom 
Akademia oraz niemiecką 
uczelnią Hochschule Bremerhaven. 
Spojrzenie na biznes z praktycznej strony 
oraz międzynarodowe doświadczenie 
pozwoliło na opracowanie programu 
odpowiadającemu najnowszym wyma-
ganiom rynkowym i biznesowym. 
 
- Dlaczego warto zainwestować swój 
czas i pieniądze w studia MBA? 
 
-. Najważniejszą korzyścią, jaka płynie 
z uczestnictwa w studiach MBA jest uzy-

O tym mówią 
menedżerowie

Dr Radosław Stojek,
 Kierownik Programu MBA 
Project Management, wy-
kładowca Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu im. 
E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 
menedżer i przedsiębior-
ca, Dyrektor Zarządzający 
Grupa 1INFO Sp. z o.o., 
w rozmowie ze Zdzisławą 
Mochnacz.

ZDJĘCIE: materiały prasowe

Co dają 
studia mBa projeCt 

management WsaiB? 

• zdobywasz pakiet wiedzy nt. aktualnych problemów 
gospodarczych w skali globalnej,

• uzyskujesz przekrojową wiedzę na temat istotnych obszarów 
funkcjonowania przedsiębiorstw: strategia, także międzynarodowa, 
finanse, marketing, zachowania organizacyjne, 
• umiesz tworzyć i kierować zespołami projektowymi, w tym
 wdrażać trudne projekty w organizacjach o różnych kulturach,
• nabywasz umiejętności opracowania i wdrażania strategii 
według najpopularniejszych i najnowszych sposobów,

• umiesz operować uniwersalnym językiem menedżerskim, 
pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicie-

lami wszystkich działów w firmie,
• rozwijasz umiejętności przywódcze, negocjacyjne 

oraz umiejętności wprowadzania i zarzą-
dzania zmianą w zakresie współpracy 

w środowisku międzykulturo-
wym.

skanie globalnego spojrzenia na przed-
siębiorstwo i jego funkcjonowanie na 
współczesnym rynku oraz zrozumienie 
istoty wszystkich procesów, jakie składa-
ją się na osiągnięcie sukcesu w biznesie. 
Mam na myśli tu nie tylko „twarde” fun-
damenty współczesnego przedsiębior-
stwa, jak regulacje prawne i finanse,  ale 
także równie ważne kwestie „mięk-
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kie”, jak PR, zasoby ludzkie i marketing.
W WSAiB im. E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni ogromny nacisk kładziemy  na 
naukę praktycznych umiejętności, roz-
wiązywanie potencjalnych problemów 
oraz analizowanie bieżących trendów. 
Absolwent studiów MBA musi odnaleźć 
się w międzynarodowym środowisku 
oraz skutecznie współpracować w ze-
spole, stając się cenionym ekspertem. 
Jak wskazują rankingi, osoby z dy-
plomem MBA z reguły znajdują do-
brze płatną pracę na kierowniczym sta-
nowisku, szczególnie ci, którzy kończą 
prestiżową uczelnię biznesową. Dla pra-
codawców, którzy szukają top i middle 
menedżerów, ukończenie studiów MBA 
jest bardzo ważne – szczególnie, jeśli 

prezesi sami posiadają dyplom MBA 
- będą porozumiewali się podobnym 
językiem, zakresem wiedzy, a to ułatwia 
współpracę.  
 
- Jakie są realne korzyści ukończe-
nia studiów MBA z zakresu Project 
Management?

- Zarządzanie projektami to dziedzina, 
w której istnieje wiele standardów - ich 
znajomość dokumentuje się certyfi-
katami, wymaga także szczególnych 
predyspozycji i umiejętności menadżer-
skich. Nasz program MBA skierowany 
jest na obszar zarządzania projektami. 
Słuchacze poznają wiodące standardy 
w tej dziedzinie i są przygotowani do 

zdobycia międzynarodowych certyfi-
katów branżowych. Otrzymują również 
komplementarną wiedzę menedżerską 
istotną w zarządzaniu organizacją lub 
zespołem. W programie uwzględnili-
śmy zarówno tradycyjne, jak i zwinne 
podejście do zarządzania, aby słuchacze 
mieli możliwość wdrożenia rozwią-
zań dopasowanych do potrzeb swoich 
organizacji. 
Absolwenci studiów MBA Project Ma-
nagement WSAiB otrzymują dyplom 
dwóch uczelni polskiej i niemieckiej 
oraz zdobywają pakiet międzynarodo-
wych branżowych certyfikatów, w tym 
PRINCE2®, PMP®, które odgrywają 
istotną rolę na rynku pracy i podnoszą 
naszą wartość.
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O godzinie 12 rozpoczęła się 
Msza św. w intencji bohate-
rów kampanii wrześniowej. 

Eucharystii przewodniczył abp Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański.
We wspólnej modlitwie oprócz miesz-
kańców miasta, kombatantów i pocz-
towców wzięli udział także przedstawi-
ciele rządu i samorządowcy - Kazimierz 
Smoliński, wiceminister infrastruktury, 
europosłanka Anna Fotyga i Piotr Grze-
lak, wiceprezydent Gdańska.
- Co roku o godz. 12., stojąc w tym 
miejscu, przywołujemy tamten wrzesień 
i jego tragiczne dni. Przywołujemy rów-
nież bohaterów Poczty Polskie, którzy 

choć pokonani dla nas pozostaną nie-
zwyciężeni – mówił abp Sławoj Leszek 
Głódź podczas uroczystośći Poczta Pol-
ską w Gdańsku.
- Mam nadzieję że dojdzie do tego, że 
Poczta będzie symbolem Państwa Pol-
skiego, że stanie się symbolem służby. 
Mam nadzieję, że ten etos pracy na 
Poczcie zostanie przywrócony. Jako 
rząd chcemy to wspierać. Poczta Polska 
ma być narodowym operatorem i to nie 
tylko w zakresie tradycyjnych przesyłek 
- deklarował minister Smoliński.
Uroczystości  zakończyły się złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem Obrońców 
Poczty Polskiej.

Uczcili pamięć 
poległych pocztowców
Uroczystości w ramach 77. 
rocznicy wybuchu II wojny 
światowej odbyły się 1 wrze-
śnia przy pomniku Obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIA: Grzegorz Bryszewski



Pracodawcy Pomorza świętować będą ćwierćwiecze działalności. Uroczysta gala odbę-
dzie 29 września w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Zbliżający się jubileusz stanowi do-
skonałą okazję do wspomnień i podsumowań.

TEKST: Anna Walk, Anna Kłos| ZDJĘCIA: materiały prasowe



Pod koniec lat osiem-
dziesiątych system 
polityczno-społeczny 

w Polsce chwieje się w po-
sadach, choć o okrągłym 
stole jeszcze nie było mowy, 
a gospodarka z galopującą 
inflacją woła o pilne syste-
mowe rozwiązania napraw-
cze. W państwowych przed-
siębiorstwach zaostrzają się 
konflikty między kadrą za-
rządzającą a pracownikami. 
Menedżerowie są bezradni. 
W negocjacjach ze związ-
kowcami i z rządem w po-
jedynkę stoją na straconej 
pozycji. 
Idea integracji środowiska 

pracodawców jako prze-
ciwwagi dla pracowniczych 
związków zawodowych 
nabrała kształtu dzięki To-
warzystwu Naukowemu 
Organizacji i Kierownictwa 
Oddziału w Gdańsku, które 
na 20 grudnia 1988 roku 
zwołało zebranie założy-
cielskie Gdańskiej Rady 
Dyrektorów. Akces do niej 
zgłosiło dwudziestu dyrekto-
rów głównych państwowych 
przedsiębiorstw Wybrzeża 
Gdańskiego. 
Dnia 29 listopada 1990 roku, 
na walnym zgromadzeniu, 
sześćdziesięciu dyrektorów 
naczelnych zmieniło nazwę 

Droga ku... 
Pracodawcom Pomorza

z Gdańskiej Rady Dyrek-
torów na Gdańską Radę 
Pracodawców, by podkreślić 
charakter stowarzyszenia 
zbieżny z organizacjami 
pracodawców na Zachodzie. 
Przedstawiciele GZP brali 
udział m.in. w pracach Euro-
pejskiej Federacji Pracodaw-
ców Ochrony Zdrowia, Kra-
jowej i Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia, Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społeczne-
go, Wojewódzkiego Sejmiku 
Gospodarczego, który potem 
przekształcił się w Regional-
ną Radę Przedsiębiorczości 
przy marszałku wojewódz-
twa pomorskiego. 
W 2010 roku Gdański Zwią-
zek Pracodawców zmienił 
nazwę na „Pracodawcy Po-
morza”, zmienił swoje logo, 
a także wizerunek i sposób 
działania, zmierzający do 
uaktywnienia członków. 
Obecnie do organizacji, 
która jest największą i naj-
starszą w regionie, należy 
około dziewięćset firm. Dla 
usprawnienia współpracy 
firm o wspólnych zain-
teresowaniach powołane 

zostały rozmaite sekcje 
branżowe, 
których członkowie spo-
tykają się przynajmniej 
raz w miesiącu. Ponadto 
w strukturach terenowych 
spotykają się przedsiębiorcy 
mieszkający poza aglome-
racją Trójmiasta, a liderzy 
lokalni działają również 
we wszystkich powiatach 
województwa pomorskiego, 
współpracując z regionalny-
mi klubami biznesu, organi-
zacjami samorządu gospo-
darczego oraz stowarzysze-
niami. Misją Pracodawców 
Pomorza jest długofalowy, 
dynamiczny rozwój gospo-
darczy regionu pomorskiego 
i podmiotów zrzeszonych 
w organizacji. Natomiast 
celem wspólnego działania 
jest obrona interesów pra-
codawców, reprezentowanie 
ich wobec władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej oraz 
instytucji nadzorujących 
i kontrolujących przedsię-
biorstwa, a także dbałość 
o utrzymanie popraw-
nych stosunków w relacji 
pracodawca–pracobiorca.
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zbiGniew canowiecki,
prezydent Pracodawców Pomorza

25 lat temu, w 1991 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o organizacjach pra-
codawców. Stało się to w wyniku przemian ustrojowych, jakie zaszły 
w Polsce po 1989 roku. Fakt ten umożliwił tworzenie samorządnych 
i niezależnych od organów administracji rządowej i samorządu te-
rytorialnego organizacji, zrzeszających na zasadzie dobrowolności 
pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą. 25 lat dzia-
łalności organizacji pracodawców na Pomorzu jest więc okazją do 
podsumowania, refleksji oraz prezentacji dokonań i planów na przy-
szłość. Mamy nadzieję, że oczekiwania naszego środowiska spełni 
książka, a w zasadzie opracowanie monograficzne pt. „Pracodawcy 
Pomorza – historia i dorobek”, którą wydaliśmy z okazji naszego jubile-
uszu. Publikacja jest próbą usystematyzowania 25-letniej historii naszego 
związku. jest książką o inicjatywach, projektach, zrealizowanych pomysłach 
oraz o sukcesach zrzeszonych firm i ludzi w nich zatrudnionych. Przez 25 lat nasza 
organizacja systematycznie się rozwijała - zarówno pod względem prowadzonej działalności 
statutowej, jak i ilości członków, reprezentując ich wobec władz państwowych i samorządowych 
oraz instytucji nadzorczych i kontrolnych. jednocześnie konsekwentnie budowała pozytywny 
wizerunek pracodawcy, upowszechniając zasady etyki zawodowej w działalności gospodarczej 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspierała swoich członków w realizacji zadań go-
spodarczych, ale także promowała zasady rozwiązywania konfliktów społecznych na zasadzie 
dialogu i porozumienia. Dlatego też publikacja „Pracodawcy Pomorza - historia i dorobek” jest 
ukłonem i podziękowaniem wszystkim osobom, które w okresie ostatnich 25 lat tworzyły do-
tychczasową historię naszego Związku. Każda z nich ma swój wkład w dzisiejszy wizerunek 
i postrzeganie naszego środowiska przez władze i społeczeństwo. Dzięki nim „Pracodawcy Po-
morza” stali się obecnie silną, a zarazem największą regionalną organizacją w Polsce, działającą 
w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z 1991 roku. 

jeRzy jeRkiewicz,
prezes Pracodawców Pomorza 

Zostałem powołany na stanowisko prezesa organizacji na kaden-
cję 2016 - 19 podczas Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze-
go w dniu 14 czerwca. jednocześnie dotychczasowy prezes, pan 
Zbigniew Canowiecki, objął funkcję prezydenta, a do zarządu we-
szły następujące osoby: Tomasz Balcerowski, Maciej Grabski, Szy-
mon Faliszewski, lidia Kodłubańska, Andrzej Pastuszka, Wojciech 
Szczepański, Tomasz limon i julian Zieliński. Nie planujemy w orga-
nizacji żadnej rewolucji, ponieważ jest ona zbudowana i prowadzona 
prawidłowo, nastąpią natomiast pewne zmiany ewolucyjne, polegające 
na dostosowaniu jej funkcjonowania do nowych potrzeb i wyzwań. or-
ganizacja się bardzo rozrosła, liczy 900 firm, więc po prostu podział funkcji 
zarządczych między prezydenta i prezesa stał się koniecznością.  Z racji ilości 
przedsiębiorstw, zgłaszanych przez nie spraw, licznych odwiedzin oraz konieczności uczestni-
czenia w spotkaniach i konferencjach poza siedzibą organizacji, codzienna obecność któregoś 
z nas w biurze przy Alei Zwycięstwa 24 jest obowiązkiem. Nie da się efektywnie kierować takim 
gremium, bywając w biurze np. raz w tygodniu.  W dalszym ciągu będą działać oddziały terenowe 
(jest ich ponad 20), oraz sekcje branżowe (21). Z tym, że planujemy powołanie sekcji firm rodzin-
nych, która ma się wyłonić z sekcji handlu i usług. Dostrzegamy potrzebę „przypisania” każdemu 
z członków Zarządu funkcji opiekowania się którąś z sekcji branżowych. Wprowadzamy też zwy-
czaj odbywania posiedzeń wyjazdowych zarządu i ewentualnie Rady PP w terenie – w siedzi-
bach wytypowanych firm członkowskich. Wyjazdy takie miałyby odbywać się co najmniej raz na 
kwartał. już mamy zgłoszenia chętnych do goszczenia władz PP – w październiku odwiedzimy 
firmę Trefl, potem zaprasza prezes Maciej Grabski do olivia Business Centre. liczymy na owocną 
współpracę ze wszystkimi członkami organizacji, szefami sekcji i oddziałów terenowych, na ich 
świeże i oryginalne pomysły.
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boGdan GóRski,
prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski 

Bardzo cenimy sobie współpracę z Pracodawcami Pomorza i docenia-
my ich inicjatywę związaną z rozwojem gospodarczym naszego regio-
nu. Z jednej strony jest to bowiem kojarzenie ludzi biznesu i wspiera-
nie ich w biznesowych relacjach, budując nowe projekty i inicjatywy. 
Z drugiej zaś strony doceniamy również inicjatywę w zakresie kon-
sultacji i wspierania prac legislacyjnych oraz pomoc w pracy organów 
ustawodawczych, mających wpływ na tworzenie przyjaznego prawa. 

Dla nas, jako firmy o zasięgu lokalnym, szczególnie ważne są takie dzia-
łania służące rozwojowi pomorskiej przedsiębiorczości. 

PRof. dR hab. PiotR doMiniak, 
prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji 
Politechniki Gdańskiej 

Współpraca z Pracodawcami Pomorza, największą organizacją praco-
dawców w naszym regionie, była, jest i będzie jednym z priorytetów 
budowania relacji pomiędzy Politechniką Gdańską a gospodarką. Gra-
tulując sukcesów w minionym 25-leciu w zakresie integracji gospo-
darczego środowiska Pomorza, życzylibyśmy pracodawcom i uczelni 

podobnych osiągnięć w zakresie efektywnej współpracy pomiędzy 
światem biznesu i światem akademickim.

anna Pestilenz,
właścicielka Hotelu Szafir

Zdecydowałam się zostać członkiem Pracodawców Pomorza ponieważ 
pozwala mi to na budowanie marki i kształtowanie pozytywnego wize-
runku firmy. Dodatkowo mam możliwość korzystania z wiedzy i do-
świadczeń innych przedsiębiorców. uważam, że Pracodawcy Pomo-
rza działają bardzo prężnie. Poprzez częste spotkania i szkolenia dają 
wiele możliwości rozwoju przedsiębiorcom. Wydarzenia biznesowe, 
które organizują, sprzyjają integracji i nawiązywaniu kontaktów. Pra-

codawcy Pomorza aktywnie promują swoich członków, co daje większą 
rozpoznawalność na rynku. W ogóle dobrze, że funkcjonują organiza-

cje zrzeszające przedsiębiorców. Dają one wsparcie i poczucie ochrony 
praw pracodawców, a także służą pomocą w sprawach spornych. Dodatko-

wo umożliwiają dialog z przedsiębiorcami z różnych branż oraz współpracę 
z uczelniami wyższymi i z jednostkami samorządu terytorialnego. 

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

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

biuro@expressy.pl
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jan łabas,
prezes Alu International

Trudno funkcjonować na rynku, działać, być członkiem społeczno-
ści w swoim rejonie, gminy, miasta, czy województwa w izolacji, 
w oderwaniu od wszystkiego, co nas otacza. uważam, że należy 
być aktywnym, a przynajmniej starać się i to na każdym polu pry-
watnym, czy też zawodowym. Dlatego podjąłem decyzję o przy-
stąpieniu do Pracodawców Pomorza. Dlaczego akurat powyższa 
organizacja? To Stowarzyszenie zarekomendowali moi koledzy, 
przyjaciele, którzy już wcześniej byli aktywnymi członkami Pra-
codawców Pomorza (wcześniej Gdański Związek Pracodawców – 
red.). Działalność powyższej organizacji w skali od 1 do 10 oceniam 
na 8 , 9, a nie na 10, bo zawsze może być lepiej. Pracodawcy Po-
morza nie tylko integrują środowisko przedsiębiorców, ale też inicjują 
zmiany w przepisach, pomagają w rozwiązywaniu problemów i zabiegają 
o właściwe stosunki na linii pracodawca – urzędnik. Istnienie organizacji, 
które zrzeszają przedsiębiorców, w dzisiejszych czasach zdaje się być niezbędne. 
W dobie gospodarki rynkowej, kto mocniejszy, wygrywa więcej. Pole oddziaływania, siła 
nacisku, lobbing są tym większy, im większa jest reprezentacja. Pracownicy zrzeszają 
się w liczne związki zawodowe, najczęściej branżowe. Pracodawcy, chcąc być silnym 
partnerem, też muszą się jednoczyć.

PRof. jeRzy liMon,
dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 

Współpraca środowiska biznesowego i kulturalnego to klasyczna 
relacja, którą realizujemy w naszej instytucji między innymi wła-
śnie z organizacją Pracodawcy Pomorza, która wielokrotnie wysy-
łała sygnały wskazujące na jej poparcie względem promocji kul-
tury - chociażby informując swoich członków o naszych inicjaty-
wach kulturalnych za pośrednictwem swojej strony internetowej. 
Dzięki współpracy z Pracodawcami Pomorza nawiązujemy rów-
nież owocne kontakty biznesowe w zakresie turystyki w naszym 
regionie. Zadaniem Pracodawców Pomorza jest przekazywanie 
wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem potrzeb współczesnych 
pracodawców i środowiska biznesowego. Pracodawcy Pomorza budu-
ją również dobry kapitał społeczny poprzez promocję innych inicjatyw, 
wychodzących poza sferę biznesową, wspierając edukację, naukę, sport, 
działalność charytatywną. Tego typu organizacje są potrzebne, zarówno by jedno-
czyć środowisko gospodarcze - spełniając swoje zadania statutowe – jak i wzmacniać 
współpracę między środowiskiem biznesu i kultury oraz pokazywać wielopoziomowe 
korzyści, płynące z ich współpracy. 

zenon ziaja,
prezesa Ziaja Ltd 
Członkostwo w gronie Pracodawców Pomorza jest dla nas ważne 
zarówno ze względów biznesowych, jak i wizerunkowych. Niesie 
za sobą korzyści dla obydwu stron. Wzajemne wsparcie znacz-
nie przyczynia się do aktywizacji środowiska biznesowego na 
Pomorzu. Pełni też istotną rolę w ogólnopolskiej i zagranicznej 
promocji produktów oraz usług firm z naszego województwa. or-
ganizacja skupiająca pracodawców, korzystająca z ich dorobku 
i doświadczeń, wnosi silny wkład w rozwój przedsięwzięć bizne-
sowych i może z powodzeniem dbać o ich prawidłowe funkcjono-
wanie w zmieniających się warunkach rynkowych. Firma Ziaja stara 
się aktywnie wspierać tego typu inicjatywy wykorzystując 27- letnie 
doświadczenie i potencjał silnej, rozpoznawalnej marki, która inspiracje 
nierzadko czerpie z zasobów Pomorza.
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T omasz Limon, dyrektor 
zarządzający „Praco-
dawców Pomorza”, który 

wraz z Anną Borkowską, dyrektor 
Pomorskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w Gdyni otworzył to 
wydarzenie, z nieukrywaną satysfak-
cją przyznał, że zainicjowanie spo-
tkań w takiej formule było strzałem 
w dziesiątkę. 
Na początku Justyna Wojtaszczyk, 
właścicielka agencji marketingowej 
i PR Keyk Project Marketing&Media, 
– która wraz prezesem Fundacji na 
Rzecz Rozwoju Talentów Ireneuszem 
Osińskim pełnią funkcję współorga-
nizatorów i ambasadorów tego cyklu 
– zaprezentowała wyniki ankiety 
przeprowadzonej pośród uczestników 
ubiegłych spotkań, w znacznej więk-
szości zrealizowanych w Gdańsku, 
w siedzibie "Pracodawców Pomorza". 
Pierwsza edycja „Biznes to relacje” 
to osiem spotkań, które zgromadziły 
łącznie blisko 400 osób. Odbiorcy 
takich networkingowych interak-
cji, podczas których poszerzanie 
grona wartościowych kontaktów 
biznesowych łączy się z udziałem 
w dopasowanych do potrzeb chwi-
li prelekcjach specjalistów, prawie 
jednogłośnie (96,7%) poleciliby bez 
mniejszego wahania „Biznes to re-
lacje” znajomym, klientom, a także 
kontrahentom. 
Dzięki zrealizowanej w następnej 
kolejności prelekcji Katarzyny Ma-
tuszak, dyrektor rozwoju przed-

siębiorczości w Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A., możliwe stało się 
zebranie pokaźnej liczby informacji 
na temat programu Pomorski Broker 
Eksportowy, będącego pierwszym 
regionalnym kompleksowym syste-
mem wspierania działalności pomor-
skich przedsiębiorców za granicą. 
Prowadzony od lipca 2016 roku do 
czerwca 2023 roku Pomorski Broker 
Eksportowy w liczbach to zaanga-
żowanie blisko 84 mln zł. Agencja 
Rozwoju Pomorza S.A. jest partne-
rem wiodącym tej szeroko zakrojonej 
inicjatywy, w której biorą udział 
również: Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza, Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość (OT Gdańsk), 
Gdańska Fundacja Przedsiębior-
czości, Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego i Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny. 
Doktorantka Uniwersytetu Gdań-
skiego, prezes zarządu Design and 
Business, audytor wzorniczy, do-
radca biznesowy Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza, menedżer 
kierunku Wyższej Szkoły Bankowej. 
O kim mowa? O Dominice Cze-
chowskiej, drugiej prelegentce, która 
w trakcie prezentacji "Think Design 
– myśl wzorniczo!" opowiedziała 
uczestnikom piątkowego „Biznes to 
relacje” o wdrażaniu wzorniczych 
rozwiązań biznesowych, które po-
zwalają na wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa.

Biznes to relacje
Druga edycja spotkań networkingowych „Biznes to relacje” 
odbyła się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym 
w Gdyni. Cykl tych spotkań zainicjowany został w zeszłym roku 
w strukturach „Pracodawców Pomorza”. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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miChał tekliński

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor 
ds. Rynków Międzynarodowych 
w Mennicy Wrocławskiej Grupa 
Goldenmark. Absolwent elektroniki 
na Politechnice Wrocławskiej i po-
litologii na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Doświadczenie menedżerskie 
zdobywał w czasie kilkuletniej 
pracy w instytucjach samorzą-
dowych i naukowych, a także 
w czasie zarządzania własną firmą 
informatyczną. Pasjonat tzw. Trze-
ciego Sektora, Prezes Fundacji 
Politismos.

T o jednocześnie wartość 
przekazywana kolejnym 
pokoleniom. W naturalny 

sposób pojawia się pytanie, jak takie 
oszczędności nie tylko pomnażać, ale też 
chronić. Odporne na inflację i wolne od 
podatków złoto to doskonały sposób na 
utrzymanie wartości zaoszczędzonych 
pieniędzy i sposób na bezpieczne przeka-
zanie majątku.

złoto baRdziej dostęPne

Najlepszym sposobem na gromadzenie 
złota jest zakup sztabek lub monet. Złoto 
jest dziś towarem bardzo dostępnym. 
Najmniejsze sztabki są już dostępne za 
ok. 200 zł, możemy też kupić sztabki 
kilogramowe za ok. 150 tys. złotych. 
Najbardziej popularne i optymalne (pod 
względem ceny jednego grama) są sztab-
ki uncjowe, czyli o wadze 31,1 gramów 
i cenie ok. 5 tys. zł. Złoto jest coraz bar-
dziej dostępne i popularne w Polsce także 
ze względu na rosnący rynek dystrybucji. 
Nad Wisłą działa kilku renomowanych 
dystrybutorów z własną siecią oddziałów.

atuty kRólewskieGo kRuszcu

Nagłe zwiększenie wydobycia złota jest 
praktycznie niemożliwe. Nie da się go 
„dodrukować” jak w przypadku pie-
niędzy. Złota nie można też sztucznie 
wytworzyć czy wyprodukować. Dlate-
go w wielu rejonach świata gorączka 
złota ciągle nie gaśnie. Eksperci sza-
cują, że całe złoto świata zmieściłoby 
się w 112 wagonach towarowych, czyli 
przewiozłyby go 3 „złote pociągi”. 
Złoto ma również unikalne właści-
wości fizyczne i chemiczne, w profe-
sjonalnym laboratorium, odpowiedni 
specjalista bezbłędnie rozpozna 
fałszywkę. Dlatego kupując złoto 
warto stawiać na zaufanych dostaw-
ców i zwracać uwagę czy złoto ma 
odpowiednie certyfikaty. Dobrym 
przykładem jest złoto certyfikowane 
przez London Bullion Market Asso-
ciation (LBMA) czyli stowarzyszenie 
przy londyńskiej giełdzie. Warto pytać 
o złoto od producentów zrzeszonych 
w LBMA, w polskich sklepach. 

Kapitał 
na pokolenia
W dzisiejszych czasach praktycznie nie trzeba już przekonywać, że najlepszym zabezpie-
czeniem przyszłości są oszczędności, które udaje nam się gromadzić na przestrzeni lat. 

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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bez Podatków i inflacji

Królewski kruszec od wieków znany 
jest z utrzymywania wartości. Dziś do-
skonale chroni on oszczędności przed 
inflacją. Systemy ekonomiczne się 
zmieniają, pieniądze papierowe i elek-
troniczne bywają niepewne, a złoto 
świetnie opiera się inflacji i ma dość 
stabilną cenę. Nawet w świecie finan-
sistów czy bankierów jest uznawane 
za rodzaj "bezpiecznej przystani". Przy 
czym należy jeszcze raz podkreślić, 
ze najlepiej posiadać je w postaci 
fizycznej. 
W ostatnich 40 latach złoto zanotowa-
ło też kilka spektakularnych wzrostów 
cen, szczególnie w czasie kryzysów, 
ale warto pamiętać, że złoto lubi 
cierpliwość i nie warto patrzyć na nie 
jako sposób na łatwy i szybki zarobek. 
Warto też pamiętać, że złoto jest zwol-
nione z podatku VAT i wolne od tzw. 
podatku Belki.
Jeśli chcemy spojrzeć na złoto jako 
inwestycję, to najlepiej planować ją 

w długoterminowej perspektywie. 
Przykładowo w sierpniu 2006 roku 
złoto było wyceniane na ok 590 dola-
rów za uncję (31,1 gramów), w sierp-
niu 2016 roku, czyli po 10 latach, cena 
złota to ok. 1350 dolarów za uncję czy-
li 128% zwrotu z inwestycji. To spekta-
kularna liczba, jedna warto pamiętać, 

że nikt nie może zagwarantować 
takiego zwrotu w przyszłości. Jeszcze 
raz podkreślmy, że największą siłą 
złota jest stabilność i przechowywanie 
wartości pieniądza w czasie. Dlatego 
warto część oszczędności ulokować 
w fizycznych sztabkach lub monetach.





TEKST: Anna Walk, Anna Kłos| ZDJĘCIA: materiały prasowe

Już 30 września w Starogardzie Gdańskim odbędzie się uroczysta gala z okazji 25-lecia 
istnienia pierwszej organizacji przedsiębiorców w powiecie starogardzkim, której kon-
tynuatorem jest Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców. Będzie to spotka-
nie ludzi biznesu, samorządowców oraz osób związanych ze sportem i kulturą.
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Historia Starogardzkiego Klubu Biznesu 
– Związku Pracodawców sięga 1991 roku, 
kiedy to została zarejestrowana Izba Rolniczo 
– Przemysłowo - Handlowa „Kociewie”. Zało-
żyło ją 26 przedsiębiorców i dyrektorów. Ini-
cjatorami tego ważnego przedsięwzięcia byli 
między innymi: Wojciech Chmielecki, Romu-
ald Solochewicz, Ryszard Sadowski, Tadeusz 
Kosecki, Roman Gilla i Marian Łukaszewski. 
Do 1995 roku pierwszym prezesem był Woj-
ciech Chmielecki. Do końca funkcjonowania 
Izby, czyli 1998 roku, prezesem był Tadeusz 
Molin. Organizacja, która funkcjonowała 
przez niespełna dziesięć lat, podjęła szereg 
działań mających na celu konsolidację środo-
wiska przedsiębiorców oraz właściwą repre-
zentację wobec władz wszystkich szczebli. Na 
uwagę zasługuje funkcjonowanie w ramach 
Izby Rady Rozwoju Regionalnego, która 

w wyborach samorządowych wprowadziła do 
Rady Miasta sześciu swoich przedstawicieli.
Z inicjatywy członków 3xR w 2000 roku 
powołany został Starogardzki Klub Biznesu, 
którego inicjatorami byli między innymi: 
Andrzej Kwaśniewski, Henryk Gliszczyński, 
Bolesław Buda, Henryk Kinder, natomiast 
w 2003 roku w stolicy Kociewia powołano 
Starogardzki Klub Gospodarczy, którego 
inicjatorami byli Grzegorz Borzeszkowski, 
Eugeniusz Piechowski, Andrzej Strychacki 
i Tomasz Galewski.
W 2006 roku SKB i SKG dokonały aktu połą-
czenia jako Starogardzki Klub Biznesu, który 
w 2009 roku zaczął działać jako Związek 
Pracodawców. Pierwszym prezesem został 
Bolesław Buda, który powyższą funkcję spra-
wował do 2015 roku. Obecnie SKB- ZP kieru-
je Grzegorz Borzeszkowski.

SKB – ZP. Jak to się wszystko zaczęło?

MaRiusz nieRzwicki, 
właściciel Zakładu 
Produkcji Mebli ,,Feniks”

Dlaczego nasza firma należy do Sta-
rogardzkiego Klubu Biznesu - Związku 

Pracodawców? Po pierwsze: wychodzi-
my z założenia, że większa grupa osób jest 

w stanie zrobić coś więcej. W pojedynkę działa 
się znacznie trudniej. Po drugie: dzięki uczestnic-

twu w SKB - ZP, mamy możliwość wymiany informacji biznesowych. 
oprócz tego możemy liczyć na wzajemną pomoc. Co też ważne, 
w tym środowisku jest dobra, rodzinna atmosfera. Cieszę się, że 
wspólnie działamy na rzecz regionu i jego mieszkańców.

wiesław haRtuna, 
właściciel Hartuna Sp. z o.o.

W Starogardzkim Klubie Biznesu - Związ-
ku Pracodawców działam od kilku lat. To 
dla mnie przyjemność, że mogę współ-
pracować z kolegami przedsiębiorcami, 
zwłaszcza z branży usługowo - budowla-

nej. uczestnictwo w SKB - ZP pozwala nie 
tylko na dobrą współpracę z przedsiębiorca-

mi z całego powiatu starogardzkiego, ale także 
pomaga w biznesie. Bardzo ważna jest też wymiana 

doświadczeń. Dlatego cieszę się, że niebawem będziemy wspólnie 
świętować 25-lecie powstania pierwszej organizacji przedsiębior-
ców w powiecie starogardzkim, której kontynuatorem jest Staro-
gardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców.

steffen ziMny, 
prezes zarządu STeIcO

uczestnictwo STEICo w Starogardz-
kim Klubie Biznesu – Związku Praco-
dawców stanowi dla Firmy wyjątkową 
możliwość współpracy z innymi przed-

siębiorcami zrzeszonymi w Klubie. udział 
STEICo w pracach SKB to bezcenna okazja 

do pogłębiania więzi firmy z regionem, dzięki 
angażowaniu się STEICo w regionalne projekty pro-rozwojowe. To 
także pomoc i wsparcie SKB w kontaktach z administracją rządo-
wą (objęcie statusem sse Zakładu STEICo, wprowadzenie nowego 
zawodu na listę zawodów w Polsce). SKB nieustannie i z zaangażo-
waniem promuje markę STEICo. Wzajemna, bliska współpraca obu 
organizacji przynosi wartość dodaną dla Pomorza.

MiRosław stosik, 
właściciel Agencji Zatrudnienia 

AB Uni-servis 

Do Starogardzkiego Klubu Biznesu - 
Związku Pracodawców należę już od 
kilku lat. Decyzję o wstąpieniu do SKB - 
ZP podjąłem, ponieważ tak jak dla więk-

szości z nas, również dla mnie rozwój 
regionu, w którym działam i mieszkam jest 

bardzo ważny. Starogardzki Klub Biznesu - 
Związek Pracodawców, to prężnie działające zrze-

szenie przedsiębiorców - razem stanowimy mocny głos w regionie. 
Nasze działania skierowane są nie tylko na rozwój lokalnej gospo-
darki, staramy się również mieć pozytywny wpływ na rozwój miasta 
i powiatu. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w różnych przed-
sięwzięciach dla mieszkańców, wspieramy inicjatywy związane z in-
frastrukturą, edukacją, sportem i kulturą.
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- Już 30 września w Starogardzie Gdań-
skim odbędzie się gala biznesu. Jaki jest 
jej główny cel?
 
- To będzie uroczystość urodzinowa. Klub 
obchodzi w tym roku 25-lecie swojej 
działalności i chcemy ten fakt uczcić, więc 
spotykamy się, aby świętować.

- To już kolejne takie przedsięwzięcie 
w ostatnich latach. Zapewne możemy 
się spodziewać nagród i wyróżnień dla 
przedsiębiorców. W jakich konkretnie 
kategoriach?

- Nagrody i wyróżnienia będą w wielu 
kategoriach, m.in. dla przedsiębiorców, 
którzy wspierali kulturę, sport, byli aktyw-
ni w sferze budownictwa lub szkolnictwa 
zawodowego, ale tych niespodzianek nie 
chciałbym zdradzać przed imprezą.

- Jest Pan prezesem Starogardzkiego 
Klubu Biznesu – Związku Pracodaw-
ców. Proszę przybliżyć czytelnikom 
działalność powyższej organizacji.

- Tego, co Klub zrobił przez ostatnie 25 
lat lub co robi na co dzień, nie da się 
opowiedzieć w kilku zdaniach. Celem 
Klubu jest przede wszystkim wspieranie 
przedsiębiorców w realizacji ich celów 
biznesowych, a także w rozwiązywaniu 
problemów, z którymi borykają się na co 
dzień. Patrząc jednak z perspektywy tych 
25 lat, zauważam, że w ostatnich latach 
poświęcamy najwięcej czasu na wspiera-
nie naszej lokalnej społeczności w sferze 
działań społecznych. Angażujemy się 
w organizowanie i finansowanie więk-
szości ważnych wydarzeń sportowych, 
kulturalnych, jak również działań o cha-
rakterze socjalnym. Myślę, że jesteśmy 
bardzo aktywnym partnerem dla samo-
rządów miejskich i gminnych, a także 
dla samorządu wojewódzkiego w wielu 
przedsięwzięciach, które niekoniecznie 
związane są bezpośrednio z biznesem, 
ale które dotyczą codziennego życia nas 
mieszkańców.

- Czy z roku na rok przybywa nowych 
członków Starogardzkiego Klubu Biz-
nesu – Związku Pracodawców?

- Klub z roku na rok rośnie w siłę i to nie 
tylko przez liczbę członków - jest nas już 
prawie 150, ale przede wszystkim przez to 
co robimy i w co się angażujemy.

- Z jakimi na co dzień problemami Pań-
stwo się borykają?

- Trudno byłoby przyznać się, że na co 
dzień borykamy się z jakimiś poważny-
mi problemami, ale na pewno najwięcej 
z nich pojawia się w sferze relacji z admi-
nistracją publiczną, które dotyczą ogólnie 
mówiąc: „okrutnej biurokracji”. Gdyby 
prześledzić te ostatnie 25 lat to biuro-
kracja w Polsce rozwinęła się do takich 
rozmiarów, że właśnie to staje się naszym 
codziennym problemem.

- Czego można życzyć środowisku 
przedsiębiorców?

- Życzyć można nam wszystkiego do-
brego, ale tego, czego nam najbardziej 
potrzeba, to stabilności działań naszego 
państwa.

Wspieramy 
lokalną 

społeczność
Z Grzegorzem Borzeszkowskim, prezesem Starogardzkiego Klubu Biznesu 
- Związku Pracodawców, rozmawia Sebastian Dadaczyński.

ZDJĘCIE: Sebastian Dadaczyński
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- Świat jest w przełomowym momencie rozwoju cywilizacyjnego. Nadchodzi nowa era 
i my potrafimy sprostać jej wymaganiom – mówią z satysfakcją ludzie z przedsiębiorstwa Flex 
(d. Flextronics) w Tczewie. Jest to era inteligentnych urządzeń, potrafiących komunikować się 
z sobą – w służbie człowieka.

Flex 
w sieci rewolucji 
technologicznej

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Wszystko zaczyna się od transmisji danych do kon-
kretnych urządzeń, które są podłączone do Inter-
netu i dzięki temu są w stanie komunikować się 

ze sobą, ułatwiając nam w ten sposób realizację codziennych 
obowiązków. Zacznijmy od inteligentnego domu, w którym 
człowiek będzie mieszkał. W niedalekiej już przyszłości lo-
dówka sama zauważy czego brakuje i będzie kontaktowała się 
z telefonem i zamawiała zakupy. Samochód sam wykryje swe 
niedoskonałości czy zagrożenia i wyśle odpowiedni sygnał 
do stacji obsługi. System, który budzi mieszkańca np. o 6.00 
rano, otrzyma sygnał, że są korki na drodze, więc obliczywszy 
ile czasu będzie on na pokonanie ich potrzebował, włączy 
budzenie o tyle wcześniej. 
Podobnie mogą zacząć funkcjonować wszystkie gałęzie prze-
mysłu i rolnictwa. Na przykład kilka czujników rozmiesz-
czonych na polu zbierze informacje gdzie rośliny potrzebują 
azotu a gdzie i kiedy wody i prześle „zamówienie” do odpo-
wiednich urządzeń wykonawczych. 

w PRzeMyśle oznacza to całkowitą 
zMianę Modelu biznesoweGo

Ogromnym potencjałem dla firm produkcyjnych 
jest możliwość budowania inteligentnych sieci 
maszyn, które niezależnie się komunikują 
i synchronizują ze sobą, zmniejszając ko-
nieczność interwencji operatora. Wpisuje 
się to w trend Przemysł 4.0, w ramach 
którego w fabrykach wykorzystuje się 
i przetwarza ogromne ilości danych 
w czasie rzeczywistym. Charakte-
rystyczna dla Przemysłu 4.0 jest też 
zmiana polegająca na tym, że techno-
logie stosowane niegdyś tylko w jednej 
branży, przenoszone są teraz także na 
inne obszary, czyli na przykład te same 

wyświetlacze mogą z sukcesem sprawdzić się zarówno w mo-
toryzacji, jak i w produktach medycznych. Ma to szczególne 
znaczenie w tak dużej firmie jak Flex, która działa w 30 kra-
jach na prawie wszystkich rynkach, m.in. telekomunikacyj-
nym, energetycznym, medycznym, rolniczym czy produktów 
konsumenckich.

szybko nadchodzi eRa inteliGentnych uRządzeń

To wcale nie musi być odległa przyszłość. Nowe technologie 
i wynalazki są coraz szybciej przyswajane przez społeczeń-
stwa. Jeśli przyjmiemy, że moment upowszechnienia nastę-
puje, gdy 25% społeczności posługuje się nowością technolo-
giczną, to w przypadku elektryczności od wynalazku do tego 
momentu upłynęło 46 lat, telefonu – 35 lat, ale już przy tele-
fonii komórkowej wystarczyło 13 lat a przy internecie – tylko 
7 lat. Kolejna rewolucja jest już w toku. Obecnie rynek inte-
ligentnych urządzeń jest wart około 10 mld dolarów, przewi-
duje się, że do roku 2025 do 11 trylionów dolarów wzrośnie 
globalna wartość ekonomiczna wygenerowana przez rynek 

internetu rzeczy,  a ponad 50 mld urzą-
dzeń będzie bezpośrednio łączyć 

się, tworząc pseudospo-
łeczności komunikujące 

się ze sobą w służbie 
człowieka.  

czy wiesz, że?
Flex działa w Tczewie od 2000 roku• 
49% pracowników Flex to kobiety• 
7,5 roku to średni czas pracy jednej osoby• 
219 inżynierów pracuje we Flex• 
60 000 m² zajmują 3 hale w parku produkcyjnym • 
w Tczewie
11 000 miejsc paletowych znajduje się w magazynie• 
27,5 ton nacisku na minutę generują maszyny we Flex  • 

w ostatnich latach fiRMę flex 
doceniono kilkoMa naGRodaMi:

Nokia Quality Award• 
CEE Manufacturing Award• 
Pomorska Nagroda jakości• 
Gryf Medialny• 
Nagroda Ministra Gospodarki• 



co ofeRuje flex?

Firma oferuje dostęp do zestawu różno-
rodych i nieustannie zmieniających się 
technologii, które mogą być stosowane 
w niewyczerpanych kombinacjach 
w różnych branżach, czyli:

- Na codzień pomagamy naszym 
klientom w projektowaniu produktów, 
budowaniu prototypów, zajmujemy się 
masową produkcją oraz logistyką, czyli 
dostarczamy usługi w ramach całego 
cyklu życia produktu, od koncepcji 
aż po wycofanie z rynku. Dla naszych 
klientów wytwarzamy też produkty wy-
posażone w nowe technologie lub będą-
ce pionierami na dopiero powstających 
rynkach, np. drukarki 3D czy stacje ba-
zowe dla LoRa - nowej wąskopasmowej 
technologii bezprzewodowej transmisji 
danych, która doskonale nadaje się do 
komunikacji przedmiotów, czyli inter-
netu rzeczy – mówi Stanisław Motylski, 
dyrektor ds. rozwoju we Flex w Tczewie.

PRacowników szkoliMy saMi

Flex w Tczewie zatrudnia 4000 pracow-
ników i angażuje się także w proces ich 
edukacji, a później szkolenia, współpra-
cując ze szkołami oraz uczelniami.
- Cieszymy się, że dla naszych władz co-
raz większe znaczenie ma szkolnictwo 
zawodowe. Od lat widzieliśmy potrzebę 
rozwoju współpracy pomiedzy szkołami 
a biznesem, wspieraną przez samorza-
dy i instytucje otoczenia biznesu. Jest 
to niezwykle ważne, ponieważ dobrze 
przygotowane programy edukacyjne 
oraz nastawienie na zdobycie praktycz-
nych umiejętności wpłyną na to, jak 
absolwent odnajdzie się na rynku pracy. 
Właśnie dlatego już wiele lat temu po-
stanowiliśmy zaangażować się w rozwój 
szkolnictwa zawodowego, oferując swo-
ją wiedzę, doświadczenie oraz wsparcie 
finansowe – mówi Arkadiusz Wódar-
czyk – HR Menedżer, odpowiedzialny 
za ten dział funkcjonowania firmy.
O tym, że robią to dobrze, świadczy wy-
różnienie, które w 2015 roku otrzymali 
od Ministerstwa Gospodarki, a także 
główna nagroda HR Innovator wręczo-
na w trakcie XXI Kongresu Kadry. Fir-

ma od kilku 
lat wspiera 
szkoły sty-
pendiami, 
sprzętem, 
oferuje staże 
i praktyki.
- Skupiliśmy się 
na terenie 3 naj-
bliższych powiatów 
– mówi Arkadiusz Wódar-
czyk.  Mamy własną wewnętrzną 
szkołę (FlexSchool), gdzie jesteśmy 
w stanie przekwalifikować osoby z róż-
nym zawodem na operatorów nowocze-
snych maszyn sterowanych numerycz-
nie. Ponadto w poprzednich latach fir-
ma była partnerem programu POKL 9.2 
„SZKOŁA+BIZNES”, w ramach którego 
7 placówek edukacyjnych w wojewódz-
twie pomorskim zostało wyposażonych 
w laboratoria elektroniczne i mechatro-
niczne. W trakcie projektu specjaliści 
m.in. z Flex’a przeszkolili 880 uczniów, 
którzy otrzymali uprawnienia SEP oraz 
branżowe certyfikaty IPC-A610, hono-
rowane na całym świecie. Uczniowie 
oraz nauczyciele mają dostęp do pro-
gramu praktyk oraz transferu wiedzy 
dotyczącej najnowszych technologii 
i procesów wykorzystywanych w fabry-
kach Flex’a w Polsce i na całym świecie. 
Trenerzy z wewnętrznej akademii 
Flex School regularnie prowadzą zajęcia 
i szkolenia na terenie pomorskich szkół. 
Dzielą się swoim doświadczeniem, 
mając świadomość, że dzięki temu 
uczniowie uzyskują dostęp do informa-
cji oraz zdobywają umiejętności, które 
w przyszłości rzeczywiście będą mogli 
wykorzystywać.

Flex dostarcza 
kompleksowe 
rozwiązania przy-
szłości dla małych 
i dużych firm 
w zakresie projekto-

wania i wytwarzania 
produktów, z wyko-

rzystaniem nowocze-
snych technologii. Swoim 

klientom zapewnia usługi 
inżynieryjne, produkcyjne oraz 

zintegrowany łańcuch dostaw. Flex 
zatrudnia 200 000 pracowników w 30 

krajach i kieruje się misją budowania bardziej 
inteligentnego świata.

Flex w Tczewie powstał w 2000 roku. Firma 
zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 
zatrudnia 4000 pracowników i posiada park 
przemysłowy, na który składają się trzy budynki 
o powierzchni 60 tysięcy m². W pierwszym 
z nich odbywa się montaż płytek elektronicz-
nych, modułów oraz urządzeń elektronicznych. 
W drugiej hali ma miejsce obróbka metalu 
i montaż złożonych produktów, takich jak szafy 
bazowe do telefonii komórkowej, drukarki 3D 
czy maszyny samoobsługowe. Trzeci i najnow-
szy obiekt spełnia funkcję nowoczesnego cen-
trum logistycznego.
Tczewska fabryka oferuje swoim klientom całą 
gamę usług, poczynając od projektu produktu, 
poprzez opracowanie linii produkcyjnej, pro-
dukcję, aż po kompleksowe usługi dystrybu-
cyjne i logistyczne. Realizuje zamówienia dla 
znanych na całym świecie marek m.in. z branży 
telekomunikacyjnej, przemysłowej, wydobyw-
czej oraz elektroniki użytkowej. Klientami Flex 
w Tczewie są zarówno światowe korporacje, 
jak i firmy średnie oraz dopiero rozpoczynające 
działalność.
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Zwrot 
w stronę Chin

Z Bartłomiejem Nowakowskim, prezesem zarządu Centrum Współpracy 
Chińsko-Pomorskiej Sp. z o.o., rozmawia Rafał Korbut. 

 ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Kiedy powstało CWC-P i jaka była główna idea powołania 
go do życia?

- Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej powstało na po-
czątku 2015 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie 
na specjalistów do spraw rynku chińskiego. Polscy przedsię-
biorcy coraz chętniej i liczniej zwracają się w stronę Chin, lecz 
bez znajomości tamtejszej kultury, języka, rynku oraz podsta-
wowych zasad prowadzenia interesów z Chińczykami bardzo 
ciężko jest osiągnąć sukces. Postanowiliśmy więc zebrać ze-
spół doświadczonych prawników, ekonomistów oraz sinolo-
gów, którzy przez lata mieszkali i studiowali, bądź pracowali 
w Chinach i zaoferować polskim, w szczególności pomorskim 
przedsiębiorcom profesjonalną i wielopłaszczyznową pomoc, 
której potrzebują przy nawiązywaniu współpracy z Chińczy-
kami. Specjalizujemy się głównie w doradztwie prawno-eko-
nomicznym i analizach rynkowych, ale pełna oferta Centrum 
Współpracy Chińsko-Pomorskiej jest 
bardzo wszechstronna. 
Od momentu powołania Centrum 
Współpracy Chińsko-Pomorskiej 
kieruje nami chęć intensyfikacji oraz 
dywersyfikacji wymiany handlowej, 
kulturowej oraz naukowej pomiędzy 
Polską i Chinami.

Waszym celem działalności jest 
przede wszystkim...?

- Naszym głównym celem jest ułatwie-
nie nawiązywania, utrzymywania i po-
głębiania kontaktów pomiędzy polski-
mi i chińskimi partnerami biznesowy-
mi oraz wspieranie ich w trakcie całego 
procesu – począwszy od nawiązania 
pierwszego kontaktu aż do podpisania 
umowy i zakończenia projektu. Poma-
gamy także przełamać barierę językową 
oraz kulturową. Ponadto, wspomaga-
my integrację środowiska biznesowego 
Pomorza i Chin, wspieramy pomor-
skich przedsiębiorców w wykorzysta-
niu ogromnego potencjału chińskiego i rynku, a chińskich 
przedsiębiorców w wykorzystaniu potencjału inwestycyjnego 
regionu Pomorza. Co ważne, nie ograniczamy się jedynie do 
współpracy biznesowej, pragniemy zbliżyć do siebie Polskę 
i Chiny na różnych płaszczyznach.
Naszym celem jest wypromowanie Polski, Pomorza oraz na-
szych produktów w Chinach. 

Na jakich płaszczyznach (ekonomiczna, społeczna, itp.) 
współpracujecie z Chinami?

- Poza płaszczyzną ekonomiczną i prawną, współpracujemy 
z Chinami również w sferze nauki i kultury. Tak więc, poza 

wymianą handlową, wspieramy także wymianę kulturową 
i naukową pomiędzy Polską i Chinami.

Dlaczego właśnie Chiny?

- Chiny są potężnym partnerem biznesowym, a chiński rynek 
ma ogromny potencjał.  Proszę chociażby spojrzeć na ilość 
potencjalnych konsumentów, aktualnie jest to już prawie 1,4 
miliarda. Ponadto, w wielu obszarach Polska i Chiny dosko-
nale się uzupełniają. W Chinach bardzo szybko rośnie popyt 
na zdrową, wysokojakościową żywność, która jest przecież 
wizytówką Polski. Z drugiej strony, Polska potrzebuje fundu-
szy, między innymi na budowę infrastruktury, a Chińczycy te 
fundusze posiadają i co ważniejsze - są bardzo zainteresowani 
inwestowaniem w Polsce. Niestety Polska relatywnie późno 
zwróciła się w stronę Chin i inne kraje europejskie zdążyły już 
mocno zaznaczyć swoją pozycję na chińskim rynku, co ozna-

cza większą, silną konkurencję dla 
polskich przedsiębiorców w sfe-
rze towarów i usług zagranicz-
nych. Nie znaczy to oczywiście, 
że wszystkie okazje zostały już 
wykorzystane, wręcz przeciwnie, 
przedstawiona przez Przewod-
niczącego Xi Jinping’a inicjatywa 
“Nowego Jedwabnego Szlaku” 
nieustannie tworzy nowe możli-
wości współpracy dla firm chiń-
skich i zagranicznych. Naszym 
zadaniem jest wspierać polskich, 
a przede wszystkich pomorskich 
przedsiębiorców w wyszukiwa-
niu oraz wykorzystywaniu tych 
możliwości.

Dlaczego postanowiliście na-
wiązać stałą współpracę właśnie 
z tym państwem?

- W Państwie Środka już jakiś czas 
temu zaczęła rozbudowywać się 
klasa średnia nastawiona między 

innymi na podróże czy zakupy bardzo popularnych w dzisiej-
szych czasach produktów ekologicznych o dobrej jakości. Dla 
Polski jest to doskonała okazja, ponieważ tworzy się nowy, 
ogromny rynek zbytu na polskie produkty, w szczególności 
na polską żywność, ale również na przykład na meble.
Biorąc pod uwagę to wszystko o czym wspomniałem, uwa-
żamy, że Chiny są kierunkiem, w którym należy się zwrócić, 
dlatego postanowiliśmy nawiązać stałą współpracę właśnie 
z tym krajem. Lata spędzone w Chinach, znajomość języka 
chińskiego i kultury, pozwoliły na nawiązanie licznych kon-
taktów z chińskimi przedstawicieli biznesu i nauki, co znacz-
nie ułatwia i przyspiesza rozwijanie współpracy.

W PAńSTWIE ŚRoDKA już 
jAKIŚ CZAS TEMu ZACZęłA 
RoZBuDoWyWAĆ SIę KlASA 
ŚREDNIA NASTAWIoNA MIęDZy 
INNyMI NA PoDRóżE CZy ZA-
KuPy BARDZo PoPulARNyCH 
W DZISIEjSZyCH CZASACH 
PRoDuKTóW EKoloGICZ-
NyCH o DoBREj jAKoŚCI. DlA 
PolSKI jEST To DoSKoNAłA 
oKAZjA, PoNIEWAż TWoRZy 
SIę NoWy, oGRoMNy RyNEK 
ZByTu NA PolSKIE PRoDuKTy, 
W SZCZEGólNoŚCI NA PolSKą 
żyWNoŚĆ, AlE RóWNIEż NA 
PRZyKłAD NA MEBlE.
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Jakie są plany na najbliższą przyszłość 
(np. inicjatywy podejmowane przez 
CWC-P, zaplanowane wydarzenia 
i inne)?

- Planów jest bardzo wiele, ponieważ, 
tak jak wspomniałem wcześniej, projekt 
„Nowego Jedwabnego Szlaku” przynosi 
nieskończone możliwości współpra-
cy pomiędzy Polską i Chinami, które 
pragniemy jak najlepiej wykorzystać. 
Z najbliższych planów należy wymie-
nić organizację kolejnego, po niezwykle 
udanym majowym spotkaniu z dele-
gacja z Wenzhou w Gdańskim Parku-
Naukowo-Technologicznym, wydarze-
nia z cyklu “Pomorze i Chiny - wspólna 
droga rozwoju”. Tym razem będziemy 
gościć delegację z prowincji Liaoning. 
Poza wizytami chińskich delegacji na 
Pomorzu, planujemy również re-wizyty, 
wyjazdy polskich przedsiębiorców do 
Chin. Dokładne terminy nie są jeszcze 
określone, ale na pewno zaczniemy już 
od pierwszych miesięcy 2017 roku. Po-
nadto, planujemy również organizację 
licznych szkoleń oraz seminariów dla 
pomorskich przedsiębiorców między 
innymi z zakresu chińskiej gospodarki, 
chińskiej kultury biznesowej czy prowa-
dzenia negocjacji biznesowych z chiń-
skim partnerem. 
Przy wdrażaniu kolejnych projektów 
biznesowych na chińskim rynku współ-
pracujemy m.in. z Centrum Studiów 
Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdań-
skiego, Konsulatem Generalnym ChRL 
w Gdańsku, Konsulatem Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Kantonie, Polsko-Chińską 
Izbą Inwestycyjną w Warszawie, Pomor-
ską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Pra-
codawcami Pomorza, Regionalna Izbą 
Gospodarczą Pomorza, Elbląską Izba 
Gospodarczą, Klastrem Logistyczno 
Transportowym Północ-Południe. Stale 
zachęcamy również inne podmioty i in-
stytucje do wspólnego działania na rzecz 
intensyfikacji kontaktów z Państwem 
Środka.
Oczywiście o wszystkich planowanych 
przez Centrum Współpracy Chińsko-
Pomorskiej wydarzeniach będziemy in-
formowali na bieżąco na naszej stronie 
internetowej i profilach społecznościo-
wych. Gorąco zachęcamy do udziału.

dR MaRta 
daRGas-dRaGanik

wiceprezes zarządu, doktor nauk 
prawnych. Współautorka pierwszego 

tłumaczenia Konstytucji chińskiej Repu-
bliki Ludowej z języka chińskiego na język polski, współ-
pracownik centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersyte-
tu Gdańskiego, autorka licznych publikacji naukowych na 
temat chińskiego systemu prawnego. Stypendystka rządu 
chińskiej Republiki Ludowej na china Youth University of 
Political Studies w Pekinie.  Jako jeden z ekspertów uczest-
niczyła w debacie z członkami delegacji Komisji ds. Legisla-
cyjnych Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadze-
nia Przedstawicieli Ludowych oraz Komisji ds. Prawnych 
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 
w Trybunale Konstytucyjnym w 2014 r.

baRtłoMiej 
nowakowski

prezes zarządu, absolwent Wydziału 
Transportu Morskiego WSe w Sopocie. 

W latach 1969-1972 pracownik Przedsię-
biorstwa Spedycji Międzynarodowej c. Hartwig w Gdańsku. 
W latach 1972-1979 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wy-
dziale Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego (In-
stytut ekonomiki Handlu Zagranicznego). Współautor m.in 4 
podręczników akademickich z zakresu spedycji międzyna-
rodowej i krajowej wydanych przez Uniwersytet Gdański. Od 
1979 r. do 2014 r. zatrudniony w chipolbrok chińsko-Polskim 
Towarzystwie Okrętowym S.A., w tym w latach 1987-1992 
oraz 1995-1998 jako szef biura chipolbrok w Pekinie.





 40    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

Spotkanie odbyło się w Dubrowni-
ku, gdzie w czwartek 25 sierpnia 
12 krajów Europy Środkowo-

Wschodniej (Austrii, Bułgarii, Chor-
wacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii 
i Węgier), przyjęło wspólną deklarację 
współpracy.
Transport jest jednym z czterech jej 
obszarów. W jego ramach PKP CAR-
GO chce rozwijać działalność mię-
dzynarodową, zwiększając obecność 
w korytarzu Północ-Południe.Przed-
stawiciele PKP CARGO towarzyszyli 
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie 
w oficjalnej wizycie w Chorwacji, gdzie 
wspólnie wzięli udział w forum państw 
ABC „Wzmacniając Europę: Łącząc 

Północ z Południem”.
-  Chcemy jeszcze bardziej być obec-
ni w regionie od Adriatyku poprzez 
Bałtyk do Morza Czarnego, dlatego 
szukamy możliwości współpracy biz-
nesowej z przedstawicielami branży 
logistycznej zarówno z Polski, jak 
i zagranicy - mówi Maciej Libiszewski, 
prezes zarządu PKP CARGO. Najwięk-
szy polski przewoźnik ma w planach 
intensyfikację połączeń przede wszyst-
kim z Chorwacją. Kraj ten posiada 
ważne porty na Morzu Adriatyckim, 
z których towary są transportowane 
w głąb Europy, m.in. do Austrii, Czech 
oraz na Węgry i Słowację.

PKP CARGO 
na forum państw 
Trójmorza
Jerzy Szmit - Podsekretarz Stanu  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
Maciej Libiszewski - prezes zarządu PKP CARGO oraz Arkadiusz Olewnik- Członek 
Zarządu PKP CARGO ds. finansowych, uczestniczyli w forum państw ABC (Adriatyk, 
Bałtyk, Morze Czarne), położonych w obszarze tzw. Trójmorza. 

Inwestycje z wykorzystaniem środ-
ków unijnych w chorwackich portach 
zwiększą ich przepustowość w najbliż-
szych latach, co daje dobre perspek-
tywy na rozwój biznesu. Inicjatywa 
państw ABC zakłada też rozwijanie 
infrastruktury transportowej w oparciu 
o transeuropejską sieć transportową 
(TEN-T). W jej ramach ważnym pro-
jektem jest połączenie Polski z Mo-
rzem Czarnym poprzez porty w Ru-
munii i na Ukrainie, czyli korytarz Via 
Carpatia. Trasa ta stanowi wspólny 
projekt Polski, Litwy, Ukrainy, Słowa-
cji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji 
i Turcji, z perspektywą poszerzenia 
o Łotwę, Estonię i Finlandię.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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W ramach Gdańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego działa Inkuba-
tor Technologiczny. Firmy, które się 
w nim znajdują otoczone są opieką 
Parku przez pierwsze trzy lata.  Po tym 
okresie firma może pozostać w Parku 
na ogólnych zasadach lub realizować 
swoje cele i rozwijać działalność poza 
Parkiem. Oferta skierowana jest do 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw w początkowej fazie rozwoju 
(maksymalnie do dwóch lat prowa-
dzenia działalności gospodarczej od 
momentu zarejestrowania).

wiRtualne biuRo 

To idealne rozwiązanie dla wszyst-
kich, którzy prowadzą działalność 
nie wymagającą stałego adresu, bądź 
dla tych, którzy nie chcą na począt-
ku swojej działalności gospodarczej 
ponosić kosztów najmu. Wirtualne 
Biuro GPN-T świadczy kompleksową 
obsługę w zakresie: usług sekretar-
skich, administracyjnych, prawnych 
oraz księgowych. Dzięki możliwości 
korzystania ze specjalnej platformy 
użytkownicy Wirtualnego Biura mają 
też dostęp do swojej korespondencji: 
listów, faksów, maili, a także infor-
macji na temat odebranych rozmów 
(wraz z notatką na temat przepro-
wadzonej rozmowy). Siedziba firmy 

w Gdańskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym to cenny element budu-
jący wizerunek i pozytywną reputację 
firmy. GPN-T jako instytucja wspiera-
jąca nowoczesne i innowacyjne firmy 
zrzesza bowiem organizacje otocze-
nia biznesowego tworząc płaszczyznę 
współpracy nauki i przedsiębiorczo-
ści. Ulokowanie firmy w Wirtualnym 
Biurze GPN-T daje więc nie tylko pre-
stiżowy adres, lecz również szerokie 
kontakty biznesowe.

PRoGRaM wsPaRcia 
PRzedsiębioRców 
– Punkt nieodPłatnych
PoRad PRawnych 

Ma na celu przede wszystkim po-
pularyzację pomocy prawnej, oraz 
udzielenie niezbędnego wsparcia dla 
przedsiębiorców rozpoczynających 
i prowadzących działalność gospo-
darczą, oraz dla osób fizycznych. 
Program skierowany jest do przed-
siębiorców zgromadzonych nie tylko 
w Gdańskim Parku Naukowo – Tech-
nologicznym, lecz również poza nim, 
a także do mieszkańców Trójmiasta 
i jego okolic, w szczególności do osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, które nie mogą uzyskać 
koniecznej pomocy prawnej w inny 
sposób.

Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny

Jest to miejsce, gdzie innowacyjne pomy-
sły na biznes wspierają rozwój polskiej 
przedsiębiorczości. To również miejsce 
współpracy podmiotów gospodarczych, 
społecznych, naukowych, badawczych 
oraz samorządowych w budowie prze-
strzeni informacyjnej, promowaniu no-
wych rozwiązań technologicznych oraz 
wsparcia gospodarki polskiej.
Park zajmuje się pozyskiwaniem i utrzy-
maniem innowacyjnych firm kluczowych 
dla inteligentnych specjalizacji wojewódz-
twa pomorskiego dla branż: Life Sciences, 
ICT / IOT (robotyka i automatyka), ener-
getyka, projekty kosmiczne i morskie.

Nauka Biznes Innowacje
Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Prof. Hilarego Koprowskiego (GPN-T) jest rozwi-
nięciem oferty usługowej oraz inwestycyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Patronat słynnego lekarza, wynalazcy szczepionki przeciw polio, zobowiązuje – w Parku 
znaleźć można ochronę i pomoc w biznesie. 

ZDJĘCIE: materiały prasowe
nasza ofeRta:
inkubatoR technoloGiczny

GDAńSKI PARK NAuKoWo-TECHNoloGICZNy
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co-woRk

Jest miejscem stwo-
rzonym specjalnie 
z myślą o wszystkich 
pracujących dotychczas 
w swoich domach, a także 
o małych i nowo powstających 
firmach. Do skorzystania z tej 
formy pracy zachęcamy w szczegól-
ności studentów, absolwentów i pracow-
ników uczelni wyższych, którzy chcą rozwijać 
swój biznes. Do ich dyspozycji są: miejsce pracy wyposa-
żone w urządzenia biurowe, dostęp do Internetu, dostęp do sal 
konferencyjnych, usługi Wirtualnego Biura, usługi Data Cen-
ter. Osoby korzystające z przestrzeni Co-work mogą uczest-
niczyć w szkoleniach, konferencjach oraz seminariach orga-
nizowanych przez Gdański Park Naukowo – Technologicz-
ny. Wszystko to pozwala na nawiązanie ciekawych znajomości 
i kontaktów biznesowych.

Punkt infoRMacyjno-konsultacyjny (Pik)

Podstawowym zadaniem PIK jest zapewnienie wszystkim za-
interesowanym możliwości uzyskania rzetelnych i wyczerpu-
jących informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie 
projektów unijnych na lata  2014-2020. Podstawowymi obsza-
rami działania PIK są aktualne i przyszłe konkursy (priory-
tetem są projekty B+R oraz w zakresie szkolnictwa zawodo-
wego). Dodatkowo PIK przyjmuje zgłoszenia wszystkich uwag 
dotyczących działalności Strefy i Parku.

a co się u nas dzieje? 

- Od 28.08.2016 r. - w Gdańskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym rozpoczął się program „Testowanie oprogramowa-
nia”, znany we wcześniejszych III edycjach pod nazwą „Kobiety 
w IT – Testerki oprogramowania”. W tym roku uczestniczy 14 

uczestników (10 
pań i 4 panów). 

W programie 
przewidziano 128 

godzin szkolenia 
i 240 godzin praktyk 

w firmach. Uczestni-
cy podejmą staże i pracę 

w firmach: 3CityElectronics, 
Blue Media, Eurofins, JiT Solu-

tions, JMB Lab, Kainos, MpicoSys, 
NET PC, Radmor, Saffron, Seven Net.

- 29-30 września 2016 r. - Bioinnovation Internatio-
nal Summit 2016 jest owocem innowacyjnej współpracy po-
między Fundacją Centrum Transferu Technologii Innovation 
Synegry, Pro-Science Polska Sp. z o.o. oraz Gdańskim Parkiem 
Naukowo-Technologicznym. Tegoroczna edycja to kolejny 
krok w kierunku rozbudowania idei wydarzenia oraz zwięk-
szenia zaangażowania jego uczestników
Podczas Bioinnovation International Summit 2016 naukowcy 
otrzymają możliwość oceny swoich projektów o potencjale 
wdrożeniowym. Dzięki spotkaniom z ekspertami, profesjonal-
nymi brokerami technologii oraz przedstawicielami przemysłu 
będą mogli poznać zainteresowanie inwestorów swoimi pomy-
słami oraz sprawdzić czy ich pomysły odpowiadają współcze-
snym potrzebami sektora przemysłowego. Centra Transferu 
Technologii będą miały możliwość prezentacji wyników reali-
zowanych dotychczas projektów aplikacyjnych oraz dalszych 
planów i oferty współpracy. Przedstawiciele przemysłu Life 
Science będą mieli szansę przedstawienia obecnych obszarów 
zainteresowań branży oraz kierunków badawczo-rozwojo-
wych obranych w perspektywie najbliższych lat. Inwestorzy 
będą mieli okazję wprowadzić zainteresowanych w realia fi-
nansowania innowacji, obecne możliwości zdobycia środków 
oraz ochrony własności intelektualnej.

Zapraszamy do kontaktu z Gdańskim Parkiem Naukowo-
Technologicznym: office@gpnt.pl



Zdaniem Roberta Jankowskiego 
z Fundacji Rok Rzeki Wisły, re-
prezentującej Społeczny Komitet 

Obchodów, przyjęta przez Sejm uchwała 
przyczyni się do szerszego postrzegania 
rzeki, jako unikalnego obszaru przyrod-
niczego i turystycznego. Podkreśli także 
jej gospodarczy, kulturowy, edukacyjny 
oraz społeczny potencjał. Jedną z inicja-
tyw Społecznego Komitetu Obchodów 
Roku Rzeki Wisły jest sieć "Muzea Szla-
ku Wisły". Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku jest liderem tego elementu 
projektu.

-Cieszymy się, że przygotowania do 
Roku Rzeki Wisły są jednocześnie in-
auguracyjnym rokiem Centrum Kon-
serwacji Wraków Statków w Tczewie 
- mówi Jadwiga Klim z Działu Historii 
Żeglugi Śródlądowej NMM. - Nasza 
nowa filia razem z Muzeum Wisły 
w Tczewie będzie odgrywała niebaga-
telną rolę w tworzeniu muzealnej sieci 
"Muzea Szlaku Wisły". Planujemy cykl 
działań edukacyjnych i wystawienni-
czych oraz wiele dodatkowych atrakcji, 
tematycznie wpisanych w Rok Rzeki 
Wisły. Zaczną się już we wrześniu br.

Rok 2017 Rokiem 
      Rzeki Wisły 23 czerwca br. posłowie sej-

mu RP niemal jednogłośnie 
przyjęli uchwałę, ustana-
wiającą rok 2017 „Rokiem 
Rzeki Wisły”. Oddali w ten 
sposób hołd pokoleniom 
rodaków, którzy dzięki Wiśle 
i w oparciu o nią budowali 
tożsamość i potęgę Państwa 
Polskiego.

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIE: Flickr.com/magro_kr
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PZU 
wspiera stocznie

W tym roku PZU udzielił 
już kilku gwarancji ubez-
pieczeniowych najwięk-
szym stoczniom i firmom 
okołostoczniowym.

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIE: materiały prasowe

Na zlecenie stoczni Crist przy-
znał cztery gwarancje zwrotu 
zaliczki, na ponad 5,5 mln euro, 

na budowę kadłuba statku rybackiego 
(fish stern trawler) i kadłuba statku 
„układacza kabli” (cable layer).  Crist 
działa na rynku budownictwa okręto-
wego, konstrukcji stalowych i remontów 
statków.Wspiera również inicjatywy 
ekologiczne i realizuje projekty kon-
strukcji offshore oraz barek i statków 
przeznaczonych do stawiania farm 
wiatrowych. Kolejnych gwarancji kon-
traktowych, które wpisują się w strategię 
PZU, ubezpieczyciel udzielił duńskiej 
stoczni Karstensen Skibsvaerft A/S, 
Morskiemu Oddziałowi Straży Granicz-
nej, Skarbowi Państwa – Inspektoratowi 
Uzbrojenia i firmie Lotos Petrobaltic 
- wszystko na zlecenie Stoczni Remonto-
wej Nauta SA.

Nauta (należąca do grupy Mars Shipy-
ards&Offshore), to najstarsza działająca 
w Polsce stocznia. Obchodzi 90-tą rocz-
nicę powstania. Gwarancje na łączną 
kwotę ponad 34 mln zł zabezpieczają 
m.in. prawidłową realizację budowy 
kadłuba wraz z wyposażeniem, remont 
i modernizację jednostki pływającej, 
naprawę główną i dokową oraz prace 
modernizacyjne platformy „Petrobal-
tic.”PZU udzieliło również gwarancji 
kontraktowej na ponad 5,5 mln zł dla 
firmy Energomontaż-Północ Gdynia 
(grupa Mars Shipyards&Offshore), która 
na zamówienie norweskiego konsorcjum 
K2JV ANS (joint venture Kvaerner Stord 
i Kellog Brown & Root) wykona ponad 
2500 ton konstrukcji przeznaczonych 
na pole wydobywcze Johan Sverdrup, na 
Morzu Północnym. Kontrakt realizowa-
ny będzie etapowo w latach 2016-2018.
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To była pierwsza tego typu ope-
racja od momentu zniesienia 
sankcji międzynarodowych 

w zakresie handlu ropą naftową nało-
żonych na Iran. Otwarcie rynków USA 
i Unii Europejskiej na surowiec Iranu, 
mającego drugie co do wielkości złoża 
ropy na świecie, w praktyce oznacza 

możliwość zaopatrywania się w ten su-
rowiec także polskich rafinerii.Z takiej 
możliwości skorzystał Lotos podpisując 
umowę na testową dostawę 2 mln ba-
ryłek ropy, która na pokładzie statku 
Atlantas pod koniec czerwca wyruszyła 
z terminalu eksportowego Kharg znaj-
dującego się na niewielkiej irańskiej 

wyspie zlokalizowanej w północnej 
części Zatoki Perskiej, aby w niespełna 2 
miesiące później dotrzeć do gdańskiego 
portu.
Z uwagi na swoje gabaryty statek nie 
mógł przebyć rejsu przez Kanał Sueski, 
bowiem Atlantas to tzw. statek typu 
VLCC (Very Large Crude Carrier), 
którego szerokość sięga 60 metrów, dłu-
gość 333 metrów, natomiast zanurzenie 
maksymalne statku wynosi aż 22,5 
metra (o 2,5 metra więcej niż dopuszcza 
się w KanaleSueskim). Takie parametry 
jednostki nie tylko uniemożliwiały jej 
przejście przez Kanał Sueski, ale rów-
nież przez Cieśniny Duńskie,w których 
maksymalne dopuszczalne zanurzenie 
statków sięga 15 metrów.Z tego też 
względu przed wpłynięciem do cieśnin, 
na redzie duńskiego portu Frederik-
shavn, Atlantas został częściowo odła-
dowany w systemie STS, aby zmniejszyć 
zanurzenie jednostki i umożliwić jej 
wejście na Bałtyk.

Największy w historii 
tankowiec z ropą
Do Bazy Paliw Płynnych Naftoport w Porcie Gdańsk zacumował największy w historii 
portu tankowiec wielkości trzech boisk piłkarskich, przywożąc na pokładzie blisko 300 
tys. ton ropy naftowej z Iranu.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A gościł de-
legację dyrektorów 16 portów norweskich pod 
przewodnictwem szefa stowarzyszenia Norwe-
gian Ports Arnt Einara Litsheima.

Gospodarzem wizyty był prezes zarządu ZMP-
G-a S.A. Adam Meller, ponadto Port Gdynia był 
reprezentowany przez wiceprezesów Grzegorza 
Dyrmo i Piotra Nowaka oraz dyrektora ds. współ-
pracy międzynarodowej i PR Krzysztofa Groma-

dowskiego. W trakcie spotkania goście zapoznali 
się z organizacją funkcjonowania portu, możliwo-
ściami terminali przeładunkowo-składowych oraz 
najważniejszymi planami rozwoju gdyńskiego por-
tu. Norwescy goście otrzymali także odpowiedzi 
na szczegółowe pytania, w tym dotyczące struktury 
przychodów zarządu portu, konstrukcji pobiera-
nych opłat oraz źródeł finansowania inwestycji.
Po zakończeniu spotkania delegacja norweska od-
wiedziła wybrane obszary Portu Gdynia.

Norweska delegacja 
w gdyńskim porcie

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Port Gdańsk
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Zespół archeologów Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku 
przeprowadził inspekcję terenową 
nieznanego wcześniej wraku, odsło-
niętego niedawno na plaży na północ 
od Smołdzina.

Janusz Różycki, Krzysztof Kurzyk 
i Paweł Litwinienko z Działu Badań 
Podwodnych ustalili, że pozostałości 
jednostki zalegają w wydmie na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. We 
współpracy ze służbami Parku, przy 
udziale przedstawiciela Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdań-
sku - delegatura w Słupsku, dokonano 
wstępnych oględzin wraku i udokumen-
towano jego odkrytą część dziobową.
Pobrana została też próba do datowania 
dendrochronologicznego.

- Wrak ze Smołdzina to prawdopodob-
nie pozostałość łodzi rybackiej z końca 
XIX wieku lub pierwszej połowy XX 
wieku - mówi Iwona Pomian, kierow-
nik Działu Badań Podwodnych NMM. 

-Potwierdza to technika wykonania 
jednostki oraz użyte materiały, m.in. 
stalowe gwoździe i śruby.
Być może znalezisko trafi w przyszłości 
do nowego oddziału NMM w Łebie.

Morze odsłania 
relikty dziejów

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIA: NMM Gdańsk

BCT - Bałtycki Terminal 
Kontenerowy w Gdyni do-
łączył do największej euro-
pejskiej organizacji skupia-
jącej operatorów terminali 
portowych FEPORT.

Razem z BCT do organizacji 
przystąpił drugi europejski 
terminal ICTSI - AGCT 
Adriatic Gate Container 
Terminal
Założony w 1993 roku FE-
PORT to obecnie ponad 
1200 firm portowych w tym 
400 terminali zajmujących 

się przeładunkiem kontene-
rów, ładunków masowych, 
drobnicy, samochodów 
i innych ładunków transpor-
towanych drogą morską.
Głównym zadaniem or-
ganizacji jest promowanie 
działalności jej członków na 
międzynarodowych forach 
gospodarczych oraz peł-
nienie roli silnego partnera 
w rozmowach z instytucjami 
Unii Europejskiej w celu 
jak najlepszego zabezpie-
czenia interesów członków 
FEPORT.

BCT dołącza do organizacji FEPORT
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Wejherowo zaprosiło dwóch nowych mieszkańców, którzy w lipcu sprowadzili się do 
Miejskiego Parku z Warmii i Wielkopolski. Mieszkańcy powitali ich nadając im imiona 
patrona parku – Alex i Maja. 

Para bielików pochodząca z ośrodków rehabilitacji zyska-
ła nowy dom, gdyż ze względu na swoje ułomności nie 
jest w stanie wrócić do życia w warunkach naturalnych. 

Nowa atrakcja Wejherowa w Parku Miejskim im. Aleksandra 
Majkowskiego była poprzedzona skrupulatnymi przygotowa-
niami i konsultacjami z wieloma ekspertami. Sprowadzenie 
do miasta znajdujących się pod ochroną bielików wiązało się 
z koniecznością spełnienia szeregu wymagań. Ptaki te w Polsce 
są poddane ścisłej ochronie, a wokół ich gniazd wyznacza się 
strefy ochronne. Komitet Ochrony Orłów podaje, że w naszym 
kraju populacja bielików wynosi ok. 700 par lęgowych, a na 

Pomorzu zarejestrowano 73 stanowiska lęgowe. Bardzo trud-
no jest zatem spotkać bieliki w ich naturalnym środowisku. 
Wejherowskie bieliki są osobnikami, które z uwagi na trwałe 
okaleczenia w wyniku urazów doznanych na wolności, nie 
mają szansy przetrwać w naturze. Przeżyły tylko dzięki szybkiej 
interwencji człowieka. Poza określonymi dysfunkcjami unie-
możliwiającymi im skuteczne polowanie, są wciąż pięknymi, 
majestatycznymi zwierzętami o wprost bezcennej wartości dla 
edukacji przyrodniczej. Wejherowo zdecydowało się stworzyć 
im u siebie dogodne warunki do życia, gdyż ptaki te są skazane 
na pomoc i opiekę człowieka do końca swojego życia. 

BieliKi 
znalazły dom 

w Wejherowie

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo
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bieliki już w wolieRach

Wejherowo wybudowało dwie duże 
woliery usytuowane w miejskim parku. 
Inwestycję udało się sfinalizować jeszcze 
w okresie wakacyjnym, więc już w lipcu 
woliery doczekały się swoich pierwszych 
gospodarzy, którymi zostali samiec i sa-
mica bielików, przekazane przez Ośrodki 
Rehabilitacji Zwierząt. Po zakończonym 
okresie adaptacyjnym woliery zostały już 
w pełni odsłonięte, a odwiedzający mogą 
podziwiać majestatyczny wygląd pięk-
nych ptaków drapieżnych. - Duża woliera 
w Wejherowie, w której przebywają bie-
liki, robi wrażenie. Te ptaki mają jeszcze 
całe życie przed sobą. Gratuluję władzom 
miasta inicjatywy, dzięki której bieliki 
znalazły tutaj schronienie. To bardzo po-
zytywna idea – mówił Michał Targowski, 
dyrektor oliwskiego ogrodu zoologiczne-
go, obecny podczas symbolicznego odsło-
nięcia tablic przy wolierach.

nie tylko atRakcja tuRystyczna

Wejherowskie woliery w bardzo atrak-
cyjny sposób urozmaiciły przestrzeń par-
kową. Ich projektantem jest Marek Na-
konieczny, który przygotowuje tego typu 
instalacje dla ogrodów zoologicznych 
w kraju i za granicą. Dogodne dla ptaków 
warunki życia zostały zapewnione przez 
rozległą i właściwie zagospodarowaną 
przestrzeń, a cała inwestycja wpisała się 
w naturalne otoczenie parku, dostarczając 
i tak już popularnemu miejscu do space-
rowania, dodatkowych uroków obcowa-
nia z przyrodą. 
Woliery to jednak nie tylko atrakcja 
turystyczna, wejherowskie bieliki są 
osobnikami niezdolnymi do samodziel-
nego przeżycia na wolności, obecność 
w wolierach jest więc dla nich szansą na 
komfortowe bytowanie. - Wejherowskie 
woliery są moim zdaniem projektem na 
miarę europejską. Celem funkcjonowania 
ośrodków rehabilitacji jest pomoc dzikim 
zwierzętom, tak aby mogły wrócić do 
swojego środowiska naturalnego. Jednak 
nie wszystkie zwierzęta są w stanie wrócić 
do życia w naturze – twierdzi Beata Lalik, 
lekarz weterynarii, prowadząca ośrodek 
rehabilitacji dzikich zwierząt w Gronowie 
Górnym koło Elbląga.

żuRawie z kalininGRadu

Bieliki, które znalazły swój nowy dom 
w Wejherowie, stają się powoli symbolem 
miasta. Ogłoszony został nawet konkurs 
na imiona dla ptaków. W głosowaniu 
mieszkańców prowadzonym na facebo-

okowym fanpage’u największe poparcie 
wejherowian zyskały imiona: Alex i Maja. 
Bieliki nie będą jedyną atrakcją tego 
miejsca. Do drugiej z zainstalowanych 
wolier mają trafić żurawie białoszyje. 
Będą to jednak osobniki w pełni zdrowe, 
pochodzące z ekspozycji ZOO w Kalinin-
gradzie. Żurawie wychowały się w wa-
runkach stworzonych przez człowieka 
i są przyzwyczajone do obecności ludzi. 
Miejsce dla tego gatunku również zostało 
w pełni przystosowane do jego potrzeb 
i wymagań, chociaż obecność żurawi, 
możliwa dzięki współpracy władz miasta 
z ogrodem zoologicznym w Oliwie, bę-
dzie w przeciwieństwie do bielików, jedy-
nie tymczasowa. 

waRtość edukacyjna 

Obecność ptaków w parku na pew-
no będzie sporą atrakcją nie tylko dla 
mieszkańców, ale także turystów czy 
pielgrzymów, każdego roku licznie przy-
bywających do Wejherowa. Planowane 
jest również wykorzystanie wolier dla 
rozwoju edukacji przyrodniczej w re-
gionie. – Woliery dają bezcenną wartość 
edukacyjną, dlatego już w najbliższym 
czasie planujemy rozpocząć cykl zajęć 
przyrodniczych, ukierunkowanych nie 
tylko na pogłębienie wiedzy o obecnych 
w Wejherowie gatunkach, ale także wy-
kształcenie właściwych postaw szacunku 
do wartości związanych ze środowiskiem 
naturalnym – potwierdza Renata Twar-
duś, szefowa promocji Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie.
Instalacja wolier wpisuje się w szerszy 
plan zagospodarowania miejskiej prze-
strzeni parkowej, którego celem jest 
zapewnienie mieszkańcom i turystom 
atrakcyjnego miejsca, przystosowanego 
do rekreacji  i wypoczynku w otoczeniu 
uroków natury, a także dającego moż-
liwość urozmaiconego spędzania czasu 
wolnego w Grodzie Wejhera.
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W uroczystości, której organizatorami 
byli: firma Activ Yachts i Gmina Cedry 
Wielkie udział wzięli przedstawiciele 
firmy z  Enochem Wituckim – właści-
cielem, Łukaszem Ściborem – Prezesem 
oraz Gminą Cedry Wielkie reprezento-
waną przez  Janusza Golińskiego - Wójta 
Gminy i Bożenę Daszewską – Przewod-
niczą Rady. Przybyli także zaproszeni 
goście: Mieczysław Struk – Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Danuta 
Makowska – Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, Stefan 
Skonieczny – Starosta Powiatu Gdań-
skiego, Piotr Ołowski – Przewodniczący 
Rady Powiatu Gdańskiego, Bogdan Do-
mbrowski – Radny Powiatu Gdańskiego, 
Barbara Kamińska – Wójt Gminy Suchy 
Dąb, Hanna Brejwo – Wójt Gminy 
Pszczółki, Zbigniew Ptak – Starosta Po-
wiatu Nowodworskiego, Jacek Michalski 
– Burmistrz Nowego Dworu Gdańskie-
go, Jerzy Szałach – Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowy Staw, księża: Jan Świsto-
wicz  i Proboszcz Parafii Cedry Małe 

Czesław Sołtys, a także Radni i Sołtysi 
Gminy Cedry Wielkie. 
Właściciel stoczni  Enoch Witucki, pod-
kreślił, że spółka posiada już zamówie-
nia na kilkanaście tego typu pływających 
domów. Z kolei Wójt Gminy Janusz 
Goliński stwierdził, iż dzięki funduszom 
unijnym możliwa była budowa Pętli Żu-
ławskiej, a następnie portu jachtowego 
i stoczni jachtowej w Błotniku, przez co 
gmina zyskała nie tylko z punktu wi-
dzenia społeczno – ekonomicznego ale 
również poprzez popularyzację walorów 
turystycznych.
Pływający dom na wodzie jest w pełni 
wyposażony, składa się z dwóch sypialni, 
salonu, kuchni i dwóch łazienek. Na 
górnym pokładzie można się relaksować 
i zażywać kąpieli słonecznych. Dom 
ma osobne zbiorniki na czystą i brudną 
wodę. Co ważne, zbiornik z zużytą wodą 
będzie mogła opróżnić tylko wyspecja-
lizowana firma podczas postoju jed-
nostki, aby nie zanieczyszczać wodnych 
akwenów.

Prezentacja 
pływającego domu

Wizytę w gminie Cedry Wielkie  
złożył Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego.
Spotkanie miało miejsce 26 sierpnia 
2016 r. przy okazji prezentacji prototy-
pu domu pływającego  spółki  ACTIV 
YACHTS, na terenie Przystani Żeglar-
skiej w Błotniku
Była to też okazja do przedstawienia 
Panu Marszałkowi funkcjonującej od 
dwóch lat na terenie Przystani w Błot-
niku szkółki żeglarskiej skupiającej 
młodzież w wieku 10-16 lat z terenu 
gminy. Młodzi adepci żeglarstwa mają 
do swojej dyspozycji łódki klasy Opty-
mist w ilości 10 sztuk, brak jest nato-
miast sprzętu o wyższym poziomie 
wyposażenia i żeglowania. W sezonie 
letnim rozgrywane są na wodach 
martwej Wisły w Błotniku pasjonu-
jące regaty, które są formą aktywnego 
spędzenia wolnego czasu przez dzieci. 
Łódka typu Optymist jest łatwa w ob-
słudze i stwarza dziecku doskonałe 
warunki do bezpiecznej nauki żeglo-
wania. Żeglarstwo w gminie stało się 
więc popularne jako atrakcyjna forma 
spędzenia wolnego czasu przez dzieci 
i młodzież. Grzegorz Bryszewski

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIE:  ZOKiS Cedry Wielkie

Na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku (gmina Ce-
dry Wielkie) odbyła się prezentacja prototypu domu 
pływającego z własnym napędem firmy Activ Yachts.

Marszałek 
w Szkółce 
Żeglarskiej
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W  sumie polskie inwestycje to już ponad 20 miliardów 
euro. Prócz największego „Orlenu” (rafineria w Mo-
żejkach), do polskich inwestorów należą także takie 

zakłady jak huta szkła w Poniewieżu, a także Computer Land, 
Ciech, Tagatis, Ceramika Opoczno. Gigantem na tutejszym ryn-
ku jest PZU Lietuva. Ponadto działa tu także Commercial Union 
Polska. Zaś spółka Diament (kapitał Grupy PGNiG) we wrześniu 
2012 r. rozpoczęła poszukiwania gazu łupkowego na Litwie. 
Ponadto trójmiejski Lotos jest na Litwie uważany za najważniej-
szego eksportera asfaltów. 
Z formalnego punktu widzenia, Polska i Litwa nie stosują wza-
jemnie ograniczeń handlowych. W związku jednak z nasilają-
cym się, prywatnym, importem polskiej żywności, od 1 lipca 
2009 roku, nie można odsprzedawać przywożonych z Polski 
towarów do obrotu hurtowego. Można natomiast tymi towarami 
handlować na bazarze. Restrykcje dotyczą także firm z Polski. 
Nie pozwolono choćby „Mlekowicie” na rozpoczęcie detaliczne-
go skupu mleka od litewskich farmerów. 
W litewskich mediach widać co jakiś czas histeryczne reakcje 

na dokonywane przez Litwinów zakupy w Suwałkach czy Bia-
łymstoku. Próbowano nawet publicznie wykazać, że polskie 
produkty żywnościowe są gorsze od litewskich odpowiedników. 
W reakcji, na tego rodzaju działania medialne, firmy litewskie, 
handlujące polskimi towarami, ukrywają kraj pochodzenia wy-
robu lub wręcz sugerują, że jest to towar …litewski. 
Konkludując, można stwierdzić, że Polska jest bardzo ważnym 
partnerem handlowym Litwy. To jednak także powód do niepo-
koju władz litewskich. Bo z jednej strony polskie towary zalewają 
miejscowy rynek, a z drugiej strony szkodzi to miejscowym 
sieciom handlowym, jak i wytwórcom. Gdy się dołoży do tego 
podsycane nastroje antypolskie, to już mamy wzajemnie nakrę-
cający się mechanizm: ”nie kupuj polskich towarów bo są gorsze. 
Nie kupuj bo powinieneś dać odpór polskim (ekonomicznym) 
agresorom”. Taka postawa może utrudniać ekspansję kapitałową. 
Choć w Poniewieżu polska huta szkła to już ważny, tutejszy pra-
codawca. A w handlu detalicznym, litewscy klienci i tak głosują 
nogami, robiąc zakupy nie w Kownie, Mariampolu czy Olicie, ale 
w Suwałkach czy Białymstoku.

Polska jest największym eksporterem kapitału na Litwę. Jest tu obecnie 
zarejestrowanych około 200 spółek z udziałem kapitału polskiego. 

TEKST: Krzysztof Szczepanik| ZDJĘCIA: pixabay.com

Aktualny klimat 
dla polskiego 
biznesu na Litwie
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łącząca eneRGetyka

Wiele wskazuje, że będzie też rosła 
rola Polski w litewskiej energetyce. 
I to mimo tego, że chyba raczej upadł 
projekt wspólnej budowy elektrowni 
atomowej w litewskiej Ignalinie. Litwa 
chciałaby, do roku 2020 pozyskiwać, 
ok. 20% potrzebnej energii z alterna-
tywnych, odnawialnych źródeł. Tak 
wielka, procentowo licząc, ilość ener-
gii, byłaby swoistą poduszką bezpie-
czeństwa, dla energetycznych potrzeb 
Litwy. Nie należy tego modelu roz-
woju wykluczać, gdyż Litwini chwalą 
się wielkim areałem nieuprawianych 
ziem (ok. 1 miliona hektarów), na 
których mogliby wprowadzić upra-
wy energetyczne. Ponadto mówi się 
o rozwoju giełdy sprzedażowej energii 
elektrycznej, na wzór spotowych za-
kupów gazu czy ropy. 
Elementem strategii energetycznej Li-
twy jest także układanie podmorskie-
go kabla energetycznego do Szwecji. 
Tyle, że tu nikt nie wie, w którym kie-
runku ta energia kablem będzie pły-
nęła. Czy ze Szwecji na Litwę czy też 
z Litwy do Szwecji. Sam zaś kabel ma 
być elementem służącym do pomocy 
we wspomnianych wyżej rynkowych 
zakupach energii. Równoległym dzia-
łaniem, pozwalającym na włączenie 
się Litwy do systemu energetycznego 
Europy jest połączenie energetyczne 
z Polską czyli „Litpollink”.    
Elementem strategii energetycznej 
kraju pozostaje gazoport w Kłajpe-
dzie. Gazoport jest pierwszą litewską 
inwestycją w energetykę od początku 
lat dziewięćdziesiątych, gdy powstał 

terminal naftowy w Butinge. 
O roli Polski w polityce energetycznej 
Litwy mówi się tylko między wiersza-
mi. Bo wiadomo, że można mówić 
o konieczności połączeń energetycz-
nych z Europą, ale to przede wszyst-
kim ma się tworzyć przez teren Polski. 
Tak w gazie jak i w energii elektrycz-
nej. Litwini są bardzo dumni z tego, 
że udało im się wprowadzić u siebie 
rynek sprzedaży energii elektrycznej. 
Oczekiwaliby od Polski więc, że także 
dołączy do tego systemu. Bo tu panuje 
przekonanie, że jeśli w litewskiej elek-
troenergetyce nie będzie Polski to prę-
dzej czy później będzie Rosja. A tego 
w Wilnie by nie chcieli!
Podstawą ma być niezależność ener-

getyczna kraju. Osiągnąć to można 
rozbudowując cały sektor energetycz-
ny - energetyka atomowa, odnawialne 
źródła energii, terminal LNG w Kłaj-
pedzie, rozbudowa, wielu, istniejących, 
małych elektrowni. Litwini chcieliby 
także rozwijać kontakty energetyczne 
z Rosją. Ale w taki sposób, by Moskwa 
była petentem, a nie stroną dyktującą 
warunki. Sposobem na to by osiągnąć 
taki stan rzeczy ma być wymuszenie 
na Moskwie dostosowanie się do euro-
pejskich zasad prawnych, obowiązują-
cych w energetyce oraz dobre stosunki 
z potencjalnymi dostawcami energii 
w krajach sąsiednich. A więc znów 
rośnie tu rola Polski.
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Prestiżowe Wyróżnienie (II miej-
sce) "Modernizacja Roku 2015" 
w kategorii "sport i rekreacja" przy-
znało Jury Konkursu. Uroczystość 
ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród w XX Jubileuszowej Edycji 
Konkursu "Modernizacja Roku 
2015" odbyła się w środę, 24 sierpnia 
2016 roku, na Zamku Królewskim 
w Warszawie. 
Wyróżnienie dla RZGW w Gdańsku 
odebrał zastępca dyrektora RZGW 
ds. technicznych i inwestycji Krzysz-
tof Roman.
To nie pierwsza nagroda dla ukoń-
czonej w maju 2015 rewitalizacji. 
Projekt określany w skrócie: "Rewi-

talizacja Kanału Elbląskiego" otrzy-
mała również nagrodę "Zabytek 
Zadbany" przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz nagrodę I stopnia i tytuł "Bu-
dowy Roku" przyznaną przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, przy współudziale 
Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju oraz Głównego Urzędu Nadzo-
ru Budowlanego.
Kanał Elbląski jest unikatowym 
w skali światowej zabytkiem hy-
drotechnicznym i jednoczesne 
znaną atrakcją turystyczną. To jeden 
z najbardziej malowniczych szlaków 
żeglugowych Polski.

Kanał Elbląski 
chwałą regionu
Rewitalizacja Kanału Elbląskiego przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku została wyróżniona w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwar-
tego „Modernizacja Roku 2015”. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE:  materiały prasowe

Już po raz trzeci Park Nauko-
wo-Technologiczny w Ełku 
organizuje konkurs „Twój 
start-up – Twoja przyszłość”.

Przedsięwzięcie wpisało się 
w kalendarz wydarzeń bizne-
sowych w Polsce północno-
wschodniej i jest przykładem 
na to, że sektor publiczny może 
efektywnie wspierać innowa-
cyjne pomysły biznesowe oraz 
aktywnie działać na rzecz oży-
wienia gospodarczego Ełku.
Uczestnikiem konkursu może 
być każda pełnoletnia osoba 
fizyczna, będąca mieszkańcem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aby 

w nim wystartować, należy 
wypełnić formularz dotyczący 
prowadzonej przez siebie dzia-
łalności dostępny na stronie 
internetowej ełckiego Parku. 
Konkurs przeprowadzony 
zostanie w dwóch etapach. 
Od 1 sierpnia do 30 września 
bieżącego roku przyjmowane są 
zgłoszenia, następnie w połowie 
października przeprowadzone 
będą warsztaty. Uroczyste wrę-
czenie nagród zaplanowano na 
14 października.
Zwycięzca otrzymuje nagrodę 
w wysokości 20 000 zł oraz 
nagrodę sponsora w wysokości 
10 000 zł.

Ełk daje szansę start-upom
VIII edycja konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich” była kolejną okazją do pre-
zentacji najciekawszych projektów zrealizowanych 
przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Konkurs otwarty był dla wszystkich projektodawców, 
którzy otrzymali wsparcie ze środków unijnych i przyczy-
niają się do wzrostu atrakcyjności naszego kraju.
Przedstawiciele olsztyńskiego ratusza postanowili więc 
wystawić w konkursie - w kategorii Turystyka aktywna - 
Centrum Ukiel, które zaprezentowali kapitule konkursu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.
Ukiel ostatecznie znalazł się w finale swojej kategorii. 
Kapituła doceniła przede wszystkim nowatorskie roz-
wiązania architektoniczne obiektu, różnorodność samej 
infrastruktury sportowej, a także fakt, iż Centrum Ukiel 
sprawdza się zarówno latem jak i zimą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie września.

Ukiel ponownie doceniony
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Ponad godzinę krótsze podróże koleją ze Szczytna 
do Ełku i o kwadrans krócej ze stolicy do Olsztyna. 
Lepszy dostęp do pociągów, wygodniejsza obsługa 
na stacjach i przystankach. 

Takie zapowiedzi  można było usłyszeć na konferencji 
prasowej w warmińsko-mazurskim Urzędzie Woje-
wódzkim. W Krajowym Programie Kolejowym, który 
trafił do konsultacji, zapisano ponad 1,5 mld zł na 
podstawowe projekty kolejowe Warmii i Mazur.
– Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kole-
jowy, obiecujący początek działalności lotniska w Szy-
manach, budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz 
programy budowy dróg zapewnią zdecydowaną po-
prawę systemu komunikacji Warmii i Mazur oraz do-
godne połączenie w regionie i z całym krajem – mówił 
w trakcie konferencji Jerzy Szmit, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Dla mieszkańców województwa i podróżujących po 
liniach kolejowych Warmii i Mazur efektem prac ma 
być będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na sta-
cjach i przystankach. Dzięki modernizacji i elektryfika-
cji trasy z Olsztyna do Ełku, przez Korsze pojedziemy 

o prawie 40 min krócej (jest 2h 24 min, będzie ok. 1h 
47 min). O około 1h 22 min skróci się podróż w relacji 
Olsztyn-Szczytno-Ełk (z 3h 33 min do ok. 2h 11 min). 
Krótsze będą podróże na trasie Działdowo-Olsztyn 
(ok. 16 min) i tym samym o kwadrans skróci się dojazd 
z Olsztyna do Warszawy.

Ekrany dotykowe, stoły interaktywne, 
projekcje realizowane w technice 3D 
oraz stanowiska wykorzystujące tech-
nologię rzeczywistości rozszerzonej. 

Za sprawą zaawansowanych 
rozwiązań Multimedialne 

Muzeum Obozu Jeniec-
kiego Stalag IB oraz 

Historii Olsztynka 
zwyciężyło w wa-
kacyjnym konkur-
sie na najlepsze 
multimedialne 
muzeum, prze-
prowadzonym 
przez portal kultu-
raonline.pl.

–Głosowanie in-
ternautów trwało od 

28 lipca do 14 sierpnia. 
Muzeum w Olsztynku 

zwyciężyło spośród 37 pla-

cówek zgłoszonych do konkursu. Głów-
nym kryterium konkursu była unikalna 
zawartość tematyczna oraz jej połączenie 
z nowoczesnym przekazem  – mówiła 
Agnieszka Tomaszewska, kierownik ds. 
promocji gminy Olsztynek.
Otwarta rok temu placówka upamiętnia 
historię tytułowego obiektu i podzielona 
jest na dwie sale.
Pierwsza poświęcona jest dziejom Olsz-
tynka. Historia miasta przedstawiona od 
najstarszych czasów – plemion pruskich 
Sasinów zamieszkujących okoliczne te-
reny, nadania praw miejskich, po wojny 
polsko-krzyżackie, najazdy obcych wojsk 
i czasy napoleońskie.Pozostała część mu-
zeum upamiętnia ofiary drugiego co do 
wielkości w Prusach Wschodnich obozu 
jenieckiego Stalag IB Hohenstein, funk-
cjonującego w latach 1939-1945. 

1,5 mld na inwestycje kolejowe

Docenieni za nowoczesność
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Cztery ściany 
to za mało!
Samo mieszkanie to nie wszystko - dziś klientom nie wystar-
czają cztery ściany i sufit. Oczekują zagospodarowanego, 
estetycznego otoczenia, małej infrastruktury, dobrych dróg 
dojazdowych i wielu innych rzeczy. Deweloperzy muszą się 
więc starać, by zaspokoić coraz większe wymagania. 

Skończyły się czasy, gdy każde 
mieszkanie było niemal natych-
miast sprzedawane. Klienci, 

mając duży wybór, stali się bardziej 
wymagający. Oczekują zapewnienia 
dodatkowego bezpieczeństwa, wspól-
nych terenów i miejsc rozrywkowych 
i sportowych (np. siłownia, ogród, plac 
zabaw, itp.), kupując mieszkanie spraw-
dzają, co znajduje się w pobliżu, czy 
blisko są sklepy, dogodny dojazd, dobre 
drogi, przedszkola, szkoły, itd. 
Jak zatem deweloperzy zaspokajają te 
potrzeby klientów? Czy projektując 
i budując kolejne osiedla biorą pod 
uwagę te dodatkowe elementy, które 
dla kupujących stały się bardzo istotne?

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA:  materiały prasowe

WICZlINo-oGRóD, GRuPA INWESTyCyjNA HoSSA
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justyna GlazaR
Kierownik centrum Promocji
Grupa Inwestycyjna Hossa SA:

- Intensywny rozwój rynku nieruchomości i rosnąca konkuren-
cyjność sprawia, że nie tylko standard budynków, ale również 
towarzysząca im infrastruktura staje się przedmiotem rosną-
cej uwagi wśród naszych klientów.  
Poszukiwanie mieszkania często zaczyna się od wyboru 
odpowiedniej lokalizacji, z której droga dotarcia do centrum 
miasta nie jest dłuższa niż 15 minut. Istotnym czynnikiem jest 
rozwinięta infrastruktura drogowa i zapewniona komunikacja 
miejska. W najbliższym otoczeniu powinny funkcjonować 
podstawowe sklepy i usługi, placówki edukacyjne i gabinety 
lekarskie.
Nowoczesne osiedla przyszłości to przemyślana przestrzeń 
miejska z wydzielonymi strefami na mieszkalną i publiczną, 
z miejskimi skwerami z handlem i usługami oraz terenami do 
rekreacji. Dobrym przykładem przestrzeni o miejskim charak-
terze jest realizowane przez Hossę osiedle Wiczlino - ogród 
z kameralną zabudową, nowoczesną architekturą i praktyczną 
pierzeją usług, zadbaną zielenią oraz zewnętrznymi miejscami 
parkingowymi. Wszystkie budynki dysponują podziemną halą 
garażową połączoną z pozostałymi kondygnacjami cichobież-
ną windą. odpowiednie nasłonecznienie mieszkań zapewniają 
duże przeszklenia okien, przestronne balkony oraz słoneczne 
tarasy na najwyższych kondygnacjach. Klienci przy wyborze 
osiedla coraz większą uwagę przywiązują do estetyki i bez-
pieczeństwa. Zadbana, różnorodna zieleń z systemem nawad-

niania, starannie dobrana mała architektura, energooszczędne 
oświetlenie, monitoring części wspólnych to standard na 
wszystkich naszych osiedlach. Dużą popularnością wśród 
osób aktywnych i rodzin z dziećmi cieszą się nasze tereny 
rekreacyjne w Gdyni Zachód wyposażone nowoczesne w bo-
iska, place zabaw, zewnętrzne fitness oraz wiaty rowerowe. 
Projektowane w ten sposób osiedla w rozwijającej się nowej 
dzielnicy Gdyni Zachód, zapewniają prywatność, poczucie 
bezpieczeństwa, komfort, rekreację i wypoczynek.

julia łaszkiewicz, 
członek zarządu 
eKOLAN S.A.:

- Estetycznie i funkcjonalnie zago-
spodarowana przestrzeń wokół bu-

dynków to dziś standard na nowych 
osiedlach mieszkaniowych. Przewagę 

konkurencyjną i uwagę klientów zyska ten, 
kto zaproponuje coś więcej. już wiele lat temu, roz-
poczynając budowę gdyńskich Apartamentów na 

Polanie, wiedzieliśmy, że o wyjątkowości tej inwestycji 
zdecyduje – obok lokalizacji, klasy  architektury i ja-
kości realizacji – pomysł na aranżację jej plenerowej 
części. Powstał wewnętrzny ogród ze ścieżkami spa-
cerowymi i miejscami wypoczynku, bez ruchu samo-
chodowego, który został skierowany do podziemnych 
hal garażowych. Na uboczu osiedla jest boisko sporto-
we do dyspozycji mieszkańców. 
Podobne myślenie towarzyszyło nam przy realizacji 
gdańskiego osiedla Talosi, inspirowanego stylem 
skandynawskim. Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy 

coś wyjątkowego: edukacyjną strefę 
zabaw Kids Club, znajdującą się 
w budynku i dostępną dla mieszkań-
ców. Na osiedlu będzie również za-
aranżowana strefa piknikowa, w któ-
rej mieszkańcy będą mogli urządzić 
piknik dla rodziny i przyjaciół. 
Klienci oczekują również atrak-
cyjnych i zgodnych z aktualnymi 
trendami aranżacji stref wspólnych 
w budynkach. W Solvo – naszej 
nowej propozycji na Gdańskim Przy-
morzu – wystój hallu i wewnętrznych 
korytarzy jest inspirowany stylem 
nowojorskim. Pomiędzy budynkami 
powstanie parkowy dziedziniec, ze 
strefami wypoczynku.
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Mieszkańcy przy-
znali tej dzielnicy 
najwyższe noty 

w większości badanych kate-
gorii składających się na ocenę 
jakości życia. Nic zatem dziw-
nego, że również deweloperzy 

dostrzegają ogromny poten-
cjał Przymorza i chętnie reali-
zują tutaj nowe inwestycje. 
Jednym z projektów, który 
niedawno pojawił się na 
rynku jest osiedle Spektrum 
realizowane przez dewelopera 
EURO STYL. Inwestycja po-
wstaje przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża, tuż obok Centrum 
Handlowego Przymorze, 
jednocześnie blisko parku 
Reagana. Ta lokalizacja ma 
wiele zalet: doskonały dostęp 
do infrastruktury handlowo-
usługowej, bliskość przestrze-
ni rekreacyjnych (jak park 
i plaża) i przystanków komu-
nikacji miejskiej.
Jak większość nowych inwe-
stycji w tej okolicy Spektrum 
utworzą budynki wysokie, 
liczące 18 kondygnacji, 
z których rozpościerać się 
będzie przepiękna panorama 
na Zatokę Gdańską. Bryły 
budynków wyróżniać się 
będą urozmaiconą elewacją 
zaprojektowaną m.in. w wy-

korzystaniem eleganckich 
okładzin, a częściowo – na 
najwyższych kondygnacjach – 
także w postaci przeszklonych 
fasad. Dynamiki architekturze 
nada również układ balkonów, 
a dzięki zastosowaniu dużej 
ilości szkła budynki będą 
prezentować się bardzo lek-
ko i nowocześnie. Spektrum 
poza ciekawą architekturą 
wyróżniać będzie także duża 
ilość zieleni oraz miejsc do 
rekreacji na terenie inwestycji. 
Dla mieszkańców przewidzia-
no poza tradycyjnym placem 
zabaw, plac do gry w bule oraz 
ogród z zimozielonymi i kwit-
nącymi roślinami, a także wy-
bieg dla psów.
Ceny mieszkań rozpoczynają 
się od 6300 zł brutto za mkw., 
zaś oddanie pierwszego bu-
dynku planowane jest w III 
kwartale 2018 roku. Jak wy-
nika z informacji udzielonych 
przez dewelopera, zaintereso-
wanie klientów tą inwestycją 
jest ogromne.

Zamieszkaj 
na gdańskim Przymorzu
Na Przymorzu żyje się najlepiej – takie wnioski można wysnuć z ostatniego 
badania „Jakość życia w Gdańsku”, które Urząd Miasta Gdańska regularnie 
zleca Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Redakcja Biznes Trendy w dzien-
niku Rzeczpospolita oraz Forum 
Biznesu w Gazecie Prawnej już po 

raz siódmy przeprowadziły badania mają-
ce na celu określenie wartości, aktywności 
i rozpoznawalności brandów w poszcze-
gólnych kategoriach. Uczestnicy badania 
spośród marek, produktów i usług wybie-
rali te, które uważają za najlepsze. Na ryn-
ku deweloperskim to właśnie polska spół-
ka J.W. Construction doceniona została 
za pozycję rynkową marki i jej siłę, jakość 
mieszkań i wysoki stopień zaufania.
- Tytuł Dobrej Marki 2016 jest potwier-
dzeniem rosnącego zaufania dla J.W. 
Construction i jej jakości – mówi Mał-
gorzata Ostrowska, członek zarządu oraz 
dyrektor pionu marketingu i sprzedaży 
w J.W. Construction Holding S.A. - Tym 
bardziej cieszę się, że dzięki starannie 
opracowanej strategii kolejny raz odnie-
śliśmy sukces. Badania konsumenckie są 
najbardziej miarodajnym testem naszej 

pracy, a zadowoleni klienci to dla nas naj-
cenniejsza wartość. Dlatego szczególnie 
ważne dla nas jest by nieustannie posze-
rzać ofertę, skrojoną na miarę ich potrzeb.
Dobra Marka 2016 – Jakość, Zaufanie, 
Renoma to kolejna nagroda otrzymana 
przez dewelopera w ostatnim czasie. 
Z końcem zeszłego roku Centralne Biu-
ro Certyfikacji Krajowej przyznało J.W. 
Construction tytuł Dewelopera Roku 
2015, zaś we wrześniu spółka otrzyma-
ła srebrne godło Najwyższa Jakość QI 
2015, przyznane za wyjątkową dbałość 
o najwyższy poziom jakości oferowanych 
produktów i usług. Program Najwyższa 
Jakość Quality International to również 
program o ugruntowanej pozycji, ceniony 
za swój obiektywizm i fachowość, orga-
nizowany pod patronatem Ministerstwa 
Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości czy Klubu Polskie Fo-
rum ISO 9000.

o firmie: 

j.W. Construction Holding S.A. To jeden z najwięk-
szych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowa-

ny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r. obecny 
w Warszawie, Katowicach, łodzi, Gdyni i Poznaniu, a także za 

granicą. lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie pro-
wadzi działalność od 1993 r. laureat wielu nagród i wyróżnień (m. 
in. Dobra Marka 2016 – jakość, Zaufanie, Renoma, Deweloper Roku 
2015, QI order - zarządzanie najwyższej jakości, laur Konsumenta, 
Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego 
przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w 

Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca wła-
snych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości 

komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i ope-
rator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa 

oraz inwestor realizujący projekty biurowe i 
handlowe.

Polski deweloper 
z tytułem 

Dobra Marka
Firma J.W. Construction 
Holding S.A. zwyciężyła 
w ogólnopolskim badaniu 
rynkowym i konsumenckim 
„Dobra Marka 2016 – Ja-
kość, Zaufanie, Renoma”, 
zdobywając największe 
uznanie klientów w katego-
rii „firmy deweloperskie”. 

TEKST: Rafał Korbut 
ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Kiedy mówimy: „ego”, najczęściej w naszej wyobraźni przybiera 
ono postać mężczyzny, a kiedy mówimy: „dusza”, to najczęściej 
„oczyma duszy” widzimy kobietę. Ta obiegowa opinia znacznie 
odbiega od prawdy. Nie uważam, aby wyłącznie kobiety miały 
przywilej posiadać duszę, a mężczyźni – wyłącznie ego. Wszyscy, 
pod warunkiem, że w to wierzymy, niezależnie od płci, posiadamy 
i duszę, i ego. 
jednym z wielu innych stereotypów, do których na przestrzeni 
dziesięcioleci zdążyliśmy się przywiązać to swego rodzaju „odpo-
wiedzialność” kobiet za wygląd zewnętrzny ich mężczyzn. jednak 
czasy i styl naszego życia zmieniają się bardzo dynamicznie i jest 
coraz więcej par żyjących w związkach partnerskich, w których 
każdy ma swoje zadania. jedynie słuszny podział obowiązków to 
już nie kobiece i męskie, tylko takie, do których każde z dwojga 
żyjących w związku partnerów ma większe predyspozycje. Coraz 
częściej słyszymy o mężczyznach świetnie gotujących i o kobie-
tach doskonale radzących sobie w świecie biznesu i finansjery. Nie 
chcąc wchodzić w daleko idącą i niemożliwą do rozstrzygnięcia 
dyskusję na temat „zniewieścienia mężczyzn” i „wyzwolenia ko-
biet”, trudno nie zauważyć zdroworozsądkowo, że wciąż jednak 
są obszary naszych działań (na szczęście!), które swoje korzenie 
mają w dwubiegunowości mózgu mężczyzny i kobiety. Stąd, jak 
należy przypuszczać, więcej „estetycznych genów” posiadają ko-
biety niż mężczyźni. I choć z upływem lat pojawiło się więcej męż-

czyzn, którzy za sprawą czy to własnej spostrzegawczości, czy  
też edukacji, coraz lepiej radzą sobie w sprawach własnego wyglą-
du, to jednak wciąż większość z nich chętnie odwołuje się w tych 
sprawach do wiedzy i umiejętności swoich partnerek życiowych.  
I temu właśnie poświęcone będą felietony w tej rubryce.
Gorąco wierzę, że będą uzupełnieniem intuicyjnej wiedzy nie tylko 
mężczyzn w ich stylizacyjnych rozterkach, ale również ich part-
nerek, które przyjęły na siebie role osobistych stylistek. Nic dziw-
nego, bo nie tylko robią one porządek w męskiej szafie, ale i też 
bezbłędnie wiedzą, co jest  najlepsze dla ich mężczyzny. Pomagają 
im podczas zakupów i w codziennym, stosownym do okoliczności 
doborze ubrań, motywują do dbałości o szczegóły i ogólną este-
tykę. Felietony skierowane są nie tylko do mężczyzn, którzy nie 
wiedzą, jak się w świecie mody odnaleźć, ale również tych, którzy 
nieźle się tu czują. oni również, mimo że potrafią zadbać o własny 
wizerunek i wygląd,  poszukują wciąż nowych form wyrażenia sie-
bie za pomocą stylu skrojonego na miarę ich osobowości. 
Przedstawiać też tu będę kobiecy punkt widzenia nie tylko na te-
mat męskiej elegancji, ale również na postrzeganie wzajemnych 
relacji obu płci. Pozwolę sobie też na wiele osobistych, życzliwych 
komentarzy, jak my, kobiety, najczęściej postrzegamy męski świat, 
co się nam najbardziej w Was podoba, za co Was podziwiamy, ce-
nimy i szanujemy, a czego czasami Wam zazdrościmy.

grażyna paturalska

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)ego”
www.stylwwielkimmiescie.pl

MĘSKIE EGO
kobiecym okiem
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Naszym 
   płótnem 
     jest talerz

Z Marcinem Leszczyńskim Szefem Kuchni
restauracji Projekt 36 rozmawia 
Zdzisława Mochnacz.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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- Projekt 36 - nowa Restauracja Villi Antonina - 
skąd wzięła się nazwa? 
 
- Od samego początku zależało mi, aby moja au-
torska kuchnia była otwarta na wszystkie nowości. 
Nie chcę zamykać się w określonych, sztywnych 
ramach. Gotowanie poprzez zabawę? Dlaczego nie? 
Projektowanie dań? Jak najbardziej. Projekt nie 
musi być wykonany kredką czy ołówkiem na papie-
rze. Naszym płótnem jest talerz, a naszymi farbami 
jedzenie. Projektujemy dania w przemyślany sposób 
tak, aby cieszyło nie tylko nasze oko, ale również 
podniebienie. 
 
- Projektowanie, artystyczne kreacje, kulinarne 
arcydzieła, co dla Pana jest najważniejsze w two-
rzeniu na talerzu? 
 
- Jedzenie na talerzu jest sztuką, projektowaniem, 
designem wpływającym na zmysły człowieka. 
W tworzeniu dań pragnę zaspokoić wszystkie te 
zmysły w taki sposób, aby Gość przeżył pełną nie-
spodzianek, kulinarną przygodę, zachęcającą go do 
kolejnych przeżyć smakowych w naszej restauracji. 
 
-Jak udaje się  Panu połączyć  kuchnie świata z re-
gionalnymi perełkami? 
 
- Staram się cały czas rozwijać i poszukiwać nowych 
inspiracji. Jak wspomniałem wcześniej nie zamy-
kam się w sztywnych ramach i nie chcę opierać 
się tylko na lokalnych potrawach. Zawsze znajdzie 
się taki regionalny produkt, który idealnie będzie 
komponował się z innymi, światowymi wyrobami. 
Projektowanie, tworzenie, zabawa jest kluczem do 
znalezienia inspiracji i perfekcyjnego dania. 
 
-Villa Antonina to także wyjątkowe miejsce na 
spotkania firmowe,  urozmaicona przerwa kawo-
wa, co Pan proponuje dla Gości biznesowych ? 
 
- Nasza kuchnia stara się zaspokoić najbardziej 
wymagających Gości i realizować wszelkie uroczy-
stości oraz spotkania firmowe na jak najwyższym 
poziomie. Z doświadczenia wiemy, że wpływa to na 
sukcesy biznesowe i wizerunek naszych klientów. 
Jesteśmy elastyczni i do każdego spotkania podcho-
dzimy w sposób indywidualny. Podczas konferencji 
proponujemy Państwu umilić czas przerwą na kawę, 
herbatę z wypiekami naszej produkcji, a także po-
siadamy szeroki wybór menu na lunch. 
 
-Pasjonat gotowania i ...? 
 
- Kreator nowych połączeń smakowych.

Buraki zawijamy w folię aluminiową i  pieczemy w piecu w temperatu-
rze 170 stopni przez około 120 minut. Po upieczeniu kroimy w plastry 
i marynujemy w zalewie octowej (zagotować 50 ml octu, 80 g cukru, 
3 goździki i odstawić wcześniej do wystygnięcia) przez około 3 go-
dziny.  Marchew myjemy, obieramy, gotujemy krótko w wodzie i pod-
smażamy lekko na maśle. Mleko zagotowujemy z gałązką tymianku, 
który wyciągamy przed wrzuceniem kaszy manny do mleka. całość 
ponownie zagotowujemy, przekładamy do miski i zostawiamy do 
ostygnięcia. Po stężeniu kaszy mannej porcjujemy ją i podsmażamy 
na klarowanym maśle. 
Piersi gołębia wycinamy z tuszki, obsmażamy na patelni do momentu 
aż pierś będzie miała różową strukturę. całość wykładamy na talerz 
i dekorujemy świeżymi, sezonowymi owocami.

Gołąb/
kasza manna/
marchew/burak

 

składniki 4 PoRcje 

 
Pierś z gołębia                 4 szt 

Marchew                         4 szt 

burak                           2 szt 

kasza manna                   0,3 kg 

Mleko                       400 ml 

ocet                           50 ml 

cukier                     0,08 kg 

Goździki                       3 szt 

Masło                          0,1 kg 

tymianek 

sól/pieprz 

świeże owoce /malina/jeżyna/porzeczka
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Cykl wydarzeń teatralnych 
otworzy spektakl „Doktor 
Faustus” w reż. Johanny Schall 

i wykonaniu Die Bremer Shakespeare 
Company. Słynne dzieło Marlowe-
’a w reżyserii Schall epatuje farsowym 
przepychem i atmosferą rodem z ber-

lińskich kabaretów lat dwudziestych. 
Kolejnym spektaklem w ramach 
Tygodnia Niemieckiego będą „Pod-
opieczni“ w reżyserii Mirko Borschta 
na podstawie sztuki znanej noblistki 
Elfride Jelinek w wykonaniu Bremen 
Theater. Jelinek podejmuje w tym 

spektaklu temat napływających do 
Europy uchodźców, zmuszonych do 
porzucenia swoich rodzinnych domów 
wskutek wojen, krwawych lokalnych 
konfliktów, głodu, prześladowań re-
ligijnych o podłożu politycznym czy 
rasowym lub z powodu orientacji 
seksualnej. 
Kolejną propozycją jest spektakl 
wpisujący się w nurt teatru dokumen-
talnego – Stolpersteine Badeńskiego 
Teatru Narodowego z Karlsruhe. Re-
żyser Hans-Werner Kroesinger oraz 
dramaturżka Regine Dura, korzystając 
z archiwum teatru, odtwarzają proces 
systematycznej dyskryminacji oraz 
usuwania lewicowych i liberalnych 
artystów po 1933 roku. 
W programie Tygodnia Niemieckie-
go znajdzie się również propozycja 
dla młodszych dzieci. Helga Brehme 
z Theater am Faden w Stuttgarcie za-
prosi na spektakl lalkowy jednej z ba-
śni braci Grimm – „Jorinde i Joringel” 
– magiczną opowieść o Jorinde, która 
została porwana i zamieniona w słowi-
ka przez złą czarownicę.

Tydzień 
Niemiecki 
w Teatrze 
Szekspirowskim
W dniach 19 – 26 października w Gdańskim Teatrze Szek-
spirowskim już po raz piąty odbędzie się wydarzenie 
z cyklu Teatry Europy. Tym razem będzie to spotkanie 
z kulturą niemiecką – teatrem, filmem, sztukami wizual-
nymi i muzyką, a także turystyką i... kuchnią.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Charytatywna 
strona golfa
Tuż przed końcem wakacji na rozległym terenie Sierra Golf Club w Pętkowicach koło 
Wejherowa odbył się prestiżowy XV Charytatywny Rotariański Turniej Golfowy. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Po raz trzeci wsparli go „Praco-
dawcy Pomorza”, będąc w tej 
inicjatywie kluczowym part-

nerem inicjatora całego wydarzenia 
– Klubu Rotary International Gdańsk-
Sopot-Gdynia. 
Przypomnijmy że kluby będące czę-
ścią klubów Rotary są zgrupowane 
w regiony geograficzne, zwane Dys-
tryktami Rotary. Rotary Club GSG 
należy do Federacji Polskich Klubów 
Rotary International district nr 2230. 
„Pracodawców Pomorza” reprezento-
wał na turnieju Tomasz Limon, dyrek-
tor zarządzający.
Dla miłośników dyscypliny, która 
w tym roku – po 112 latach nie-
obecności – powróciła do programu 
igrzysk olimpijskich, czekała Akade-
mia Golfa. Wzięły w niej udział dwie 
liczne grupy gości, pośród których nie 
zabrakło całych rodzin. Szkolenie cie-
szyło się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Jego pierwsza część odbyła się 
na tzw. driving range, czyli strzelnicy 
przeznaczonej do treningu dłuższych, 
bądź krótszych uderzeń, celności 
i umiejętności wybijania piłki różnymi 
kijami. To właśnie tam odbywa się 
nauka swingu i podstaw golfa. Tam 
również rozegrany został konkurs 
longest drive. Przyszli profesjonalni 
golfiści podeszli do niego z należytą 
koncentracją i determinacją. Drugą 

częścią Akademii był trening już na 
właściwym polu golfowym, połączony 
z konkursem nearest to the pin. 
Część artystyczną wydarzenia, którą 
goście podziwiali już po zakończe-
niu szkolenia golfowego, wypełniły 
między innymi występy artystki scen 
muzycznych Agnieszki Babicz oraz 
młodego akordeonisty-stypendy-
sty programu „Drzwi do kariery” 
(autorska inicjatywa Rotary Club 
Gdańsk-Sopot-Gdynia, skierowana do 
szczególnie uzdolnionej młodzieży). 
Na zainteresowanych czekała również 
degustacja wyjątkowych win włoskich. 
Dochód z odbywających się w mię-
dzyczasie loterii fantowej oraz aukcji 
m.in. obrazów wybitnych artystów, 
nad której przebiegiem czuwali – po 
stronie klubu – prezydent Adam 
Wierciński, prezydent-elekt Jan Za-
charewicz, a także znany dziennikarz 
sportowy Mariusz Machnikowski, 
przeznaczony został na sfinansowanie 
makiety ORP Błyskawica w ramach 
projektu „Pomóżmy zobaczyć świat 
rękoma”.
Wydarzenie zwieńczyło wręczenie 
nagród dla najlepszych zawodników. 
Najlepszym zawodnikiem reprezentu-
jącym „Pracodawców Pomorza” oka-
zał się Jan Łabas, prezes zarządu ALU 
International Shipyard Spółka z o.o.

DoCHóD Z oDByWA-
jąCyCH SIę W MIę-
DZyCZASIE loTERII 
FANToWEj oRAZ 
AuKCjI M.IN. oBRA-
ZóW WyBITNyCH 
ARTySTóW, PRZE-
ZNACZoNy ZoSTAł 
NA SFINANSoWANIE 
MAKIETy oRP Bły-
SKAWICA W RAMACH 
PRojEKTu „PoMóż-
My ZoBACZyĆ ŚWIAT 
RęKoMA”.

”
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J uż po raz trzeci Dom Aukcyjny Art in House 
we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Sopotu zorganizował wystawę i aukcję nowej 

sztuki. Wydarzenie miało miejsce w połowie sierp-
nia  w Dworku Sierakowskich w Sopocie
- Najbliższa aukcja to już trzecia aukcja organizo-
wana przez Art in House w Sopocie. Jesteśmy bar-
dzo pozytywnie zaskoczeni wręcz entuzjastycznym 
odbiorem i wynikami naszej poprzedniej aukcji 
organizowanej w Trójmieście - mówi Anita Wolsz-
czak odpowiedzialna w Art in House za dobór 
prac, współwłaścicielka domu aukcyjnego, historyk 
sztuki i kurator wystaw.
Wśród autorów wystawianych dzieł specjalne 
miejsce zajmują artyści pochodzący z Trójmiasta 
i regionu Pomorza. Oprócz Piotra Szwabe, w ka-
talogu prac znajdowały się m.in. obrazy Janusza 
Orzechowskiego – przedstawiciela bardzo mod-
nego ostatnio realizmu magicznego, Andrzeja Do-
mżalskiego – uczestnika wystaw organizowanych 
na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych 
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
czy Aleksandra Kormana – wykorzystującego ciele-
sną metaforykę i grę kontrastów, redaktora portalu 
artystycznego Variar.
Autorzy innych prac dostępnych na aukcji to m.in. 
Tomasz Sętowski – uznawany przez wielu za jed-
nego z najbardziej oryginalnych i uzdolnionych 
artystów wykształconych w Polsce; Lech Bator – 
autor niepowtarzalnych, gustownie ubranych jeleni 
z modnymi gadżetami w otoczeniu kultowych 
przedmiotów; Mirella Stern – tworząca prace in-
spirowane wschodnimi sztukami walki i teatrem 
lalek, czy Krzysztof Ludwin – światowej sławy pol-
ski akwarelista, który swoją technikę doprowadził 
do perfekcji. Prace tych twórców sprzedają się na 
aukcjach zazwyczaj za kilka tysięcy złotych.

Aukcja 
młodej sztuki

53 wyjątkowych prac młodych artystów 
wystawiono na licytacji w Sopocie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Spotkajmy się przy Rybkach – 
to zdanie, które każdy miesz-
kaniec Gdyni usłyszał chociaż 
raz w życiu. Skąd wzięły się 
owe Trzy Rybki na początku 
Bulwaru? Gdyńskie Centrum 
Kultury odpowiedziało na to 
pytanie za pomocą spektaklu 
grupy teatralnej Scena 138 
"Rybki. Historia gdyńskiej 
miłości".

Widzowie, którzy oglądali 
spektakl, przekonali się, że 
słynne Rybki skrywają nie-
samowitą historię miłosną! 
W trakcie muzycznego, ta-

necznego i magicznego spek-
taklu można było po znać 
przystojnego Rybaka Macieja, 
poszukującego żony i ryb, jego 
przezorną Matulę – wielbiciel-
kę dziergania, elokwentnego 
Krzyśka – poszukiwacza bursz-
tynu, atrakcyjne gdynianki na 
wydaniu oraz pewną zagubioną 
spacerowiczkę zza miedzy.
Spektakl powstał na motywach 
książki „Legenda o gdyńskich 
rybkach” autorstwa Patrycji 
Wojtkowiak-Skóry. Jego sce-
nariusz napisał Szymon Jachi-
mek, reżyserią zajął się Tomasz 
Podsiadły.

Charakterystyczne „Rybki” 
w gdyńskim spektaklu
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Miasto Sopot współfinansowało ekranizację 
tego spektaklu.Po projekcji filmu odbyłą się 
dyskusja z konsultantami historycznymi pracu-
jącymi przy produkcji spektaklu: Waldemarem 
Kowalskim i Piotrem Szubarczykiem oraz Joan-
ną Cichocką – Gula-  redaktor odpowiedzialny 
za produkcję spektaklu.Miasto Sopot już kilka 
lat temu podjęło działania mające na celu upa-
miętnienie Inki.

Sopockie 
wspomnienia ,,Inki”

Izraelska literatura była wiodącym 
tematem piątej edycji Festiwalu 
„Literacki Sopot”. Najnowsza edycja 
spotkania z literaturą w dniach 18-21 
sierpnia zorganizowała Miejska Bi-
blioteka Publiczna oraz Miasto Sopot 

Celem festiwalu jest promocja literatu-
ry i czytelnictwa wśród mieszkańców 
Trójmiasta oraz turystów odwiedza-
jących Sopot. Na cztery dni miasto 
zmienia się w prawdziwy literacki 
kurort, a najpiękniejsze zakątki Sopotu 
tętnią rytmem literackich spotkań, 
warsztatów i dyskusji. Festiwal to także 
wspólne czytanie literatury, projekcje 

filmów nią inspirowanych, targi książ-
ki, a także działania z pogranicza litera-
tury i innych dziedzin sztuki.
Do Sopotu przyjechalinajważniejsi 
przedstawiciele izraelskiej literatury 
współczesnej, między innymi Etgar 
Keret, jeden z najbardziej popularnych 
pisarzy młodego pokolenia, Rutu Mo-
dan, ilustratorka i autorka komiksów 
oraz Dror A. Mishani, mistrz powieści 
kryminalnej. Polskie premiery  miały 
w Sopocie Dorit Rabinyan z książką 
„Żywopłot” oraz Ela Sidi  z “Czcij ojca 
swego”.  Etgar Keret  spotkał się z czy-
telnikami i rozmawiał z nimi także za 
pomocą mediów społecznościowych.

Literackie atrakcje w Sopocie

W sopockiej Galerii Kultury Multimedialnej 
wyświetlono „Inka 1946. Ja jedna zginę” – 
spektakl telewizyjny Sceny Faktu Teatru Te-
lewizji z 2006 według scenariusza Wojciecha 
Tomczyka, opowiadający o mordzie sądo-
wym na sanitariuszce Danucie Śiedzikównie 
z 5 Brygady Wileńskiej AK.
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Każdy z zespołów ma przed sobą inne, 
ambitne cele, ale każdemu z nich ogrom-
nie potrzebne będzie wsparcie najwier-
niejszych kibiców. Fani męskich drużyn 
już mogą nabywać karnety, zaś sympatycy 
sopockich siatkarek w sezonowe abona-
menty będą mogli się zaopatrywać już 
lada dzień. A czy ty masz już upatrzone 
miejsce na trybunach?

LOTOS Trefl już od lat kieruje się hasłem 
“Siatkówka blisko Ciebie”, które oznacza 
otwartość na kibiców, przyjacielskie re-
lacje z fanami, a także bliskość między 
zawodnikami a całą społecznością. Teraz 
w to motto wpisują się także karnety. 
Karnet na sezon 2016/2017 obejmuje 15 
meczów, które LOTOS Trefl rozegra w ra-
mach fazy zasadniczej PlusLigi, spotkania 

w rundzie play-off (co najmniej jedno), 
a także ewentualne starcia w Pucharze 
Polski. Ceny abonamentów rozpoczynają 
się od 149 zł w przypadku wejściówek 
ulgowych i 199 zł za karnety normalne 
(kategoria III), kończąc na odpowiednio 
299 i 399 zł w sektorach najbliżej boiska. 
Sprzedaż abonamentów będzie prowa-
dzona do pierwszego meczu LOTOSU 
Trefla w nowym sezonie PlusLigi (3 
października). Równocześnie w drugiej 
połowie września zaczną być dostępne 
pojedyncze bilety na inauguracyjne 
starcie gdańszczan, a to oznacza, że by 
zarezerwować swoje upatrzone miejsce na 
trybunach na cały sezon, nie warto zwle-
kać z zakupem abonamentu.
Najpóźniej swoje rozgrywki rozpocznie 
zespół Atomu Trefla Sopot. Zespół siat-

karek w tym sezonie mocno odmłodził 
skład, stawiając na siatkarki, które w po-
przednich sezonach dwukrotnie wywal-
czyły mistrzostwo rozgrywek Młodej Ligi. 
W drużynie nie zabrakło jednak miejsca 
dla ulubienic publiczności – Magdaleny 
Damaske czy Justyny Łukasik. 
Informacje o karnetach na mecze Atomu 
Trefla Sopot zostaną podane lada dzień. 
By być na bieżąco, polecamy śledzenie 
klubowych profili w mediach społeczno-
ściowych oraz strony internetowej www.
atomtrefl.pl.

Przeżywaj wielkie sportowe 
emocje z drużynami Trefla!
Już w październiku siatkarze LOTOSU Trefla Gdańsk, siatkarki Atomu Trefla Sopot 
i koszykarze Trefla Sopot rozpoczną ligowe rozgrywki. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Odżyły wspomnienia i sportowe emo-
cje. Mieszkańcy Starogardu Gdań-
skiego hucznie przywitali brązową 
medalistkę z Rio de Janeiro. Oktawia 
Nowacka nie kryła wzruszenia i dzię-
kowała za wsparcie.

- Przyszliśmy tu dla Ciebie Oktawio, by 
pogratulować ci niezwykłego sukcesu, 
o którym marzy każdy sportowiec na 
świecie - mówił Janusz Stankowiak, pre-
zydent Starogardu. - Jesteśmy tu także po 
to, aby podziękować ci za te niezwykle 
emocje, które z pewnością towarzyszyły 
każdemu z nas podczas igrzysk. Dziękuję 
za dumę, którą wlałaś w nasze serca, bo 

okazuje się, że nie tylko wielkie 
metropolie potrafią rodzić gwiaz-
dy. W Starogardzie Gdańskim 
także ma to miejsce, a naszą gwiazdą 
jesteś Ty Oktawio.
Rzeczywiście, dla Starogardu to wielki 
sukces, a zarazem trzeci olimpijski krą-
żek od 1972 roku, gdy złoto dla Polski na 
Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 
wywalczył piłkarz Kazimierz Deyna. 
W związku z tym Oktawia decyzją 
miejscowych radnych otrzymała medal 
za zasługi dla Starogardu Gdańskiego. 
Miasto zdecydowało także o przekazaniu 
olimpijce nagrody pieniężnej w wysoko-
ści 50 tys. zł.

- Dziękuję Wam, drodzy mieszkańcy, 
za doping w czasie moich występów na 
olimpiadzie oraz za to, że przyszliście 
mnie powitać – mówiła Oktawia No-
wacka. - Sport to sposób na życie i mimo 
wielu wyrzeczeń oraz ciężkiej pracy dla 
takich pięknych chwil, jak ta dzisiaj, war-
to żyć. Sebastian Dadaczyński

Gwiazda z Rio de Janeiro 
zabłysła w Starogardzie

Chętni wypróbowania 
swoich sił na trójmiejskich 
parkietach Środowisko-
wej Basket Ligi w sezonie 
2016/2017 zapraszani są 
do udziału w rozgrywkach. 
Zmagania toczyć się będą 
w siedmiu klasach rozgryw-
kowych - I, II, III, IV dywi-
zja oraz dywizjach Maxiba-
sketball 35+, 40+ i 45+. Start 
zmagań zaplanowany jest na 
3 października.

W poprzednim sezonie 
o miano najlepszego rywa-
lizowało aż 74 zespołów. 
Dzięki czemu Środowiskowa 
Basket Liga stała się najwięk-
szą ligą w Polsce północnej 
i drugą w kraju. A po mi-

strzowski tytuł sięgnęli koszy-
karze Demolki Gdańsk. 
Emocji nie brakowało rów-
nież w rywalizacji oldbojów, 
gdzie najlepiej wypadł Maxi 
Dream Team Gdańsk 
- Liczymy, że oldboje powtó-
rzą sukces młodszych kole-
gów, którzy w Bydgoszczy 
w finałowym turnieju wygrali 
polską amatorską basket ligę - 
podkreśla Kazimierz Kobiak, 
komisarz Środowiskowej 
Basket Ligi.
Nowy sezon zapowiada 
się również emocjonująco. 
Zespół zgłosić można telefo-
nicznie 794-023-023. Więcej 
informacji na www.basketli-
ga.pl.

Zagraj w Środowiskowej 
Basket Lidze!
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W Sierra Golf Club rozegrane zosta-
ły Drużynowe Mistrzostwa Europy 
Seniorek. Kilkudniowe zmagania 
zgromadziły szesnaście reprezentacji. 
Najlepsze okazały się Irlandki, które 
po emocjonującej dogrywce pokonały 
drużynę z Belgii. 

Przez pierwsze 
dwa dni druży-
ny rozgrywały 
rundy stroke 
play, po których 
zostały podzielo-
ne na podstawie 
wyników na 

dwie grupy: A i B. Od czwartku do so-
boty rywalizacja odbywała się w forma-
cie match play. 
Po stroke play w pierwszym koszyku 
znalazły się: Anglia, Francja, Irlandia, 
Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Szwecja 
i Holandia. Irlandki, które awansowały 
z trzeciego miejsca, pokonały najpierw 

Szwajcarki, a w półfinale Szwedki. Dru-
gi półfinał, po awansie z piątej pozycji 
w klasyfikacji drużynowej oraz wygra-
nej z Hiszpanią, zakończył się zwycię-
stwem Belgii nad Anglią. 
Finał okazał się wyjątkowo emocjonu-
jący. Zarówno Irlandki, jak i Belgijki 
grały z świadomością, że walczą o naj-
ważniejszy tytuł czempionatu Europy. 
Rywalizacja była zacięta i wynik 2.5:2.5 
zadecydował o dogrywce. Ostatecznie 
to reprezentacja Irlandii została trium-
fatorem Mistrzostw, pokonując Belgię 
w doliczonej grze na 21 dołku. Drużyna 
gospodarzy zajęła szesnaste miejsce. 
Anna Walk

Irlandki najlepsze 
w Sierra Golf Club

W ostatnią sobotę sierpnia 
zorganizowano na plaży 
Hotelu Haffner (wejście nr 
14) letni event dla rodzin.

Tym razem moc atrakcji 
dostarczyła współpracująca 
z hotelm firma Trefl, która 
zaprezentowała Strefę Testo-
wą puzzli, gier i zabawek dla 
dzieci w wieku od lat 3. Nie 
mogło zabrakną również tur-
nieju planszówek oraz ani-
macji tanecznych dla dzieci 
i dorosłych. Jak co sobotę 
odbyła się również "Bajkowa 
Plaza Haffnera", której gość-
mi tym razem były twórczy-
nie audycji w Radiu Gdańsk 
"Mama w mieście" oraz 
autorka czytanek dla dzieci - 
Dorosta Sumiła. 
Grzegorz Bryszewski

Plażowe 
atrakcje dla rodzin
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Uczestnicy czwartej edycji fe-
stiwalu, który zorganizowano 
w tej nadmorskiej miejsco-

wości mieli niepowtarzalną szansę na 
zobaczenie Lynchburga, czyli miastecz-
ka, w którym od 150 lat powstaje Jack 
Daniel's Tennessee Whiskey.
Stoisko marki miało niepowtarzalny 
charakter, nawiązywał on  do postaci 
jaką był Jack Daniel i do Destylarni 
w Lynchburgu, która w tym roku ob-
chodzi 150-lecie. Na miejscu wszyscy 
zainteresowani mieli możliwość spróbo-
wania amerykańskiej whisky, zwiedza-
jący poznawali także tajniki produkcji 
Jack'a. 
Dodatkową atrakcją były historie opo-
wiadane przez Patryka Le Nart, założy-
ciela Międzynarodowej Szkoły Barma-
nów i Sommelierów.

Lynchburg 
nad polskim morzem
Marka Jack Daniel’s wido-
wiskowo i atrakcyjnie za-
prezentowała się na Festi-
walu Whisky w Jastrzębiej 
Górze. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIA: materiały prasowe



Firma Fujifilm ogłosiła otwarcie 
swojego pierwszego w Europie 
centrum usług wspólnych, które 

będzie się mieścić w kompleksie biuro-
wym Olivia Business Centre w Gdań-
sku. Od 1 września centrum zaczęło 
realizować procesy operacyjne dla 
Fujifilm w Europie, głównie w dziedzi-
nie finansów, zaopatrzenia i zasobów 
ludzkich.
- Informacja o otwarciu centrum usług 
firmy Fujifilm to kolejna bardzo dobra 

wiadomość dla Gdańska i dla 
naszego rynku pracy – mówił 
Andrzej Bojanowski, zastępca 
prezydenta miasta Gdańsk. - To 

potwierdzenie, że jesteśmy atrakcyjni 
jako miejsce rozwoju biznesu dla glo-
balnych firm, które szukają wykwalifi-
kowanych pracowników, potrafiących 
pracować dla wymagających praco-
dawców w międzynarodowej kulturze 
pracy.
W najbliższych miesiącach Fujifilm 
Europe Business Service (FEBS) 
w Gdańsku będzie poszukiwać zarów-
no doświadczonej kadry, jak i absol-

wentów uczelni wyższych z obszarów: 
finansowo - księgowych, zasobów 
ludzkich, zakupów oraz obsługi 
klienta.
- Zdecydowaliśmy się na Gdańsk, po-
nieważ utworzono tu bardzo atrakcyj-
ne i profesjonalne środowisko bizneso-
we dla powiązanych usług wspólnych 
wraz z bezpieczną bazą dla wysoce 
wykwalifikowanego personelu – mówił 
Go Miyazaki, dyrektor zarządzający 
Fujifilm Europe. - Nowe centrum ope-
racyjne wzmocni nasze ogólne wyniki 
w Europie i będzie wspierać nasz dal-
szy rozwój.

Fujifilm 
wybrał Gdańsk. 
Jedyne takie 
centrum 
w Europie
Firma Fujifilm właśnie ogłosiła utworzenie nowego 
oddziału w Gdańsku. Nowe centrum będzie wyko-
nywać procesy operacyjne dla Fujifilm w Europie, 
głównie w obszarze finansów, zaopatrzenia i zaso-
bów ludzkich.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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NA ZDjęCIu (oD lEWEj): HIRoyuKI SAKAI – SENIoR VICE PRESIDENT 
FujIFIlM EuRoPE, DR. DoMINIK lENTZ – SENIoR VICE PRESIDENT 
FujIFIlM EuRoPE, PETRA FujIWARA – HEAD oF CoMuNuCATIoNS 
FujIFIlM EuRoPE, HIDERu SATo – DIRECToR FujIFIlM EuRoPE BS 
W GDAńSKu, RySZARD ŚWIlSKI - CZłoNEK ZARZąDu WojEWóDZTWA 
PoMoRSKIEGo I ANDRZEj BojANoWSKI – WICEPREZyDENT GDAńSKA.
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Od prezentacji nowego Peugeot 3008 
minęło zaledwie kilka tygodni, a już 
pojawiła się najbardziej dynamiczna 
i ekskluzywna wersja tego auta, ozna-
czona GT. 

Nowy 3008 został wyposażony 
w 2-litrowy silnik 2,0 BlueHDi 180 S&S 
i automatyczną skrzynię EAT6 o sze-
ściu przełożeniach, posiada też szereg 
wyróżniających tę wersję elementów 
wraz z dostępnym w opcji wyjątkowym 
dwukolorowym nadwoziem typu „Co-
upe Franche”. Uzupełnieniem oferty 
jest wersja GT Line napędzana bardziej 
ekonomicznymi i przystępnymi ceno-
wo silnikami o poziomie wyposażenia 
stanowiącym syntezę sportowego za-
cięcia i elegancji. 

Nowy SUV od Peugeota
3008 GT to najnowsze „dziecko” Peugeota w segmencie SUV-ów. Auto już od października 
będzie można kupić u autoryzowanego dealera marki  - w sopockiej firmie Intervapo. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

weRsję Gt noweGo PeuGeot 3008 
wyPosażono w nastęPujące 
eleMenty i Rozwiązania:

• wysokowydajny silnik dostępny wyłącz-
nie w tej wersji
• bardziej sportowy wygląd dzięki posze-
rzonym nadkolom i 19-calowym oponom 
w standardzie 
• oświetlenie z reflektorami full LED 
isekwencyjnymi kierunkowskazami 
w standardzie
• ekskluzywne dwukolorowe nadwozie
•  specyficzne elementy stylistyki nadwo-
zia i wyrafinowane, sportowe wnętrze.

We wnętrzu odnajdziemy typową dla wer-
sji GT sportową elegancję. 
Wersje GT i GT Line nowego Peugeot 3008 
wyraźnie świadczą o dążeniu do zapew-
nienia użytkownikom tego modelu nieza-
pomnianych doznań z dynamicznej jazdy 
autem o wyrafinowanym wnętrzu dosko-
nale oddającym styl właściciela.

inteRvaPo soPot 
AuToRyZoWANy DEAlER PEuGEoT
AlEjA NIEPoDlEGłoŚCI 635, SoPoT
TEl. 58 551 41 61

Już po raz dziewiętnasty Sopot zamienił się na Monte Carlo. 
Najlepsi kierowcy rozgrywali przez dwa dni spektakularne 
zawody w wyścigach górskich nad morzem. 

Na ponad 3 kilometrowej trasie z Sopotu do Gdyni 48 mi-
strzów kierownicy walczyło o zwycięstwo i punkty w klasyfi-
kacji Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Uczestni-
cy jechali w różnych autach, zarówno nowych, jak i starszych 
- można było zobaczyć np. Mitsubishi Lancer Evo, Hondy Ci-
vic, Citroeny C2, ale też Porsche 911, Fiata 131 Abarth, VW 
Golfa II, a nawet Fiata 126p,. Trasa nie była łatwa, znalazło 
się na niej 18 zakrętów o różnym poziomie trudności. 

Pierwszego dni zwyciężył Słowak Igor Drotar jadący w Sko-
dzie Fabia WRC (w niedzielę zajął drugą lokatę), obejmując 
prowadzenie w klasyfikacji zawodników GSMP. W niedzielę 
najlepszy był Andrzej Szepieniec (Mitsubishi). 
Imprezę udziałem w Komitecie Honorowym wspierają mar-
szałek województwa pomorskiego, komendant wojewódzki 
Policji i prezydenci Trójmiasta.

19. Grand Prix Sopot - Gdynia za nami
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Bugatti Chiron to luksusowa i superszybka limuzyna zaprezentowana 1 marca 
2016 w Genewie. Nowy supersamochód rozpędza się do 420 km/h i będzie 
kosztował – bagatela - 2,6 mln dolarów. Producent twierdzi, że będzie to naj-
szybszy samochód w historii motoryzacji. Pierwsza „setka” na liczniku pojawia 
się w mniej niż 2,5 sekundy. Bugatti Chiron będzie napędzany nowym silni-
kiem 8.0, W16 o mocy 1500 KM. 

z nieco wyższej półki

Moto
preMiery 

2016 roku

Bieżący rok obfituje w nierzadko 
bardzo spektakularne premie-
ry na rynku motoryzacyjnym. 
Praktycznie w każdym segmen-
cie znajdujemy auta zarówno 
zupełnie nowe, jak i po liftingu. 
Koncerny samochodowe prze-
licytowują się wprowadzając na 
rynek pojazdy o coraz lepszych 
parametrach jezdnych, stawiając 
coraz wyżej poprzeczkę bezpie-
czeństwa, ekonomii i ekologii. 
Spróbujmy jednak na chwilę 
oderwać się od otaczającej 
nas masy kompaktów, SUV-ów 
i crossoverów… bo motoryzacja 
ma to do siebie, że często kie-
rujemy się emocjami – a tych 
w kontekście tegorocznych pre-
mier nie brakuje. Zajrzyjmy za-
tem na górną półkę – a co tam, 
pomarzyć można!

TEKST: Ziemowit Dziadoń 
ZDJĘCIA: Aleksander Proszowski

alfa romego
giulia

Jej wyrazista stylistyka 
prezentuje trzy charakte-
rystyczne cechy włoskie-
go stylu: wyczucie pro-
porcji, prostotę i dbałość 
o jakość wykończenia.
Giulia będzie topową od-
mianą, która ma dyspo-
nować doładowanym V6 o pojemności 3 litrów, generującym 510 KM. Parametry 
te pozwalają rozpędzić auto do 100 km/h w 3,9 s. 

Bugatti Chiron
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honda nsX

Honda NSX to nowy model, napędzany jest 3,5-litrowym 
silnikiem benzynowym V6 wyposażonym w podwójne doła-
dowanie. Wspomagają go motory elektryczne. Łączna moc 
całego układu wynosi 581 KM.

BmW m2

BMW złożyło wielką obietnicę, zapowiadając tę maszynę 
jako godnego następcę 1M Coupe, M3 E30 oraz 2002 Tur-
bo. Producent wymienił jednym tchem trzy legendy, które 
dla miłośników są wyznacznikiem wszystkiego, co najlepsze 
w BMW. Pod maską M2 ma pracować 6-cylindrowy, 370-
konny silnik, ma rozpędzić auto z Bawarii do 100 km/h w 4,5 
s w wersji ze skrzynią ręczną i w 4,3 s, jeśli nabywca zdecy-
duje się na 7-biegowy automat.

ford foCus rs

Auto które zostało wyposażone w napęd na cztery koła 
i mocny 2,3-litrowy silnik, rozwijający 350 KM mocy. Z ręcz-
ną skrzynią biegów osiąga 100 km/h w 4,7 s. Ford Focus RS 
startuje w Polsce z cenami od pułapu 147

fiat 124 spider

Rok 2016 to także ważna premiera w portfolio Fiata. Na 
bazie MX-5 powstał bardzo zgrabny kabriolet. Auto napę-
dzane jest przez silnik 1,4 MultiAir o mocy 160 KM i mo-
mencie obrotowym wynoszącym 249 Nm.

VolVo s90

Volvo S90 to dalszy ciąg mocnej ofensywy Szwedów po 
świetnym XC90. Pod maską S90 zobaczymy jednostki 
2-litrowe, które mają generować moc nawet do 320 KM. 

jaguar f-paCe

Brytyjczycy długo pracowali, by stworzyć wóz lekki, nieźle 
prowadzący się i przy tym dobrze wykonany, czyli taki, któ-
ry spełni oczekiwania dosyć wymagającej grupy klientów.
W Polsce ceny F-Pace’a startują od pułapu 199 900 zł.
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W gdyńskim salonie Lexus Trójmiasto 
w Nowym Orłowie tylko tego jednego 
dnia, zaledwie przez kilka godzin można 
było podziwiać niezwykły samochód, 
jakim jest Lexus LC 500. Jest to luksu-
sowe grand turismo, które łączy legen-
darną jakość Lexusa z futurystycznym 
designem oraz najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami technicznymi. 
Nie ma chyba nikogo, kto nie zwróciłby 

uwagi na zastosowane włókna węglo-
we, tworzące strukturę dachu, trójwy-
miarowe światła LED-owe. ogromne 
chromowane felgi z niskoprofilowymi 
oponami a przede wszystkim na samą 
sylwetkę tego auta. 
Co ciekawe LC 500 miał... nigdy nie 
wejść do produkcji! Cztery lata temu 
przedstawiciele Lexusa zaprezentowali 
w Detroit prototyp LF-LC (Lexus Future 

ESEncja 
motoryzacyjnej 

pasji

Ponad 470 KM mocy, wywołujące dreszcze brzmienie 
5-litrowej V8-ki, najszybsza na świecie 10-stopniowa auto-
matyczna skrzynia biegów, konstrukcja z tytanu, lekkich sto-
pów i włókna węglowego – oto Lexus LC 500. 

Luxury Coupe). Ale od początku miał to 
być wyłącznie prototyp. Spodobał się 
jednak do tego stopnia zarówno przed-
stawicielom mediów, jak i klientom, że 
ostatecznie samochód wszedł do pro-
dukcji seryjnej.
Pod maską auta znalazł się 5-litrowy 
silnik V8 o mocy 473 KM. Lexus LC 500 
dostępny będzie też z napędem hybry-
dowym, w którym zastosowano 3,5-
litrową V6-kę, połączoną z mocnym 
silnikiem elektrycznym. Obydwie wer-
sje pozwalają na osiągnięcie „setki” 
w mniej niż 5 sekund. 
Auto ma napęd na tylną oś, moc z silni-
ka przenoszona jest za pomocą nowej, 
10-stopniowej automatycznej skrzyni 
biegów. Zmiana biegu trwa zaledwie 
0,22 sekundy, co czyni tę skrzynię naj-
szybszą na świecie. 
Auto ma też perfekcyjny rozkład masy: 
pomiędzy przodem i tyłem wynosi 52 do 
48 procent. Aby to uzyskać, projektanci 
umieścili akumulator w bagażniku. 
Sportowe coupe do sprzedaży trafi 
wiosną 2017 roku. Jego cena będzie 
zaczynać się od niespełna 500 tys. zł. 
Podczas przedpremierowego pokazu 
złożono już pierwsze zamówienie.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Rafał Korbut
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Oficjalnie drzwi autoryzowanego serwisu BMW i Mini otwo-
rzą się 17 września. Podczas dni otwartych będzie można od-
wiedzić salon. A jest co oglądać, obiekt został bowiem grun-
townie wyremontowany i wyposażony w najnowocześniejszy 
sprzęt, umożliwiający nie tylko szczegółową diagnostykę sa-
mochodów, ale też komfortową obsługę klientów. 
- Dysponujemy recepcją bezpośrednią, gdzie doradca ser-
wisowy w obecności właściciela diagnozuje stan pojazdu 
i ewentualne usterki – wyjaśnia Karol Jankowski, kierownik 
obsługi posprzedażnej olsztyńskiego serwisu BMW Zdunek. - 
Po oględzinach klient otrzymuje pełną wycenę kosztów i wy-
kaz elementów kwalifikujących się do naprawy, zaś po napra-
wie szczegółową listę wykonanych czynności. 
W hali diagnostycznej zainstalowano podnośniki, które wyła-
niają się... wprost z podłogi. Oświetlenie niezbędne do wyko-
nywania diagnostyki i napraw wykonano w technologii LED. 
W październiku działalność rozpocznie autoryzowany serwis 
blacharsko-lakierniczy. 
W salonie nie zabrakło też czterostanowiskowej myjni – każde 
auto opuszczające serwis jest myte i odkurzane. 
Ciekawostką jest „kluczyk” od BMW, w którym zapisywane są 

wszystkie dokonywane przeglądy, naprawy oraz terminy wy-
mian płynów i części eksploatacyjnych. 
Dlaczego BMW Zdunek postanowił otworzyć autoryzowany 
serwis właśnie w Olsztynie? Odpowiedź jest prosta:
- W naszej bazie mamy odnotowanych aż sześciuset klientów 
z Warmii i Mazur, którzy odwiedzali nas w Trójmieście – tłu-
maczy Agnieszka Moczyńska, szefowa marketingu BMW Zdu-
nek. - Widzieliśmy więc tutaj potencjał i potrzebę funkcjono-
wania naszej marki.
Grupa Zdunek funkcjonuje już od niemal 40 lat. Jest przed-
stawicielem marek BMW, Mini, Renault, Dacia oraz Nissan. 
Posiada 8 salonów, w których zatrudnionych jest 350 osób. 
W weekend 17-18 września, podczas inauguracyjnych dni 
otwartych „Nowa jakość BMW w twoim mieście” w Olszty-
nie, zaplanowano wiele atrakcji, m.in. symulatory, mini tor 
z samochodami i  muzyka na żywo.

BMW debiutuje 
w Olsztynie
Wielbiciele BMW i Mini z Warmii i Mazur doczekali się przed-
stawicielstwa tych marek. BMW Zdunek, trójmiejski dealer 
marki, otwiera właśnie salon w Olsztynie. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

zdunek PReMiuM sP. z o.o.

Aleja Warszawska 117C
olsztyn

ul. Druskiennicka 1a
Gdynia
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Dysk dla wymagających
Aż 10 TB pojemności oferuje nowy dysk firmy Western Di-
gital z serii Gold.
Producent oferuje dyski do wykorzystania m.in w małych 
i średnich serwerach klasy korporacyjnej, a także w  ser-
werach rack oraz obudowach storage - wykorzystywanych 
w centrach danych. Model WD Gold 10TB charakteryzuje się 
m.in. udoskonalonym projektem (w porównaniu z dyskiem 
WD Gold 8TB), pozwalającym na zredukowanie współczyn-
nika TCO (Total Cost of Ownership) dzięki obniżeniu o 8 proc. 
zapotrzebowania na energię (przy jednoczesnym zwiększe-
niu pojemności o 25 proc).

Marka Apple wypuściła na rynek długo 
oczekiwany telefon – Iphone7. Urządze-
nie dostępne jest w nowych kolorach 
-czerń i onyks, ma nowy i udoskonalony 
aparat i wyjątkowo mocny czip – A10 
Fusion. Producent podkreśla, że szyb-
kość nowego telefonu jest dwukrotnie 
większa niż modelu Iphone 6, dodatko-
wa zaleta to wydajna bateria.
Aparat wyposażony jest w nowy stereo-
foniczny system audio ale pozbawiono 
go typowego wejścia słuchawkowego.
Iphone 7 używa nowego oprogramo-
wania ios 10 i oferuje szybsze połącze-
nia 4G LTE. Inna zaleta telefonu to naj-
jaśniejszy i najbarwniejszy wyświetlacz 
wśród telefonów marki Apple. 

Premiera 
Iphone 7

g a d ż e t o m a n i a

Odświeżone 
notebooki
Firma HP zapowiedziała wprowa-
dzenie odświeżonych modeli no-
tebooków z niskobudżetowej serii 
Stream. W ofercie pojawią się już 
wkrótce trzy laptopy HP – model 
Stream 14 (zastąpi model Stream 
13) oraz dwie ulepszone wersje 
Stream 11.
Producent podkreśla, że wszyst-
kie modele dostępne będą w cha-
rakterystycznych, pastelowych 
kolorach: niebieskim, fioletowym 
i białym. 

Przenośny głośnik
Samsung opracował rozwiązanie, które pozwoli cieszyć się mu-
zyką w dobrej jakości gdziekolwiek jesteśmy - przenośny gło-
śnik Samsung Multiroom WAM6500 z wbudowaną baterią.
Urządzenie  wykorzystuje technologię HD Audio, dzięki której 
może zapewnić głębię oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Od-
twarzanie muzyki w High Definition pozwala na osiągnięcie 
96 kHz/24 bit, a więc uzyskanie niemal dwukrotnie lepszych 
parametrów, niż w przypadku płyt CD. Głośnik WAM6500 
obsługuje również wiele formatów, w tym najpopularniej-
sze: MP3, WAV, AAC czy WMA, aby każdy mógł dostosować 
sposób odtwarzania do swoich preferencji.



   83

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 84    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl


