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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ko-
lejny, 48 numer Expressu Biznesu.

Lekturę numeru proponujemy rozpocząć od tekstu „O gości 
dbamy najpiękniej jak potrafimy”. W tym wywiadzie z właści-
cielkami hotelu Wieniawa&Spa można przeczytać o specy-
fice prowadzenia rodzinnego biznesu i nietuzinkowej ofercie 
obiektu;  Panie podkreślają także, że warto traktować gości po 
królewsku.

W aktualnym numerze wspominamy także o ważnych nagro-
dach, które trafiły do pomorskich firm – napisaliśmy o Wielkiej 
Gali Liderów Polskiego Biznesu, wspomnieliśmy także o na-
grodach wręczonych podczas jubileuszowej edycji Konkursu 
o Pomorską Nagrodę Jakości. W numerze można przeczytać  
także obszerny materiał na temat Gali Evening Pracodawców 
Pomorza. Opublikowaliśmy również relację z wręczania statu-
etek „Wierzyczanki 2016”.

Nie zapomnieliśmy także o tematach samorządowych – 
udało nam się porozmawiać z burmistrzem Kartuz, wójtem 
gminy Cedry Wielkie i wójtem gminy Kosakowo. Wspomniamy 
także o ważnych inwestycjach miejskich w Trójmieście i powie-
cie wejherowskim.

Państwa uwadze polecamy również artykuł „Przedsię-
biorcy o przedwojennych przedsiębiorcach”, który stano-
wi inspirujący i ciekawy przykład współpracy przedstawi-
cieli biznesu w celu uhonorowania dawnej historii Gdań-
ska. Pomysłodawcy książki historycznej, którą opisujemy 
w materiale zapowiedzieli również kolejne, wspólne działania.  
Tradycyjnie już, numer zamyka dział Lifestyle, gdzie można 
przeczytać relacje z ważnych wydarzeń biznesowych, kultural-
nych i sportowych i krótki wywiad z szefem kuchni egzotycznej 
restauracji. Nie zapomnieliśmy o materiałach poradnikowych – 
kreatorka wizerunku i stylistka Grażyna Paturalska w swoim 
felietonie podpowiada jak wybrać typ kolorystyczny sylwetki.

              Zapraszamy do lektury!

Piotr Ruszewski
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POMORSKIE 
FIRMY 
docenione 

na gali BCC

CZtERy fiRMy Z LOży GDAńSKiEJ BUSiNESS CENtRE CLUB ZDOByły NOMiNACJE W KONKURSiE LiDER 
POLSKiEGO BiZNESU  - BMG GOWOROWSKi SP. Z O. O., BiBUS MENOS SP. Z O.O., DCt GDAńSK S.A., 
KBR POLAND SP. Z O.O.  NOMiNACJE WRęCZONO PODCZAS DWUDZiEStEJ tRZECiEJ EDyCJi  WiELKiEJ 
GALi LiDERóW POLSKiEGO BiZNESU, KtóRA POD KONiEC StyCZNiA MiAłA MiEJSCE W WARSZAWiE.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: BCC

Diament dla Portu Lotniczego Gdańsk odebrał Tomasz Kłoskowski, 
prezes zarządu gdańskiego lotniska

Diament dla firmy Trans Polonia odebrał Dariusz Cegielski, prezes spółki
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Podczas warszawskiej gali wręczono 
Nominacje i Złote Statuetki Lidera 
Polskiego Biznesu, a laureaci z po-
przednich lat, którzy utrzymali po-
zycję na rynku, otrzymali Diamen-
ty do swoich Statuetek. Nominację 
w konkursie Lider Polskiego Biznesu 
zdobyły cztery firmy z Loży Gdań-
skiej: BMG Goworowski Sp. z o. o., 
Bibus Menos Sp. z o.o., DCT Gdańsk 
S.A., KBR Poland Sp. z o.o. 
Do prestiżowego grona zwycięzców 
i posiadaczy Złotej Statuetki Lidera 
Polskiego Biznesu dołączyła firma 
BMG Goworowski Sp. z o.o.
Organizatorzy wydarzenia wręczali 
także  Diamenty do Złotych Sta-
tuetek, które trafiały do laureatów 
z lat poprzednich, którzy utrzymali 
bądź wzmocnili pozycje swoich firm 
na rynku. W regionie pomorskim 
diamentami zostało wyróżnionych 
dziewięciu przedsiębiorców: Przed-
siębiorstwo Budowlane Górski Sp. 
z o.o. Sp.k., Argo S.A., Port Lotniczy 
Gdańsk Sp. z o.o., Trans Polonia S.A., 

Almar Sp. z o.o., Drutex S.A., Zakła-
dy Farmaceutyczne Polpharma S.A, 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Interna-
tional Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. 
Złotą Statuetkę BCC za 20-letnią 
realizację misji BCC na Pomorzu 
otrzymał także  Maciej Dobrzyniec-
ki, Kanclerz Loży Gdańskiej BCC. 
Ważnym punktem gali było wręcza-
nie Medali Solidarności Społecznej, 
które trafiają do osób zaangażo-
wanych społecznie, pomagających 
potrzebującym, propagujących ideę 
odpowiedzialności społecznej biz-
nesu i budujących solidarność spo-
łeczną. W tym roku uhonorowani 
zostali: s. Małgorzata Chmielewska 
(Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb 
Życia”), Beata Drzazga (Betamed), 
Krzysztof Pruszyński (PRUSZYŃ-
SKI sp. z o.o.), Michał Stan i Marcin 
Stan (Cityboard Media).

NOMINACJE W KONKURSIE 
LIDER POLSKIEGO BIZNESU 

BMG Goworowski Sp. z o. o.•	
Bibus Menos Sp. z o.o.,•	
DCT Gdańsk S.A.,•	
KBR Poland Sp. z o.o. •	

ZłOTA STATUETKA LIDERA 
POLSKIEGO BIZNESU

BMG Goworowski Sp. z o.o.•	

DIAMENTY DO ZłOTYCH STATUETEK

Przedsiębiorstwo Budowlane    •	
Górski Sp. z o.o. Sp.k., (dzwieiąty diament)
Argo S.A.(ósmy diament)•	
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (siódmy diament)•	
Trans Polonia S.A., (czwarty diament)•	
Almar Sp. z o.o. (trzeci diament)•	
Drutex S.A. (trzeci diament)•	
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A •	

         (drugi diament)
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki  •	
Cieplnej Sp. z o.o.  (pierwszy diament)
International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.  •	
(czwarty diament)
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O Gości
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dbamy 
najpiękniej 

O Gości

jak potrafimy

ZDjĘcIA: materiały prasowe

Z DOROtą KARNiKOWSKą i ELżBiEtą POHL DUCZMAL
WłAśCiCiELKAMi HOtELU**** WiENiAWA & SPA 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ
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Hotel Wieniawa & SPA to urokliwe miejsce. Idealna lo-
kalizacja niedaleko morza i Trójmiasta. Jakie były Wa-
sze początki?
 
- Hotel Wieniawa jest spełnieniem marzeń naszego Taty.  
- mówi Dorota Karnikowska. Kiedy w 2006 roku oka-
zało się, że zrujnowana nieruchomość w Rekowie Gór-
nym jest na sprzedaż, nie wahał się ani chwili. Od razu 
widział w niej możliwość prowadzenia małego, rodzin-
nego hotelu. Z przyjemnością i z zapałem przystąpiliśmy 
do realizacji jego zamysłu. W ciągu roku udało się zre-
witalizować zabytkowy pałac z XIX wieku, jak również 
ponad 3-hektarowy park wokół obiektu. Prowadzenie 
remontu pod nadzorem konserwatora nie było łatwe. 
Tym bardziej ten sukces dał nam dużo zadowolenia 
i satysfakcji. Z powodzeniem rozpoczęłam działalność. 
Kameralne pokoje, elegancka restauracja, piękne wesela 
w plenerze - to wszystko znalazło uznanie wśród naszych 
Gości. Szybko okazało się, że to miejsce ma jeszcze więk-
szy potencjał i w 2011 roku wspólnie podjęliśmy decyzję 
o rozbudowie. Wtedy to do wspólnego biznesu dołączyła 
moja siostra, Elżbieta Pohl-Duczmal, która we wspólnym 
biznesie zajęła się rozwojem części SPA i Wellness. Dziś 
naszym Gościom oddajemy do dyspozycji trzydzieści 
pokoi i apartamentów, piękną restaurację z tarasem, eks-
kluzywne SPA z wyjątkowym Hammamem, w którym 
wykonujemy rytuały zabiegowe dla dwojga, wszystkie 
nasze gabinety zabiegowe są podwójne, gdyż bardzo nam 
zależy, aby czas spędzony we dwoje w naszym Hotelu 
był  faktycznie czasem spędzonym razem, a także basen 
z ławą z hydromasażem, saunę z aromaterapią, kom-
fortowe i klimatyzowane sale konferencyjne oraz wiele 
atrakcji sportowych, tj. tenis, squash i golf.
I tak „stuknęło” nam 10 lat!  W tym roku obchodzić  bę-
dziemy piękny jubileusz!

Czym wyróżnia się Pałac Wieniawa?
 
- Najważniejszym wyróżnikiem jest to, że hotel pro-
wadzi rodzina. Zależy nam na tym, aby Goście czuli 
się jak w domu. Otaczamy ich troską, starając się speł-
nić ich oczekiwania. Na pewno wyróżnia nas poło-
żenie - blisko Trójmiasta, a jednocześnie w pięknym 
otoczeniu zieleni, na skraju Puszczy Darżlubskiej. 
Kameralność naszego kompleksu zapewnia grupom 
konferencyjnym doskonałe warunki pobytu, tj. po-
łączenie obowiązków zawodowych z aktywnym wy-
poczynkiem, integracją i relaksem. Gościom indy-
widualnym zapewnia odpoczynek w komfortowych 
warunkach, w obiekcie zabytkowym z łatwym dostę-
pem do atrakcji Trójmiasta. Jesteśmy przekonane, że 
Goście opuszczają nasz Hotel z pozytywnymi emocja-
mi i mile wspominają chwile spędzone w Wieniawie. 
Jesteśmy propagatorkami zdrowego i hedonistycz-
nego trybu życia, więc w pakietach pobytowych pro-
ponujemy Gościom dużo aktywności sportowych, tj. 
aquaaerobic, cross water, tai chi, rowery oraz naukę 
gry w tenisa, golfa i squasha. W naszych propozycjach 
menu każdy znajdzie coś dla siebie: wegetarianie, oso-
by na diecie bezglutenowej, chorzy na cukrzyce typu 2, 
chętni na szybki, weekendowy detox, a także smakosze 
tradycyjnej kuchni polskiej oraz europejskiej.
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Wieniawa to także hotel konferencyjny. Co znaj-
dzie w Państwa ofercie Gość biznesowy?
 
- Wieniawa nie jest obiektem sezonowym. Dzia-
łamy przez cały rok. Stąd nasza oferta skierowa-
na jest nie tylko do klienta indywidualnego, ale 
również do grup. Do dyspozycji gości oddajemy 
komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne, 
nowocześnie i w pełni wyposażone multimedial-
nie. Dodatkowo oferujemy smaczne i różnorodne 
przerwy kawowe, zabiegi spa, rytuały saunowe, 
lekcje golfa z instruktorem oraz dyskotekę, a także 
zabawy plenerowe, grille, wieczory szantowe, fir-
mowe olimpiady sportowe itp.
 
Po pracy czas na odpoczynek. Kameralne, pod-
miejskie SPA & Wellness to idealne miejsce na 
relaks.

- Rekowo Górne to wieś położona na obrzeżach 
Trójmiasta, w drodze na Półwysep Helski. Z głów-
nej drogi widać wieżę pałacu, górującą nad tym 
terenem. To bardzo blisko Trójmiasta, z centrum 
Gdańska można tu dotrzeć w 40 minut i znaleźć 
się w innym świecie. Wiejski klimat, cisza i bli-
skość lasu. Czego trzeba więcej po trudach całego 
tygodnia pracy? Gościom oferujemy spędzenie ca-
łego dnia w SPA WIENIAWA. Relaksujące zabiegi, 
atrakcje sportowe, lunch czy też obfity obiad. Nasz 
Gość wraca do domu wypoczęty i pełen energii na 
kolejny tydzień.

Praca połączona z pasją. Czy według Pań to prze-
pis na sukces?
 
- Mówi się, że jeśli w pracy robimy to, co lubimy, 
nie pracujemy. I chyba tak jest w naszym przypad-
ku. Prowadzenie hotelu i spa wymaga dużego za-
angażowania. My angażujemy się na 100 proc, ale 
otrzymujemy to również od naszych pracowników. 
Bez nich na pewno nie udałoby się nam osiągnąć 
takiego sukcesu. 
 
Jakimi słowami witacie Gości?
 
- Dbamy o naszych gości najpiękniej jak potrafi-
my, wręcz po królewsku, więc zawsze witamy ich 
z uśmiechem. U nas każdy znajdzie czas dla siebie 
i swojego partnera. Czas nie tylko na wyciszenie, 
ale i aktywność. Dodatkowo odnajdzie pasje swo-
jego życia.
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W  2 0 1 7 
gospodarka 
wyraźnie zwolni

p.o. prezesa LoTos peTrobaLTic s.a. 

Rada Nadzorcza spółki Lotos Petrobaltic powołała go do 
pełnienia obowiązków prezesa spółki w związku z rezygna-
cją Marcina Jastrzębskiego. Grzegorz Strzelczyk studiował 
na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Admini-
stracji i Biznesu w Gdyni. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 
roku jako ekspedytor w Zarządzie Morskiego Portu Handlo-
wego Gdańsk. Od 1990 do roku 2006 roku pracował w pol-
skim oddziale szwajcarskiej firmy SGS. W latach 2006-2008 
pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. restruktu-
ryzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A. 

prezes energa sa

Nowy prezes zarządu Energa SA pracę rozpocznie na po-
czątku marca. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ochrony 
Środowiska w Radomiu. W latach 1999-2005 pełnił funkcję 
kierownika w firmie Elektroplast, gdzie następnie pracował 
jako dyrektor. Ponad dwie kadencje sprawował urząd wój-
ta gminy Pcim. Od 27 listopada 2015 roku pełnił obowiązki 
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Na stanowisko prezesa powyższej Agencji powołany zo-
stał 13 stycznia 2016 roku. 

Kto, 
GDZIE
I ZA KOGO
tRWA KARUZELA PERSONALNA W REGiONiE. 
W CiąGU OStAtNiCH KiLKU tyGODNi 
DO ZMiAN PERSONALNyCH DOSZłO NiE 
tyLKO W POPULARNyCH SPółKACH, ALE 
i iNStytUCJACH KULtURy ORAZ NAUKi. 
SPRAWDź, PRZED KiM StOJą NOWE 
WyZWANiA, A KtO NAJWAżNiEJSZE ZADANiA 
MA JUż ZA SOBą. 

GRZEGORZ STRZELCZYK,

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

DANIEL OBAJTEK
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dyr. sporTowy Lechii gdańsk

Nowy dyrektor sportowy to wychowanek biało-zielonych. 
Jako piłkarz klub reprezentował w latach 2002-2005. Potem 
występował w Czarnych Pruszcz Gdański, Bałtyku Gdynia 
oraz Cartusii Kartuzy. Po zakończeniu kariery piłkarskiej 
zaczął działać w strukturach gdańskiego klubu. Najpierw był 
pracownikiem, a następnie menedżerem pionu sportowego. 
Od początku lutego zajmuje stanowisko dyrektora sporto-
wego. Wcześniej powyższą funkcję pełnili m.in. Radosław 
Michalski oraz Tomasz Kafarski, który równocześnie był tre-
nerem pierwszego zespołu. 

prezes  poLsko-amerykańskiego 
TowarzysTwa hisTorycznego

Dr Anna Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego Uniwer-
sytetu Gdańskiego objęła stanowisko prezesa Polsko-Ame-
rykańskiego Towarzystwa Historycznego na kadencję 2017-
2018. PAHA jest amerykańską organizacją naukową, której 
misją jest prowadzenie i promocja badań nad Polonią amery-
kańską – jej historią, kulturą, a także dziejami migracji i pol-
skiej diaspory w ujęciu porównawczym. Anna Mazurkiewicz 
jest autorką dwóch książek poświęconych reakcji Stanów 
Zjednoczonych na wybory prezydenckie i parlamentarne 
w Polsce w latach 1947 i 1989. Jej zainteresowania naukowe 
obejmują amerykańską politykę wobec krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej i aktywność polityczną uchodźców z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej w USA po II wojnie światowej. 

dyrekTor arTysTyczny poLskiej
FiLharmonii bałTyckiej

Gruziński dyrygent będzie przygotowywał program i dbał 
o poziom artystyczny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Pracę 
na stanowisku dyrektora artystycznego ma objąć w marcu. 
George Tchitchinadze to dziś jeden z najbardziej uznanych 
artystów pochodzących z Gruzji. Jego kariera rozpoczęła się 
w 1998 roku - debiutował występami w charakterze dyrygenta 
operowego podczas Międzynarodowego Festiwalu Operowe-
go w Tbilisi. W Japonii był Dyrektorem Muzycznym Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzycznego, a oprócz tego stanął także 
przed pulpitem dyrygenckim - poprowadził Orkiestrę Muzeum 
Ermitażu z Sankt Petersburga. Dwa lata później podczas Mię-

zasTępca prezydenTa gdańska

Nowa zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej jest 
absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę 
zawodową rozpoczęła w dużej kancelarii prawnej, w któ-
rej najpierw odbywała praktyki, a następnie nawiązała 
współpracę. W latach 2006 – 2007 pracowała w Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku jako asystentka prezydenta Pawła 
Adamowicza, a następnie została pełnomocnik prezyden-
ta Gdańska ds. organizacji największej w historii miasta 
imprezy sportowej, tj. UEFA EURO 2012. Obecnie jest ko-
ordynatorem ds. prawnych w zespole doradztwa i analiz 
w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

JANUSZ MELANIUK,

ANNA MAZURKIEWICZ

GEORGE TCHITCHINADZE

ALEKSANDRA DULKIEWICZ,
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Zrobili dużo. 
Za niewielkie pieniądZe.

DyREKtOR GDAńSKiEGO URZęDU PRACy ROLAND BUDNiK, 
ROZPOCZyNAJąC 25 StyCZNiA BR. UROCZyStOść W tEAtRZE 
SZEKSPiROWSKiM Z OKAZJi DNiA PRACOWNiKA PUBLiCZNyCH 
SłUżB ZAtRUDNiENiA, POWiEDZiAł: 
- ROK 2016 PRZESZEDł DO HiStORii Z BARDZO DOBRą OPiNią. 
StOPA BEZROBOCiA SPADłA DO 3,6%, 10 tyS. OSóB BEZROBOtNyCH 
PODJęłO PRACę, OSiąGNęLiśMy EfEKtyWNOść NA POZiOMiE 85% 
- tO ZNAKOMity WyNiK...

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: GuP

Dzień 
pracowników 
GdańskieGo UrzędU Pracy
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Tego samego zdania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Minister Elżbieta Rafalska już 23 stycznia br. w Katowicach nagrodzi-
ła 16 Urzędów Pracy w kraju wyróżnieniami za uzyskanie w 2016 roku 
najwyższej skuteczności w zakresie  aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych. Gdański Urząd Pracy jest na 4 miejscu w kraju, a na pierwszym 
w województwie pomorskim oraz wśród Miast Unii Metropolii Polskich.
Dyrektor Budnik poinformował z satysfakcją, że jego instytucja uzupeł-
niła swój zakres działania. Pomaga nie tylko pracownikom ale i praco-
dawcom. Już pod koniec marca 2016 do Olivia Business Centre (na 13 
piętro budynku Olivia Six), wprowadziło się Job Office. Boom inwestycyj-
ny w Trójmieście powoduje, że o wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę 
jest coraz trudniej, więc pracownicy ww. biura wspierają przedsiębiorców 
w pozyskiwaniu odpowiednich osób. Nie tylko tworzą bazy danych ew. 
pracowników, ale też informują pracodawców o stażach, szkoleniach, 
możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na tworzenie nowych 
miejsc pracy. 
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Nie koniec na tym. W czerwcu 2016 
Urząd Pracy uruchomił Centrum Roz-
woju Talentów. Jego głównym zadaniem 
jest pomoc osobom w różnym wieku – 
poczynając od gimnazjalistów i liceali-
stów, sprecyzowanie ich zdolności i pasji, 
aby praca nie była męczącym, przykrym 
obowiązkiem, ale, prócz gratyfikacji fi-
nansowej, źródłem osobistej satysfakcji. 
Już ponad tysiąc osób znalazło tu pomoc 
i radę. Także ta instytucja znalazła loka-

lizację w budynku Olivia Six w Olivia 
Business Centre.
Twórca i właściciel tego kompleksu - 
Maciej Grabski – przyczynił się, dzię-
ki kolejnym budowlom, do powstania 
wielu nowych miejsc pracy i jest bardzo 
wyczulony także na potrzeby pracodaw-
ców. Doceniając jego zaangażowanie 
i skuteczność, dyrektor Roland Budnik 
wręczył mu statuetkę towarzyszącą ty-

Uroczystość odbywająca się 
w teatrze szekspirowskim zo-

stała zatytUłowana: możli-
wości współpracy Gdańskie-

Go UrzędU pracy z pracodaw-
cami w 2017 rokU, co bardzo 
pozytywnie ocenił zbiGniew 

canowiecki – prezydent 
pracodawców pomorza, 

przedstawiciel największej 
orGanizacji teGo typU dzia-
łającej na terenie naszeGo 

województwa.

Od lewej: Maciej Grabski, 
prezydent pp zbiGniew canOwiecki,
kOnsul ukrainy w Gdańsku Łew zacharczyszyn   

tułowi Najlepszego Partnera Gdańskiego 
Urzędu Pracy w 2016 r.

Uroczystość odbywająca się w Teatrze 
Szekspirowskim została zatytułowana: 
Możliwości współpracy Gdańskiego 
Urzędu Pracy z pracodawcami w 2017 
roku, co bardzo pozytywnie ocenił Zbi-
gniew Canowiecki – prezydent Praco-
dawców Pomorza, przedstawiciel naj-
większej organizacji tego typu działającej 
na terenie naszego województwa. 

Wspólna konferencja świadczy o istot-
nej przemianie funkcjonowania Urzędu 
Pracy, który zmieniając zasady i formy 
współpracy ze środowiskami – zarówno 
pracodawców jak pracobiorców - zaj-
muje się obecnie także kształtowaniem 
rynku pracy, przygotowywaniem od-
powiednich kadr. Szczególnie cenne są 
działania Centrum Rozwoju Talentów, 
które z jednej strony zajmuje się piloto-
waniem młodych, przyszłych pracow-
ników, ludziom którzy niewłaściwie 
ukształtowali swą ścieżkę zawodową po-

zwala ją poprawić, z drugiej podsuwa 
pracodawcom sposoby na pozyskiwa-
nie kadry jak najlepiej dopasowanej do 
wymogów nowoczesnej gospodarki. 
Pochwalił także Gdański Urząd Pracy 
z jego szefem Rolandem Budnikiem, 
za działania pozwalające uzupełnić 
braki pracowników spowodowane 
przez niż demograficzny i emigrację, 
czyli szybkie zorganizowanie specjal-
nego referatu do spraw cudzoziemców, 
z operatywną obsługą, dzięki której 
załatwienie wszystkich procedur zwią-
zanych z zatrudnieniem, zajmuje kilka 
dni a nie jak niegdyś około miesiąca. 
Prezydent Z. Canowiecki podkre-
ślił, że pracownicy, głównie przyby-
wający z Ukrainy , mają u nas dobrą 

opinię i zasługują na wszelkie z naszej 
strony ułatwienia. W uroczystościach 
w Teatrze Szekspirowskim uczestniczył 
też konsul tego państwa w Gdańsku Łew 
Zacharczyszyn.
Przybyli na uroczystość przedstawiciele 
administracji rządowej i samorządowej. 
Prócz podziękowań i wyrazów uznania 
za solidną pracę, nagrodzono najlepszych 
pracowników pomorskich służb zatrud-

nienia. Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, 
w towarzystwie dyr Rolanda Budnika, 
uhonorował Złotymi Medalami za Dłu-
goletnią Służbę Bożenę Bobrowską i Sa-
binę Szulc. Wręczając wyróżnienia Ma-
riusz Łuczyk pogratulował pracownikom 
urzędu pracy ubiegłorocznych osiągnięć.
- W imieniu swoim oraz Wojewody Po-
morskiego pragnę gorąco pogratulować 
osiągnięcia przez Gdański Urząd Pracy 
najlepszych wyników spośród wszyst-
kich urzędów województwa pomorskie-
go oraz wysokiego, czwartego miejsca 
wśród urzędów pracy w całym kraju wg 
rankingu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.
Medale Prezydenta Gdańska wręczył Syl-
wii Łopacińskiej, Krystynie Madej, Iwo-
nie Romanowicz, Elżbiecie Wojewskiej 
i Magdalenie Ostapkowicz wiceprezydent 
Miasta Gdańska - Andrzej Bojanowski. 
Wręczając wyróżnienia również Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Gdańska Andrzej 
Bojanowski pogratulował pracownikom 
urzędu pracy ubiegłorocznych osiągnięć 
- Chciałbym wam podziękować za od-
wagę, odwagę we wdrażaniu rozwiązań 
wspierających nie tylko pracodawców 
i trójmiejski biznes, ale i działań nakiero-
wanych na rzecz poprawy sytuacji osób 
bezrobotnych. Trzymam kciuki, aby ten 
rok, jak i lata następne były równie udane 
i dynamiczne jak dotychczas.
Po wręczeniu Medali Prezydenta Mia-
sta uhonorowano Szymona Grycha, 
Marzenę Jaszewską, Roberta Lachowi-
cza, Natalię Lubiewską, Mej El-Azzeh-
Taraszkiewicz, Lidię Metel, Monikę Mi-
łek i Annę Tuttas, wszyscy odebrali z rąk 
starosty powiatu gdańskiego, Stefana 
Skoniecznego Dyplomy Najlepsi 2016. 
Nagrody, z rąk dyrektora GUP, Rolanda 
Budnika, otrzymały także osoby legity-
mujące się dziesięcioletnim stażem pracy 
w Publicznych Służbach Zatrudnienia. 
Okolicznościową Srebrną Pszczółkę wrę-
czono Joannie Formeli, Annie Kopyść, 
Magdalenie Mroczek-Zdziebłowskiej, 
Agnieszce Stefaniak oraz Joannie Cza-
piewskiej. Laur Najlepszego Doradcy 
Klienta za rok 2016, czyli za doprowadze-
nie do zatrudnienia największej liczby 
osób bezrobotnych (156 osób), zdobyła 
Joanna Czapiewska.
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JAK MOLiEROWSKi PAN JOURDAiN, KtóRy NiE WiEDZiAł, żE MóWi PROZą, BARDZO WiELU Z NAS 
NiE WiE, żE ZARZąDZA: MNiEJSZą LUB WięKSZą ORGANiZACJą, LUDźMi, MAJątKiEM, żE MUSi 
StAWić CZOłA KONKURENCJi. tAKi JESt LOS OGROMNEJ WięKSZOśCi ABSOLWENtóW StUDióW 
WyżSZyCH BEZ WZGLęDU NA PROfiL SPECJALiZACJi – MóWi DR RADOSłAW StOJEK, KiEROWNiK 
KAtEDRy ZARZąDZANiA WSAiB.

a więc, 
zarządzanie 

potrzebne od zaraz

ZDjĘcIA: materiały prasowe

W 2008 ROKU TyGODNIK „TIME” OPUBLIKOWAł LISTę ZAWODóW 
PRZySZłOŚCI I TyCH, KTóRE UPADNą. 

NIC SIę NIE ZGADZA. 
GOSPODARKA ROZWIJA SIę INACZEJ, NIż PLANUJĄ EKSPERCI.”
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Każdy jest dzisiaj menedżerem?

- Prawie każdy. Menedżerem i przedsię-
biorcą jest lekarz prowadzący praktykę 
prywatną, nie mówiąc o dyrektorach przy-
chodni i klinik; inżynier, któremu powie-
rzono wycinek procesu produkcyjnego; 
nauczyciel kierujący placówką oświatową; 
dowódca w wojsku; ksiądz kierujący para-
fią; nawet historyk sztuki, którego posta-
wiono na czele muzeum, nie wspominając 
o matkach, które zarządzają budżetem do-
mowym i organizują całe życie domowe.

OK, zacznijmy zatem od początku. Co to 
jest zarządzanie?

- Zarządzanie to umiejętność praktyczna, 
na którą składają się rozległa i zróżnico-
wana wiedza, praktyka oraz przyrodzone 
talenty i zdolności, które rozwijane są za-
równo przez studiowanie teorii, jak i kolej-
no zdobywane doświadczenie. Jednak na 
tak postawione pytanie nie można jedno-
znacznie odpowiedzieć.

Dlaczego?

- Sprowadźmy teorię do praktyki. Niedłu-
go mamy matury. Po maturze absolwenci 
liceów muszą podjąć decyzję, jaki kierunek 
studiów wybrać. To bardzo ważna decyzja, 
ponieważ bezrobocie wśród młodych lu-
dzi nie jest małe, a wielu bezrobotnych ma 
wyższe wykształcenie. Decyzja o wyborze 
właściwego kierunku studiów jest wypad-
kową kilku czynników: tradycji rodzinnej 
i woli rodziców, wiedzy i zainteresowań 
maturzysty oraz przypadku. 

Wybór studiów jest obecnie łatwiejszy?

- Na pierwszy rzut oka może się wyda-
wać, że teraz maturzyści mają łatwiej niż 
pokolenie ich rodziców, bo rząd wykonuje 
za nich część pracy. Na przykład decydu-
je, które kierunki studiów są potrzebne 
w gospodarce, określając je jako kierunki 
zamawiane i daje na nich stypendia, żeby 
zachęcić do nauki właśnie tam. Oczywi-
ście taka polityka skutkuje większym za-
interesowaniem młodzieży kierunkami 
preferowanymi przez rząd. Jednak chciał-
bym przestrzec młodych ludzi przed bez-
refleksyjnym podejmowaniem studiów 

wskazanych przez ekspertów jako te, które 
zapewnią udane życie zawodowe.  Ponie-
waż nie można przewidzieć, jakie miejsca 
pracy pojawią się, a jakie znikną za 10 lat. 
Podam jeden spektakularny przykład. 
W 2008 roku tygodnik „Time” opubliko-
wał listę zawodów przyszłości, które będą 
świetnie prosperować za dekadę, czyli 
mniej więcej teraz. Podał też listę zawodów, 
które znikną lub będą w odwrocie. Wśród 
zawodów rozwojowych były: inżynierowie 
tkanek, programiści genów, farmerzy no-
wej ery, aktorzy rzeczywistości wirtualnej, 
producenci spersonalizowanych mediów. 
Zawodami ginącymi miały być między 
innymi: maklerzy, kurierzy i brokerzy, 
których miał wyeliminować internet. Na-
uczyciele mieli zostać zastąpieni przez 
telenaukę. Prasa miała zostać zastąpiona 
przez urządzenia cyfrowe, a stenografistki 
przez urządzenia rozpoznające głos.

Minęło 10 lat więc można tę prognozę 
zweryfikować. Co się okazało?

- Żaden z zawodów wymienianych jako 
rozwojowe nie stał się hitem, a osoby, które 
wybrałyby takie specjalności dekadę temu, 
poza wyjątkami, klepałyby dzisiaj biedę. 
Za to część zawodów, które miały umierać, 
przeżyły swój największy w historii boom. 
Na przykład w minionej dekadzie makle-
rzy i brokerzy byli najlepiej opłacanymi 
specjalistami na świecie i powstały dla 
nich dziesiątki tysięcy miejsc pracy, wielu 
z nich zostało milionerami w ciągu kilku 
lat. Ponadto warto wziąć pod uwagę to, że 
dany sektor przeżywa potężny boom teraz, 
ale być może za pięć lat będzie w recesji. 

W tym roku jest bardzo duże zaintereso-
wanie kierunkami związanymi z budow-
nictwem. To nie dziwi, bo w minionych 
kilku latach Polska była największym 
placem budowy z Europie w związku z in-
westycjami infrastrukturalnymi finanso-
wanymi za pieniądze unijne. Był potężny 
popyt na inżynierów, którzy zarabiali bar-
dzo dobrze. Za parę lat będzie wysyp in-
żynierów budownictwa z uczelni, ale już 
nie będzie budów w Polsce, co zresztą rząd 
przewiduje, bo plany średnioterminowe 
pokazują silny spadek inwestycji publicz-
nych. Polska ponadto jest krajem o bar-
dzo niekorzystnej demografii, już wkrótce 
liczba ludności zacznie się kurczyć, więc 
trudno w takiej sytuacji o boom budow-
lany. Oczywiście na świecie będzie popyt 
na dobrze wykształconych inżynierów 
budownictwa, ale wtedy poza papierami 
uprawniającymi do wykonywania tego za-
wodu trzeba będzie jeszcze znać biegle ze 
dwa obce języki, w tym jeden którego uży-
wa się w krajach BRICS (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny, RPA).

Są kompetencje, które będą potrzebne 
w przyszłości, niezależnie od tego, jaki 
sektor będzie maleć, a jakie nowe sekto-
ry powstaną.

- Tak jest. Te umiejętności to biegła zna-
jomość języków obcych, umiejętność 
zarządzania projektami, umiejętność pre-
zentacji, zdolność do szybkiego uczenia 
się nowych rzeczy, w tym nowych aplikacji 
komputerowych, kreatywność, samodziel-
ność, przedsiębiorczość, umiejętność pro-
wadzenia własnej firmy i pracy w zespole. 
Niezależnie od tego, jaki kierunek matu-
rzysta wybierze, powinien się upewnić, 
że podczas studiów pozyska jak najwięcej 
umiejętności z listy powyżej.

Czy zatem wybór kierunku Zarządzanie 
to dobry wybór?

- Owszem, przede wszystkim dlatego, że 
jest to dziedzina bardzo pojemna. Mówiąc 
o zarządzaniu, powinniśmy przede wszyst-
kim określić jego przedmiot, czyli odpo-
wiedzieć na pytanie: „Czym zarządzamy?” 
Otóż zarządzamy organizacjami. Zarzą-
dzania wymagają zarówno kilkuosobowa 
komórka i mała firma, jak i gigantyczny 

W tym roku jest bar-
dzo duże zaintere-

sowanie kierunkami 
związanymi z budow-
nictwem. to nie dziwi, 
bo w minionych kilku 

latach Polska była 
największym Placem 

budowy z euroPie 
w związku z inwe-

stycjami infrastruk-
turalnymi finanso-
wanymi za Pieniądze 

unijne.
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międzynarodowy koncern. Wszędzie po-
trzebni są profesjonalni menedżerowie, 
a im więcej z nich ma umiejętności i cechy 
przywódcze, tym lepiej dla organizacji, 
w których działają. A zatem pracy dla osób 
o kwalifikacjach menedżerskich z pewno-
ścią nie zabraknie, pod warunkiem oczy-
wiście, że będą to wysokie i rzetelne kwali-
fikacje, a ich posiadacze wykażą inicjatywę 
w poszukiwaniu dla siebie atrakcyjnych 
nisz, czyli pól działania. 
Udana kariera zawodowa w dziedzinie 
zarządzania wymaga starannego przygo-
towania, zwłaszcza jeśli ma prowadzić ku 
bardziej ambitnym zadaniom i na wyższe 
szczeble. Zarządzanie wymaga szerokich 
horyzontów i wszechstronnego wykształ-
cenia, dlatego program studiów w WSAiB 
w Gdyni na kierunku Zarządzanie posiada 
interdyscyplinarny i wszechstronny cha-
rakter. Poza przedmiotami dotyczącymi 
bezpośrednio zarządzania, jak np. podsta-
wy zarządzania, strategia, marketing, fi-
nanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, za-
rządzanie produkcją lub operacjami), ko-

nieczna jest szeroka wiedza, pozwalająca 
zrozumieć kontekst zarządzania. Wiedza 
ta musi dotyczyć ekonomii i polityki eko-
nomicznej, międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych, socjologii, psycholo-
gii, prawa, stosunków politycznych i wielu 
innych dziedzin, takich jak np. ekologia.

Wiedza to jednak nie wszystko.

- Zarządzanie jest dyscypliną praktyczną. 
Wiedza nie może być jedyną podstawą 
do odgrywania roli w sterze zarządzania; 
osoby aspirujące do tej roli muszą wykazać 
się także konkretnymi umiejętnościami. 
Szczególnie dzisiaj na pierwszym miejscu 
postawić trzeba umiejętność komuni-
kowania się z innymi ludźmi. Obejmują 
one dobre opanowanie języka ojczystego 
i przynajmniej jednego języka obcego, 
dużą wiedzę w dziedzinie informatyki oraz 
biegłe posługiwanie się systemami multi-
medialnymi. Wśród umiejętności związa-
nych z komunikowaniem się najbardziej 
istotna jest jednak zdolność zwięzłego, lo-

gicznego i przekonującego formułowania 
myśli, by odbiorca otrzymał dokładnie taki 
komunikat, jaki nadawca chce mu przeka-
zać oraz interpretował go zgodnie z jego 
intencjami. Nie jest to wbrew pozorom 
łatwe, zwłaszcza gdy komunikujemy się ze 
zróżnicowanymi grupami odbiorców. 
Dosyć często w swojej pracy zawodowej 
spotykam się z pytaniem o znaczenie wro-
dzonych predyspozycji w karierach me-
nedżerów i przywódców. Nie należy ich 
ani przeceniać, ani całkowicie lekceważyć. 
Nie sposób zaprzeczyć, że osoby o dobrej 
prezencji, elokwentne i przebojowe mają 
większe szanse na karierę w zarządzaniu 
niż te, które tych cech nie mają. Braki 
w tych dziedzinach można jednak nadro-
bić błyskotliwą inteligencją, zdolnościami 
analitycznymi, dyspozycyjnością, obo-
wiązkowością itp.
Należy jednak pamiętać, że w zarządzaniu 
niezbędna jest chęć kontaktów z innymi 
ludźmi, podtrzymywania i nawiązywania 
relacji, a także odporność na stres i presję 
czasu.
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spotka się na Gali
DLA BiZNESU OBECNOść OBOWiąZKOWA. ORGANiZOWANA OD 2012 ROKU GALA EvENiNG 
PRACODAWCóW POMORZA StAłA Się NAJWAżNiEJSZyN POMORSKiM WyDARZENiEM DLA 
PRZEDSięBiORCóW, PRZEDStAWiCiELi WłADZ PAńStWOWyCH i SAMMORZąDOWyCH ORAZ 
śWiAtA NAUKi i KULtURy.

Biznes

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: Agencja Fotograficzna Kosycarz Photo Press 
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Pracodawcy Pomorza to największa i naj-
starsza organizacja działająca na terenie 
województwa pomorskiego, która zrze-
sza firmy różnych branż. Najważniejszym 
punktem programu corocznej Gali Evening 
(tradycyjnie organizowanej w miesiącu lu-
tym) jest wręczenie nagród w konkursie 
„Pomorski Pracodawca Roku”.Jego celem 
jest promocję przedsiębiorczości i rozwoju 
gospodarczego Województwa Pomorskie-
go i docenianie firm, które są przyjazne 
pracownikom i otoczeniu oraz które mają 
korzystny wpływ na rozwój gospodarczy 
regionu. Istotnym elementem konkursu 
jest równiez upowszechnianie dobrych 
praktyk i społecznej odpowiedzialności 
w biznesie.
Nagrody „Pomorski Pracodawca Roku” 
wręczane są w trzech kategoriach: małe 
przedsiębiorstwo (zatrudnienie do 50 
pracowników), średnie przedsiębiorstwo 
(zatrudnienie od 51 do 250 pracowników) 
i duże przedsiębiorstwo (zatrudnienie 
powyżej 250 pracowników). Regional-
ny charakter rywalizacji przedsiębiorców 
podkreśla jego regulamin, nagrody mogą 
otrzymać firmy, które posiadają siedzibę 
w województwie pomorskim albo prowa-
dzą tutaj działalność gospodarczą.



 22    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Podczas gali wręczana jest również nagroda specjal-
na, czyli "Złoty Oxer". Jej nazwa nawiązuje do skoków 
jeździeckich.
- Oxer jest trudną, podwójną przeszkodą w skokach 
jeździeckich. Sport ten kojarzony jest z elegancją, 
sukcesem i najwyższą jakością do czego i my - przed-
siębiorcy zawsze dążymy. Nagroda ta przyznawana 
jest wyjątkowemu przedsiębiorcy, który budując od 
podstaw swoją firmę kierował się wizją rozwojową 
i konsekwencją w realizacji przyjętych celów strate-
gicznych. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadcze-
nie stworzył przedsiębiorstwo będące dumą naszego 
środowiska gospodarczego - tłumaczy Zbigniew Ca-
nowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza.
Pomorska organizacja biznesowa docenia również 
udaną współpracę nauki z biznesem. Wręczana pod-
czas gali nagroda „Primum Cooperatio” trafia do na-
ukowca, który swoim działaniem udowodnił, że moż-
liwa jest efektywna współpraca obu środowisk przy-
nosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. 

Tradycyjnie już, Gala Evening ma uro-
czystą i atrakcyjną oprawę a organiza-
toro udaje się zaprosić Gości Specjal-
nych. Gościem tegorocznego spotka-
nia pomorskiego biznesu będzie Janusz 
Gajos, jeden z najwybitniejszych akto-
rów okresu powojennego. Wcześniej 
z zaproszenia Pracodawców Pomorza 
skorzystała m.in Krystyna Janda, ak-
torka i przedsiębiorca, która opowia-
dała o specyfice prowadzenia teatru. 
Przyznała również, że prowadzenie 
teatrów, zapełnienie 700 miejsc na wi-
downiach i utrzymanie się z wpływów 
za bilety jest biznesowym wyzwaniem. 
Gościem Specjalnym Pracodawców 
Pomorza był także aktor Jerzy Stuhr.
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Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele 
związków pracodawców oraz lokalnych władz, odpo-
wiedzialnych za edukację w powiecie.
 
Debatę otworzyli: Zbigniew Świadek, Starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim, Stef-
fen Zimny, prezes firmy STEICO oraz Iwona Gra-
jewska, prezes Stowarzyszenia Centrum Drewna 
w Czarnej Wodzie. Zwrócili oni uwagę, że edukacja 
zawodowa w powiecie funkcjonuje dobrze, ale trze-
ba pomyśleć o nowych rozwiązaniach, aby młodzież 
jeszcze bardziej zainteresować szkołami zawodo-
wymi i współpracującymi z nimi zakładami pracy. 
W podobnym tonie wypowiadał się burmistrz Czar-
nej Wody, Arkadiusz Gliniecki. Jak stwierdził, na 
rynku nie ma już miejsca ,,dla osób w białych koł-
nierzykach", a potrzebni są fachowcy. Podkreślił, że 
warto mocniej wykorzystać sektor leśno - drzewny.
- W naszym powiecie mamy stosunkowo duże zale-
sienie. Właśnie drewno jest strategicznym materia-
łem w produkcji. Ponadto powstają domy z drewna. 

Warto zastanowić się nad tym, jak zainteresować 
tą branżą młodych ludzi – mówił do uczestników 
spotkania.
Wioleta Strzemkowska - Konkolewska, kierownik 
Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Starogardzie Gdańskim podkreśliła zaś, że 
w promocji edukacji zawodowej, warto wykorzystać 
bardzo popularne portale społecznościowe, na któ-
rych można przeprowadzić kampanię społeczną.
Uczestnicy spotkania, m.in. dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych, podkreślali również znaczenie wizyt 
młodych ludzi w określonych firmach, w których mogą 
zapoznać się ze specyfiką zakładów i poszczególnych 
zawodów. Ważne jest także doradztwo zawodowe i pro-
mocja edukacji w tym zakresie w mediach lokalnych. 
Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców 
reprezentował wiceprezes Jerzy Suchomski i członek 
Mirosław Stosik. - Największy nacisk musimy po-
łożyć na szkoły zawodowe, nie technika, bo wtedy 
uczeń jest lepiej przygotowany do pracy - podkreślił 
Mirosław Stosik.

Debata O PRZYSZłOŚCI 
EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAStANóWMy Się NAD tyM, JAK JESZCZE BARDZiEJ PRZEKONAć 
RODZiCóW i MłODZiEż DO tEGO, ABy WyBiERALi SZKOły ZAWODOWE 
- tAKi WNiOSEK PłyNiE ZE SPOtKANiA W CECHU RZEMiOSł RóżNyCH, 
KtóRE ODByłO Się W StAROGARDZiE GDAńSKiM.

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: Rafał Laskowski

Steffen Zimny, Prezes Steico, Ewa Madaj, Dyrektor administracyjna Steico, Wiesława 
Słomińska, kierownik ds. contollingu Steico, Dariusz Gobis, dyr. Pomorskiej Izby Rze-
miosła, Iwona Grajewska, prezes Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.
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Rozmowa z Panią Dominiką czechowską Prezesem 
Zarządu Design and Business wykładowcą oraz 
Menedżerm Kierunku WSB w Gdańsku, doradcą 
biznesowym Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
www.designandbusiness.pl
       @dczechowska1

Audyt
wzorniczy 
czyli WZóR 
NA KONKURENCJę

TEKST: Agnieszka Fejfer-Wojeńska | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Dlaczego powinniśmy porozmawiać 
o wzornictwie?

- W Polsce w ostatnich sześciu latach 
zmieniły się zachowania Polaków 
w obszarze podejmowania decyzji za-
kupowych. Zaczęliśmy zwracać uwagę 
na estetykę, stronę użytkową produk-
tu, jego innowacyjność. Wcześniej nie 
miało dla nas to tak wielkiego znacze-
nia. W dalszym ciągu nie zawsze, je-
steśmy w stanie kreować estetykę. Nie 
mamy umiejętności projektowania rze-
czy estetycznych, ale zaczynamy zwra-
cać uwagę na to, w jakim otoczeniu 
się znajdujemy i jak wygląda produkt,  
którym wykazujemy zainteresowanie. 
Aktualnie w decyzjach zakupowych 
jest to najsilniejszy trend rynkowy. 

Czym jest wzornictwo w biznesie  
i jakie niesie zastosowanie w audycie 
wzorniczym?

- Ważną cechą wzorniczą produktu 
bądź usługi są cztery elementy: do-
stępność – czyli chęć powielana wzoru, 
użytkowość, estetyczność i innowacyj-
ność. Rozwiązania wzornicze powinny 
wyprzedzić trendy rynkowe o przy-
namniej trzy lata. Tak, aby po proce-
sie wdrożenia nadal był rozwiązaniem 
nowoczesnym.
Audyt wzorniczy jest bardzo zaawan-
sowanym projektem, który obejmuje 
analizę wzorniczą w zakresie: oferty 
produktowej, modelu biznesowego, 
technologii, struktury organizacyjnej, 
procesów komunikacji, strategii mar-
ketingowej, zdefiniowania i charak-
terystyki klientów konkurencji oraz 
kluczowych czynników branżowych 
trendów projektowych przedsiębior-
stwa, a także analizę potrzeb w zakre-
sie zarządzania wzornictwem, analizę 
oferty pod kątem wykorzystania wzor-
nictwa i potencjału rynkowego. Za-
wiera również rekomendacje ochrony 
prawnej projektów oraz wytycznych 
polityki, która pozwoli na odejście 
polskich firm od tzw. „produkcyjnego 
deweloperstwa”. 
Audyt wzorniczy obejmuje również 
badania. Niestety zbyt często zdarza 

się wśród projektantów bezwzględne 
przekonanie trafności wzorniczej swo-
jego konceptu. Ważna jest weryfikacja 
rynkowa.
Dodatkowo audyt wzorniczy  prowadzi 
do stworzenia strategii Unique Selling 
Proposition (USP), która w Polsce jest 
w świadomości przedsiębiorców, ale 
niestety nie jest zawsze stosowana. Ko-
munikujemy się często językiem opo-
wieści o firmie, jej historii i powstania, 
doświadczenia. Oczywiście są istotne 
cechy produktu/usługi, ale dla docelo-
wego klienta nie najważniejsze. Klienta 
interesują korzyści i zaspokojone pra-
gnienia poprzez produkt czy usługę. 
Czynnikiem decydującym jest okre-
ślenie wyjątkowości produktu poprzez 
umiejętności komunikacji w kanałach 
biznesowych B2B , B2C.

Możemy powiedzieć, że audyt wzor-
niczy to początek każdej strategii 
w firmie?

- Tak, najważniejszy początek. Istotną 
korzyścią audytu wzorniczego jest to, 
że to nie sama firma jest autorem roz-
wiązań. To największa wartość projek-
tów dofinansowanych ze środków UE 
– możliwość skorzystania z wiedzy ze-
wnętrznych ekspertów,  nawet między-
narodowych projektantów.  Wcześniej 
to firma lub jej właściciel  był autorem 
kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, 
co niestety okazywało się w dłuższej 
perspektywie ograniczeniem, głównie 
przez  brak dostępu do wielu najno-
wocześniejszych rozwiązań technolo-
gicznych, produkcyjnych, marketin-
gowych. Dziś poprzez wiedzę i opinie 
zespołu projektatnów firmy otrzymują 
innowacyjne, dopasowane i spójne roz-
wiązania, szyte na miarę. Audyt wzor-
niczy niejako zmusza przedsiębiorstwo 
do spojrzenia na rozwój swojej firmy 
pod kątem wzornictwa przez szerszy 
zespół projektantów, przez jednostki 
spoza firmy.

- fotograf, właściciel  firmy Vey www.
vey.com.pl, specjalizuje się w kreacji 
obrazów on line, strategii wizerunku 
firmy w internecie opartej na obrazie 
produktu/usług;.

"Jestem fotografem, współpracuję 
z firmami przy tworzeniu obrazu spój-
nego z wizerunkiem firmy. Cieszę się, że 
mogę brać udział w audycie wzorniczym. 
Świadczy to o tym, że fotografia staje się 
stałym elementem strategii marketingu 
i sprzedaży, niezbędnym do podkreślenia 
wartości firmy oraz jej produktów. Dziś na 
podstawie obrazu oceniamy: czy chcemy 
kupić produkt, skorzystać z usługi, czy 
spełnia nasze oczekiwania, czy firma jest 
godna zaufania. Fotografia to bardzo sil-
ne narzędzie, które pomaga w rozwoju, 
ale źle użyta może mocno zaszkodzić. 
Dlatego tak ważne jest uświadamianie 
firm, jak ją wykorzystywać.

Wzornictwo szyte na miarę, czyli suk-
ces dla firmy...?

- Mottem biznesowym firmy Design 
and Business jest inspiracja do sukce-
su. Audyt jest najlepszą inspiracją do 
sukcesu. Wyznacza optymalną strategię 
do wykorzystania w rozwoju przedsię-
biorstwa. Daje zastrzyk wiedzy innych 
specjalistów z obszaru branży klienta; 
zapewnia konkurencyjność. Firma zy-
skuje pewność, że kierunek rozwoju jest 
poprawny. Dane, które firma otrzymuje 
są rozwiązaniami realnymi, dostosowa-
nymi do możliwości i zasobów. Dosta-
je gotowy przepis na sukces. W Polsce 
bardzo często skupiamy się na działa-
niach operacyjnych funkcjonowania 
firmy, gdzie brak działań strategicznych 
oznacza problemy firmy. 

Kogo może Pani zaprosić do projektu 
audytu wzorniczego?

- Nie ma ograniczenia sektorowego, 
branżowego ani wielkościowego firmy. 
Decydująca jest świadomość  przedsię-
biorstwa do zwiększania efektywności 
i wykorzystania drzemiących poten-
cjałów wzorniczych, produktowych lub 
usługowych. Przy każdym zleceniu do-
bierany jest zespół branżowych eksper-
tów i projektantów, bo ważne jest in-
dywidualne podejście do przedsiębior-
stwa. Firma Design and Business objęła 
audytem  wzorniczym kilkanaście firm, 
których rekomendacje są sukcesem 
w słusznie pojętym projekcie wzorni-
czym dla biznesu. Należy nadmienić, 
że w aktualnie dostępnych dofinanso-
waniach jest możliwość realizacji audy-
tu wzorniczego z środków UE. 
Zatem działajmy!

Inez Krupa Magdalena łojewska

Jacek Ryń 
- projektant wzornictwa przemysło-
wego i konstruktor. współwłaściciel 
firmy adriatica. specjalizuje się w 
branży meblowej i jachtowej.

„Wzornictwo przemysłowe jest działaniem 
z pogranicza sztuki i rzemiosła. Jest to 
świadome projektowanie uwzględniające 
zarówno walory użytkowe, jak i wizualne 
produktu. Produkt „zaprojektowany” to 
taki, który jest harmonijny wizualnie i kom-
fortowy w użytkowaniu. Z punktu widzenia 
klienta takie myślenie o produkcie staje się 
standardem, któremu producenci nie za-
wsze są w stanie sprostać. Dlatego mogą 
potrzebować pomocy w zlokalizowaniu 
problemu i planu „pchnięcia” firmy do 
przodu i to jest cel audytu wzorniczego.”
„Jako projektanta interesują mnie szcze-
gólnie walory użytkowe produktu. Moim 
zadaniem jest odnalezienie wszystkich 
ważnych z punktu widzenia użytkowania 
aspektów i nadania im odpowiedniej formy. 
Estetyka i wygoda są dla mnie równorzęd-
ne. Polacy są świetnymi rzemieślnikami. 
Jeśli są świadomi swoich słabych punktów, 
to będą szukać sposobu na ich wyelimino-
wanie. Audyty wzornicze są odpowiedzią 
na taką potrzebę przedsiębiorców. Cho-
dzi o pewną zmianę w sposobie myślenia. 
Nie o pokazanie kogo należy naśladować, 
ale o ukierunkowanie kreatywności. Tylko 
wtedy możemy zbliżyć się do wzornictwa 
włoskiego, czy skandynawskiego, które 
oprócz tego, że kultowe, to jest też bizne-
sem i sposobem bycia. Jest wszędzie, jest 
naturalne.”

– nagradzany projektant – za pro-
dukt pictor zdobył wyróżnienie 
polski produkt przyszłości w kon-
kursie parp,  zwycięzca must 
have łódź design 2015, asystent 
asp w gdańsku, właściciel grupy 
projektowej razy2, www.razy2.pl

„Audyt to możliwość spojrzenia nieco 
z zewnątrz na daną branżę, przedsię-
biorstwo i to czym się ono zajmuje. 
Częstokroć, gdy firma latami zajmuje 
się wąską specjalizacją, nie zauważa 
pewnych zewnętrznych zmian, np. ryn-
ku, klientów itp. Projektant powinien te 
zmiany widzieć i po zapoznaniu się ze 
specyfiką branży oraz przedsiębiorstwa 
pomóc w wyznaczaniu nowych kie-
runków produktowych lub zmiany ist-
niejących. Sam zajmuje się projektami 
z najróżniejszych branż i nigdy nie było 
to przeszkodą, wręcz pomagało. Jest 
to kwestia umiejętności powiązania ze 
sobą wiedzy, którą się zdobywa z naj-
różniejszych źródeł oraz doświadczeń.”

„Dla wzornictwa przemysłowego, obec-
nie, są to lata przełomowe, gdy projek-
towanie wymyka się z jakichkolwiek de-
finicji. Samo projektowanie zaczyna się 
już od określenia podejścia samej firmy 
do klienta, natomiast produkt i to jak on 
zostanie podany jest efektem bardziej 
globalnych działań. Podczas realizacji 
audytu wzorniczego podpowiadamy 
jak wykorzystać istniejący potencjał 
firmy w budowaniu nowych produktów. 
Produkt - rozumiany szeroko. Taka re-
komendacja nie musi oznaczać również 
sugerowania opracowania takiego, a nie 
innego produktu - rekomendacja ma 
również otworzyć przedsiębiorców na 
inny sposób myślenia, który może wy-
generować zupełnie nowe perspektywy 
rozwoju firmy. Należy w polskim wzor-
nictwie zasiać ferment, dać odczucie 
„głodu nowego”.

Fotografie 
Magdalena Łojewska, 
www.vey.com.pl, 
Degutis Studio Architektury, 
www.degutis.pl

Grzejnik PLC 
dla Terma Sp. z o.o.
fot. Iconic Radiators 
Laureat Dobry Wzór 
w kategorii dom 2014 
i Must Have 2015.

Felga GA 
dla Polish Carbon
fot. Polish Carbon

Fotografie 
Magdalena Łojewska, 

www.vey.com.pl,
Klient Flow Interiors 
Franiak&Caturowa, 

www.flowinteriors.pl

Fotografie 
Magdalena Łojewska, 
www.vey.com.pl,
Klient Flow Interiors 
Franiak&Caturowa, 
www.flowinteriors.pl

fot. Bartosz 
Modelski, 
Nautica 
1150V

fot. Magda Łojewska,
Maxi 1200
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Dlaczego powinniśmy porozmawiać 
o wzornictwie?

- W Polsce w ostatnich sześciu latach 
zmieniły się zachowania Polaków 
w obszarze podejmowania decyzji za-
kupowych. Zaczęliśmy zwracać uwagę 
na estetykę, stronę użytkową produk-
tu, jego innowacyjność. Wcześniej nie 
miało dla nas to tak wielkiego znacze-
nia. W dalszym ciągu nie zawsze, je-
steśmy w stanie kreować estetykę. Nie 
mamy umiejętności projektowania rze-
czy estetycznych, ale zaczynamy zwra-
cać uwagę na to, w jakim otoczeniu 
się znajdujemy i jak wygląda produkt,  
którym wykazujemy zainteresowanie. 
Aktualnie w decyzjach zakupowych 
jest to najsilniejszy trend rynkowy. 

Czym jest wzornictwo w biznesie  
i jakie niesie zastosowanie w audycie 
wzorniczym?

- Ważną cechą wzorniczą produktu 
bądź usługi są cztery elementy: do-
stępność – czyli chęć powielana wzoru, 
użytkowość, estetyczność i innowacyj-
ność. Rozwiązania wzornicze powinny 
wyprzedzić trendy rynkowe o przy-
namniej trzy lata. Tak, aby po proce-
sie wdrożenia nadal był rozwiązaniem 
nowoczesnym.
Audyt wzorniczy jest bardzo zaawan-
sowanym projektem, który obejmuje 
analizę wzorniczą w zakresie: oferty 
produktowej, modelu biznesowego, 
technologii, struktury organizacyjnej, 
procesów komunikacji, strategii mar-
ketingowej, zdefiniowania i charak-
terystyki klientów konkurencji oraz 
kluczowych czynników branżowych 
trendów projektowych przedsiębior-
stwa, a także analizę potrzeb w zakre-
sie zarządzania wzornictwem, analizę 
oferty pod kątem wykorzystania wzor-
nictwa i potencjału rynkowego. Za-
wiera również rekomendacje ochrony 
prawnej projektów oraz wytycznych 
polityki, która pozwoli na odejście 
polskich firm od tzw. „produkcyjnego 
deweloperstwa”. 
Audyt wzorniczy obejmuje również 
badania. Niestety zbyt często zdarza 

się wśród projektantów bezwzględne 
przekonanie trafności wzorniczej swo-
jego konceptu. Ważna jest weryfikacja 
rynkowa.
Dodatkowo audyt wzorniczy  prowadzi 
do stworzenia strategii Unique Selling 
Proposition (USP), która w Polsce jest 
w świadomości przedsiębiorców, ale 
niestety nie jest zawsze stosowana. Ko-
munikujemy się często językiem opo-
wieści o firmie, jej historii i powstania, 
doświadczenia. Oczywiście są istotne 
cechy produktu/usługi, ale dla docelo-
wego klienta nie najważniejsze. Klienta 
interesują korzyści i zaspokojone pra-
gnienia poprzez produkt czy usługę. 
Czynnikiem decydującym jest okre-
ślenie wyjątkowości produktu poprzez 
umiejętności komunikacji w kanałach 
biznesowych B2B , B2C.

Możemy powiedzieć, że audyt wzor-
niczy to początek każdej strategii 
w firmie?

- Tak, najważniejszy początek. Istotną 
korzyścią audytu wzorniczego jest to, 
że to nie sama firma jest autorem roz-
wiązań. To największa wartość projek-
tów dofinansowanych ze środków UE 
– możliwość skorzystania z wiedzy ze-
wnętrznych ekspertów,  nawet między-
narodowych projektantów.  Wcześniej 
to firma lub jej właściciel  był autorem 
kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, 
co niestety okazywało się w dłuższej 
perspektywie ograniczeniem, głównie 
przez  brak dostępu do wielu najno-
wocześniejszych rozwiązań technolo-
gicznych, produkcyjnych, marketin-
gowych. Dziś poprzez wiedzę i opinie 
zespołu projektatnów firmy otrzymują 
innowacyjne, dopasowane i spójne roz-
wiązania, szyte na miarę. Audyt wzor-
niczy niejako zmusza przedsiębiorstwo 
do spojrzenia na rozwój swojej firmy 
pod kątem wzornictwa przez szerszy 
zespół projektantów, przez jednostki 
spoza firmy.

- fotograf, właściciel  firmy Vey www.
vey.com.pl, specjalizuje się w kreacji 
obrazów on line, strategii wizerunku 
firmy w internecie opartej na obrazie 
produktu/usług;.

"Jestem fotografem, współpracuję 
z firmami przy tworzeniu obrazu spój-
nego z wizerunkiem firmy. Cieszę się, że 
mogę brać udział w audycie wzorniczym. 
Świadczy to o tym, że fotografia staje się 
stałym elementem strategii marketingu 
i sprzedaży, niezbędnym do podkreślenia 
wartości firmy oraz jej produktów. Dziś na 
podstawie obrazu oceniamy: czy chcemy 
kupić produkt, skorzystać z usługi, czy 
spełnia nasze oczekiwania, czy firma jest 
godna zaufania. Fotografia to bardzo sil-
ne narzędzie, które pomaga w rozwoju, 
ale źle użyta może mocno zaszkodzić. 
Dlatego tak ważne jest uświadamianie 
firm, jak ją wykorzystywać.

Wzornictwo szyte na miarę, czyli suk-
ces dla firmy...?

- Mottem biznesowym firmy Design 
and Business jest inspiracja do sukce-
su. Audyt jest najlepszą inspiracją do 
sukcesu. Wyznacza optymalną strategię 
do wykorzystania w rozwoju przedsię-
biorstwa. Daje zastrzyk wiedzy innych 
specjalistów z obszaru branży klienta; 
zapewnia konkurencyjność. Firma zy-
skuje pewność, że kierunek rozwoju jest 
poprawny. Dane, które firma otrzymuje 
są rozwiązaniami realnymi, dostosowa-
nymi do możliwości i zasobów. Dosta-
je gotowy przepis na sukces. W Polsce 
bardzo często skupiamy się na działa-
niach operacyjnych funkcjonowania 
firmy, gdzie brak działań strategicznych 
oznacza problemy firmy. 

Kogo może Pani zaprosić do projektu 
audytu wzorniczego?

- Nie ma ograniczenia sektorowego, 
branżowego ani wielkościowego firmy. 
Decydująca jest świadomość  przedsię-
biorstwa do zwiększania efektywności 
i wykorzystania drzemiących poten-
cjałów wzorniczych, produktowych lub 
usługowych. Przy każdym zleceniu do-
bierany jest zespół branżowych eksper-
tów i projektantów, bo ważne jest in-
dywidualne podejście do przedsiębior-
stwa. Firma Design and Business objęła 
audytem  wzorniczym kilkanaście firm, 
których rekomendacje są sukcesem 
w słusznie pojętym projekcie wzorni-
czym dla biznesu. Należy nadmienić, 
że w aktualnie dostępnych dofinanso-
waniach jest możliwość realizacji audy-
tu wzorniczego z środków UE. 
Zatem działajmy!

Inez Krupa Magdalena łojewska

Jacek Ryń 
- projektant wzornictwa przemysło-
wego i konstruktor. współwłaściciel 
firmy adriatica. specjalizuje się w 
branży meblowej i jachtowej.

„Wzornictwo przemysłowe jest działaniem 
z pogranicza sztuki i rzemiosła. Jest to 
świadome projektowanie uwzględniające 
zarówno walory użytkowe, jak i wizualne 
produktu. Produkt „zaprojektowany” to 
taki, który jest harmonijny wizualnie i kom-
fortowy w użytkowaniu. Z punktu widzenia 
klienta takie myślenie o produkcie staje się 
standardem, któremu producenci nie za-
wsze są w stanie sprostać. Dlatego mogą 
potrzebować pomocy w zlokalizowaniu 
problemu i planu „pchnięcia” firmy do 
przodu i to jest cel audytu wzorniczego.”
„Jako projektanta interesują mnie szcze-
gólnie walory użytkowe produktu. Moim 
zadaniem jest odnalezienie wszystkich 
ważnych z punktu widzenia użytkowania 
aspektów i nadania im odpowiedniej formy. 
Estetyka i wygoda są dla mnie równorzęd-
ne. Polacy są świetnymi rzemieślnikami. 
Jeśli są świadomi swoich słabych punktów, 
to będą szukać sposobu na ich wyelimino-
wanie. Audyty wzornicze są odpowiedzią 
na taką potrzebę przedsiębiorców. Cho-
dzi o pewną zmianę w sposobie myślenia. 
Nie o pokazanie kogo należy naśladować, 
ale o ukierunkowanie kreatywności. Tylko 
wtedy możemy zbliżyć się do wzornictwa 
włoskiego, czy skandynawskiego, które 
oprócz tego, że kultowe, to jest też bizne-
sem i sposobem bycia. Jest wszędzie, jest 
naturalne.”

– nagradzany projektant – za pro-
dukt pictor zdobył wyróżnienie 
polski produkt przyszłości w kon-
kursie parp,  zwycięzca must 
have łódź design 2015, asystent 
asp w gdańsku, właściciel grupy 
projektowej razy2, www.razy2.pl

„Audyt to możliwość spojrzenia nieco 
z zewnątrz na daną branżę, przedsię-
biorstwo i to czym się ono zajmuje. 
Częstokroć, gdy firma latami zajmuje 
się wąską specjalizacją, nie zauważa 
pewnych zewnętrznych zmian, np. ryn-
ku, klientów itp. Projektant powinien te 
zmiany widzieć i po zapoznaniu się ze 
specyfiką branży oraz przedsiębiorstwa 
pomóc w wyznaczaniu nowych kie-
runków produktowych lub zmiany ist-
niejących. Sam zajmuje się projektami 
z najróżniejszych branż i nigdy nie było 
to przeszkodą, wręcz pomagało. Jest 
to kwestia umiejętności powiązania ze 
sobą wiedzy, którą się zdobywa z naj-
różniejszych źródeł oraz doświadczeń.”

„Dla wzornictwa przemysłowego, obec-
nie, są to lata przełomowe, gdy projek-
towanie wymyka się z jakichkolwiek de-
finicji. Samo projektowanie zaczyna się 
już od określenia podejścia samej firmy 
do klienta, natomiast produkt i to jak on 
zostanie podany jest efektem bardziej 
globalnych działań. Podczas realizacji 
audytu wzorniczego podpowiadamy 
jak wykorzystać istniejący potencjał 
firmy w budowaniu nowych produktów. 
Produkt - rozumiany szeroko. Taka re-
komendacja nie musi oznaczać również 
sugerowania opracowania takiego, a nie 
innego produktu - rekomendacja ma 
również otworzyć przedsiębiorców na 
inny sposób myślenia, który może wy-
generować zupełnie nowe perspektywy 
rozwoju firmy. Należy w polskim wzor-
nictwie zasiać ferment, dać odczucie 
„głodu nowego”.

Fotografie 
Magdalena Łojewska, 
www.vey.com.pl, 
Degutis Studio Architektury, 
www.degutis.pl

Grzejnik PLC 
dla Terma Sp. z o.o.
fot. Iconic Radiators 
Laureat Dobry Wzór 
w kategorii dom 2014 
i Must Have 2015.

Felga GA 
dla Polish Carbon
fot. Polish Carbon

Fotografie 
Magdalena Łojewska, 

www.vey.com.pl,
Klient Flow Interiors 
Franiak&Caturowa, 

www.flowinteriors.pl

Fotografie 
Magdalena Łojewska, 
www.vey.com.pl,
Klient Flow Interiors 
Franiak&Caturowa, 
www.flowinteriors.pl

fot. Bartosz 
Modelski, 
Nautica 
1150V

fot. Magda Łojewska,
Maxi 1200
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rozwój miasta 
TO rozWój 
naszej spółKi

Z BARBARą StANUCH, PREZESEM GPEC StAROGARD, 
ROZMAWiA NASZ DZiENNiKARZ SEBAStiAN DADACZyńSKi.

 ZDjĘcIE: Rafał Laskowski
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Od stycznia 2017 roku ponownie została Pani prezesem 
zarządu spółki GPEC STAROGARD. Wcześniej pełniła 
Pani tę funkcję w latach 2010-2013. Zdążyła się już Pani tu 
zaaklimatyzować?

- Oczywiście. Cieszę się, że mogę reprezentować Gru-
pę GPEC na tym terenie. Moje przyjście nie było trudne 
z uwagi na fakt, że to kontynuacja mojej działalności w tej 
firmie. Wcześniej zasiadałam w Radzie Nadzorczej GPEC 
STAROGARD, więc nie są mi obce wyzwania, zadania czy 
problemy spółki, nie wspominając o jej strukturze. GPEC 
STAROGARD liczy ponad 30 bardzo doświadczonych, 
kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Z więk-
szością się znamy, bo pracowaliśmy już ze sobą.

Przed jakimi tegorocznymi wyzwaniami stoi spółka?

- Przede wszystkim do najważniejszych zadań należy na-
dążanie za rozwojem miasta, co oznacza aktywną współ-
pracę z lokalnym samorządem, przedsiębiorcami i innymi 
potencjalnymi odbiorcami ciepła w zakresie dostaw. Na 
bieżąco będziemy realizowali inwestycje rozwojowe, przy-
łączeniowe. Wprowadzamy także nowe produkty w ramach 
Grupy GPEC, na przykład ESCO - kompleksowe zarządza-
nie mediami. Trwają już rozmowy na temat przyłączenia 
do sieci ciepłowniczej dworca kolejowego, który zostanie 
wyremontowany, a także modernizacji sieci w obrębie Alei 
Wojska Polskiego, która również przejdzie proces rewitali-
zacji. W planach na 2017 rok mamy ponadto  modernizację 
sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla 60-lecia i Jana Pawła 
II.

Starogard przygotowuje się do rewitalizacji starówki. Czy 
planujecie Państwo inwestycje w obrębie Rynku?

- Już w 2016 roku przeprowadziliśmy inwestycję polegają-
cą na przyłączeniach niektórych odbiorców ciepła, a w tym 
roku będziemy ją kontynuować. Już teraz zachęcamy do 
kontaktu z nami zainteresowanych przyłączeniem się do 
miejskiej sieci. Nasze biuro obsługi klienta mieści się przy         
ul. Rynek 6 i można tam składać wnioski o przyłączenie.

Jakie korzyści płyną z takich inwestycji?

- Przede wszystkim ochrona środowiska. Po przyłączeniu 
do sieci ciepłowniczej mieszkańcy mogą zrezygnować z pie-
ców kaflowych, kotłów węglowych itp. To one są w dużej 
mierze odpowiedzialne za smog, który stał się utrapieniem 
polskich miast. Także na Pomorzu. Ciepło systemowe, któ-
re oferujemy, jest nie tylko bardziej ekologiczne, ale także 
bezpieczniejsze, bezobsługowe i komfortowe.

Wspomniała Pani o smogu. Co robią Państwo, aby go 
ograniczać?

- To przede wszystkim inwestycje, uświadamianie społe-
czeństwa poprzez różne kampanie edukacyjne które pro-
wadzimy. Jako Grupa GPEC wspieramy różne przedsię-
wzięcia organizowane przez szkoły, stowarzyszenia, insty-
tucje. Nie powinniśmy być obojętni w tej sprawie i razem 
zadbać o zwalczanie smogu. Chodzi nie tylko o wymianę 
systemu ogrzewania, ale także zastanowienie się nad tym, 
czym palimy w piecu.

Czego można życzyć Pani prezes w nowym 2017 roku?

- Rozwoju środowiska, w którym działam od lat. Naszą 
rozmowę pozwolę sobie podsumować takim określeniem: 
rozwój miasta to rozwój spółki i odwrotnie.

o przyłączeniu do sieci cie-
płowniczej mieszkańcy mogą 
zrezygnować z pieców kaflo-
wych, kotłów węglowych itp. 

to one są w dużej mierze odpo-
wiedzialne za smog, który stał 
się utrapieniem polskich miast.
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Powierzchnia hali przekroczy 11 tysięcy 
m2, z czego 9 tysięcy przeznaczone bę-
dzie na cele produkcyjne, reszta na cele 
magazynowe oraz socjalno-biurowe. 
Nowy budynek pokazuje dynamiczny 
rozwój naszej firmy. Gdy w 2000 roku 
rozpoczynaliśmy działalność w Tcze-
wie, pracowaliśmy w jednej hali i za-
trudnialiśmy 500 pracowników. Teraz 
stan zatrudnienia jest ośmiokrotnie 
większy i jesteśmy jednym z najwięk-
szych pracodawców w regionie, a od 
wielu lat największym w Tczewie. Cie-
szy mnie, że coraz więcej możemy za-
ooferować naszym klientom, pracow-
nikom, parterom biznesowym, a także 
miastu Tczew i całemu regionowi  – 
mówi Andrzej Połojko, Dyrektor Ge-
neralny Flex w Tczewie.
Flex to największy inwestor zagranicz-
ny i jednocześnie drugi największy pra-
codawca na Pomorzu. Obecnie w samej 
fabryce w Tczewie pracuje 4000 osób. 
Do tego doliczyć należy setki pra-

cowników zatrudnionych w firmach 
będących lokalnymi poddostawcami 
Flex. Firma produkuje zaawansowane 
urządzenia elektroniczne dla wielu sek-
torów przemysłowych. Zdecydowanie 
dominuje telekom, ale nie tylko. Przy-
kładowo – od 2015 roku w tczewskich 
zakładach produkowane są drukarki 
3D.
Kolejna rozbudowa zakładu Flex po-
kazuje jak firma czuje się na Pomorzu. 
A jest to dla nas inwestor niezwykle 
ważny, nie tylko ze względu na świa-
towy brand i wielkość zatrudnienia, 
ale przede wszystkim ze względu na 
wpływ, który wywiera na lokalną go-
spodarkę, szkolnictwo zawodowe czy 
też działania CSRowe firmy w regionie 
– komentuje Anna Rajzer, Project Ma-
nager w Invest in Pomerania.
Nowa hala Flex ma zostać oddana do 
użytku już w drugiej połowie 2017 
roku.

Flex BUDUJE 
kolejną halę 
produkcyjną 
W TCZEWIE

W LUtyM ODByłA Się OfiCJALNA UROCZyStOść WMUROWANiA 
KAMiENiA WęGiELNEGO POD KOLEJNy BUDyNEK KOMPLEKSU 
PRODUKCyJNEGO fLEx W tCZEWiE. 

TEKST: Agencja Rozwoju Pomorza | ZDjĘcIA: Agencja Rozwoju Pomorza
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To stwierdzenie może być mottem cyklu spotkań „Biznes to 
Relacje”, sprzyjających tworzeniu dobrej dynamiki między 
przedsiębiorcami, za sprawą angażującej formuły łączącej 
dwie sesje networkingowe z prezentacjami gości specjalnych, 
przy wsparciu nader wyrazistych prowadzących: Justyny 
Wojtaszczyk z KeyK Project Marketing&Media i Ireneusza 
Osińskiego z Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym, mogli wysłuchać wystąpień. 
Tomasz Smorgowicz, szef Studia 102 i członek Rady „Praco-
dawców Pomorza”, starał się nakreślić najbardziej wyważo-
ną definicję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR-u). 
Z jakich źródeł, z jakiego merytorycznego przewodnika po-
winny korzystać firmy, które rozpoczynają świadome roz-
wijanie CSR-u w swoich codziennych działaniach? Tomasz 
Smorgowicz odniósł się do wprowadzonej w 2010 roku Nor-
my PN-ISO, zawierającej podstawowe wytyczne odnoszące 
się do obszarów, które trzeba poddać w firmie analizie: ład 
organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, 
środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia kon-
sumenckie i zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.
Działalność społeczna, najszerzej realizowana w Polsce 

w sektorze organizacji pozarządo-
wych, niesie ze sobą wiele wyzwań. 
Wiedzą o tym doskonale Justyna Ro-
gińska i Joanna Kania-Kużajczyk (ko-
lejno: założycielka i prezes Fundacji 
„Sprawni Inaczej” oraz koordynatorki 
działań wolontariatu tejże Fundacji), 
które potrzebują specjalnych ośrod-
ków kształcenia, rehabilitacji i terapii. 
Fundacja organizuje również mię-
dzynarodowe wymiany młodzieżowe 
i kursy treningowe.
Justynie Rogińskiej, inicjatorce i prezes 
Fundacji, 28 lat jej prowadzenia wy-
pełniły intensywne działania na rzecz powstania wielu, ak-
tywnych do dziś, ośrodków na terenie całego województwa 
pomorskiego. 
– W naszej Fundacji wspieramy się wolontariatem, ale nie 
jest on podstawą naszej aktywności – wyjaśniała Justyna 
Rogińska, mówiąc dalej o głównych źródłach pozyskiwani 
wsparcia finansowego przez sektor pozarządowy: – Najwięk-
sza część środków pochodzi od administracji rządowej i sa-
morządowej, ze zbiórek publicznych i filantropii.

społecznie 
odpoWiedzialni 
OPOWIADALI

ZROZUMiENiE BiZNESOWyCH MOżLiWOśCi PRZyCHODZi WtEDy, GDy ZDAMy SOBiE SPRAWę Z tEGO, 
iLE WłASNEGO ZAANGAżOWANiA, UWAGi i POMOCy MOżEMy OfEROWAć DRUGiEJ OSOBiE.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIE: Maciej Michniewski



 32    

Czym jest sukcesja w firmach rodzin-
nych, jak należy ją postrzegać?

- Dla właścicieli firm rodzinnych, sukce-
sja jest przede wszystkim dużym wyzwa-
niem. Mówię tu o właścicielach, którzy 
budowali swoje firmy od początku, od 
podstaw. Tworzyli je w mieszkaniach, 
w garażach, wspólnie z najbliższymi 
członkami rodziny; ze współmałżon-
kami, z dziećmi. Wszystko to działo się 
w pionierskich warunkach polskiego 
rynku sprzed wielu lat. Właściciele firm, 
które w ten sposób powstawały, które 
były budowane ich własnymi rękoma, 
czują się całkowicie emocjonalnie zwią-
zani ze swoimi firmami i traktują je, 
dosłownie, jak swoje dzieci. I właśnie 
z tą emocjonalnością, z tym tak wielkim 
przywiązaniem, jest związany problem 
przekazania tego, co zbudowali, w ręce 
swoich następców. Sukcesję w firmach 
rodzinnych warto postrzegać jako po-
zytywną, naturalną kolej rzeczy – jako 
następny krok w rozwoju firmy.

Z jakiego powodu właściciele firm ro-
dzinnych zwlekają z przekazaniem fir-
my w ręce następnego pokolenia?

- Właściciele firm rodzinnych, wśród 
których nie brakuje prawdziwych pasjo-
natów, budowali swoje firmy w sposób 
intuicyjny, częstokroć bez korzystania 
ze studiów menedżerskich, czy nawet 
z samych narzędzi menedżerskich. To 
pasja doprowadziła ich do sukcesu, 
z którym często mierzą się, pełni obaw 
i trosk o to, że nikt nie będzie dalej kre-
ował ich „dziecka”, tak jak to oni robią. 
Obawy właścicieli nie tylko związane 
są z przekazaniem firmy w ręce rodzin-
nych sukcesorów. Obawy pojawiają się 
również w kwestii zatrudnienia zarządu 
lub dyrektora zarządzającego. Takie wąt-
pliwości są zrozumiałe, tym bardziej, że 
dodatkowymi okolicznościami wzmac-
niającymi poczucie dyskomfortu jest 
fakt, że w momencie przekazania firmy 
w ręce następcy w rodzinie, zmieni się 
również położenie nestora w kontekście 
relacji rodzinnych. Ojciec obawia się 
utraty statusu głowy rodziny, utraty klu-
czowego dla niego statusu autorytetu. 

Sukcesja 
W FIRMACH 
RODZINNYCH
Z ELiZą WóJCiK, WiCEPRZEWODNiCZąCą SEKCJi EDUKACJi 
i COACHiNGU PRACODAWCóW POMORZA, ROZMAWiA 
RAfAł KORBUt. 

 ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Jak należy przygotować się do sukcesji?

- W związku z powyższymi czynnikami, bardzo ważne jest przygo-
towanie mentalne – zarówno przez nestora, jak i przez sukcesora. 
Do sukcesora w szczególności należy zadbanie o utrzymanie na-
leżnego nestorowi szacunku, zarówno w relacjach służbowych, jak 
i rodzinnych. Ze strony nestora konieczne jest wykazanie zaufania 
względem swojego następcy, czego istotnym elementem jest zgoda 
na wydzielenie niezbędnej przestrzeni  mentalnej i rzeczywistej do 
kreowania autorskich pomysłów nowego właściciela. Rolą nestora 
jest zadbanie o to, aby sukcesor czuł się godnym, pełnowartościo-
wym następcą.

O co w szczególności trzeba zadbać w procesie sukcesji?

- W procesie sukcesji trzeba zadbać w szczególności o relacje mię-
dzy nestorem a sukcesorem. Jeśli relacje te oparte są na wzajemnym 
szacunku i zaufaniu, zarówno w sferze rodzinnej, jak i biznesowej, 
jest duża szansa, że sukcesja przebiegnie pomyślnie. Pojawia się tu 
także temat relacji w kontekście rodzic – dziecko. I to od rodzica 
zależy, jak poradzi sobie z tym wyzwaniem. Chodzi tak naprawdę 
o oddanie władzy swojemu dziecku, które dla rodzica, bez wzglę-
du na wiek, będzie zawsze dzieckiem. Przygotowanie do sukcesji 
można rozpatrywać w kategorii procesu trwającego nawet kilka lat. 
Oprócz sfery prawnej i czysto biznesowej, warto zadbać o wszyst-
kie aspekty tzw. „miękkie”, tak aby członkowie rodziny czuli się do-
brze zarówno podczas spotkań w sali konferencyjnej, jak i w czasie 
wspólnych rodzinnych obiadów.

Jak można pomóc nestorowi i sukcesorowi w przejściu sukcesji?

- Bardzo dobrym i pomocnym wsparciem w przygotowaniu do 
sukcesji jest coaching. Mam na myśli indywidualny proces coachin-
gowy dedykowany nestorowi oraz sukcesorowi, podczas którego 
każdy indywidualnie, ze swojej perspektywy, będzie mógł spojrzeć 
na to, co go czeka, z czym konkretnie będzie się wiązała zmiana 
o nazwie sukcesja i będzie się mógł do tej zmiany przygotować. 
Przekazywanie firmy rodzinnej w ręce następcy, w ręce kolejnego 
pokolenia, to wielka życiowa zmiana, przez którą warto przejść 
uważnie i ze spokojem. Jest to zmiana, której warto stawić czoła 
w odpowiednim czasie, nie czekając i nie myśląc, że „coś samo się 
poukłada”. Dobrze wiemy, że zmiana jest procesem gromadzącym 
naturalne i uzasadnione obawy wszystkich zaangażowanych w nią 
stron. Warto więc do tej zmiany przygotować się w sposób świado-
my i uważny, pamiętając o korzyściach wynikających ze wsparcia 
coachingowego.

eliza WójciK
International Coach ICC & Robert Dilts Strategy Group 
Wiceprzewodnicząca Sekcji Edukacji i Coachingu „Pracodawców Pomorza”
Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej ACROPOLIS
eliza.wojcik@acropolis.com.pl   
tel. 517 474 400

Osoba, która odwiedziła niedawno Pracodawców Pomo-
rza,  jest jedną z najistotniejszych postaci polskiego ży-
cia społecznego i gospodarczego ostatniego ćwierćwie-
cza. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewia-
tan, odegrała zasadniczą rolą w budowie dialogu między 
rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. 
Spotkanie było skupione na sprawach bieżących. Na 
wstępie Henryka Bochniarz pragnęła dać do zrozumie-
nia, że Rada Dialogu Społecznego, oparta na zasadzie 
przewodnictwa rotacyjnego, jest formułą niezakończoną 
i należy szukać najlepszej ścieżki dla jej rozwoju:
– Przewodniczenie Radzie jest trudnym zajęciem, gdyż 
wypracowanie konkretnych efektów wymaga naprawdę 
dużych nakładów pracy. Powołująca Radę ustawa jest 
dobrym, innowacyjnym dokumentem przekazującym 
szereg ważnych kompetencji. Mówiąc o naszych celach, 
mam na myśli budowanie dobrych relacji między Radą 
i jej wojewódzkimi reprezentacjami, między zespołami 
programowymi i branżowymi. 
Praca w Radzie, w relacji Prezydent Henryki Bochniarz, 
oznacza prowadzenie codziennych konsultacji nad 
znaczącą ilością aktów legislacyjnych. To także częsty 
kontakt z osobami z zewnątrz, które nie do końca zdają 
sobie sprawę z tego, jakie możliwości daje właściwie 
prowadzony dialog społeczny. Jak mówiła dalej Henryka 
Bochniarz:
– Przeszłam przez 26 lat transformacji z różnych per-
spektyw: jako naukowiec, minister, właściciel firmy 
i szef organizacji pracodawców. Dzięki temu zyskałam 
większy dystans wobec tego, co obecnie wokół nas się 
dzieje. Traktuję Radę Dialogu 
Społecznego jako ostatnią 
instytucję, w której dochodzi 
obecnie do faktycznej roz-
mowy między rządzącymi. 
Pragnę zaznaczyć, że posia-
damy wokół niej fantastycz-
ny zespół ekspertów.

HENRYKA BOCHNIARZ Z WIZyTą 
U „PRACODAWCóW POMORZA” 

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIE: Maciej Michniewski
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- W STARTERZE poma-
gamy przedsiębiorcom 
rozwinąć projekty w skali 
globalnej. W biznesie nie ma 
granic i żaden polski startup 
nie powinien bać się mie-
rzyć globalnie – mówiJoan-
na Grandzicka, Wiceprezes 
Gdańskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości STAR-

TER. – Dlatego wraz z Fundacją infoShare organizujemy Star-
tup Contest, jeden z największych w Europie konkursów dla 
młodych firm. Co roku niemal 200 startupów z całego świata 
staje przed szansą zaprezentowania się w Gdańsku przed świato-
wymi mentorami i inwestorami – dodaje Joanna Grandzicka.

Wsparcie startupom daje także intensywny program szkolenio-
wy – Starter Rocket, opracowany przez STARTER. Jego finaliści 
dostarczyli już sporo powodów do radości. Jeden z nich – dr 
Poket dostał się do programu wspierającego młode projekty 
w słynnej Dolinie Krzemowej. Kolejny startup – Footsteps roz-
wija aplikację dla turystów, która w kilka miesięcy pozyskała 
ponad 15 tys. użytkowników. 
STARTER to jednak nie tylko przedsiębiorcza atmosfera, po-
mysły, niezwykłe projekty iludzie. To też nieustanne spoglą-
danie w przyszłość i rozwój kolejnych przestrzeni dla biznesu 
w Gdańsku. Stąd wziął się Clipster – znajdujące się w Gdańsku, 
jedyne w Polsce, miejsce do mieszkania i pracy nad pomysłem 
na biznes. Clipster przyciągnął do Gdańska młodych przedsię-
biorców z różnych zakątków świata m.in. zMołdawii, Hiszpanii 
czy USA.

PIęCIOLECIE 
startera

tySiąCE WyDARZEń i NiEZLiCZONA LiCZBA GOśCi. 
PONAD 500 fiRM, KtóRE POZySKAły JUż 30 Mi-
LiONóW DOfiNANSOWANiA. GDAńSKi iNKUBA-
tOR PRZEDSięBiORCZOśCi StARtER, ORGANiZAtOR 
StARtUPOWEJ SPOłECZNOśCi Z RAMiENiA MiAStA 
GDAńSKA, OBCHODZił SWOJE 5. URODZiNy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Reagujemy na potrzeby 
rynku i pozyskujemy 
pracowników z Ukrainy. 
Mamy kilkuletnie 
doświadczenie w tym 
zakresie oraz opanowane 
wszystkie niezbędne 
procedury i formalności.

Dysponujemy bazą danych kandydatów z Ukrainy 
i rekomendujemy Państwu takie rozwiązanie 
biznesowe, a także zachecamy do korzystania z usług 
w ramach rekrutacji, pracy tymczasowej i doradztwa 
w zatrudnianiu obcokrajowców.

Zapraszamy do współpracy.
www.personalnyserwis.com

G d a ń s k ,  a l .  G r u n w a l d z k a  8 7 / 9 1  l O k .  1 1 ,  ( O b O k  c h  M a n h a t t a n ) ,  t e l .  5 0 3  1 3 5  7 3 9
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Kapituła Konkursu przyznała złote 
isrebrne laury oraz wyróżnienia w 
pięciu kategoriach: mikroorganiza-
cje, małe organizacje, średnie organi-
zacje, duże organizacje, organizacje 
publiczne.
Pomorska Nagroda Jakości wywodzi 
się z idei Konkursu Gdańskiej Na-
grody Jakości, który został powołany 
przez Pomorska Radę Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych 
Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Gdańsku. Współorganizatorem 
Konkursu oraz jednostką oceniającą 
kandydatów do Nagrody jest Polski 

Rejestr Statków S.A. Od dwudziestu lat - co roku, Pomorską Nagrodę Jakości 
otrzymują podmioty, prezentujące swoje zaangażowanie w zarządzaniu jako-
ścią, którego idea stanowi fundament ciągłego doskonalenia, innowacyjności 
i zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to aby osiągnąć i konkurować na 
równym poziomie z najlepszymi organizacjami w Europie i na Świecie

Doceniono
innoWacyjne FIRMy

W SALi tEAtRALNO-WiDOWiSKOWEJ  DOMU tECHNiKA 
NOt W GDAńSKU ZORGANiZOWANO GALę fiNAłOWą xx-
JUBiLEUSZOWEJ EDyCJi KONKURSU O POMORSKą NAGRODę JA-
KOśCi. PODCZAS UROCZyStOśCi UHONOROWANO SUKCESy GO-
SPODARCZE POMORSKiCH ORGANiZACJi. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

laureaci
Kategoria mikroorganizacje:

PRODAR Dariusz Jankowski •	
- Wyróżnienie

Kategoria małe organizacje:
Vivadental Sp. z o.o. - Złoty Laur •	
BMB Santech Sp. z o.o., Sp. k. - Srebrny •	
Laur
WNS Pomorze Sp. z o.o. - Wyróżnienie•	
EL- mark Sp. z o.o. - Wyróżnienie•	
Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżew-•	
skiego Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Kategoria średnie organizacje:
Farm Frites Poland S.A. - Złoty Laur•	
D&H Engineering Sp. z o.o. - Wyróżnienie•	
Nelton Sp. z o.o. - Wyróżnienie•	

Kategoria duże organizacje:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-•	
cji Sp. z o.o. w Gdyni - Złoty Laur
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki •	
Cieplnej - Srebrny Laur
CTL Północ Sp. z o.o. - Wyróżnienie•	

Kategoria organizacje publiczne:
Politechnika Gdańska - Złoty Laur•	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Od-•	
dział w Gdańsku - Srebrny Laur 

Nagrody dodatkowe:
Nagroda Polskiego Rejestru Statków S.A. •	
- WNS Pomorze Sp. z o.o.
Nagroda Prezesa Pomorskiej Rady FSNT •	
NOT w Gdańsku - Biall-net Sp. z o.o.
Nagroda Agencji Rozwoju Pomorza - Nel-•	
ton Sp. z o.o.
Nagroda Marszałka Województwa Pomor-•	
skiego – Politechnika Gdańska
Nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskie-•	
go - Nelton Sp. z o.o.
Nagroda Wojewody Pomorskiego- Poli-•	
technika Gdańska
Nagroda Przewodniczącego Sejmiku •	
Województwa Pomorskiego -Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Karwiny
Nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa - •	
El-mark Sp. z o.o.
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W centrum konferencyjnym O4 przy Olivia 
Business Center miało miejsce spotkanie 
członków i sympatyków PKB. Wystąpienie 
zostało zwieńczone szkoleniem pokazo-
wym z zarządzania motywacją.
Adam Ogrodowczyk z Food&Fit opowie-
dział o tym dlaczego warto dbać o zdrowe 
ciało i umysł. Klubowicze mieli okazje do-
wiedzieć się z jakimi problemami spotyka 
się w swojej pracy trener personalny. 
-4-5 posiłków dziennie to dobry krok, aby 
zmienić swoje nawyki żywieniowe. Zależy 
mi na tym, aby ludzie przestali kierować 
się modą bycia fit. Zależy mi, żeby proz-
drowotny tryb stał się ich filozofią życia 
– mówi Adam Ogrodowczyk, były pracow-
nik jednostki antyterrorystycznej, obecnie 
trener personalny. Na koniec prelegent za-
prezentował metodę coachingową, którą 
wykorzystuje w swojej pracy z klientami.
-Cieszy mnie fakt, że możemy łączyć sport 
z biznesem. Metodę szkoleniową, którą 
zaprezentował nasz prelegent na uczest-
nikach można właściwie od razu zaimple-
mentować do własnego biznesu. Członko-
wie Pomorskiego Klubu Biznesu dostali 
gotowe narzędzie do pracy – mówi Marek 
Makarewicz, Kierownik PKB.

Sport
W Biznesie

POMORSKi KLUB BiZNESU PO RAZ KOLEJNy POłąCZył 
PRZEDSięBiORCZOść ZE SPORtEM. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Sylwester Ciszek
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Konferencja odbyła się pod hasłem: 
"Powołanie przedsiębiorcy". Prelegen-
tami byli o. Grzegorz Piątek SCJ, ko-
ordynator Duszpasterstwa Przedsię-
biorców i Pracodawców "Talent", oraz 
Krzysztof Ciuła, lider Edukacji Finan-
sowej "Crown".
Głównym przesłaniem prowadzonej 
przez o. Piątka konferencji było po-
kazanie na przykładach biblijnych 
i historycznych, że biznes jest powoła-
niem człowieka, który poprzez to, co 
robi, może uświęcić siebie i osiągnąć 
zbawienie.
 - Wartości związane z Bogiem nie są 
sprzeczne z biznesem, co więcej - mogą 
wesprzeć osobę, która biznes prowadzi. 
Wiara daje poczucie sensu, które prze-
kłada się na zaangażowanie, a co za tym 
idzie - lepsze i bardziej przyjazne miej-
sce pracy - podkreślał o. Piątek.
O. Piątek wymienił trzy najważniejsze 
zasady dotyczące prowadzenia bizne-

su po chrześcijańsku: - Organizowanie 
dobrej i wydajnej pracy, tworzenie do-
brych dóbr i usług oraz sprawiedliwe 
dzielenie zysków. Wydaje się, że jest to 
bardzo proste i oczywiste przesłanie, 
jednak nie dla wszystkich. Warto więc 
do takiej refleksji nakłaniać - zaznacza.
Kolejny wykład poświęcony został "Za-
rządzaniu z Biblią". - Nasze cele zawo-
dowe wynikają z osobistych aspiracji. 
Poprzez to, co robimy - kolejne osią-
gnięte sukcesy, podpisane kontrakty, 
wykonane zlecenia - czujemy satysfak-
cję, a co za tym idzie - szczęście. Bóg 
zapewnia nam to autentyczne szczęście 
i daje nam dokładnie tyle, ile jeste-
śmy w stanie udźwignąć. Zarządzanie 
z Biblią wiąże się więc nierozerwalnie 
z trwaniem przy Bogu i niezbaczaniem 
z drogi wiary. Tylko w taki sposób mo-
żemy być pewni, że nie zrobimy czegoś, 
co mogłoby być krzywdzące wobec na-
szego bliźniego - zaznaczył K. Ciuła.

duchoWni 
i przedsięBiorcy 
W oBc
PONAD 100 OSóB, KtóRyM BLiSKi JESt tEMAt PROWADZENiA 
BiZNESU W OPARCiU O BOżE WARtOśCi POJAWiłO Się W OLiviA 
BUSiNESS CENtRE. W LUtyM ZORGANiZOWANO tAM KONfERENCJę 
DLA PRZEDSięBiORCóW Z ARCHiDiECEZJi GDAńSKiEJ.

TEKST: Justyna Liptak | ZDjĘcIA: Justyna Liptak
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Przedsiębiorcy 
o przedWojennych 
przedsięBiorcach

„SWóJ DO SWEGO” – tAK NAZWANO KSiążKę NA tEMAt 
PRZEDSięBiORCóW Z OKRESU WOLNEGO MiAStA GDAńSKA, 
KtóRA POWStAłA DZięKi WSPółPRACy fiRM Z GDAńSKiEJ 
ORUNi. SPRZEDAż KSiążEK POZWOLi tERAZ NA UPAMiętNiENiE 
WAżNyCH MiEJSC W HiStORii DZiELNiCy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Grzegorz Bryszewski

Na zdjęciu pracownicy Drukarni Gdańskiej.
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Wszystko zaczęło się w 1999 roku, gdy 
zajmująca się dystrybucją materiałów 
budowlanych spółka Bysewo kupiła za-
budowaną działkę przy Trakcie Święte-
go Wojciecha 57 w gdańskiej dzielnicy 
Orunia. Teren miał dwie poważne zalety 
– bliskość centrum miasta i położenie 
tuż obok ważnych dróg komunikacyj-
nych i jedną wadę – budynki były w ka-
tastrofalnym stanie.
- Komin wyglądał jak rozłożony tulipan. 
Sąsiad sugerował, żebyśmy szybko go 
naprawili, bo  obawia się, że spadną na 
niego cegły podczas spacerów z psem – 
wspomina Krzysztof Michniewicz, czło-
nek zarządu spółki Bysewo.

Współpraca z biurem projektowym 
biorącym udział w renowacji budynku 
przyniosła ważne odkrycie. Okazało się, 
że  firma kupiła teren o bogatej i fascy-
nującej historii. W XIX wieku mieściła się 
tu słodownia, która produkowała słód na 
potrzeby gdańskich browarów działają-
cych na terenie Gdańska, między innymi 
na dzisiejszej ulicy Piwnej (wtedy było ich 
tam  kilkanaście). Późniejw tym miejscu 
powstała Drukarnia Gdańska, która stała 
się największym polskim przedsiębior-
stwem w Wolnym Mieście Gdańsku. Ta 
nowoczesna i duża firma (w latach świet-
ności drukarnia zatrudniała 80 osób) za-
rządzana była przez charyzmatyczną po-
stać dyrektora Jana Kwiatkowskiego, któ-
ry był również redaktorem drukowanej 
na miejscu "Gazety Gdańskiej". To pismo 
odegrało ogromną rolę w życiu społecz-
no-politycznym  Polaków mieszkających 
w Gdańsku, oraz w Prusach Zachodnich. 
Na jego łamach zamieszczano artykuły 
broniące praw tutejszych Polaków, gazeta 
miała również znaczny wpływ na integra-
cję ludności polskiej w Gdańsku.
-Temat Drukarni Gdańskiej i podobnych, 
polskich przedsiębiorstw działających na 
terenie Wolnego Miasta Gdańska mocno 
mnie zafascynował. Zbierałem materiały 
i czytałem o odważnych ludziach, którzy 
prowadzili biznesy w wyjątkowo trud-
nych warunkach politycznych i gospo-
darczych. Budujące było natomiast po-
czucie wspólnoty i krzewienia polskości, 
które w tych latach miało miejsce – mówi 
szef firmy Bysewo.

Nasz rozmówca chciał przypomnieć i uho-
norować dawnego szefa Drukarni Gdań-
skiej. Udało mu się dotrzeć do Pani Doroty 
Nitki, wnuczki Jana Kwiatkowskiego, któ-
ra chętnie zgodziła się na wzięcie udziału 
w uroczystościach upamiętniających po-
stać swojego  dziadka. Tablica poświęcona 
jego osobie zawisła na murach firmy Byse-
wo w październiku 2015 roku.

SWóJ DO SWEGO

Poszukiwania ciekawych śladów polskiej 
działalności w okresie Wolnego Miasta 
Gdańska doprowadziło szefa firmy Byse-
wo do współpracy z Fundacją Kulturalne 
Pomorze, . To właśnie podczas rozmów 
w gronie pasjonatów historii pojawił się 
pomysł stworzenia specjalnej publikacji 
książkowej na temat przedsiębiorczości 
polskiej w Gdańsku przed II Wojną Świa-
tową . Publikacja „Swój do swego. Z dzie-
jów przedsiębiorczości polskiej w Gdań-
sku okresu Wolnego Miasta (1920-1939). 
Szkice” składa się z pięciu popularnonau-
kowych szkiców historycznych poświęco-
nych działalności polskich przedsiębior-
ców w przedwojennym Gdańsku: kupców 
i handlowców, drukarzy, restauratorów, 
bankierów i budowniczych. 
Nazwa książki nawiązuje do strategii 
przedwojennych przedsiębiorców, którzy 
nawzajem się wspierali, takie podejście na-
zwano właśnie "swój do swego". Wydanie 
książki współfinansowano dzięki pomocy 
oruńskich firm: Bysewo, Ogrody Justyny, 
CEMET LTD i Ogrodnictwa Lawenda, jak 
również prywatnych osób mieszkańców 
Oruni. Książka zadebiutowała podczas 
ubiegłorocznej, wrześniowej Gali Jubile-
uszu XXV-lecia  "Pracodawców Pomorza", 
gdzie  uczestnikom spotkania rozdano 800 
jej egzemplarzy.
-W uroczystości uczestniczyło trzech Pre-

zydentów Rzeczypospolitej, Pan Lech  Wa-
łęsa, Pan Aleksander Kwaśniewski i Pan 
Bronisław Komorowski, którzy również 
otrzymali naszą publikację. Nasza gdań-
ska książka poszła więc w świat – cieszy się 
Krzysztof Michniewicz.
Co ciekawe, podczas wspomnianej gali 
zadebiutowała także książka Pracodaw-
ców Pomorza, która opisywała pomor-
ską przedsiębiorczość, ale pod II wojnie 
światowej. Obie książki, wzajemnie się 
uzupełniły.

HISTORYCZNE CEGIEłKI

Publikacja oruńskich przedsiębiorców  jest 
rozprowadzana w postaci cegiełki Funda-
cji Kulturalne Pomorze Fundusze zebrane 
w ten sposób zostaną przeznaczone na 
zachowywanie i pielęgnowanie pamięci 
o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Pasjonaci historii działający w ramach 
Fundacji Kulturalne Pomorze, oraz człon-
kowie organizacji IKO działającej na tere-
nie Oruni planują przeznaczyć te środki 
m.in na stworzenie tablicy informacyjnej, 
która zawiśnie na dawnym Domu Polskim 
przy ulicy Żuławskiej 102.
Jednym z celów wydania publikacji było 
przypomnienie o dawnej wspólnocie lo-
kalnych przedsiębiorców i wpisanie się we 
wspólne działania mieszkańców dzielnicy. 
Ten cel udało się już częściowo osiągnąć.
-Niedawno uczestniczyłem w spotkaniu 
oruńskich przedsiębiorców, którzy planu-
ją zwrócić się do władz miasta w sprawie 
kłopotliwego przejazdu kolejowego przy 
ulicy Sandomorskiej.  Często zamknięty 
przejazd kolejowy bardzo przeszkadza w  
funkcjonowaniu oruńskich firm  i utrud-
nia codzienne życie mieszkańców. Są-
siedzka integracja mieszkańców przejawia 
się między innymi poprzez chętne i częste 
zabieranie głosu w sprawach, które dotyczą 
całej dzielnicy, miejsc życia, funkcjonowa-
nia zawodowego i odpoczynku. Dzielni-
cowa organizacja Inżynierów i Pasjonatów 
Oruni umiejętnie zabiega o włączanie do 
planów rozwoju miasta potrzeb mieszkań-
ców tego jakże ciekawego miejsca. Miejsca, 
gdzie historia przeplata się z dniem dzisiej-
szym, a dzisiejszy mieszkańcy pamięta-
ją o swoich poprzednikach – podkreśla 
Krzysztof Michniewicz.
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Głównym tematem spotkania była planowana dyrektywa unij-
na dotycząca broni palnej (zmiana dyrektywy Rady 91/477/
EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni), która 
pojawiła się w efekcie ataków terrorystycznych w Paryżu.
Podczas konferencji dokonano oceny skutków prawnych dy-
rektywy na Polskę, jak i pozostałe kraje członkowskie Unii Eu-
ropejskiej. Pokazano jej znikomy wpływ na nielegalny handel 
bronią. Pokazano również, jakie są źródła pochodzenia nielegal-
nej broni palnej na rynku europejskim i całkowitą bezradność 
planowanej dyrektywy wobec działalności terrorystycznej.
Konferencja stworzyła możliwość zapoznania się z ustaleniami 
i ocenami poszczególnych środowisk. Podkreślano, że zmiany 
wpłyną na bezpodstawne karanie ponad 100 milionów obywa-
teli Unii Europejskiej i możliwą likwidację ponad 580 tysięcy 
miejsc pracy. Prezentacje i dyskusje obejmowały również za-
grożenie dla bezcennych zbiorów broni historycznej posia-
danej przez muzea i kolekcjonerów oraz broni niezbędnej do 

szkoleń w organizacjach proobronnych.
Polski rząd wielokrotnie wyrażał swoje negatywne stanowisko 
wobec proponowanej dyrektywy. Konferencja miała za zadanie 
ponowne pokazanie stanowiska rządu Rzeczypospolitej
oraz wielu błędów legislacyjnych popełnionych przez Komisję 
Europejską.
– Dyrektywa Unii Europejskiej, która jest mocno promowana 
w Komisji Europejskiej i komisarz Elżbietę Bieńkowską, rze-
czywiście jest bardzo negatywnie odbierana przez zaintere-
sowane środowiska. Rozumiem, że po zamachach trzeba po-
prawić bezpieczeństwo, ale ta droga jest złym rozwiązaniem. 
Ograniczanie dostępu obywateli do broni nie jest trafne – po-
wiedział Wiceminister Kazimierz Smoliński.
Organizatorami konferencji byli: Wiceminister Kazimierz 
Smoliński, Europoseł Anna Fotyga, FIREARMS UNITED 
GLOBAL oraz Obronanarodowa.pl Ruch na rzecz Obrony 
Terytorialnej.

Spotkanie 
W gdańsKim centrum 
strzelecKim
W GDAńSKiM CENtRUM StRZELECKiM ZORGANiZOWANO KONfERENCJE POśWięCONą PLANOWANEJ 
DyREKtyWiE UNiJNEJ DOtyCZąCEJ BRONi PALNEJ. WSPółORGANiZAtOREM SPOtKANiA Był 
WiCEMiNiStER iNfRAStRUKtURy i BUDOWNiCtWA, POSEł RP KAZiMiERZ SMOLińSKi.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Biuro Poselskie Posła Kazimierza Smolińskiego
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energa poWróciła 
DO STAROGARDU
PO KiLKU LAtACH ENERGA OPERAtOR ZDECyDOWAłA Się NA REAKtyWOWANiE REJONU 
DyStRyBUCJi PRZy UL. PELPLińSKiEJ W StAROGARDZiE GDAńSKiM. W PRAKtyCE 
OZNACZA tO URUCHOMiENiE PLACóWKi, W KtóREJ tySiąCE MiESZKAńCóW POWiAtU 
StAROGARDZKiEGO ZAłAtWi WSZyStKiE fORMALNOśCi. 

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: Sebastian Dadaczyński

- Rozwijamy się, aby być najlepsi – zaznaczał Adam Wilanow-
ski, dyrektor generalny Energa Operator w Gdańsku. - Taki 
jest kierunek nie tylko rządu, ale i przedsiębiorstw, w tym 
Energi. Jednocześnie chcemy być bliżej ludzi. To tylko jeden 
z przykładów działania społecznego, ale otwarcie Rejonu 
Dystrybucji ma również uzasadnienie ekonomiczne.
Podczas uroczystości kierownictwo Energi podkreślało, że 
likwidacja placówki w Starogardzie, która nastąpiła w 2013 
roku, była niefortunną biznesowo i społecznie decyzją. Teraz 
Rejon ułatwi kontakt odbiorcom w zakresie nowych przyłą-
czeń do sieci energetycznej, bo do tej pory musieli oni po-
wyższe formalności załatwiać w Tczewie. Dodatkowo skró-
ceniu ulegnie droga dojazdu energetyków do obsługiwanych 
miejscowości. Dzięki temu reakcja w sytuacjach awaryjnych 
będzie dużo szybsza.
W uroczystym otwarciu Rejonu Dystrybucji w Starogardzie 
wzięli udział także: Mariola Anna Zmudzińska - była już wi-
ceprezes zarządu Energa S.A., wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Kazimierz Smoliński, poseł Jan Kilian i prezy-
dent Starogardu Janusz Stankowiak, który zabiegał o powrót 
placówki do miasta.

- Bardzo cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzię-
ciu – mówił Kazimierz Smoliński. - Celem naszego rządu jest 
rozwój, a nie zwijanie Państwa, jak działo się to do tej pory. 
Przywracamy więc posterunki policji, placówki pocztowe, 
a także jednostki Energi. Nie możemy myśleć bowiem tylko 
o metropoliach, równie ważna jest Polska powiatowa.
Uroczystość otwarcia Rejonu była nie tylko okazją do pre-
zentacji planów, ale i przekazania podziękowań. Dyrektor 
Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców 
Edward Sobiecki w imieniu miejscowych przedsiębiorców 
podziękował wszystkim zaangażowanym w proces reakty-
wacji Rejonu Dystrybucji. Na wniosek SKB - ZP Minister-
stwo przyznało również statuetkę firmie Energa za rozwój 
szkolnictwa zawodowego w Starogardzie, mając na uwadze 
m.in. utworzenie sali lekcyjnej w miejscowej ,,zawodów-
ce" oraz przyznawanie stypendiów dla najlepszych uczniów.  
Na koniec spotkania ks. Andrzej Szopiński, ekonom Diecezji 
Pelplińskiej, poświęcił tablicę upamiętniającą świętego Mak-
symiliana Marii Kolbego, patrona elektryków i energetyków.
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Z inicjatywy  wójta gminy - Artura Herolda, odbyło 
się szkolenie, zorganizowane przez Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ). Moderatorem 
debaty była dyrektor Danuta Makowska, która na 
wstępie omówiła istotę działań RDOŚ. Podkreśli-
ła, iż jednym z bardzo ważnych zadań, zarządzanej 
przez nią instytucji, jest edukacja. Stąd też inicja-
tywa szkolenia, które przeprowadzili pracownicy 
RDOŚ w Gdańsku: Małgorzata Kistowska (naczel-
nik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego), 
Anna Tchórzewska (główny specjalista Wydziału 
Oceny Oddziaływania na Środowisko) oraz Elżbieta 
Klimaszewska i Michał Buliński (główni specjaliści 
Wydziału Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej).
W trakcie kilkugodzinnej dyskusji sporo czasu po-
święcono interpretacji nowych przepisów dotyczą-

cych wycinki drzew i krzewów. Zadano szereg pytań 
dotyczących kwestii szczegółowych. Dotyczyły one 
także tak istotnych zagadnień jak: rozwój gospodar-
czy a ochrona środowiska oraz oceny oddziaływania 
na środowisko w świetle nowelizacji ustawy ooś. 
Szkolenie w Zblewie rozpoczyna kampanię eduka-
cyjno-informacyjną, którą RDOŚ planuje w tym 
roku na terenie województwa pomorskiego. Danuta 
Makowska - regionalny dyrektor ochrony środowi-
ska - prowadzi strategię „otwartych drzwi”. 
- Coraz częściej w RDOŚ w Gdańsku odbywają się 
spotkania robocze z inwestorami i przedstawicie-
lami JST - mówi dyrektor Makowska. W efekcie 
wypracowujemy rozwiązania kompromisowe, mi-
nimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięć na 
środowisko.

rdoŚ
rozpoczyna 
kampanię 
edukacyjną

LiCZNE GRONO (OK. 130 OSóB) SAMORZąDOWCóW, LEśNiKóW, 
PRZyRODNiKóW ORAZ PRZEDStAWiCiELi SłUżB MUNDUROWyCH Z 
KiLKU POWiAtóW SPOtKAłO Się W ZBLEWiE (POWiAt StAROGARD), 
W NOWO OtWARtEJ HALi WiDOWiSKOWO-SPORtOWEJ.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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pozycja portu gdańsKiego 
W przeładunKach paliW płynnych

Roczne przeładunki paliw płynnych (rozumianych jako ropa naftowa i pro-
dukty naftowe) w portach bałtyckich wynoszą ok. 300 mln ton, z czego ok. 
1/3 przeładowywana jest w dwóch portach rosyjskich – Primorsku i Ust-
Łudze, zaś 10 największych portów, w tym Naftoport w Gdańsku, przełado-
wuje ok. 75% paliw (ponad 240 mln t).
Ranking portów bałtyckich, obejmujący zarówno przeładunki ropy nafto-
wej jak i paliw płynnych, otwierają dwa główne porty naftowe Rosji, na ko-
lejnych pozycjach są już jednak porty uniwersalne, dla których przeładunki 
produktów rafinacji są równie istotne, jak ropy naftowej.
Pod względem łącznych przeładunków paliw w basenie Morza Bałtyckiego, 
Gdańsk przysunął się z pozycji 9-10 w latach 2013-2014 na miejsce szóste 
w roku 2015. Poza Gdańskiem przeładunki paliw (wyłącznie produktów 
naftowych) w Polsce prowadzone są również w dwóch innych polskich por-
tach: Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu. 

NaFTOPORT

rys historyczny

Do budowy terminalu przeładunkowego 
paliw płynnych (tzw. Bazy Przeładunku 
Paliw Płynnych) na terenie portu morskie-
go w Gdańsku (obszar Portu Północnego) 
przystąpiono na początku lat 70-tych XX w. 
W lipcu 1975 r. uruchomiono stanowisko 
przeładunkowe „P”. 
W 1991 r. z udziałem Mazowieckich Za-
kładów Rafineryjno-Petrochemicznych, 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów 
Naftowych „Przyjaźń”, Centrali Produktów 
Naftowych (CPN) oraz przedsiębiorstw: 
„Ciech”, „Dromex” i Rafineria Gdańska zo-
stała zawiązana spółka NAFTOPORT. 
W 1992 r. oddano do eksploatacji zbudo-
wane przez Spółkę stanowisko przeładun-
kowe „R”, a w 1998 r. – stanowisko „T”. 
W roku 2010 Spółka odkupiła od P.P.-S. 
Port Północny instalacje przesyłowe i urzą-
dzenia przeładunkowe stanowisk „P” i „O”. 
W 2013 r. przeprowadzono rozbudowę 
stanowiska „O” (przystosowanie do obsłu-
gi pełnej gamy produktów), a w grudniu 
2014 r. ukończona została budowa piątego 
stanowiska przeładunkowego – „T1”, prze-
znaczonego dla produktów naftowych. 
W czerwcu 2015 rozpoczęto eksploatację 
nowego stanowiska i do końca roku obsłu-
żono 29 produktowców z ładunkiem 431 
tys. ton paliw: benzyn i oleju napędowego. 
Łącznie, od momentu rozpoczęcia działal-
ności przeładunkowej w 1992 r. do koń-
ca roku 2016, Naftoport obsłużył 6,4 tys. 
zbiornikowców, przeładowując 220,4 mln 
ton paliw płynnych.

terminal przeładunKoWy paliW płynnych
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charaKterystyKa 
techniczna terminalu

Na terminal przedsiębiorstwa składa się pięć stanowisk 
przeładunkowych, zlokalizowanych w zamkniętych ba-
senach portowych, zabezpieczonych falochronami, stałą 
zaporą przeciwrozlewową i zaporą pneumatyczną.
Ze względu na brak własnego zaplecza zbiornikowego 
i dostępu do środków transportu lądowego Naftoport 
może realizować usługi przeładunkowe jedynie w ścisłej 
kooperacji z podmiotami połączonymi systemem ru-
rociągów z terminalem. Stanowiska przeładunkowe są 
technologicznie połączone z bazą zbiornikową PERN 
w Górkach Zachodnich, Terminalem Naftowym PERN 
w Porcie Północnym oraz z rafinerią Grupy LOTOS. 
Stanowiska przeładunkowe są wyposażone w nowocze-
sne ramiona przeładunkowe (każde posiada system sa-
moczynnego rozłączania awaryjnego) i urządzenia do 
automatycznego pobierania próbek ładunku. Urządzenia 
mogą odbierać ładunek ze statków z nominalną ratą do 
10 tys. m3/h – dla ropy naftowej oraz 1-2,5 tys. m3/h – dla 
produktów naftowych. 
Terminal wyposażony jest w instalację do odbioru oparów 
węglowodorowych ze statków. Bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe zapewniają stałe instalacje gaśnicze. Instalacje 
pianotwórcze oraz monitory ppoż. umożliwiają pokrycie 
w krótkim czasie basenów pianą gaśniczą. Dodatkowe 
wsparcie zapewniają samochody i statki pożarnicze. Ste-
rowany komputerowo system obrony przeciwpożarowej 
wyposażony jest w telewizję przemysłową, równoległe 
systemy monitorowania urządzeń aparatury, instalacje 
detekcji, sygnalizacji i powiadamiania.
Terminal posiada możliwość obsługi statków o długości 
do 340 m, szerokości – 60 m i zanurzeniu – 17 m. Głębo-
kość toru podejściowego i obrotnicy umożliwia przyjmo-
wanie w terminalu statków o maksymalnych wymiarach, 
pozwalających na żeglugę po Morzu Bałtyckim, których 
ograniczeniem jest jedynie głębokość toru w Cieśninach 
Duńskich (15 m). Na nabrzeżach znajdują się urządze-
nia monitorujące dane nawigacyjne, wykorzystywane do 
bezpiecznego cumowania statków.
Typowy, obsługiwany przez Bazę Paliw, zbiornikowiec 
do przewozu ropy naftowej to jednostka klasy Aframax 
o nośności 80-120 tys. ton i długości 250 m. Terminal 
przyjmuje także tankowce VLCC (very large crude car-
rier) o długości ponad 300 m i nośności 200-350 tys. ton, 
jednakże z uwagi na ograniczenia  Cieśnin Duńskich oraz 
głębokość toru podejściowego do Portu Północnego są 
one załadowywane jedynie częściowo, partią ładunko-
wą wielkości ok. 160 tys. ton. Zbiornikowce produktowe 
(produktowce) to znacznie mniejsze jednostki, rzędu 
6-30 tys. DWT.

potencjał przeładunKoWy
naFtoportu

Naftoport jest właścicielem jedynego w Polsce morskiego 
terminalu przeładunku ropy naftowej, obsługującego także 
większość produktów rafinacji eksportowanych drogą mor-
ską. W sytuacji ograniczenia dostaw ropy naftowej systemem 
rurociągów lądowych z Federacji Rosyjskiej, terminal Spółki 
zapewni możliwość realizacji całości dostaw surowca drogą 
morską dla obu rafinerii krajowych oraz pokrycia większości 
zapotrzebowania rafinerii TRM i PCK w Niemczech.
Oferowane przez Spółkę zdolności przeładunkowe znacznie 
przekraczają aktualne potrzeby kontrahentów oraz techniczne 
możliwości przesyłowe transportu lądowego. Uwzględniając 
wydajność systemu przesyłowego, Naftoport mógłby przełado-
wać w skali roku ok. 40 mln ton ropy i dodatkowo ok. 4 mln 
ton paliw. 
W okresie ostatnich sześciu latach przeładunki w terminalu 
Spółki systematycznie rosły, przy czym w roku 2015 osiągnięto 
wielkość rekordową w historii Bazy Paliw – 14,3 milionów ton.



GOSPODARKA MORSKA / www.expressbiznesu.pl

 46    

Przewodniczący Rady Klastra – Marek Świeczkowski jego zastępca 
dr inż Sławomir Niecko, aktywnie pracują nad zrealizowaniem nowa-
torskiego pomysłu – promu elektrycznego pływającego z Gdańska do 
Helu, nadającego się do wykorzystania zarówno na wodach śródlądo-
wych jak morskich.
Idea ta ma mnóstwo zalet.
Po pierwsze mogłyby zostać rozładowane korki,  tworzące się w sezo-
nie turystycznym na dojeździe do Półwyspu Helskiego. Prom mógłby 
cumować przy Nabrzeżu Westerplatte na Martwej Wiśle (na które za-
rząd portu Gdańsk wciąż nie ma odpowiedniego pomysłu), zabierałby 
do 350 osób i 60 – 80 samochodów. Po trwającym do 1 godziny rejsie, 
przybijałby do portu miejskiego w Helu. Pół godziny trwałby postój 
potrzebny na  wymianę pasażerów  oraz na ładowanie akumulatorów 
jednostki i prom mógłby wracać do Gdańska. W razie zainteresowania 
bratnich samorządów, mógłby dobijać do mola w Sopocie (jednak bez 
możliwości rozładunku samochodów) i do Portu w Gdyni. Dla wczaso-
wiczów podróż promem przez Zatokę byłaby dodatkową atrakcją nawet 
przy gorszej pogodzie, bo prom byłby oszklony. Nie do przecenienia są 
jego zalety z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Możliwości tego typu jednostki już zostały przetestowane. I to w trud-
niejszych niż Zatoka Gdańska warunkach – mianowicie w Norwegii.  
Już wstępne rozmowy wykazały, że jest zainteresowanie taką jednostką.
Mogłaby znaleźć zastosowanie w Pucku – do rejsów po Zatoce. tych 
w projekcie Pętla Żuławska.

Kiedy eleKtrycznym 
promem na hel?
PiSALiśMy NiEDAWNO, żE KLAStER LOGiStyCZNO-tRANSPORtOWy 
PółNOC – POłUDNiE, JAKO DRUGi Z WOJ. POMORSKiEGO, OtRZyMAł 
StAtUS KLAStRA KRAJOWEGO. 

TEKST: Anna Kłos| ZDjĘcIE: materiały prasowe

Terminal kontenerowy DCT w Por-
cie Gdańsk od pewnego czasu pro-
wadzi intensywne prace na rzecz 
usprawnienia ruchu samochodo-
wego na terminalu. W tym celu 
w maju 2016 roku rozpoczął spotka-
nia informacyjne z przewoźnikami 
oraz spedytorami, podczas któ-
rych przyszli użytkownicy systemu 
e.Brama mieli okazję dowiedzieć 
się na czym polega proces awizacyj-
ny i jakie są jego założenia.

System e.Brama to system wcze-
śniejszej awizacji samochodów cię-
żarowych, który obejmie wszystkich 
przewoźników przyjeżdzających do 
DCT Gdańsk. Tego typu systemy 
funkcjonują powszechnie w najwięk-
szych portach Europy i świata, w tym 
np. w Hamburgu, Antwerpii, Rot-
terdamie czy Felixstowe. Naturalną 
konsekwencją było zatem wdrożenie 

e.Brama 
W PORCIE 
GDAńSK
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Oznacza to pobicie kolejnego rekordu poziomu przeładunków osią-
gniętego poprzednio w 2014 r. (19 405,4 tys. ton). Na przeładun-
ki w 2016 r. składały się: drobnica (58,7%), zboże (20,9%), węgiel 
i koks (7,6%), ropa i przetwory naftowe (6,8%), drewno stanowiące 
łącznie 0,4% masy ładunkowej.
Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfi-
kacją przez biegłego rewidenta) zysk netto Zarządu Morskiego Por-
tu Gdynia S.A. za 2016 r. przekroczył 60 mln zł. Uzyskany wynik był 
o ponad 31% wyższy niż przed rokiem.
Stale rozbudowywana i unowocześniana oferta powierzchni skła-
dowych oraz magazynowych zaowocowała zwiększeniem przycho-
dów z usług najmu, a większa liczba zawinięć wpłynęła na przyrost 
przychodów z opłat portowych. Do poprawy wyników przyczynił 
się również wzrost kursu euro i dolara oraz rekordowy przeładunek 
paliw, co wiązało się z uszczelnieniem obrotu paliwami w Polsce 
i zwiększeniem importu oleju napędowego w następstwie wejścia 
w życie przepisów „pakietu paliwowego”.
Ogółem sprzedaż w 2016 r. wzrosła o 10%, a zysk operacyjny zwięk-
szył się o 38% – do 44 mln zł. Systematycznie rosnący wskaźnik 
EBITDA – wynoszący w 2016 r. blisko 100 mln zł – świadczy o zdol-
ności ZMPG-a S.A. do generowania środków na inwestycje z pod-
stawowej działalności, które dzięki uzupełnieniu przez fundusze 
unijne stanowią główne źródło finansowania programu moderni-
zacji i rozwoju Portu Gdynia.

podobnego rozwiązania na największym terminalu 
kontenerowym Bałtyku - terminalu DCT.
Dzięki systemowi kierowcy oraz firmy przewozowe 
będą mogli samodzielnie decydować kiedy chcą zło-
żyć lub odebrać pełny kontener (proces nie dotyczy 
pustych kontenerów). W tym celu, będą musieli po 
zalogowaniu się w systemie e.Brama, dokonać wybo-
ru preferowanego przedziału czasowego, w którym 
deklarują przyjazd na terminal.
Do połowy lutego br. proces podejmowania i skła-
dania kontenerów na terminalu odbywa się na do-
tychczasowych zasadach, jednak już wkrótce proces 
wdrażania systemu e.Brama wkroczy w końcową 
fazę.
Od połowy lutego br. obowiązkowa stanie się awiza-
cja samochodów ciężarowych w godzinach szczytu, 
które w przypadku terminalu kontenerowego DCT 
są godzinami ruchomymi. O przedziałach czaso-
wych, które będą objęte awizacją, terminal informo-
wać będzie na bieżąco. W tych terminach nie będzie 
możliwości wjazdu na terminal po odbiór lub zło-
żenie pełnego kontenera bez wcześniejszej awizacji 
w systemie e.Brama. Kolejny etap wdrażania systemu 
nastąpi miesiąc później. Od połowy marca 2017 roku 
system awizacji e.Brama będzie jedynym sposobem, 
aby odebrać lub złożyć pełny kontener w terminalu 
DCT Gdańsk. Wcześniejsza awizacja samochodów 
ciężarowych obowiązywać będzie wszystkich kie-
rowców przyjeżdzających do DCT całą dobę.

Rekordowy roK
dla gdyńsKiego 
portu

W 2016 R. PRZEłADUNKi tOWARóW W PORCiE GDyNiA 
WZROSły DO POZiOMU 19 536,2 tyS. tON (+ 7,4% 
W PORóWNANiU DO 2015 R.).

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: ZMPG-a S.A
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Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować lub 
rozpocząć? Jakie kwestie, z którymi musiał się zmierzyć 
kartuski samorząd w ciągu ostatnich dwóch lat, uważa Pan 
za najważniejsze?

- Mijające dwa lata sprawowania przeze mnie funkcji bur-
mistrza Kartuz były bardzo pracowite. Z dużą intensyw-
nością przystąpiliśmy do wytyczania sobie celów i zadań, 
na które chcielibyśmy pozyskać środki zewnętrzne. Z uwa-
gi na fakt, że bieżący okres aplikowania o środki unijne 
będzie z całą pewnością ostatnim tak korzystnym dla na-
szego kraju zdecydowaliśmy się tę sytuację maksymalnie 
wykorzystać i przygotować dogłębnie przemyślane wnio-
ski aplikacyjne, które stworzą nam możliwość skutecznego 
powalczenia o środki zewnętrzne. Efekty tej pracy przero-
sły nasze oczekiwania. W chwili obecnej osiągnęliśmy już 
pod tym względem rekordowy wynik. Nigdy wcześniej nie 
udało się naszemu samorządowi pozyskać tak wysokich 
dofinansowań do projektów. Jeśli chodzi o zrealizowane 
inwestycje to oczywiście bardzo cieszymy się z oddania 
do użytku I etapu obwodnicy Kartuz, rozpoczęcia budowy 
dworca integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi, a tak-
że I etapu modernizacji kartuskiego rynku.

Jednym z ostatnich dużych sukcesów jest oddanie do użyt-
ku obwodnicy Kartuz. Czy otwarcie tej drogi rozwiązało 
wszystkie problemy, jeśli chodzi o płynność ruchu drogo-
wego? Jaki jest dalszy plan na modernizację i rozbudowę 
infrastruktury drogowej?

- Rzeczywiście oddanie do użytku I etapu kartuskiej ob-
wodnicy było wydarzeniem na które długo czekali miesz-
kańcy nie tylko Kartuz. Przy okazji realizacji budowy 
obwodnicy zmodernizowaliśmy część ulicy Węglowej 
i zyskaliśmy nowe połączenia rowerowe, dzięki którym 
można bezpiecznie dojechać i wyjechać z Kartuz w kie-
runku Grzybna i Dzierżążna. Zarówno my jak i marszałek 
województwa, który był tutaj inwestorem zdajemy sobie 
sprawę, że w pełni usprawnienie ruchu w obrębie Kartuz 
uzyskamy dopiero po realizacji II etapu tej inwestycji. 
Mam nadzieję, że dzięki przychylności osób, które uczest-
niczyły w procesie budowy I etapu inwestycji w niedalekiej 
przyszłości uda się znaleźć środki na wykonanie całości 
inwestycji zgodnie z założeniami projektu. W przyszłości 
inwestycje drogowe o mniejszej skali pozostaną w dalszym 
ciągu w centrum mojej uwagi. Dążymy do tego aby stwo-
rzyć w Kartuzach i wokół Kartuz alternatywnych połączeń 

Działając razem, 
osiągamy sukcesy

Z MiECZySłAWEM GRZEGORZEM GOłUńSKiM, BURMiStRZEM KARtUZ, O MiNiONyCH DWóCH LAtACH 
BiEżąCEJ KADENCJi SAMORZąDU ORAZ PLANACH ROZWOJU GMiNy KARtUZy ROZMAWiA RAfAł KORBUt. 

Gmina Kartuzy

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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dla ruchu kołowego tzw. małych obwodnic. Służyć temu 
będą projekty - „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice 
– Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 
211 z drogą powiatową nr 1907G”, Budowa II etapu ul. 
Chmieleńskiej w planach jest modernizacja ul. Gdańskiej. 
Pracujemy także nad powiększeniem ilości miejsc parkin-
gowych w mieście przede wszystkim przy ulicy Wzgórze 
Wolności i dra Aleksandra Majkowskiego. 

Wielu inwestycji nie udałoby się nie tylko zrealizować, ale 
nawet rozpocząć, gdyby nie środki zewnętrzne. Jak oce-
nia Pan pozyskiwanie pieniędzy z funduszy europejskich 
i po jakie środki (oraz na jaki cel) zamierzacie sięgnąć w 
przyszłości?

- Lata 2014 – 2016 pokazały, że zgodna praca burmistrza, 
rady miejskiej przy uchwalaniu kolejnych budżetów oraz 
zaangażowanie mieszkańców dały impuls do skutecz-
nej realizacji planów i zamierzeń, szczególnie w zakresie 
pozyskania do budżetu gminy środków zewnętrznych. 
W obecnej kadencji na realizację zarówno projektów 
inwestycyjnych jak i projektów tzw. miękkich samorzą-
dowi udało się skutecznie pozyskać 54 mln 200 tys. zło-
tych. W przyszłości planujemy starać się o środki m.in. 
na: oczyszczenie Jezior Kartuskich i budowę promenady 
w Kartuzach, budowę tras rowerowych, budowę sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, 
budowę sieci kanalizacyjnej w Brodnicy Górnej.

Rozwój których dziedzin w gminie Kartuzy uważa Pan za 
najważniejszy i dlaczego? Czy jest to dalszy rozwój dróg, 
edukacji, sportu, czy rozrywki? A może na dzień dzisiejszy 
ważniejsza jest ekologia lub turystyka?

- W swojej pracy samorządowej staram się realizować ideę 
zrównoważonego rozwoju dlatego będziemy inwestować 
we wszystkie sfery naszego codziennego życia. Czekają 
nas duże zadania w oświacie związane nie tylko z wpro-
wadzaną reformą edukacji ale też z realizacją projektów 
edukacyjnych, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. 
W zakresie sportu będziemy realizować modernizację 
kartuskiego stadionu, budowę sali gimnastycznej w Brod-
nicy Górnej oraz hali widowiskowo – sportowej przy 
szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, ważne dla nas jest 
bezpieczeństwo komunikacyjne dlatego będziemy moder-
nizować nasze drogi zarówno w mieście jak i na terenach 
wiejskich. Szczególne znaczenie dla rozwoju naszego mia-

sta i nadania jemu nowego wizerunku będzie miała reali-
zacja projektu „Rewitalizacja Centrum Kartuz”, na który 
po trudnych negocjacjach udało się uzyskać zapewnienie 
dofinansowania w ponad 13 mln złotych. Zatwierdzo-
ny przez urząd marszałkowski zakres realizacji projektu 
obejmuje szereg działań społecznych oraz infrastruk-
turalnych, które wpłyną na ożywienie centrum Kartuz. 
W ramach projektu powstanie Centrum Usług Społecz-
nych oraz Klub Integracji Społecznej. Dofinansowaniem 
zostanie objęta m in.: 

budowa dworca w Kartuzach (część, w której zlokali-•	
zowana zostanie biblioteka), 
kompleksowy remont i dobudowa windy w budynku •	
tzw. „Kaszubskiego Dworu” przy  
ul. Gdańskiej, 
zagospodarowanie rynku w Kartuzach,•	
zagospodarowanie Parku im. dra H. Kotowskiego,•	
zagospodarowanie terenu przy Szkole Podsta-•	
wowej nr 1 w Kartuzach wraz z budową boiska 
wielofunkcyjnego,
zagospodarowanie parku przy ul. Majkowskiego •	
w Kartuzach oraz Parku Inki,
remont części wspólnych wielorodzinnych budynków •	
mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych 
oraz gminnych budynków mieszkalnych wraz z zago-
spodarowaniem przyległych podwórek,
działania dodatkowe, angażujące mieszkańców •	
w przedsięwzięcia rewitalizacyjne np.  
w prace dot. zagospodarowania bezpośredniego oto-
czenia w formie grantów. Marzeniem nie tylko moim 
jest odzyskanie dla Kartuz czystych jezior, które mo-
głyby się stać nieocenionym motorem napędowym 
rozwoju turystyki.

Przed nami wiele wyzwań, które wraz z moim zgranym 
zespołem pracowników będziemy starali się skutecznie 
zrealizować w najbliższym czasie.



Zacznijmy od niekwestionowanego sukcesu. W ostatnim rankingu Ministerstwa 
Finansów, który wskazuje dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, gmina Cedry Wielkie znalazła się aż na 116 pozycji spośród 2478 gmin 
w całym kraju. W klasyfikacji ogólnej, wpływ z podatków w Państwa gminie wy-
niósł 2245 zł na osobę. Warto podkreślić, że w tej samej klasyfikacji gmin Cedry 
Wielkie w 2016 roku z dochodem w wysokości 1800,72 zł zajmowały 246 miej-
sce, a w 2014 roku z kwotą 1127,26 zł było to 846 miejsce w Polsce.

- Tak. Wyniki wspomnianego rankingu traktujemy jako poważny sukces gmi-
ny, zważywszy że jest to typowa żuławska gmina rolnicza. Rolnictwo było i jest 
główną gałęzią rozwoju, ale niestety nie gwarantuje poprawy warunków życia 
wszystkich mieszkańców. Stąd zdecydowaliśmy się wspólnie z Radą Gminy 
znaleźć nowe kierunki  rozwoju przysparzające dodatkowe środki do budżetu 
gminy.
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Z JANUSZEM GOLińSKiM, WóJtEM GMiNy CEDRy WiELKiE ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi.

Nie chcemy zarabiać 
tylKo na rolnictWie

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Na czym więc próbuje zarabiać gmina?

- W 2012 roku uchwaliliśmy nową strategię wraz ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, która 
zakładała ożywienie terenów wzdłuż drogi krajowej S7 
oraz przyciągnięcie do naszego regionu przedstawicieli 
biznesu. Nietrudno zauważyć, że konsekwentne działania 
w tym zakresie miały bezpośrednie przełożenie na wzrost 
dochodów na jednego mieszkańca i nasz awans w rankin-
gu resortu finansów.
Jeśli chodzi o konkretne działania, które były skierowane 
do przedstawicieli biznesu, to radykalnie zmniejszyliśmy 
podatek od środków transportu. W 2014 roku w rankin-
gu Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Drogowe-
go zajęliśmy I miejsce w Polsce i te stawki najniższe są 
utrzymywane. Dodatkowo zahamowaliśmy wzrost innych 
podatków np. podatek od nieruchomości wprowadzając 
dodatkowe ulgi. Wprowadzilismy także opłaty dla przed-
siębiorców, którzy zajmują się czerpaniem piasku i kruszy-
wa z dna rzeki Wisły. Efekt takich działań był wyjątkowo 
korzystny dla finansów gminy – zaobserwowaliśmy znacz-
ny wzrost dochodów ze wspomnianych podatków i opłat.
Planujemy także wykorzystać naszą doskonałą dostępność 
komunikacyjną poprzez Obwodnicę Południową Gdań-
ska, Obwodnicę Trójmiejską, Trasę Sucharskiego czy Tu-
nel pod Martwą Wisłą z portem lotniczym i terminalem 
kontenerowym. Realizowana obecnie na terenie gminy 
budowa drogi ekspresowej S-7 Koszwały- Elbląg sprawi, 
iż zdecydowanie poprawi się nasza dostępność w kierun-
ku Warszawy czy Obwodu Kaliningradzkiego. Chcemy 
nawiązać współpracę z Agencją Rozwoju Pomorza i w ra-
mach programu Investing in Pomerania  wspólnie pro-
mować i oferować działki inwestycyjny zlokalizowane na 
terenie naszej gminy. Muszę podkreślić, że przygotowali-
śmy atrakcyjne tereny  uzbrojone (woda, kanalizacja, gaz), 
które dodatkowo dysponują aktualnymi planami zagospo-
darowania przestrzennego. Jedyny ewentualny problem 
może stanowić fakt, że część terenów posiada prywatnych 
właścicieli, ale w takim przypadku chętnie będziemy po-
średniczyć w rozmowach z inwestorami.
Według mojej oceny, nasze działki inwestycyjne są tak samo 
atrakcyjne jak tereny zlokalizowane na przykład w Gdań-
sku lub Pruszczu Gdańskim. Wydaje mi się, że wspomnia-
ne już atrakcyjne położenie i ciekawa oferta terenów może 
sprawić, że właśnie w naszej gminie mogą powstać duże 

i nowoczesne centra logistyczne.

Słyszałem, że możecie się pochwalić także sukcesami o 
charakterze turystycznym. Mam na myśli Przystań żeglar-
ską w Błotniku.

-Tak. W przypadku tej inwestycji można mówić o dużym 
sukcesie. Oddana do użytku w 2012 roku przystań stała 
się już bardzo popularnym wśród żeglarzy miejscem na 
mapie Pomorza. Właśnie tam organizowane są także cy-
kliczne wydarzenia żeglarskie i sportowe. O popularności 
Błotnika wśród żeglarzy może świadczyć także fakt, że 
w okresie letnim cumuje tam ok. 130 jachtów, a w sezonie 
zimowym prawie wszystkie miejsca do zimowania jachtów 
zostały już zajęte przez żeglarzy. Dzięki posiadaniu dźwigu 
do 16 ton  chcemy powiększyć areał do przechowywania 
zimowego jachtów.
Okazało się także, że dobrze zarządzana przystań przycią-
ga do naszego regionu także przedstawicieli biznesu. Tuż 
obok przystani powstaje bowiem stocznia jachtowa, gdzie 
będą powstawały tzw. hausboty, czyli nowoczesne i coraz 
bardziej popularne domy na wodzie. 

A co z inwestycjami wewnętrznymi?

-Nie zapomniany także o takich działaniach. W najbliż-
szym czasie ruszy wyczekiwana przez mieszkańców roz-
budowa szkoły w Cedrach Wielkich. Powstanie hala spor-
towa o wymiarach 22x44m ze stałą widownią, planujemy 
kontynuować budowę boisk wielofunkcyjnych, termomo-
dernizację obiektów użyteczności publicznej oraz budowy 
świetlicy wiejskiej w Cedrach Małych. Rozpoczynamy  
również  budowę sieci kanalizacyjnej dla trzech miejsco-
wości w gminie tak, aby w 2018 roku osiągnąć 100% ska-
nalizowania gminy. Uczestniczymy z partnerami w projek-
tach turystycznych tj; Wiślana Trasa Rowerowa, Pomorskie 
trasy Kajakowe czy Pętla Żuławska i Zatoki Gdańskiej.  Na 
część wspomnianych inwestycji zdobyliśmy już dofinan-
sowanie unijne.
Muszę przyznać, że w ciągu najbliższych dwóch lat czeka 
nas kilka poważnych inwestycji wewnętrznych, które będą 
realizowane niemal jednocześnie. Takie nagromadzenie 
inwestycji budzi trochę naszych obaw, ale z drugiej strony 
jesteśmy zdania, że warto nawet trochę zapożyczyć się i za-
inwestować w ważne dla mieszkańców obiekty niż czekać 
z takimi pracami kilka lat. Bo nie ma co ukrywać, że za 
kilka lat może po prostu nie być możliwości zdobycia do-
finansowania unijnego.
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sportoWy 
oBieKt

ZAKOńCZyły Się PRACE ZWiąZANE Z BUDOWą ZADASZENiA OBiEKtU SPORtOWEGO, KtóRy 
ZNAJDUJE Się PRZy ZESPOLE SZKół NR 3. LAtEM BęDZiE tU BOiSKO DO GRy W KOSZyKóWKę 
i SiAtKóWKę, NAtOMiASt ZiMą – LODOWiSKO. 

pod dachem

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: UM Wejherowo
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Wielofunkcyjny obiekt sportowy 
służyć będzie zarówno uczniom 
placówki, jak i mieszkańcom Wej-
herowa przez cały rok. Zadaszenie 
lodowiska wraz z możliwością za-
mknięcia ścian obiektu z trzech 
stron chronić będzie przed desz-
czem i śniegiem oraz obniży za-
potrzebowanie lodowiska na moc 
chłodniczą niezbędną do utrzyma-
nia tafli lodowej. Natomiast w se-
zonie wiosenno-letnio-jesiennym 
boisko będzie wykorzystywane do 
gry w koszykówkę i siatkówkę.
- Dzięki realizacji tej inwestycji 
obiekt będzie wykorzystywa-
ny znacznie częściej - podkreśla 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.
Konstrukcja dachu wykonana 
została w technologii drewnia-
nej, natomiast ściany boczne są 
w formie żaluzji, które można 
podnosić. Obiekt wyposażony jest 
w elektrycznie opuszczane tabli-
ce do gry w koszykówkę, słupki 
z siatką do gry w siatkówkę oraz 

ponad 200 plastikowych siedzisk. 
Wykonano także m.in. instalację 
oświetleniową, piorunochronną 
i odwodnienie liniowe lodowiska.
- Koszt tej inwestycji wyniósł 
ponad 2 mln złotych – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Z tej kwoty około 
pół miliona zł to dofinansowanie, 
które Wejherowo zdobyło z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Regionalnej Infra-
struktury Sportowej.
- Z punktu widzenia technicz-
nego, konstrukcyjnego cały czas 
mówimy o zadaszeniu lodowiska, 
ale jeśli spojrzymy na nowowybu-
dowany obiekt to możemy śmiało 
powiedzieć,
 że otrzymaliśmy halę sportową. 
Hala ta w sposób oczywisty zwięk-
szy możliwości budowania oferty 
rekreacyjno – sportowej – pod-
kreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.
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WierzyczanKi 
2016
W StAROGARDZKiM KiNiE ZORGANiZOWANA ZOStAłA WyJątKOWA GALA. W tRAKCiE 
UROCZyStOśCi PREZyDENt StAROGARDU GDAńSKiEGO UHONOROWAł OSOBy i iNStytUCJE, 
KtóRE W SPOSóB SZCZEGóLNy W MiNiONyM ROKU WyRóżNiły Się NA tLE iNNyCH. 

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: Sebastian Dadaczyński

rozdane
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Statuetki „Wierzyczanki 2016” przyznane zostały w kilku 
kategoriach. Pierwszym laureatem tegorocznej gali zosta-
ło Starogardzkie Centrum Kultury. Nagrodę Prezydenta 
Miasta otrzymało w kategorii kultura za zorganizowa-
nie wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, jakim był 
I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Memoriał 
Edwarda Kowalke. 
Wśród inicjatyw społecznych najlepszy okazał się projekt 
,,Plan na MAN", który przygotowany został przez cztery 
licealistki, tj. Martę Kortas, Adę Walczak, Marię Miszew-
ską i Weronikę Jatkowską.
Najlepszym małym przedsiębiorstwem okazał się Browar 
Kociewski. Jego właściciel, Michał Chajewski, w trakcie 
gali podkreślał, że nagroda jest wspaniałym prezentem, 
bo Browar obecnie obchodzi pierwsze urodziny istnienia. 
Prezydent Starogardu Gdańskiego docenił również 
średnie i duże przedsiębiorstwa. W powyższej kategorii 
„Wierzyczanka 2016” trafiła do Tomasza Pastwy, właści-
ciela firmy Sputnik. Jak powiedział sam zainteresowany, 
to duże wyróżnienie dla całego zespołu, który tworzy 
przedsiębiorstwo.
W trakcie uroczystości przyznana została również Ho-
norowa Nagroda dla Starogardzkiego Klubu Biznesu 
- Związku Pracodawców. - To właśnie SKB - ZP jest or-
ganizacją, która wspiera różne inwestycje, jak na przy-
kład budowa obwodnicy Starogardu, modernizacja dróg, 
a jednocześnie sponsoruje działania kulturalne, sportowe 
i edukacyjne - mówił prezydent Janusz Stankowiak.
Za uhonorowanie podziękował prezes Grzegorz Borzesz-
kowski. Jednocześnie stwierdził, że statuetka jest doce-
nieniem wszystkich blisko dwustu firm, działających 
w ramach Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców.

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

www.expressbiznesu.p l
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Sopot otrzymał ponad 9,5 mln zł na wymianę tradycyj-
nego oświetlenia na bardziej ekologiczne.

Działanie zrealizowane zostanie w ramach projektu pn. 
„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Sopocie z za-
stosowaniem najnowszych technologii”. Wartość całego 
przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane w partner-
stwie z ERGO Areną, opiewa na ponad 12 mln zł.
W ramach zadania planowana jest kompleksowa moder-
nizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem 

najnowszych technologii. W sumie wymienionych zosta-
nie 1293 punktów świetlnych, co stanowi 30 proc. całego 
oświetlenia. 
Oprócz terenu ERGO Areny projekt obejmuje dolny ta-
ras Sopotu. W efekcie powstanie system oświetlenia LED 
w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem, które zapew-
ni bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie systemem, 
umożliwiając sterowanie poziomem oświetlenia oraz wy-
łączanie lamp w poszczególnych miejscach zależnie od 
potrzeb.

oszczędniej i  Bardziej eKologicznie

W poprzednim notowaniu Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie plasowała się 
na czwartej pozycji. Ten awans do ści-
słej czołówki Piotr Sarzyński  - dzien-
nikarz, który zajmuje się problematyką 
kulturalną, a szczególnie krytyką sztuki 
w Polityce - uzasadnił różnorodnością i 
jakością prezentowanych wystaw, które 
spotykają się z uznaniem zarówno osób 
ceniących wyrafinowaną awangardę, 
jak i tych, którym bliższe jest tradycyjne 
podejście do sztuki.

Radości z wyróżnienia Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie nie kryją 
włodarze miasta. - Dzięki ciekawemu 
programowi wystawienniczemu, ale 
też odwadze w prezentowaniu bardzo 
różnych, często nowatorskich działań w 
dziedzinie sztuk wizualnych, możemy 
dziś z dumą powiedzieć, że Sopot do-
pracował się instytucji na europejskim 
poziomie – mówi Joanna Cichocka-
Gula, wiceprezydent miasta.

galeria sztuKi 
WŚRóD NAJLEPSZyCH

PAńStWOWA GALERiA SZtUKi 
W SOPOCiE W OPUBLiKOWA-
NyM PRZEZ tyGODNiK POLi-
tyKA RANKiNGU NAJLEPSZyCH 
POLSKiCH GALERii SZtUKi ZA-
JęłA tRZECiE MiEJSCE. 

TEKST: Anna Walk
ZDjĘcIE: materiały prasowe
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W dniu 11 stycznia podpisano w sprawie 
tej inwestycji list intencyjny pomiędzy 
Powiatem Wejherowskim oraz Gminą 
Miejską Rumia. Rozpoczął się również 
gruntowny remont peronu SKM Rumia 
Janowo. 
Uroczystość podpisania listu odbyła się 
w Ognisku Wychowawczym przy ul. 
Gdańskiej 2 w Rumi. Wzięli w niej udział 
m.in. pani starosta Gabriela Lisius, a także 
burmistrz Rumi Michał Pasieczny i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. 
- Dołożymy wszelkich starań, aby do-
prowadzić tę inwestycję do szczęśliwego 
końca. Patrząc od strony Gdyni, będzie 
to pierwszy tego typu węzeł integracyjny 
przy wjeździe do Powiatu Wejherowskie-
go – stwierdziła pani starosta Gabriela 
Lisius.
Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz 
Gmina Rumia zobowiązali się do podjęcia 
działań, na mocy których zrealizowany 
zostanie na terenie Rumi projekt „Budo-
wa węzłów integracyjnych w Rumi wraz 
z trasami dojazdowymi”, który w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 otrzyma dofinansowanie na pozio-
mie ok. 13 milionów złotych.
W ramach porozumienia zadeklarowano 
budowę nowej siedziby Ogniska Wycho-
wawczego im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” w Rumi. Instytucja funkcjonu-
je w miejscu budowy węzła od 1993 roku. 

To kolejny, bardzo duży krok w kierun-
ku realizacji tej przełomowej dla miasta 
inwestycji. Bardzo cieszę się również, że 
powstanie nowa siedziba dla Ogniska 
Wychowawczego im. Kazimierza Lisiec-
kiego – powiedział burmistrz Michał 
Pasieczny.
W styczniu 2017 roku ruszyła też prze-
budowa przystanku SKM Rumia Janowo. 
Inwestycję, która ma zostać zrealizowa-
na do końca roku prowadzi spółka SKM 
PKP w Trójmieście. Nowy peron SKM 
Rumia Janowo będzie całkowicie zada-
szony. W ramach inwestycji przewidzia-
no również remont istniejącej kładki dla 
pieszych, wymianę nawierzchni peronu, 
nowy, dynamiczny system informacji pa-
sażerskiej a także instalację wind. Następ-
nie miasto rozpocznie II etap inwestycji, 
w ramach której wybudowane zostaną 
dwa parkingi z obu stron linii kolejowej, 
zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe 
i parking dla rowerów oraz chodniki. 
Przede wszystkim jednak plan zakła-
da budowę tunelu doprowadzającego 
zbiorową komunikację do dworca PKP 
- tworząc funkcjonalny i spójny system 
komunikacyjny w Rumi. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie około 30 milionów 
złotych. Do tej pory udało się zapewnić 
dofinansowanie unijne na poziomie 13 
mln złotych.

Węzeł rumia janoWo. 
PODJęTO KOLEJNE KROKI
CORAZ BLiżEJ REALiZACJi DłUGO OCZEKiWANEGO WęZłA iNtEGRACyJNEGO 
NA WySOKOśCi PRZyStANKU SKM RUMiA JANOWO.

TEKST: Rafał Korbut| ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Ponad 4 tys. biegaczy uhonorowało 91. rocznicę istnienia miasta. Bieg 
Urodzinowy zainaugurował tegoroczne PKO Grand Prix Gdyni.

Po raz pierwszy konkurencje, wchodzące w skład Biegu Urodzinowego, zo-
stały rozłożone na dwa dni. W sobotę na trasie pojawili się najmłodsi biega-
cze oraz miłośnicy nordic walking. Z kolei niedziela zarezerwowana została 
dla uczestników biegu głównego. 
 
Na 10-kilometrowej trasie najszybszy był Tomasz Grycko z wynikiem 29:53. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się Monika Czapiewska (36:36). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pierwsze z zestawu czterech medali przygotowanych 
na tegoroczny cykl. „Krążki" nawiązują do nazw biegów oraz ich genezy. 

PKO Grand Prix Gdyni to cykl czterech biegów odbywających się pod patro-
natem PKO Banku Polskiego. Kolejne zawody pod hasłem „Nie przestawaj 
biec” to Bieg Europejski, Nocny Bieg Świętojański i Bieg Niepodległości.

Biegacze uczcili 
urodziny gdyni

Czas Gdyni to wyróżnienie dla inwe-
storów, którzy najbardziej przyczynili 
się do rozwoju miasta. Przy wyborze 
laureatów pod uwagę brane są m.in. 
wpływ danej inwestycji na życie go-
spodarcze w mieście, a także przycią-
ganie biznesu i turystów.
Za najlepszą Gdyńską Inwestycję 
Roku 2016 kapituła konkursowa uzna-
ła budynek biurowy TENSOR X firmy 
Euro Styl Development. Wyróżnienia 
w powyższej kategorii otrzymały: fir-
ma K&K Wojtanowicz za salon samo-
chodowy z częścią serwisową i stacją 
kontroli pojazdów oraz Browar Por-
towy za pawilon gastronomiczny na 

Bulwarze im. Feliksa Nowowiejskiego 
2. 
Nagrodę za najlepszą Gdyńską Inwe-
stycję Roku 2016 w kategorii „archi-
tektura” otrzymał mgr inż. arch. Jerzy 
Wolski - Pracownia Wolski Architekci 
za budynek mieszkalno-usługowy Bal-
tiq Plaza przy ul. Świętojańskiej 43-45. 
Wyróżnienie w powyższej kategorii 
otrzymali: mgr inż. arch. Anna Bo-
gusławska-Szulska, Pracownia Moduł 
3000 w Gdyni za budynek mieszkalny 
przy ul. Inżynierskiej 25 oraz mgr inż. 
arch. Jerzy Wolski - Pracownia Wolski 
Architekci za budynek biurowy przy 
ul. Inżynierskiej 1.

nagrody 

czas 
gdyni 
przyznane

PO RAZ KOLEJNy PRZyZNANE 
ZOStAły NAGRODy CZAS GDy-
Ni. tyM RAZEM DOCENiONO 
iNWEStyCJę BiUROWą tEN-
SOR x ORAZ WiELOfUNKCyJNą 
BALtiq PLAZę.

TEKST: Anna Walk
ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Certyfikat Najlepszego Produktu 
Turystycznego Polskiej Organizacji 
Turystycznej, zwany turystycznym 
Oscarem, to nagroda dla wyjątko-
wych atrakcji turystycznych w Pol-
sce. Przyznawany jest nowatorskim 
i przyjaznym turystom miejscom, 
obiektom, imprezom oraz przed-
sięwzięciom realizowanym na po-
ziomie regionalnym i lokalnym.
Warto zaznaczyć, że wertyfikowane 
produkty turystyczne trafiają do 
kampanii promocyjnych Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Mają 
również dedykowane akcje promo-
cyjne, jak np. artykuły sponsorowa-
ne w magazynach pokładowych. 
Informacje o certyfikowanych pro-
duktach umieszczane są również 
w wydawnictwach Polskiej Organi-
zacji Turystycznej.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska otrzymało niemal 6,5 mln zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na reali-
zację  projektu pn. „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratu-
sza Głównego Miasta i Dworu Artusa”. 
Niebawem ruszą prace remontowe w Ratuszu Głównego Miasta. W ramach powyższych ro-
bót wykonany zostanie remont i konserwacja przedproża. Dodatkowo zagospodarowana oraz 
zaaranżowana do nowych potrzeb zostanie Komora Palowa, w której powstaną kasy, toalety, 
szatnia, sklep muzealny, a także sala wystaw czasowych. 
Podobne prace przeprowadzone zostaną w Dworze Artusa, w którym wyremontowane zosta-
nie przedproże oraz pełniąca funkcję sali wejściowej Sień Starego Domu Ławy. Przy tej okazji 
wymienione zostaną też instalacje klimatyzacyjne i grzewcze. Remont przejdzie również ulo-
kowany na tyłach Dworu Artusa dziedziniec.

Gdański 
teatr szeKspiroWsKi 
z turystycznym 
oscarem

GDAńSKi tEAtR SZEKSPiROWSKi ZOStAł WyRóżNiONy CERty-
fiKAtEM NAJLEPSZEGO PRODUKtU tURyStyCZNEGO POLSKiEJ 
ORGANiZACJi tURyStyCZNEJ. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

dWór artusa i  ratusz do odnoWy

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przeprowadzi konserwację i remont przedproży 
oraz historycznych pomieszczeń w Ratuszu Głównego Miasta, a także Dworze Artusa. 
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Jest Pan chyba najbardziej utytułowa-
nym wójtem naszego województwa. 
Niedawno zdobył Pan kolejny laur - ty-
tuł "Wójt Pomorza 2016" oraz „Osobo-
wość Pomorza 2016”, czym te wyróż-
nienia i tytuły dla Pana są?

Miłym potwierdzeniem zaufania jakim 
obdarzyli mnie mieszkańcy w wybo-
rach samorządowych dwa lata temu. 
Wyrazem aprobaty samorządowych 
starań o rozwój Gminy Kosakowo. Nie-
mniej nie przeceniam tych sukcesów, 
miło ich doświadczać, ale najważniej-
sze są wciąż nowe wyzwania. Jeśli reali-
zuję jakiś pomysł, natychmiast wyłania 
się z niego kolejny.

Czy łatwo jest kierować taką gminą jak 
wasza?

Może są trudności, ale kieruję z suk-
cesami samorządem gminnym już 14 
lat, więc chyba się da się je opanować. 
Jest na pewno bardzo ciekawie. Gmina 
cechuje się ogromną kontrastowością, 
jej życie rozciąga się między silnymi 
tradycjami kaszubskimi, morskimi 
i patriotycznymi a skrajną nowocze-

snością, wszak swego czasu budowanie 
u nas światłowodu było wzorcowe dla 
całej Polski. Dodajmy do tego bliskie 
sąsiedztwo Gdyni, której dzielnice roz-
rastają się naszym kierunku.  Rolnicza 
i rybacka gmina Kosakowo zmieniła 
swój charakter i cały czas dynamicznie 
się rozwija.

I muszą to wszystko pogodzić władze 
gminy?

Konsekwencją sąsiedztwa z Gdynią jest 
dynamiczny rozwój ludnościowy gmi-
ny, która dziś liczy blisko 14 tys. osób. 
Na Pogórzu powstają nowe osiedla, 

w tym budynki wielorodzinne, ale to 
nasz teren, więc nasza Rada zatwierdza 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go. Akceptujemy taką zabudowę na sty-
ku z miastem, ale to dla nas konieczność 
nowych inwestycji infrastrukturalnych, 
głównie drogowych. Bardzo trudno 
jest zapewnić od razu wszystkim drogi, 
oświetlenie, miejsce  w przedszkolu i sa-
tysfakcjonujący transport publiczny.  

Jak staracie się te problemy 
rozwiązać?

Najpilniejszym obecnie zadaniem 
jest budowa ulicy Derdowskiego jako 

Od J. Hallera 
do superszyBKiego 
internetu
Z WóJtEM GMiNy KOSAKOWO JERZyM WłUDZiKiEM ROZMAWiA ANNA KłOS.

 ZDjĘcIA: materiały prasowe
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równoległego połączenia Kosakowa 
z Gdynią. Na tej, dziś jedynej nitce ko-
munikacji drogowej, jest permanent-
ny korek. Dla wygody mieszkańców 
uzgodniliśmy z Zarządem Komuni-
kacji Miejskiej w Gdyni dodatkowe 
kursy autobusów. Doszły nowe kursy 
linii 173, 194, 265, a będzie jeszcze 
10 dodatkowych kursów linii 146 
w dni powszednie od 19 czerwca 2017 
roku – po przeprowadzeniu procedur 
przetargowych.

Te udogodnienia komunikacyjne ob-
liczone są w dużym stopniu także na 
turystów?

Jesteśmy przecież gminą atrakcyjną 
turystycznie. Dbamy o wczasowi-
czów. Np. zrewitalizowaliśmy w opar-
ciu o środki unijne Aleję Nadmorską 
w Mechelinkach, co diametralnie 
zmieniło wygląd tej nadmorskiej 
miejscowości. Powstał nawet amfiteatr  
z zadaszeniem sceny. Wartość zadania 
wyniosła ponad 2 mln zł brutto. Inwe-
stycja ta została wyróżniona w Ogól-
nopolskim Konkursie Modernizacja 
Roku 2015. Cieszę się , że udało się 
wybudować Przystań Rybacką...

Czy inwestowanie w gminie jest trud-
ne ze względu na wymogi ekologii?

Uznajemy racje ekologów i staramy się 
ich postulaty uwzględniać. Chcemy 
wybudować Ekomarinę. Na początku 
lutego br. odbyło się już pierwsze po-
siedzenie Rady Programowej jej bu-
dowy. Prócz mnie wzięli w nim udział: 
mój zastępca Marcin Majek, przewod-
niczący Rady Gminy Marcin Kopitzki, 
radny Adam Fajks, przedsiębiorca Ma-
rek Lis i kilku wodniaków. Pierwszym 
zadaniem będzie przygotowanie Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
dla 150 hektarów. Teren leży między 
Rewą a Mostami, to podmokłe łąki, 
częściowo byłe wysypisko popiołów 
Elektrociepłowni z Gdyni. Obecnie to 
nieużytki bez perspektyw gospodar-
czego zagospodarowania. Ale można 
tam zrobić sieć kanałów i marinę dla 
jachtów, która byłaby też miejscem zi-

mowego postoju. Następnym krokiem 
musi być opracowanie koncepcji ar-
chitektoniczno-urbanistycznej (z wy-
liczeniem kosztów budowy), kolejnym 
szczegółowa inwentaryzacja gruntów, 
uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska i innymi służba-
mi. Na realizacje inwestycji potrzebne 
będą środki z zewnątrz. Jak z tego wy-
nika, zadań jest tyle, że wystarczy dla 
mnie i mojego następcy. 

Mówią, że jako wójt, szczególną tro-
ską otacza Pan edukację młodzieży 
i sport...

Nawet łączę te dwie pasję. Dużą satys-
fakcję mam, że udało się wybudować 
super nowoczesny kompleks Gimna-
zjum z halą sportową i pływalnią. Ten 
obiekt żyje – ma bardzo bogatą ofertę 
dla uczniów i różnorodne propozycje 
dla dorosłych.  

Ale reforma oświaty już od 1. wrze-
śnia tego roku zaczyna likwidację 
gimnazjów...

U nas nie będzie z tego powodu pro-
blemów. W międzyczasie przybyło 
w gminie tyle dzieci, że jeśli zamieni-
my szkołę na podstawówkę, to i tak 
nie wystarczy ona i musimy wybu-
dować nowa szkołę podstawową 
w Pogórzu. 

Jesteście też słynni z szacun-
ku dla tradycji historycznych 
i morskich...

Od wieków stał u nasady 
Szpyrku w Rewie dębowy 
krzyż – wspomnienie ludzi 
morza, zniszczyli go hitlerow-
cy. Postanowiliśmy postawić 
nowy krzyż. Ufundowaliśmy  
Ogólnopolską Aleję Zasłużo-
nych Ludzi Morza. Co roku 
wmurowujemy tam trzy 
nowe tablice, upamiętnia-
jąc zarówno wielkie posta- cie 
historyczne, jak naszych za-
służonych rodaków. Pierw- s z ą 
ma generał Haller. Kiedy 10 lute-

go 1920 roku w Pucku odbyły się sym-
boliczne zaślubiny z morzem, w Rewie 
na 10 szkutach podniesiono polskie 
bandery, tworząc zalążek Polskiej Floty 
Handlowej.  Obecnie myślimy o tym, 
kogo uhonorujemy w 2017 roku. Do 
31 marca br. można zgłaszać w na-
szym urzędzie odpowiednie wnioski.  
Wraz z nadaniem tytułu następuje od-
słonięcie tablicy pamiątkowej w Alei 
w Rewie. W tym roku w czerwcu.
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W Wielkiej Gali Biznesu, która odbyła 
się 20 stycznia w Białymstoku, uczestni-
czyło ponad 400 przedsiębiorców, wła-
ścicieli firm, przedstawicieli środowiska 
biznesowego oraz samorządów lokal-
nych i regionalnych, a także Członków 
Wschodniego Klastra Budowlanego.
Podczas uroczystości nastąpiło wrę-
czenie nagród oraz Eurocertyfikatów 
przyznanych wyróżniającym się przed-
siębiorcom, oferującym usługi na naj-
wyższym poziomie. Wśród laureatów 
znalazła się ełcka firma budowlana – 
Rutkowski Development wyróżniona 
w kategorii Budownictwo – Mieszkanie 
Roku 2016, a także szpital „Pro-Medi-
ca” w Ełku w kategorii Eurofirmy Za-
rządzanie instytucją.
W trakcie uroczystości przyznane zo-
stały również nagrody specjalne. Jed-
ną z nich otrzymał Urząd Miasta Ełku 
jako „samorząd przyjazny przedsię-
biorczości”. Dyplom odebrał osobiście 
prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. 
Było to jedyne wyróżnienie przyznane 
samorządom.

tu doBrze 
proWadzi się

MiAStO EłK OtRZyMAłO NAGRODę SPECJALNą „DLA SAMORZąDU 
PRZyJAZNEGO PRZEDSięBiORCZOśCi”, PRZyZNANą PRZEZ WSCHODNi 
KLAStER BUDOWLANy ORAZ GAZEtę KURiER PORANNy. WyRóżNiENiE 
ODEBRAł OSOBiśCiE PREZyDENt tOMASZ ANDRUKiEWiCZ PODCZAS 
WiELKiEJ GALi BiZNESU W BiAłyMStOKU.

biznes

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe

W połowie stycznia Port Lotniczy Olsztyn-
Mazury odprawił 50 000 pasażera. Celem 
jubileuszowego lotu był Londyn.

Pasażer numer 50 000 został odprawiony na 
rejs linii lotniczej Ryanair do Londynu Stan-
sted. Do końca 2016 roku w Porcie Lotniczym 
Olsztyn-Mazury planowano obsłużenie 30 
000 pasażerów – jednak tę prognozę udało się 
zrealizować już 11 października 2016 roku.
- Rok 2016 był dla nas rokiem otwarcia 
i rokiem przełomu zarazem – mówi Leszek 
Krawczyk, prezes Zarządu Warmia i Mazury 
Sp. z o. o. - Uruchomienie portu lotniczego 
o międzynarodowym charakterze, a więc fakt 

nie mający precedensu w historii regionu, 
wzmocniliśmy ciekawą siatką połączeń oraz 
znaczącymi ilościami odprawionych osób 
i statków powietrznych. Życzyłbym sobie, aby 
rok 2017 obfitował nie mniejszą ilością uda-
nych przedsięwzięć.
Do i z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury re-
alizowane są obecnie połączenia rejsowe: Lon-
dyn Luton – Olsztyn Mazury – Londyn Luton 
(Wizz Air) oraz Londyn Stansted – Olsztyn 
Mazury – Londyn Stansted (Ryanair). Wio-
sną z Szyman będzie można dolecieć także do 
Norwegii. W sprzedaży są już bilety do i z Oslo 
Torpp. Połączenie zostanie zainaugurowane 
przez przewoźnika - linię Wizz Air - 20 maja.

poleciało z nimi już 50 tysięcy osóB
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Dla odwiedzających targi, które od-
bywały się w dniach 26-29 stycznia, 
przygotowano materiały informacyj-
no-promocyjne dotyczące Warmii 
i Mazur. W związku z szeroką promo-
cją Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo nie zabrakło również pu-
blikacji na temat nowej trasy rowero-
wej w regionie. Ponadto prezentowano 
aplikację „my-guide” na urządzenia 
mobilne, pomocną w samodzielnym 
zwiedzaniu Warmii i Mazur. Turyści 
mieli też możliwość uzyskania infor-
macji o uruchomionym w ubiegłym 
roku regionalnym Porcie Lotniczym 
Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz 
połączeniach lotniczych pomiędzy nim 
a wybranymi miastami europejskimi.
Uczestnictwo w tegorocznej imprezie 
jest sposobem na zachęcenie turystów 
ze Słowacji do korzystania z oferty 
wypoczynku na Warmii i Mazurach. 
Największym zainteresowaniem wśród 

odwiedzających targi cieszyła się Kra-
ina Wielkich Jezior Mazurskich, forty-
fikacje oraz gotyckie zabytki naszego 
regionu. Z uwagi na dużą popularność 
turystyki rowerowej, wiele zapytań 
związanych było z uprawianiem tej 
formy rekreacji, dostępnością ścieżek 
rowerowych i miejsc noclegowych.
Prezentacja Warmii i Mazur nie była je-
dynym akcentem polskiej promocji na 
targach ITF Slovakiatour. W tym roku 
Polska Organizacja Turystyczna zorga-
nizowała stoisko narodowe, na którym 
prezentowały się m.in. Województwa 
Małopolskie, Podkarpackie, Święto-
krzyskie oraz Stowarzyszenie Gmin 
Uzdrowiskowych RP. Tu również pro-
mowano Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo, na który zapraszał Krystian 
Herba, rekordzista Guinnessa w trialu 
rowerowym, dając codziennie pokazy 
akrobacji na rowerze.

Region 
promował się 
W BratysłaWie

23 MięDZyNARODOWE tARGi tURyStyCZNE itf SLOvAKiAtOUR tO 
iMPREZA tURyStyCZNA ROZPOCZyNAJąCA SEZON tARGOWy 2017. 
UDZiAł WARMii i MAZUR W tARGACH Był MOżLiWy DZięKi WSPół-
PRACy PARtNERSKiEJ ZE SłOWACKiM SAMORZąDEM WOJEWóDZ-
tWA BAńSKOByStRZyCKiEGO.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
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Idealne 
rozwiązanie
dla tych,
którzy chcą
być widoczni
wśród
przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl
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Wiele mówi się o tym, że edukacja nie 
nadąża za zmieniającym się rynkiem 
pracy: metody nauczania są przesta-
rzałe, a szkoły nie wykorzystują poten-
cjału nowych technologii. Nauczyciele 
z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska 
i Usług w Elblągu postanowili zmie-
rzyć się z tymi twierdzeniami.

Pracownicy elbląskiej placówki w czasie 
siedmiodniowych warsztatów wraz z na-
uczycielami z czterech innych krajów 
UE dowiedzieli się, jak skutecznie uczyć, 
wykorzystując technologie informacyj-
no-komunikacyjne (ICT). Kurs odbył 
się w ramach prowadzonego przez szko-
łę projektu „Edukacja przyszłości - tech-

nologia, wiedza, doświadczenie”.
- Laptopy, tablety, no i przede wszystkim 
smartfony, to teraz główne narzędzia 
pracy naszych uczniów. Wystarczy na 
nich popatrzeć. Telefony są przedłu-
żeniem ich rąk - żartuje Jerzy Pędzisz, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych 
w ZSIŚiU. - My mieliśmy grube tomy en-
cyklopedii w bibliotece, oni mają Wiki-
pedię. My przepisywaliśmy notatki z ze-
szytów kolegów, oni dzielą się notatkami 
w przestrzeni internetu. Jeśli chcemy 
zainteresować nauką młodzież, musimy 
nauczyć się pracować z wykorzystaniem 
nowych technologii - dodaje.
Kurs "ICT - Learning by doing", który 
jest częścią Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
odbył się w Sewilli i oprócz nauczycie-
li z Elbląga wzięli w nim udział także 
przedstawiciele szkół z Hiszpanii, Turcji, 
Macedonii i Włoch. Uczestnicy podczas 
siedmiodniowych warsztatów dzielili się 
swoim doświadczeniem i stosowanymi 
w ich krajach metodami nauczania. Do-
wiedzieli się, czym są chmury danych 
i jak z nich korzystać, jak synchronizo-
wać dane pomiędzy różnymi urządze-
niami, w jaki sposób tworzyć interak-
tywne materiały edukacyjne i jak praco-
wać na współdzielonych dokumentach. 
Każdy etap szkolenia kończył się zaję-
ciami praktycznymi podczas, których 
uczestnicy stosowali teorię w praktyce.

Całoroczna infrastruktura nad jeziorem Ukiel 
to najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach, 
wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyj-
ny. Jego walory zostały docenione po raz kolejny. 
Stowarzyszenie Architektów Polskich zareko-
mendowało obiekt do nagrody Unii Europejskiej 
dla architektury współczesnej im. Miesa van der 
Rohe. 
-  Każde wyróżnienie to dla nas ogromna ra-
dość i satysfakcja - mówi prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz. - CRS Ukiel docenili również 

olsztynianie, którzy chętnie korzystają z obiektu 
i możliwości, jakie oferuje.
Obiekt jest całoroczny, a proponowane atrakcje 
zmieniają się  w zależności od pory roku - latem 
można korzystać z strzeżonego kąpieliska, wy-
pożyczalni sprzętu pływającego, wodnego placu 
zabaw oraz boisk do plażowej piłki siatkowej i ko-
szykówki. Zimą można pojeździć na łyżwach na 
sztucznym lodowisku, wypożyczyć narty biego-
we i bojery. Ponadto Są także boiska do squasha, 
siłownia, snowpark i skatepark.

centrum 
uKiel znów 
Wyróżnione
ZAGOSPODAROWANiE BRZEGóW JEZiORA UKiEL 
PO RAZ KOLEJNy DOCENiONE PRZEZ fACHOWCóW 
Z BRANży ARCHitEKtONiCZNEJ. StOWARZySZENiE 
ARCHitEKtóW POLSKiCH NOMiNOWAłO OLSZtyńSKi 
OBiEKt DO PREStiżOWEJ EUROPEJSKiEJ NAGRODy.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski | ZDjĘcIE: olsztyn.eu

nauczyciele na leKcji noWoczesnoŚci
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R y g a 

s z a n s
Z GDAńSKA NA łOtWę tyLKO MAły SKOK. tO KRAJ OfERUJąCy NiE tyLKO AtRAKCJE tURyStyCZNE. 
W NADBAłtyCKiEJ RyDZE CZy iNNyCH MiAStACH PAńStWA łOtEWSKiEGO KWitNiE tEż BiZNES. 
JEGO DUżą CZęść ZAJMUJE WyMiANA HANDLOWA Z ROSJą. ZAś śLADy POLSKiEGO EKSPORtU 
WiDAć NA KAżDyM KROKU.   

biznesowych

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIE: materiały prasowe



Wartość polskiego eksportu na Łotwę wynosi około 600 
milionów euro rocznie.  Importujemy zaś stąd towarów 
za nie więcej jak 120 milionów euro. W strukturze pol-
skiego eksportu na Łotwę dominują: urządzenia me-
chaniczne i elektryczne (ponad 30% całości), produkty 
przemysłu chemicznego (11%), gotowe artykuły spo-
żywcze (9%) oraz wyroby nieszlachetne i wyroby z me-
tali nieszlachetnych (8%). W polskim imporcie z Łotwy 
dominują z kolei: produkty mineralne (25%), wyroby 
nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (23%), 
drewno i wyroby z drewna (13%) oraz produkty prze-
mysłu chemicznego (10%).
Polsko-łotewska współpraca samorządów gospodar-
czych oparta jest na umowie zawartej w 1998 roku 
pomiędzy Polską Izbą Przemysłowo-Handlową w War-
szawie oraz Łotewską Izbą Przemysłowo-Handlową 
w Rydze i jej regionalnymi oddziałami. Podstawą ści-
słej, polsko-łotewskiej współpracy są organizowane re-
gularnie misje gospodarcze. Owocami wieloletniej pol-
sko-łotewskiej współpracy samorządów gospodarczych 
są m. in. inwestycja firmy Severstallat w polski prze-
mysł metalurgiczny, utworzenie Dominante Industrial 
Park w Kekavie, zwiększanie udziału polskich przedsię-
biorców w łotewskim rynku meblarskim, spożywczym, 
odzieżowym, motoryzacyjnym. 
Na Łotwie obowiązującą walutą jest euro. Funkcjonuje 
tu dwuszczeblowy system bankowy - bank centralny 
i banki komercyjne. Tylko niektóre spośród banków 
komercyjnych działających na Łotwie świadczą pełen 
zakres usług bankowych, pozostałe wyspecjalizowały 
się w określonym rodzaju usług.
Większość banków łotewskich włączyło się do europej-
skiego systemu finansowego SWIFT. Obowiązujące ak-
tualnie łotewskie regulacje bankowe są zgodne, a nawet 
przewyższają wymagania względem banków i innych 
instytucji kredytowych określonych w ustawodawstwie 
UE. Wynika to z kilku kryzysów łotewskiego systemu 
bankowego. Był on jeszcze w latach dziewięćdziesiątych 
mocno związany z kapitałem rosyjskim. Stąd każde za-
chwianie gospodarki rosyjskiej momentalnie odbijało 
się także na bankowości łotewskiej. Teraz, w związku 
ze wspomnianymi wyżej zabezpieczeniami formalno – 
prawnymi, takie kryzysy to już przeszłość. Nota bene 
zmalały także zdecydowanie kapitały rosyjskie lokowa-
ne w ryskich bankach.   
Banki komercyjne oferują szereg usług bankowych. 
Jako uzupełnienie typowego pakietu usług tj. kredytów 
i obsługi transakcji płatniczych, niektóre banki oferują 
dodatkowo wymianę walut, usługi prywatyzacyjne oraz 
operacje giełdowe.
Banki łotewskie dysponują naj-
bardziej popularnymi typami 
międzynarodowych kart kredy-
towych oraz debetowych (EC/
MC, edc/Maestro, VISA, VISA 
Electron). W Rydze szeroko 
praktykowany jest obrót bezgo-
tówkowy. Karty wykorzystywać 
można dla uzyskania gotówki 
w bankomatach na całym tery-
torium Łotwy. Nawet w zapa-

dłych wsiach sklepy mają też czytniki kart. Można więc 
obejść się praktycznie bez gotówki. 
Po przystąpieniu Łotwy do UE przyjęła ona zasady 
prawne UE. Zarówno dla inwestorów, jak i dla han-
dlowców Łotwa stała się częścią Unii Europejskiej rów-
nież w sferze podatków i ceł jako elementów jednolitego 
rynku UE. Wymiana handlowa Łotwy z krajami nie na-
leżącymi do UE podlega wyłącznie ustawodawstwu UE. 
Łotwa musiała również przyjąć zapisy umów handlo-
wych, które UE podpisała z państwami trzecimi przed 
przystąpieniem Łotwy do UE.
Stosunki handlowe pomiędzy UE i Rosją określa umo-
wa o Partnerstwie i Współpracy z 1997 r., która przy-
znaje Rosji Klauzulę Najwyższego Uprzywilejowania. 
Umowa ta została również rozszerzona na nowych 
członków UE na mocy protokołu z 27.04.2004r. Za 
wyjątkiem pewnych wyrobów stalowych nie ma w niej 
żadnych ograniczeń ilościowych zarówno w eksporcie, 
jak i w imporcie.
Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają żywe drze-
wa, korzenie, kwiaty cięte, ziarna, nasiona, drewno i wy-
roby z drewna, owoce i warzywa, środki ochrony roślin, 
materiały pakunkowe dla drewna i wyrobów z drewna.
Produkty pochodzenia roślinnego mogą być importo-
wane tylko przez importerów, którzy uzyskali akcepta-
cję Państwowej Służby Ochrony Roślin, która wydaje 
zaświadczenie fitosanitarne. 
Dla produktów zwierzęcych niezbędne jest świadec-
two weterynaryjne lub licencja importowa. Produkty 
pochodzenia zwierzęcego podlegające Weterynaryjnej 
Kontroli Granicznej: zwierzęta żywe, ryby i produk-
ty rybne, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty 
mleczne, produkty pochodzenia zwierzęcego przewi-
dziane dla innych celów aniżeli do konsumpcji, karma 
zwierzęca pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (bio-
produkty, farmaceutyki weterynaryjne, itp.). Przewóz 
zwierząt domowych wymaga zaświadczenia o stanie ich 
zdrowia.
Zarówno dla produktów roślinnych jak i zwierzęcych, 
dodatkowo (o ile jest wymagana) należy przedstawić 
licencję importową, np. taką jak AGREEM. Jest to licen-
cja dla produktów rolniczych i żywnościowych.
Z punktu widzenia polskiego biznesu Łotwa to atrak-
cyjny rynek. W Rydze jednak czekają nie tylko na nasze 
towary. Chętnie przyjęliby polskie inwestycje. Onegdaj 
głośno się mówiło, że litewska odnoga Orlenu, będzie 
budowała swoje zaplecze portowe (na potrzeby mor-
skiego transportu ropy) w łotewskiej Liepoi. Temat ten 
jednak jak na razie uległ zawieszeniu.
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Budynek wykupiła firma Moderna, znana z takich 
inwestycji, jak kamienica Moderna na placu Ka-
szubskim, Baltiq Plaza na Świętojańskiej czy Ligh-
thouse na Wzgórzu Świętego Maksymiliana. Nie 
są jeszcze znane dokładne plany co do przyszłości 
i przeznaczenia obiektu.
Bank Polski mieszczący przy ul. 10 Lutego został za-
projektowany w 1927 roku przez Stanisława Filasie-
wicza a jego budowę ukończono dwa lata później. 
Według oceny prof. Marii Sołtysik z Politechniki 
Gdańskiej łączy formy klasycyzmu akademickiego 
z formami neorenesansowymi. To, co jest poza za-
sięgiem wzroku przechodniów, to wyjątkowe wnę-
trza obiektu - salę i reprezentacyjne schody we wnę-
trzu budynku utrzymano w stylu Art Deco.
- Bank Polski to bardzo ciekawy obiekt architekto-
niczny Gdyni – uważa wiceprezydent Gdyni Marek 
Stępa. - Nie jest on budynkiem modernistycznym, 
choć nasze miasto głównie szczyci się tym stylem, 
ale interesującym obiektem historycznym w tak do-
brej klasie, który powstał w Gdyni. Nabycie go przez 
takiego dewelopera jak Moderna, który znany jest 

nie tylko w naszym mieście z ciekawych realizacji, 
daje nadzieję, że obiekt, który niestety w ostatnich 
latach niszczał, będzie uratowany.
Budynek wraz z działką został wpisany do rejestru 
zabytków 11 lipca 1984 roku pod numerem 1061. 
Dlatego prace konserwatorskie będą dużym wyzwa-
niem dla inwestora.
- Przywrócenie świetności temu miejscu będzie 
dla nas niezwykłym zaszczytem i wyzwaniem - ko-
mentuje Adam Małaczek, prezes zarządu Moderna. 
- Zabytkowy, wielkiej urody obiekt, zlokalizowany 
w sercu Gdyni, zostanie odrestaurowany z wielką 
pieczołowitością i nabierze dawnego blasku - Do-
piero co sfinalizowaliśmy zakup tej nieruchomo-
ści, dlatego jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić 
o konkretnych projektach. Więcej na ten temat 
będziemy mogli powiedzieć wiosną. Na razie ana-
lizujemy szczegółowo sytuację. Rozważane są róż-
ne możliwości. Planujemy, że powstanie tu obiekt 
wielofunkcyjny. W tej chwili pod uwagę brane są 
funkcje hotelowe, restauracyjne, ale także biurowe 
i mieszkaniowe.

zaBytKoWy BudyneK 
ODZySKA ŚWietnoŚć

W SAMyM CENtRUM GDyNi, U ZBiEGU ULiC 10 LUtEGO i 3 MAJA, ZNAJDUJE Się ZABytKOWy 
BUDyNEK BANKU POLSKiEGO. OD NiEDAWNA OBiEKt MA NOWEGO WłAśCiCiELA. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Z tego powodu Metropolitan Investment reali-
zuje inwestycję Gdańskiego Harwardu w cen-
trum ośrodka akademickiego w Gdańsku.
Trójmiasto staje się coraz bardziej atrakcyjną 
metropolią i dużym ośrodkiem akademic-
kim. Rocznie przybywa tu około 30 tysięcy 
studentów z Polski i zagranicy. Łatwy do-
stęp do oferowanych przez miasto rozrywek, 
bliskość komunikacji miejskiej i awangar-
dowy styl inwestycji sprawia, że młodzi lu-
dzie coraz chętniej decydują się na wynajem 
mikroapartamentów.

na miKroapartamenty
Moda
iDEA MiKROAPARtAMENtóW POJAWiłA Się POCZątKOWO 
W StANACH ZJEDNOCZONyCH, By NAStęPNiE ZySKAć NA 
POPULARNOśCi W EUROPiE. tREND DOtARł tAKżE DO 
POLSKi, A iNWEStOWANiE W NOWOCZESNE AKADEMiKi 
StANOWi DyNAMiCZNiE ROZWiJAJąCy Się SEKtOR RyNKU 
NiERUCHOMOśCi KOMERCyJNyCH. 

TEKST: Marta Bartoszuk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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KomFortoWe rozWiązania

Nowoczesne, funkcjonalne i położo-
ne w doskonałej lokalizacji. Rosnący 
popyt na mieszkania pod wynajem 
i zwiększające się oczekiwania studen-
tów w ośrodkach akademickich wymu-
szają na rynku nieruchomości nowe 
rozwiązania. Choć mikroapartamenty 
cechuje niewielki metraż, wykończenie 
inwestycji „pod klucz” spełnia wszyst-
kie funkcje pełnowymiarowego miesz-
kania. Dzięki innowacyjnym rozwiąza-
niom projektowym dostępna przestrzeń 
jest maksymalnie wykorzystana. 

sposóB na inWestycję
Kapitału 

Najem, oparty na krótko i długoter-
minowych umowach najmu, tego sek-
tora inwestycji, zapewnia płynność 
finansową i podnosi jej rentowność 
Atrakcyjność obiektu i bezpieczna lo-
kata kapitału gwarantują stopę zwro-
tu z inwestycji w wysokości min. 7% 
w skali roku, a w przypadku zwrotu  
z inwestycji powyższej wartości 7% – 
dodatkowe 50% z nadwyżki.

drugie życie daWnego aKademiKa

Decyzja o warunkach zabudowy daje możliwość wyodrębnienia oddzielnych 
lokali użytkowych z księgami wieczystymi. Z tego powodu mikroapartamen-
ty realizowane są w wariancie lokali usługowych spełniając tę funkcję zarówno 
w roku akademickim – w postaci długoterminowego najmu dla studentów, jak 
i latem – jako alternatywa dla odwiedzających Gdańsk turystów przez najem 
dobowy. 
Gdański Harward obejmuje modernizację byłego akademika w nowoczesne 
mikroapartamenty. Zakup niewielkich metrażowo apartamentów, o powierzch-
niach od 12m² do 23m², to doskonała lokata kapitału zarówno dla początku-
jących, jak i doświadczonych inwestorów. W celu zmaksymalizowania zysku 
zespół Metropolitan Investment, wyspecjalizowany w usługach doradztwa biz-
nesowego, pomaga w wyborze odpowiedniego apartamentu i zajmuje się wynaj-
mem lokalu, bez konieczności angażowania właściciela.

WWW.gdansKi-harWard.pl
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Decyzja jest, niestety, trudna. Obydwa 
rozwiązania mają wady i zalety i nie moż-
na jednoznacznie odpowiedzieć na takie 
pytanie. Niewątpliwą zaletą posiadania 
nieruchomości na wsi, czy na dalekich 
obrzeżach metropolii, jest konkurencyj-
na cena w porównaniu do lokum położo-
nego nie tylko w centrum miasta, ale na-
wet w dzielnicach nieco oddalonych od 
śródmieścia, na blokowiskach czy w tzw. 
gorszych dzielnicach.
Przykładowo - mieszkanie w mieście 
(Gdańsk Zaspa, wielka płyta) o po-
wierzchni ok. 60 m kw. to wydatek bli-
sko 400 tys. zł. Za kwotę aż o 100 tys. zł 
niższą możemy kupić dom w zabudowie 
bliźniaczej w Baninie, o powierzchni 100 

m kw. Rachunek wydaje się więc prosty, 
bo ekonomiczne korzyści z takiego zaku-
pu są oczywiste, ale... No właśnie, zawsze 
jest jakieś „ale”.
Dom na przedmieściach oznacza między 
innymi ciszę, spokój i odpoczynek od 
gwaru aglomeracji. To spacery na świe-
żym powietrzu, rodzinne przejażdżki ro-
werowe, letnie i zimowe atrakcje. Ponad-
to przydomowy ogród to idealne miejsce 
na grilla z przyjaciółmi, lampkę wina 
w ciepły letni wieczór i na własny plac 
zabaw dla dzieci. Mieszkanie w domu to 
również raj dla zwierząt domowych, któ-
re będą się tu czuć zdecydowanie lepiej, 
niż w miejskim blokowisku.

Mieszkanie 
W mieŚcie 
czy dom na Wsi?

tO DyLEMAt, ZNANy DOSKONALE OSOBOM, KtóRE NOSZą Się Z ZAMiAREM NAByCiA NOWEJ 
NiERUCHOMOśCi. ZRESZtą – NiEKONiECZNiE NOWEJ, BO PRZECiEż RyNEK WtóRNy OfERUJE 
RóWNiEż BOGACtWO OfERt, CZęStO PRZEWyżSZAJąCE WyBóR NA RyNKU DEWELOPERSKiM.

TEKST: Aleksander Proszowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Nie powinniśmy mieć większych problemów z zapar-
kowaniem samochodu, a w przestronnym domu łatwo 
wygospodarujemy miejsce na garderobę, warsztat i ga-
binet do spokojnej pracy przy komputerze.
Nie do końca jest tu jednak tak różowo. Głównym pro-
blemem w przypadku mieszkania pod miastem są co-
dzienne dojazdy do pracy, bo 20- czy 30-kilometrowa 
odległość do pokonania to często nawet ponad godzi-
na w jedną stronę. Do tego musimy wziąć pod uwagę 
koszty tych dojazdów. Wydatki poniesione na paliwo 
będą poważną pozycją w domowym budżecie. Jeśli 
oboje małżonkowie pracują – a tak przecież najczęściej 
bywa – i dojeżdżają do różnych punktów w mieście, to 
koniecznością staje się posiadanie dwóch samocho-
dów. Komunikacja publiczna, która łączy podmiejskie 
tereny z centrum, nie jest tak wydajna i efektywna, jak 
w obrębie aglomeracji. Autobusy jeżdżą z mniejszą czę-
stotliwością, a  jeśli któryś kurs „wypadnie” np. z po-
wodu awarii, spóźnienie do pracy jest gwarantowane. 
Trudniej dojechać jest również na przykład do kina, 
teatru czy na koncert oraz wrócić z sobotniego wypadu 
do miasta ze znajomymi. Do wielu miejscowości przy 
dużych miastach nie kursują autobusy nocne, a ceny za 
taksówkę w nocy mogą przyprawić o zawrót głowy.
Trzeba też pamiętać, że dom z ogrodem wymaga od nas 
więcej pracy niż mieszkanie. Należy utrzymać działkę 
i dom w porządku. Kupując mieszkanie w bloku płaci-
my czynsz i dbamy tylko o swoje cztery kąty. W przy-
padku domu trzeba pamiętać o odśnieżeniu podjazdu, 
zadbaniu o całą posesję czy zdarzających się od czasu 
do czasu naprawach. Własny ogród to oczywiście raj 
dla osób, które chciałyby uprawiać warzywa i owoce 
lub piękne rabaty kwiatowe, ale wymaga to wiele czasu 
i pracy.
Osobny temat to infrastruktura: drogi, handel, usługi 
i edukacja. Naprawdę niewielu deweloperów budu-
je sensowne drogi dojazdowe do budowanych przez 
siebie inwestycji, ba! dobrze, gdy wewnątrzosiedlowe 
uliczki są utwardzone. O ile latem pokonamy szutrową 
dojazdówkę bez problemu, to w czasie jesiennej słoty 
czy wiosennych roztopów zamieni się ona w błotni-
sty, rozjeżdżony trakt, który najlepiej pokonać trakto-
rem, bo zwykłą osobówka ugrzęźnie w błocie po osie. 
Zima natomiast to loteria – czy pług zdąży odśnieżyć 
drogi przed wyjazdem do pracy, czy kierowca znowu 
zaspał...
Podmiejskie osiedla rozwijają się co prawda dyna-
miczniej, niż choćby dziesięć lat temu, ale niewielkie, 
wiejskie sklepiki, które kiedyś zaspokajały potrzeby 
autochtonów, nie radzą sobie z coraz większą liczbą 
nowych mieszkańców. Zanim powstanie we wsi więk-
sze centrum handlowe czy któryś z sieciowych dyskon-

tów – trzeba pogo-
dzić się z wożeniem 
zakupów z miasta. 
Podobnie wygląda 
sprawa usług, w nie-
których lokalizacjach 
o fryzjerze, kosme-
tyczce czy siłowni 
można jedynie poma-
rzyć. Regułą jest także, 
że dzieci i młodzież do-
jeżdżają do swoich „sta-
rych” szkół w obrębie 
miasta, a dopiero nowe 
pokolenia zaczynają 
edukację w lokalnych 
szkołach, które często pę-
kają w szwach, nie mogąc 
zaspokoić potrzeb rozwija- jących się dynamicznie 
miejscowości.
W mieście jest oczywiście łatwiej niż na peryferiach. 
Bez problemu kupimy brakującą kostkę masła, bo do 
sklepu będzie nie dalej niż kilka minut piechotą. Z wie-
czornego wypadu na starówkę można wrócić autobu-
sem, a nawet piechotą. Rodzice mają większy wybór 
szkół dla dzieci. Osoby ceniące aktywne, dynamiczne 
życie i korzystające z towarzyskich możliwości, jakie 
daje miasto, będą czuły się w centrum aglomeracji 
doskonale.
Spontaniczny wypad do teatru czy tak modny clubbing 
nie są tu problemem. Łatwiej też zrobić szybkie zakupy 
nawet 24 godziny na dobę i znaleźć punkty usługowe. 
W podmiejskiej wsi niekoniecznie spotkamy dobrego 
fryzjera, sprawdzonego dentystę czy szewca. W mie-
ście więcej się dzieje, tu rzadko jest czas na nudę i więk-
szość spraw można szybko załatwić. Niestety, ta wygo-
da okupiona jest różnymi uciążliwościami, od których 
mieszkanie na wsi jest praktycznie wolne.
Wieczny tłok i codzienne korki to okoliczności, w któ-
rych mało kto czuje się komfortowo, a nieruchomości 
w nielicznych miejscach, gdzie zaznamy ciszy i spo-
koju kosztują krocie. Problemem często bywa też za-
parkowanie własnego samochodu, o gościach nie 
wspominając.
Wybór nieruchomości powinien być zdroworozsądko-
wą decyzją – emocje są w tym przypadku złym dorad-
cą. Konieczne jest spojrzenie w przyszłość. Jak będzie 
wyglądało nasze życie za pięć lat? Jak zmieni się oto-
czenie miejsca, w którym chcemy zamieszkać? Warto 
na spokojnie zrobić sobie listę wad i zalet obydwóch 
rozwiązań i spokojnie je rozważyć, by nie żałować osta-
tecznej decyzji.

Mieszkanie na wsi – świeże powietrze, 

miejsce do wypoczynku i piękne krajobrazy.
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Hotel Molo, to nowoczesny obiekt położony 
w prestiżowym i pełnym życia kurorcie jakim 
jest miasto Sopot. 
Usytuowany przy najbardziej znanej sopockiej 
ulicy, czyli Bohaterów Monte Cassino, w odle-
głości 500 metrów od plaży. Aby dotrzeć nad 
samo morze i na molo potrzeba zaledwie nie-
spełna dziesięciominutowego spaceru. Hotel 
łączy w sobie zarówno funkcje nowoczesno-
ści, jak i tradycji wspaniałego polskiego ku-
rortu; w ofercie posiada 70 klimatyzowanych 
pokoi, które komfortem odpowiadają obiek-
tom o wyższym poziomie standardu. 
Z hotelowych okien można podziwiać ma-
lowniczą zabudowę Sopotu – zabytkowe ka-
mieniczki, zdobione drewnianymi weranda-
mi oraz nowoczesny budynek galerii Sopot 
Centrum.

Warto dodać, że Sopot Centrum, do którego 
przynależy Hotel Molo,  to nowoczesny obiekt 
handlowo usługowy w samym sercu Sopotu. 
Wewnątrz znajduje się 17 restauracji, kawiar-
ni i barów, oferujących doskonałą kuchnię 
z całego świata. W galerii znajdują się również 
liczne sklepy i punkty usługowe oraz dosko-
nale wyposażona Sopoteka – multimedialna 
wypożyczalnia filmów, książek i muzyki. So-
pot Centrum to miejsce spotkań, skierowane 
do miłośników kultury i mody.
Doskonała lokalizacja Hotelu Molo sprawia, 
że cała ta szeroka oferta kulturalno-gastrono-
miczna znajduje się w zasięgu ręki osób, któ-
re postanowią zatrzymać się właśnie w tym 
obiekcie.

W samym sercu 
K u lt u r y,  m o d y 
i  g a s T r o n o m i i

NOWOCZESNE, KLiMAtyZOWANE POKOJE ORAZ DESiGN 
i WyStRóJ NAWiąZUJąCy DO tEGO, CO NAJLEPSZE W SOPOCiE 
– tAK W SKRóCiE MOżNA OPiSAć tRZyGWiAZDKOWy HOtEL 
MOLO, ZNAJDUJąCy Się PRZy „SOPOCKiM DEPtAKU”. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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tEN ROK ZAPOWiADA Się WyJątKOWO AtRAKCyJNiE DLA BRANży 
HOtELARSKiEJ W POLSCE. ZySKAć POWiNNi tEż KLiENCi, BO HOtELE 
PRZEśCiGAJą Się W PODNOSZENiU JAKOśCi śWiADCZONyCH USłUG 
i REALiZACJi iNWEStyCJi, KtóRE MAJą UAtRAKCyJNić iCH OfERtę.

c z y m 
z a s ko c z ą 
hotele 

W  2 0 1 7  r o K u ?

TEKST: Anna Walk| ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Obecnie rynek hotelowy w Polsce przeżywa prawdziwy boom. 
Według danych GUS, w ciągu ostatnich dziewięciu lat ilość go-
ści, korzystających z usług hotelowych w Polsce, wzrosła o 86 
proc. Znaczny wzrost sprzedaży odnotowują zarówno duże, 
międzynarodowe sieci, jaki i indywidualne obiekty. Dobra ko-
niunktura w hotelarstwie jest efektem kilku czynników.

WYZWANIE HOTELARZY

- Dzieję się tak nie tylko z powodu zagrożenia terrorystycznego 
w dotychczasowych popularnych destynacjach wakacyjnych, ale 
także ze względu na piękne, polskie plaże i rewelacyjnie przy-
gotowaną infrastrukturę – przekonuje Alina Feggaras, zastępca 
dyrektora generalnego Hotelu Kuracyjnego w Gdyni.
Wyzwaniem dla krajowych hotelarzy jest utrzymanie wysokiego 
trendu wzrostu sprzedaży. Nie jest to jednak łatwe w czasach, 
gdy klient staje się coraz bardziej wymagający, a konkurencja 
depcze po piętach. W najbliższym czasie sukces osiągały będą 
wyłącznie te hotele, których oferta wyróżniała będzie się na tle 
konkurencji i zostanie w pełni dostosowana do potrzeb gości.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURę

- W chwili obecnej hotelarze starają się zmniejszyć stres i wszel-
kie formalności związane z urlopem, czy wyjazdem służbowym 
– mówi Alina Feggaras. - Począwszy od samego etapu dokona-
nia rezerwacji po pobyt w hotelu. Operacyjnie wszelkie systemy 
rezerwacyjne stają się coraz bardziej proste w obsłudze, szybsze 
i łatwiejsze. Tak, aby Gość mógł sprawnie i skutecznie dokonać 
rezerwacji bezpośrednio smartfonem. 
Oczywiście nie można zapomnieć o tak istotnych aspektach, jak 
podnoszenie jakości usług i poszerzenie oferty. W tym przypad-
ku nie obejdzie się bez inwestycji w infrastrukturę. Dobrze jest 
też zadbać o rozszerzanie oferty usług towarzyszących, a także 
zagospodarowanie czasu wolnego gości.
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prezes hoTeLu haFFner 

Już od 15 lat z pasją dbamy o to, aby wszyscy Goście czuli 
się u nas komfortowo. Zależy nam, by wyjątkowy dla nas rok 
jubileuszu był również wyjątkowy dla naszych Gości. Z myślą 
o tym oddajemy do ich użytkowania odnowione wnętrza. Pokoje 
i apartamenty nawiązują do klasycznych przestrzeni, którymi 
Hotel szczycił się przez lata, ale dzięki redesignowi zyskują 
nowoczesny charakter. Ważne było dla nas, by wnętrza były nie 
tylko piękne, ale i maksymalnie użyteczne, stąd wprowadzenie 
najnowocześniejszych rozwiązań. Ucieszą one szczególnie Go-
ści Biznesowych, którzy odnajdą w Hotelu Haffner miejsce przy-
jazne pracy i zawodowym spotkaniom. Z myślą o ich komforcie 
stworzyliśmy Business Lounge - ekskluzywną wydzieloną strefę, 
której kameralna atmosfera sprzyja budowaniu relacji. Pomyśleli-
śmy też o Gościach szukających wytchnienia. Czeka na nich ho-
telowe SPA z całym wachlarzem relaksujących zabiegów. W tym 
sezonie ważnym miejscem będzie również hotelowa plaża.

dyr. hoTeLu bayjonn

Hotel Bayjonn w 2017 roku wzbogaci swoją ofertę o do-
datkowe piętro, na którym zaplanowano m.in. apartament. 
Usytuowany w prestiżowej lokalizacji ekskluzywny hotel - bez-
pośrednio przy sławnym, sopockim „Monciaku” będzie mógł 
zaproponować swoim Gościom widok na morze oraz molo. 
Przy okazji rozbudowy skorzystaliśmy z możliwości odświeże-
nia wnętrz hotelu. Pozostaliśmy przy własnej koncepcji hotelu 
butikowego, nawiązującego do charakterystycznych motywów 
znanych z architektury i sztuki, które pięknie podkreślają 
charakter miejsca, w którym jesteśmy zlokalizowani. Motywem 
przewodnim i inspiracją pozostało miasto Sopot. Kurort, który 
posiada bogatą historię oraz nowoczesny design, który nas 
otacza. Nie zabrało również zaskakujących detali, dzieł sztuki 
i drobnych dodatków. Wszystko po to, aby zapewnić naszym 
gościom niezapomniane przeżycia z pobytu w Bayjonnie.

GRAżYNA DOBRZYńSKA, IWONA KMIECIK,

dyr. hoTeL doLina charLoTTy resorT & spa 

Nadchodzący rok będzie wypełniony licznymi imprezami, które 
z pewnością uatrakcyjnią czas nie tylko Gości hotelowych, ale 
i osób zwiedzających Dolinę. W programie naszych wydarzeń 
na rok 2017 zaplanowaliśmy zarówno coś dla ciała jak i coś dla 
duszy. W czerwcu organizujemy Charlotta Ustka Active – Mud 
Max, wyścigi kolarskie oraz maraton. Pod koniec czerwca od-
będzie się słynna Kabaretowa Dolina Humoru, która zrzesza 
tysiące fanów kabaretów. Pasjonaci ekstremalnej jazdy na 
motocyklach będą mieli okazję uczestniczyć bądź kibicować 
zawodnikom Charlotta Enduro Extreme. 29 lipca po raz pierw-
szy na scenie naszego amfiteatru odbędzie się Gala Operowa 
i oczywiście nasza sztandarowa impreza jaką będzie XI Festiwal 
Legend Rocka z licznymi gwiazdami światowego formatu. 

MAłGORZATA WINIARSKA,

z-ca dyrekTora generaLnego 
hoTeLu kuracyjnego

Polacy podróżują coraz bardziej świadomie, wykorzystując 
weekendy na wyjazdy w nowe, inspirujące miejsca. Dlatego też 
nasz dział marketingu wraz z ofertą pobytu przesyła zestawienie 
atrakcji, które czekają na naszych Gości w najbliższym sąsiedz-
twie. Dodatkowo dział rezerwacji świadczy usługi concierge, 
tj. umawia pilotów wycieczek, pomaga w organizacji wypadów. 
Jednocześnie prowadzimy działania, promujące walory okolicy 
i wyroby lokalnych producentów. Dlatego naszym Gościom ofe-
rujemy świeże produkty od sprawdzonych dostawców z regionu. 
Jakość usług gastronomicznych systematycznie podnosimy po-
przez poszerzanie wachlarza produktów i przetworów własnych. 

ALINA FEGGARAS
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Program balu, nad którym patronat 
honorowy objęła Konsul Generalna 
Niemiec, Cornelia Pieper, był niezwy-
kle bogaty i różnorodny. Otworzyła 
go Prezydent Clubu – Elżbieta Utsch, 
podsumowując działalność klubu za 
ostatni rok oraz projekty wieloletnie 
prowadzone przy wsparciu i udziale 
zaprzyjaźnionych europejskich klu-
bów Rotary.  Ich członkowie, obecni na 
balu, uświetnili międzynarodowy cha-
rakter tego wydarzenia. Występujący 
mówcy z klubów w Szwecji i Wielkiej 
Brytanii oraz z Hannoveru i Kalinin-
gradu podkreślali, że potrzeba niesie-
nia pomocy nie zna granic. Od wielu 

lat zaprzyjaźniony z sopockim - klub 
Hannover zadeklarował również zna-
czącą pomoc finansową, podobnie jak 
Kaliningrad, na wsparcie prowadzo-
nych przez Sopot International Rotary 
Club, projektów. Rotary  Hannover od 
lat czynnie i znacząco wspiera działal-
ność charytatywną sopockich Rota-
rian, którzy objęli opieką i wyposażyli 
w niezbędny sprzęt medyczny Hospi-
cjum w Sopocie.

Niespodziankom i atrakcjom na balu 
nie było końca. Odbyła się tu aukcja 
podarowanych przez artystów dzieł 
oraz ofiarowanych przez sponsorów 

wartościowych przedmiotów, których 
sprzedaż zasiliła znacząco budżet klu-
bu na działania statutowe. W loterii 
fantowej, gdzie każdy los wygrywał,  
można było zdobyć wartościowe na-
grody. Prezentacja „Eliksiru” zadowo-
liła degustatorów whisky, a dla kone-
serów (a zwłaszcza koneserek) mody, 
prawdziwą ucztą dla zmysłów okazał 
się pełen kolorów, ekspresji i orygi-
nalnego designu prezentowanego przy 
dźwiękach muzyki klasycznej,  po-
kaz mody Grace Collection, torebek 
i ubrań ze skór naturalnych, którego 
projektantką jest Grażyna Paturalska, 
członkini Klubu Rotary Sopot.

BAL CHARytAtyWNy SOPOt iNtERNAtiONAL ROtARy CLUB ODBył Się ZGODNiE Z WiELOLEtNią tRADy-
CJą W HOtELU SOfitEL GRAND SOPOt, GDZiE KLUB MA tEż MiEJSCE SWOiCH SPOtKAń.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Charytatywne 
spotKanie W sopocie
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JAKIM JESTEŚ TYPEM… 

kolorystycznym?
Analiza kolorystyczna to jeden z najważ-
niejszych elementów dobrej stylizacji. 
Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie 
ma tu żadnych tak zwanych sztywnych 
reguł. Ma ona naprowadzać Cię na wła-
ściwe tory, inspirować. Chodzi w niej o to, 
aby bazując na Twoich osobistych ce-
chach urody stworzyć gamę najlepszych 
dla Ciebie kolorów, w których wyglądasz 
najkorzystniej. 
Prekursorem podziałów kolorystycznych 
był szwajcarski nauczyciel malarstwa Jo-
hannes Itten, który w latach dwudziestych 
minionego wieku polecił swoim uczniom 
namalowanie obrazu z użyciem kolorów, 
które ich zdaniem, najbardziej pasowały-
by do typu ich urody. Okazało się, że to 
intuicyjne działanie przyczyniło się do 
powstania czterech podstawowych ty-
pów kolorystycznych, nawiązujących do 
natury i do czterech pór roku: wiosny, 
lata, jesieni i zimy. Czasami jednak bar-
dzo trudno jest określić jednoznacznie 
typ kolorystyczny, bo życie jest bogatsze 
od najbardziej nawet doskonałych teorii. 
Błędem jest dość częste twierdzenie, że 
istnieje gama kolorów zarezerwowana wy-
łącznie dla określonego typu. Nie ma ta-
kiej reguły. Są oczywiście grupy kolorów 
„pewnych” w każdym typie, jak np. kolory 
ziemi dla jesieni: butelkowa zieleń, brązo-
wy, rdzawy, itd., to jednak ogólnie wymie-
nione typy kolorystyczne mogą używać 
wszystkich kolorów. Jedyny ważny niu-
ans, o którym należy zawsze pamiętać, to 
nasycenie koloru i jego odcień – ciepły lub 
zimny. I właśnie to, a nie sam kolor, decy-
duje o jego przydatności.
W większości przypadków kobiety, jako że 
często w swoich wyborach kierują się in-
tuicją, mają również bardziej rozwiniętą tę 
umiejętność, po prostu czują kolor, widzą 
jego głębię i odcień. 

grażyna paturalsKa

Kreatorka wizerunku, stylistka,
autorka  książek i audycji radiowych 

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

U mężczyzn jest to bardziej skomplikowa-
ne. Często mają problem nie tylko z roz-
różnieniem kolorów ciepłych i zimnych, 
ale nawet z prawidłowym ich określeniem. 
Dlatego właśnie, mimo że przyjęło się trak-
tować analizę kolorystyczną jako rzecz 
typowo kobiecą i mającą w ich przypadku 
pełne zastosowanie, zawsze namawiam 
Panów, aby taką analizę przeprowadzili 
na sobie, bo jest im ona po prostu bardziej 
niż kobietom potrzebna.
Szereg cech osobistych wymienionych 
poniżej, związanych z naszym wyglądem 
i  naturą służą do postawienia diagnozy 
na temat przynależności do określonego 
typu kolorystycznego. Są to:

włosy: ich naturalny kolor i struktura, •	
aktualnie i w dzieciństwie; 
cera: jej kolor i struktura, piegi,  •	
pieprzyki, kolor opalenizny; 
oczy: kolor tęczówki i oprawa.•	

Zespół tych cech decyduje o tym, w któ-
rych kolorach wyglądać będziemy naj-
korzystniej, co oznacza: świeżo, młodo, 
energetycznie.
Najczęstszym typem charakterystycz-
nym dla nas, Polaków, jest lato. Nie ozna-
cza to jednak, że i Ty nim jesteś. Zale-
cane jest profesjonalne przeprowadzenie 
analizy kolorystycznej, które sprawi, że 
zobaczysz osobiście najlepsze dla siebie 
kolory. Na tym właśnie polega sedno ta-
kiej analizy: to Ty musisz zobaczyć sie-
bie w różnych gamach kolorów ciepłych 
i zimnych, aby nauczyć się je rozróżniać, 
a potem stosować w praktyce. Samo 
stwierdzenie stylistki, że jesteś np. wio-
sną, czy zimą bez uprzedniej analizy za 
pomocą barwnych chust, krawatów lub 
planszy, nic Ci nie powie, bo najważniej-

sza jest wiedza, Twoja wiedza, co z tym 
zrobić?
Ponieważ łatwo jest się zagubić w gąsz-
czu licznych wskazówek dot poszczegól-
nych typów kolorystycznych, wyodrębnię 
tutaj tylko ich dwa rodzaje:

ciepły typ wiosna-jesień•	
chłodny typ lato-zima•	

Zamiast szczegółowych opisów, przed-
stawiam na zdjęciach podstawowe typy 
kolorystyczne: wiosnę, lato, jesień i zimę. 
Życzę owocnych ćwiczeń z krawatami 
zamiast chust, a bardziej dociekliwych 
odsyłam do lektury książki mojego autor-
stwa: „Ubierz (J)Ego”, gdzie znajdziesz 
szczegółowe wskazówki na ten temat.

JESIEŃ LATO ZIMA WIOSNA



 82    

Kuchnia tajska w Polsce, w Gdańsku 
i Sopocie. Co ją wyróżnia?

- To co wyróżnia kuchnię w restaura-
cjach Thai Thai to jak najwierniejsze 
odwzorowanie dań gotowanych przez 
kucharzy w Tajlandii. Jest to możliwe 
przez nieustanne pracowanie nad do-
borem odpowiednich oryginalnych 
składników i poszukiwanie jak najlep-
szej jakości. Nie uznajemy półśrodków, 
na kuchni mogą pracować kucharze 
pochodzący wyłącznie z Tajlandii. 

Tajskie jedzenie to nie tylko egzotycz-
ny, smaczny posiłek, to również kuli-
narne przeżycie i podróż do Tajlandii. 
Zgodzi się Pan z tym stwierdzeniem?

- Restauracja Thai Thai to nie tylko 
kuchnia. Oferujemy naszym gościom 
szeroko rozumiane "emocje". Składa 
się na to wiele czynników m.in. wy-
strój, profesjonalna obsługa kelner-
ska, Sommelier,  klimatyczna muzyka 
i wiele innych szczegółów, które two-
rzą spójną całość. W naszych restau-

egzotyczna podróż

Z SZEfEM KUCHNi PHOLSAK viSEt  REStAURACJi tHAi tHAi W GDAńSKU 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

Thai Thai w Gdańsku, jest ko-

lejnym lokalem znanej już marki 

tajskich restauracji w Polsce. 

Restauracja znajduje się w odre-

staurowanym budynku historycz-

nej wozowni, znajdującej się przy 

Złotej Bramie na starym mieście 

w Gdańsku. Wszystkie potrawy 

przygotowywane są przez kucha-

rzy z Tajlandii według autentycz-

nych przepisów z krainy orien-

talnych smaków i aromatów. Nad 

kompozycją i wykwintnym sma-

kiem potraw czuwa szef kuchni 

Pholsak Viset, który jako jeden 

z nielicznych miał okazję gotować 

dla samego króla Tajlandii. 

w  ś w i aT  o r i e n Ta L n y c h  s m a k ó w

ZDjĘcIA: materiały prasowe



SKłADNIKI:
krewetki, pieczarki, bulion, pasta chilli, 
trawa cytrynowa, liście kafiru, korzeń 
galangal, cytryna, sos rybny, kolendra, 
śmietana 34%

Zupa Tom yum 
Kung to tajska 
klasyka. Pi-
kantne i kwa-
śne smaki 
z m i e s z a n e 
są w tej zupie 
ze świeżymi 
ziołami, przy-
prawami oraz kre-
wetkami, co daje jej nie-
spotykany i niezapomniany smak. Czas 
przygotowania ok 15 min. Zaczynamy od 
zagotowania wody, do której  dodajemy 
liście limonki kaffir, imbir galangal oraz 
łodygę trawy cytrynowej. Przed wrzuce-
niem trawy cytrynowej do garnka, deli-
katnie rozgniatamy łodygę, aby wyci-
snąć z niej soki i wydobyć jeszcze więcej 
smaku i aromatu, następnie dodajemy 
pokrojone w ćwiartki pieczarki i śmieta-
nę 34%. Doprawiamy pastą chilli, sokiem 
z cytryny i na samym końcu sosem ryb-
nym, posypujemy świeżą kolendrą.

restauracja thai thai,  ul. podgarBary 10, gdańsK, tel. 500 411 313
restauracja thai thai,  BohateróW monte cassino 63, 81-767 sopot
restauracja thai thai, plac teatralny 3, 00-077 WarszaWa

zupa tom yum Kung

racjach  w Sopocie i w Gdańsku mamy 
otwarte kuchnie. Goście siedząc na 
sali mogą obserwować pracę kucha-
rzy, co również dostarcza wielu emocji 
i czyni każde spotkanie wyjątkowym 
i jednocześnie nadaje naszej kuchni 
autentyczności.  Wszystkie te elemen-
ty pozwalają  na wierne odwzorowanie 
atmosfery dalekiego wschodu. 

Czy Polacy są odkrywcami nowych 
smaków?

- Zdecydowanie tak. W ostatnich la-
tach Tajlandia stała się jednym z naj-
częściej wybieranych kierunków przez 
Polaków. Dowodem na to jest wizyta 
w naszej restauracji redaktorów z naj-
większej tajskiej stacji telewizyjnej, 
przygotowujących program o krajach, 
w których w ostatnim czasie znacząco 
wzrosła liczba turystów wybierających 
Azję. Efektem tego jest coraz większa 
świadomość Polaków, a co za tym 
idzie również coraz większe oczekiwa-
nia stawiane przed nami.  

Pana największa przygoda kulinarna?

- Każdy moment obcowania z kuchnią 
polską jest przygodą. Myślę, że z mojej 
perspektywy kuchnia polska jest tak 
samo bogata i różnorodna jak kuchnia 
tajska dla Polaka. Każdy wolny mo-
ment wykorzystuję na odwiedzenie in-
nych krajów europejskich i poznawa-
nie tamtejszej kuchni. Moją największą 
przygodą kulinarną dotychczas, było 
gotowanie  dla króla Tajlandii, z czego 
jestem niezwykle dumny.

Proszę w kilku słowach zaprosić No-
wych Gości do THAI THAI.

- Zapraszamy do naszych restauracji 
Thai Thai w Gdańsku, Sopocie i War-
szawie, na egzotyczną podróż w świat 
orientalnych smaków i  zapachów 
z odpowiednio dobranym przez Som-
meliera winem.



 84    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl



www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

WItOLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Witold Gulcz    |    salOny FirMOwe itaka    |   ch rental park - Gdańsk -szadóŁki    |    ch auchan - ruMia   |  ch auchan - Gdańsk   |   ch plaza – pOznań

Oczywiście, że Malaga! Z wielu powo-
dów. Dlatego, że latamy do niej z wielu 
portów lotniczych, dlatego że to idealne 
miejsce na rodzinne wakacje, dlatego, 
że nie sposób nudzić się na południu 
Hiszpanii. To tętniący życiem region, 
pełen słońca, soczystych pomarańczy, 
rytmów flamenco, mauretańskiej ar-
chitektury i zapierających dech krajo-
brazów. Gorące hiszpańskie wybrzeże 
Costa del Sol, to fantastyczne wakacyj-
ne miejsce, nadmorskie kurorty propo-
nują mnóstwo atrakcji zarówno dzie-
ciom jak i ich rodzicom. Oddalona od 
Malagi zaledwie 20 km, Benalmadena 
to niegdyś mała rybacka osada, dziś 
jeden z najpiękniejszych na świecie portów jachtowych, jego 
bajkowo forma oczarowuje. Nad miastem góruje wzniesienie, 
z którego roztacza się widok obejmujący wszystko co znajduje 
się w promieniu 100 km. Przy dobrej pogodzie widoczny jest 
Giblartar i afrykańskie wybrzeże Maroka.

Na wzgórze Calamorro, można wjechać kolejką linową, a na 
samym szczycię trzy razy dziennie odbywają się pokazy ło-
wieckie drapieżnych gatunków ptaków.

Hiszpania to najwyżej położony europejski kraj, jej średnia 
wysokość to 600 m.n.p.m. W dolinach górskich łańcuchów na 
przestrzeni wieków powstawały typowe dla tego regionu białe 
osady nazywane przez Hiszpanów pueblos blancos.

Warto wynająć auto by zobaczyć szlak białych miasteczek. 
Koniecznie trzeba odwiedzić Rondę, absolutnie wyjątkowe 
miasto, położone na stromym zboczu kanionu. Nad miastem 
góruje średniowieczny zamek a w plątaninie wąskich uliczek 
można spotkać pracownie malarskie, stare antykwariaty i uro-
cze kafejki. Na klasztornym placu, w cieniuolbrzymich Plata-
nów, można posłuchać tradycyjnej gitarowej muzyki na żywo 
i zjeść cudownie ciurros, smażone na głębokim tłuszczu ciasto 

posypane cukrem. Porcja to pewnie ja-
kieś 1000 kcal, ale kto by się tym przej-
mował na wakacjach...

Będąc w południowej Hiszpanii, grze-
chem byłoby nie zobaczyć pięknej Sevilli, 
stolicy flamenco i gitarowych dźwięków. 
To tu mimo oburzenia pozostałej części 
Europy, odbywają się walki byków. Cor-
rida to nieodłączny element hiszpańskiej 
kultury i by jej zakazać trzeba by najpierw 
zakazać całej Hiszpanii. Na głównych 
placach rozbrzmiewa stukot końskich 
kopyt. Białe i czarne bajkowe dorożki pę-
dzą tu wybrukowanymi ulicami miasta, 
a stare hiszpanki w wielkich kokach i fal-

baniastych sukniach nie przepuszczą nikomu wróżby z dłoni.

Andaluzja to region, gdzie bardzo wyraźnie zarysował się 
wpływ arabskiej kultury. Maurowie pozostawili Hiszpanom 
w spadku mnóstwo meczetów, które zostały przebudowane na 
katedry, bazyliki i kościoły. Jednak najcenniejszym spadkiem 
są niewątpliwie pałace. W Sevilli Alkazar z uroczym ogrodem 
i największy na świecie Alhambra, niezwykły kompleks pała-
cowo- ogrodowy, do którego bilety rozchodzą się jak świeże 
bułki, dlatego trzeba kupić je ze sporym wyprzedzeniem.

Alhambra dziś wpisana jest na listę dziedzictwa kultury UNE-
SCO i jest przedmiotem naukowych badań i dyskusji jako in-
żynierski ewenement.

Hiszpania to potężny kraj o bogatej i wyrazistej kulturze, 
mieszkańcy to pozytywni, radośni i niezwykle temperament-
ni ludzie. Baza hotelowa zaspokoi wszelkie gusta te bardziej 
i mniej wymagające, plaże, palmowe bulwary, olśniewająca ar-
chitektura i doskonała kuchnia pełna owoców morza ściągają 
turystów z całego świata, którzyprzybywają tu drogą morską, 
powietrzną i lądową. Zapraszam do Andaluzji.

Malaga, 
tikitaki czy kasztanki...?
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Atrakcji nie zabrakło. Wydarzenie roz-
począł Arkadiusz Brzęczek, który swoją prelekcją, wprowadził 
licznie przybyłych gości w świat przedsiębiorczych gdynianek. W multimedialnej 
prezentacji pokazano historię budowy gabinetu, jego finalny wygląd oraz usytu-
owanie przy ul. Kilińskiego, na skraju Parku Kuźniczki naprzeciwko Galerii    Me-
tropolia w   Gdańsku-Wrzeszczu. Następnie na scenie pojawiła się lek. stomatolog 
Agata Lipińska-Wieczorkowska – założycielka i właścicielka PerioDental, która 
pokrótce opowiedziała o swoim doświadczeniu i dalszych planach związanych 
z rozwojem tego miejsca. Podczas wydarzenia, nie zabrakło również wina serwo-
wanego przez Przemysława Gwardzika oraz oprawy artystycznej w wykonaniu 
Eweliny Pobłockiej i Andrzeja Karczewskiego. Całość uświetnił pokaz taneczny 
w wykonaniu Magdaleny Soszyńskiej oraz Tomasza Barańskiego. Wydarzenie, 
z ramienia organizatorów firmy Iroglobal - poprowadziła Paulina Marwińska.

PERIODENTAL 
już otwarty

W GDAńSKiM HOtELU fOCUS PRE-
MiUM, ODByłO Się OfiCJALNE 
OtWARCiE WiELOSPECJALiStyCZ-
NEJ PRAKtyKi StOMAtOLOGiCZNEJ 
PERiODENtAL. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIE: materiały prasowe

Ideą naszych spotkań jest wspólne 
spędzenie czasu w kobiecym gro-
nie,  nawiązanie nowych znajomości 
i co najważniejsze- świetna zabawa. 
W trakcie Panie mają możliwość 
korzystania z basenu, sauny, masaży 
oraz zabiegów. Ugaszczamy również 
słodkim poczęstunkiem.

Kolejne spotkanie w pierwszy piątek 
miesiąca.

ZA NAMi KOLEJNE, LUtOWE SPOtKANiE 
Z CyKLU KOBiECANKi W WiENiAWiE.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: materiały prasowe

Kobiecanki 
W WIENIAWIE<3
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Jak mówi organizatorka spotkania - Ła-
rysa Wujcik, potrzeba organizacji wspo-
mnianych spotkań wynikła z rozmów 
podczas warsztatów i wydarzeń organi-
zowanych przez Biznes kocha Kobiety. 
Panie będące menedżerami w firmach, 
czy prowadzące długo własne działalno-
ści, mają potrzebę spotkania się w kame-
ralnym gronie, by podzielić się swoimi 

doświadczeniami czy porozmawiać o wy-
zwaniach z osobami piastującymi podobne 
stanowiska.  Podczas ostatniego spotkania 
panie rozmawiały o tym, aby starać się dy-
wersyfikować swoje przychody, by czuć się 
bezpiecznie, gdy biznes czy kariera będą 
przechodziły gorszy okres. Warto pamiętać, 
że im więcej mamy źródeł przychodu, tym 
nasza sytuacja finansowa staje się bardziej 
stabilna. Łarysa Wujcik przygotowała pre-
zentację, opartą na najnowszych badaniach, 
z której uczestniczki dowiedziały się, jak po-
radzić sobie ze stresem, przed ważnymi dla 
nich sytuacjami czy rozmowami, by prze-
biegły pomyślnie. Kolejne spotkanie Biznes 
Kocha Kobiety zapowiedziano na marzec.

KLUBOWE 
SPOTKANIE 
Biznes Kocha 
KoBiety
NA tERENiE OLiviA BUSiNESS CENtRE ODByłO Się PiERWSZE 
ZAMKNiętE, KLUBOWE SPOtKANiE BiZNES KOCHA KOBiEty 
W 2017 ROKU.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: Biznes Kocha Kobiety

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji firmy SWARO-
VSKI o otwarciu swojego globalnego centrum usługowe-
go właśnie w Gdańsku. Ta inwestycja pokazuje, że nasz 
region jest w stanie dostarczyć utalentowanych pracow-
ników, którzy świetnie poradzą sobie z obsługą różnorod-
nych i zaawansowanych procesów światowej firmy - po-
wiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
W Gdańsku w ciągu najbliższych kilku lat,powstanie 
globalne centrum usług Swarovskiego. Na razie zaczy-
na skromnie – od 20 pracowników i mieścić się będzie 

w tymczasowej siedzibie w biurowcu Tryton naprzeciwko 
ECS-u, ale już zapowiada na czerwiec br. wielkie otwarcie 
w stałej lokalizacji. 
-Nasza działalność w Gdańsku zakłada w przyszłości 
rozbudowę zespołów procesowych jak również centrów 
wiedzy. Jako globalne centrum usług, nasz zespół będzie 
rozwijał i dostarczał kompleksowe rozwiązania bizneso-
we wszystkim oddziałom firmy Swarovski”, mówi Woj-
ciech Krygowski - dyrektor zarządzający Swarovski GBS 
Hub & Spokes.

W GDAńSKU
Swarovski

PRZyZWyCZAiLiśMy Się UWAżAć, żE GDAńSK tO śWiAtOWA StOLiCA BURSZtyNU. OD DRUGiEGO LUtE-
GO 2017 NA JEJ tEREN WKRACZA KONKURENt – GLOBALNA fiRMA OD PRODUKCJi KRySZtAłóW i iNNyCH 
śWiECiDEłEK – SWAROvSKi. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Święta poza domem to sposób, aby zna-
leźć czas tylko dla swoich bliskich i cie-
szyć się obecnością rodziny, a z drugiej 
strony celebrować Wielkanoc z daleka 
od zabieganej codzienności. Miejscem 
idealnym na taki pobyt jest położony tuż 
u brzegu Bałtyku sopocki Hotel Shera-
ton, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Wielkanoc, gdy nie musisz martwić się 
o jej organizację, jest wyjątkowym okre-
sem. Wszystko zaplanowane, przygoto-
wane, czeka na Wasz przyjazd. A hotel 
Sheraton, to gwarancja najwyższej ja-
kości. Na gości czekają tu świąteczne 
śniadania pełne wybornych i tradycyj-
nych smakołyków. Szef kuchni, Krystian 
Szidel i szef cukierni, Andrzej Frelak, już 
od dawna planowali menu, które będzie 
kwintesencją wielkanocnych smaków 
i aromatów. W zależności od czasu po-
bytu na gości czekają rozmaite bufety, 
jak na przykład Bufet Rybny w Wielką 
Sobotę. Śledź, pstrąg, dorsz, flądra, bał-
tycki łosoś, tuńczyk, makrela czy kar-
mazyn są tu głównymi bohaterami wy-
bornych dań, jak cytrynowa zupa rybna, 

Wielkanoc inna 
niż WszystKie…
KiEDy ZBLiżA Się WiOSNA, POJAWiA Się ODWiECZNE PytANiE: A JAK 
W tyM ROKU SPęDZiMy WiELKANOC? tRADyCyJNE DOMOWE śWię-
tOWANiE JESt OBECNiE RóWNiE POPULARNE JAK RODZiNNE WyJAZ-
Dy POłąCZONE Z WiOSENNyM WyPOCZyNKiEM. 

TEKST: Iwona von Schada Borzyszkowska | ZDjĘcIA: materiały prasowe

francuskie ciasteczka z musem z pstrąga, 
pieczony filet z dorsza czy tatar z łososia. 
Wielkanocne bufety, niedzielny i ponie-
działkowy, zachwycą bogactwem trady-
cyjnych potraw. 
„Chcemy, by nasi goście cieszyli się pol-
ską tradycją świętowania Wielkanocy, 
a ważnym jej elementem są tradycyjne 
dania. Wielkanocne jaja z rozmaity-
mi farszami, pasztet z zająca, domowe 
wędzone mięsa i wędliny z chrzanem, 
pascha czy mazurki to obowiązkowy 
repertuar świątecznego stołu” – mówi 
Krystian Szidel. 
Nie zabraknie też i innych atrakcji. Pakiet 
Wielkanocny oferuje wstęp do strefy Spa 
Experience, która w sopockim hotelu 
Sheraton jest bardzo bogata i obejmuje 
basen, aromatyczną łaźnię parową 
Hammam, saunę Infrared, łaźnię solan-
kową, saunę fińską, misę lodową, grotę 
deszczową, basen do hydroterapii, tepi-
darium oraz Sheraton Fitness. Można tu 
się wspaniale zrelaksować i doskonale 
zregenerować, ale też aktywnie spędzić 
czas w nowoczesnej siłowni. Mnóstwo 
atrakcji czeka też na najmłodszych. Gry 
i zabawy z animatorkami, dekorowanie 
pisanek, malowanie mazurków, prace 
plastyczne, gry video i filmy animo-
wane, a także wielkanocne polowanie 
na pisanki ukryte w hotelu dostarczą 
dzieciom bogactwa wrażeń i zapewnią 
wspaniałą zabawę.
Pobyt nad morzem to marzenie wie-
lu rodzin. Poza ofertą hotelową mogą 
również spędzić aktywny czas na plaży, 
która pierwszymi wiosennymi dniami 
zachęca do długich spacerów. Nie mniej 
atrakcyjna jest lokalna oferta Sopotu, 
najpopularniejszego w Polsce kurortu, 
który oferuje gościom różnorodne opcje 
spędzania czasu. 
Warto podjąć decyzję już dziś i w ten 
wyjątkowy czas spotkać się nad morzem, 
w tak fascynującym miejscu, jakim jest 
sopocki Hotel Sheraton, popularny tak-
że wśród mieszkańców Trójmiasta, 
którzy rokrocznie spotykają się w nim 
z rodzinami podczas świątecznych bu-
fetów, by wspólnie z bliskimi celebrować 
Wielkanoc.
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Projekt o nazwie "Baltic Pass - Maritime Heritage Tours", ma m. 
in. odkrywać, definiować i oferować korzystanie z uroków Bałty-
ku i jego dziedzictwa morskiego. W tym przedsięwzięciu partne-
rują nam Niemcy (Hanseatic City of Rostock), Dania (Roskilde 
Business College), Szwecja (Simrishamn's Scouts) i Litwa (Kla-
ipeda University), a także partnerzy stowarzyszeni m. in. z Pol-
ski. Niedawno odbyło się spotkanie inauguracyjne, tzw. "Kick off 
Meeting", a w dniu 25.01.2017 r. dyrektor MOSiR w Gdańsku 
Leszek Paszkowski podpisał z Ministerstwem Rozwoju umowę 
o dofinansowanie. 
- To kolejny projekt wspierany przez Unię Europejską, który re-
alizujemy czerpiąc z bogatej tradycji morskich naszego miasta, 

WłAśNiE WyStARtOWAł NOWy tURyStyCZNO-
żEGLARSKi PROJEKt UNiJNy, W RAMACH 
PROGRAMU WSPółPRACy tRANSGRANiCZNEJ 
„POłUDNiOWy BAłtyK 2014-2020”. JEGO LiDEREM 
JESt MOSiR W GDAńSKU.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe

mOSiR liderem 
projektu 
Baltic Pass 
Maritime 
Heritage Tours

wykorzystując nasze doświadczeni i atuty związane z poło-
żeniem Gdańska. Jednym z głównych założeń projektu jest 
wykorzystanie jachtu "Generał Zaruski" jako jednostki, na 
którym europejska młodzież będzie uczyła się żeglarskiego 
rzemiosła. Jestem przekonany, że realizacja projektu przy-
czyni się do popularyzacji turystyki żeglarskiej w obrębie po-
łudniowego Bałtyku, a uczestniczący w nim nasz żaglowiec 
będzie wspaniałym "ambasadorem" dla Gdańska – podkreśla 
Leszek Paszkowski.
Wartość projektu to 1.252.403,80 euro, z czego dofinanso-
wanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 
1.018.621,23 euro. Partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec objęci 
są 85 % dofinansowaniem, Dania i Szwecja 75%. Projekt za-
czął swoje przygotowania pod koniec 2016 roku, a zakończy 
się w październiku 2019. 
- Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycz-
nego w oparciu o wykorzystanie morskich tradycji i dziedzic-
twa regionu Południowego Bałtyku. Efektem szerokiej współ-
pracy międzynarodowych środowisk żeglarskich, tour ope-
ratorów i innych podmiotów będzie katalog tras żeglarskich 
obsługiwanych przez tradycyjne żaglowce. Poszczególne pro-
pozycje tras będą zróżnicowane pod kątem docelowych grup 
odbiorców, długości rejsu czy liczby odwiedzanych atrakcji. 
W ramach projektu zaplanowano szereg konsultacji i spotkań 
dotyczących opracowywanej oferty rejsowej, rejsy testowe 
oraz badania ewaluacyjne. Powstały produkt będzie szeroko 
promowany zarówno lokalnie przez poszczególnych partne-
rów, jak i na arenie międzynarodowej w ramach kampanii 
promocyjnej przewidzianej na lata 2018/2019 - dodaje Aneta 
Polsakiewicz, kierownik projektu z MOSiR.
Oprócz produktu docelowego, już sam roboczy przebieg pro-
jektu, będzie angażował żywe dowody dziedzictwa morskiego 
Bałtyku, jakimi są piękne żaglowce w czynnej morskiej służ-
bie, wśród nich m.in. "Generał Zaruski", litewski "Brabander" 
czy szwedzki "Sarpen".
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ROZGRyWKi POLSKiEJ LiGi KOSZyKóWKi, A tAKżE SiAtKARSKiCH PLUSLiGi i ORLEN LiGi, Są JUż 
NA PółMEtKU, WięC ZESPOły SPOD ZNAKU tREfLA StAJą PRZED NAJWAżNiEJSZyMi StARCiAMi 
W SEZONiE. ZAWODNiCZKi i ZAWODNiCy AtOMU tREfLA SOPOt, tREfLA SOPOt i LOtOSU tREfLA 
GDAńSK POtRZEBUJą WSPARCiA fANóW, PONiEWAż RAZEM WALCZy Się ZDECyDOWANiE łAtWiEJ! 

TEKST: Trefl | ZDjĘcIA: Trefl

W drugiej połowie lutego kibice 
aż trzykrotnie mogą dopingować 
w sopockiej Hali 100-lecia siatkarki 
Atomu Trefla Sopot. W pierwszym 
z tych starć Atomówki zmierzą się z jednym z faworytów do 
medalu ORLEN Ligi, gwizdek tego pojedynku już w środę, 15 
lutego, o godz. 18.30.
W kolejnych dwóch domowych meczach sopocianki zmierzą 
się najpierw z zajmującym obecnie ostatnie miejsce w ORLEN 
Lidze, BKS-em PROFI CREDIT Bielsko-Biała (22.02.2017, 
godz. 18:30), a następnie piątą ekipą minionego sezonu, Grot 
Budowlanymi Łódź (26.02.2017, godz. 14:45)
Koszykarzy Trefla Sopot czeka z kolei powrót do ERGO ARE-
NY i dalsza walka o miejsce w fazie play-off. W sobotę, 11 
marca, o godz. 18 podejmą oni Polpharmę Starogard Gdański. 
Ten rywal to ciekawa mieszanka świeżości i doświadczenia. 
W marcowym spotkaniu intrygująco zapowiada się starcie so-

pockiego rozgrywającego Anthony’ego 
Irelanda ze starogardzkim rodakiem 
i imiennikiem – Anthonym Milesem. 
Zawodnicy są podobnej postury i obaj 

są równie groźni w ataku. Kibice Trefla z niecierpliwością cze-
kają też na kolejne dobre mecze w wykonaniu Artura Miel-
czarka i Jakuba Karolaka. Początek tego starcia w sobotę, 11 
marca, o godz. 18. Miejsca są dostępne w cenie 14 zł za wej-
ściówki ulgowe oraz 20 zł w przypadku biletów normalnych 
na trefl.ticketsoft.pl.
Siatkarze LOTOSU Trefla Gdańsk podejmą z kolei najpierw 
ekipę Cerradu Czarnych Radom (niedziela, 26 lutego, godz. 
14:30), a w kolejny weekend do Gdańska przyjedzie Jastrzęb-
ski Węgiel. Pierwsze w tym sezonie starcie drużyn z Gdańska 
i Jastrzębia-Zdroju zakończyło się po tie-breaku. Czy i tym 
razem do wyłonienia zwycięzcy niezbędne będzie pięć setów? 
Siatkarzom na pewno pomoże wsparcie fanów! 

drużyn spod 
znaKu treFla

Ważne starcia

Bilety są dostępne na TREFL.TICKETSOFT.PL
Zapraszamy do wspólnej walki z przeciwnikami!
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Jakie samochody 
kupowali polacy

w 2016 roku?
Rynek samochodowy w Polsce ma się doskonale. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, 
jak z rynku wtórnego, jednak Polacy chętniej sprowadzają auta używane niż kupują nowe. 

TEKST: Aleksander Proszowski |  ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Jaka jest tego przyczyna? Dość oczywista: auto z drugiej – lub 
trzeciej i kolejnej – ręki jest dużo tańsze od nowego, a panujące 
w Polsce przekonanie, że auto nowe to zbędny wydatek, leży 
u podstaw takiego stanu rzeczy. Nie ma zresztą powodu, żeby 
dziwić się tej sytuacji, biorąc pod uwagę, że proporcje między 
zarobkami w naszym kraju a ceną nowego samochodu są niepo-
równywalnie mniej korzystne, niż w krajach zachodnich. 
Do tego cała armia ekspertów różnego autoramentu co jakiś 
czas produkuje różne rewolucyjne pomysły, mające uzdrowić 
krajowy rynek samochodowy, których efektem ma być masowe 
porzucenie przez Polaków samochodów używanych na rzecz 
aut nowych. Są to naturalnie różnorakie nakazy i zakazy: a to 
zabronić importu, ograniczyć wiek, a to wprowadzić nowe po-
datki „ekologiczne”, które wyeliminowałyby starsze auta z rynku. 
A rynek broni się sam przed takimi rozwiązaniami, czego dowo-
dzą statystyki właśnie.
Do Polski w ramach prywatnego importu w większości przy-
padków trafiają samochody 10-letnie i starsze. Nie jest to, być 
może, wiadomość zbyt optymistyczna, bo auta w tym wieku 
nie są z pewnością w najlepszym stanie technicznym, ale nie 
wylewajmy dziecka z kąpielą. 10-letni samochód, o ile właściciel 
dbał o jego kondycję, jest w stanie bezproblemowo pojeździć 
jeszcze kilka lat. Oczywiście nie mówimy tu o „rozbitkach” czy 
składakach, bo te bezwzględnie nie powinny być dopuszczone 
do ruchu, ale to już kwestia ostrzejszych kryteriów stosowanych 
na stacjach diagnostycznych.

Volkswagen 78 577

Opel 71 570

Audi 54 867

Ford 44 698

Renault 41 649

BMW 38 352

Peugeot 28 757

Citroen 26 839

Toyota 24 447

Mercedes 21 969

a oto lista dziesięciu najczę-
ściej sprowadzanych marek 
aut używanych z zagranicy, 
zarejestrowanych w ub.r. 
w Polsce (statystyka nie 
obejmuje transakcji na rynku 
wtórnym, zawartych w kraju, 
źródło: Samar.pl):

Audi A4 24 584 szt.

Volkswagen Golf 23 379 szt.

Volkswagen Passat 22 008 szt.

Opel Astra 21 724 szt.

BMW 3 18 222 szt.

Opel Zafira 12 454 szt.

Renault Scenic 12 318 szt.

Ford Focus 12 078 szt.

Audi A3 12 045 szt.

Audi A6 11 871 szt.

Wśród tych marek, 
najchętniej kupowane 
modele, to:

 www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA
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Skoda 53 557 szt.

Volkswagen 47 631 szt.

Toyota 41 681 szt.

Opel 37 480 szt.

Ford 35 197 szt.

Renault 32 169 szt.

Fiat 21 067 szt.

Kia 19 586 szt.

Dacia 19 281 szt.

Hyundai 18 176 szt.

i dla porównania podobna statystyka, 
dotycząca marek nowych samo-
chodów, zarejestrowanych w 2016 r. 
(dane Polskiego związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego):

Najchętniej kupowane modele:

Skoda Octavia 16 964 szt.

Skoda Fabia 15 072 szt.

Opel Astra 14 819 szt.

Volkswagen Golf 12 624 szt.

Toyota yaris 11 089 szt.

Toyota Auris 10 422 szt.

Ford Focus 9 819 szt.

Volkswagen Passat 8 857 szt.

Skoda Rapid 8 777 szt.

Dacia Duster 8 307 szt.

BMW 3

Ford Focus

Audi A4
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Opel Astra

Toyota yaris

Skoda Fabia
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Opel Zafira

VW Golf

VW Passat

Skoda Octavia
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Dynamiczny, zwinny, w doskonałej for-
mie – oto siła napędowa biznesu. takim 
hasłem opisywany jest nowy BMW 
serii 5. Jak podkreślają przedstawiciele 
marki, jest to nowy model, a nie – jak to 
często robią producenci – poprzednia 
wersja po liftingu. 
BMW kolejnej generacji został odchu-
dzony i waży o ok. 100 kg mniej od swo-
jego poprzednika. Udało się to osiągnąć 
dzięki zastosowaniu lekkich materiałów, 
takich jak aluminium oraz stopy magne-
zu. Konstrukcja zapewnia równomierny 
rozkład masy na osie oraz niski środek 
ciężkości, rezultatem czego są wyjątko-
we właściwości jezdne. 
Jeśli do tego dodać mocne silniki, w ja-
kie wyposażane są nowe „piątki” (do 
wyboru są zarówno turbodoładowane 
diesle, jak i jednostki benzynowe), to 
BMW o fabrycznym oznaczeniu G30 
staje się wyjątkowo dynamicznym 
autem o zacięciu sportowym, a jedno-
cześnie o prestiżowym, biznesowym 
wyglądzie. 
Przełącznik właściwości jezdnych 
umożliwia wybór standardowego trybu 
COMfORt, ekonomicznego trybu ECO 
PRO lub trybu SPORt umożliwiającego 
jeszcze bardziej dynamiczną jazdę. 
Nowa interaktywna funkcja Adaptive 
Mode odpowiednio wcześnie dostoso-
wuje funkcję Dynamic Damper Control, 
układ kierowniczy i skrzynię Steptronic 
do danej sytuacji podczas jazdy.
Auto wyposażono w najnowocześniej-
sze systemy bezpieczeństwa oraz wspo-

magające kierowcę. BMW Connected 
ułatwia mobilność na co dzień. infor-
macje, takie jak zalecana godzina wy-
jazdu, można odczytywać również poza 
pojazdem na urządzeniach iPhone lub 
Smart Watch i za pośrednictwem BMW 
Connected Onboard transmitować je 
do pojazdu. Ponadto funkcja Remote 
3D view umożliwia zdalną obserwację 
na smartfonie otoczenia zaparkowane-
go pojazdu.
System asystujący kierowcy plus umożli-
wia zautomatyzowaną jazdę w korkach, 
w powolnym ruchu lub podczas jazdy 
z niewielkimi prędkościami. Pomaga 
nawet przy zmianie pasa.
System telefoniczny z ładowaniem 
bezprzewodowym obejmuje nieckę 
z funkcją ładowania bezprzewodowego 
i dodatkowe gniazda. Zdalnie sterowane 
parkowanie umożliwia kierowcy wygod-
ne wyjście z auta i zdalne zaparkowanie 
go przodem w ciasnej luce parkingowej 
lub w garażu i wyparkowanie. 
- Prezentowany samochód to – można 
powiedzieć – mniejsza „siódemka” - 
mówił podczas przedpremierowego 
pokazu tadeusz Zdunek, prezes BMW 
Premium Zdunek. - A to właśnie mo-
del serii „7” odniósł olbrzymi sukces, 
pierwszy raz w historii sprzedaliśmy 
więcej „7”, niż mercedes S-klasy. Jestem 
przekonany, że nowa „5” także odniesie 
wielki sukces sprzedażowy. 
Auto jest dostępne w salonach BMW 
Premium Zdunek.

Bmw 
od nowa 
definiuje 
klasę
Przedpremierowy pokaz nowego 
bMW serii 5 odbył się w salonie 
zdunek Premium Gdynia. 

DEALER BMW ZDUNEK
ul. Druskiennicka 1A, Gdynia
Tel.: 58 728 49 60 (61)
www.bmw-zdunek.pl 

TEKST: Rafał Korbut
 ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Zegarek 
dla sportowców

Firma Kruger&Matz wprowadziła 
na rynek zegarek sportowy - Navigator 100. 
Zegarek może współpracować zarówno z do-
łączoną do zestawu dedykowaną aplikacją 
komputerową Sport Tracker, jak też z innymi 
popularnymi aplikacjami dla sportowców. 
Kruger&Matz Navigator 100 jest urządzeniem, 
które dostarczy użytkownikowi odpowiedzi na 
pytanie w jaki sposób jego ciało reaguje na 
aktywność fizyczną.

Na rynku pojawił się Notebook Odyssey, 
nowy laptop o wysokiej wydajności, wyposa-
żony w dynamiczny wyświetlacz. Samsung 
Notebook Odyssey, skierowany do graczy, 
jest dostępny w wersjach z przekątną ekra-
nu 17,3 i 15,6 cala. Producent sprzętu, firma 
Samsung podkreśla, że  piękne i nowatorskie 
wykonanie kryje dużą moc obliczeniową i do-
datkowe funkcje, które zapewniają doskonałą 
rozrywkę.

Laptop 
dla graczy

Smartfon 
w nowym kolorze

Samsung Galaxy S7 edge, jeden z najbardziej desi-
gnerskich smartfonów na rynku, doczekał się nowego 

koloru. Do palety sześciu odcieni flagowca dołącza 
teraz siódmy: Blue Coral. Galaxy S7 edge w nowym 

wariancie kolorystycznym jest już dostępny w Polsce 
w ofercie operatorów sieci komórkowych, salonach 

Samsung Brand Store oraz skle-
pach z elek-

troniką.

Urządzenia 
kompatybilne z iOS

Najnowsze urządzenia ubieralne firmy 
Samsung będą kompatybilne z syste-

mem iOS. Wsparcie obejmuje najnowsze 
urządzenia z rodziny Gear, w tym: Gear 

S3, Gear S2 oraz Gear Fit 2. Użytkownicy 
smartfonów Apple, począwszy od mo-
delu iPhone 5 wzwyż, mogą już pobrać 

ze sklepu App Store odpowiednie aplika-
cje zapewniające kompatybilność urzą-

dzeń. W przypadku Samsung Gear S2 
i Gear S3 tą aplikacją jest Samsung Gear 

S. Z kolei osoby korzystające z opaski 
Gear Fit 2 powinny w App Store odszu-

kać aplikację Samsung Gear Fit.

Odtwarzacz 
dla wymagających 
Firma Sony wprowadziła na rynek odtwa-
rzacz Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800. Urzą-
dzenie zaprojektowano we współpracy z 
Sony Pictures Entertainment, by zapewnić 
odtwarzanie płyt Blu-ray Disc 4K Ultra HD 
w najlepszym możliwym wydaniu — zgod-
ne z zamysłem reżysera i z dodatkową 
wartością w postaci obrazu 4K.  Model 
X800 obsługuje nagrania audio o wysokiej 
rozdzielczości i pozwala uzyskać audiofilski 
standard reprodukcji każdego źródła.






