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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 
44 numer Expressu Biznesu.
Aktualny numer zdominowały dwa ważne wydarzenia bizneso-
we – Gala 25-lecia Pracodawców Pomorza i Gala 25-lecia Sta-
rogardzkiego Klubu Biznesu. W numerze znalazły się obszerne 
i wyczerpujące relacje ze wspomnianych wydarzeń, wiele miej-
sca poświęciliśmy także nagrodzonym firmom i biznesmenom, 
którzy również obchodzili swoje jubileusze. Ze wspomnianych 
materiałów szczególnie polecamy rozmowy z Józefem Kurpi-
szem i Januszem Wyrzykowskim, którzy mają na swoim koncie 
aż 60 lat pracy zawodowej i barwnie opowiadają o swojej karie-
rze i podejściu do prowadzenia biznesu. Atrakcyjne i aktualne 
materiały bieżącego numeru to także artykuły o 25-leciu firmy 
Profarm z Lęborka i spółki NDI.
Ważnym punktem aktualnego numeru jest także rozmowa 
z rektorem WSAIB w Gdyni poświęcona tematowi współpra-
cy uczelni z biznesem. W tym materiale, o znaczącym tytule 
„Uczelnia musi dawać dobry przykład” można dowiedzieć się 
o specyfice współpracy między uczelniami i biznesem, nasz 
rozmówca podkreśla także konieczność angażowania się  
w życie społeczne regionu.
Ambicją naszego magazynu jest przedstawianie aktualnych 
i ważnych wydarzeń ze świata biznesu i gospodarki. W nume-
rze znalazł się więc materiał o zmianach personalnych w po-
morskich firmach i instytucjach, opublikowaliśmy również ma-
teriał o Europejskim Forum Nowych Idei.
W numerze znajdziecie Państwo także artykuły samorządowe, 
teksty poświęcone gospodarce morskiej i interesujący mate-
riał z cyklu „Ściana Wschodnia”. 
Atrakcyjnie przedstawiają się również lżejsze materiały z dzia-
łu „Lifestyle”. Państwa uwadze polecamy więc kolejny felieton 
stylistki Grażyny Paturalskiej, materiały o nieruchomościach 
i motoryzacji oraz smakowity wywiad z kucharzem z nowej 
trójmiejskiej restauracji. Tradycyjnie już, numer zamyka mate-
riał o interesujących nowinkach technicznych. 
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Uczelnia musi dawać      
 dobry przykład

Z Prof. Zw. Dr. Hab Jerzym Młynar-
czykiem, rektorem Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu im E. Kwiat-
kowskiego w Gdyni, rozmawia Grze-
gorz Bryszewski.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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- Podczas Gali Pracodawców Pomorza 
otrzymał Pan wyróżnienie, które pod-
kreśla skuteczną i wieloletnią współ-
pracę z pomorskim biznesem...

- To, że uczelnia musi współpracować 
z biznesem jest oczywiste i nie warto 
o tym dyskutować. Każda ze stron odnosi 
przecież konkretne i wymierne korzyści 
z takiej współpracy.
Wspomniane działania nie są jednak 
proste – jak wiadomo, biznes się wciąż 
zmienia. Jeśli więc przychodzi do mnie 
student na pierwszy rok wydziału zarzą-
dzania, to muszę być pewien, że to, co 
mówimy mu podczas nauki za 5 lat wciąż 
będzie aktualne.
W mojej ocenie działania między naszą 
uczelnią a lokalnym biznesem można 
określić jako bardzo dobre. W ich ra-
mach spotykamy się regularnie i mówi-
my o swoich potrzebach i oczekiwaniach. 
Czasem słyszymy także podpowiedzi, 
żeby zrezygnować z niektórych pomysłów 
i kierunków kształcenia i bierzemy je pod 
uwagę. Tutaj muszę podkreślić, że takie 
podejście nie jest niestety standardem.

Przepraszam, że to powiem, ale u nie-
których naszych kolegów wykładających 
powtarzane są często prawdy sprzed 30 
lat. W efekcie studenci otrzymują prze-
starzałe i nieaktualne teorie dotyczące 
na przykład gospodarki. To zrozumia-
łe, że trzeba przedstawić jej historię, ale 
nie można mówić o dawnych rozwiąza-
niach jako o aktualnie obowiązujących 
i aktualnych.

- Wyższa Szkoła Administracji i Biz-
nesu w Gdyni regularnie wprowadza 
nowe i innowacyjne kierunki kształ-
cenia. Czy dobrze podejrzewam, że 
w tym zakresie również współpracuje-
cie z przedstawicielami pomorskiego 
biznesu?

- Oczywiście, nowe kierunki powstają 
właśnie w odpowiedzi na oczekiwania 
i sygnały ze strony współpracujących 
z nami firm. Tworząc nowe kierunki 
opieramy się także na innych sygnałach 
z rynku, obserwujemy również aktualne 
trendy. Mamy bowiem świadomość, że 
oczekiwania ze strony biznesu mają cha-

rakter doraźny. Współpracujące z nami 
firmy mogą na przykład alarmować 
o tym, że pilnie potrzebują kilkudziesię-
ciu informatyków, ale po pięciu latach 
nauki takie zapotrzebowanie mogłoby 
być jednak już nieaktualne, a nasi stu-
denci, liczący na zdobycie ciekawego 
i obiecującego zawodu byliby mocno 
rozczarowani.
W tym miejscu muszę także powiedzieć 
o ważnej, ale dosyć niepopularnej kwe-
stii. Nie może bowiem dochodzić do 
odhumanizowania uczelni, czyli sytu-
acji, gdzie wszystkie jej działania służą 
tylko i wyłącznie gospodarce rynkowej. 
Jeśli zawęzimy to wyłącznie do takiego 
rodzaju działalności to tracimy jedną, 
bardzo ważną cechę wyższej uczelni - 
kształcenie inteligentów. 
W naszej uczelni stawiamy duży nacisk 
na nauki społeczne i próbujemy nauczyć 
studentów humanistycznego i szerszego 
podejścia. Osobiście chciałbym, żeby 
mnie sądził mądry sędzia, a nie osoba, 
która zna idealnie wszystkie przepisy. 
Dlatego też, w mojej ocenie pomysły 
likwidacji na wydziałach prawa takich 



przedmiotów jak „filozofia prawa” i „lo-
gika” to propozycje prosto z księżyca.

- Państwa uczelnia stawia duży nacisk 
na praktyki studenckie, promujecie 
także przedsiębiorczość wśród stu-
dentów, proponując im na przykład 
szkolenia z zakładania firm. Co chce-
cie w ten sposób osiągnąć?

- Pozwolę sobie odpowiedzieć na to py-
tanie, odnosząc się do wydziału prawa. 
Jedna z ważnych inicjatyw koła nauko-
wego na tym wydziale polega na udziela-
niu przez studentów bezpłatnych porad 
prawnych w Sądzie Okręgowym. Pora-
dy udzielane są oczywiście pod nadzo-
rem jednego z profesorów, a ogromnie 
istotnym efektem takich działań jest to, 
że młodzi ludzie już podczas studiów 
spotykają się z prawdziwym życiem. 
Chodzi o to, żeby jeszcze w trakcie na-
uki poznali to, z czym później zetkną się 
w pracy na sali sądowej, kiedy zostaną 
aplikantami. 
Aby umożliwić studentom z tego kie-
runku praktyczny kontakt z zawodem, 
stworzyliśmy także na naszej uczelni salę 
rozpraw. Młodzi ludzie wcielają się tam 
w role sędziego, prokuratora, adwokata 

w inscenizowanych rozprawach i mają 
możliwość praktycznego wykorzystania 
swojej wiedzy.
Takie podejście przenosimy także na 
wydział zarządzania, chcemy bowiem 
uniknąć sytuacji, by student po pięciu 
latach nauki wyszedł z naszej uczelni 
i powiedział sobie: „Co ja teraz zrobię?”.
Osobiście zajmuje się międzynarodo-
wym prawem handlowym, a w szczegól-
ności prawem morskim i z pokorą mu-
szę przyznać, że najgorsze rozwiązania, 
które tam zastosowano stworzyli wła-
śnie prawnicy. Brakowało im bowiem 
wiedzy na temat praktycznego wyko-
rzystania takich uregulowań prawnych. 
Dlatego właśnie my staramy się poka-
zać studentom możliwie wiele sytuacji, 
które czasem pozornie nie mają związ-
ku z ich kierunkiem studiów. Kilka lat 
temu, dzięki współpracy z Akademią 
Morską udało nam się zorganizować 
pokaz symulatorów statków w wydzia-
le nawigacji tej uczelni. Dla studentów, 
którzy słuchali moich wykładów z prawa 
morskiego, było to na pewno atrakcyjne 
i ważne doświadczenie. Jestem także 
przekonany, że później taki temat jak 
„odpowiedzialność kapitana” miał dla 
studentów całkiem praktyczny wymiar.

- Działania edukacyjne i społeczne 
organizowane przez WSAiB w Gdyni 
nie są kierowane tylko do studentów. 
Adresujecie je do osób w różnym wie-
ku, także spoza Trójmiasta. To celowe 
działanie, a może nietypowa forma 
promocji uczelni?

- Działamy w taki sposób, bo realizuje-
my wizję prowadzenia uczelni jako miej-
sca, które pozytywnie i wszechstronnie 
promieniuje na zewnątrz, w różnych 
znaczeniach tego słowa. Stąd właśnie 
działania skierowane m.in do senio-
rów – nasza Akademia Każdego Wieku, 
lekcje w szkołach, które prowadzą nasi 

wykładowcy i zajęcia 
dla młodzieży i dzieci 
w naszej uczelni. Zdaję 
sobie sprawę, że słowa 
o oddziaływaniu są 
górnolotne ale jestem 
całkowitym przeciw-
nikiem skupiania się 
tylko na pracy nauko-
wej. Jeśli wyższa uczel-
nia skupia się tylko na 
sobie, to po prostu nie 
spełnia swojej misji.
Nasza dodatkowa 
działalność sprawia, że 
mamy szansę dotrzeć 
do szerokiego grona 
osób, pozwalamy się 
poznać i przedstawia-
my Uczelnię Kwiat-
kowskiego w dobrym 
świetle. To przycią-
ga do nas nowych 
studentów.

Wyższa szkoła administracji 
i Biznesu im. e. kWiatkoWskiego 
W gdyni prowadzi studia licencjackie, 
magisterskie, podyplomowe, innowacyjne 
MBA Project Management oraz semina-
ria doktorskie: Prawnicze oraz z Nauk 
o Zarządzaniu. Uczelnia im. E. Kwiatkow-
skiego regularnie zajmuje wysokie noty 
w rankingach. W najbardziej prestiżowym 
Rankingu Gazety Prawnej z 2016 roku 
Wydział Prawa Wyższej Szkoły Admini-
stracji i Biznesu został uznany za najlep-
szy na Pomorzu a czwarty w skali całego 
kraju.
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adam Jaworski,
dyr. Bałtyckiej Instytucji 
Gospodarki Budżetowej BALTICA

Zmiana na stanowisku dyrektora 
Bałtyckiej Instytucji Gospodarki 

Budżetowej BALTICA nastąpiła 
we wrześniu. Na czele popularnej 

instytucji stanął rodowity słupszczanin. 
Czym Adam Jaworski zajmował się wcześniej? Przez 
długi czas w Słupsku prowadził własną działalność 
gospodarczą. Nadto był między innymi radnym, działa-
czem samorządu słupskiego rzemiosła i nauczycielem 
praktycznej nauki zawodu. Adam Jaworski jest żonaty 
i ma dwóch dorosłych synów.

kazimierz Janiak,
dyr. oddziału Totalizatora 
Sportowego w Gdańsku 

Na stanowisku dyrektora gdań-
skiego oddziału Totalizatora Spor-
towego Kazimierz Janiak zastąpił 

Roberta Majewskiego. Nowy szef 
Lotto jest doktorem nauk rolniczych. 

Przez wiele lat zawodowo związany był 
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
Ostatnio stał na czele Stowarzyszenia Krzewienia Edu-
kacji Finansowej. Nadto był członkiem rady nadzorczej 
SKOK „Wspólnota” w Gdańsku. 

niclas mårtensson,
dyr. zarządzający koncernu 
Stena Line

Nowym dyrektorem zarządza-
jącym koncernu Stena Line 
został Niclas Mårtensson, który 

dotychczas pełnił funkcję za-
stępcy dyrektora popularnej spółki. 

Ustępujący szef Stena Line Car l -Johan 
Hagman - będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Stena 
Line i dyrektora ds. żeglugi w grupie Stena AB. Niclas 
Mårtensson od ponad dziesięciu lat pracował na sta-
nowiskach kierowniczych w Stena Line. Pełnił m.in. 
funkcję dyrektora operacyjnego i zastępcy dyrektora 
zarządzającego Stena Line. Wcześniej przez kilka lat 
piastował także funkcję dyrektora linii promowej Gdy-
nia-Karlskrona (Polska-południowa Szwecja).

Roszady 
personalne. 
Kto, gdzie 
i za kogo?
Niektórzy grali już pierwsze skrzypce, inni na 
najwyższych szczeblach władzy dopiero stawiają 
pierwsze kroki. Do roszad personalnych doszło 
nie tylko w instytucjach publicznych, ale i popu-
larnych przedsiębiorstwach. Sprawdź, gdzie po-
jawiły się nowe twarze, a gdzie działają osoby, 
które w regionie są już doskonale znane.

TEKST: Anna Walk | Anna Kłos
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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PUP w GdańskU PrzyGotowUje kadry 
dla trójmiejskieGo biznesU

W sierpniu na rynku pracy padł kolejny rekord. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,5% proc. To najlepszy wynik od 
1991 roku. Niestety to, co dziś cieszy większość Polaków, przyprawia o coraz większy ból głowy pracodawców, powód 
jest jeden - na rynku brakuje doświadczonych fachowców. W Gdańsku receptą na ten kryzys ma być współpraca biz-
nesu z miejscowym urzędem pracy. Efekty pozytywnie zaskakują.

TEKST: PuP | ZDjĘcIA: PuP

Od bezrobotnego 
do testera, księgowego 

lub spawacza.

W przypadku firm 
działających w sekto-
rze usług wspólnych 
bardzo ważny jest 
odpowiedni dobór 
pracowników. Zdol-
ności analityczne, 
znajomość języków 
obcych, to podstawa. 

"
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O tym, że biznes to ludzie słyszy-
my już od kilkunastu, a może 
nawet kilkudziesięciu lat. Jed-

nak teraz o popularnym haśle coraz czę-
ściej przypominać muszą sobie praco-
dawcy. Wszystko za sprawą „nurkujące-
go” bezrobocia. W sierpniu spadło ono 
do poziomu 8,5%. Tak dobrego wyniku 
nie notowano od dawna, a dokładniej 
od czerwca 1991 roku. Świetna kondycja 
rynku pracy z pewnością może cieszyć 
większość Polaków, ale jak zawsze każdy 
medal ma dwie strony. To co może nie-
pokoić głównie przedsiębiorców, to bły-
skawiczny odpływ z rejestrów bezrobot-
nych osób posiadających doświadczenie 
oraz wysokie kwalifikacje. Efekt?
- Trudności z zaspokojeniem potrzeb 
kadrowych ma swoje konsekwencje. 
Bez wystarczającej liczby fachowców  
przedsiębiorstwa w sposób ograniczo-
ny  będą mogły planować  rozwój i eks-
pansję na nowe rynki, a co za tym idzie 
gospodarka będzie spowalniać. W tym 
momencie zaczyna się już liczenie strat 
– podsumowuje dr Zbigniew Canowiec-
ki, Prezydent Pracodawców Pomorza.
Problem dostrzegają i rozumieją pra-
cownicy urzędu pracy w Gdańsku, 
przyznając jednocześnie, że w reje-
strach publicznych służb zatrudnienia 
coraz trudniej o znalezienie najbardziej 
poszukiwanych fachowców. W sposób 
szczególny dotyczy to zawodów, któ-
re w Trójmieście cieszą się niesłabną-
cą popularnością. Chodzi tu głównie 
o kadry dla sektora BPO, IT czy sektora 
stoczniowego. Pomimo to pracownicy 
urzędu pracy są przekonani, że z osób 
wciąż pozostających bez zatrudnienia 
można w krótkim czasie zrobić w peł-
ni wykwalifikowanych pracowników, 
na miarę potrzeb lokalnych pracodaw-
ców. Niezbędne są jednak profesjonalne 
szkolenia połączone z praktyczną nauką 
zawodu w przyszłym środowisku pracy. 
Idee w realne działania udało się przekuć 

już w 2014 roku. Wtedy ruszył pierwszy 
cykl szkoleń organizowanych w ramach 
tzw. umów trójstronnych, szkoleń, któ-
rych kształt układany jest przy ścisłej 
współpracy urzędu, pracodawcy oraz 
instytucji prowadzącej kurs. Taka for-
muła spotkała się z ciepłym przyjęciem 
biznesu i okazała się sporym sukcesem. 
- W przypadku firm działających w sek-
torze usług wspólnych bardzo ważny 
jest odpowiedni dobór pracowników. 
Zdolności analityczne, znajomość języ-
ków obcych, to podstawa. Niestety dziś 
na rynku pracy brakuje wystarczającej 
liczby odpowiednich kandydatów – tłu-
maczy Kinga Dekowska-Samsel, Dy-
rektor Personalny thyssenkrupp Group 
Services Gdańsk - Wartościową propo-
zycją jest w tym kontekście współpraca 
z urzędem pracy. Z jednej strony umoż-
liwia ona zaktywizować osoby wciąż 
bezrobotne, z drugiej zaś pozwala nam, 
pracodawcom, pozyskać pracownikach 
o kwalifikacjach dokładnie takich, jakie 
chcemy, to sporo ułatwia - dodaje
Tylko w tym roku gdański PUP zorgani-
zował już dziewięć szkoleń. Najwięcej, 
bo aż cztery adresowane były do firm 
operujących w sektorze przemysłowym. 
W ramach tych zajęć bezrobotnych 
z Gdańska przygotowano do wykony-
wania zawodu montera kadłubów okrę-
towych, operatora urządzeń spawalni-
czych, spawacza konstrukcji stalowych 

oraz operatora urządzeń na linii for-
mowania blach i profili. Po dwa kursy 
zorganizowano także dla branży IT oraz 
firm zainteresowanych zatrudnieniem 
operatorów wózków. Nowe kadry przy-
gotowywane były w tym roku jeszcze dla 
prężnie rozwijających się w Trójmieście 
firm BPO. W III kwartale br. ruszył kurs 
z zakresu księgowości korporacyjnej, 
zaś jesienią identyczne, dziesiąte w tym 
roku szkolenie, zostanie zorganizowane 
dla Kemiry, Wipro oraz Thyssenkrupp. 
Współpraca urzędu pracy, pracodaw-
ców oraz instytucji szkoleniowych oka-
zała się na tyle skuteczna, że w tym roku 
tuż po zakończeniu zajęć pracę znalazło 
79 proc. kursantów. 
- Po raz kolejny okazało się, że razem 
można zdziałać zdecydowanie więcej, 
a formuła szkoleń w ramach tzw. umów 
trójstronnych jest tego najlepszym przy-
kładem – wyjaśnia Roland Budnik, dy-
rektor PUP w Gdańsku. 
Zadowolenia nie kryją pracownicy tak-
że pracodawcy.
- Jesteśmy zadowoleni zarówno ze 
współpracy jak i z rezultatów szkole-
nia. Większość kursantów z sukcesem 
zakończyła praktykę i dziś kontynuuje 
współpracę. Jestem pewna, że już w nie-
dalekiej przyszłości ponownie skorzy-
stamy z pomocy gdańskiego PUP - pod-
sumowuje Kinga Dekowska-Samsel.
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25 lecie
Pracodawców 
Pomorza

zbigniew canowiecki, 
Prezydent „Pracodawców Pomorza”:

– Minęło 25 lat. Ten czas to tysiące 
naszych spotkań, narad, konferencji, 
sympozjów. To także historia setek 
wspaniałych ludzi, którzy budowali na-
szą organizację. Trudno o tym wszyst-
kim opowiedzieć w ciągu kilkunastu 
minut. Zapraszam zatem do zapoznania 
się z publikacją monograficzną organi-
zacji pt. „Pracodawcy Pomorza. Historia 
i dorobek” pod redakcją Lechosława 
Stefaniaka. Książka powstała w celu 
usystematyzowania najważniejszych 
informacji na temat liczącej ćwierć 
wieku działalności naszego związku. 
Gdański Związek Pracodawców powsta-
wał w okresie przemian ustrojowych: 
zmian politycznych i gospodarczych, 
a więc w okresie, na który czekało wiele 
milionów Polaków. Ruszyliśmy do zmian 
w naszych firmach, dostosowując je do 
wymagań nowego ustroju. Wielu z nas 
postanowiło rozpocząć działalność na 
własny rachunek. Mieliśmy swoje ma-
rzenia i potrafiliśmy się wokół nich zjed-
noczyć. Zakładaliśmy izby gospodarcze, 
związki pracodawców, kluby biznesu.

"
Minęło już ćwierć wieku od momentu, gdy działalność rozpoczęła organizacja 
zrzeszająca ludzi biznesu – Pracodawcy Pomorza. Okazją do podsumowań, na-
gród i gratulacji była Gala Jubileuszowa XXV-lecia.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIA: Maciej Kosycarz / kfp.pl

ZłOTy MEDAL ZA ZASłUGI DLA PRACODAWCóW POMORZA OTRZyMUJE 
PROF. DR HAB. JERZy MłyNARCZyK - REKTOR WSBIA.
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GOSPODARZE GALI Z TOMASZEM POSADZKIM - B. PREZyDENTEM 
GDAńSKA. OD LEWEJ: OLGA JERKIEWICZ, JERZy JERKIEWICZ, IWONA 
CANOWIECKA, TOMASZ POSADZKI ORAZ ZBIGNIEW CANOWIECKI

ZBIGNIEW CANOWIECKI WITA EUROPOSłA
JAROSłAWA WAłęSę

GOŚCIE SPECJALNI GALI – PREZyDENCI RP OSTATNIEGO 25-LECIA. 
OD LEWEJ: LECH WAłęSA, ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, BRONISłAW 
KOMOROWSKI

ZłOTy MEDAL OTRZyMUJE PAWEł ORłOWSKI - 
B. WICEMINISTER INFRASTRUKTURy I ROZWOJU.

PO ZAKOńCZENIU OFICJALNEJ CZęŚCI GALI, WE FOyER 
FILHARMONII ROZPOCZęłA SIę UROCZySTOŚć ZWIąZANA 
Z URODZINAMI PREZyDENTA LECHA WAłęSy

STATUETKę „HONOROWy PRACODAWCA
25-LECIA” ODBIERA PREZyDENT BRONISłAW KOMOROWSKI
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UROCZySTA DEKORACJA B. PRZEWODNICZąCyCH ORGANIZACJI. 
ZłOTy MEDAL OTRZyMUJE ZBIGNIEW CANOWIECKI Z RąK LECHA 
PILAWSKIEGO - DyREKTORA GENERALNEGO KONFEDERACJI 
LEWIATAN, KTóREMU TOWARZySZy JERZy JERKIEWICZ - PREZES 
ZARZąDU PRACODAWCóW POMORZA.

W GRONIE NAGRODZONyCH SAMORZąDOWCóW ZNALAZł 
SIę MIECZySłAW STRUK, MARSZAłEK WOJEWóDZTWA 
POMORSKIEGO. 

NAGRODZENI GROMKIMI BRAWAMI WSZySCy DOTyCHCZASOWI PRZE-
WODNICZąCy ORGANIZACJI. OD LEWEJ: ZBIGNIEW CANOWIECKI, JAN 
ZARęBSKI, KAZIMIERZ LEWANDOWSKI, JERZy KOPIK, JAK KLAPKOWSKI 
I HENRyK PILARSKI.

JAN RySZARD KURyLCZyK, Były WOJEWODA POMORSKI, 
ZABRAł GłOS W IMIENIU WSZySTKICH NAGRODZONyCH 
POLITyKóW.

SOPRANISTKA MAGDALENA GRUSZCZyńSKA WyKONAłA 
„ARIę KLEOPATRy” Z OPERy GEORGA F. HäNDLA.

ANNA KOMOROWSKA (Z LEWEJ) I IWONA CANOWIECKA NA CHWILę 
PRZED ROZPOCZęCIEM GALI. 
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trochę historii

Idea integracji środowiska praco-
dawców jako przeciwwagi dla pra-
cowniczych związków zawodowych 
nabrała kształtu dzięki Towarzy-
stwu Naukowemu Organizacji i Kie-
rownictwa Oddziału w Gdańsku, 
które na 20 grudnia 1988 roku zwo-
łało zebranie założycielskie Gdań-
skiej Rady Dyrektorów. Akces do 
niej zgłosiło dwudziestu dyrektorów 
głównych państwowych przedsię-
biorstw Wybrzeża Gdańskiego.
Dnia 29 listopada 1990 roku, na wal-
nym zgromadzeniu, sześćdziesięciu 
dyrektorów naczelnych zmieniło na-
zwę z Gdańskiej Rady Dyrektorów 
na Gdańską Radę Pracodawców, by 
podkreślić charakter stowarzysze-
nia zbieżny z organizacjami praco-
dawców na Zachodzie. Przedstawi-
ciele GZP brali udział m.in. w pra-
cach Europejskiej Federacji Praco-
dawców Ochrony Zdrowia, Krajowej 
i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego, Wojewódzkiego Sejmiku 
Gospodarczego, który potem prze-
kształcił się w Regionalną Radę 
Przedsiębiorczości przy marszałku 
województwa pomorskiego.
W 2010 roku Gdański Związek Pra-
codawców zmienił nazwę na „Pra-
codawcy Pomorza”, zmienił swoje 
logo, a także wizerunek i sposób 
działania, zmierzający do uaktyw-
nienia członków. 

Wydarzenie zgromadziło 
blisko 1000 znamienitych 
gości. Nie zabrakło wśród 

nich przedstawicieli Sejmu i Senatu 
RP oraz władz państwowych i sa-
morządowych, dyplomatów, a także 
reprezentantów środowiska gospo-
darczego, naukowego oraz kultury 
i sztuki. Obecni byli przewodniczą-
cych innych organizacji pracodaw-
ców, działacze związków zawodo-
wych i organizacji przemysłowych. 
Uroczyste świętowanie podkreśliła 
obecność gości specjalnych w oso-
bach trzech prezydentów RP ostat-
niego 25-lecia: Lecha Wałęsy, Alek-
sandra Kwaśniewskiego i Bronisława 
Komorowskiego.
Galę prowadził redaktor i prezenter 
TVP Piotr Świąc. Gospodarzem uro-
czystości był Prezydent Pracodaw-
ców Pomorza Zbigniew Canowiecki 
wspierany przez Prezesa Zarządu Je-
rzego Jerkiewicza. Część artystyczną 
zrealizowało grono wybitnych arty-
stów: Ireneusz Wojtczak wraz z ze-
społem (instrumenty dęte) oraz so-

pranistka Magdalena Gruszczyńska 
i baryton Leszek Skrla.
Zbigniew Canowiecki, Prezydent 
„Pracodawców Pomorza”, wspomi-
nał Macieja Płażyńskiego, wojewodę 
gdańskiego w latach 1997-2001, któ-
ry wspierał przedsiębiorców w okre-
sie wykuwania nowego systemu go-
spodarczego kraju. Lata 90. XX wie-
ku były dekadą wielkich zmian, co 
szczególnie mocno podkreślił  Zbi-
gniew Canowiecki przypominając 
o narodzinach Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie, wprowa-
dzeniu podatku VAT i podatku PIT, 
uruchomieniu Programu Powszech-
nej Prywatyzacji oraz wdrożeniu 
i realizacji planu Balcerowicza.
Po omówieniu przemian i dokonań 
gospodarczych ostatniego 25 - le-
cia Zbigniew Canowiecki uzasadnił 
przyznanie Prezydentom RP Le-
chowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwa-
śniewskiemu i Bronisławowi Kwa-
śniewskiemu tytułu „Honorowy 
Pracodawca 25-lecia” wręczając jed-
nocześnie pamiątkowe statuetki.
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W dalszej części czwartkowej uroczy-
stości Zbigniew Canowiecki zaprosił 
na scenę postaci ze sfery polityki, sa-
morządowców, naukowców z najważ-
niejszych trójmiejskich uczelni oraz 

reprezentantów lokalnych mediów, 
których dotychczasowa, wieloletnia 
aktywność była nierzadko powiązana 
z misją „Pracodawców Pomorza” oraz 
które to osoby przez lata wspierały 

organizację. Niestety Medalu nie mógł 
odebrać Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który wracając w tym 
dniu z Brukseli utknął na lotnisku 
w Kopenhadze.

odznaczeni PolitYcY:

Bogdan BoruseWicz•  - Poseł na Sejm RP /1991-2001/, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji /1997-2000/, 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego /2001-2005/, Marszałek i Wicemarszałek Senatu /2005-obecnie/.

katarzyna hall•  - Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego /1989-2006/, Wiceprezydent Miasta Gdańska /2006-
2007/, Minister Edukacji Narodowej /2007-2011/, Posłanka na Sejm RP /2011-2015/.

jan kozłoWski • - Prezydent Sopotu /1992-1998/, Wiceminister Sportu (UKFiS) /2002-2010/, Marszałek Województwa 
Pomorskiego /2002-2010/, Poseł do Parlamentu Europejskiego /2010-2014/.

jan ryszard kurylczyk•  - Dyrektor Budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w latach 80-tych, Wojewoda Pomorski 
/2001-2004/, Wiceminister Infrastruktury /2004-2005/.

janusz leWandoWski • - Minister Przekształceń Własnościowych /1991-1993/, Poseł na Sejm RP I, III, IV kadencji, Poseł 
do Parlamentu Europejskiego /2004-obecnie/, Komisarz Europejski /2010-2014/.

henryk ogryczak•  - Prezes Stoczni Gdynia /1991-1995/, Wiceminister Gospodarki /1999-2001/, Prezes Centromoru S.A. 
/2005-2007/, Pełnomocnik ds. Przemysłu Stoczniowego PGZ 2016.

PaWeł orłoWski • - Wiceprezydent Sopotu /2006-2010/, Poseł na Sejm PR /2010-2011/, Wiceminister Rozwoju Regional-
nego /2011-2013/, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju /2013-2015/. 

edmund WittBrodt • - Rektor Politechniki Gdańskiej /1990-1996/, Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  
/1997-2001/, Minister Edukacji Narodowej /2000-2001/, Senator RP /1997-2015/. 
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odznaczeni samorzĄdowcY:

jacek karnoWski • - Radny i Wiceprezydent Sopotu /1990-1998/, Prezydent Miasta Sopotu /od 1998 roku/, Wiceprezes 
Związku Miasta Polskich /od 2007 roku/.

janina kWiecień • - Przewodnicząca Rady Gminy Sierakowice /1993-1998/, Radna Powiatu Kartuskiego /od 1999 roku/, 
Starosta Kartuski /od 2000 roku/, Przewodnicząca Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego /2008-obecnie/.

Witold namyślak•  - Burmistrz Miasta Lęborka /1993-1998, 2002-2007, 2010-obecnie/, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego /1998-2002/, Poseł na Sejm RP /2007-2010/. 

mirosłaW PoBłocki•  - Radny Miasta Tczewa /1990-1998/, Radny powiatu tczewskiego /1998-2002/, Zastępca Prezydent 
Miasta Tczewa /2002-2010/, Prezydent Tczewa /2010-obecnie/. 

mieczysłaW struk • - Burmistrz Jastarni /1990-2012/, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego /1998-obecnie/, Wice-
marszałek Województwa Pomorskiego /2005-2010/, Marszałek Województwa Pomorskiego /2010-obecnie/.

odznaczeni 
PrzewodniczĄcY:

henryk Pilarski • - Przewod-
niczący Gdańskiej Rady Dyrek-
torów od 1988 roku, na bazie 
której powstał Gdański Związek 
Pracodawców

jan klaPkoWski•  - Przewodni-
czący Gdańskiej Związku Praco-
dawców /1991-2000/

jerzy koPik•  - Przewodniczący 
Gdańskiego Związku Pracodawców 
/2000-2002/

kazimierz leWandoWski • - 
Przewodniczący Gdańskiego Związ-
ku Pracodawców /2002-2003/

jan zaręBski•  - Przewodniczący 
Gdańskiego Związku Pracodawców 
/2003-2010/

zBignieW canoWiecki•  - Prze-
wodniczący Gdańskiego Związku 
Pracodawców i Prezes Pracodaw-
ców Pomorza /2010-2016/
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honoroWy PracodaWca 
25-lecia dla Prezydenta 
lecha Wałęsy: 

Za szczególny wkład w zmianę ustroju gospodarcze-
go po 1989 roku otwarcie Polski na gospodarkę wol-
norynkową wyzwalającą inicjatywę i konkurencję, co 

w konsekwencji umożliwiło rozwój pol-
skich przedsiębiorstw i stały wzrost 

gospodarczy.

– Oceniając prezydentów, 
musicie uwzględniać warunki, 

w jakich przyszło im piastować 
ten urząd. Patrząc na te 25 lat 

muszę przyznać, że osiągnięcia są 
bezdyskusyjne. Naszemu pokoleniu 

udało się wyeliminować wiele podziałów Polski, Euro-
py i świata – tego osiągnięcia nikt nam nie zabierze. 
Jeśli my nie wyprowadzimy Polski z kryzysu i nie 
damy dobrego wzoru Europie, to następne pokolenie 
nie będzie w stanie tego dokonać, ponieważ nie jest 
tak doświadczone jak nasze. Jesteśmy przygotowani 
do tego, żeby wyprowadzić Polskę na dobry rozwój.

honoroWy PracodaWca 
25-lecia dla Prezydenta 
aleksandra kWaśnieWskiego:

Za otwarcie Polski na świat, wprowadzenie do Unii 
Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji 
gospodarczych umożliwiając tym samym rozwój kraju 
oraz włączenie się polskich firm w europejski i świa-

towych system gospodarczy, a co 
za tym ich rozwój technologiczny 

i stały wzrost eksportu.

– Kiedy myślę o polskiej przed-
siębiorczości, myślę o niej jak 

o swoistym cudzie. Mam kilka 
życzeń dla waszego środowiska. 

Po pierwsze: aby ten duch przedsię-
biorczości nie gasł. Po drugie: żeby spojrzeć szerzej 
na otoczenie społeczne. To nie jest tak, że atmosfera 
sukcesu udziela się wszystkim. Ci, którzy go nie odno-
szą, reprezentują głęboką frustrację, która przejawia 
się nie tylko w wynikach wyborczych, ale w ogólnej 
postawie. Spójrzcie, jako przedsiębiorcy i twórcy 
miejsc pracy, szerzej na ten problem. Po trzecie: nie 
rezygnujcie ze swoich europejskich ambicji. 

honoroWy PracodaWca 
25-lecia dla Prezydenta 
BronisłaWa komoroWskiego:

Za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz 
wspieraniu dialogu społecznego w Polsce, za dostrze-
żenie problemów demograficznych, społecznych 
i rodzinnych związanych z przyspieszeniem gospo-

darczym kraju oraz podejmowanie 
inicjatyw ustawowych w tym 

zakresie.

– 25 lat Pracodawców Pomo-
rza jest fragmentem dorobku 

ćwierćwiecza polskiej wolności, 
która nie oznacza tylko swobód 

obywatelskich i demokracji, ale 
także wolności w przedsiębiorczości. 

Swoboda działania gospodarczego jest zawsze 
połączona z wielkimi szansami i z wielkim ryzykiem. 
Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy mieli 
odwagę sięgać po wolność i ją budować prowadząc 
działalność gospodarczą. Udało nam się bardzo wiele. 
Doszło u nas do połączenia demokracji politycznej 
i ekonomicznej. Z pewnością pomogło postawienie 
na mały i średni biznes. Korzystamy z dorobku 
wielkich reform, nierzadko okupionych wieloma 
wyrzeczeniami. 

odznaczone Uczelnie:

akademia morska W gdyni•  - Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

gdański uniWersytet medyczny•  - Rektor prof. dr hab. Marcin Grucha-
ła, Kanclerz Marek Langowski. 

Politechnika gdańska • - Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,  
b. Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

uniWersytet gdański•  - Rektor prof. dr hab. Jerzy Gwizdała,   
b. Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek.

odznaczone media:

dziennik Bałtycki • - Tomasz Niski, Prezes Rady Bałtyckiej, Mariusz Szmid-
ka, Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego

gazeta WyBorcza trójmiasto•  - Mikołaj Chrzan, Redaktor Naczelny

radio gdańsk • - Andrzej Liberadzki, Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny

teleWizja Polska W gdańsku•  - Grzegorz Sielatycki

trójmiasto.Pl•  - Michał Kaczorowski, Prezes Zarządu

"

"

"
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FirmY obcHodzĄce JUbileUsze:

25 lat – ndi s.a. soPot• . Założyciel i właściciel firmy: Jerzy Gajewski. 
Profil działalności: firma budowlana, wykonawczo-inwestycyjna. Realizator 
lub współrealizator inwestycji: autostrada A-1, przebudowa centrum  Sopo-
tu, Teatr Szekspirowski, centra biznesowe i hotele.

25 lat – navimor international. • Prezes Zarządu: Romuald Kinda. 
Profil działalności: eksport statków i konstrukcji okrętów, dostawy wypo-
sażenia okrętowego, eksport usług technicznych, projekty edukacyjne 
w Afryce. 

25 lat – Polcargo sP. z o.o.•  Prezes Zarządu: Andrzej Rogoziński. Profil 
działalności: rzeczoznawstwo i kontrola towarów, badania, konsulting, au-
dyt i szkolenia

25 lat – vivadental. Prezes zarządu: • Violetta Szycik. Profil działal-
ności: międzynarodowy ośrodek stomatologiczny, edukacyjny i naukowo-
badawczy.

25 lat – FemaX. • Prezes i właściciel: Krzysztof Dolny. Profil działalności: 
wyposażenie łazienek, technika grzewcza i sanitarna. 

25 lat – aleksandra.•  Właściciel: Aleksandra Kociałkowska. Profil dzia-
łalności: organizator turystyki przejazdowej, imprez zagranicznych, tury-
styki kwalifikowanej. 

25 lat – sPeed. • Właściciel: Helena Morawczyńska Biuro Usług Spedy-
cyjnych. Profil działalności: obsługa celna i spedycyjna, realizacja odpraw 
importowych. 

25 lat – aste sP. z o.o. • Założyciel: Andrzej Stelmasiewicz. Pro-

fil działalności: importer kabli specjalistycznych, osprzętu kablowego 
i technologicznego.

25 lat – PB górski sP. z o.o. sP. k. • Właściciel i prezes: Bogdan Górski. 
Profil działalności: firma deweloperska. Przykładowe realizacje: Osiedle 
Browar Gdański, apartamentowce Angielska Grobla, Galeria Metropolia, 
Centrum konferencyjne Quadrille w Gdyni.

90 lat – stocznia nauta s.a.•  Prezes Zarządu: Sławomir Latos. Doro-
bek powojenny: kilkanaście tysięcy remontów statków, budowa ponad 400 
statków rybackich i technicznych, ponad 80 specjalistycznych przebudów 
statków.

60 lat Pracy zaWodoWej•  – janusz WyrzykoWski. Założyciel 
i Prezes firmy Comel. Profil działalności: dostawca przetwornic opartych 
na własnej myśli technicznej i technologicznej; dystrybutor amerykańskich 
i duńskich urządzeń elektroenergetycznych.

60 lat Pracy zaWodoWej – józeF kurPisz. • Legenda polskiej spół-
dzielczości pracy. W latach 80. umożliwiał zakładanie spółdzielni wyrzuco-
nym z pracy działaczom Solidarności. Założyciel pierwszych spółek prawa 
handlowego. Jest prokurentem w spółce Exitflex.

JUbileUsze Firm

Nie tylko „Pracodawcy Pomorza” obchodzili we 
wrześniu swój jubileusz. Część programu spo-
tkania została poświęcona także firmom, które 
mogą pochwalić się wieloma latami aktywnej 
obecności na rynku. Podkreślony został również 
staż zawodowy i dokonania poszczególnych 
przedsiębiorców. 
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ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

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

biuro@expressy.pl   |   58 736 16 92
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Skąd Pan wiedział – w czasach gospo-
darki socjalistycznej - na czym polega 
prawdziwe i prawidłowe prowadzenie 
biznesu?

- Bo ja się urodziłem przed II wojną 
światową, mam ponad 80 lat...

To ma być rękojmia?

- Wychodzi na to, że tak. Przed prze-
mianami polityczno-społecznymi lat 
70-tych i 80-tych XX wieku kierowa-
łem Wojewódzkim Związkiem Spół-
dzielń Pracy. Należały do niego prawie 

wszystkie spółdzielnie regionu i wszyst-
kie branże. Ta spółdzielczość działała 
w formule zbliżonej do formuły spółek 
prawa handlowego. Członkowie byli 
jednocześnie udziałowcami, prócz za-
rządów istniały Rady Nadzorcze, system 
prawny i zasady księgowości były takie 

To on, jako pierwszy na Wybrzeżu – a może i w Polsce, stworzył inkubator przedsiębiorczości, w czasach, gdy 
ta modna dziś nazwa jeszcze nie istniała. To w jego „stajni” stawiali pierwsze kroki w dojrzałość gospodarczą 
przyszli liderzy polityki i gospodarki: Donald Tusk, Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof Bielecki, Maciej Płażyński. 
Dziś obchodzi 60-lecie działalności zawodowej i wciąż pracuje.

60 lat pracy zawodowej 
Józef KUrpisz

Z tych 60 lat pracy zawodo-
wej 38 lat przepracowałem 
w spółdzielczości pracy, 
w tym 18 lat w Wojewódz-
kim Związku Spółdzielni 
Pracy – to najaktywniejszy 
okres mojej pracy, bo mo-
głem pomóc wielu ludziom.

"

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: Rafał Korbut
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jak spółdzielczość wypracowała jeszcze 
przed wojną. Miałem te wszystkie zasady 
w małym palcu. Dbałem o rozwój tych 
spółdzielń, głównie starając się o środki 
na inwestycje, bo one wszystkie bardzo 
potrzebowały kapitału na rozwój. Stop-
niowo stawały się znaczącymi firmami – 
jak byśmy dziś powiedzieli - z działu małej 
i średniej przedsiębiorczości.

Komunistyczne władze na to pozwalały?

- Władze zajęte wielkimi przedsiębior-
stwami uważały nas za pionki mało ważne, 
choć traktowały z pewną podejrzliwością. 
Nasza odrębność i spora samodzielność 
w tamtych czasach spowodowała, że za-
częli przychodzić do nas Młodzi Zbun-
towani, którzy nie widzieli swego miejsca 
w tamtym systemie, często bywali repre-
sjonowani, w tym ci, którzy potem zrobi-
li wielkie kariery, ale wtedy nikt tego nie 
przewidywał...

Jak ich Pan potraktował?

- Przyszli tacy zbuntowani i podejrzliwi, 
często nie mający z czego żyć, więc ich 
zachęciłem aby zakładali swoje spółdziel-
nie, wykorzystując wykształcenie i umie-
jętności hobbistyczne. Ja, będący ze starej 
władzy, ale życzliwy ludziom, chciałem im 
pomóc.

Skorzystali?

- Poszli za moja radą. Wśród nich byli al-
piniści – więc im wskazałem, że w Polsce 
są wysokie budowle, mosty, kominy które 
wymagają prac konserwacyjnych i reno-
wacji oraz kontroli bezpieczeństwa i że na 
tym można nieźle zarobić, bo nie ma firm 
w tym wyspecjalizowanych. Powstały spół-
dzielnie „Alpinex”, ,,Świetlik”,,Gdańsk”

Nie każdy się jednak nadawał do wspi-
naczki po kominach...

- Ale miał inne umiejętności – chociażby 
znajomość prawa i zasad ekonomii, Zatem 
np. Jan Krzysztof Bielecki i Jan Lewandow-
ski założyli spółdzielnię „Doradca”. 

I władze wciąż nie przeszkadzało, że Pan 
na własnej piersi hoduje ich opozycjo-

nistów? Przecież ci ludzie nie zerwali 
z działalnością polityczną...

- Rzeczywiście w pewnym momencie wła-
dze przestały wydawać zgodę na powsta-
wanie nowych spółdzielń, ale my już prze-
szliśmy na nowej formy organizacyjnej.

Jakiej?

- Myśl posunęła nam sytuacja przedsię-
biorstwa Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu. 
Kiedy polska gospodarka weszła wtedy 
w stadium ostrego kryzysu w czasach sta-
nu wojennego, przedsiębiorstwo to (na-
leżące do Skarbu Państwa), aby uniknąć 
zajęcia statków w zagranicznych portach, 
przekształciło się w spółkę prawa handlo-
wego. Wtedy majątek stawał się własnością 
spółki a nie państwa, które mogło przestać 
spłacać swe długi, ale majątku spółki nie 
można było do zająć.

I można było coś takiego przeprowa-
dzić? Prawo pozwalało? 

- To prawo istniało od przedwojennych 
czasów, tyle że było jakby w zamrażarce 
i mało kto o nim wiedział. Oświeciło nas, 
że my też możemy skorzystać z tej drogi. 
Wystarczy że zbiorą się udziałowcy, wy-
rażą taką wolę, spisze to notariusz, prze-
śle do sądu, który powinien nową spółkę 
zarejestrować. Władze nie muszą wyda-
wać żadnej zgody i dowiadują się dopiero 
po rejestracji. Wtedy nasze spółdzielnie: 
„Techno Service”, „Alpinex”, Radius” ra-
zem z Wojewódzkim Związkiem Spół-
dzielń Pracy, założyły TEST – spółkę z o.o. 
- na próbę, czy się uda – i się udało! Dzięki 
temu w okres transformacji gospodarczej 
weszliśmy z gotowym nowym modelem 
gospodarczym. Czołgały mnie ówczesne 
władze za ten myk, ale nic nie mogły zro-
bić, w dodatku przykład poszedł w lud. 
Zaczęły powstawać kolejne.

I co?

- Przyjeżdżały delegacje z całej Polski, my 
im oczywiście przekazywaliśmy potrzeb-
ną wiedzę, ale byli trochę spóźnieni – my 
te przemiany zaczęliśmy już pod koniec 
lat 70-tych, a oni dopiero w połowie lat 
80-tych. Niemniej sporo udało się zrobić 

– padały „komunistyczne” spółdzielnie 
a spółki nowego typu działały, oczywiście 
nie wszystkie, bo musiał być dobry szef, 
potrafiący stworzyć dobry zespół, bo tylko 
praca zbiorowa jest coś warta. Przy okazji 
te nowe firmy dawały zatrudnienie działa-
czom „Solidarności”.

Pan wciąż był szefem Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielń Pracy?

- Ten związek został w 1985 roku zlikwi-
dowany, ale ja odszedłem już wcześniej. 
Zostałem prezesem „Gedani” - jednej 
z tych czołowych spółdzielń. Kierowałem 
tą firmą 7 lat... Potem odszedłem.

Dlaczego?

- „Gedania”- słynna swego czasu wytwór-
nia ozdób choinkowych, miała oddział 
tworzyw sztucznych, miałem pomysł, 
aby go usamodzielnić, albo sprzedać, ale 
nie zgodziła się Rada Nadzorcza. W tej 
sytuacji przyjąłem propozycje Navimor 
Inwest, chcącej założyć spółkę Styroplast, 
gdzie powierzono mi stanowisko prezesa. 
To była nowa szansa...

Ponieważ?

- Trafiliśmy celnie w zapotrzebowanie 
rynku budowlanego. Przez 7 lat mego 
kierowania firma znalazła się w czołów-
ce największych producentów styropianu 
w Polsce. Może dlatego zainteresowali się 
mną Szwajcarzy, którzy poprosili o pomoc 
w założeniu polskiej spółki-córki. W ten 
sposób wszedłem do przedsiębiorstwa 
EXITFLEX sp. z o. o., gdzie od 10 lat wciąż 
pracuję - jestem Prokurentem. To firma 
dystrybucyjna, rozprowadzająca sprzęt 
techniczny

I nigdy Pan nie prosił o pomoc, któregoś 
z tych dawnych opozycjonistów, którzy 
potem zrobili tak zawrotne kariery?

- Personalnie nie, choć mam ułatwioną 
drogę życiową dzięki kapitałowi przyjaźni 
wyniesionemu z tamtych czasów. Mam 
wciąż czyjąś pomoc w rewanżu, choć 
o nią nie proszę. A Ci o obecnie wielkich 
nazwiskach wiedzą, że ja pomocy nie 
potrzebuję...



 28    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



   29

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 30    

Ojciec – kowal – należał do wiejskiej elity. Był dla wsi 
ważniejszy od proboszcza. Każdy gospodarz fatygo-
wał księdza kilka razy w życiu (przy chrzcie, komunii, 

ślubie i pogrzebie), kowala potrzebował nieustannie. Elektrycz-
ność ojca fascynowała – wierzył, że ma kolosalną przyszłość, bo 
zastępuje siłę ludzkich mięśni. Syn przekonał się, że ojciec miał 
rację. A gra w szachy to taka elektryczność dla umysłu. 

Synowie Janusza też grali – starszy – Lubomir jako zawodnik 
„Gedanii” doszedł do mistrzostwa Polski juniorów. Zaniedbał 
tę dyscyplinę, gdy jako adept dzisiejszej Akademii Morskiej 
popłynął na Darze Młodzieży do Osaki. Doszedł do stopnia 
kapitana żeglugi wielkiej, ale zszedł na ląd, gdy założył rodzi-
nę. Obecnie prowadzi firmę wraz z ojcem, a córka Aleksandra 
z sukcesami kontynuuje rodzinną tradycję gry w szachy.
Nawet najlepsze konie trzeba kiedyś zmienić gdy się zmęczą 
– mówi pan Janusz, ale zaraz dodaje – człowiek powinien żyć 
w zawodzie, chyba, że się nie da.
Młodszy syn – Dariusz też był szachistą – razem z bratem 
uczestniczył w mistrzostwach świata kadetów do lat 15 w Pary-
żu, ale szachy to nie tenis czy piłka nożna – trudno z nich wy-

żyć, więc kiedy dorósł, wybrał medycynę. Obecnie pracuje jako 
chirurg dziecięcy w szpitalu „Copernicus” w Gdańsku. To on 
operował Janka Melę, kiedy ten został porażony prądem elek-
trycznym. Jest dumny z uzyskanego wyniku i przyjacielskich 
stosunków z byłym pacjentem i szczęśliwą rodziną.

kiedy Praca Była nakazem

Po maturze technik-elektryk pojechał zagospodarowywać 
Ziemie Odzyskane. Z nakazem pracy do przedsiębiorstwa EL-
TERMA w Świebodzinie Wielkopolskim. Ocalałe z wojny za-
kłady cierpiały na absolutny brak kadry zarządzającej, a miały 
700-osobową załogę. Zaraz po krótkim stażu został zastępcą 
majstra na oddziale, a po kolejnych 3 miesiącach musiał go za-
stąpić w czasie choroby. Po jego powrocie awansował na stano-
wisko konstruktora. Wierzył, że do młodych świat należy i on 
też może zdobyć wyższe wykształcenie. Dołączył do kolegów 
z Technikum Elektrycznego w Toruniu, którzy już studiowa-
li na Politechnice Gdańskiej. Studia na Wydziale Elektrycz-
nym były bardzo interesujące, niestety musiał je przerwać już 
na II semestrze. Uległ wypadkowi, gdy jechał przepełnionym 

60 lat Pracy ZaWodoWej

JanUsz WyrzyKoWsKi 
– prezes ppH CoMeL sp. z o.o.

Janusz Wyrzykowski grał w szachy do 14-go roku życia, aż opuścił rodzinny dom w Sierzchowie nieda-
leko Ciechocinka i zaczął, zgodnie ze wskazówką ojca, naukę w Technikum Elektrycznym w Toruniu.

BizNes 
to jak gra w szachy

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe



autobusem tzw. bajaderą i złamał lewy 
obojczyk, założono mu gips. Na skutek 
tego stracił możliwość zarobkowania, 
bo utrzymywał się z kreślenia projektów 
dla studiujących na wieczorówce. Po wa-
kacjach musiał pójść do pracy, trafił do 
Stoczni Remontowej w Gdańsku. Dzięki 
stałej pracy w tym zakładzie, otrzymał 
stały meldunek w Gdańsku – wtedy nie 
było o to łatwo, i został skierowany na 
studia wieczorowe.

od elmoru do elmoru

Do ELMORU trafił w maju 1960 roku, 
jeszcze w trakcie studiów. Kiedy je koń-
czył był już kierownikiem kooperacji 
usług. Lata 60-te XX wieku to była złota 
era okrętownictwa. Wciąż rosło zapo-
trzebowanie na produkty dla stoczni. 
W zakładzie przy ulicy Wałowej wydział 
mechaniczny  był wąskim gardłem, więc 
otrzymał zadanie wykonać jak najwię-
cej  części i podzespołów w kooperacji 
ze spółdzielczością i przemysłem tere-
nowym. W pierwszym roku udział po-
zyskanych wykonawców był znaczący, 
a w kolejnych udało się doprowadzić do 
zrównoważenia dostaw z własną obrób-
ką, co umożliwiło podwojenie produkcji. 
Ale niebawem opuścił tak świetnie pro-
sperującą firmę:
Bo ja jestem jak strażak, zawsze mnie 
rzucało tam, gdzie się pali. Lubię prze-
zwyciężać trudności.
Trzeba by dużo miejsca, aby opisać 
gdzie go pilnie potrzebowano. Była to 
Spółdzielnia Inwalidów „Wybrzeże” 
w Gdyni, Fabryka Sprzętu Okrętowego 
Famor w Bydgoszczy, Pomorskie Zakła-
dy Sprzętu Okrętowego Warma w Gru-
dziądzu. Wreszcie żona się zbuntowała, 
że ma dosyć takiego cygańskiego trybu 
życia. I wrócili do Gdańska. 
Znów pracowałem w ELMORZE – 
wspomina. To były lata 70-te. Wciąż się 
rozwijaliśmy. Przejęliśmy i rozbudowali-
śmy spółdzielnię pracy w Bytowie. Dzię-
ki temu powstały warunki dla wdroże-
nia umowy licencyjnej z Siemensem na 
licencję systemów rozdzielnic i dalszego 
rozwoju technologicznego. Przerzucili-
śmy tam z Gdańska roboty blacharskie, 
szlifierskie, cięcie blach... Mieliśmy w pla-
nie budowę nowego zakładu ELMORU 

przy Miałkim Szlaku...I tak doszliśmy do 
sierpnia 1980.

Bo Wszyscy strajkoWali

Nie spałem na styropianie, tylko na sto-
le konferencyjnym. W ELMORZE pra-
cował Andrzej Gwiazda – mój kolega 
ze studiów, i Bogdan Lis, uczestniczą-
cy w komitecie strajkowym w Stoczni 
Gdańskiej. Członkowie zakładowego ko-
mitetu strajkowego zadali mi pytanie:
- A pan z nami czy przeciw?
- Jeszcze nie wiem. A pokażecie mi 
program?
- Pokażemy, ale my go jeszcze nie mamy.
Niemniej pojechał z kilkoma działacza-
mi uspokoić sytuację w Bytowie. Później 
okazało się, że ten zakład to jedyna do-
bra rzecz, która została po ELMORZE. 
W 1991 roku Oddział  ELMORU w By-
towie przekształcił się w spółkę o nazwie 
POLMOR, i nadal doskonale się rozwija, 
co zaowocowało zwiększeniem zatrud-
nienia do 340 osób. 
- Natomiast w ELMORZE dotarliśmy jak 
na owe czasy w dobrej kondycji do 1989 
roku z nowo uruchomioną produkcją 
silników elektrycznych do trolejbusów, 
umową Joint Venture na produkcje   roz-
dzielnic okrętowych w Bytowie i w Gdań-
sku wspólnie z norweską firmą z grupy  
ABB. Nieco uszczuplona załoga miała 
zabezpieczone dobre warunki socjalne, 
ogrody działkowe, dostęp do jachtklu-
bu, sekcji wioślarskiej Stoczniowca. Być 
może z nadzieją na jeszcze lepsze, Rada 
Pracownicza dokonała zmian kadrowych 
na kluczowych stanowiskach. Niestety 
nastąpiły schyłkowe lata dla firmy, która 
dobrze zapisała się w historii polskiego 
przemysłu okrętowego.

PoWstaje comel

- Umowę o powołaniu firmy podpisa-
liśmy w lutym 1990. Na początku było 
skromnie – w baraku wynajętym od Za-
rządu Dróg i Zieleni w Gdańsku odby-
wała się produkcja urządzeń do kontroli 
obrotów prasy słomy ciągniętej przez 
traktor.  Urządzenie niewielkie, ale jakże 
przydatne w rolnictwie. Obecnie mamy 
firmy w Gdyni, w Gdańsku i w Rumi, 
a naszą specjalnością, prócz handlu, są 

mechaniczne i statyczne przetwornice 
częstotliwości elektrycznej z 50 na 60 
herców. Przy ich użyciu możliwe jest za-
silanie statków z sieci lądowej, co niesie 
za sobą bardzo duże oszczędności. Koszt 
wytworzenia energii w agregatach spa-
linowych wielokrotnie przekracza koszt 
zasilania z lądowej sieci energetycznej. 
Nie do przecenienia w gęsto zaludnionej 
aglomeracji miejskiej jest też ochrona 
środowiska przed wyziewami agregatów 
spalinowych i hałasem, oraz zmniejsze-
nie zagrożenia zachorowalnością na wie-
le chorób, w tym raka.
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- Nasze przedsiębiorstwo mogłoby ob-
chodzić aż trzy jubileusze, choć nie jed-
nocześnie. Pierwszy liczony od 1949 
roku, kiedy powstało jako przedsiębior-
stwo państwowe, specjalizujące się głów-
nie w badaniu jakości towarów w handlu 
zagranicznym. Później - w 1991 roku na 
fali pamiętnych przemian społeczno-
ustrojowych rozpadło się na 11 części 
w rezultacie prywatyzacji poprzez spółki 
pracownicze i wtedy powstała też nasza 
firma w Gdańsku w Nowym Porcie jako 
spółka z o.o. Ale szybko, szczególnie gdy 
przyszło zmierzyć się z konkurencją du-

żych, mocnych przedsiębiorstw z Unii 
Europejskiej, okazało się, że hasło „Małe 
jest piękne i lepsze” niekoniecznie się 
sprawdza w naszej branży. Z ośmiu, jesz-
cze , istniejących spółek, utworzyła się 
w 1994 roku POLCARGO GROUP z sie-
dzibą w Gdyni. Po dalszej konsolidacji 
zostały cztery, wśród nich POLCARGO 
GDAŃSK. A najlepsze jest, że od lat 60-
tych ub. wieku, przedsiębiorstwo nasze 
ma tę samą siedzibę w Nowym Porcie 
przy ul. Władysława IV 13B, w dawnym 
szwedzkim, protestanckim, ewangelic-
kim zborze.

- Jesteśmy zatem w kaplicy?

- Niezupełnie. Przed wojną był tu Dom 
Marynarza – podobny do tego w Gdy-
ni przy ul. Jana z Kolna, służący przede 
wszystkim szwedzkim marynarzom, 
bo ich statki bardzo często przybijały 
do Gdańska. Siedzimy w byłej kaplicy, 
ale były tu też pomieszczenia socjalne, 
pokoje hotelowe, a sama dzielnica była 
otwarta na wszelkie potrzeby pływają-
cej braci. W budynku obok była łaźnia 
fińska, a prawie na każdym rogu ulicy 
bar – wcale nie mleczny. Pamiętam, gdy 

25 lat temu zaistniała firma POLCARGO JAKO SPÓŁKA PRACOWNICZA, 50 lat temu jej obecny prezes 
Andrzej Rogoziński rozpoczął pracę zawodową. W naszej rozmowie wspomina oba te fakty. Zaczyna 
od dziejów przedsiębiorstwa. 

podwójny 
jubileusz

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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byłem jeszcze szczawikiem, wujek zrobił mi taką wycieczkę 
krajoznawczą...

- Urodził się Pan w tej dzielnicy?

- Nie, rodzina mieszkała przy ul. Białej we Wrzeszczu. Okazało 
się, że przyszedłem na świat w 1945 roku jako pierwsze polskie 
dziecko w polskim już Gdańsku - dokładnie jako ósme, ale tamte 
miały niemieckie nazwiska i imiona, więc ich nie liczono. Uro-
dziłem się pierwszego czerwca – taki prezent dla rodziny z okazji 
Dnia Dziecka – prezent mocno kłopotliwy...

- Dlaczego?

- Nie zdaje sobie Pani sprawy jak trudno było utrzymać przy życiu 
niemowlę, które w tamtych czasach przyszło na świat. Czym je 
karmić? Kto miałby je leczyć, gdy zachorowało? Ludzie się bali 
przestąpić próg szpitala – bo brud, brak środków higienicznych 
i leków, aż się roiło od wszelkich zarazków, co rusz wybuchały epi-
demie. Przeszedłem bez leczenia chyba wszystkie choroby wieku 
dziecięcego. Nie było to łatwe dzieciństwo. Na początku lat 60-
tych ktoś postanowił policzyć ilu nas z rocznika 1945 jeszcze żyje 
– okazało się, że raptem 70. Nawet jeśli założyć, że część populacji 
opuściła Gdańsk – nie mogło to być wielu – w tamtych czasach 
ludzie raczej przybywali na Wybrzeże traktując je niczym Ziemię 
Obiecaną, niewielu mych rówieśników przeżyło. 

- Ci, którzy ocaleli, musieli wyrosnąć na twardych ludzi, nie 
bojących się morza...

- Rzeczywiście związałem swe życie z morzem, ale pływałem 
niewiele. Skończyłem studia na kierunku ekonomika transportu 
morskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Moja pierwsza, prawdzi-
wa praca zawodowa była w PLO Eksploatacja Afryka Wschodnia 
i Morze Śródziemne. Ale przedtem, oczekując na miejsce,  praco-
wałem jako magazynier w Porcie Gdynia. 

- A Pan?

- Jak już wspomniałem, zatrudniłem się w PLO, gdzie przepraco-
wałem przepięknych 10 lat – mieliśmy ponad 180 statków, linie 
transoceaniczne... niestety potem wszystko zaczęło się sypać...

- I ewakuował się Pan?

- Dowiedziałem się z ogłoszenia, że szukają kierownika na Na-
brzeżu Paged w Nowym Porcie. Tam była placówka POLCARGO. 
Następnie stanowisko dyrektora biura otrzymałem, ponieważ się 
zbuntowałem...

- Przeciwko czemu?

- Z tego Pagedu wysyłano głównie drewno do Finlandii – oni 
ochraniali swe lasy, a nasze były wyrąbywane. Myślałem, że za 
wstrzymanie transportu z uwagi na zanieczyszczenie wyrzucą 
mnie, a to przyczyniło się prawdopodobnie do awansu. Może 
przez to, że był rok 1987 i wyraźnie szło nowe.

- Nowa rzeczywistość stworzyła nowe wyzwania...

- Niełatwe. Przedsiębiorstwo w dotychczasowej formule, rozsypy-
wało się. Zaproponowałem spółkę pracowniczą. Każdy chętny dał 
jakiś wkład finansowy i zawiązaliśmy ją. Szybko się połapałem, 
że rozdrobnienie to nie jest dobra formuła. Uczyliśmy się na cu-
dzych błędach. Posklejaliśmy wszystko – ale na innych zasadach. 
Powstało POLCARGO GROUP, którą także kierujemy. Pełnię 
w niej funkcję prezesa a mój zastępca – SŁAWOMIR WŁADYKO 
jest jednocześnie wiceprezesem w zarządzie grupy. 
Nie było łatwo ze względu na unijną konkurencję zagraniczną, ale 
żyjemy. Nie jest to może luksus, ale stabilizacja. I wciąż jesteśmy 
konkurencyjni cenowo, choć koszty rosną.

- W czym się specjalizujecie? 

- Zgodnie z nazwą – w rzeczoznawstwie i kontroli towarów 
w eksporcie i imporcie. Do dyspozycji naszych klientów stawia-
my ponad 60-letnie doświadczenie firmy – marki POLCARGO, 
jej najlepsze tradycje, wiedzę oraz umiejętności naszych kontrole-
rów i ekspertów. Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju oraz 
poza granicami – głównie w Unii Europejskiej, a także w Rosji, na 
Ukrainie i krajach nadbałtyckich. Delegujemy tam swoich inspek-
torów lub korzystamy z sieci przedstawicielstw i korespondentów 
na całym świecie. Kontrole towarów wykonujemy pod kątem 
zgodności dostaw i wysyłek z wymogami kontraktów, normami 
krajowymi i zagranicznymi (PN, DIN, BS, GOST, ISO, ASTM, 
itp.). Działając wyłącznie w branży rzeczoznawczo-kontrolnej 
zapewniamy naszym Klientom absolutną bezstronność kontroli. 
Stąd też nasze certyfikaty są wykorzystywane przez naszych zlece-
niodawców jako niekwestionowane dokumenty w dochodzeniu 
swoich racji w relacjach z firmami ubezpieczeniowymi, urzędami 
celnymi, bankami, firmami handlowymi - krajowymi i zagranicz-
nymi. Służymy też pomocą firmom wdrażającym systemy jakości 
- HACCP i ISO. Znak towarowy POLCARGO został opatentowa-
ny w Polsce i kilku krajach europejskich. Jesteśmy członkiem or-
ganizacji międzynarodowych: GAFTA, ASTM, FOSFA. Jesteśmy 
członkiem KIGM, PIPP, organizacji Pracodawcy Pomorza, a tak-
że laureatami konkursów „Solidny Partner” i „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”. Nasza dewiza to: „Najwyższy poziom usług i szacunek 
dla każdego Klienta”.

siedziBa głóWna: 

ul. Władysława IV 13B, 
80-547 Gdańsk, 
tel: 58-343-10-91, 
email: biuro@polcargo.gda.pl 
www.polcargo.gda.pl

laBoratorium: 

ul. Budowniczych Portu Północnego 23, 
80-601 Gdańsk, 
tel: 58-737-76-33 
e-mail: laboratorium@polcargo.gda.pl



 
profarmu
Dokładnie 25 lat temu w Lęborku powstała niewielka spółka 
Profarm, działająca w branży farmaceutycznej. teraz zakład 
się dużym i cenionym w całej Polsce producentem produk-
tów leczniczych i kosmetyków, który produkuje także na zle-
cenie innych firm. W artykule przedstawiamy najważniejsze 
osoby, które przyczyniły się do rozwoju Profarmu.

25 lat
TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

POKRZEPOL 
- SZamPOn
zapobiega wypadaniu, zmniej-
sza łamliwość, wzmacnia i wy-
gładza. Przeznaczony jest do 
codziennej pielęgnacji włosów 
osłabionych i wypadających.

OLEJKI PROmIX
dla ludzi 

Podejmujących decyzje

zawiera olejki: rozmarynowy, 
lawendowy, geraniowy.W połą-
czeniu z masażem, kąpielą lub 
inhalacją wpływa korzystnie na 
rozjaśnienie umysłu, mobilizuje 
do intensywnego myślenia.

KREm  
PRZEcIwZmaRSZcZKOwy 

na nOc
-z olejem arganowym, pantenolem 
i witaminą e.do codziennej pielę-
gnacji dla każdego rodzaju cery. ten 
delikatny krem powstał z myślą o ko-
bietach dojrzałych, których skóra ma 
widoczne oznaki utraty jędrności.  
specjalnie opracowana formuła dzię-
ki zawartości czystego oleju argano-
wego głęboko i skutecznie nawilża 
skórę, a zawarty w kremie pantenol 
intensywnie odbudowuje i regeneruje 
skórę po całym dniu.

KREm PRZEcIwZmaRSZcZKOwy 
na dZIEń
-z olejem arganowym, szafirem i wi-
taminą e.do codziennej pielęgnacji 
dla każdego rodzaju cery
ten delikatny krem powstał z myślą 
o kobietach, których skóra ma wi-
doczne oznaki utraty jędrności. spe-
cjalnie opracowana formuła dzięki 
zawartości czystego oleju arganowe-
go głęboko i skutecznie nawilża skó-
rę, przyspiesza naturalną odbudowę 
komórek oraz zauważalnie poprawia 
napięcie skóry dojrzałej.
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irena staWska
Pomysłodawca Profarmu, Szef Produkcji

- Związana z firmą od początku jej ist-
nienia. W ramach swoich obowiązków 
zajmuje się nadzorowaniem procesów 
produkcji 
- Pierwsze lata firmy były wyjątkowo 
ciężkie i trudne. Nie było bowiem prawa 
farmaceutycznego w takiej formie jak 
obecnie. Musieliśmy sami poznać specy-
fikę działania samodzielnej firmy farma-
ceutycznej, spróbować i wykorzystywać 
wiedzę zdobytą na licznych szkoleniach 
branżowych – tłumaczy Irena Stawska.

małgorzata Wolska
Główny specjalista ds. handlowych

Związana z firmą od 1991 roku. W ramach 
swoich obowiązków zajmuje się pozyski-
wanie nowych klientów, negocjacją wa-
runków sprzedaży, koordynacją realizacji 
kontraktów, zaopatrzeniem i sprzedażą. 
- To moja pierwsza praca zawodowa 
i mam nadzieję, że...ostatnia. 
Dzięki możliwości podnoszenia kwalifika-
cji od 8 lat kieruję działem handlowym – 
tłumaczy Małgorzata Wolska

Brunon voyczikoWski
Współtwórca Profarmu

- Jest także pomysłodawcą i autorem 
Kroniki Profarmu, która dokumentuje naj-
ważniejsze wydarzenia w życiu firmy od 
początku jej istnienia 
- Zaczynaliśmy od niczego. Później okaza-
ło się, że osiągnięcia są szczególne i war-
to je pokazywać. Kronika się przydała. To 
dokumentacja prowadzona na poważnie 
i żartobliwie od pierwszych preparatów, 
budowy siedziby firmy, poprzez jej osią-
gnięcia i nagrody, po spotkania towarzy-
skie zarządu i załogi. Chciałem pokazać 
życie firmy od strony ludzi – tłumaczy 
kronikarz.

małgorzata zeleWska
Specjalista ds. Wdrożeń

W ramach pracy zajmuje się opracowy-
waniem nowych receptur. Związana z fir-
mą od 10 lat.
-Tworząc nowe produkty uważnie obser-
wujemy rynek i uczestniczymy w spo-
tkaniach branżowych. Próbujemy tak-
że wykorzystać popularne i skuteczne 
substancje do stworzenia kosmetyków 
dostosowanych do profilu naszej firmy - 
tłumaczy Małgorzata Zelewska.

regina Bronk
Mistrz produkcji

Związana z firmą od 25 lat, w ramach swo-
ich obowiązków zajmuje się nadzorem 
nad produkcją – ustalaniem daty ważno-
ści i numeru serii na dany produkt, współ-
pracuje z personelem.
- Dbam aby  produkcja odbywała się 
zgodnie z ustalonym planem. Pilnuję, 
żeby nie było przestojów i problemów, 
reaguję w sytuacjach nagłych – tłumaczy 
Regina Bronk.

michał miotk
Osoba wykwalifikowana

W ramach swoich obowiązków zajmuje 
się dopuszczaniem (lub nie) produktów 
do obrotu. Odpowiada także za ewentual-
ne problemy związane z produktami, któ-
re zostały już wprowadzone na rynek.
- W Profarmie pojawiłem się zaraz po stu-
diach w 2003 roku w ramach stażu. Po 
czterech miesiącach zostałem tutaj za-
trudniony. Bardzo cenię sobie podejście 
Profarmu do pracowników, mam na myśli 
inwestycje w moją osobą i umożliwienie 
mi podnoszenia kwalifikacji w ramach 
kursów branżowych i studiów podyplo-
mowych – podkreśla Michał Miotk.
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Historia 
pisana projektami

Z Jerzym Gajewskim – prezesem Grupy NDI rozmawia Anna Kłos.

25-lecie powstania przedsiębiorstwa NDI S.A.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Gdyby miał Pan odpowiedzieć na pytanie jaka jest recepta na 
sukces w biznesie, to:

- To praca i trochę szczęścia.

Jak to wyglądało w Pańskim przypadku?

- Ma się szczęście, jeśli można robić poważne rzeczy, gdy ma się 25 
lat. Jako młody inżynier, pracujący w biurze projektowym, jeszcze 
w latach 70-tych stałem się samodzielnym pracownikiem, bo jako 
generalny projektant prowadziłem spore inwestycje.

Jak do tego doszło?

- Jako pracownik Techmaprojektu wyjechałem w 1977 roku na 
dwutygodniową delegację do Iraku, gdzie budowaliśmy fabrykę 
pod Bagdadem. Ta delegacja przeciągnęła się do 3 lat. Ale do kra-
ju wróciłem dopiero w 1990 i musiałem Polski uczyć się od nowa. 
Prywatne firmy wyrastały jak grzyby po deszczu, sporo ich prze-
trwało, choć więcej upadło.

Pan też postanowił pójść na swoje...

- Z grupą przyjaciół. Kilkanaście osób. Po 25 latach czworo z nich 
dalej jest w naszej firmie, a troje przeszło na emeryturę. Stabilność 
kadry jest u nas podstawą.

Dlaczego ludzie wciąż chcą być w firmie? Ze względu na zarob-
ki i inne profity?

- Pewnie też, ale inni szefowie przedsiębiorstw też to oferują chcąc 
„podkupić” dobrego pracownika

Zatem?

- Praca jest tylko wtedy dobrze wykonana, jeśli ktoś, kto ją wyko-
nuje, czerpie z niej przyjemność. A jeśli się nie ma wpływu ani na 
pracę ani na decyzje, trudno czerpać z niej przyjemność.

Rozumiem, iż nie jest Pan zwolennikiem stylu, że szef musi 
o wszystkim wiedzieć i podejmować nawet najdrobniejsze 
decyzje...

- Dawno minęły czasy, gdy całe dnie spędzałem na budowach. 
Potem zrozumiałem, że kluczem do sukcesu jest budowanie 
struktur. Musi być zapewniona pełna samodzielność na konkret-
nych stanowiskach, decyzyjność – wtedy osiągniemy nie tylko 

pozytywne dla firmy efekty ale i satysfakcję pracowników.

To jest też chyba wyjaśnienie zagadki dlaczego przedsiębior-
stwo angażuje się w tak różne projekty i w każdej kategorii 
odnosi sukces. Czy Pan zna się na wszystkich kategoriach 
budownictwa?

- Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Gdańskiej, a jak wiadomo bez elektryczności nie obejdzie się 
żaden rodzaj budownictwa. Mówiąc jednak zupełnie poważnie - 
przy każdym typie projektów tworzy się zespół specjalistów w da-
nej dziedzinie.

NDI ma tak wiele udanych inwestycji... wymieńmy tylko naj-
bardziej prestiżowe i o największym społecznym znaczeniu, 
na przykład Autostradę A-1. Byliście członkami konsorcjum 
GTC...Jak to się stało, że doszlusowaliście do niego prawie 
w ostatnim momencie,  przecież od 1997 roku trwał w niej 
amerykański gigant autostradowy Bechtel...

- Rozwód z Bechtelem nastąpił w efekcie faux pas ówczesnego 
premiera, o którego szczegółach ze względu na upływ czasu nie 
ma sensu chyba już opowiadać. W każdym razie do podpisania 
umowy z Bechtelem nie doszło, dzięki czemu otworzyła się szansa 
dla nas. 

Zatem wasza interwencja uratowała inwestycję, która obecnie 
cieszy nieustannie miliony Polaków...

- Tak wyszło. Po rezygnacji Bechtela udało się przekonać pozosta-
łych udziałowców do kontynuacji Projektu A1. Struktura wspól-
ników wymagała restrukturyzacji. W jej efekcie ustąpili Bechtel 
i BGŻ a przystąpiliśmy my i Laing.  Zostałem prowadzącym ze-
spół negocjacyjny Umowy Koncesyjnej i umów z nią związanych 
. Na szczęście w międzyczasie premierem został Marek Belka i po-
wołał ministrów ekspertów, w Ministerstwie Finansów – Mirosła-
wa Gronickiego a w Ministerstwie Infrastruktury duet  Krzysztofa 
Opawskiego z Ryszardem Kurylczykiem, dzięki czemu budowa 
mogła ruszyć.  W konsorcjum ze Skanską S.A. zbudowaliśmy pół-
nocny odcinek Autostrady A1 o długości 152 km z Gdańska do 
Torunia. Realizacja projektu oparta była  na formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego pomiędzy stroną rządową a partnerem 
prywatnym - GTC S.A. Wykorzystując swoje wieloletnie do-
świadczenie deweloperskie NDI szczególnie aktywnie uczestni-
czyło w strukturyzacji projektu i jego finansowania. Zostaliśmy za 
to nagrodzeni. W styczniu 2012 roku koncesjonariusz Autostrady 
A1 – Spółka GTC S.A. – została wyróżniona nagrodą Wektory 
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„Za - niemożliwe od 20 lat - spełnienie marzeń milionów Pola-
ków chcących jeździć po polskich autostradach. Za pokazanie 
urzędnikom i politykom, że korzyści z Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego odnosi całe państwo”.

Odnieśliście także korzyści wizerunkowe...

- Z całą pewnością. Choć wcześniej zrealizowaliśmy już szereg 
prestiżowych inwestycji w całej Polsce, na Wybrzeżu byliśmy fir-
mą mało znaną – pewnie na zasadzie, że nikt nie jest prorokiem 
między swymi. Po wybudowaniu A1 nasza rozpoznawalność 
zdecydowanie wzrosła. 

Doświadczenia w prowadzeniu projektów w formule PPP 
przez NDI to jednak nie tylko Autostrada A1

- Tak, drugim z dużych projektów zrealizowanych przez nas 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a chronologicznie 
pierwszym, jest przebudowa centrum Sopotu. W ramach pro-
jektu powstało pięć obiektów: Hotel Sheraton, Dom Zdrojowy, 
Centrum handlowo-usługowe, budynek biurowo-parkingowy, 
budynek mieszkalny (Kamienica Morska) oraz tunel pod ulicą 
Monte Cassino wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. To bezprecedenso-
wy i można chyba powiedzieć, że modelowy przykład współpracy 
strony publicznej ze stroną prywatną. Prezydent Jacek Karnow-
ski, to osoba bezkompromisowa i odważna, proszę mi wierzyć, że 
rozmowy z nim bywają bardzo trudne. Jednak uważam, że  jego 
wkład i zaangażowanie w dużej mierze  pozwoliły na  pomyślną 
realizację projektu. 

Odnoszę wrażenie, że lubicie inwestycje nowatorskie i trudne, 
związane z ryzykiem, pewnie dlatego podjęliście się ukończe-
nia budowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, po tym jak 
został stamtąd relegowany poprzedni wykonawca...

- Tym razem mieliśmy do czynienia z bardzo nietypowym projek-
tem architektonicznym i budowlanym. Architektura Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego nawiązuje do tradycyjnej architektury 
Gdańska, tworząc jednakże niepowtarzalną, budzącą wiele emo-
cji nowatorską architekturę. Scena Teatru to unikatowe połącze-
nie  dwóch typów scen, elżbietańskiej i włoskiej. Wnętrze teatru 
jest typowo elżbietańskie: trzy kondygnacje drewnianych galerii 
dla widzów, otaczających dziedziniec tworzą niepowtarzalna sce-
nografię. Zespół kilkudziesięciu podnośników zamontowanych 
w podłodze umożliwia różnorodne kształtowanie sceny i widow-
ni, tak że nawet widownia na parterze może stać się sceną, którą 
widzowie mogą oglądać ze wszystkich stron. Podobnie może być 

wykorzystana przestrzeń wokół teatru, a także ogromny  taras 
nad górną kondygnacją, skąd rozpościera się  niezwykły widok 
na gdańską starówkę. Ale najbardziej niezwykłą częścią, a zara-
zem najtrudniejszym elementem budynku jest otwierany dach 
nad widownią, o powierzchni ponad 400 m2 ,który umożliwia 
odgrywanie przedstawień w teatrze i jednocześnie „pod gołym 
niebem”.

Mówi się, że jeśli w Trójmieście powstaje szczególnie ważna 
inwestycja o charakterze ponadregionalnym, to z pewnością 
przy udziale NDI...

- Na pewno nie zawsze, ale często udaje nam się zdobywać kon-
trakty w Trójmieście. Byliśmy wykonawcą rewitalizacji obecnego 
zespołu Hipodromu w Sopocie. Całość prac inwestycyjnych obej-
mowała budowę nowych, rozbudowę oraz remont istniejących 
budynków oraz zagospodarowaniu terenu. Efektem prac jest uzy-
skanie nowoczesnego hippicznego ośrodka sportowo-rekreacyj-
nego.  NDI realizowało również rozbudowę Nowego Terminala 
Pasażerskiego T2 o część przylotową na Lotnisku im. L. Wałęsy,  
która została oddana do użytku we wrześniu ubiegłego roku.

A niebawem święcić będziecie oddanie do użytku ważnej inwe-
stycji w Porcie Gdańskim...

- W tym projekcie uczestniczyliśmy jako główny podwykonaw-
ca belgijskiej grupy Besix SA – generalnego wykonawcy projektu 
głębokowodnego nabrzeża DCT 2 w Porcie Północnym w Gdań-
sku. Dzięki temu mogliśmy zebrać niezwykle cenne doświadcze-
nie przy realizacji bardzo dużego projektu hydrotechnicznego.  
DCT Gdańsk to największy pod względem liczby przeładunków 
terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Zadanie inwestycyj-
ne T2 polegało na wybudowaniu drugiego nabrzeża. Jest to głębo-
kowodne nabrzeże długości około 656 metrów o głębokości do 17 
metrów. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpi 24 października br.

Na ukończeniu jest także luksusowy kompleks mieszkalny 
w Sopocie...

- Na granicy Sopotu i Gdańska trwa budowa luksusowego zespo-
łu apartamentów – Tre Mare Residence. Tre Mare Residence to 
projekt deweloperski, którego inwestorem i Generalnym Wyko-
nawcą są wyłącznie spółki z Grupy NDI.  
Inwestycja zlokalizowana jest zaledwie 200 metrów od pla-
ży w Jelitkowie. W ramach projektu powstaną trzy kameral-
ne, 4-kondygnacyjne budynki, w których zaplanowano 65 
apartamentów.
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Jak skutecznie chronić 
swoje oszczędności?

hanna jankieWicz

Od wielu lat zawodowo zaj-
muje się finansami, obecnie 
pracuje jako Dyrektor Regionu 
Północ w Mennicy Wrocław-
skiej Grupa Goldenmark. 
Prowadząca wielu warsztatów 
i spotkań o finansach dla 
kobiet. Certyfikowany Trener 
Biznesu Akademii Leona Koź-
mińskiego w Warszawie.

Z Hanną Jankiewicz, Dyrektorem Regionu Północ w Mennicy Wrocławskiej Grupa Goldenmark 
rozmawia Zdzisława Mochnacz.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Na czym polega lokowanie oszczędności 
w metale szlachetne i diamenty?

W metale szlachetne i diamenty oszczęd-
ności lokować możemy na kilka różnych 
sposobów. W Mennicy Wrocławskiej, 
uważamy, że najlepszą formą jest fizycz-
ny zakup sztabek lub monet lokacyjnych 
renomowanych producentów albo certy-
fikowanych kamieni. Tak też radzimy na-
szym Klientom.

Kto może kupić fizyczne srebro i złoto?

Każdy. Panuje przekonanie, że mogą to 
robić tylko państwa czy banki. Jest to jed-
nak mit. Każdy z nas, bez problemu może 
kupić i złoto, i srebro a także diamenty.

Jak to zrobić?

Wystarczy przyjść np. do oddziału Menni-
cy Wrocławskiej w Gdańsku. Najpopular-
niejsze sztabki i monety mamy dostępne 
„Od ręki”. Nasza oferta daje możliwość in-
dywidualnego dopasowania produktu do 
oczekiwań i możliwości klienta.

To musi być spory wydatek…

Niekoniecznie. Indywidualne dopasowa-
nie produktów dotyczy także cen. A te 
w przypadku złota zaczynają się już od ok. 

200 zł. Najczę-
ściej kupowane 
są sztabki o wadze 
jednej uncji czyli 31,1 
gramów w cenie ok. 5 tys. zł. Z kolei 
najdroższe sztabki to wydatek nawet kil-
kuset tysięcy złotych. Wachlarz możliwo-
ści jest zatem szeroki.

Czym właściwie różni się złoto od in-
nych form lokowania pieniędzy?

Złoto posiada wewnętrzną wartość, którą 
ludzkość powszechnie ceni od wieków. 
Zawsze symbolizowało ono bogactwo. 
Narodowe banki centralne regularnie ku-
pują złoto powiększając i utrwalając swoje 
rezerwy kapitałowe. Kupują je także oby-
watele najbogatszych państw (np. obywa-
tele Niemiec – ok. 120 ton rocznie). Złoto 
można łatwo kupić i sprzedać w każ-
dym miejscu na świecie, niezależnie od 
jego ustroju polityczno-gospodarczego. 
W przeciwieństwie do np. nieruchomości, 
kupno i sprzedaż złota nie wymaga nad-
miernych formalności.  Łatwo je przenosić 
i przechowywać. Zapewnia anonimowość. 
Jest zwolnione z podatku VAT i nie podle-
ga podatkowi od dochodów kapitałowych, 
(tzw. „podatek Belki”). W zasadzie złota 
nie dotyczy też podatek dochodowy. Zło-
to posiada niewielkie rozmiary - sztabka 
250 g mieści się w pudełku po zapałkach 

a za jej równowartość 
kupimy nowe auto.

Czyli posiadając złoto po-
siadam nie papier, czy instrument praw-
ny ale realną wartość?

Dokładnie. Jest to szczególnie istotne 
w czasach niczym nieograniczonego dru-
ku pieniądza na masową skalę. W dłu-
gim okresie prowadzi to do inflacji, któ-
ra powoduje, że z roku na rok za tą samą 
kwotę możemy kupić mniej dóbr. Złoto 
temu procesowi się opiera i chroni nasze 
oszczędności. Chroni je również przed 
bankructwem, którego wielokrotnie w hi-
storii doświadczały już i waluty, i obligacje 
i akcje a także przed nacjonalizacją, której 
poddawane były i nieruchomości, i lokaty 
nawet w Unii Europejskiej. Przypomnij-
my, że stało się tak na Cyprze, w marcu 
2013 roku. Przewodniczący Eurogrupy, 
Jeroen Dijsselbloem, stwierdził wówczas, 
że ów przypadek posłuży za modelowe 
rozwiązanie na przyszłość.

Jaka jest najlepsza perspektywa dla loko-
wania w złoto?

Zdecydowanie średnio- i długotermino-
wa. Jest to idealny sposób na oszczędza-
nie z myślą o wykształceniu dzieci, czy 
emeryturze.
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sposób 
na sukces? 
Praca 
i zaufani 
ludzie

Z Romanem Grzenkowiczem, prezesem zarządu 
firmy Almares z Wejherowa i przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Grupy Polskie Składy Budowla-
ne, rozmawia Rafał Korbut.

ZDjĘcIE: Rafał Korbut
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Kiedy zdecydował się pan na rozpoczęcie działalności i dla-
czego wybór padł na branżę budowlaną?

- Początkowo wcale nie działaliśmy w branży budowlanej. 
Pierwsza spółka Almares, którą wraz z żoną założyliśmy w 1989 
roku, zajmowała się przede wszystkim importem odzieży nie-
mowlęcej. I to trwało 2 lata. Później rynek zaczął się stabilizo-
wać, było coraz trudniej, i trzeba było podjąć decyzję: rozwi-
nąć ten biznes albo go zlikwidować. Zdecydowaliśmy się na 
drugą opcję i zakończyliśmy działalność w 1991 roku. 

Ale nie był to przecież koniec prowadzenia przez pana wła-
snego biznesu?

- Nie, gdyż tego samego roku założyliśmy nową spółkę i tym 
samym rozpoczęliśmy działalność w branży budowlanej. Po-
czątkowo było to na zasadzie zlecania wykonawstwa i pobiera-
nia prowizji za organizację systemu inwestycyjnego. 

Dlaczego właśnie branża budownicza?

- W latach 80., które były początkiem kapitalizmu w Polsce, 
pracowałem w przedsiębiorstwie polonijnym. Właściciel tej 
firmy był udziałowcem banku w Rosji i organizował remont 
i rozbudowę siedziby tego banku. Ja – jako asystent – prowa-
dziłem tę inwestycję i spodobało mi się, pomyślałem: „a cze-
mu nie?”. Ponadto moja żona w tym czasie była kierownikiem 
działu zabezpieczenia jakości w firmie budującej elektrownię 
jądrową w Żarnowcu, doskonale znała więc branżę budowla-
ną. Naturalną koleją rzeczy było więc rozpoczęcie działalności 
właśnie w budownictwie. 

I zajął się pan handlem materiałami budowlanymi...

- Tak, ale nie od razu. Najpierw podpisałem z innym bankiem 
w Rosji umowę na remont budynku, potem przyszły kolejne 
zlecenia. Na potrzeby tych zleceń kupowaliśmy duże ilości 
materiałów budowlanych, w pewnym momencie jeden z do-
stawców zaproponował nam: „załóżcie jakieś magazyny i za-
cznijcie sprzedawać”. Tak zrobiliśmy, a następnie zwiększając 
asortyment i rozwijając biznes rozwinęliśmy firmę. 

Która w dniu dzisiejszym ma wyrobioną markę i zatrud-
nia około 40 osób. Czy można powiedzieć, że to firma 
rodzinna?

- Udziałowcami w spółce jestem ja, moja żona, córka i syn. 
Z pewnością można zatem powiedzieć, że jest to przedsiębior-
stwo rodzinne. 

Almares jest nie tylko samodzielną firmą, ale też częścią 
grupy Polskie Składy Budowlane. Czy wstąpienie do PSB 
miało istotne znaczenie dla rozwoju pańskiego biznesu?

- Bardzo istotne, gdyż – jak wiadomo – duży może więcej. Jest 

to typowa grupa zakupowa, jest w niej około 400 udziałow-
ców. Korzystamy z tego, że grupa większość towarów kupuje 
w bardzo dużych ilościach. Może więc dyktować pewne wa-
runki i skuteczniej negocjować ceny. Udziałowcy, nawet nie 
będący dużymi firmami, mają więc takie same możliwości, jak 
ogromne, międzynarodowe konsorcja, posiadający markety 
budowlane. Dzięki grupie PSB jesteśmy w stanie konkurować 
z największymi. 

Polskie Składy Budowlane to znana i ceniona marka. Na 
czym polega działalność tej grupy?

- Cała grupa dzieli się na trzy gałęzie: standardowe składy bu-
dowlane, składy budowlane typu profi (takie, jak firma Alma-
res – oprócz materiałów budowlanych mamy wydzieloną część 
przygotowaną pod klienta, który potrzebuje coś wyremonto-
wać. Oferujemy więc narzędzia, drobne materiały wykończe-
niowe, itp.) oraz minimarkety. Siła PSB wynika z dużej ilości 
udziałowców. Każdy udziałowiec, dzięki wspólnym zakupom, 
ma możliwość kupowania taniej, a co za tym idzie ma większe 
możliwości ustalania ceny sprzedaży za dany towar. 

Podsumowując tę rozmowę: jaka jest pańska recepta na 
sukces?

- Na sukces składa się wiele czynników. Najważniejsza jest jed-
nak praca, praca i praca. Bo prowadzenie własnego biznesu to 
ciężki kawałek chleba. Ludzie często oceniają innych według 
posiadanych domów, samochodów i innych dóbr. A prawda 
jest taka, że był okres, kiedy widząc właścicieli firm w super sa-
mochodach myślałem „długo oni biznesu nie utrzymają”. Bo je-
śli ktoś zaczynał bez kapitału początkowego, to przez pierwsze 
kilkanaście lat tak naprawdę niewiele się zarabiało. Wszystkie 
pieniądze szły na rozwijanie firmy. To był okres ciężkiej pra-
cy i odmawiania sobie wielu rzeczy. Wracając jednak do tego, 
co potrzeba, aby odnieść sukces: to zespół wielu czynników. 
Poczynając od jasnej wizji właściciela, poprzez pracę własną, 
kadrę (to musi być grupa dobranych ludzi, zaangażowanych, 
należycie wynagradzanych, zadowolonych z tego że pracują 
w tej firmie, odpowiednio szkolonych i motywowanych), aż 
po wprowadzanie nowości i nadążania za tym, co pojawia się 
na rynku.

"W latach 80., które były początkiem kapi-
talizmu w Polsce, pracowałem w przedsię-
biorstwie polonijnym. Właściciel tej firmy 
był udziałowcem banku w rosji i organi-
zował remont i rozbudowę siedziby tego 
banku. ja – jako asystent – prowadziłem 
tę inwestycję i spodobało mi się, pomyśla-
łem: „a czemu nie?”.
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GaLa 
biznesU 
starogardzkiego
Klubu Biznesu

Ponad 300 osób uczestniczyło w gali z okazji 25-lecia powstania pierwszej organizacji przedsiębior-
ców w powiecie starogardzkim, której kontynuatorem jest Starogardzki Klub Biznesu - Związek Praco-
dawców. Było to wyjątkowe spotkanie ludzi biznesu, władz rządowych i samorządowych, przedstawi-
cieli kultury oraz sportu. W trakcie uroczystości wręczono ważne wyróżnienia.

TEKST: Anna dalecka | ZDjĘcIA: Dawid Filan - Fotografia
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Gala była przygotowywana od 
kilku tygodni. Przedstawiciele 
Starogardzkiego Klubu Biznesu 

- Związku Pracodawców, a w szczegól-
ności dyrektor biura SKB - ZP Edward 
Sobiecki, pracowali nad każdym drob-
nym szczegółem przedsięwzięcia. 
Wszystko po to, aby impreza z okazji 
jubileuszu wypadła jak najlepiej, a około 
300 zaproszonych gości z całego Pomo-
rza i nie tylko czuło się znakomicie. Tak 
też się stało. Na gali pojawiło się wiele 
znanych osób, a wśród nich m.in. wi-
ceministrowie: kultury Jarosław Sellin 
oraz infrastruktury i budownictwa Ka-
zimierz Smoliński, wicemarszałkowie 
województwa pomorskiego: Krzysztof 
Trawicki i Ryszard Świlski, starosta sta-
rogardzki - Leszek Burczyk oraz wice-
prezydent Starogardu Gdańskiego, Prze-
mysław Biesek - Talewski.
- To dzięki Państwa ciężkiej pracy tysią-
ce osób ma pracę, a gospodarka regionu 
dynamicznie się rozwija - podkreślał 
wiceminister Smoliński. Jarosław Sellin 
mówił z kolei o znaczeniu SKB - ZP dla 
pomorskiej kultury. - Wasze szerokie 
wsparcie w tym zakresie jest bardzo wi-
doczne. Pomagacie organizować wiele 
ciekawych przedsięwzięć, z których ko-
rzystają mieszkańcy. Dziękuję Państwu 
za ten piękny gest – powiedział.
Historia Starogardzkiego Klubu Bizne-
su – Związek Pracodawców sięga 1991 
roku, kiedy to została zarejestrowana 
Izba Rolniczo – Przemysłowo - Handlo-
wa „Kociewie” założona przez 26 przed-
siębiorców i dyrektorów. Inicjatorami 

tego przedsięwzięcia byli m.in. Wojciech 
Chmielecki, Romuald Solochewicz, 
Ryszard Sadowski, Tadeusz Kosecki, 
Roman Gilla, Marian Łukaszewski. Do 
1995 roku pierwszym prezesem był Woj-
ciech Chmielecki. Do końca jej funk-
cjonowania w 1998 roku prezesem był 
Tadeusz Molin. Izba podjęła szereg dzia-
łań, mających na celu konsolidację śro-
dowiska przedsiębiorców oraz właściwą 
reprezentację wobec władz wszystkich 
szczebli. Na uwagę zasługuje funkcjo-
nowanie w ramach Izby Rady Rozwoju 
Regionalnego, która w wyborach samo-
rządowych wprowadziła do Rady Mia-
sta sześciu swoich przedstawicieli.
- Z inicjatywy członków 3xR został 
w 2000 roku powołany Starogardzki 
Klub Biznesu, którego inicjatorami byli 
m.in. Andrzej Kwaśniewski, Henryk 
Gliszczyński, Bolesław Buda, Henryk 
Kinder. Natomiast w 2003 roku powoła-
no Starogardzki Klub Gospodarczy, któ-
rego inicjatorami byli Grzegorz Borzesz-
kowski, Eugeniusz Piechowski, Andrzej 
Strychacki, Tomasz Galewski - wyjaśnia 
obecny dyrektor biura SKB - ZP Edward 
Sobiecki.
W 2006 roku SKB i SKG dokonały aktu 
połączenia jako Starogardzki Klub Biz-
nesu, który w 2009 zaczął działać jako 
Związek Pracodawców. Pierwszym pre-
zesem został Bolesław Buda, który funk-
cję tę pełnił do 2015 roku. Obecnie SKB 
- ZP kieruje Grzegorz Borzeszkowski, 
a wiceprezesami są: Elżbieta Rembiasz, 
Mariusz Szwarc i Jerzy Suchomski.
- Dziękuję Państwu za to, że od lat dzia-

minister gospodarki, rozwoju przyznał 
odznaki honorowe „ za zasługi dla roz-
woju gospodarki rzeczpospolitej Polski”  
następującym przedsiębiorcom:

Edmund Herold,   1. 
właściciel firmy „Herold”
Bogusław Kowalski,   2. 
właściciel firmy „Graal”
Tomasz Pastwa,   3. 
właściciel firmy „Sputnik”
Zenon Sobiecki,   4. 
właściciel firmy „Graso”
Ryszard Stobba,   5. 
właściciel firmy „Reflex”
Mariusz Szwarc,   6. 
właściciel firmy „Broker”

minister infrastruktury i Budownictwa 
przyznał odznakę honorową „za za-
sługi dla Budownictwa” następującym 
przedsiębiorcom:

Bogdan Bonk, właściciel firmy „Izolex”1. 
Wiesław Hartuna,   2. 
właściciel firmy „Hartuna”
Marcin Kowalczyk,   3. 
właściciel firmy „Rezydent”
Grzegorz Rozmus,   4. 
właściciel firmy „PBD”
Waldemar Schütz,   5. 
właściciel firmy „Centrum Klinkieru”

minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego przyznał odznakę honorową 
„zasłużony dla kultury Polskiej”, którą 
otrzymali:

Polpharma”1. 
Krzysztof Landowski, właściciel firmy 2. 
„Renault Adamowscy”
Zenon Sobiecki,   3. 
właściciel firmy „Graso”

minister sportu i turystyki przyznał ho-
norową odznakę „za zasługi dla sportu”

Marcin Kaszubowski,   1. 
właściciel firmy „MK Kaszubowski”
Henryk Kinder,   2. 
właściciel firmy „Polmet”
Jacek Meier,    3. 
właściciel firmy „Prakseda”
Tomasz Pastwa,   4. 
właściciel firmy „Sputnik”
Mariusz Szwarc,   5. 
właściciel firmy „Broker”

EDWARD SOBIECKI - DyREKTOR SKB- ZP, RySZARD ŚWILSKI - V-CE MARSZAłEK 
WP, BOGDAN BONK – WłAŚCICIEL FIRMy „IZOLEx”, WIESłAW HARTUNA – WłAŚCI-
CIEL FIRMy „HARTUNA”, MARCIN KOWALCZyK – WłAŚCICIEL FIRMy „REZyDENT”, 
GRZEGORZ ROZMUS – WłAŚCICIEL FIRMy „PBD”, WALDEMAR SCHüTZ – WłAŚCI-
CIEL FIRMy „CENTRUM KLINKIERU”, MINISTER KAZIMIERZ SMOLIńSKI 



minister gospodarki, rozwoju przyznał 
okolicznościowe statuetki - nagrody 
„za Wybudowanie i Powstanie nowocze-
snych Firm i inwestycji” w oparciu o pol-
ski kapitał, otrzymali:

„Eurobud”1. 
„Galeria Neptun” 2. 
„Glass Serwis”3. 

minister gospodarki przyznał również 
okolicznościowe statuetki – nagrody 
firmom „za zaangażowanie w rozwój 
edukacji zawodowej oraz umożliwienie 
młodzieży zdobywania Praktycznych 
umiejętności zawodowych”

Zespół Szkół Ekonomicznych 1. 
„Ciecholewski Wentylacje”2. 
„Blacharstwo Samochodowe”   3. 
Stefan Brandt
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd.4. 
„Jawor” Zakład Stolarski5. 
„Restal”6. 
FMO „ Famos”7. 
„Steico”8. 
„ZP Metlak”9. 
Piekarnia Cukiernia   10. 
Piotr Kropidłowski
„Wul-Met” Zygmunt Ziółkowski11. 

również skB-zP z okazji tak doniosłe-
go wydarzenia wyróżnił medalami „za 
Wspieranie rozwoju Przedsiębiorczości” 
następujących przedsiębiorców:

Anna Jakób, prezes „GPEC”1. 
Aleksandra Jankowska,   2. 
prezes „PSSE” 
Henryk Kubiński,   3. 
właściciel firmy „Zormet”
Ryszard Kupka, właściciel Okręgowej 4. 
Stacji Kontroli Pojazdów w Kaliskach
Mariusz Kasicki,   5. 
właściciel firmy „Lakmet”
Mariusz Nierzwicki,   6. 
właściciel firmy „Feniks”
Wiesława Ryznar-Wojak, właścicielka 7. 
firmy „TCO Trading Company”
Ryszard Sadowski,   8. 
właściciel firmy „Sadmet”

EDWARD SOBIECKI – DyREKTOR SKB-ZP, MINISTER JAROSłAW SELLIN, MAGDALE-
NA RZESZOTALSKA - DyREKTOR „POLPHARMA”, KRZySZTOF LANDOWSKI – WłA-
ŚCICIEL FIRMy „RENAULT ADAMOWSCy”, ZENON SOBIECKI – WłAŚCICIEL FIRMy 
„GRASO”, V-CE MARSZAłEK WP KRZySZTOF TRAWICKI.

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim przedsiębiorcom i osobom towarzyszącym za udział w uroczystej Gali Staro-
gardzkiego Biznesu z okazji 25-lecia Powstania Pierwszej Organizacji Przedsiębiorców 
w powiecie starogardzkim.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem dostojnych gości, którzy przyjęli 
nasze zaproszenie i zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa - Minister Kazimierz Smoliński
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego - Minister Jarosław Sellin
Poseł na Sejm RP - Jan Kilian
Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich
V-ce Marszałek WP - Krzysztof Trawicki
V-ce Marszałek WP - Ryszard Świlski
V-ce Prezydent Miasta 
- Przemysław Biesek – Talewski
Przewodniczący Rady Miasta – Jarosław Czyżewski
Starosta Starogardzki - Leszek Burczyk
Członek Zarządu Powiatu – Patryk Gabriel
Wójt Gminy Starogard Gdański - Stanisław Połom
Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Olszewski
Burmistrz Skarszew - Jacek Pauli
V-ce Burmistrz Skarszew – Marcin Byczkowski
Wójt Gminy Lubichowo - Sławomir Bieliński

Wójt Gminy Smętowo - Anita Galant
Wójt Gminy Zblewo - Artur Herold
Prezes Polskiej Izby Handlu 
- Waldemar Nowakowski
Prezes PSSE - Aleksandra Jankowska
V-ce Prezes PSSE – Andrzej Marszk
Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
- Radosław Michalski
Prezes Pomorskiego Związku Pracodawców 
– Jolanta Szydłowska
V-ce Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej 
„Pomorze” - Adam Protasiuk
Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców 
- Zbigniew Jarecki
Dyrektor PUP - Arkadiusz Banach
Dyrektor Oddziału ZUS - Tomasz Czerwiński
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Powiecie Starogardzkim –  Piotr Cychnerski
Duszpasterz Środowiska Przedsiębiorców 
- ks. Marek Błażejczyk

Ponadto medal otrzymał:

Kazimierz Smoliński, Sekretarz 
Stanu Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa

Wójt Gminy Starogard Gdański, 
Stanisław Połom i Przewodniczący 
Rady Gminy, Jacek Olszewski wręczyli 
Medal „Za Zasługi Dla Gminy 
Starogard Gd.” przyznany dla Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu – Związku   
Pracodawców.
Przewodniczący Rady Miasta Starogard 
Gdańskiego, Jarosław Czyżewski i V-ce 
Prezydent, Przemysław Biesek- Talewski 
wręczyli długoletniemu Prezesowi, Bo-
lesławowi Budzie, Medal „Za Zasługi Dla 
Starogardu Gd.”.
Natomiast Leszek Burczyk wręczył oko-
licznościowy „Medal Starosty 
Starogardzkiego”.

łamy wspólnie, dzięki czemu łatwiej nam 
funkcjonować na rynku, a nasz głos ma 
duże znaczenie w wielu sprawach - powie-
dział Grzegorz Borzeszkowski.
Gala w starogardzkiej restauracji Ren była 
więc doskonałą okazją, by podziękować 
tym, którzy przez lata tworzyli SKB - ZP 
oraz tym przedsiębiorcom, którzy osiągnęli 
duże sukcesy. Dlatego też wręczono sporo 
odznaczeń państwowych, m.in. z zasługi 
dla gospodarki, budownictwa, kultury pol-
skiej oraz sportu. Były też okolicznościowe 
statuetki przyznane przez ministrów. Nie 

zabrakło także medali przyznanych od 
samego SKB - ZP, a także wyróżnień od 
samorządowców. 
Dodajmy, że galę uświetniło wiele wystę-
pów artystycznych, m.in. Przemka Radzi-
szewskiego i Michała Olejnika. Goście byli 
pod wrażeniem i to nie tylko pięknych gło-
sów. Podkreślali także znakomitą organi-
zację przyjęcia i dobrą atmosferę. Dlatego 
na parkiecie trudno było znaleźć wolnego 
miejsce do tańca. Na kolejną imprezę trze-
ba teraz będzie poczekać do następnego 
jubileuszu.
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EDWARD SOBIECKI – DyREKTOR SKB-ZP SłAWOMIR BIELIńSKI – WóJT GMINy LUBICHOWO
ELŻBIETA REMBIASZ – WłAŚCICIELKA FIRMy „RESTAL”
BARBARA STANUCH – PREZES „GPEC SERWIS” Z MęŻEM

JAN KILIAN POSEł NA SEJM RP, DARIUSZ DRELICH - WOJEWODA POMOR-
SKI, LESZEK BURCZyK – STAROSTA STAROGARDZKI, KRZySZTOF TRAWIC-
KI – V-CE MARSZAłEK WP, ALEKSANDRA JANKOWSKA – PREZES PSSE, 
PRZEMySłAW BIESEK – TALEWSKI – V-CE PREZyDENT STAROGARDU GD.

MINISTER KAZIMIERZ SMOLIńSKI

PRZEMySłAW BIESEK – TALEWSKI – V-CE PREZyDENT STA-
ROGARDU GD., BOLESłAW BUDA – Były PREZES SKB-ZP, 
JAROSłAW CZyŻEWSKI – PRZEWODNICZąCy RADy MIASTA

GRZEGORZ BORZESZKOWSKI – PREZES SKB-ZP
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GRZEGORZ BORZESZKOWSKI – PREZES SKB-ZP
V-CE MARSZAłKOWIE WP RySZARD ŚWILSKI I KRZySZTOF TRAWICKI

MINISTER KAZIMIERZ SMOLIńSKI Z MAłŻONKą, MINISTER JARO-
SłAW SELLIN, GRAŻyNA I ZENON SOBIECCy - WłAŚCICIELE FIRMy 
„GRASO”, WIESłAWA SOBIECKA, LUCyNA HEROLD, EDMUND HEROLD

STANISłAW POłOM – WóJT GMINy STAROGARDU GD.
JACEK OLSZEWSKI – PRZEWODNICZąCy RADy GMINy
GRZEGORZ BORZESZKOWSKI – PREZES SKB-ZP

ZBIGNIEW JARECKI – PREZES KASZUBSKIEGO ZWIąZKU PRACO-
DAWCóW, JOLANTA SZyDłOWSKA – PREZES POMORSKIEGO 
ZWIąZKU PRACODAWCóW, TOMASZ CZERWIńSKI – DyREKTOR 
ZUS , KRZySZTOF GąSAK – DyREKTOR BGŻ BNP PARIBAS, Ry-
SZARD ŚWILSKI – V-CE MARSZAłEK WP, ARTUR HEROLD – WóJT 
GMINy ZBLEWO, ARKADIUSZ BANACH – DyREKTOR PUP

JIMMy KARLSON
WIESłAWA RyZNAR – WOJAK – WłAŚCICIELKA FIRMy „TCO 
TRADING COMPANy”

EDWARD SOBIECKI – DyREKTOR SKB-ZP
LESZEK BURCZyK – STAROSTA STAROGARDU GD.
GRZEGORZ BORZESZKOWSKI – PREZES SKB-ZP
PATRyK GABRIEL – CZłONEK RADy POWIATU
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W tym roku przypada jubileusz 25-lecia Sta-
rogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pra-
codawców. Do SKB - ZP należy także Broker. 
Jak wygląda ta współpraca?

- Od lat widzimy potrzebę zintegrowania się 
z tym środowiskiem. Wychodzimy z założenia, 
że jeżeli jest nas - przedsiębiorców na przykład 
dziesięciu, to nasz głos jest odbierany inaczej 
niż pojedynczy. W ramach SKB - ZP porusza-
my ważne tematy w urzędach, instytucjach, 
a jednocześnie jesteśmy dla nich partnerem. 
Dzięki temu łatwiej rozwiązujemy ważne pro-
blemy przedsiębiorców, ale też i samego mia-
sta. Nasza organizacja bardzo mocno zaanga-
żowana jest w budowę obwodnicy Starogardu 
Gdańskiego. Jest niezbędna dla gospodarki 
i dla naszego regionu. Cieszę się, że wreszcie 
pojawiły się perspektywy, iż powstanie za kilka 
lat. To pokazuje skuteczność naszych działań. 
Na co dzień w klubie dzielimy się obowiązka-
mi. Jedni zajmują się sprawami związanymi 
z administracją, drudzy zasiadają w radach 
gospodarczych, a jeszcze ktoś inny lobbuje na 
rzecz inwestycji, jak na przykład wspomnianej 
budowy obwodnicy.

Jest Pan wiceprezesem SKB - ZP. Jaką odgry-
wa Pan rolę w powyższej organizacji?

- Czuję się odpowiedzialny za tę organizację. 
Jak już wcześniej mówiłem, dzielimy się obo-
wiązkami, ja mam przyjemność bycia w zarzą-
dzie SKB - ZP, jestem też w radzie gospodar-
czej działającej przy prezydencie Starogardu 
Gd. Mamy także swoje cotygodniowe spo-
tkania - tzw. dyżury oraz cykliczne spotkania 
zarządu, na których ustalamy sobie priorytety, 
co się udało już zrobić, a co jeszcze przed nami. 
Wydaje mi się, że nasza rola jest bardzo ważna, 
jesteśmy przydatni dla władz, stanowimy taką 
wartość dodaną. Przedstawiamy, jak dany te-
mat widzimy okiem przedsiębiorcy, a to istot-
ne. Oczywiście nasze uwagi mogą, ale też nie 
muszą być uwzględnione, jesteśmy po prostu 
ciałem doradczym.

A jak wygląda współpraca Starogardzkie-
go Klubu Biznesu z samorządem powiatu 
starogardzkiego?

- Oczekujemy powołania rady gospodarczej 
przy staroście powiatu starogardzkiego. W tym 
celu odbyły się już kilka spotkań z Panem Staro-
stą. Rozmowy zmierzają w dobrym kierunku.

Z Mariuszem Szwarc, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Han-
dlowo - Usługowego Broker Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, 
rozmawia Sebastian Dadaczyński.

najważniejsi 
są ludzie

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Nie można też pominąć roli SKB - ZP 
w kwestii wspierania lokalnych inicjatyw.

- Rzeczywiście, nasze zaangażowanie w tym 
zakresie jest szerokie: w sporcie, kulturze, 
oczywiście nasze możliwości są ograniczo-
ne, ale nadajemy pewien kierunek, jak ma 
wyglądać np. koszykówka czy piłka nożna 
w mieście. Wspieramy także wydarzenia 
kulturalne, co naszym zdaniem jest dobre 
dla społeczeństwa, które może uczestniczyć 
w ciekawych przedsięwzięciach.

W tym roku przypada także jubileusz 
Brokera. To już 25 lat. Proszę opowie-
dzieć o początkach firmy.

- W tym roku przypada 25 lat firmy Bro-
ker i tak się zbiegło, że przypada także 50 
lat mojego życia. A zaczęło się trochę nie-
konwencjonalnie. W 1990 roku miałem 
wypadek samochodowy, który wyelimino-
wał mnie jako rolnika. Poszukując swojego 
miejsca w życiu zająłem się transportem, 
na początku drewna z lasów Borów Tu-
cholskich do portów. Później rozpoczęli-
śmy usługi transportowe w hurtowni trój-
miejskiej. Podczas prac wyładunkowych, 
siedząc za biurkiem i pijąc herbatę, byłem 
świadkiem wielu transakcji zarówno zaku-
pów, jak i sprzedaży materiałów budowla-
nych. Postanowiłem przenieść to na nasz 
starogardzki rynek, gdzie u nas w tamtym 
czasie występowała nisza w tym segmencie. 
I tak poszło... praca, praca i jeszcze raz pra-
ca. Efekty są dzisiaj widoczne.

Jakie to efekty?

- Nasza główna działalność związana jest 
ze sprzedażą materiałów budowlanych 
w cenach hurtowych i detalicznych, oraz 
produkcją betonu towarowego. Drugi filar 
to usługi transportowe. Od 18 lat zajmu-
jemy się także produkcją zwierząt hodow-
lanych. Produkujemy rocznie ok. 500 ty-
sięcy kurczaków. Dużym naszym filarem 
jest też deweloperka. Jest to budowa lokali 
na sprzedaż i na wynajem w Starogardzie 
Gdańskim i Tczewie. Taka dywersyfikacja 
jest uciążliwa, wymaga od nas dużo wiedzy, 
doświadczenia, ale dzięki temu, mówiąc 
obrazowo, firma stoi na kilku nogach.

Wybudowaliście Państwo także obiekty 
handlowe. Proszę przybliżyć Czytelni-

kom działania firmy w tym zakresie.

- Mój kolega Tomek Pastwa zbudował Ga-
lerię Wierzyca, a ja stworzyłem Galerię 
Szwarc. To dało nam podwaliny pod bu-
dowę naszej wspólnej największej inwe-
stycji - Galerii Neptun. Kosztowała nas 
osiem lat ciężkiej pracy. Najpierw zakup 
gruntów, potem zmiana planu zagospo-
darowania przestrzennego, komercja-
lizacja, oraz zaprojektowanie i budowa 
obiektu. Mam bardzo dużą wyobraźnię 
i możliwość przewidywania trudności, 
natomiast tej galerii nie doszacowałem, 
sądziłem że mniej czasu przy niej spę-
dzimy. Tymczasem kosztowała nas ty-
siące godzin pracy, mnóstwo pieniędzy, 
niemniej efekt końcowy bardzo nam się 
podoba. Jesteśmy z niej bardzo dumni. 
Galeria jest w pełni zagospodarowa-
na, a zarazem cieszy się popularnością 
klientów. Zakładaliśmy, że miesięcznie 
odwiedzać ją będzie ok. 240 tys. osób, co 
wydawało nam się i tak wygórowanym 
marzeniem. Teraz miesięcznie przewija 
się przez nią od 350 do 400 tys. osób.

A jak wygląda Państwa współpraca ze 
szkołami?

- W tym roku wspólnie jako firma Bro-
ker z Galerią Neptun i firmą Sputnik od-
daliśmy do użytku w pełni wyposażoną 
piękną salę patronacką w Zespole Szkół 
Ekonomicznych , w której uczniowie 
kształcić się będą w zawodzie Technik 
Handlowiec. Jesteśmy fundatorem jako 
firma Broker corocznych stypendiów 
dla najlepszych uczniów w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Starogardzie Gdań-
skim. Bierzemy udział w spotkaniach 
z nauczycielami tej szkoły dotyczących 
rozwijania metod kształcenia w kierun-
ku Technik Handlowiec.

Jakie są najbliższe plany Brokera?

- Ostatnie lata były bardzo ciężkie pod 
względem organizacyjnym i finanso-
wym, zbudowaliśmy nowy oddział w Ro-
kocinie, otworzyliśmy w firmie Sambor, 
w ktorej jestem większościowym udzia-
łowcem, nowoczesny market budowlany 
w Malborku. Skończyliśmy w tym roku 
budowę Osiedla Parkowego w Starogar-
dzie Gd. Powstało 210 lokali. Rozpoczę-

liśmy budowę osiedla Green Park przy 
ul. Powstańców Warszawskich w Staro-
gardzie Gd. Mamy też prawomocne po-
zwolenie na budowę w Kwidzynie, gdzie 
powstanie market budowlany. W kolejce 
czeka też budowa marketu budowlane-
go w pięknej miejscowości Czersk, gdzie 
na rynku jesteśmy jako Broker już od 22 
lat. O innych zamierzeniach będziemy 
informowali na bieżąco. Zwłaszcza, że 
mam plany na najbliższe 20 lat.

Dziekuję za rozmowę.

broker to sieć hurtowni budowlanych 
oraz profesjonalnych marketów budowlanych 
na terenie województwa pomorskiego, których 
celem jest świadczenie usług w zakresie sprze-
daży materiałów budowlanych. Firma posiada 
oddziały w Starogardzie Gdańskim, Rokocinie, 
Borkowie, Gdańsku, Tczewie i Czersku. Kadra 
pracownicza przedsiębiorstwa otwarta jest na 
szerokie potrzeby klienta. Wpływ na rozwój 
Brokera ma przede wszystkim sukcesywne 
wzbogacanie oferty asortymentowej. Oferowa-
ne przez przedsiębiorstwo produkty posiadają 
atesty, długoterminowe gwarancje oraz dekla-
racje zgodności. W 2006 roku firma rozpoczęła 
produkcję betonu towarowego, dzięki czemu jej 
oferta stała się kompletna pod względem do-
stawy materiałów budowlanych na budowę. 
Oferta renomowanych produktów dostępna jest 
na stronie internetowej www.broker.stg.pl
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Co dwa tygodnie 
wprowadzamy 
na rynek 
nowy produkt

Z Mariuszem Nierzwickim, prezesem Zakładu Produkcji Mebli „FENIKS” 
Spółka z o.o. w Skarszewach, rozmawia Sebastian Dadaczyński.

ZDjĘcIA: Sebastian Dadaczyński
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W tym roku przypada jubileusz 25-lecia Starogardzkiego 
Klubu Biznesu - Związku Pracodawców. Jak wygląda współ-
praca Feniksa z SKB – ZP?

- Do klubu należę od dwóch lat, więc niedługo, a mimo to wie-
lokrotnie brałem udział  w  spotkaniach organizowanych przez 
SKB - ZP. Uczestniczą w nich  przedsiębiorcy z powiatu staro-
gardzkiego, którzy dbają o swoją pozycję rynkową. W czasie 
tych spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące problemów, 
z jakimi borykają się przedsiębiorcy, jak również wizji rozwoju 
regionu. SKB - ZP jest bardzo ważną i potrzebną organizacją.

Można powiedzieć, że SKP - ZP jest wartością dodaną dla 
regionu.

- Bardzo dobrze Pan redaktor to ujął. Zawsze można liczyć na 
wsparcie ze strony Klubu. Pamiętam, jak po pożarze naszej fir-
my koledzy z klubu zorganizowali spotkanie, na którym zade-
klarowali swoją pomoc. Byli to m.in. Jerzy Suchomski i Mariusz 
Szwarc. Zaproponowali nam swoje pomieszczenia do urucho-
mienia produkcji mebli, za co im bardzo dziękuję. Na tym spo-
tkaniu był również burmistrz Skarszew Jacek Pauli, który zaofe-
rował nam halę w Demlinie. Starosta powiatu, Leszek Burczyk, 
zadeklarował zaś pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumen-
tów potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych. Prace bu-
dowlane rozpoczęły się we wrześniu, a już w grudniu  w nowych 
halach odbyło się spotkanie wigilijne z pracownikami. Nie spo-
sób też pominąć zaangażowania dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy. Arkadiusz Banach wyszedł z propozycją dofinansowania 
maszyn szwalniczych, z czego skorzystaliśmy. Wszystkim, tak-
że niewymienionym, dziękujemy za wsparcie w tych trudnych 
chwilach.

Niedawno odbyło się otwarcie nowego zakładu. Proszę po-
wiedzieć o nim coś więcej.

- Budynek posiada prawie 8 tys. m kw. po-
wierzchni użytkowej. Na chwilę obecną za-
trudniamy 320 osób. W planach jest wzrost 
liczebności stałej załogi do 600 osób. Posia-
damy nowoczesny park maszynowy, w tym 
cztery maszyny numeryczne. Stosujemy 
ekologiczne farby, lakiery, jak i kleje wo-
dorozcieńczalne. Podczas jego projekto-
wania, a potem budowy szczególną uwagę 
zwróciliśmy na stworzenie bardzo dobrych 
warunków socjalnych dla pracowników. 
W tym roku planujemy jeszcze utwardzić 
kostką brukową plac wokół zakładu. Do-
datkowo zakupiliśmy w sąsiedztwie dwie 
działki, na których chcemy się dalej roz-
wijać. Jeszcze w tym roku zamierzamy też 
wdrożyć system ERP do sprawnego zarzą-
dzania firmą, warty około miliona zł.

Niedawno poruszaliśmy temat jesiennych nowości Feniksa.

- We wrześniu naszą kolekcję wystawialiśmy na Międzynarodo-
wych Targach Meblowych w Ostródzie, gdzie otrzymana ilość 
zamówień przeszła nasze oczekiwania. Stworzyliśmy specjalną 
komórkę, w której pracuje zespół fachowców zajmujący się wy-
łącznie projektowaniem i wdrażaniem nowych kolekcji. Co dwa 
tygodnie wprowadzamy na rynek nowy produkt. W październi-
ku nasze meble zaprezentują się na targach w Holandii. Współ-
pracujemy tam z dużymi odbiorcami mebli. W styczniu nasze 
produkty planujemy pokazać w Anglii, a w marcu będziemy na 
Międzynarodowych Targach w Poznaniu. Jak widać, jesteśmy 
otwarci zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny.

Feniks stawia także na szkolenia obecnych pracowników 
i kształcenie przyszłych. Ilu w tym roku macie Państwo 
uczniów?

- Od 1 września tego roku na praktyki zawodowe uczęszcza 38 
uczniów z trzech klas. Kształcimy w zawodach: stolarz, tapicer 
i szwaczka. Wszystkim absolwentom gwarantujemy zatrudnie-
nie. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chcą się u nas kształcić. 
W przyszłym roku planujemy utworzyć klasę patronacką. Jeste-
śmy otwarci na propozycje ze strony młodzieży.

"We wrześniu naszą kolekcję wystawialiśmy 
na międzynarodowych targach meblo-
wych w ostródzie, gdzie otrzymana ilość 
zamówień przeszła nasze oczekiwania. 
Stworzyliśmy specjalną komórkę, w której 
pracuje zespół fachowców zajmujący się 
wyłącznie projektowaniem i wdrażaniem 
nowych kolekcji.
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Początki Pana firmy sięgają 2002 roku. W ciągu czternastu lat 
działalności Piekarnia-Cukiernia Piotr Kropidłowski bardzo 
się rozwinęła. Jak to się wszystko zaczęło?

- Wszystko zaczęło się jeszcze w 1991 roku, kiedy to moje za-
miłowanie do pieczenia ciast i innych wyrobów cukierniczych 
przeniosło się na wybór kierunku kształcenia, a potem i drogi 
zawodowej. Gust kulinarny bez wątpienia odziedziczyłem po 
mamie, która sporo mnie nauczyła. W szkole i zakładzie, gdzie 
uczyłem się zawodu cukiernika, byłem bardzo doceniany, co 
utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest właśnie to, co chce 

w życiu robić. W 2002 roku podjąłem decyzję o zakupie 
piekarni po GS-ach i rozpocząłem działalność na własny 

rachunek. Szybko pojawił się pierwszy sklep firmowy 
i nie musiałem długo czekać na wzrost produkcji. Wła-
ściwe rok rocznie udało mi się poszerzać asortyment. 
W 2010 roku przeprowadziliśmy gruntowną rozbu-

dowę zakładu, która pozwoliła nam na wdro-
żenie nowej technologii produkcji. Dzięki 
temu dziś oferujemy klientom ponad 300 
pozycji asortymentowych. Począwszy od 
różnorodnych wyrobów piekarniczych, 
poprzez wszelakie produkty cukiernicze, 
a skończywszy na lodach, które wytwarza-
my tradycyjną metodą. Nasze pieczywo 
i ciasta można znaleźć w blisko trzydzie-

stu sklepach firmowych i ponad trzystu 
punktach handlowych na terenie Trójmiasta, 

Kaszub i Kociewia. Obecnie zatrudniamy ponad 
150 osób. Spora część załogi towarzyszmy nam 

od początku działalności. To dla nas powód do 
dumy, że są osoby, które praktycznie całe życie 
zawodowe związali właśnie z naszą firmą. 

Chleby, bułki, ciasta, deserówki, torty i lody. 
Z bitą śmietaną, owocami, ziarnami oraz in-
nymi różnymi dodatkami. W Piekarni-Cukierni 
Piotra Kropidłowskiego można wybierać spo-
śród setek różnorodnych produktów. Warto 
skorzystać z bogatej oferty firmy, bo wysoka 
jakość jest jej główną dewizą. Właściciel 
przedsiębiorstwa opowiada nam o początkach 
działalności i pasji, którą zaraża innych. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA:  Sebastian Dadaczyński

Tradycja
musi iść w parze 
z nowoczesnością
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Pasja do cukiernictwa przekazy-
wana jest z pokolenia na pokole-
nie, czy po prostu trzeba to czuć?

- Nie wiem, czy to kwestia ge-
nów, czy czegoś zupełnie innego, 
ale sam wcale mocno nie musia-
łem się starać, aby zainteresować 
dzieci prowadzoną działalnością. 
Już jako kilkuletnie pociechy po-
jawiały się na terenie zakładu. 
Teraz, gdy są młodymi ludźmi, 
sami wychodzą z inicjatywą 
pomocy. Jedna z moich córek 
zajmuje się projektowaniem na-
szych sklepów, druga odpowia-
da za magazyn, a syn wspiera 
mnie pod względem rozwiązań 

technologicznych. Bardzo mnie to 
cieszy, bo wiem, że są osoby, które będą 
w stanie kontynuować moje dzieło.

Na co Państwo stawiają: tradycję czy 
nowoczesność?

- W branży piekarniczej tradycja musi 
iść w parze z nowoczesnością. Stare 
i nowe receptury w połączeniu z wyso-
kim poziomem technologicznym stano-
wią podstawę sukcesu. Gdyby nie szło 
się z duchem czasu, produkcja przestała-
by być opłacalna. Postęp technologiczny 
sporo ułatwia  i wpływa na efektywność 
produkcji. 

Branża piekarnicza boryka się z różny-
mi problemami. W kraju spada spoży-
cie pieczywa. Jak radzą sobie Państwo 
w trudnych czasach?

- Faktycznie, spada spożycie pieczywa, 
ale jednocześnie rośnie zainteresowanie 
produktami, które wcześniej nie cieszyły 
się dużą popularnością. Chodzi między 
innymi o chleby czystoziarniste, orki-
szowe, czy też żytnie. W tym przypad-
ku mogę się pochwalić, że jeśli chodzi 
o orkisz i żyto, to korzystamy z własnych 
upraw. Od ziarna do gotowego produktu 
– to staje się naszą dewizą. Aby zapewnić 
świeżość produktów, pieczywo do skle-
pów dostarczamy trzy razy na dobę. Cią-
gle staramy się podążać za ogólnie obo-
wiązującymi trendami. Dlatego w ostat-

nim czasie poszerzyliśmy swoje usługi 
o kawiarnie i kanapki. Dzięki temu nasi 
klienci mogą napić się aromatycznej 
kawy, zjeść pyszne śniadanie lub po pro-
stu porozmawiać przy słodkim ciastku. 

Poza kierowaniem firmą aktywnie 
działa Pan również w Starogardzkim 
Klubie Biznesu – Związku Pracodaw-
ców. Dlaczego warto funkcjonować 
w tego typu instytucji?

- Z kilku bardzo istotnych powodów. 
To przede wszystkim okazja do wy-
miany doświadczeń i informacji, moż-
liwość otrzymania wsparcia w biznesie, 
a także sposobność do pogłębienia więzi 
z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli chodzi 
o Starogardzki Klub Biznesu – Związek 
Pracodawców, to powyższa organizacja 
ma na swoim koncie sporo sukcesów 
i poprzez prowadzoną działalność przy-
czynia się do rozwoju regionu. Każdy, 
kto jest jej członkiem, może czuć z tego 
powodu dumę.
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To pracownicy 
tworzą zakład
Z Wiesławem Hartuną, prezesem skarszewskiej firmy usługowo 
- budowlanej Hartuna, rozmawia Sebastian Dadaczyński.

ZDjĘcIA:  materiały prasowe
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Jakie obecnie ważne inwestycje Pań-
stwo realizują? Mam tutaj na myśli 
sektor prywatny.
 
- Dla dewelopera wrocławskiego po-
wstaje kompleks mieszkalny, składa-
jący się w sumie z 206 mieszkań, a dla 
dewelopera trójmiejskiego realizujemy 
inwestycję w formule ,,Zaprojektuj i wy-
buduj” polegającą na stworzeniu osie-
dla mieszkaniowego ze 120 lokalami. 
Oprócz tego mamy dwie mniejsze inwe-
stycje (łącznie 150 mieszkań). Kontrakty 
z prywatnymi deweloperami pozwoliły 
nam zapełnić portfel w miejsce segmen-
tu zamówień sektora publicznego. Chcę 
także podkreślić, że ograniczenie robót 
w sektorze publicznym spowodowało, iż 
spółka bardziej odważnie weszła w sek-
tor prywatny, co dało pozytywne efekty.

A co z sektorem publicznym?
 
- Mam nadzieję, że spółka dalej będzie 
realizować inwestycje w sektorze pu-
blicznym, gdy tylko zostaną uruchomio-
ne przetargi dofinansowane ze środków 
unijnych. Chodzi o nową perspektywę 
na lata 2014-2020. Do tej pory bardzo 
często wykonywaliśmy dla samorządów 
oraz różnych innych instytucji m.in. bu-
dowy szkół, hal sportowych itd.

Ile osób i w jakich zawodach zatrudnia 
firma Hartuna?

- W sumie już 130 osób. Pracują u nas 
osoby posiadające przeróżne zawody: od 
pracowników administracji, gdzie cała 
kadra ma wykształcenie wyższe, poprzez 
inżynierów budownictwa, inżynierów 
z branży konstrukcyjno - budowlanej, 
inżynierów sanitarnych, pracowników 
budowlanych wszystkich branż: hydrau-
lików, spawaczy, elektryków, murarzy, 
malarzy, cieśli szalunkowych, zbrojarzy, 
betoniarzy, a skończywszy na kierow-
cach ciężarówek, autobusów oraz opera-
torach sprzętu budowlanego.

Czy pod swoimi skrzydłami macie 
uczniów?

- Oczywiście, ale z uwagi na brak fa-
chowców na rynku pracy, chciałbym 

aby zdecydowanie więcej młodych było 
zainteresowanych podjęciem zatrudnie-
nia. W naszej firmie mogą liczyć nie tyl-
ko na odpowiednie zarobki, ale również 
rodzinną atmosferę, dla nas najważniejsi 
są ludzie. To pracownicy tworzą zakład, 
dzięki którym firma może realizować 
bieżące zadania, a jednocześnie się 
rozwijać.

Ostatnio znalazł się Pan wśród nie-
licznych przedsiębiorców, których 
doceniono za szczególne zasługi dla 
rozwoju budownictwa, otrzymując od-
znaczenie państwowe.

- Bardzo się cieszę z takiego wyróżnie-
nia. Doceniono nie tylko moją osobę, 

ale przede wszystkim cały mój zespół, 
z którym od lat tworzę firmę. To miłe, 
że Minister Infrastruktury i Budownic-
twa, a wcześniej także Kapituła Odznaki 
,,Zasłużony dla Budownictwa”, dostrze-
gli znaczącą działalność naszej firmy na 
rynku pomorskim i nie tylko. Bardzo za 
to dziękuję. Takie docenienie motywuje 
nas do dalszej, intensywnej pracy.

Wiem, że udziela się Pan m.in. w Sta-
rogardzkim Klubie Biznesu - Związ-
ku Pracodawców. Proszę powiedzieć 
o tym coś więcej.

- W SKB - ZP działam od kilku lat. To 
dla mnie przyjemność, że mogę współ-
pracować z kolegami przedsiębiorcami, 
zwłaszcza z branży usługowo - budow-
lanej. Uczestnictwo w SKB - ZP po-
zwala nie tylko na dobrą współpracę 
z przedsiębiorcami z całego powiatu sta-
rogardzkiego, ale także pomaga w biz-
nesie. Bardzo ważna jest też wymiana 
doświadczeń. Dlatego cieszę się, że nie-
dawno wspólnie świętowaliśmy 25-lecie 
powstania pierwszej organizacji przed-
siębiorców w powiecie starogardzkim, 
której kontynuatorem jest Starogardzki 
Klub Biznesu - Związek Pracodawców.

Pracują u nas osoby posia-
dające przeróżne zawody: 
od pracowników admini-
stracji, gdzie cała kadra ma 
wykształcenie wyższe, po-
przez inżynierów budow-
nictwa, inżynierów z branży 
konstrukcyjno - budowla-
nej, inżynierów sanitarnych, 
pracowników budowlanych 
wszystkich branż

"
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Od jak dawna Reflex działa na rynku?

- Dokładnie od 3 kwietnia 1989 roku. 
Wcześniej, bo w 1980 roku, budowałem 
dom i wtedy natknąłem się na problem 
braku szkła na rynku. Ten towar był po 
prostu deficytowy. Sam pomysł na firmę 
pojawił się, kiedy trzeba było dokonać 

oszklenia ram okiennych. Chciałem 
zrobić to sam, ale przy pierwszej szybie 
zwyczajnie poległem, po prostu pękła. 
Tak zacząłem szukać fachowca. W owym 
czasie był tylko jeden zakład szklarski 
w Starogardzie Gdańskim. Działał przy 
ulicy Kościuszki. Niestety, kolejka klien-
tów była spora, więc szukałem innego 

fachowca. Jeden z pracowników tego 
zakładu zgodził się prywatnie wykonać 
dla mnie usługę. Pamiętam, jak wziął 
kawałek płyty, na niej ułożył koc i w ten 
sposób od ręki kroił szkło. To dało mi 
dużo do myślenia. Uznałem, że można 
robić na tym pieniądze, nie mając ma-
szyn i urządzeń.

zaczęło się 
od budowy domu

Z Ryszardem Stobbą, prezesem Zakładu Usług Szklarskich Reflex, 
który mieści się koło Starogardu Gdańskiego, rozmawia Sebastian Dadaczyński.

ZDjĘcIA:  Sebastian Dadaczyński
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Jak było dalej?

- Wspólnie z tym pracownikiem założy-
łem spółkę. Po dwóch latach czar jednak 
szybko prysnął. Świat przewrócił mi się do 
góry nogami, gdy po raz pierwszy udałem 
się zagranicę na targi szklarskie. Jadąc na te 
targi, zastanawiałem się, co mogą tam po-
kazać. Pomyślałem, że kawałek kątownika, 
inny nóż, ale gdy już byłem na miejscu 
w Niemczech zobaczyłem, iż szklarz musi 
mieć odpowiednie narzędzia i maszyny. 
To sprawiło, że mój zakład poszedł w in-
nym kierunku, zmieniłem tok myślenia. 
Tak zakupiłem pierwszą maszynę, bardzo 
prostą w obsłudze, zapłaciłem za nią 300 
tys. zł. To były wtedy duże pieniądze. Nie 
mogłem pojąć, dlaczego cena tej maszyny 
jest tak spora, ale szybko przekonałem się, 
iż tak naprawdę jest bardzo tania. Zaczą-
łem współpracę z zakładami meblarskimi, 
dla których robiliśmy już nie dziesiątki, 
lecz setki, a niekiedy tysiące produktów, 
na przykład 1000 drzwiczek czy 500 pó-
łek. Bez sprzętu nie osiągnąłbym takiego 
pułapu.

Gdzie powstał pierwszy zakład?

- Od 1989 do 1992 roku działaliśmy w ga-
rażu przy ulicy Szpitalnej. Następnie prze-
nieśliśmy się do budynku przy ul. Dział-
kowej. Pracowaliśmy tam do 1996 roku. 

W tzw. międzyczasie rozpocząłem adapta-
cję budynku po spółdzielni produkcyjnej 
w Kokoszkowych. Tam przeprowadzili-
śmy się w 1996 roku. Z kolei w 2015 roku 
otworzyliśmy już zupełnie inny, nowo-
czesny zakład przetwórstwa szkła i luster 
w Starogardzie Gdańskim - Linowcu.

Proszę powiedzieć coś więcej o samej 
fabryce?

- Zakład w Kokoszkowych liczył 1 tys. m 
kw. powierzchni użytkowej łącznie z za-
pleczem socjalno - biurowym na działce 
ok. 3 tys. m kw. Tymczasem nowa fabryka 
w Starogardzie Gd. - Linowcu jest usytu-
owana na powierzchni 1 ha, a część pro-
dukcyjna liczy 1600 m kw., zaś biurowa 
400 m kw. wraz z zapleczem socjalnym 
dla pracowników. Posiadamy nowocze-
sny park maszynowy. Mamy sprzęt świa-
towych marek, między innymi z Włoch 
i Niemiec. Hala produkcyjna wyposażo-
na jest w żuraw i suwnicę, umożliwiające 
transport pakietów szkła i luster. Na co 
dzień pracują u nas 24 osoby.

A jakie konkretnie produkty wychodzą 
od Was na rynek?

- Głównymi naszymi produktami są szy-
by i lustra do wystroju wnętrz. Są to lustra 
łazienkowe, z oświetleniem ledowym, ze 

szkłem powiększającym. Jesteśmy też 
producentami laminografik. Posiada-
my własną drukarnię ekologiczną, któ-
ra jest nam potrzebna do wykonywa-
nia grafik do laminacji. Jest to produkt 
w 100 procentach ekologiczny. Oprócz 
tego produkujemy: balustrady, ścianki 
działowe, kabiny prysznicowe i różne-
go rodzaju zabudowy szklane.

Na jakich głównie rynkach sprzedajecie?

- Działamy na całym rynku euro-
pejskim, Federacji Rosyjskiej, aż po 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nasze 
produkty są eksponowane na różnych 
targach, m.in. we Frankfurcie, gdzie 
zobaczymy meble z naszymi lustrami 
oraz innymi dodatkami.

A jakie macie Państwo plany na 
przyszłość?

- Zbliżam się już do wieku emerytalne-
go. W związku z tym mam już następ-
cę, swojego syna Adama, który mocno 
angażuje się w rozwój firmy i razem 
tworzymy odpowiedni duet. Wszystko 
po to, aby firma osiągała coraz lepsze 
sukcesy, zdobywając przy tym kolej-
ne rynki i oferując coraz to nowsze 
produkty.
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Dla nas najważniejsze 
są potrzeby klientów
W biznesie, jak w życiu, zdarzają się wzloty i upadki, ale należy konsekwentnie realizować 
zamierzone cele. Ta mało skomplikowana dewiza to przepis na sukces Bogdana Bonka, który 
działalność gospodarczą prowadzi już od ponad dwudziestu lat. O początkach przedsiębior-
stwa i priorytetach w biznesie z jednym z założycieli firmy Izolex rozmawia Anna Walk.

ZDjĘcIA: Dawid Filan - Fotografia
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Firma Izolex funkcjonuje już od 1993 
roku. Dziś to doskonale zarządzane 
przedsiębiorstwo z z zespołem wy-
kwalifikowanych pracowników. Jak to 
się wszystko zaczęło?

- Tak naprawdę wszystko zaczęło się 
od handlu materiałami budowlanymi. 
Dużo czasu nie minęło i podjęliśmy de-
cyzję o rozpoczęciu produkcji. Naszym 
pierwszym produktem był dysperbit, 
czyli wybór, który służy do wykonywa-
nia powłoki ochronnej przeciw wodzie 
i wilgoci. Systematycznie udało się nam 
wprowadzać nowe produkty. Dzięki 
temu dziś oferujemy klientom około 
stu różnych artykułów, które znajdują 
zastosowane w przypadku ochrony bu-
dynków przed wodą i wilgocią.

Zaczynali Państwo dość skromnie, 
a jak obecnie funkcjonuje firma 
Izolex?

- Dziś produkujemy nie tylko dla klien-
tów z Polski, ale również kontrahentów 
z zagranicy. Eksport na różne rynki 
europejskie stanowi około 30 proc. 
naszej produkcji. Jeżeli chodzi o ilość 
pracowników, to obecnie zatrudniamy 
około stu osób. Wszyscy wspólnie, tj. 
handlowcy, pracownicy działu rozwoju, 
administracji i produkcji, pracują na 
sukces firmy. 

Jaki jest Państwa przepis na osiąganie 
zamierzonych celów?

- Dla nas najważniejsze są potrzeby 
klientów. Staramy się dostosowywać do 
potrzeb zmieniającego się rynku. Choć 
popyt w naszym przypadku odgrywa 
bardzo istotną rolę, to nie zapominamy 
też o jakości naszych produktów. Dzię-
ki temu klienci do nas wracają i z chęcią 
korzystają z oferty naszej firmy.

Firma Izolex na swoim koncie ma 
sporo odznaczeń i wyróżnień. Na-
grody dla większości prezesów spółek 
są ważne, ale nie najważniejsze. Co 
Panu sprawia największą satysfakcję 
zawodową?

- Każdy zadowolony klient napawa 

mnie dumą. Wówczas wiem, że to, co 
robię, ma sens. Cieszę się, że firmy, któ-
re realizują największe inwestycje bu-
dowlane, współpracują właśnie z nami. 

Co doradziłby Pan osobom, które do-
piero myślą o rozkręceniu własnego 
biznesu? Na co powinny stawiać, aby 
osiągnąć zamierzone cele?

- Każdy musi podjąć działalność na 
własne ryzyko. Rozkręcenie biznesu nie 
należy do łatwych zadań. Jak ktoś nie 
ma w sobie samozaparcia i boi się cięż-
kiej pracy, nie powinien zakładać firmy. 
Własny biznes wymaga dużo cierpli-
wości, wielu wyrzeczeń i sporo wysiłku. 
Wymierne efekty często przychodzą 
dopiero po kilku lub nawet kilkunastu 
latach ciężkiej pracy. 

Jakie mają Państwo plany na najbliż-
sze miesiące? Co będzie priorytetem 
dla firmy Izolex w 2017 roku?

- Chcemy nadal rozwijać produkcję, 
zwiększać liczbę klientów i zdobywać 
nowe rynki zbytu. To są nasze główne 
priorytety. Mamy nadzieję, że 2017 rok 
będzie dla nas życzliwy. 

Osiągnął Pan już sporo, czego można 
jeszcze Panu życzyć?

- Przede wszystkim zdrowia, żebym 
mógł w spokoju zająć się obowiązkami. 
Choć do emerytury zostało mi jeszcze 
trochę czasu, to w tym wieku bywa roż-
nie. Gdy będzie jednak zdrowie, nie 
zabraknie chęci do pracy i zapału do 
działania.

dla nas najważniejsze są 
potrzeby klientów. Stara-
my się dostosowywać do 
potrzeb zmieniającego się 
rynku. choć popyt w na-
szym przypadku odgrywa 
bardzo istotną rolę, to nie 
zapominamy też o jakości 
naszych produktów.

"
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Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Kazimierz Smoliń-

ski, Burmistrz Miasta Malborka Marek 
Charzewski, poprzedni burmistrz An-
drzej Rychłowski, wicestarosta powiatu 
malborskiego Waldemar Lamkowski, 
Członek Zarządu Województwa Pomor-
skiego Ryszard Świlski, wójt Gminy Mal-
bork Marcin Kwiatkowski, po. dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Gdańsku Karol Markow-
ski oraz przedstawiciel firmy STARBAG.  
- To bardzo ważna inwestycja nie 
tylko dla mieszkańców Malborka, 
ale także Pomorza i pozostałych re-
gionów Polski, którzy odwiedza-
ją zamek - podkreślił Wiceminister. 
Jak dodał, ma nadzieję, że teraz korki 
będą przynajmniej mniejsze. Kolejnym 

elementem, który niewątpliwie usprawni 
ruch w Malborku, będzie remont drugie-
go dotychczasowego mostu. Cała inwe-
stycja wraz z budową dojazdów do dwóch 
przepraw ma być gotowa jeszcze przed 
przyszłorocznym sezonem wakacyjnym 
tak, aby szybko i sprawnie dotrzeć do 
największej atrakcji turystycznej. 
Wraz z otwarciem drugiej nitki mostu 
rozpoczną się prace na pierwszej nitce. 
Przeprawa w obu kierunkach zostanie 
uruchomiona najpóźniej w kwietniu 
2017 roku. Obecnie trwają jeszcze pra-
ce przy alei Rodła i placu Słowiańskim, 
które potrwają do końca października. 
Następnie ruszą prace archeologiczne 
pod jezdnią na której obecnie odbywa się 
ruch. Koniec wszystkich prac ze wzgędu 
na prace archeologiczne przewidziany 
jest na koniec czerwca 2017 roku.

Nowy most 
nad Nogatem 

w Malborku otwarty

Kazimierz Smoliński, Wicemi-
nister Infrastruktury i Budow-
nictwa, a zarazem Poseł RP 
uczestniczył w uroczystości 
otwarcia mostu nad Nogatem 
w Malborku.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: Biuro Poselskie 
Kazimierza Smolińskiego
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Marcopol 
łączy od 31 lat

Rynek elementów złącznych to branża z dużym potencjałem. Z danych GUS wyni-
ka, że produkcja elementów złącznych w Polsce w ciągu ostatnich lat utrzymuje 
tendencję wzrostową. Jednym z liderów branży jest firma Marcopol z Chwaszczy-
na, która zbudowała silną i rozpoznawalną markę w Polsce i Europie. Zapraszamy 
do krótkiego przybliżenia profilu firmy na łamach Express-u Biznesu.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Od 1985 r. Marcopol buduje pozycję lidera w swojej 
branży i jest coraz mocniej rozpoznawalny nie tylko 
w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych. 

Produkty firmy są eksportowane do 32 krajów, w tym do Ro-
sji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i krajów skandynawskich. Chcąc 
stale podwyższać swoją konkurencyjność Marcopol podnosi 
standardy jakości, rozszerza ofertę i dostępność oraz wprowadza 
nowe technologie.

Polska Firma — międzynarodoWe standardy

Firma nie przestaje inwestować w rozwój, poszukując rozwią-
zań zgodnych z oczekiwaniami rynku. Właśnie dlatego w ciągu 
ostatnich dwóch lat Marcopol poszerzył swoją ofertę produktową 
o blisko pół tysiąca nowych pozycji. Zwiększył park maszynowy 
o 30 nowych maszyn produkcyjnych i 10 kontrolno-pomiaro-
wych oraz uruchomił nowoczesny system magazynowy.  
Uruchomiony w tym roku nowy system magazynowy jest jed-
nym z najnowocześniejszych tego typu systemów w Europie 
Środkowej. Ta inwestycja to nowe możliwości związane z szybko-
ścią realizacji i kontrolą zamówień. 
Dla klientów producentów Marcopol oferuje dodatkowo skła-
dy konsygnacyjne z systemem kanban – u klienta. To podejście 
do sprzedaży własnych produktów zyskuje szczególne  uznanie 
największych odbiorców. Dzięki niemu klient ogranicza koszty 
powierzchni magazynowej i koszty zakupu komponentów, któ-
re powstają dopiero w momencie pobrania towaru ze składu. 
Marcopol dostarcza całą instalację i sprzęt oraz odpowiada za 
przeszkolenie pracowników do obsługi systemu. ,,To rozwiązanie 
przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy naszych klientów” 
– tłumaczy Kinga Stawicka, Dyrektor Sprzedaży Krajowej w fir-
mie Marcopol.

staBilny PracodaWca

Nasza firma to 31 lat doświadczenia. W połowie lat 80. zo-
stał otwarty  pierwszy Zakład Produkcji Śrub w Chwaszczynie, 
mieszczący się przy ulicy Oliwskiej 100. Wówczas załoga Marco-
polu liczyła zaledwie kilka osób, dzisiaj zatrudnionych jest blisko 
500 pracowników. 

W tym roku firma dołączyła do grona członków największej 
i najstarszej organizacji pracodawców - Pracodawcy Pomorza. 
,,Budując firmę – zwracamy szczególną uwagę na naszych pra-
cowników dla których tworzymy przyjazne warunki pracy i za-
pewniamy możliwość rozwoju. Przynależność do Pracodawców 
Pomorza – to kolejny krok do przodu. Chcemy być aktywnym 
członkiem organizacji i wspólnie z innymi firmami z naszego 
regionu bronić interesów lokalnych pracodawców i ich pra-
cowników” — mówi Piotr Pierowicz, Dyrektor Zarządzający 
w firmie Marcopol.

Od 31 lat Marcopol systematycznie umacnia swoją pozycję na 
rynku elementów złącznych. Firma dostarcza elementy złączne 
do największych producentów w Europie z wielu branż. 
„Elementy złączne w biznesie klientów wiele znaczą. Pomimo 
ich niewielkiego udziału w koszcie stanowią o jakości produk-
tów i bezpieczeństwie finalnych produktów – podkreśla Piotr 
Pierowicz”.
Kierunek rozwoju pomorskiej firmy jest klarowny – dalsza 
budowa odpowiedzialnego biznesu opartego na szerokiej ofer-
cie produktów i usług, przy ponadstandardowym poziomie 
obsługi.
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o zarządzaniu 
nieruchomościami 
wiedzą wszystko

Wieloletnie doświadczenie, stale zdobywana wiedza, oraz wnikli-
wa obserwacja rynku nieruchomości i jego otoczenia pozwoliła 
na stworzenie zespołu, który zapewnia profesjonalny i rzetelny 
zakres obsługi nieruchomości. Tak w skrócie można opisać firmę 
AGIS Nieruchomości z Rumi. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA:  materiały prasowe
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Firma AGIS Nieruchomości powsta-
ła w 2005 roku. Została założona 
przez licencjonowanego Zarządcę 

Nieruchomości oraz Pośrednika w obro-
cie nieruchomościami – Prezes Zarządu 
Agnieszkę Kamińską.

czym zarządzamy

Przedmiotem działalności firmy AGIS 
Nieruchomości jest zarządzanie oraz ser-
wis techniczny nieruchomości komercyj-
nych (galerie handlowe, biurowce, sieci 
handlowe, hale, magazyny, budynki uży-
teczności publicznej), Property & Facility 
Management wraz z komercjalizacją nie-
ruchomości, administrowanie nierucho-
mościami mieszkaniowymi (prywatnymi 
oraz z zasobów państwowych), pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, a także 
szereg kompleksowych usług mających na 
celu właściwe wywiązywanie się z zawar-
tych kontraktów.
Początkowo z racji umiejscowienia fir-
ma zawężała zakres swojej działalności 
do województwa pomorskiego, w chwili 
obecnej obsługujemy nieruchomości na 
terenie całego kraju posiadając trzynaście 
oddziałów: Rumia, Gdynia, Wejherowo, 
Nowy Dwór Gdański, Elbląg, Bydgoszcz, 
Warszawa, Gdańsk, Gdańsk - Europejskie 
Centrum Solidarności, Białystok, Poddę-
bice, Września, Golub-Dobrzyń.
Świadcząc swoje usługi firma AGIS kieru-
je się najwyższymi standardami zawodo-
wymi, zasadami etyki zawodowej i prze-
pisami prawa. Wykonując powierzone 
zlecenia dostosowuje strategie know-how 
indywidualnie dla każdego klienta, wdra-
żając nowoczesne rozwiązania biznesowe.
Firma AGIS Nieruchomości , AGIS Secu-
rity oraz AGIS Kancelaria wchodzą w skład 
spółki AGIS Management Group Sp. z o. o. 
obecnie zarządzającej powierzchnią nieru-
chomości 2,5 mln m2 na terenie Polski!

zakres usług

Property Management to zarządzanie nie-
ruchomościami komercyjnymi - galerie 
handlowe, biurowce, sieci handlowe, hale, 
magazyny, nieruchomości użyteczności 
publicznej, obiekty wielofunkcyjne.
Z kolei Property and Facility Management 
to kompleksowe zarządzanie obiektem, 
zarządzanie nieruchomością z uwzględ-
nieniem aspektów obsługi administracyj-
nej, technicznej, bezpieczeństwa i ochrony 
obiektu, ochrony przeciwpożarowej oraz 
utrzymania czystości wewnątrz i na ze-
wnątrz obiektu.
Ochrona osób i mienia - zabezpieczenia 
oraz dozór powierzonego mienia, likwida-
cja zagrożeń, całodobowa ochrona obiek-
tów, ochrona imprez masowych, ochrona 
osobista / VIP, audyty bezpieczeństwa 
obiektów, audyty zabezpieczeń technicz-
nych obiektów, audyty bezpieczeństwa 
technicznego obiektów.
Administrowanie nieruchomościami 
mieszkaniowymi – czyli kompleksowe za-
rządzanie budynkami mieszkalnymi.
Marketing i reklama - komercjalizacja 
obiektów, obsługa najemcy.

co Wyróżnia agis

Firma AGIS to wysokie standardy ob-
sługi klienta, fachowa obsługa na terenie 
całej Polski i indywidualne podejście do 
każdego klienta. Spółka posiada wachlarz 
narzędzi IT dostosowanych do specyfiki 
nieruchomości oraz dostosowuje strate-
gie zarządzania obiektem indywidualnie 
do oczekiwań i wymagań każdego klienta. 
AGIS to fachowa wiedza „know – how” 
z zakresu zarządzania nieruchomościami 
dla obiektów różnego typu i przeznacze-
nia, przejrzysty sposób rozliczeń. 
Sposób działania grupy kapitałowej AGIS 
to przede wszystkim orientacja na klien-

dane kontaktowe:

siedziba główna: 
Rumia 84-230, ul. Starowiejska 49, 
tel. 58 661 41 02

Gdańsk 80-863,
Europejskie Centrum Solidarności, 
Pl. Solidarności 1, 
tel. 722 800 800 

Gdynia 81-391, ul. Świętojańska 51/1, 
tel. 58 624 39 41 

Wejherowo 84-200, ul. Gdańska 47, 
tel. 58 661 41 02 

Warszawa 00-140, ul. Al. Solidarności 117/103, 
tel. 22 440 56 29 

Nowy Dwór Gdański 82-100, 
ul. Pl. Wolności 30, tel. 55 231 03 20 

Bydgoszcz 85-391, ul. Nakielska 135, 
tel. 52 381 82 29 

Elbląg 82-300, ul. Stefczyka 7/8, 
tel. 55 231 03 20

Białystok 15-093, ul. Suraska 1 pok. 118, 
tel. 572 904 268

Poddębice 99-200, ul. łódzka 27 piętro I, 
tel. 572 904 269

Golub Dobrzyń 87-400, ul. 17 stycznia 10, 
tel. 508 863 243

Września 62-300, ul. Chopina 9 pok. 11, 
tel. 572 904 270

info@agis.nieruchomosci.pl
www.agis.nieruchomosci.pl  

ta, systemowe podejście do zarządzania, 
odpowiedzialność i przewodzenie, ciągłe 
doskonalenie, zaangażowanie personelu, 
podejmowanie decyzji na podstawie fak-
tów, podejście procesowe i doskonałe re-
lacje z dostawcami. 

Więcej informacji o grupie kapitałowej 
Agis znajduje się pod adresami: 
www.agis.nieruchomosci.pl
www.agis-security.pl
www.agis-kancelaria.pl
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To spora zasługa bogatej bazy 
noclegowej, w tym przede 
wszystkim szerokiej oferty ho-

teli, które w  zdecydowanej większości 
są doskonale przygotowane na przyję-
cie gości biznesowych.

Wielkość, standard i rozmieszczenie 
bazy noclegowej to kluczowe aspekty 
atrakcyjności destynacji turystycznej, 
zarówno dla klientów indywidualnych, 
jak i biznesowych. Jak wynika z badań 
prowadzonych przez Gdańską Organi-
zację Turystyczną i Pomorski Instytut 
Naukowy, turysta biznesowy najczęściej 
na swoje zakwaterowanie wybiera hotel. 

Z raportu „Rynek spotkań w Gdańsku 
i województwie pomorskim” wynika, 
że pod tym względem w województwie 
pomorskim w minionym roku nastąpi-
ły dość spore i pozytywne zmiany. Licz-
ba hoteli na Pomorzu wzrosła ze 183 do 
187 obiektów, a w samym Trójmieście – 
z 68 do 70. To oznacza, że turyści mieli 
do dyspozycji 17 548 miejsc noclego-
wych, z czego 8 890 łącznie w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie.

W województwie pomorskim funk-
cjonuje ponad dwieście obiektów mo-
gących pełnić funkcje konferencyjne. 
158 spośród nich zostało uwzględnio-

nych w najnowszym Katalogu Obiek-
tów Konferencyjnych wydanym przez 
Gdańsk Convention Bureau. Oferują 
one zarówno kameralne sale, w których 
mogą odbywać się narady biznesowe 
czy spotkania z kontrahentami, jak 
i przestrzenie mogące pomieścić kilka-
set lub kilka tysięcy osób. 

W najbliższych latach liczba spotkań 
biznesowych odbywających się w Po-
morskiem powinna wzrastać. Oprócz 
miejscowych hoteli zyskać ma gospo-
darka, bo rozwój turystyki bizneso-
wej wpływa na wzrost gospodarczy 
regionu.

sezon spotkań 
biznesowych 
rozpoczęty
Październik jest miesiącem, w którym tradycyjnie rusza sezon konferen-
cji i wydarzeń dedykowanych biznesowi. Odczuwa to także Pomorze, 
zwłaszcza Trójmiasto, który już od dłuższego czasu jest ważnym punktem 
na mapie krajowych i międzynarodowych spotkań biznesowych.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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raFał staroBrat,
sales manager 
Hotel Haffner 

Koniec wakacji, wczesna jesień 
to bardzo intensywny okres 

w kalendarzu wydarzeń bizneso-
wych. Hotele zdają się być idealnym 

miejscem do organizacji szkoleń, konfe-
rencji i innych spotkań biznesowych. W tym przy-
padku chodzi przede wszystkim o swego rodzaju 
neutralność, co pozytywnie wpływa na relacje mię-
dzy szkolącym trenerem a uczestnikami spotka-
nia. Jeżeli chodzi o nasz obiekt, to odbywające się 
u nas spotkania biznesowe w głównej mierze mają 
charakter szkoleń wewnętrznych zlecanych przez 
firmy czy konferencji naukowych. Zdarzają się 
również mniejsze spotkania, jak np. rozmowy re-
krutacyjne. Organizatorzy różnorodnych spotkań 
biznesowych często korzystają z naszych usług, 
bo oferta konferencyjna Hotelu Haffner to kom-
pleksowy pakiet świadczonych usług, począwszy 
od wyposażenia sal szkoleniowych w niezbędny 
sprzęt audio-wizualny poprzez usługi gastrono-
miczne czy noclegowe w przypadku wydarzeń, 
podczas których niezbędne jest zagwarantowanie 
noclegu uczestnikom spotkania. Co ważne, Hotel 
Haffner zapewnia opiekę doświadczonego koor-
dynatora, który dba o zachowanie wysokiej jakości 
świadczonego przez Hotel serwisu i jest gwarancją 
sprawnej realizacji planowanego spotkania.

joanna 
Węgrzyn-koWenicka,
General Manager 
Hotel Nadmorski

Praktycznie już od pierwszych 
dni września rozpoczęliśmy w ho-

telu bardzo pracowity okres sezonu 
konferencyjno - szkoleniowego. Naszymi 

klientami są zarówno duże korporacje, jak i małe 
oraz średnie przedsiębiorstwa, które reprezen-
tują bardzo różnorodne branże. Przedsiębiorcy 
korzystają z naszych usług, bo w organizacji 
rożnego rodzaju spotkań biznesowych mamy kil-
kunastoletnie doświadczenie. Nasz obiekt może 
pochwalić się przeprowadzeniem ponad 2000 
tego typu wydarzeń, w tym obsługą ponad 320 
000 uczestników. Klienci biznesowi korzystają 
z naszych usług nie tylko ze względu na spore 
doświadczenie, ale i doskonałą infrastrukturę 
konferencyjno-szkoleniową. Dodatkowo oferu-
jemy zróżnicowaną kuchnię oraz profesjonalny 
i doświadczony zespół.
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Polskie artykuły spożywcze również budzą coraz większe 
zainteresowanie, głównie z uwagi na wysoką jakość. Do 
najbardziej pożądanych na chińskim rynku można za-

liczyć między innymi mięso, nabiał, soki owocowe, wyroby 
cukiernicze, czekoladę i produkty zawierające 
kakao, produkty piekarnicze, w tym pieczywo 
i ciastka, jak również wodę mineralną oraz al-
kohol, w tym wódki, likiery czy piwa. Ogromnym 
ułatwieniem w eksporcie jest również pojawie-
nie się coraz bardziej zróżnicowanych możliwości 
transportu. Poza najpopularniejszą drogą morską, 
mamy również do wyboru coraz więcej regularnych 
połączeń kolejowych.  
Gdy zdecydujemy się na ekspansję na chiński rynek, 
kluczowym jest znalezienie odpowiedniego part-
nera biznesowego, poznanie specyfiki tego rynku 
oraz chińskiej kultury biznesowej. W celu ułatwienia 
polskim producentom nawiązania kontaktów z chiń-
skim partnerem i bezpośredniego poznania chińskie-
go biznesu, na Pomorzu organizowanych jest coraz 
więcej spotkań. Do Trójmiasta zapraszani są nie tylko 
przedstawiciele chińskich przedsiębiorstw czy izb 
gospodarczych, ale również lokalnych rządów. 

Harmonijna współpraca na wszystkich szczeblach ułatwia za-
cieśnianie kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską i Chi-
nami. W maju br. odbyło się zorganizowane przez Centrum 

Współpracy Chińsko-Pomorskiej sp. z o.o. z siedzi-
bą w Gdańsku (CWCP) pierwsze spotkanie 

z cyklu Pomorze i Chiny - wspólna 
droga rozwoju. W najbliższych mie-
siącach CWCP planuje kolejne spo-

tkania w ramach cyklu. W ramach tej ini-
cjatywy CWCP na początku przyszłego roku 
organizuje również pierwszą rewizytę polskich 
przedsiębiorców w Chinach. Wszystkiemu 
przyświeca jeden cel: pogłębienie współpracy 
polsko-chińskiej na wielu płaszczyznach. 

Chińscy konsumenci coraz częściej sięgają po dobra 
importowane, w tym również produkty żywnościo-
we. Szczególnie teraz, kiedy tak prężnie rozwija się 
w Chinach klasa średnia.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Polskie produkty 
w drodze do Chin 
(cz.1)
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Nawiązanie współpracy z pań-
stwowym bankiem rozwoju 
jest elementem szerszej strate-

gii PSSE, nakierowanej na mocniejsze 
wspieranie polityki gospodarczej rządu.
Pomorska SSE tworzy właśnie nową 
spółkę eksportową, której celem bę-
dzie wspieranie polskiego przemysłu 
i usług w eksporcie rodzimych produk-
tów na rynki azjatyckie, amerykańskie 
oraz afrykańskie. Porozumienie z BGK 
w zakresie gwarancji eksportowych 
i finansowania wkładu własnego ofe-
rowanego dla firm strefowych to jeden 
z pomysłów PSSE w ramach szeroko ro-
zumianej Nowej Polityki Przemysłowej 
i udziału SSE jako wyspecjalizowanych, 
regionalnych ośrodków do realizacji po-
lityki gospodarczej kraju.
Bank Gospodarstwa Krajowego zade-
klarował współpracę polegającą na or-
ganizacji finansowania dla obecnych 
i potencjalnych inwestorów strefy. 
BGK zamierza wykorzystać swoje do-
świadczenie w finansowaniu inwestycji 
z użyciem różnorodnych form i źródeł 
finansowania. Ma do dyspozycji pre-
ferencyjne programy gwarancji spłaty 
kredytu, środki unijne i własne kapitały, 
które może wykorzystać do wspierania 
projektów inwestycyjnych, także tych 
innowacyjnych, a przede wszystkim eks-
portu i ekspansji zagranicznej polskich 
przedsiębiorców.

bGK i pomorska sse 
wspierają rozwój 
polskich firm
21 września br. w siedzibie BGK podpisane zostało porozumienie 
o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, którego ce-
lem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw inwestujących w strefie. 

TEKST: PSSE | ZDjĘcIE: materiały prasowe

ALEKSANDRA JANKOWSKA - PREZES PSSE SP. Z O.O. 
I MIROSłAW PANEK - PREZES BGK
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O ideach 
na spotkaniu 
w sopocie
Przez trzy wrześniowe dni rozmawiano w Sopocie o przyszłości pracy, prognozowano kierunki roz-
woju Europy, prezentowano takze wykłady i raporty. Hasłem tegorocznego spotkania  Europejskiego 
Forum Nowych Idei brzmiało „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: efni.pl
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EFNI to jedno z najbardziej prestiżo-
wych, międzynarodowych wydarzeń 
biznesowych. Forum organizowane or-

ganizowane jest przez Konfederację Lewiatan 
we współpracy z miastem Sopot oraz Business 
Europe. 
W tym roku panelistów było ponad 130. Do 
Sopotu przyjechali: Frans Timmermans, 
pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Euro-
pejskiej, b. premier Jerzy Buzek, pisarka Syl-
wia Chutnik, wiceprzewodniczący PE Ryszard 
Czarnecki, przewodniczący "Solidarności" 
Piotr Duda, współwłaścicielka Laboratorium 
Kosmetycznego Irena Eris, przewodniczący 
OPZZ Jan Guz, b. wicepremier Jerzy Hausner 
i podróżnik Marek Kamiński, 
Forum rozpoczęło mocnego przemówienie 
Henryki Bochniarz, szefowej Konfederacji 
Lewiatan, które 
-Z pewnością z pracą jest lepiej niż z polityką. 
To polska polityka jest chora. Ta choroba ma 
wiele ognisk na całym świecie i różna jest jej 
diagnoza: kryzys demokracji, kryzys zaufania, 
separatyzm, nacjonalizm, obywatelska pasyw-
ność, polityczny cynizm. Europa, jako wspól-
nota, sypie nam się w rękach, Polska rozpada 
się na dwa wrogie obozy. Zagrożone są prawa 
i wolności obywatelskie, zagrożona jest wol-
ność kultury, nowoczesność edukacji, zagro-
żona jest gospodarka. Nie możemy omijać 
tych gorących tematów, będą nad nami wisia-
ły i trzeba je przegadać – podkreślała Henryka 
Bochniarz.
W trakcie EFNI odbyło się ponad 60 godzin 
debat z udziałem przedstawicieli świata nauki 
i biznesu, ekspertów  i polityków. Debatowa-
no nad takimi tematami jak: "Co czeka świat 
i Europę? Jak Unia Europejska będzie działać 
po Brexicie - rozpadnie się czy wzmocni? Jakie 
są alternatywy dla europejskiej solidarności"?
O tym, czy  biznes potrzebuje humanistów 
rozmawiano z Magdaleną Środą, profesorem 
z Uniwersytetu Warszawskiego, tematem 
spotkania z  Jerzym Buzkiem, przewodniczą-
cym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim 
było natomiast pytanie "Kiedy Polska dogoni 
Zachód?".
Organizatorzy sopockiej konferencji zadba-
li także o wydarzenia towarzyszące. Jednym 
z nich była Inicjatywa Bałtycka - debata na te-
mat ratowania bałtyckiego ekosystemu i roz-
woju portów oraz prezentacja raportu i dys-
kusja nt. łamania praw człowieka we współ-
czesnych konfliktach zbrojnych.

Frans timmermans
Pierwszy wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej 

- Przed Europą stoją ogromne wyzwa-
nia: terroryzm, globalizacja, migracja 

i kryzys gospodarczy.Mamy też bez-
robocie, kryzys bankowy. To cały szereg 

różnych problemów, które naruszają nasze 
bezpieczeństwo. Najważniejszą rzeczą dla Europy, a nawet 
dla świata, jest to, jak poradzimy sobie z czwartą rewolucją 
przemysłową. I nie należy się tu pomylić.



Wybierając się do restauracji w centrum 
Gdańska poszukujemy unikalności, do-
brej kuchni i przyjemnego wystroju. Choć 
miasto oferuje wiele atrakcyjnych miejsc,  
niezwykle ciężko znaleźć restauracje ser-
wującą świeże, aromatyczne ryby. Otóż, 
niekoniecznie. Restauracja Zafishowani, 
malowniczo położona nad brzegiem Mo-
tławy, udowadnia, że może być elegancko, 
nowocześnie i bardzo smacznie.

Zlokalizowana przy Długim Pobrze-
żu restauracja Zafishowani to miej-
sce zainspirowane morską tradycją 

Gdańska oraz rybną historią Kaszub. Trzy 
odrębne sale, z niezapomnianym widokiem 
na panoramę Motławy tworzą przytulne 
nowoczesne wnętrze, któremu dodatkowej 
atrakcyjności nadaje unikalna podłoga imi-
tująca kostkę brukową. 
Specjalnością tego miejsca są ryby, na co 
wskazuje zabawna gra słów w nazwie. /Fish 
z ang. Ryba/. Zafishowani to ludzie zakrę-
ceni na punkcie ryb, jak lubi mówić o sobie 
obsługa. 
O kartę dań, zmieniającą się dwa-trzy razy 
do roku dba Szef Kuchni Daniel Chrzanow-
ski. Znajdziemy w niej bałtyckiego śledzia 

Idealne
miejsce 
spotkań

TEKST: Magdalena Kołada
ZDjĘcIA: materiały prasowe



z musem ogórkowym, doskonale przy-
rządzonego marynowanego halibuta, ale 
też ryby słodkowodne, jak serwowany 
na sałacie węgorz.  Nie zabraknie też dań 
mięsnych, dla tych którzy pragną odmia-
ny. Zdecydowanie warta polecenia jest 
pierś z gęsi, w bieżącym sezonie serwo-
wana z kopytkami i remuladą z czerwo-
nej kapusty. 
Zafishowani to idealne miejsce spotkań. 

Sympatyczna obsługa, z przyjemnością 
pomaga w wyborze odpowiednich dań 
i dopasowaniu trunków. Dla  większych 
grup przygotowywane są indywidulane 
propozycje menu w atrakcyjnych cenach. 
Restauracja organizuje kameralne przyję-
cia rodzinne, a w nadchodzącym sezonie 
zaprasza również na klimatyczne, nieza-
pomniane spotkania wigilijne w gronie 
znajomych i współpracowników. 

Przyjdź i rozgość się we wnętrzach tego 
przytulanego lokalu. Po prostu daj się zwa-
riować na punkcie ryb w Zafishowanych.

adres: 
ul. tokarska 6, 80-888 gdańsk

(wejście od strony Długiego Pobrzeża)

Email: info@zafishowani.pl
www.zafishowani.pl

TEKST: Anna dalecka | ZDjĘcIE: Anna dalecka

o rynku pracy i wzroście gospodarczym
Znany ekonomista część 
spotkania poświęcił za-
gadnieniom związanym ze 
wzrostem konsumpcji. - Pry-
watna konsumpcja to zasad-
niczy silnik wzrostu polskiej 
gospodarki – mówił podczas 
spotkania w Gdańsku. – To, 
co decyduje o wzroście kon-
sumpcji, to doskonała sy-
tuacja na rynku pracy (…). 
W tym i przyszłym roku 
dodatkowym stymulatorem 
konsumpcji będą zasiłki 
z programu 500 plus. 

Według Rzońcy w czwar-
tym kwartale ubiegłego roku 
doszło do eksplozji niepew-
ności. - Mamy do czynienia 
z uporczywą niepewno-
ścią - mówił ekonomista. - 

W przeszłości niepewność 
nie była zjawiskiem długo-
trwałym. Zdarzały się okre-
sy, że niepewność nam wy-
strzeliwała w górę, ale potem 
szybko przestawała być pro-
blemem, bo ludzie nauczyli 
się funkcjonować w nowych 
warunkach. 

Podsumowując stwierdził, 
że przy braku wstrząsów ze-
wnętrznych wzrost polskiej 
gospodarki w latach 2016-
2017 powinien utrzymywać 
się powyżej 3 proc. w skali 
roku. Silnego spowolnienia 
w perspektywie najbliż-
szych dwóch lat należałoby 
oczekiwać właściwie jedynie 
w przypadku recesji w stre-
fie euro.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodni-
czący Towarzystwa Ekonomistów Polskich i wykładowca 
w Szkole Głównej Handlowej. Andrzej Rzońca spotkał 
się z członkami Pracodawców Pomorza. Przedsiębior-
com opowiadał między innymi o odporności polskiej go-
spodarki na wstrząsy, sytuacji na krajowym rynku pracy 
i perspektywach wzrostu gospodarczego. 
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Na 13. października br. w teatrze 
w Gdyni zaplanowano obchody 
90-lecia powstania tej stoczni, 
ściśle związanej z historią miasta. 
Prapoczątkiem było otwarcie 
w roku 1922 w rejonie ul. Wa-
szyngtona w Gdyni przez Francisz-
ka Ledke pierwszego warsztatu 
zajmującego się budową kutrów 
i łodzi rybackich. Pod tym samym 
adresem do 2012 roku działał 
jeden z powojennych oddziałów 
stoczni. jednak za początek Stocz-
ni Remontowej Nauta przyjmuje 
się rok 1926 , kiedy – 7 paździer-
nika - Rada Miejska Gdyni podjęła 
uchwałę o budowie przemysłu 
stoczniowego.

 
stoczni 
Remontowej 
Nauta
trudne, ale chWalebne 
nauty budoWanie

90 lat

TEKST: Anna Kłos
ZDjĘcIA: materiały prasowefo
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Zapytaliśmy prezesa Sławomira Latosa 
jakie wydarzenia i perspektywy uważa 
za najważniejsze aktualnie dla stoczni. 
Oto co wymienił:

Przedsiębiorstwo, które w bieżącym •	
roku obchodzi 90-lecie działalności, 
kojarzone do tej pory głównie z re-
montami statków, a potem budową 
kadłubów na rzecz zachodnioeuro-
pejskich stoczni, w tym roku prze-
kazało pierwszy całkowicie wypo-
sażony statek – jednostkę badawczą 
Oceanograf zamówioną przez Uni-
wersytet Gdański.
W Stoczni Remontowej Nauta •	
w Gdyni rozpoczęła się przebudowa 
należącej do spółki Lotos Petrobal-
tic platformy poszukiwawczej "Pe-
trobaltic" na centrum produkcyjne, 
które docelowo ma zostać zainstalo-
wane na bałtyckim złożu B8.
Prowadzimy przebudowę duńskiego •	
kontenerowca Alondra na jednost-
kę służąca do przewożenia żywego 
inwentarza.
W zakładzie nowych budów stoczni •	
Nauta odbyła się ceremonia cięcia 
pierwszych blach do budowy statku 

Ocean Star. Tym samym oficjalnie 
zainaugurowano budowę kolejnej 
jednostki. Kontrakt ze szkockim ar-
matorem stocznia zawarła pod ko-
niec ubiegłego roku. Nauta podpi-
sała również kontrakt z armatorem 
szwedzkim.
Niedawno wróciliśmy z 27. Mię-•	
dzynarodowych Targów Budowy 
i Wyposażenia Statków, Maszyn 
i Technologii Morskich SMM 2016 
w Hamburgu Wśród polskich wy-
stawców była także Stocznia Remon-
towa NAUTA SA. W trakcie targów 
SMM 2016 stocznia podpisała list 
intencyjny ze znanym dostawcą wy-
posażenia, w tym m.in. systemów 
Ballast Water Treatment – firmą 
Alfa Laval.
Jesteśmy jednym z podmiotów, •	
oprócz Gdańskiej Stoczni Remonto-
wa SA, Morskiej Stoczni Remonto-
wej Gryfia SA, Szczecińskiego Parku 
Przemysłowego Sp. z o.o., a także 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
oraz PKO Banku Polskiego SA, któ-
re w czerwcu br. podpisały list in-
tencyjny dotyczący budowy promów 
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

gruPę mars shiPyards 
& oFFshore tworzą czte-
ry spółki z sektora stocz-
niowego oraz produkcji 
offshore: Stocznia Remon-
towa Nauta (Trójmiasto) 
i Morska Stocznia Remon-
towa Gryfia (Szczecin)  
oraz Energomontaż-Północ 
Gdynia (EPG) i Energop 

(Sochaczew), a także biuro 
konstrukcyjno-projektowe 
MARS Design & Solutions. 
Stocznia Nauta prowadzi 
działalność w dwóch loka-
lizacjach. Główny zakład 
zlokalizowany jest w rejonie 
Portu Gdynia przy ulicy 
Czechosłowackiej 3. Zakład 
Nowych Budów funkcjo-

nuje w Gdańsku na terenie 
pochylni przy ul. Doki 1. Do 
połowy 2012 r. Stocznia Na-
uta prowadziła działalność 
produkcyjną na terenie przy 
ul. Waszyngtona w Gdyni, 
jednak ze względu na pla-
ny rozwoju Miasta Gdyni, 
stocznia przeniosła się na 
ul. Czechosłowacką.

Od tego czasu dzieje 
Nauty były burzliwe. 
Przypomnijmy 
najważniejsze fakty: 

1938 – Przejęcie zakładu przez •	
Morski Instytut Rybacki i prze-
kształcenie go w spółkę Stocz-
nia Rybacka z o.o., która za-
trudniała 120 osób i zajmowała 
się także remontami okrętów 
Polskiej Marynarki Wojennej. 
1976 - Powrót do starej nazwy •	
Stocznia NAUTA. Wprowadze-
nie nowoczesnych technologii 
przy jednoczesnej rozbudo-
wie infrastruktury i zaplecza 
naukowego. 
1996 - 2003 – Wyodrębnie-•	
nie ze struktury macierzystej 
Stoczni trzynastu samodziel-
nych podmiotów gospo-
darczych, które obecnie są 
kooperantami przy realizacji 
przedsięwzięć podejmowanych 
przez Stocznię. 
1999 – Komercjalizacja przed-•	
siębiorstwa, przekształcenie 
Stoczni w spółkę akcyjną 
Stocznia Remontowa Nauta 
SA. 
2002 – Stocznia Remontowa •	
Nauta została zakwalifikowana 
przez Radę Ministrów do gro-
na przedsiębiorstw o szczegól-
nym znaczeniu gospodarczo-
obronnym. 
2010 –  Stocznia Remontowa •	
Nauta stała się częścią grupy 
MARS Shipyards & Offshore. 
2012 – Zakup terenu przy ul. •	
Czechosłowackiej 3, rozbudo-
wa potencjału produkcyjnego. 
2013 - Uruchomienie Zakładu •	
Nowych Budów w Gdańsku, 
powrót do budowy nowych 
statków. 
2014 – Stocznia Remontowa •	
Nauta wchodzi w skład Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej. 
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Według planów, ostatnim statkiem 
wycieczkowym, który miał odwiedzić 
gdyński port miała być jednostka AIDA-
vita, której wizytę zaplanowano na 6 
października. Sztorm sprawił jednak, że 
armator statku zdecydował się o anulo-
waniu tej wizyty.
 Tak więc, nieoczekiwanie tegoroczny 
sezon zakończony został  22 września. 
W 2016 roku Port Gdynia był celem 50 
wizyt statków wycieczkowych z niemal 
82 tysiącami gości na pokładach.
Sezon wycieczkowców w Gdyni trwa od 
maja do października. Pierwszym w tym 
roku gościem była amerykańska jednost-
ka pod maltańską banderą Viking Star.
W przyszłym roku, zgodnie ze wstępny-
mi awizacjami, do portu statki pasażer-
skie zawiną 64 razy.

Wycieczkowce wrócą za rok

W gdyńskim porcie zakończył się se-
zon wizyt wycieczkowców.  W sumie, 
w 2016 roku Port Gdynia był celem 50 
wizyt statków wycieczkowych z niemal 
82 tysiącami gości na pokładach.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: Tadeusz Urbaniak/Port Gdynia

Przedstawiciele Zarządu Morskie-
go Portu Gdynia S.A. uczestniczyli 
w roboczym spotkaniu Forum Ko-
rytarza Bałtyk – Adriatyk. Spotka-
nie, które miało miejsce 30 września 
w prowadził Europejski Koordyna-
tor Korytarza Bałtyk-Adriatyk prof. 
Kurt Bodewig.

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele Komisji Europejskiej (DG 
MOVE, INEA) oraz zarządcy infra-
struktury (koleje, drogi, porty mor-
skie i śródlądowe, terminale, Regio-
ny) z 6 krajów przez które przebiega 
Korytarz. Obecni byli również repre-
zentanci ministerstw odpowiedzial-

nych za infrastrukturę transportową. 
Omawiano zagadnienia związane 
z harmonogramem prac niezbędnych 
w celu osiągnięcia pożądanego stanu 
infrastruktury transportowej Koryta-
rza zgodnie z zapisami Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)Nr 1315/2013 z 11 XII 2013 oraz 
raportem końcowym listy projektów 
infrastrukturalnych Korytarza zapla-
nowanych przez poszczególne państwa 
do realizacji w okresie do roku 2030.

O korytarzu w Brukseli
TEKST: ZMPG | ZDjĘcIE: ZMPG/M. Ostrowski
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SAMORZĄDY

Dnia 29.09.2016 roku z inicjatywy 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
odbyła się w Gminie wizyta studyjna 
włoskiej delegacji odpowiedzialnej za 
realizację zadań z zakresu sportu i tu-
rystyki w Ragusie na Sycylii. Goście, 
którzy pojawili się w gminie z inicja-
tywy Pomorskiego Związku Żeglar-
skiego odwiedzili Przystań Żeglar-
ską w Błotniku.
 Było to już drugie spotkanie tego 
typu, wcześniej – w lutym 2016 
roku  to samorządowcy odwiedzili Wło-
chy. W wyniku wizyty została nawiązana 
współpraca w zakresie wymiany dzieci 
z Włoch i Polski w ramach obozów żeglar-
skich (w tym prawdopodobny udział dzieci 
z terenu Gminy Cedry Wielkie w projek-
cie). Zagranicznych gości przyjęli Janusz 
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Łu-
kasz Żarna - Dyrektor Żuławskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, 
Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego 
„CEDRUS” oraz pracownicy Przystani 
Żeglarskiej w Błotniku. Gości zapoznano 
z funkcjonowaniem Mariny, a w szczegól-
ności szkółki żeglarskiej w której odbywa-
ją się zajęcia teoretyczne i praktyczne dla 
dzieci z terenu gminy. 

Włoska delegacja 
w gminie
W Gminie Cedry Wielkie miała miejsce  wizyta studyjna włoskiej delegacji odpo-
wiedzialnej za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki w Ragusie na Sycylii. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: UG Cedry

- Gościom bardzo spodobała się infrastruk-
tura przystani, w tym magazyn, gdzie trzy-
mane są łodzie i sprzęt do żeglowania, a tak-
że wydzielony pomost dla szkółki żeglarskiej. 
Zaprezentowane walory działalności jak 
i nowoczesny, zadbany sprzęt do szkolenia 
młodych żeglarzy, wprowadziły w zdumie-
nie i wzbudziły zainteresowanie przedstawi-
cieli samorządu Sycylii – podkreśla Łukasz 
Żarna,  Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Cedrach Wielkich
Zagraniczna delegacja została także poczę-
stowana wyrobami kulinarnych żuławskiej 
kuchni.  Poczęstunek przygotowało specjal-
nie na tę okazję Koło Gospodyń Wiejskich 
w Leszkowach.

Prawie 13 milionów złotych będzie 
kosztowała budowa sieci kanalizacyj-
nej w miejscowościach Giemlice, Dłu-
gie Pole, Leszkowy i Cedry Wielkie. 
Gminie udało się zdobyć dofinanso-
wanie kosztów inwestycji w wysokości 
ponad 10 mln złotych.

Uroczyste podpisanie umowy pomię-
dzy Gminą Cedry Wielkie i Wojewódz-
twem Pomorskim o dofinansowanie 
projektu pn.: „Budowa sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowościach Giemlice, 
Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, 
gmina Cedry Wielkie” miało miejsce 6 
października w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku. Całkowity koszt reali-
zacji projektu wynosi blisko 13 mln zło-
tych, a dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 wynie-
sie 85% kosztów kwalifikowalnych - tj. 
10,9 mln złotych. Projekt zakłada bu-
dowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
i tłocznej w miejscowościach Giemlice, 
Długie Pole, Leszkowy i Cedry Wielkie. 
W wyniku projektu powstanie 21,33 
km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
tłocznej. Planuje się także 280 przyłączy 
kanalizacyjnych. Cel główny projektu to 
uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji Cedry Wielkie 
i skanalizowanie jej w 99,56% (poziom 
zbierania) poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Giemlice, 
Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie. 
Budowa systemu sieci kanalizacji sani-
tarnej zapewni poprawę warunków ży-
cia mieszkańców, wpłynie na poprawę 
stanu czystości środowiska, ograniczy 
jego degradację, a także stworzy nowe 
perspektywy, co wpłynie na rozwój go-
spodarczy regionu. Realizację projektu 
zaplanowano na lata 2016-2018. Aktu-
alnie trwają prace nad przygotowaniem 
dokumentacji przetargowej na wybór 
wykonawcy przedmiotowych robót 
budowlanych.

Dofinansowanie 
budowy sieci 
kanalizacji
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Zagospodarowane brzegi jeziora Krzywe-
go zostały docenione przez Towarzystwo 
Urbanistów Polskich, modernizacja trans-
portu zbiorowego podczas Top Inwestycji 
Komunalnych Polski Wschodniej 2016, 
a sam Olsztyn przez twórców rankingu 
"Dziennika Gazety Prawnej". Oprócz tego 
gmina znalazła się w trójce kolejnego 
zestawienia, tym razem przygotowanego 
przez pismo "Wspólnota".
Twórcy tego ostatniego rankingu przyj-
rzeli się samorządom pod kątem wy-
datków na inwestycje w latach 2013-15. 
Olsztyn zajął trzecie miejsce, a wyżej 

sklasyfikowane zostały tylko Toruń i Lu-
blin. Wyróżnienie odebrał prezydent 
miasta podczas Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów, które odbywa się 
w Katowicach.
- Nie chodzi o to, żeby wydawać, ale 
żeby wydawać z głową - mówi prezydent 
Olsztyna Piotr Grzymowicz. - I my to 
robimy. Konsekwentnie realizujemy plan, 
którego celem jest nadrobienie wszelkich 
zapóźnień oraz wynikająca z tego popra-
wa jakości życia mieszkańców. Wkrótce 
będziemy realizować kolejne, niezwykle 
potrzebne inwestycje drogowe.

Mają trzeci samorząd w polsce
Na stolicę Warmii i Mazur spadł deszcz nagród w konkursach i rankingach.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIE: materiały prasowe

To budowa dróg dojazdowych do obwod-
nicy Olsztyna - ulic Towarowej i Pstrow-
skiego. Poza tym coraz bliżej oczekiwanej 
od lat przebudowy ul. Partyzantów oraz 
Pieniężnego.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz po raz 
kolejny znalazł się w gronie najlepszych prezy-
dentów polskich miast w Rankingu N15 tygo-
dnika „Newsweek". Laureatów uhonorowano 
podczas tegorocznego Kongresu Regionów.

Podczas uroczystej wręczone zostały prestiżowe 
nagrody w rankingu Prezydentów Miast N15 
przygotowanym przez tygodnik „Newsweek”. 
W rankingu N15 oceniane były dokonania 
i osiągnięcia z ostatniego roku pracy. Wśród na-
grodzonych znalazł się włodarz Ełku, który zajął 
14 miejsce.      
- Jako prezydent Ełku, wybrany przez obywateli 
swego miasta - prócz aprobaty i przyzwolenia 
dla zaplanowanych działań, otrzymałem czas, 
przechodząc kolejne sprawdziany i weryfi-
kacje wyborcze. Już prawie 10 lat wspólnie 
z mieszkańcami zarządzamy Ełkiem, zgodnie 
z powiedzeniem: bądź dobry, a czasy będą do-
bre – powiedział, odbierając nagrodę, Tomasz 
Andrukiewicz.   
W tym roku w rankingu uhonorowani zostali 
także m.in Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, 
czy Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. 

Włodarz godny 
pozazdroszczenia

TEKST: Grzegorz Bryszewski
Elbląska firma Hydromew zajmuje 
się wytwarzaniem tzw. turbin Ar-
chimedesa. Urządzeniami elbląskiej 
firmy zainteresowano się w odległej 
Argentynie, która szuka wydajnych 
urządzeń m.in. do nawadniania pól 
uprawnych.

W związku z tym do miastaprzybyła 
delegacja z Argentyny. W jej skład 
weszli przedstwiciele firmy, która 
mogłaby zastosować to rozwiązanie, 
oraz przedstawiciel argentyńskiego 
Ministerstwa Środowiska. Spotka-
nie odbyło się na miejskim gruncie 
w Elbląskim Parku Technologicznym 
z udziałem prezyden-

ta Elbląga.Przed Parkiem wystawiony 
został demonstrator, który prezento-
wał sposób działania turbin. Zasto-
sowanie urządzenia oraz konretne 
realizacje na terenie Polski i w innych 
krajach europejskich delegacja z Ar-
gentyny mogła poznać także dzięki 
specjalnie przygotowanej prezentacji 
multimedialnej.  
Podczas spotkania prezydent Witold 
Wróblewski skorzystał z okazji, by 
przedstawić walory gospodarcze El-
bląga, ofertę inwestycyjną miasta oraz 
sposoby wspierania przedsiębiorców.
- Cieszę się, że elbląska firma Hy-
dromew nawiązuje kontakty zagra-

niczne, wspieramy nasze firmy 
w tego typu kontaktach - mówił 
prezydent.
Goście z Argentyny poznali 
również profil działalności 
Elbląskiego Parku Techno-
logicznego oraz znajdujące 
się tu laboratoria świadczące 
różnorodne usługi badawcze, 
zlecane również przez firmy 
komercyjne.

z argentyny do Elbląga
TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIE: elblag.eu
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Ranking N15, prezentujący 15 
najlepszych prezydentów miast 
w Polsce przygotowuje od 2011 

roku tygodnik Newsweek. 
Ranking jest dwuetapowy. W pierwszym 
etapie prezydenci miast nominują naj-
lepszych – ich zdaniem – spośród nich. 
W drugim etapie dokonania nominowa-
nych ocenia jury w składzie:
prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr Cezary Trutkowski, 
prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnejdr Andrzej Porawski, dy-
rektor Związku Miast Polskich i
Ryszard Holzer, sekretarz redakcji 
„Newsweeka”.
Wyniki rankingu zostały przedstawione 
26 września, podczas Gali 7.Kongresu 
Regionów we Wrocławiu, gdzie spotkali 
się samorządowcy z całej Polski.
- To dla mnie duże wyróżnienie za 

wszystkie lata pracy dla Sopotu. Dziękuję 
wszystkim za wspólny wysiłek w działa-
niach na rzecz naszego miasta. – mówi 
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta So-
potu – To jest nagroda przede wszystkim 
dla mieszkańców, którzy od wielu lat są 
bardzo zaangażowani w sprawy miasta, 
aktywni obywatelsko i społecznie, wyma-
gający, ale i wspierający nasze działania.
W rankingu nie uwzględniono dwóch 
miast: Wrocławia i Warszawy. W przy-
padku Wrocławia prezydent Rafał Dut-
kiewicz trzy razy z rzędu wygrywał ran-
king, a Newsweek nadał mu honorowy 
tytuł Superprezydenta i (za zgodą samego 
zainteresowanego) postanowiono go wię-
cej nie klasyfikować. Warszawa natomiast 
i jej prezydent, zdaniem organizatorów, 
powinna konkurować z innymi europej-
skim metropoliami, a nie z ustępującymi 
jej potencjałem miastami w kraju.

Karnowski 
najlepszym 
prezydentem
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu, został wybrany naj-
lepszym prezydentem spo-
śród wszystkich prezydentów 
polskich miast.

TEKST: UM Sopot
ZDjĘcIE: UM Sopot
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Polska Grupa Energetyczna Ener-
gia Jądrowa 1 to spółka, której 
zadaniem ma być wybudowanie 

pierwszej polskiej elektrowni jądrowej 
o mocy około 3 tys. MW. Rozpoczęcie 
budowy pierwszego bloku planowane jest 
ok. 2020 r. Ale sama elektrownia to nie 
wszystko – potrzebni są wykwalifikowani 
pracownicy, m.in. elektrycy, energetycy, 
fizycy. Władze spółki, zamiast szukać 
pracowników w całym kraju i za granicą 
dopiero po wybudowaniu elektrowni, po-
stanowiły zainwestować już teraz w edu-
kację. PGE EJ 1 przekazała więc władzom 
powiatu wejherowskiego 75 tys. zł na 
projekt o nazwie "Powiatowy ośrodek 
wspierania rozwoju zawodowego przy-
szłych pracowników pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej". Całkowity koszt 
tego powiatowego projektu to 80 tys. zł. 
Będzie on realizowany w Zespole Szkół 

Wyszkolą pracowników 
elektrowni jądrowej
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej staje się coraz bardziej prawdopodobna. Jako loka-
lizację wciąż podaje się powiat wejherowski. Spółka PGE EJ 1 chciałaby zatrudnić w przyszłości pra-
cowników mieszkających w pobliżu, dlatego postanowiła przekazać pieniądze na edukację młodzieży. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Rafał Korbut



   85

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄDY

gaBriela 
lisius, 
starosta 
wejherowski:

Wchodzimy 
w nowy etap 

kształcenia. 
Od tego roku 

szkolnego ucznio-
wie uczą się nowego 

zawodu w szkole, zaś niebawem powstanie 
profesjonalna pracownia, z której wszyscy 
uczniowie będą mogli korzystać. Bardzo 
ważne jest też, że zajęcia będą prowadzić 
doskonale wyszkoleni nauczyciele fizyki. 
Projekt stworzenia pracowni fizyki jądro-
wej otrzymał dofinansowanie w ramach 
realizowanego przez PGE EJ 1 Programu 
Wsparcia  Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. 
Celem Programu jest stworzenie sprawne-
go modelu finansowania projektów z za-
kresu: działań edukacyjno-informacyjnych 
propagujących wiedzę na temat energe-
tyki jądrowej, aktywności związanych z 
lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem 
zawodowym, wsparcia gminnych projek-
tów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw 
istotnych dla społeczności lokalnej. 

joanna 
zając 
z biura 
komunikacji 
i relacji 
zewnętrz-
nych PGE 

EJ 1:

Ze wsparcia finan-
sowego w ramach pro-

jektu mogą korzystać władze, mieszkańcy i 
organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych 
oraz - przy projektach z zakresu rynku 
pracy - władze powiatów puckiego i wej-
herowskiego. Każdy może złożyć wniosek 
związany z celami programu. Między inny-
mi są to cele edukacyjno-informacyjne. W 
tym roku zostało złożonych już około 100 
wniosków, przyznaliśmy 40 dofinansowań, 
m.in. dla powiatu wejherowskiego. Właśnie 
ten projekt był bardzo dobrze oceniony 
i idealnie wpisywał się w nasze potrzeby. 
Zależy nam na tym, aby – jeśli elektrownia 
miałaby powstać na terenie powiatu wejhe-
rowskiego lub na granicy powiatów wejhe-
rowskiego i puckiego – aby pracownikami 
byli okoliczni mieszkańcy. Nie z całej Polski, 
dojeżdżający nie wiadomo skąd, tylko wła-
śnie z najbliższej okolicy.

Ponadgimnazjalnych nr 2 (czyli w wejhe-
rowskim „Elektryku”) i zakłada  między 
innymi utworzenie pracowni fizyki ato-
mowej i jądrowej, zorganizowanie zajęć 
dodatkowych rozszerzających zagadnie-
nia fizyki jądrowej oraz zorganizowanie 
międzyszkolnego powiatowego konkursu 
wiedzy o energetyce jądrowej. 
- W naszej szkole powstanie specjali-
styczna pracownia, gdzie młodzież (nie 
tylko naszej szkoły, ale też z innych szkół) 
będzie mogła zapoznać się z tym, co jest 
związane z energetyką jądrową – mówi 
Krystyna Grubba, dyrektor wejherow-
skiego ZSP nr 2. - Zazwyczaj to, czego 
nie znamy, staje się trudne i boimy się 
tego. Gdy uczniowie i mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego dowiedzą się, jak 
działa energetyka jądrowa, to znikną te 
obawy przed nieznanym. Bo przecież 
duże energie możemy okiełznać i wyko-
rzystać tak, aby wszystkim żyło się lepiej 
i bezpiecznej. 
W ZSP2 ma powstać 6 stanowisk badaw-
czych i pomiarowych, gdzie będzie moż-
na dokonywać obserwacji rozmaitych 
zjawisk związanych z energetyką jądro-
wą. Dodatkowo już od tego roku ucznio-

wie uczą się w nowym zawodzie: technik 
energetyk. Oprócz pracowni planowa-
na jest organizacja dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych. 
Umowę na przekazanie środków finan-
sowych na realizację projektu podpisali 

Gabriela Lisius, starosta wejherowski i Jo-
anna Zając z biura komunikacji i relacji 
zewnętrznych PGE EJ 1. 
Pracownia fizyki atomowej i jądro-
wej w ZSP2 ma być otwarta już w tym 
miesiącu.
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Zalet takiego rozwiązania jest 
kilka, z których jedna z najważ-
niejszych to zmniejszenie zanie-

czyszczenia powietrza w mieście. 
- Od wielu lat Urząd Miejski w Wejhero-
wie podejmuje różne działania na rzecz 
poprawy warunków życia dla miesz-
kańców i czystości powietrza  w mieście 
– wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca 

prezydenta ds. rozwoju miasta. - Wa-
runkiem ograniczenia tzw. niskiej emisji 
jest w pierwszym rzędzie eliminacja pie-
ców węglowych na rzecz alternatywnych 
technik ogrzewania. W wyniku rozmów 
z OPEC Gdynia zrodziła się inicjatywa 
wspólnego promowania rozwoju miej-
skiej sieci ciepłowniczej w Wejherowie. 
Rozwój ten możliwy jest w określonych 

Sieć ciepłownicza 
to czystsze powietrze

Likwidacja indywidualnych pieców węglowych i zastąpienie ich 
podłączeniem do sieci ciepłowniczej – takie działania podjęły wła-
dze Wejherowa we współpracy z Okręgowym Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni. 

możliwości podłączenia obiektów do sieci 
ciepłowniczej oPec w Wejherowie znajdu-
ją się w następujących rejonach miasta:

ul. Sikorskiego – budynki Waza, budyn-•	
ki Orlex, osiedle Zielony Stadion, Invest 
Sarko, osiedla domków jednorodzin-
nych w rejonie ul. Konopnickiej
ul. Przebendowskich/Reformatów – Pa-•	
łac Przebendowskich, biblioteka, Dom 
Pomocy Społecznej
ul. Gryfa Pomorskiego – osiedla dom-•	
ków jednorodzinnych 
ul. Sobieskiego – obiekty przy ul. •	
Judyckiego/Sienkiewicza, dworzec 
PKP, budynek policji (ul. Kwiatowa, ul. 
Dworcowa, 10 Lutego), obiekty WTBS, 
WZNK (ul. Kopernika)
ul. Derdowskiego/Narutowicza – osie-•	
dla domków jednorodzinnych, kościół
ul. Staromłyńska/Obr. Wybrzeża/Bo-•	
rowiecka/ Ludowa – osiedla domków 
jednorodzinnych

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: UM Wejherowo

obszarach miasta, gdzie istnieją przede 
wszystkim możliwości techniczne do 
podłączania nowych budynków, a tak-
że rezerwy w dociążeniu działających 
magistrali.
O tym, jakie są perspektywy i możliwo-
ści podłączania przede wszystkim pry-
watnych posesji do sieci ciepłowniczej, 
rozmawiano podczas spotkania zastęp-
cy prezydenta miasta Beaty Rutkiewicz 
z OPEC oraz urzędnikami urzędu miej-
skiego, starostwa powiatowego i przed-
stawicielami radnych. Przygotowano 
także wykaz obszarów miasta, gdzie 
możliwe są podłączenia.
- Wejherowscy urzędnicy gotowi są do 
udzielenia pomocy mieszkańcom mia-
sta w zakresie porad dotyczących wa-
runków przyłączania do sieci cieplnej 
OPEC oraz informowania o zakresie 
dokumentacji wymaganej w celu doko-
nania tych przyłączeń - zapewnia Beata 
Rutkiewicz. 
W celu oceny realnego zainteresowania 
mieszkańców urząd zamieścił na swo-
jej stronie internetowej formularz, któ-
ry jest wstępną deklaracją podłączenia. 
Formularze będą dostępne na stronie 
internetowej do końca listopada 2016 
roku. 

Szczegółowe dane znajdują się na stro-
nie internetowej: opecgdy.com.pl.
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Akademia Jeździecka 
otwarta!

Nowoczesny obiekt, składający się z boksów dla koni, kawiarni oraz terenu do nauki jazdy 
konnej otwarto w Rumi. To miejsce dla każdego, kto lubi konie i chce nauczyć się konnej jazdy. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Rafał Korbut
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Stajnia została otwarta przez firmę 
J.J. Darboven, wyspecjalizowaną 
w branży kawowej. Jak podkre-

śla właściciel firmy jego dwie najwięk-
sze pasje to kawa i konie. Teraz zostały 
połączone. 
W otwartej właśnie Akademii Jeździec-
kiej można zrealizować jeździecką pasję, 
a po jeździe odpocząć w klubie, delek-
tując się smakiem doskonałej kawy lub 
herbaty.
W Rumi zbudowana została więc staj-
nia, kryta ujeżdżalnia, budynek klubowy 
i cała niezbędna infrastruktura. Prowa-
dzona jest tu zarówno szkółka jeździec-
ka, jak też hotel dla koni. W stajni znaj-
duje się 25 boksów, w których mieszka 
10 rumaków należących do firmy oraz 
15 koni  klientów. 

maciej matynia, 
prezes firmy 
J.J. Darboven Poland:

- Właściciel firmy, Albert 
Darboven, ma dwie ży-
ciowe pasje – są to kawa 

i konie. Firma zajmuje się 
kawą i napojami gorącymi 

już od 150 lat. Natomiast jego 
osobistą pasją, osobistym hobby, są konie. Sam je 
hoduje, są to konie pełnej krwi, jest też sponsorem 
wyścigów w Niemczech. Przenieśliśmy tu, czyli do 
Polski, do Rumi, te dwie pasje. Konie to najnowsza 
część naszej działalności, ma na celu promocję 
marki, ceny będą więc niewygórowane. 

michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:

Firma Darboven funk-
cjonuje w Rumi od wie-

lu lat. Niedawno otwarto 
nową, przepiękną siedzibę 

na miarę xxI wieku, a teraz 
oddano do użytku nową stadninę 

– obiekt wybudowany w najwyższych standar-
dach. Ale najważniejsze jest to, że powstało to dla 
ludzi, dla mieszkańców miasta. Całe rodziny mogą 
tu aktywnie spędzać czas. To ważne, że w mieście 
powstaje coraz więcej miejsc służących aktywnej 
rozrywce i wypoczynkowi.
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Nowy wymiar 
komunikacji
Ze Zbigniewem Fularczykiem, zastępcą wójta gminy Sierakowice, 
rozmawia Rafał Korbut. 

ZDjĘcIA:  Rafał Korbut

Ponad 20 laty temu gmina Sierakowice 
miała bardzo dobre połączenie z Trój-
miastem. To było ważne połączenie 
komunikacyjne? 

- Bardzo ważne, gdyż Trójmiasto było 
i jest głównym rynkiem pracy i ośrod-
kiem zarówno edukacyjnym, jak i kul-
turalno-rozrywkowym. Można było tam 
znaleźć pracę, zdobyć wykształcenie 
i korzystać z dóbr kultury, jak teatry 
i kina. Pamiętajmy bowiem, że 20 lat 
temu takie instytucje funkcjonowały tyl-
ko właśnie w tych głównych ośrodkach. 

Linia kolejowa została jednak 
zlikwidowana...

- I od tego czasu jesteśmy skazani na tyl-
ko jeden rodzaj połączenia z miastami, 
czyli przez drogi i transport samochodo-
wy. A pamiętajmy, że te szlaki były wy-
tyczone sto lat temu i... takie zostały do 
dziś! Oczywiście poprawiono je  tech-
nicznie, jeśli chodzi np. o nawierzchnię, 
ale jeśli weźmiemy pod uwagę same tra-
sy i ich przepustowość, to tak napraw-
dę niewiele się zmieniło. Jako przykład 
można podać odcinek z Gdańska do 
Sierakowic. Ma on długość niespełna 60 
km, ale czas przejazdu tej trasy wynosi 
ponad 1,5 godziny, a w sezonie nawet 
ponad 2 godziny! 

Mało tego – na horyzoncie nie widać 
żadnych inwestycji drogowych, któ-
re diametralnie zmieniłyby tę sytuację 
i znacznie skróciły czas dojazdu. 

Co więc należy zrobić?

- Chcąc się dalej rozwijać oraz normalnie 
funkcjonować trzeba myśleć o alterna-
tywnych sposobach przemieszczania się: 
do szkoły, do pracy i z powrotem. Jest 
też kwestia przedsiębiorstw, które mają 
tu duży wachlarz usług budowlanych 
(zatrudniają wielu pracowników takich 
jak murarze, tynkarze, elektrycy, hy-
draulicy, stolarze) a których rynek zbytu 

jest w Trójmieście. Którego pracodawcę 
stać na to, aby „zamrozić” pracowników 
na 4 godziny na dobę w busie po to, aby 
mógł dojechać do pracy i potem wró-
cić do domu? Gdzie jest efektywność 
pracy, kogo stać na ponoszenie takich 
kosztów?

A zatem rozwiązaniem jest alternatyw-
ny transport?

- Oczywiście. Dlatego z chwilą, gdy 
Urząd Marszałkowski podjął decyzję 
o budowie Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej do Kartuz, powstała idea, aby prze-
dłużyć to połączenie z Kartuz poprzez 
Sierakowice do Lęborka. Czyli „spiąć” 
istniejący układ kolejowy właśnie tą byłą 
linią, która 20 lat temu została zawieszo-
na, i żeby to służyło naszym mieszkań-
com i rozwojowi gminy i całego regionu. 
Niezmiernie ważne jest to, abyśmy się 
tu nie zablokowali, jeśli chodzi o trans-
port. W ciągu 20 lat liczba samochodów 
w powiecie kartuskim wzrosła z 50 tys. 
do 130 tys.! Zwiększyło się zagęszczenie, 
spadła prędkość, pogorszyło się bezpie-
czeństwo. Kolej elektryczna na odcinku 
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Kartuzy – Sierakowice – Lębork jest dziś 
jedynym sposobem rozwiązania tego 
węzła gordyjskiego. 

Co rewitalizacja tej linii zmieni?

- Planuje się, że czas dojazdu z Siera-
kowic do Gdańska to 1 godz. 15 min., 
bez przesiadki. Jeśli to się uda to miesz-
kańcy będą przesiadać się z samochodu 
na kolej i ułatwi im to dojazd do pracy 
lub szkoły oraz powrót. Czas skróci się 
z 4 godz. do 2,5 godz. Zaś firmy, które 
świadczą usługi, raz w tygodniu będą 
wysyłać samochód z materiałami, zaś 
pracownicy codziennie będą dojeżdżać 
koleją. Spadną koszty, zmniejszy się czas, 
będą też mniejsze korki na drogach. 

A jak będzie wyglądać sprawa z kosz-
tami przejazdów, cenami biletów? Czy 
samorządy będą dopłacać, aby te ceny 
były niższe?

- Z pewnością, gdyż na całym świecie 
jest tak, że to samorządy dofinansowu-
ją transport publiczny. Ile nas – gminę 

Sierakowice – będzie to kosztować, na 
razie nie wiadomo, za wcześnie by to 
oszacować. 

Obecnie na zlecenie samorządów, któ-
re są położone wzdłuż linii kolejowej 
nr 229, wykonywane jest studium wy-
konalności. Kiedy będzie gotowe?

- Dokument jest już na ukończeniu, bę-
dzie przygotowany w październiku. Stu-
dium zakłada powstanie całego odcinka 
od Kartuz, przez Sierakowice do Lębor-
ka. Bo wówczas zostaną „spięte” dwa 
duże miasta, będzie możliwość prze-
mieszczanie się zarówno do Gdańska 
i Gdyni, jak i w stronę Lęborka i Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego. I dopiero wte-
dy cały projekt będzie miał sens ekono-
miczny. Mało tego – w godzinach, kie-
dy linia nie będzie wykorzystywana do 
przewozów pasażerskich, będzie można 
puścić tamtędy transport towarowy. To 
wydatnie zmniejszy koszty utrzymania 
tego odcinka kolejowego. 

Wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię – 

finansowanie samej inwestycji. Kto 
ma ponieść koszty odbudowy tej linii 
kolejowej?

- Właścicielem zawieszonej linii kolejo-
wej 229 jest PKP PLK. My, jako gmina 
Sierakowice – na mocy porozumienia 
z innymi samorządami leżącymi wzdłuż 
tej linii – zostaliśmy upoważnieni do zle-
cenia opracowania studium wykonalno-
ści rewitalizacji tej linii. Za tym musi iść 
następny krok, czyli znalezienie źródła 
finansowania. Ale tymi sprawami będzie 
zajmował się już właściciel przy współfi-
nansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. 
My nie jesteśmy właścicielem, więc gmi-
na nie będzie współfinansować budowy 
linii. 

Czy znane są już jakieś wstępne 
terminy?

- Jeszcze nie, ale chcielibyśmy, aby pierw-
szy etap – odcinek od Kartuz do Sierako-
wic – powstał najpóźniej do 2023 roku, 
czyli jeszcze w tym rozdaniu pieniędzy 
z funduszy Unii Europejskiej.
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Szansa 
polskiego 
biznesu

TEKST: Krzysztof Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Gaz z Polski 
na Ukrainie 
– to możliwe
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Energia i surowce energetyczne 
rządzą światowym biznesem. 
Jeszcze do niedawna ten slo-

gan był bodaj najczęściej powtarzanym 
w świecie gospodarki. Obecnie rola su-
rowców energetycznych (jak i krajów je 
eksportujących) nieco spadła, ale ciągle 
obrót gazem czy ropą wzbudza wiele 
emocji. Unia Europejska preferuje obec-
nie budowę na całym kontynencie syste-
mu gazociągów i ropociągów. Mają one 
urynkowić i odpolitycznić, obrót tymi 
surowcami. Jest nadzieja, że do ogól-
noeuropejskiego systemu dystrubucji 
gazu dołączy też Ukraina. Może to być 
ważne dla polskich firm, tam inwestują-
cych. Także tych z Wybrzeża czy Warmii 
i Mazur. 
W Kijowie i Warszawie mówi się o po-
tencjalnym połączeniu gazociągowym 
Polski z Ukrainą. Dzięki terminalowi 
gazowemu w Świnoujściu, Polska ma 
szanse gospodarować znacznymi nad-
wyżkami gazu. Tworzyłoby to możli-
wość sprzedaż gazu na Ukrainę, która 
bardzo chce odłączyć się od „upolitycz-
nionego” rosyjskiego gazu na rzecz tego 
płynącego z Europy, czyli także z Polski. 
Projekt interkonektora gazowego po-
między Polską i Ukrainą wydaje się bar-
dzo sensowny dla władz w Kijowie także 
ze względów ekonomicznych. Bo kon-
strukcja taka zmusiłaby „Gazprom” do 
rezygnacji z prób dyktowania Ukrainie 
wysokich cen gazu. Obecnie cały projekt 
jest na etapie analiz opłacalności. 
Koszt przedsięwzięcia ocenia się na oko-
ło  300 milionów euro. Strona ukraińska 
liczy na to, że pieniądze na interkonek-
tor wyłoży Europejski Bank Rozwoju. 
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A sama robota nie powinna trwać 
dłużej niźli pół roku. Przez nowe 
połączenie można by transporto-
wać co najmniej 8 miliardów me-
trów sześciennych gazu rocznie. 
Interkonektor może być także wy-
korzystywany do przesyłu gazu, 
do ukraińskich, podziemnych 
magazynów. Mają one pojemność 
32 miliardów metrów sześcien-
nych. Obecnie wykorzystywanych 
jest jednak nie więcej jak 40 – 50% 
pojemności. Druga połowa tej po-
jemności może być spokojnie wy-
dzierżawiana zachodnim firmom 
(także polskim) na przechowanie 
gazu. W takim przypadku można 
kupić gaz, gdy jest on tańszy, zma-
gazynować i wykorzystać wtedy, 
gdy zdrożeje. 
Współpraca gazowa Polski 
z Ukrainą może nabrać nowego, 
dużego tempa w roku 2019. Wte-
dy wygasają terminowe kontrakty 
ukraińskiego operatora gazowego 
(Naftohaz) z rosyjskim „Gazpro-
mem”. Strona ukraińska obawia 
się jednak, że budowa połączenia 
będzie utrudniona, po polskiej 
stronie, z racji na potrzebę wielu 
wykupów ziemi, od prywatnych 
właścicieli. Ponadto ciągle się tu 
pamięta o kłopotach i braku re-
alizacji idei ropociągu Odessa 
– Brody.  Zmniejszyć ukraińską 
determinację do budowy interko-
nektora może również spadające 
zużycie gazu na Ukrainie. Aktual-
nie Ukraina wydobywa 20 miliar-
dów metrów sześciennych gazu 
rocznie. A zużycie spadło z nie-
dawnych jeszcze 60 – 70 miliar-
dów do 30 miliardów metrów sze-
ściennych rocznie. Czyli import 
obecnie to już tylko 10 miliardów 
metrów sześciennych rocznie. 
Przy czym nie jest wykluczone 
bardziej intensywne eksploato-
wanie własnych źródeł gazu tak 
by jeszcze zwiększyć wydobycie. 
Oczywiście obecnie gospodarka 
jest w dużym kryzysie. Stąd także 
i mniejsze zapotrzebowanie gazu. 
Ale nawet, gdyby gospodarka oży-
ła, to pewnie stanie się ona o wiele 
bardziej energooszczędna niźli to 

było do niedawna.
Zakładając stabilność proeuro-
pejskiego kursu Ukrainy trzeba 
uważać, iż projekt nowego inter-
konektora jest bardzo ważny dla 
strony ukraińskiej. Przy czym 
waga ta wzrośnie (lub zmaleje) 
gdy gospodarka ukraińska wróci 
na tory rozwoju i będzie wiado-
mym ostateczny bilans energe-
tyczny kraju. 
Korzyści dla Polski z tego po-
łączenia mogą być wielorakie. 
Z jednej strony to możliwość 
handlu potencjalnymi nadwyż-
kami gazu z Polski, które mogą 
się pojawić, po pełnym rozruchu 
terminala w Świnoujściu.  Dzięki 
interkonektorowi polscy dystry-
butorzy gazu mogą także skorzy-
stać z ukraińskiego podziemne-
go zbiornika gazu. Przy czym ta 
ostatnia możliwość rysuje się tak 
w przypadku przekazywania gazu 
z Polski do zbiornika jak i wtedy 
gdyby Rosjanie nadal transporto-
wali gaz przez Ukrainę (co nie jest 
przecież wykluczone!). Bo wtedy 
nadwyżki mogłyby „czekać” na 
dalszy transport do Polski wła-
śnie w ukraińskich zbiornikach. 
Wreszcie interkonektor może być 
przez polską stronę wykorzysty-
wany do szerokiego włączenia się 
do międzynarodowego handlu 
gazem. Bo przecież jakikolwiek 
transport z i na Ukrainę musiał-
by przechodzić połączeniami 
nadgranicznymi. 
Przy czym jeśli Gazprom nie wy-
buduje nowych połączeń z Europą 
(Morze Śródziemne, Nord Stream 
II) to nie należy wykluczać (liczy 
na to strona ukraińska), że ro-
syjska firma zgodzi się na jakieś 
kompromisy z Ukrainą jeszcze 
przed zakończeniem wieloletnie-
go kontraktu. To wszystko jednak 
jak na razie tylko spekulacje. Stąd 
nie można nawet powiedzieć jakie 
firmy byłyby obecnie zaangażo-
wane w projektowanie i budowę 
samego interkonektora. Nie wia-
domo też gdzie powinien powstać 
konkretnie sam gazociąg. 
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Okazuje się, że wykańczanie mieszkań „pod klucz” staje się coraz popular-
niejsze. Wprawdzie nie wszyscy deweloperzy oferują takie usługi, ale – jak 
udało nam się dowiedzieć w firmach, które wykańczanie mieszkań mają 

w ofercie – zainteresowanie klientów stale rośnie. Czy jest to ekonomicznie opła-
calne? Czy cena jest jedynym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji, w jakim 
stanie odbierane jest mieszkanie. Jeśli chodzi o opłacalność to nie da się udzielić jed-
noznacznej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od tego, jak kupujący chce urządzić 
własne mieszkanie. Z jednej strony deweloperzy, którzy oferują usługi wykończe-
niowe lub współpracują z podwykonawcami, często mogą zaoferować niższe ceny. 
Z drugiej – wiele osób chce urządzić mieszkanie w sposób bardzo indywidualny 
i jest przekonanych, że wynajmując „własną” ekipę będą mieć większy wpływ na 
ostateczny wygląd. 
Z pewnością cena nie jest więc jedynym czynnikiem, branym pod uwagę przy podej-
mowaniu decyzji przez klienta. A co o tym mówią przedstawiciele deweloperów?

Jakie mieszkania cieszą się większym powodzeniem – w stanie surowym 
(do całkowitego samodzielnego wykończenia), czy już gotowe do zamieszkania? 
Czy deweloperzy proponują klientom wykończenie mieszkań? 

TEKST: Rafał Korbut  | ZDjĘcIA: materiały prasowe

stan deweloperski, 
czy „pod klucz”? 
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arch. aleksandra moskal
 z Zakładu Prac Wykończeniowych 

Grupy Inwestycyjnej Hossa SA:

Większym powodzeniem wciąż jeszcze cieszą się zakupy 
mieszkań w stanie deweloperskim, a ich nabywcy sądzą, 

że wykańczając mieszkanie samodzielnie zrobią to taniej. 
Z roku na rok przybywa jednak zwolenników korzystania 

z oferty wykończenia pod klucz, szczególne wśród klientów, 
którzy kupują kolejne mieszkanie. W niektórych naszych 

inwestycjach liczba lokali wykańczanych pod klucz przekra-
cza 20 proc. Osoby te wiedzą jak dużo czasu i energii trzeba 

poświęcić dla wybrania wszystkich materiałów, dopilnowa-
nia wykonawców, skoordynowania dostaw. Doświadczyły 
już problemów technicznych, z którymi nie potrafiły sobie 

samodzielnie poradzić. Wybierając wykończenie pod klucz 
dostają wsparcie architekta, który pomaga w dokonaniu 

wyborów i przygotowuje projekty, a także opiekę inżyniera, 
który martwi się o dostępność materiałów i poprawność 

wykonania prac.
Oferty na wykończenie są różne, dostosowane do różnych 

potrzeb i oczekiwań Klienta. Na rynku działają zarówno 
niezależne firmy zajmujące się kompleksowym wykończe-
niem, już po odbiorze mieszkania jak i deweloperzy, którzy 

oferują wykończenie w ramach realizacji umowy, korzystając 
przy tym z własnych podwykonawców. Zdarza się jednak 

także, że deweloperzy przy wykańczaniu mieszkań korzy-
stają z usług firm zewnętrznych oferujących kompleksowe 

wykończenia.
Grupa Inwestycyjna Hossa już od ponad sześciu lat ofe-

ruje wykończenie pod klucz. Wielu naszych wykonawców 
współpracuje z nami niemal od samego początku, więc 

znają nasze standardy i oczekiwania. Stworzone przez nas 
pakiety: Classic i Prestige, są naszymi autorskimi pomysłami 
dostosowanymi do aktualnych trendów i upodobań naszych 

klientów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Która opcja jest korzystniejsza dla klienta? To zależy m.in. 
od jego oczekiwań, ale przede wszystkim od czasu, jakim 

dysponuje. Jeśli nie ma go za dużo wykończenie „pod klucz” 
jest najlepszą opcją. 

justyna turska, 
kierownik Działu Wykończenia Mieszkań pod Klucz, EuROSTyL:

Oczywiście zdecydowana większość mieszkań, które sprzedajemy, to 
mieszkania w standardzie tzw. deweloperskim. Natomiast można powie-

dzieć, że z roku na rok zauważamy wzrost zainteresowania klientów moż-
liwością zlecenia nam wykończenia lokalu pod klucz. Takie rozwiązanie ma 

wiele zalet i klienci coraz częściej je dostrzegają. Przede wszystkim istotne jest 
to, że decydując się na wykończenie pod klucz, nie trzeba samemu szukać wykonawców ani ich 
nadzorować. Nie ma ryzyka opóźnień, ponieważ bierzemy całkowitą odpowiedzialność za termin 
wykonania prac. Jest to rozwiązanie korzystne cenowo, bowiem jako większy podmiot mamy wy-
negocjowane z dostawcami bardzo dobre ceny materiałów. Ponadto udzielamy rocznej gwarancji 
na wykonane prace. Moim zdaniem jest to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie niż samodziel-
ne wykańczanie mieszkania, zwłaszcza że mimo iż mamy ustalone pewne warianty wykończenia, 
realizujemy też indywidualne projekty, zarówno bardzo drogie, jak i bardzo ekonomiczne. Staramy 
się, aby każdy z naszych klientów znalazł w naszej ofercie wykończenia pod klucz rozwiązanie naj-
lepsze dla siebie.
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Sprawa nurtuje zwłaszcza tych, którzy 
mieszkali do tej pory w najlepiej zlokali-
zowanych dzielnicach Gdańska, a obec-

nie stoją przed dylematem, czy kupić małe 
mieszkanie w dotychczasowej dzielnicy czy też 
za tą samą kwotę zdecydować się na większe 
lokum za to oddalone od centrum. Wiadomo, 
że dla wszystkich, którzy mają lub planują po-
tomstwo, niewielkie mieszkanie szybko staje 

się za małe. Prawdą jest też, 
że wbrew pozorom człowiek 
pracujący i posiadający ro-
dzinę nie korzysta wcale tak 
często z atrakcji typu teatr, 
kino, galeria handlowa czy 
plaża. Przyzwyczajenie do 
bliskości tych rozrywek spra-
wia, że ciężko nam wyobrazić 
sobie życie bez nich, ale jeśli 
zastanowimy się, kiedy ostat-
nio byliśmy w kinie, to okazu-
je się, że od pół roku nie było 
jak do tego kina się udać, nie 

dlatego, że jest daleko, tylko dlatego, że w ogóle 
nie było na to czasu… Być może na pewnym 
etapie życia bardziej wartościowy będzie dla 
nas dodatkowy pokój niż bliskość rzeczy, z któ-
rych i tak nie korzystamy zbyt często. Ponadto 

ze względu na bardzo intensywny rozwój po-
łudniowych dzielnic Gdańska, wiele atrakcji 
i udogodnień znajdziemy właśnie tam. 
Przykładem osiedli oddalonych od centrum, 
ale oferujących wiele różnych usług są Nowy 
Horyzont i Osiedle Cytrusowe realizowane 
przez dewelopera EURO STYL. Oba osiedla są 
w dużej mierze ukończone i naprawdę bogate 
w infrastrukturę usługową. Mieszkańcy tych 
inwestycji mają do dyspozycji liczne sklepy róż-
nych branż, dobrze zaopatrzony supermarket, 
a nawet przychodnię lekarską. Na osiedlach 
znaleźć można wszystko to, co potrzebne, by 
atrakcyjnie wyglądać, a więc dentystę, fryzjera 
i kosmetyczkę. O dobrą kondycję i samopoczu-
cie można zaś zatroszczyć się w dużym i dosko-
nale wyposażonym centrum fitness, na krytych 
kortach tenisowych czy w profesjonalnych sa-
lach do squasha.  Najmłodsi mieszkańcy mają 
do dyspozycji trzy place zabaw, wielofunkcyjne 
boisko do gry i oczywiście przedszkole dosto-
sowane do tego, aby przyjąć ponad 100 dzieci. 
Mieszkając na Osiedlu Cytrusowym czy No-
wym Horyzoncie, naprawdę nie trzeba daleko 
jechać, aby załatwić podstawowe sprawy. Trud-
no uwierzyć? Warto sprawdzić samemu i zoba-
czyć, jak bardzo w ostatnich latach rozwinęły 
się południowe dzielnice Gdańska.

Czy w Gdańsku południe 
można mieszkać wygodnie?
Takie pytanie zadaje 
sobie wiele osób, któ-
re chciałyby kupić wła-
sne mieszkanie. 

TEKST:  Rafał Korbut
ZDjĘcIA:  materiały prasowe
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Najczęściej w obiegowej opinii kojarzy się 
nam ona z modelkami na wybiegu, wysta-
wami sklepów, które jak magnes przycią-
gają nasz wzrok zapraszając do wejścia. 
Kojarzy nam się również z trendami prezen-
towanymi na ulicy. Mówiąc „moda” oczyma 
wyobraźni widzimy ubrania, buty, torebki… 
jednym słowem wszystko to, co każdego 
dnia zakładamy na siebie w sposób mniej 
lub bardziej świadomy. Jednak takie pojęcie 
mody to tylko jej niewielki wycinek.                                         
Słownik Języka Polskiego (PWN) definiuje 
ją tak:
MODA – zwyczaj, obyczaj przejściowy, 
zmienny, przeciwstawiający się dotychcza-
sowej tradycji w danej dziedzinie: sztuce, 
architekturze, stylu i sposobie życia, ubie-
rania się, komunikacji społecznej, etc… 
Mimo że ta definicja wydaje się pełna, to 
jednak brakuje w niej wszystkiego, co nie-
materialne,  ulotne i tak trudne do nazwa-
nia, a co stanowi jej istotę.
Moda bowiem jest wszystkim, co nas w życiu 
otacza. Jest jak mgiełka, powietrze, wiatr… 
czujemy wszędzie jej dotyk, powiew…, ale 
nie możemy jej dotknąć, złapać, zatrzymać 
i  zmaterializować.  I właśnie w tym tkwi cały 
jej urok. To właśnie  MODA bardzo często 
decyduje o jakości i sposobie naszego ży-
cia, o postawie, przyzwyczajeniach, a nawet 
wartościach. Być może pomyślisz sobie, że 
takie twierdzenie to  nadużycie, przesada. 
Czyżby jednak?  
Któż by pomyślał jeszcze  dwadzieścia lat 
temu, że moda na palenie zmieni się tak 
diametralnie i że nagle palący będą musieli 
oddawać się swemu nałogowi w całkowitym 
odosobnieniu, co przez tyle lat wydawało 
się zupełnie nierealne. A dlaczego? Ponie-
waż obecnie panuje moda na niepalenie! 
Przy okazji na świeży oddech, zdrowy styl 
życia i sposób odżywiania się. Moda na 
ładną sylwetkę i uprawianie sportów. Po-
dobnie z piciem wody! Któż by pomyślał 
jeszcze tak niedawno, że to właśnie woda 
stanie się podstawowym, wręcz życiodaj-

grażYna PatUralska

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„ubierz duszę” i  „ubierz (J)Ego”
www.stylwwielkimmiescie.pl

nym napojem, bez którego trudno jest nam 
sobie dzisiaj nawet wyobrazić codzienne 
funkcjonowanie. To samo ze znajomością 
języków obcych: otworzył się przed nami 
świat i chcemy się z nim komunikować. A co 
z filmami, literaturą, kulturą,  restauracjami, 
kawiarniami? Dlaczego zaczynamy oglą-
dać promowane w mediach  filmy, czytać 
rekomendowane bestsellery, bywać w miej-
scach, o których właśnie się mówi? A co 
z architekturą, budownictwem, motoryza-
cją, w której aż kipi od najnowszych modeli 
samochodów? I nawet jeśli jesteś mężczy-
zną niezbyt wrażliwym na ich piękną i coraz 
bardziej niezwykłą linię,  kolory,  to z pew-
nością zwracasz uwagę na inne ich aspekty 
użytkowania, odpowiednio reklamowane 
jako niekwestionowane korzyści.  Są to np. 
albo  ich osiągi, względnie ekonomia użyt-
kowania, albo – jeśli przywiązujesz wagę do 
ekologii (która od wielu lat jest bardzo mod-

na i na czasie), na poziom zanieczyszcze-
nia środowiska, ilość wydalanych i szkodli-
wych dla zdrowia spalin. Dlaczego właśnie 
określone modele, z własnych powodów – 
a jest ich wiele,  wybieramy w określonym 
momencie? 
Odpowiedź jest niezwykle prosta, choć 
niewiarygodna: MODA!  Nowoczesność, 
dynamika, osiągnięcia techniki, rozsądna 
oszczędność, ochrona środowiska i… moż-
na by mnożyć bez końca, co jeszcze jest te-
raz modne, na czasie, co do nas przemawia 
najmocniej.  A przemawia, bo… MODA jest 
wszechobecna, ulegamy jej wpływom w róż-
nych dziedzinach życia w sposób świadomy 
i nieświadomy i nawet wtedy, jeśli otwarcie 
mówimy, że jej nie lubimy i nic sobie z niej 
nie robimy. ONA JEST – ZAWSZE I WSZę-
DZIE... I wcale nie po, by ślepo jej służyć lecz 
przeciwnie - ułatwić i uprzyjemnić nam ży-
cie, uczynić je piękniejszym.

MODA… 
dyktatorka 
czy przyjaciółka?
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W kuchni 
stawiam 

na naturalność
Z Jackiem Fedde, Szefem Kuchni FEDDE BISTRO rozmawia Zdzisława Mochnacz.

ZDjĘcIA:  Tomasz Sagan
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Jacek Fedde w kilku zdaniach 
o sobie...

- Gotuję już od ponad 20 lat. Ukoń-
czyłem gdańską szkołę gastronomicz-
ną, a swoje pierwsze zawodowe kroki 
jako kucharz stawiałem w Dworze 
Oliwskim. Chciałem jednak pogłę-
biać swoją wiedzę i doświadczenie 
kulinarne, dlatego wyjechałem na 
kilka lat za granicę. Większość swoich 
zawodowych doświadczeń zdobyłem 
w Europie Zachodniej i na Karaibach. 
Po 8 latach wróciłem do Polski. Po 
otwarciu m.in."Tłustej Kaczki" w Gdy-
ni i "Crudo" w Sopocie przyszedł czas 
na kolejny projekt FEDDE BISTRO. 
To nowoczesne i eleganckie miejsce, 
które dzięki zastosowaniu nazwy bi-
stro, pozwoli na wprowadzenie luźnej 
elegancji.

Co było inspiracją i motywem prze-
wodnim wyboru miejsca i projektu 
wnętrza restauracji?

- Ważnym aspektem, który miał spo-
ry wpływ na powstanie projektu jest 
lokalizacja. Centrum Gdyni, ul. Świę-
tojańska i charakterystyczne położe-
nie w sąsiedztwie Pomnika Harcerzy 
i Kamiennej Góry zobowiązuje do 
przyjęcia pewnych założeń. Prostota, 
ponadczasowość, nienachalna elegan-
cja. Te trzy określenia były inspiracją 
dla Macieja Ryniewicza oraz Rafała 
Kaletowskiego - naszych architek-
tów i motywem przewodnim projektu 
wnętrz Fedde Bistro. Na samym począt-
ku powstawania projektu została pod-
jęta decyzja o uszanowaniu charakteru 
gdyńskiego modernizmu, który jest wi-
zytówką Gdyni. Samo wnętrze nałado-
wane jest mnóstwem detali i szczegółów, 
odwołujących się do świeżej, gdyńskiej 
architektury pierwszej połowy XX wie-
ku. Inspiracje te można zauważyć zarów-
no w skali całego założenia, jak i samych 
materiałach wykończeniowych. Surowe 
elementy, takie jak odsłonięte miejsca, 
gdzie widać beton lub instalacje zostały 
przełamane delikatnymi i eleganckimi 
krągłościami widocznymi w konstrukcji 
baru, ścian, sufitu oraz dodatków, takich 
jak oświetlenie.

Kuchnia autorska według Pana 
przepisu?

- Preferuję kuchnię zbudowaną na se-
zonowych składnikach. Wolę dania nie-
przekombinowane, domowe. Stawiam 
w swojej kuchni na naturalność - wy-
korzystuję świeże, lokalne produkty. 
Makarony, pieczywo, ciasta, wszystko to 
przygotowuję od podstaw. W jesiennym 
menu warto zwrócić uwagę na golonkę 
wieprzową. Razem z liściem laurowym, 
zielem angielskim i pieprzem wędruje 
ona na cztery dni do dziesięcioprocento-
wej solanki wraz z włoszczyzną. Po tym 
czasie, po opłukaniu, możemy ją ugoto-
wać w wywarze z warzyw - selera, mar-
chwi, pietruszki, zielonej pietruszki oraz 
cebuli. Następnie oddzielamy mięso od 

składniki:

risotto grzYbowe 
ryż arborio 0,32 kg•	
wywar grzybowy 0,5 lit.•	
białe wino 0,15 lit•	
szalotki 0,1 kg•	
borowik świeży 0,15 kg•	
masło 0,12 kg•	
parmezan 0,05 kg•	

Podsmażyć szalotkę, ryż, borowiki i pod-
lać białym winem. Po wyparowaniu ryżu 
powoli dodawać wywar grzybowy. Gdy ryż 
jest gotowy wykańczamy risotto masłem 
i parmezanem

Piana z bUraków 
buraki 0,2 kg•	
ocet balsamiczny 0,05•	
woda 0,2•	
Cukier, sól•	

Ugotować buraki, zmiksować i wycisnąć 
sok, doprawić octem, solą, cukrem, połączyć 
z wodą. Wlać do syfonu i dodać dwa naboje 
azotowe

Polik z dzika
4 poliki z dzika•	
0,15 ml wina•	
0,05 kg jałowiec•	
Marchewka, seler, cebula, liść laurowy, •	
ziele angielskie, cukier, sól

Polik z dzika zalać zalewą z pozostałych
składników, pozostawić na noc w chłodnym
miejscu. Obsmażyć polik i dusić do miękkości.

Risotto grzybowe 
podane z pianą 
z buraków i duszonym 
polikiem z dzika

skóry i dodajemy do niego musztar-
dę dijon, zieloną pietruszkę i suszone 
śliwki. Farsz powstały w ten sposób 
zawijamy w skórę. Podajemy z ziem-
niakami puree i bigosem.

Irlandia, Francja, Karaiby - to tylko 
niektóre miejsca, restauracje, w któ-
rych Pan gotował. Co z kuchni świa-
ta znajdziemy w menu Jacka Fedde?

- W menu znaleźć można między in-
nymi szukrut. Jest to kiszona kapusta, 
wywodząca się z kuchni francuskiej. 
Ma delikatny, lekko kwaskowaty 
posmak, który zawdzięcza białemu 
winu, w którym jest gotowana. Dzięki 
niemu również jest bardzo delikatna. 
W Bistro możemy ją spróbować wraz 
z dorszem podawanym z ziemniaka-
mi w emulsji koperkowej.

Ciekawym elementem mojego menu 
jest kawior z bakłażana. Również za-
czerpnięty z kuchni francuskiej. Jest 

doskonałym dodatkiem do giczy cielę-
cej. Ważne jest, by bakłażan był dojrzały. 
Możemy to sprawdzić po ilości pestek. 
Im ich więcej, tym lepiej. Najpierw ba-
kłażana pieczemy, następnie siekamy 
i mieszamy z cebulą, kminem rzymskim, 
solą i pieprzem.

Spełnia Pan kulinarne zachcianki, tak-
że te cukiernicze, to co na deser ?

- Oczywiście tarta czekoladowa. Bazą 
do niej jest kruche ciasto z kakao, lecz 
główną rolę gra czekoladowy ganache 
robiony na creme anglaise. Dopełnienie 
smaku to mus z pistacji, pistacjowa pra-
lina oraz maliny w dwóch postaciach - 
świeżej oraz żelu.
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Prezentacje spektakli, koncer-
ty, wystawy, przeglądy filmów, 
warsztaty i inne wydarzenia, 

również z obszarów biznesu, historii, 
ekonomii i polityki, potrwają do 26 paź-
dziernika.Współorganizatorem wyda-
rzenia jest Konsulat Republiki Federal-
nej Niemiec w Gdańsku. Organizatorzy 
podkreślają, że Tydzień Niemiecki wpi-
suje się w tegoroczne obchody dwóch 
ważnych rocznic - 40-lecia Partnerstwa 
Gdańska i Bremy oraz 25-lecia podpi-
sania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie 
między Polską a Niemcami.
Cykl wydarzeń teatralnych otworzy 
spektakl „Doktor Faustus” w reż. Jo-
hanny Schall i w wykonaniu Die Bre-
mer Shakespeare Company. Słynne 
dzieło Marlowe’a w reżyserii Schall 
epatuje farsowym przepychem i atmos-
ferą rodem z berlińskich kabaretów lat 
dwudziestych. 
Kolejnym spektaklem w ramach Tygo-
dnia Niemieckiego będą „Podopieczni“ 
w reżyserii Mirko Borschta na podsta-
wie sztuki znanej noblistki Elfride Jeli-
nek w wykonaniu Bremen Theater. Je-
linek podejmuje temat napływających 
do Europy uchodźców, zmuszonych do 
porzucenia swoich rodzinnych domów 
wskutek wojen, krwawych lokalnych 
konfliktów, głodu. Kolejną propozycją 
jest spektakl wpisujący się w nurt teatru 
dokumentalnego – Stolpersteine Ba-
deńskiego Teatru Narodowego z Karls-
ruhe. Reżyser Hans-Werner Kroesinger 
oraz dramaturżka Regine Dura, korzy-
stając z archiwum teatru, odtwarzają 
proces systematycznej dyskryminacji 
oraz usuwania lewicowych i liberalnych 
artystów po 1933 roku. 
W programie Tygodnia Niemieckiego 
znajdzie się również propozycja dla 
młodszych dzieci, koncerty i prezenta-
cje z obszaru sztuk wizualnych.

Teatralny 
Tydzień 

Niemiecki
Już 19 października 2016 roku Gdański Teatr Szekspirowski zainauguruje 
kolejny festiwal w ramach cyklu Teatry Europy. Po Tygodniach Brytyjskim, 
Flamandzkim, Gruzińskim i Rumuńskim przyszedł czas na Tydzień Nie-
miecki, który intensywnością wydarzeń opanuje niemal całe Trójmiasto. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Już po raz kolejny, uczestniczki klubu 
Marka jest Kobietą spotkały się w Ho-
telu Nadmorskim w Gdyni. Celem spo-
tkania było podzielenie się inspiracja-
mi, pasjami i wymiana doświaczeń.

-To był niezwyły wieczór, taki, że nikt 
nie chciał wychodzić na długo po spo-
tkaniu, aby dalej „chłonąć” tą energię 
wyjątkowych kobiet, które przyjechały 
z różnych stron Polski, aby spotkać się 
w jednym miejscu – relacjonuej Jarosław 
Waśkiewicz, prezes klubu.

spotkanie klubu 
Marka jest Kobietą

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: Agnieszka Piasecka

7 października w Dworze Oliwskim odbył 
się DZIEŃ OTWARTY Centrum Bizneso-
wego zaprezentowano m.in. centrum kon-
ferencyjnego o powierzchni 750 m, nowej 
odsłonę menu konferencyjnego opartego 
na ekologicznych produktach regionalnych 
najwyższej jakości, live cooking szefa kuchni 
Adama Woźniaka oraz degustacje jesiennego 
menu 1611 Restaurant. Dodatkową atrakcją 
był pokaz najnowszego modelu luksusowej 
marki Volvo.

Centrum Biznesowe 
w Dworze Oliwskim
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Wyniki:

kategoria Brutto wspólna:
Lech Sokołowski 731. 
Andrzej Bagiński 792. 
Oksana Wojtkiewicz 81 3. 

stB netto 18,1-36:
Marcin Schmidt 371. 
Jan Nowak 372. 
Adam Kiczka 363. 

 
stB netto 0-18:

Anna Rydzkowska 371. 
Barbara Bobińska 372. 
Kazimierz Giełdon 363. 

Sierra Golf Club ma już czternaście lat. Z okazji 
urodzin na polu golfowym w Pętkowicach koło 
Wejherowa spotkali się klubowicze i miłośnicy 
gry w golfa. Uroczystość stanowiła doskonałą 
okazję do wspomnień i podziękowań.

Tradycji stało się zadość. Z okazji urodzin Sierra 
Golf Club zorganizowany został Jubileuszowy Tur-
niej. W wyjątkowych zmaganiach udział wzięło 
w sumie siedemdziesiąt osób. 
Uczestnicy zmagań nie tylko walczyli o pamiątko-
we statuetki, ale i wspominali początki Sierra Golf 
Club. Nowoczesny i profesjonalny obiekt sportowy 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród 
golfistów. Z jego rozwoju cieszą się zarówno klubo-
wicze, jak i sympatycy. Wszyscy w trakcie jubileuszu 
gratulowali władzom sukcesów i życzyli kolejnych 
udanych lat.

Klubowicze 
i przyjaciele 
świętowali

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Trójmiejskie kluby występujące pod 
szyldem Trefla zakończyły okres 
przygotowań do nowego sezonu. 
Jako pierwsi rywalizację rozpoczęli 
siatkarze LOTOSU Trefla Gdańsk. 
W przedsezonowych sparingach 
zawodnicy z Gdańska prezentowa-
li wysoką formę, m.in. wygrywając 
towarzyski turniej im. Arkadiusza 
Gołasia. W swoim pierwszym meczu 
sezonu 2016/2017 pokonali drużynę 
Effectora Kielce 3:1 (20:25, 25:22, 
25:21, 25:23). 

Najlepszym graczem meczu 
został wy-
b r a n y 

rozgrywający ze-
społu z Gdańska, 
Michal Masny. 
Rywalizację w se-
zonie 2016/2017 
Polskiej Ligi 
Koszykówki za-
wodnicy Trefla 
Sopot rozpoczęli 
od konfrontacji 
z mistrzem Pol-
ski Stelmetem BC 
Zielona Góra. Koszykarze po rocznej 
przerwie wrócili do ERGO ARENY. 
Trefl do przerwy prowadził z fawory-
zowanym Stelmetem BC, ale za spra-
wą przestojów w grze żółto-czarnych 
w drugiej połowie ostatecznie to zie-
lonogórzanie zanotowali inaugura-
cyjne zwycięstwo. Mecz zakończył się 
wynikiem 69:84 (24:25, 18:16, 14:22, 
13:21). Dobry debiut w PLK zanoto-
wał Nikola Marković, zdobywając dla 
Trefla Sopot 20 punktów. 
Siatkarki Atomu Trefla Sopot roz-
poczną sezon ORLEN Ligi od wyjaz-
dowego meczu z BKS PROFI CRE-
DIT Bielsko-Biała w sobotę, 15 paź-
dziernika, o godz. 18:00. Natomiast 

Trójmiejskie kluby
zainaugurowały sezon

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

pierwszy mecz w roli gospodarza roze-
grają w ERGO ARENIE w niedzielę, 23 
października, o godz. 17:00 z PTPS-em 

Piła. Bilety na spotkania wszystkich 
trzech drużyn dostępne są na stronie 
trefl.ticketsoft.pl. 
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Do SZEFA KUchNI:
 
Szef kuchni: 
Łukasz Szczepaniak
od 14 lat związany z Hotelem Haffner w Sopocie 

Największe wyzwanie: 
gotowanie dla swoich dzieci, 
które są jego największymi krytykami 

Autorytety kulinarne: 
to tajemnica Szefa, ale są, i to w kraju

Lubi korzystać z: 
skorzonery i topinamburu

cechy charakteru: 
pogodny i rzeczowy 

Ważne: 
pracuje od lat w tym samym miejscu 
i wciąż się rozwija – to prawdziwy sukces zawodowy

Przyjeżdzając do Sopotu 
należy swoją kulinarna 
podróż zacząć od haffnera.
bo smak zaczyna się 
od haffnera… 
- Łukasz Szczepaniak

Haffner w Wine 
& Food Noble Night

Gala Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Wine & 
Food Noble Night miała miejsce 17 września. Pod-
czas tego wydarzenia Szef Kuchni Łukasz Szczepa-

niak wraz ze swoim zespołem zaserwował popisowe dania 
przygotowane specjalnie na tę okoliczność.
Wine & Food Noble Night to kulinarny konkurs odbywający 
się rokrocznie we wrześniu, w którym do rywalizacji startuje 
12 restauracji z całego kraju, reprezentowanych przez swoich 
Szefów Kuchni wraz z sześcioosobowymi zespołami. 

Konkursowym zadaniem jest przygotowanie w trakcie wie-
czoru oryginalnych, autorskich potraw: przystawki i dania 
głównego. Spośród zaprezentowanych potraw publiczność 
oraz  profesjonalne jutry wybiera i nagradza najlepsze w każ-
dej z dwóch kategorii.
Tegoroczna gala była niebywałą ucztą smaków natury. Terro-
ir, świeżość, żywioły, bogactwo darów ziemi to inspiracje dla 
tegorocznych partnerów, a przede wszystkim konkursowych 
restauracji.

Sopocki Hotel Haffner wystąpił w Gali Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Wine & Food Noble Night. 
W tym prestiżowym konkursie hotel reprezentował Łukasz Szczepaniak, Szef Kuchni hotelowej restauracji Toccata.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe

"
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 „Srebrne Lwy", jury pod przewodnic-
twem Filipa Bajona, za film „Jestem mor-
dercą" przyznało reżyserowi Maciejowi 
Pieprzycy. Z kolei Platynowe Lwy - Na-
grodę za całokształt twórczości odebrał 
Janusz Majewski, reżyser, scenarzysta, 
dramatopisarz i wykładowca.

Opowieść o rodzinie Beksińskich 
jest wielkim zwycięzcą tegorocz-
nego 41. Festiwalu Filmowego 

w Gdyni. Obraz doceniło jury Konkursu 
Głównego, dziennikarze i publiczność festi-
walowa. Film zgarnął też statuetki za pierw-
szoplanowe role: męską nagrodę otrzymał 
Andrzej Seweryn i kobiecą - Aleksandra 
Konieczna. Warto wspomnieć, że Seweryn 
za swoją kreację Zdzisława Beksińskiego 
otrzymał w sierpniu nagrodę Srebrnego 
Lamparta dla najlepszego aktora na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Lo-
carno.Specjalną pozakonkursową nagrodę 
za film Powidoki dostał Andrzej Wajda, 
który na festiwalu świętował 90-lecie.
Nagroda za najlepszy scenariusz powę-
drowała do Macieja Pieprzycy za film "Je-
stem mordercą". Jest on nie tylko autorem 
scenariusza, ale i reżyserem tego obrazu. 
Natomiast nagrodę za debiut reżyserski 
otrzymał pochodzący z Gdyni Bartosz M. Ko-
walski, reżyser filmu "Plac zabaw".
Najwięcej statuetek podczas gali finałowej 41. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni zdobył film "Zjednoczone stany mi-
łości". Obraz Tomasza Wasilewskiego z Gdyni wyjedzie 
z pięcioma nagrodami: za drugoplanowe role: męską 
(Łukasz Simlat) i kobiecą (Dorota Kolak, aktorka Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku) , montaż (Beata Walentowska), 
kostiumy (Monika Kaleta) i reżyserię.

rodzina beksińskich wygrywa 
41. Festiwal 

Filmowy w Gdyni
Uroczysta gala w Teatrze Muzycznym zakończyła 41. Festiwal Filmowy w Gdyni. Wielką Nagrodę 
„Złote Lwy” dla najlepszego filmu „Ostatnia rodzina” otrzymał reżyser Jan P. Matuszyński!

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: UM Gdynia/ Karol Stańczak

to Był ostatni FestiWal z udziałem andrzeja Wajdy. ten ceniony na całym śWiecie reżyser zmarł W niedzielę 9 Października.
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W Villi Antonina w Sopocie zorganizo-
wano  pierwsze spotkanie nowej marki 
Biznes Kocha Kobiety.

Inicjatorka powstania tej inicjatywy, 
Łarysa Wujcik, mówi, że również 
wierzy, iż co raz bardziej powszechna 

opinia, że XXI wiek, to czas kobiet, znaj-
duje swoje uzasadnienie. Coraz więcej 
pań zajmuje najwyższe stanowiska w fir-
mach, rozwija własne duże firmy. Ambit-
nych i z aspiracjami kobiet jest co raz wię-
cej. Biznes to jednakmęski świat i kobie-
tom, które chcą do niego wejść, trzeba się 

dobrze przygotować oraz… wspierać się 
nawzajem. Organizatorki zaprosiły czte-
ry prelegentki, które dzieliły się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą. Jako pierw-
sza wystąpiła Joanna Cieślak-Ospalska, 
od kilkunastu lat związana z mediami 
- zarówno od strony dziennikarskiej, jak 
i PRowej. Prelegentka mówiła o tym, jak 
ważny jest brand journalism dla każdej, 
nawet najmniejszej firmy. Monika Kowal-
ska-Aćimović, od 10 lat związana z branżą 
ubezpieczeniową, obecnie pracująca jako 
manager zespołu, coach i szkoleniowiec 
oraz licencjonowany Trenera Structogra-
mu, przekazała uczestniczkom konkret-
ną wiedzę, popartą własnym wieloletnim 
doświadczeniem, na temat sprzedaży. 

Mówiła o tym, co zrobić byśmy nie sprze-
dawali, ale żeby od nas kupowano. Drugą 
część spotkania rozpoczęły 3 uczestnicz-
ki, które mogły w ciągu 3 minut zarekla-
mować własny biznes. Jest to ciekawa ini-
cjatywa Biznes kocha Kobiety, mająca na 
celu wspieranie przedsiębiorczych kobiet 
i umożliwienie im dotarcia do szerszego 
grona odbiorców. Podczas spotkania Ka-
rolina Sozańska, Dyrektor Zarządzający 
i właściciel HOLISTIC CLINIC Gdynia, 
manager z długoletnim doświadczeniem 
na stanowiskach kierowniczych w za-
granicznych korporacjach, podzieliła się 
swoim doświadczeniem w dojrzewaniu 
do decyzji opuszczenia korporacji oraz 
rozpoczęcia pracy na własny rachunek.

Biznes kocha kobiety. 
spotkanie nowej marki

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: Ewa Borkowska

W dniach 8-9 października 2016 odbyły się największe 
targi kosmetyczno-fryzjerskie w Północnej Polsce.

19 edycja Targów URODA przyciągnęła ponad 6500 zwie-
dzających z Trójmiasta, Pomorza ora z całej Polski , odbyła 
się w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym AMBEREXPO.

Targi URODA
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Urodzona w Toronto w 1990 
roku Anya Mielniczek jest 
polsko – kanadyjską artystką, 

która w 2012 roku otrzymała tytuł Ba-
chelor of Fine Arts z Queen’s Universi-
ty Kingston (Ontario). W latach 2013 
-2014 odbywała praktykę w Living Arts 
Center w Mississauga gdzie przyznano 
jej interdyscyplinarną praktykę z ry-
sunku, malarstwa i rzeźby w drewnie.  
W ostatnim czasie Anya wróciła z mię-
dzynarodowych warsztatów artystycz-
nych, które odbywały się przez 9 tygo-
dni w INSTINC Studios w Singapurze. 
Po powrocie do Kanady udostępniła 
szerszej widowni swoje prace na Exhibi-

tion Place w Toronto w ramach wystawy 
„2016 ArtistProject”, gdzie otrzymała 
własną przestrzeń wystawienniczą. Pol-
sko-kanadyjska artystka została także 
doceniona poprzez obecność w „Blog 
T.O’s TOP 20 Artists”, gdzie określono 
ją  jako jeden z 20artystów których prace 
należy koniecznie obejrzeć.„Dwoistość” 
to seria prac, które prowadzą rozważa-
nia nad wrażliwością oraz autentycz-
nością ludzkiej natury poprzez iluzję 
zwielokrotnienia oblicza lub też poprzez 
sekwencje nakładania masek. Od wcze-
snego dzieciństwa uczymy się bowiem 
noszenia masek z różnych powodów, za-
równo świadomie, jak i podświadomie. 
Noszenie maski to najprostszy sposób 
na ukrycie się, zmianę wyglądu, udawa-
nie przed innymi. Jednak maski które 
przywdziewamy, zaczynają żyć własnym 
życiem, komunikują się swoim własnym 
językiem, nabierają cech, które my sami 
chcielibyśmy mieć, skutecznie osłaniając 
nasze wnętrze i prawdziwe oblicze.

„Dwoistość” 
polsko-kanadyjskiej 
artystki

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: materiały prasowe

Anya Mielniczek, polsko-kana-
dyjska artystka zaprezentowała 
w serię swoich prac „Dwo-
istość” stanowiących  rozwa-
żania nad wrażliwością oraz 
autentycznością ludzkiej natury 
. Wystawa miała miejsce 
w Domu Polonii w Krakowie.
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Dla sympatyków żeglarstwa 
European Championship 
ORC jest tym, czym Euro 

dla kibiców piłkarskich. Mistrzostwa 
odbędą się w dniach 21 – 29 lipca 
2017 roku. 
- Są to pierwsze międzynarodowe 
mistrzostwa jachtów morskich na 
taką skalę w Polsce – mówi Łukasz 
Trzciński, wiceprezes ds. morskich 
w Pomorskim Związku Żeglarskim. 
- Nigdy dotąd tyle jednostek nie za-
witało do naszego kraju, aby rywa-
lizować w klasyfikacji ORC. Warto 
wspomnieć, że zmagania załóg 
będzie można obserwować z licz-
nych trójmiejskich plaż, a całą flo-
tę najszybszych morskich jachtów 
Europy będzie można podziwiać 
w historycznej Marinie, w samym 
sercu gdańskiej starówki, gdzie 
załogi spłyną po wyczerpujących 

zmaganiach na Morzu Bałtyckim. 
Warto wiedzieć, że w trakcie Mistrzostw ORC li-
czą się umiejętności, a nie technologia. Przy dzi-
siejszym zróżnicowaniu jachtów i użytych przy ich 
konstrukcji rozwiązaniach technicznych, trudno 
spotkać dwie jednostki o identycznych parametrach. 
Formuła ORC to naukowo opracowany system, któ-
ry wyrównuje szanse wolniejszych i szybszych jed-
nostek, pozwalając porównać ze sobą jachty różnych 
producentów i rozmiarów. Dzięki wysiłkom i zaan-
gażowaniu między innymi Pomorskiego Związku Że-
glarskiego formuła ORC jest coraz częściej wybierana 
przez rodzimych żeglarzy, ścigających się na jachtach 
morskich, którzy są w stanie spełniać wysokie wyma-
gania stawiane przez ORC, dotyczące szybkości oraz 
bezpieczeństwa jachtów.

Żeglarskie Euro 
po raz pierwszy w polsce
W lipcu 2017 roku Gdańsk gościł będzie ponad 700 najlepszych europejskich żeglarzy. Polska, pokonując 
wiele żeglarskich potęg, została wybrana na organizatora dziesiątych Żeglarskich Mistrzostw Europy ORC. 

TEKST: Anna Walk| ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Nowoczesny design, ekologiczne roz-
wiązania w towarzystwie klimatycznej 
Starówki, czyli ciekawy mariaż nowo-
czesności z historią. W Gdańsku otwo-
rzono hotel ibis Gdańsk Stare Miasto, 
to pierwszy w mieście obiekt tej marki.

W hotelu dostępnych jest 120 pokoi, 
w tym 80 dwuosobowych, wyposażo-

pierwszy hotel 
marki Ibis

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: materiały prasowe

jak i multimedialny. W całym hotelu do-
stępny jest szybki internet WiFi.
Hotel został stworzony w nowoczesnym 
stylu Avanzi, którego głównym założe-
niem jest otwarta przestrzeń wspólna, 
dająca gościom poczucie swobody i  nie-
formalnej atmosfery.   
Ibis Gdańsk Stare Miasto, podobnie, jak 
otwierany we wrześniu Mercure Kraków 
Centrum, będą pierwszymi w Polsce ho-
telami w zielonej certyfikacji BREEAM. 
Przynosi ona takie korzyści dla hoteli, jak  
redukcja  zużywanej energii, wody oraz 
kosztu wywozu odpadów. Dzięki temu 
zmniejszają się koszty operacyjne, a przy 
tym wzrasta wartość nieruchomości.

nych w łóżka Sweet Bed typu Queen. 
Zostały one zaprojektowane zgodnie ze 
standardem „Sweet Room”, co umożliwia 
dostosowanie przestrzeni do upodobań 
i potrzeb gości. We wszystkich poko-
jach obowiązuje zakaz palenia.  Dla osób 
z dziećmi hotel oferuje 12 pokoi rodzin-
nych, gdzie oprócz łóżka znajduje się roz-
kładana sofa. 
Inwestor podkreśla, że Hotel ibis Gdańsk 
Stare Miasto to również wygodne miejsce 
na spotkania biznesowe - oferuje 86 m² 
nowoczesnej, klimatyzowanej przestrze-
ni konferencyjnej. Sale wyposażone są 
w niezbędny sprzęt, zarówno biurowy, 
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Za organizację VIII Targów Motoryzacyjnych 3TM odpowiadała zrze-
szona w naszej organizacji Agencja Reklamowa Medium z Gdańska.
Spotkanie otworzył Wojciech Stybor, właściciel Agencji MEDIUM. 

Pierwsza prelekcja należała do Karoliny Romanowicz z Ośrodka Szkolenia 
Kierowców POLDEK, będącego członkiem Sekcji Transportu i Motoryzacji 
„Pracodawców Pomorza”. Karolina Romanowicz wyjaśniała, jaki wpływ ma 
jakość szkolenia kierowców na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
zmniejszaniu kosztów ponoszonych na utrzymanie floty pojazdów. Ośrodka 
Szkolenia Kierowców POLDEK działa nieprzerwanie od 1996 roku. W 2013 
roku otrzymał uprawnienia do szkolenia instruktorów prawa jazdy. Ośrodek 
posiada akredytację Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Spotkanie kontynuowała Małgorzata Mulak, 
Dyrektor Zarządzający firmy Compet Polska. 
Wykład poświęciła kwestii optymalizacji kosz-
tów utrzymania własnej floty. Firma tworzy 
pierwszą w Polsce franczyzową sieć blachar-
sko-lakierniczą. Konferencję zakończyła pre-
zentacja Rafała Czajki na temat budowy wła-
ściwego wizerunku i promocji firmy w prze-
strzeni internetu.
Targi Motoryzacyjne 3TM organizowane są ze 
wsparciem Polskiego Związku Motorowego, 
który od samego początku jest partnerem 
imprezy. Dzięki współpracy pomiędzy orga-
nizatorem Targów a PZMot zrealizowanych 
zostało wiele programów szkoleniowych do-
tyczących udzielania pierwszej pomocy, a tak-
że tematów związanych z bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym.
Targi 3TM są przeglądem wszystkiego, co 
dzieje się na rynku motoryzacyjnym. Organi-
zatorzy przybliżają zwiedzającym ofertę naj-
lepszych firm – dealerów samochodów oso-
bowych i ciężarowych, motocykli, skuterów, 
quadów, a także propozycje z zakresu usług 
branży motoryzacyjnej.

Pracodawcy Pomorza 
w kierunku 

motoryzacji
W gdańskim Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowym Amber Expo w 
Gdańsku-Letnicy odbyły się VIII Targi 
Motoryzacyjne 3TM. Największa 
impreza motoryzacyjna w północnej 
Polsce miała swój początek w trakcie 
tzw. „Dnia dla Flot i Przedsiębiorców”, 
czyli konferencji biznesowej, której 
partnerem byli między innymi „Pra-
codawcy Pomorza”. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: Pracodawcy Pomorza
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nowości 
na targach
Za nami  największa impreza motoryzacyjna w północnej Polsce. Wielu wystawców, największa w historii liczba odwie-
dzających oraz motoryzacyjne nowości – tak wyglądała VIII edycja Targów Motoryzacyjnych 3TM. 

TEKST: Rafał Korbut  | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Po raz pierwszy targi odbyły się w 
Amber Expo w Gdańsku. Stało się 
tak w związku z rozwojem imprezy 

i dużym zainteresowaniem wystawców, 
a także coraz większą ilością odwiedza-
jących gości. 
- Targi Motoryzacyjne 3TM nie są impre-
zą regionalną – podkreśla Wojciech Sty-
bor, organizator. - Z racji wielu imprez 
towarzyszących, które mają wymiar 
międzynarodowy, otwieramy się na no-
wych uczestników. Od kilku lat z zado-
woleniem obserwujemy obecność gości 
z innych regionów Polski, a także z Rosji, 

Szwecji i Norwegii.
Impreza obyła się na całym obiekcie 
AmberExpo i zajęła powierzchnię 12 ty-
sięcy metrów kwadratowych w halach i 
10 tysięcy metrów kwadratowych na ze-
wnątrz. W imprezie wzięło udział ponad 
40 wystawców. Zaprezentowano ponad 
130 samochodów, 40 modeli motocykli 
i szereg usług z branży motoryzacyjnej. 
Wystawcy zaprezentowali modele sa-
mochodów, które były premierami pol-
skimi różnych marek m.in: najnowsze 
Mercedesy C Cabrio, GLC Coupe, GLC 43 
AMG oraz E 43 AMG, Mazda 6 (2017), 

Audi A5 Sportback, BMW i8, Hyundai 
IONIQ, Toyota C- R, Opel Mokka X, Za-
fira, Ford Edge, VW Amarok, Jaguar F-
Pace, Maserati Levante i wiele innych.
Sporą atrakcją w niedzielne popołu-
dnie było pojawienie się ambasadorów 
wszystkich marek Grupy Zdunek, czyli 
Mateusza Borka (BMW), Katarzyny Figu-
ry (MINI), Anety Zając (Nissan), Krzysz-
tofa Głowackiego oraz Piotra Myszkę 
(Renault).
Targi odwiedziło 16 tysięcy gości. Ponad 
3 tysiące gości oglądało również zmaga-
nia w 9 i 10
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rundzie zawodów Drift Masters Grand 
Prix. Zawody były transmitowane na 
żywo na Polskę, Rosję, Litwę, Białoruś, 
Ukrainę, Słowację, Czechy i Niemcy. 
Dzięki temu impreza przyciągnęła nową 
grupę odwiedzających i wyszła poza wy-
miar lokalny. 
Tradycyjnie przyznana została nagroda 
Amber Car – dla samochodu Targów 
3TM. Tytuł auta targów Amber Car 2016 
przyznano Toyocie C-HR, zaś wystawcą 
Targów 3TM został dealer Mercedesa 
BMG Goworowski - dealer samochodów, 
a także firma AC Motors, która repre-

zentowała Yamahę – wystawca moto-
cykli. Wyróżnienia dla wystawcy targów 
powędrowały do firm: British Automo-
tive - wystawcy Jaguara i Land Rovera; 
Zdanowicz wystawcy Subaru i Ssangy-
onga oraz dla firmy Plichta – wystawcy 
samochodów grupy Volkswagen.
Zorganizowano też Dzień dla Flot i 
Przedsiębiorców. Dzień ten był dedy-
kowany sektorowi B2B. Przedsiębiorcy 
mieli okazję wziąć udział w warsztatach, 
szkoleniach i oczywiście zapoznać się z 
ofertą wystawców. 
- Uważam, że targi były bardzo udane 

– ocenia Wojciech Sadoch, wiceprezes 
Peugeot Intervapo. - Zorganizowane 
są w dobrym miejscu, zapewniona jest 
odpowiednia powierzchnia wystawo-
wa. Stoiska wystawców były okazałe, 
zaś klientów – co potwierdził organiza-
tor – znacznie więcej niż w poprzednich 
edycjach. Taka impreza jak targi moto-
ryzacyjne jest potrzebna. Każdy z pro-
ducentów ma przecież co najmniej raz 
w roku nowe modele i właśnie targi są 
okazją dotarcia do większej ilości poten-
cjalnych klientów i pokazania im swoich 
nowości.



g a d ż e t o m a n i a

Innowacyjny 
smartwatch
Firma Samsung Electronics CoGe-
ar S3 – intrygujący i innowacyjny 
smartwatch, który ugruntowuje po-
zycję lidera firmy w kategorii techno-
logii ubieralnych. Gear S3, zainspirowa-
ny wyglądem tradycyjnych zegarków, 
łączy ponadczasowe wzornictwo z najno-
wocześniejszą technologią mobilną, nor-
mą wodoodporności IP68, płatnościami mobilnymi, 
*łącznością LTE,* a także wbudowanym modułem GPS.

Wydajne dyski SSD
 
Samsung Electronics zaprezentował dyski pół-
przewodnikowe (SSD) Samsung 960 PRO i 960 EVO 
z interfejsem NVMe. To kontynuacja technologii 
NVMe, zapoczątkowanej w ubiegłym roku serią 
SSD 950 PRO. Teraz, dzięki modelom 960 PRO 
i EVO, Samsung znów przyspiesza rozwój techno-
logii pamięciowej i wieloterabajtowych dysków 
SSD. Większa pojemność i prędkość otwiera nowe 
możliwości zarówno dla zwykłych konsumentów, 
jak i profesjonalistów.

Wykorzystano w nim najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie obrazowania cyfrowego, jak hy-
brydowy system AF oparty na detekcji fazy 
oraz firmowe rozwiązania dedykowane dla 
aparatów z mocowaniem typu A, do któ-
rych należy technologia przepuszczalnego 
lustra TMT. W wyniku tego połączenia, po-
wstał profesjonalny korpus dedykowany 
fotografom sportu i przyrody. 

Flagowiec 
od Sony

Nowoczesne 
dyski SSD
Firma ADATA przygotowała wyjąt-
kowo wydajne dyski SSD. Nowa seria XPG 
SX8000 korzysta z dobrodziejstw interfejsu PCIe 
3.0 x4 i protokołu NVMe, dzięki czemu może pochwalić się 
transferami do 2400 MB/s. Seria XPG SX8000 obejmuje nośniki 
typu M.2 2280 w czterech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 
256 GB, 512 GB i 1 TB (dostępna w późniejszym terminie).

Zestawy 
muzyczne 
od Sony
W ofercie firmy Sony pojawiły 
się dwa nowe zestawy muzyczne 
o dużej mocy. Modele GTK-XB5 
i MHC-V77DW są idealne dla mi-

łośników głośnych zabaw w gro-
nie znajomych. Producent podkreśla, 

że oba zestawy znakomicie radzą sobie z przenosze-
niem atmosfery klubu do domowego salonu, czy two-
rzeniem festiwalowego nastroju w ogrodzie.








