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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 
50 numer Expressu Biznesu.
Tradycyjnie już, w magazynie znajdziecie Państwo wybór 
najciekawszych i najbardziej aktualnych materiałów bizne-
sowych, gospodarczych i samorządowych z województwa 
pomorskiego.
Lekturę proponujemy rozpocząć od materiału okładkowego – 
„Bo najważniejsze są szare komórki” opisującego karierę Ta-
deusza Skajewskiego, twórcy i właściciela firmy Temis. W ar-
tykule opisujemy fascynującą historię tworzenia biznesu od 
podstaw, wspominamy o konieczności pokonywania wyzwań 
i próbujemy odnaleźć receptę stworzenia skutecznego i kon-
kurencyjnego biznesu. Równie ciekawy powinien być również 
materiał o firmie Techno-Service, która obchodzi aktualnie 25-
lecie swojego istnienia.
Ambicją Expressu Biznesu jest trzymanie ręki na pulsie i regu-
larne publikowanie materiałów o aktualnych trendach i zmia-
nach w pomorskim biznesie. Stąd właśnie artykuły o zmianach 
personalnych w pomorskich firmach, zestawienie najbogat-
szych przedsiębiorców w regionie i artykuł o wsparciu psycho-
logicznym, które od niedawna oferuje Gdański Urząd Pracy.
Ważnym punktem aktualnego numeru jest także nasz raport 
„Boom na biurowce”, który tłumaczy ogromne zainteresowanie 
trójmiejskimi biurowcami, w materiale znajdują się także wy-
powiedzi ekspertów i opisy najważniejszych inwestycji, które 
zostaną oddane do użytku jeszcze w 2017 roku. 
W aktualnym numerze opisujemy również specyfikę rekrutacji 
z polecenia, gdzie pracodawca gotów jest zapłacić poważne 
pieniądze za polecenie pracownika, który posiada pożądane 
przez niego kwalifikacje i doświadczenie. 
Magazyn zamykają lekkie, okołobiznesowe tematy. Na ostat-
nich stronach Expressu Biznesu wspominamy więc o nierucho-
mościach, motoryzacji, publikujemy relacje z ważnych wyda-
rzeń biznesowych i kulturalnych. Atrakcyjnym punktem tych 
stron będzie na pewno felieton stylistki Grażyny Paturalskiej, 
która pisze o analizie sylwetki.
              Zapraszamy do lektury!

Piotr Ruszewski
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Bo najważniejsze są
szare 

komórki
CZy TADEUSZ SKAJEWSKi – TWóRCA i WłAśCiCiEL PRZEDSięBiORSTWA TEMiS JEST PRACOWNi-
KiEM fiZyCZNyM CZy UMySłOWyM? OTO JEST PyTANiE! Z JEDNEJ STRONy ZAWSZE POTRAfił 
DUżO RZECZy WyKONAć WłASNyMi (BEZ PRZESADy) RęKOMA, Z DRUGiEJ JUż JE WyCiąGAJąC 
MyśLAł, CO ZROBić, ABy Tę ROBOTę UłATWić, SKRóCić, A EfEKT UDOSKONALić.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Wiesław Malicki, archiwum firmy

25-lecie
FiRMy teMIS 

Z CHOJNiC
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Zaczynał od statusu bezrobotnego po 
rozstaniu się z państwową firmą ZREMB. 
Był rok 1991, kiedy wszystkie media trą-
biły, aby brać sprawy we własne ręce. 
On wierzył w swoje możliwości. Założy 
niewielką firmę – pomyślał – zatrudni na 
początek paru innych bezrobotnych, bę-
dzie „na swoim” i przyłoży się do budo-
wania pomyślności solidarnościowej, wol-
nej Polski. Na dobry początek opracował 
projekt uniwersalnej przyczepy rolniczej, 
którą nawet zbudował ze starych maszyn, 
kupowanych za bezcen od upadających 
PGR-ów. Mogła służyć w gospodarstwie 
do wszystkiego. W wersji podstawowej 

do przewozu zwierząt domowych, płodów 
rolnych, pasz, zielonek czy materiałów 
sypkich. Po rozłożeniu burt do transportu 
bel słomy, snopków zboża, słomy i siana 
luzem, z kolei po złożeniu podestów jako 
platforma do zrywania owoców w sadzie. 
Przedstawiciele branży rolnej byli pod 
wrażeniem przyczepy. Zawiózł ją na targi 
i wrócił z pakietem zamówień. Poprosił za-
tem o pożyczkę z Rejonowego Biura Pracy 
na rozpoczęcie interesu. Był styczeń 1992. 
Czekał i czekał na decyzję. W sierpniu od-
krył, że jego wniosek w ogóle nie był przez 
Komisję rozpatrywany. Kazano mu czekać 
dalej… bo może w październiku…

JEŚLI UMIESZ LICZYć, 
TO LICZ NA SIEBIE

Wsiadł na rower i pojechał obejrzeć pust-
kowie, na którym stało kilka opuszczonych 
baraków. Obecnie to przemysłowa dzielni-
ca Chojnic, gdzie pracuje kilka tysięcy osób. 
Wynajął jeden z tych baraków, w którym 
wkrótce założył firmę TEMiS. Na szczęście 
miał jeszcze trochę „zaskórniaków” z cza-
sów ZREMB-u, gdzie zdobył kilka profitów 
z tytułu uzyskanych patentów. Zaczynali 
we trójkę: on jeździł rowerem, jeden kole-
ga autobusem, a drugi – można by rzec, że 
„się wyżarł” – prawie dwudziestoletnią to-
yotą. Na początku Tadeusz Skajewski zajął 
się tym, co było najbliższe jego wykształ-
ceniu i pracy w ZREMB-ie. Budował me-
talowe ogrodzenia i płoty, montował kraty 
w oknach sklepowych. interes jakoś szedł, 
ale jego denerwowały banalne, codzienne 
trudności w wykonywaniu pracy. Na przy-
kład: – Do spawania potrzebne są gazy 
techniczne, acetylen i dwutlenek węgla, ale 
trudno je było w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku kupić – cofa się myślą do 
dawnych czasów. – W Chojnicach mogłem 
je kupować jedynie w ZREMB-ie, ale trwało 
to strasznie długo. Jak pojechałem po gaz 
rano, choć ZREMB był w odległości kilku-
set metrów od naszego zakładu, wracałem 
do pracy po czterech godzinach, bo trze-
ba było złożyć zamówienie, pójść do ma-
gazynu, potem do księgowości, a potem 
znów do magazynu. i wszędzie czekać, bo 
ludziom się nie spieszyło. Dla rzemieślnika 
to była ogromna strata czasu. Nie miałem 
wątpliwości, że i inni mają podobne pro-
blemy z zakupem tych gazów, pojechałem 
więc do Bydgoszczy, gdzie działała handlu-
jąca nimi firma Eurogaz. Ponieważ nie mia-
łem auta, którym mógłbym butle z takimi 
gazami przewozić, pomagał mi kolega ze 
Żnina. W ten sposób stopniowo zająłem się 
detaliczną sprzedażą gazów.
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      StaWIaMY 
      Na JaKoŚĆ
– Ogromnym wyzwaniem są dla nas nieustannie zmieniające się 
przepisy i stale rosnące wymagania rynkowe, w szczególności 
w branży gazów medycznych – zaznacza Tadeusz Skajewski. – 
Dowodem spełnienia tych wymagań jest wdrożony w naszej 
firmie zintegrowany system zarządzania, obejmujący certyfikaty 
ISO 9001, ISO 22000 dla gazów spożywczych, ISO 13485 dla 
wyrobów medycznych oraz GMP, czyli dobrej praktyki wytwarzania 
dla produktów leczniczych.

SUROWIEC PILNIE POSZUKIWANY

Wkrótce rozpoczęły się kolejne problemy 
z dostępnością surowca: – Skroplone gazy, 
z których my wytwarzamy gazy w butlach, 
uzyskuje się z powietrza, przy wykorzy-
staniu specjalnych urządzeń, tzw. stacji 
rozdziału powietrza – tłumaczy. – Takie 
urządzenia były oczywiście w naszym kra-
ju, ale na fali przemian lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku zostały sprzedane 
zachodnim firmom, które zaczęły dykto-
wać warunki na rynku, w tym i ceny. Nie 
chciały też sprzedawać skroplonych gazów 
takim małym producentom, jakim wów-
czas byłem, wolały same wytwarzać gazy 
w butlach i sprzedawać je odbiorcom. Nie 
chciały, by z czasem wyrosła im konkuren-
cja. Ominąłem ten problem, tworząc nową, 
nieznaną nikomu firmę SPAWMET i za jej 
pośrednictwem zacząłem zaopatrywać 
TEMiS. Nazwa była nieprzypadkowa – mia-
ła sugerować dostawcom, że zajmuje się 
spawalnictwem i do tego celu wykorzystuje 
zakupione gazy. Był to strzał w dziesiątkę, 
konkurencja nie zauważyła powiązania 
z TEMiS-em.

NIE BęDZIE NIEMIEC...

Niestety w pewnym momencie Eurogaz 
został sprzedany niemieckiej firmie. P. Ska-
jewski obawiał się dyktatu zagranicznego 
koncernu. Zaczął kombinować, jakby tu 
samodzielnie rozpocząć handel gazami na 
większą, hurtową skalę. Sposobem na to 
miało się okazać samodzielne wytwarzanie 
gazów. – Zaczęliśmy od produkcji dwu-
tlenku węgla, wykorzystywanego przez 
wytwórców piwa, napojów gazowanych lub 
w gaśnicach śniegowych. Na początek ku-
piliśmy własny zbiornik w Unisławiu, spro-
wadziłem też pompę z Francji, które pomo-
gły uruchomić tę działalność – wspomina 
Skajewski. Kolejnym krokiem miała być 
produkcja gazów sprężonych w butlach ze 
skroplonego surowca. – Pomógł mi w tym 
kolega z Olsztyna, który zajmował się już 
podobną działalnością. Wykonał dla nas 
instalację do tlenu technicznego i pomógł 
w jej uruchomieniu. Stopniowo opanowali-
śmy też wytwarzanie innych gazów: argonu 
i mieszanek spawalniczych, a w końcu też 
azotu i powietrza syntetycznego.
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MEDYCYNA ZAWSZE 
MA PRZYSZłOŚć

Po kilku latach działalności skierował uwagę 
na produkcję gazów medycznych. – Wymu-
siła to sytuacja, inaczej wypadłbym z rynku 
– mówi skromnie. Niestety nie było to takie 
proste. Od pewnego momentu, sprzedając 
gazy do szpitali, trzeba było posiadać spe-
cjalną koncesję, choć wcześniej taki sam 
tlen wykorzystywany był i do celów tech-
nicznych, i do medycznych. Wystąpiliśmy 
o odpowiednie zezwolenie, jednak nie było 
łatwo je zdobyć. Zajęło to rok. Wreszcie 
sukces! Główny inspektor Farmaceutyczny 
podpisał nasze zezwolenie 14 lutego 2003 
roku, robiąc nam wyjątkowy prezent na wa-
lentynki. Jednym z większych osiągnięć fir-
my na polu dystrybucji gazów medycznych 
było przyczynienie się do obniżki cen. – Za-
nim weszliśmy na ten rynek, zagraniczne 
koncerny dyktowały ceny, co nie zawsze 
było korzystne dla końcowego odbiorcy 
– zaznacza właściciel firmy. – Jako nowy 
gracz narobiliśmy trochę szumu, obniżyli-
śmy ceny, co ostatecznie doprowadziło do 
wyregulowania cen na rynku – dodaje.

Pomysłowość i ambicje Tadeusza 
Skajewskiego doprowadziły 
do stworzenia wszechstronnej 
i wielobranżowej działalności. 
Firma poza wytwarzaniem 
i dystrybucją gazów 
technicznych, spożywczych  
i medycznych (a od kilku miesięcy 
także suchego lodu) prowadzi też 
sprzedażą hurtową stali, urządzeń 
i akcesoriów spawalniczych, 
świadczy usługi spawalnictwa, 
prowadzi serwis butli i wykonuje 
ich legalizację, jest również 
autoryzowanym dystrybutorem 
zbiorników kriogenicznych, 
które sprowadza ze Słowacji, 
zajmuje się też ich montażem 
i naprawami.

teMIS to NIe 
tYLKo gaZY

NOWE WYZWANIA

Właściciel firmy po 25 latach od jej założe-
nia, mając niejeden już sukces na koncie, 
nie osiada na laurach i nieustannie szuka 
nowych szlaków. Jego komórki mózgowe 
po prostu nie potrafią przestać myśleć. 
Efektem są ciągłe inwestycje firmy i poja-
wiające się co jakiś czas w jej ofercie nowe 
produkty, takie jak gaz rozweselający sto-
sowany w medycynie czy suchy lód, słu-
żący na przykład do transportu żywności 
i leków. – Robimy wszystko, aby zapewnić 
najwyższą jakość i sprostać coraz bardziej 
rygorystycznym przepisom, ale też popra-
wiać możliwości produkcyjne. inwestycje 
i ciągły rozwój firmy są nieodłącznym kry-
terium utrzymania się w tej branży – za-
uważa p. Skajewski. Bez wahania można 
dziś stwierdzić, że ta mała firma rodzinna 
z Chojnic stała się konkurentem dla du-
żych i okrzepłych już na rynku zachodnich 
firm. Z czasem rozrosła się z kilku do prze-
szło 50 osób, a rodzinny biznes wspierają 
dziś dorosłe dzieci państwa Skajewskich. 
Zbudowana od zera, bez zaplecza finanso-
wego, samodzielnie opanowała skompliko-
wane technologie, zbudowała rynek zbytu 
i zaoferowała niższe ceny, przy zachowaniu 
najwyższych standardów jakości. Bo naj-
ważniejsze są komórki – szare.
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W CiąGU OSTATNiCH KiLKU TyGODNi DOSZłO DO KOLEJNyCH 
ZMiAN PERSONALNyCH. CHOć OBESZłO Się BEZ REWOLUCJi, TO 
NA KiLKU WAżNyCH STANOWiSKACH POJAWiLi Się NOWi LUDZiE. 
CHOć „NOWE TWARZE” CZęSTO WCALE NiE Są NOWE, TO WARTO 
PRZyBLiżyć SyLWETKi NAJWAżNiEJSZyCH Z NiCH.

Kto 
Kogo 
zastąpił? 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

Nowy dyrektor Muzeum ii Wojny Światowej to absolwent Wydziału 
Historycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania 
badawcze skupiają się wokół opozycji antykomunistycznej w PRL-u, 
korelacji sportu i polityki w Polsce „ludowej” oraz przestępczości 
zorganizowanej w latach 80. ubiegłego wieku. Od 2009 roku jest 
pracownikiem gdańskiego oddziału instytutu Pamięci Narodowej, 
w którym od kilku lat pełni funkcję naczelnika oddziałowego Biura 
Edukacji Publicznej. Karol Nawrocki jest też przewodniczącym 
Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Do-
datkowo to autor i redaktor książek oraz artykułów z zakresu naj-
nowszej historii Polski. Na stanowisku dyrektora Muzeum ii Wojny 
Światowej w Gdańsku zastąpił Pawła Machcewicza.

KAROL NAWROCKI
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MICHAł GUć

wiceprzewodniczący 
Rady Pomocy 

Społecznej

Michał Dzioba na stanowisku szefa Zakładu 
Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach za-
stąpił Wojciecha Głuszczaka. Dotychczaso-
wy prezes nie odejdzie z Zakładu, lecz obej-
mie stanowisko członka zarządu ds. finan-
sowych. Michał Dzioba przez wiele lat pełnił 
funkcję dyrektora generalnego Grupy Amest, 
włoskiej spółki obecnej na polskim rynku 
gospodarki odpadami od 1996 roku. W latach 
2005-2009 odpowiadał za restrukturyzację 
techniczną, organizacyjną i finansową spółek 
z włoskiej grupy, w tym trzech zakła-
dów zagospodarowania odpadami, tj. 
w Kamieńsku, Otwocku i Mażanach 
pod Kętrzynem. Nowy prezes Za-
kładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
Szadółkach jest absolwentem 
Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Posiada 
również dyplom Master of Busi-
ness Administration zdobyty 
na Dominican Uni-
versity of illinois 
w Chicago.

Wiceprezydent Gdyni pod koniec marca w Warszawie 
odebrał nominację na członka Rady Pomocy Społecznej 
przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Jednocześnie podczas pierwszego posiedzenia wybra-
ny został wiceprzewodniczącym. Jako wiceprezydent 
Gdyni odpowiada m.in. za pozyskiwanie funduszy 
europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, 
funkcjonowanie rad dzielnic, aktywizację i wsparcie 
seniorów, a także pomoc społeczną. Warto zaznaczyć, 
że Michał Guć był inicjatorem oraz autorem pierw-
szego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kom-
pleksowego programu współpracy samorządu z orga-

nizacjami pozarządowymi. Za całokształt aktywności 
obywatelskiej Michał Guć został uhonorowany w 2004 
roku Nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za 
wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej. 

W 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski przyznał 
mu Nagrodę Obywatelską 25-lecia.

MICHAł DZIOBA

prezes Zakładu Utylizacyjnego 
w Gdańsku Szadółkach

JOLANTA SOBIERAńSKA-GRENDA

prezes Szpitali Pomorskich 

Pracę na stanowisku szefa zarządu Szpitali Pomor-
skich rozpoczęła wraz z początkiem kwietnia. Jolanta 
Sobierańska-Grenda jest absolwentką Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
Ukończyła też studia MBA dla Kadry Medycznej 
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez 
ostatnie sześć lat pełniła funkcję dyrektora Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego, sprawując nadzór nad podmiotami 
leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym był 
samorząd województwa pomorskiego. W ramach 
dokonanych przedsięwzięć udało się jej zrealizować 
szereg konsolidacji. Dodatkowo nadzorowała jedena-
ście przekształceń szpitali marszałkowskich w spółki 
prawa handlowego wraz z uzyski-
waniem wsparcia z Ministerstwa 
Zdrowia w ramach planu „C”. 
Posiada także doświadczenie 
w doradztwie podczas prze-
kształcania i restrukturyzacji 
szpitali powiatowych. Nadto 
jest wykładowcą na licznych 
kursach oraz studiach MBA 
dla kadry medycznej.
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ZWOLNiENiU Z PRACy CZęSTO TOWARZySZą SiLNE, NAJCZęśCiEJ NEGATyWNE EMOCJE - BEZSiLNOść, 
POCZUCiE OSAMOTNiENiA i ZłOść- KTóRE NiEZAUWAżALNiE MOGą PRZERODZić Się W DEPRESJę 
i WPłyNąć NiE TyLKO NA NASZE ZDROWiE, ALE i UTRUDNić POSZUKiWANiE NOWEGO ETATU. NiE-
STETy OSOBy DOTKNięTE KRyZySEM PSyCHiCZNyM NAJCZęśCiEJ NA PRóżNO SZUKAJą POMOCy 
W PRZySłOWiOWyCH „POśREDNiAKACH”. iNACZEJ JEST W GDAńSKiM URZęDZiE PRACy, GDZiE OD 
NiEDAWNA DZiAłA PROfESJONALNE WSPARCiE TERAPEUTyCZNE.

TEKST: GuP | ZDjĘcIA: GuP

Depresja 
po utracie 
zatruDnienia? 
gdańsKi Urząd 
Pracy UrUchomił 
wsParcie 
Psychologiczne
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Wypowiedzenie przez szefa umowy o pracę to na pewno jedno 
z dramatyczniejszych wydarzeń w naszym życiu. Zwolnienie ozna-
cza w końcu utratę środków do codziennego funkcjonowania. 
Nagłe zetknięcie się z taką sytuacją w większości przypadków 
powoduje poważny stres. O tym, że potrafi on być naprawdę sil-
ny, przekonują badania dwóch czołowych psychiatrów – Thomasa 
Holmesa oraz Richarda Rahe’a, autorów tzw. skali stresu. Wśród 43 
traumatycznych wydarzeń zwolnienie z pracy uplasowali oni na 
bardzo wysokim ósmym miejscu. Niestety część osób, która po-

nownie musi znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, przeżywa po-
ważne załamania nerwowe, inni popadają w różnego rodzaju uza-
leżnienia. Niekiedy problemy te są na tyle poważne, że skutecznie 
uniemożliwiają powrót do aktywności zawodowej. Z taką sytuacją 
często spotykają się doradcy klienta w urzędach pracy na terenie 
całego kraju. W wielu przypadkach są oni bezsilni. Brakuje im nie 
tylko specjalistycznej wiedzy psychologicznej, odpowiednich wa-
runków lokalowych, ale i czasu na właściwą pomoc osobom bezro-
botnym w przezwyciężeniu kryzysów osobistych.
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- W przypadku ludzi zagrożonych depresją, 
pozbawionych motywacji do poszukiwania 
pracy czy znajdujących się w innym poważ-
nym kryzysie, kluczowym zadaniem jest 
udzielenie niezbędnego wsparcia. Bez prze-
zwyciężenia trudności w sferze mentalnej 
poszukiwanie zatrudnienia i świadome bu-
dowanie ścieżki kariery nie może być w peł-
ni skuteczne – przekonuje Beata Rafalska-
Kościelak, Kierownik Działu Pośrednictwa 
Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Dlatego w Gdańskim Urzędzie Pracy oso-
bom zmagającym się z tego typu trudno-
ściami oferowana jest pomoc w postaci 
sesji terapeutycznych. W trakcie spotkania, 
z dala od „urzędowego” zgiełku, w bezpiecz-
nej i gwarantującej anonimowość atmos-
ferze, doświadczony specjalista dokonuje 
profesjonalnej oceny stanu zdrowia psy-
chicznego, a następnie opracowuje listę za-
leceń dotyczących dalszego postępowania 
z ewentualnym wskazaniem konkretnych, 
zewnętrznych instytucji pomocowych. Na 
szczęście w niektórych, zdawać by się mo-
gło bardzo trudnych przypadkach, pomoc 
z zewnątrz okazuje się zbędna. Czasami 
przezwyciężenie trudności bywa możliwe 
już po skierowaniu danej osoby na szkolenie 
z zakresu radzenia sobie ze stresem lub kur-
sy trenujące siłę charakteru na tyle, by sa-
memu wyeliminować poczucie wypalenia za-
wodowego. W obu przypadkach urząd pracy 
najczęściej może zapewnić specjalistyczne 
zajęcia, finansując je z własnych środków. 

Oprócz profesjonalnej diagnozy dodatkową, 
niezwykle ważną wartością udziału w sesji 
jest często nieoceniana możliwość zwykłej 
rozmowy, podzielenia się swoim problemem 
z inną osobą. Pomaga to w przezwyciężeniu 
poczucia osamotniona i bezsilności.

Udział w sesji może wziąć każdy poszuku-
jący pracy, jednak ostateczny dobór osób, 
które zostaną zaproszone na konsultacje, 
leży w gestii doradców klienta i doradców 
zawodowych. Najczęściej do spotkania 
z terapeutą kierowane są jednak osoby, 
które zdradzają pierwsze objawy depresji, 
uzależnienia, wypalenia zawodowego lub 
innych problemów natury psychicznej unie-
możliwiających powrót do aktywności w ży-
ciu osobistym, a co za tym idzie – na rynku 
pracy.

- Coraz częściej zdarzają się jednak też takie 
sytuacje, w których już podczas pierwszego 
spotkania z doradcą klienta osoba bezro-
botna sama wychodzi z inicjatywą udziału 
w spotkaniu – tłumaczy Rafalska-Kościelak. 
– W takich sytuacjach staramy się być ela-
styczni i gdy jest to uzasadnione, nie odma-
wiamy pomocy – dodaje.

Spotkania z terapeutą organizowane są 
w każdą środę, pojedyncza sesja trwa od 
60 do nawet 90 minut. Więcej informacji 
o możliwości skorzystania ze wsparcia moż-
na znaleźć u doradców klienta w Gdańskim 
Urzędzie Pracy.

Najczęściej do spotkania 
z terapeutą kierowane 
są jednak osoby, które 
zdradzają pierwsze 
objawy depresji, 
uzależnienia, wypalenia 
zawodowego lub 
innych problemów 
natury psychicznej 
uniemożliwiających 
powrót do aktywności 
w życiu osobistym, a co 
za tym idzie – na rynku 
pracy.

www.expressbiznesu.p l

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

biuro@expressy.p l
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Dobrą passę nakręca sprawne kierownictwo. Jest ich trzech – „jak trzech muszkie-
terów” – działających  zgodnie z hasłem: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go”. Od początku prezesem jest Jan Mioduski, wiceprezesami: Ryszard Markowski 
i Andrzej Wałachowski (stanowisko objął w 1994 r). Wszyscy są absolwentami Po-
litechniki Gdańskiej – Wydziału Elektroniki – lub Elektrycznego (Ryszard Markow-
ski). Pracownicy to podstawa sukcesu firmy - podczas jubileuszu aż 25-u z nich 
otrzyma nagrody za 25-letnią pracę i zaangażowanie.

TECHNO-SERViCE SPółKA AKCyJNA ZAPOCZąTKOWAłA DZiAłALNOść GOSPO-
DARCZą W KWiETNiU 1992 ROKU. RECEPTA NA SUKCES - OPARCiE W TRADyCJi 
i ROZWóJ TECHNOLOGiCZNy W śWiECiE KONKURENCJi GLOBALNEJ. 

Dobre 
i POLSKiE

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe

25-lecieFiRMyteCHNo-SeRVICe
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Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚć
 
Geneza firmy sięga  1958 roku tj. roku powstania Studenckiej Spół-
dzielni Pracy „Techno-Service”. Jak wspomina prezes Jan Miodu-
ski- „Byłem studentem wywodzącym się z terenów obecnie eufe-
mistycznie określanych jako ściana wschodnia. Aby móc utrzymać 
się na studiach - ja i moi koledzy - musieliśmy zarabiać. Zaczyna-
liśmy od produkcji wody sodowej, świec i sprzątania. Przeszliśmy 
długą drogę do współczesnego świata nowoczesnych technologii 
i innowacji.” 

Techno-Service S.A. powstaje w trudnym okresie transformacji 
ustrojowej w 1992 roku w otoczeniu SSP „Techno-Service” z zamia-
rem rozwoju usług specjalistycznych. Kilkanaście lat, na bazie wy-
specjalizowanych zakładów własnych bądź prowadzonych inno-
wacyjnych projektów, wydzielają się niezależne spółki powiązane 
– tworzące dzisiaj Grupę Kapitałową Techno-Service S.A.- holding. 

Z kolei Studencka Spółdzielnia Pracy „Techno-Service” realizuje 
odrębną ścieżkę działalności w obszarze swoich usług tradycyj-
nych (głównie stoczniowych), w nowej formie prawno-organizacyj-
nej  funkcjonuje z powodzeniem do dzisiaj. 
Grupa w oparciu o własny kapitał i know - how rozwija wysoko-
specjalistyczne usługi i produkty iCT. Techno-Service S.A. ma 
za sobą sukces 25 lat samodzielnego rozwoju w warunkach go-
spodarki rynkowej, skutecznie konkurując na rynku globalnym. 
„Nasze produkty i usługi docierają na wszystkie kontynenty. 
Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco – terminowe 
regulowanie zobowiązań zarówno w stosunku do budżetu, pra-
cowników i dostawców jest jednym z najważniejszych prioryte-
tów w działalności Grupy TS SA . Standardem jest posiadanie 
każdego miesiąca zaświadczeń z US i ZUS o braku zaległości” 
mówi Prezes Jan Mioduski.

dzisiaj grupa 
jest holdingiem firm:

reprezentuje w 100% polski kapitał,•	
stosuje i rozwija zaawansowane technologie w obszarach ICT – elektroniki, •	
informatyki i nowoczesnych technologii oświetlenia LED,
oferuje bogaty zakres usług leasingu pracowniczego, •	
zatrudnia na stałe 1000 pracowników i 10 000 pracowników tymczasowych,•	
eksportuje usługi i produkty do krajów na wszystkich kontynentach,•	
posiada 27 000 m kw. własnych gruntów Gdańsku , 10 000 m kw. •	
nowoczesnych powierzchni produkcyjnych , 2 000 m kw. nowocześnie 
wyposażonych powierzchni biurowych
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„TO LUDZIE, NIE ZASOBY, 
DECYDUJĄ O SUKCESIE FIRMY”

Powyższe motto, sformułowane przez prezesa Jana Mioduskiego, ob-
razuje istotę działalności przedsiębiorstwa. 
- Budujemy trwałe i transparentne relacje zarówno z pracownikami jak 
i z klientami – prowadzimy działalność przy „otwartej kurtynie” zgod-
nie z filozofią win-win. Dziękujemy  pracownikom i partnerom za te 
wspólne 25 lat – takie jubileuszowe przesłanie dedykuje wszystkim 
Zarząd.

„DOBRE I POLSKIE”

Nigdy nie mieli kompleksu niższości polskiej myśli technicznej i niedo-
skonałości produktów. Od samego początku stawiali na jakość i kon-
kurencyjność swoich produktów i usług. Niestety na początku lat 
90-tych często musieli się zmagać  z wątpliwościami i niedowierza-
niem zagranicznych klientów, że polski produkt może być tak dobrej 
jakości:
- Wy produkujecie te obwody drukowane? - dziwiono się.
Gdy musieli kupić potrzebne komponenty, wszędzie żądano przed-
płat. Cierpieli też na brak gotówki – kto ją miał po czasach poprzed-
niego systemu – więc nieraz musieli  płacić gotowymi produktami. Ale 
udało się przebrnąć przez najgorsze lata, nauczyć zmiany podejścia 
do zachodniego klienta. Teraz ani zarząd ani pracownicy nie mają psy-
chicznych oporów przed zagranicą.
Przykładem naszych wysokich kompetencji, który jako ciekawostkę 
chciałbym Państwu przedstawić – wspomina prezes Mioduski,  jest  
jedno z naszych spektakularnych osiągnięć - zaufała nam angielska 
rodzina królewska - otóż na zlecenie firmy British Telecom, współpra-
cując z inżynierami  z Norwegii i USA,  wyprodukowaliśmy i dostar-
czyliśmy do obsługi informatyczno-wizualnej ceremonii ślubu księcia 
Williama i księżnej Kate, skonstruowane na najwyższym światowym 
poziomie technologicznym, 134 serwery wideo. Była to pionierska im-
plementacja najnowszych zdobyczy nauki wykona pod bardzo dużą 
presją czasu. Sprostaliśmy zadaniu - ślub się odbył, a ceremonia trans-
mitowana była on-line na cały świat. 
Grupa Techno-Service S.A. starannym działaniem buduje polską mar-
kę solidnego i profesjonalnego wykonawcy, tworząc produkty - dobre 
i polskie, z powodzeniem konkurujące na globalnym rynku. Godnie re-
prezentuje nasz region na arenie międzynarodowej – jednym z ostat-
nich osiągnięć na tym polu jest prestiżowa nagroda dla naszej lampy 
LampArt opracowanej wspólnie z Politechniką Gdańską i  Akademią 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyznana na targach we Włoszech.
Hasło, w które wierzą i wszędzie promują, brzmi właśnie: „dobre i pol-
skie” – uważają, że zasadniczo nie należy konkurować krajem pocho-
dzenia, ale jakością produktów i usług. Ale jeżeli te spełniają najwyż-
sze światowe standardy to powinny być docenione również w naszym 
kraju – choćby dlatego, co stanowczo podkreślają:  „że w Polsce,  tu  
na Pomorzu tworzymy miejsca pracy,  płacimy podatki i dbamy o roz-
wój gospodarczy.” Dlatego irytuje ich występujące  nieraz w naszym  
kraju mniemanie, że „zagraniczne” znaczy lepsze, a przy takim podej-
ściu polskie produkty choć doceniane na międzynarodowych rynkach, 
w Polsce nie mają szans.

JAN MIODUSKI, Prezes Zarządu

RYSZARD MARKOWSKI, Wiceprezes Zarządu

ANDRZEJ WAłACHOWSKI, Wiceprezes Zarządu

Absolwent 
Wydziału 
Elektroniki 
Politechniki 
Gdańskiej.
Funkcję 
Prezesa 
Zarządu pełni 
od 1992 roku.

Absolwent 
Wydziału 
Elektrycznego 
Politechniki 
Gdańskiej.
Funkcję Wice-
prezesa Za-
rządu pełni od 
1992 roku.

Absolwent 
Wydziału 
Elektroniki 
Politechniki 
Gdańskiej.
Funkcję 
Wiceprezesa 
Zarządu pełni 
od 1994 roku.
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SUKCES POPRZEZ WIEDZę

Jak już było powiedziane, o sukcesie firmy decydują 
ludzie. Jednak, aby podejmowali właściwe decyzje, 
muszą dysponować odpowiednią wiedzą – mówi pre-
zes Jan Mioduski:
- Dasz człowiekowi odpowiedzialność bez wiedzy, zro-
bisz krzywdę jemu i sobie.
W przedsiębiorstwie musi panować taka atmosfera, 
żeby ludzie chcieli się uczyć. Nie powinni mieć poczu-
cia, że są tylko trybikiem maszyny. Ludzie się mylą, 
maszyny rzadziej, procedury czasem zawodzą, ale pra-
cownik zmotywowany do działania na rzecz firmy, my-
ślący, jest w stanie to wszystko naprawić. Dobry szef, 
nawet najlepiej zorientowany, nie ma prawa uważać , że 
wie wszystko. Nawet jeśli wie, to często tylko ogólnie 
i powierzchownie. Musi patrzeć na sytuację z różnych 
punktów widzenia , ale to pracownicy są prawdziwymi 
specjalistami, mają doświadczenie i znają  szczegóły. 
Należy ich słuchać - dobry szef nie wstydzi się pomy-
śleć:  Czy oni przypadkiem nie mają racji? Oni pracują 
na moją pensję – nie tylko na swoją.

JEST TYLKO JEDEN SZEF – KLIENT

Musimy być przewidywalni dla pracowników i klientów – pod-
kreśla z cała mocą Prezes Mioduski. Dostawa wyrobów musi być 
na czas, o jakości nawet nie dyskutujmy – jest oczywistością. 
Sprawą również bardzo istotną jest cena. O jej prawidłowym po-
ziomie decyduje kilka czynników. Działamy w warunkach świa-
towej konkurencji. Bezpośrednim odbiorcą naszych produktów 
nie jest użytkownik końcowy, jesteśmy jednym z poddostawców 
w łańcuchu tworzenia gotowego wyrobu. i wszyscy w tym łań-
cuchu muszą mieć świadomość, że to klient zadecyduje o na-
szym powodzeniu płacąc za produkt. Wszyscy muszą się doga-
dać, ceny muszą być pod wspólną kontrolą tak, aby  klient był 
usatysfakcjonowany. 

SPOłECZNA ODPOWIEDZIALNOŚć 
BIZNESU

Grupa nie zapomina o swoich korzeniach – firma od początku 
istnienia  wspiera liczne studenckie koła naukowe, wydawnic-
twa, konferencje, sympozja, imprezy sportowo-rekreacyjne 
i kulturalne, służbę zdrowia. Jest jednym z głównych sponsorów 
„Czerwonej Róży”. Umożliwia studentom jeszcze na etapie nauki 
zdobycie profesjonalnego doświadczenia zawodowego poprzez 
uczestnictwo w pracach realizowanych  w naszej firmie.
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CORE BIZNESS STANOWIĄ

Producent obwodów drukowanych 
TS PCB

Największy polski producent obwodów 
dwustronnych i wielowarstwowych, działa-
jący w branży od 1984 rok. Fabryka zlokali-
zowana w Gdańsku posiada w pełni zauto-
matyzowany park maszynowy (wyróżnie-
nie w prestiżowym konkursie „Fabryka 
Roku 2007”). Stosuje najnowocześniejsze 
technologie – posiada własne laboratorium 
diagnostyczne. Ugruntowana pozycja na 
rynku polskim i europejskim.

CENTRUM EKOLOGICZNEGO
MONTAżU PODZESPOłóW 
ELEKTRONICZNYCH TSTRONIC

Centrum oferuje kompleksowy kontrak-
towy montaż zaawansowanych technolo-
gicznie podzespołów w produkcji małose-
ryjnej i jednostkowej. Oferuje profesjonalne 
doradztwo i inżynierskie wspomaganie 
na każdym etapie procesu projektowania 
i produkcji wyrobu, zapewnia pełną, kom-
pleksową obsługę logistyczną zamówień.
Posiada ugruntowaną pozycję na rynku 

polskim i europejskim – należy do trojki 
najbardziej renomowanych polskich zakła-
dów. Producent kontraktowy dopuszczony 
do rynków USA i Kanady.

SILED SP. Z O.O.

Spółka ‘spin off’, efekt udanej współpracy 
Techno Service S.A. i Politechniki Gdań-
skiej. Powołana w 2009 r. do komercjalizacji 
i rozwoju autorskiego Systemu inteligent-
nego Oświetlenia LED-owego, o nazwie  
SiLED. 
System SiLED otrzymał wiele wyróżnień, 
w tym najbardziej prestiżową nagrodę „Go-
dło Teraz Polska”. W maju 2013 roku pre-
mier Janusz Piechociński uroczyście otwo-
rzył fabrykę już dziś, zdolną do produkcji 
ponad 100 tys. opraw rocznie.  W roku 2015 
Siled Sp. z o.o. znalazł sklasyfikowany jako 
największy polski producent oraz  znalazł 
się w gronie trzech największych dostaw-
ców tej technologii w Polsce. Oferta SiLED 
składa się z sześciu rodzin elektronicznych 
opraw oświetleniowych do zastosowań 
zewnętrznych i wewnętrznych (drogi, uli-
ce, parkingi, parki, place składowe, hale 
przemysłowe, centra logistyczne, biurow-
ce, centra handlowe), których atutem jest 

możliwość indywidualnego konfigurowania 
i dostosowywania do zróżnicowanych po-
trzeb realizacji. Dzięki modułom komunika-
cji, w tym bezprzewodowej i funkcjonalnego 
oprogramowania, pełne zarządzanie oświe-
tleniem możliwe jest z każdego miejsca na 
świecie, a oświetlenie SiLED idealnie wpisu-
je się w ideę „Smart Grid” i „Smart City”.

NETHOS SP. Z O.O. 

innowacyjna Spółka, na bieżąco wykorzy-
stująca potencjał środowiska akademickie-
go. Oferuje ona projektowanie i realizację in-
dywidualnych rozwiązań informatycznych 
na potrzeby małych i średnich firm, posiada 
wieloletnie doświadczenie w modelowaniu 
procesów biznesowych i ich przekładaniu 
na skuteczne systemy informatyczne. 

Oferowane produkty spółki to m.in.:
zintegrowany system zarządzania za-•	
sobami ludzkimi   SEPiK,
 system finansowo- księgowy oparty •	
o ABC/RCA    SFiNKS
 system wspomagania procesu pro-•	
dukcyjnego  TEMPERO, 
 wielopoziomowy system planowania •	
produkcji  SPENSA MRP

      PoZoStaŁe dZIaŁaLNoŚCI: 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
- Pracownia Ochrony Środowiska

Własne akredytowane laboratorium badawcze oraz wysokiej klasy wyposażenie do wy-
konywania badań i pomiarów, 35 lat doświadczenia na rynku. Badania i pomiary czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, badania czystości powietrza 
w pomieszczeniach, pomiary emisji hałasu oraz analizę powierzonych próbek.

LEASING PRACOWNICZY  - AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ
Outsourcing usług prostych i specjalistycznych,•	
Outsourcing procesów wytwórczych,•	
Leasing i rekrutacja pracowników. •	

USłUGI FINANSOWO-KADROWE 
– WYSPECJALIZOWANE SPółKI USłUGOWE

kompleksowe doradztwo i konsultacje – wsparcie menadżerskie,•	
dostęp do samoobsługowych platform internetowych,•	
doświadczona, wykwalifikowana kadra.•	

W W W. T E C H N O S E R v I C E .C O M . P L
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Nazwiska jednych są bardziej znane, 
innych nieco mniej. Pierwsze miejsce na 
liście Forbes zajmują spadkobiercy Jana 
Kulczyka, tj. Dominika i Sebastian. ich 
majątek oszacowany został na ponad 14 
mld zł. Drugie miejsce w rankingu przy-
padło Michałowi Sołowow. Popularny 
magazyn określił go mianem „najbogat-
szego wśród sportowców i najbardziej 
usportowionego wśród najbogatszych”. 
Jego majątek oszacowany został na 11,8 
mld zł. Pierwszą trójkę zamyka Zygmunt 
Solorz-Żak z majątkiem oscylującym 
w granicach 10,3 mld zł. Wśród najbo-
gatszych są też mieszkańcy Pomorza. 
To reprezentanci rożnych branż, którzy 
w biznesie działają już od  kilkudziesię-
ciu lat.

Najbogatsi 
lUdzie w regionie
MiESięCZNiK fORBES OPUBLiKOWAł NAJNOWSZą LiSTę STU NAJBOGATSZyCH POLAKóW. CHOć 
W RANKiNGU NiE PRZODUJą MiESZKAńCy POMORZA, TO MOżNA W NiM ZNALEźć KiLKA OSóB 
ZWiąZANyCH Z REGiONEM. SPRAWDź, KTO W BiZNESiE RADZi SOBiE NAJLEPiEJ!

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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ZENON ZIAJA

Miejsce 34. w rankingu Forbes zajął twórca i współwłaściciel fabryki ko-
smetyków Ziaja. Zenon Ziaja urodził się w 1946 roku w Sosnowcu. Rodzice 
marzyli, by został skrzypkiem, on zaś chciał być lekarzem. Jak to w życiu 
bywa, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Aby dostać się na wymarzoną 
uczelnię, zabrakło mu jednego punktu. Zdecydował się więc na farma-
cję, choć nie do końca go fascynowała. Zastanawiał się nawet nad 
zmianą kierunku studiów, ale trafił do apteki Marynarki Wojennej, 
gdzieś odnalazł swoją pasję. Gdy nadszedł czas transformacji ustro-
jowej wraz z żoną Aleksandrą założył firmę, będącą dziś wiodącym 
graczem na polskim rynku kosmetycznym. Pierwszy aparat do 
produkcji kremów zbudował sam, przerabiając maszynę do 
wytwarzania lodów. Obecnie centrala firmy Ziaja zatrudnia 
ponad pięciuset pracowników w biurach, zakładach pro-
dukcyjnych, magazynach i logistyce. Jednym z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się sektorów firmy jest eks-
port. Obecnie dystrybucja w samej Europie to trzydzieści 
państw, m.in. Austria, Czechy, Dania, Finlandia, irlandia czy 

Szwecja. Forbes oszacował majątek Ze-
nona Ziai na 969 mln zł.

82. miejsce z majątkiem 530 mln zł zajął na liście Forbesa 
Jerzy Malek. To elektryk z wykształcenia. W 1974 roku 
przerwał studia i wyjechał do Kandy. Po powrocie założył 
firmę instalatorską. Kilka lat później wyjechał ponownie. 
Tym razem na dziesięć lat do Australii. Skąd przywiózł 
technologię izopaneli styropianowych, z których dziś 
tworzy wszystkie obiekty przemysłowe, z chłodniami 
włącznie. Wówczas była to nowość, obecnie szeroko 
rozpowszechniony standard. Cztery lata po powrocie zza 
oceanu i krótkich epizodach pracy w różnych branżach 
postanowił zająć się przetwórstwem rybnym. Zaczął 
od konserw z wątróbek dorszowych i ikry dorszowej. 
Kolejny etap to zlecenia od duńskich przetwórni. Potem 
przyszedł czas na wędzonego łososia, poznanie branży 
i usamodzielnienie się przy wsparciu środków unijnych. 
Dzięki temu i ciężkiej pracy rozbudował swoje łososiowe 
królestwo - firmę Morpol. W 2009 roku bilans zy-
sków netto jego przedsiębiorstwa zamknął 
się kwotą ponad 120 mln zł. Gdy firma 
weszła na giełdę, zyskała kolejne 800 
mln zł. Grudzień 2012 roku przyniósł 
nieoczekiwaną, w każdym razie dla 
osób spoza branży, wiadomość: Jerzy 
Malek sprzedał swoje udziały za blisko 
520 mln zł norweskiej Marine Harvest, 
światowemu liderowi przetwórstwa 
łososi. Czym obecnie zajmuje 
się „król łososia”? Prowadzi 
mniejsze przedsięwzięcia 
w Polsce i na terenie 
islandii.

Twórca i akcjonariusz Drutexu zajął 97. miejsce na liście Forbesa 
z majątkiem oszacowanym na 452 mln zł. Król okien zaczynał 
jako wojskowy, prowadząc zajęcia z obrony cywilnej. Już wtedy 
zarabiał więcej niż rektor uczelni, na której pracował. Karierę 
wojskową porzucił w 1983 roku i razem z kolegą założył firmę 
produkującą doniczki. Dwa lata później uruchomił Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DRUTEX. Firma 
początkowo produkowała siatki ogrodzeniowe, a od 1987 roku 
dodatkowo druty i wyroby z drutu. W 1994 roku DRUTEX 
uruchomił pierwszą linię do produkcji stolarki okiennej z PVC, 
a także półautomatyczną linię do produkcji szyb zespolonych. 
Następnym etapem w rozwoju Drutex-u było uruchomienie pro-
dukcji stolarki z aluminium w 1999 roku. W latach 2000-2002 
konsekwentnie poszerzano zdolności produkcyjne DRUTEX-u, 
m.in. poprzez uruchamianie kolejnych linii do produkcji stolarki, 
linii do rozkroju szkła oraz automatycznych linii do produkcji 
szyb zespolonych. W 2002 roku rozpoczęto produkcję stolarki 
okiennej i drzwiowej z drewna. Od 1 lipca 2003 roku przedsię-
biorstwo funkcjonuje jako DRUTEX S.A. Obecnie firma Leszka 
Gierszewskiego jest największym producentem stolarki otwo-
rowej z PVC w Europie. W swojej ofercie posiada również okna, 
drzwi z drewna i aluminium, a także fasady z aluminium.

LESZEK GIERSZEWSKI

JERZY MALEK
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Kierowca
zawodem 
przyszłości?
Z DAGMARą ROMANOWiCZ WłAśCiCiELKą OśRODKA SZKOLENiA KiEROWCóW POLDEK 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDjĘcIA: materiały prasowe

Wizerunek kierowcy zmienił 
się na przestrzeni ostatnich 
lat. Zawód stał się dobrze 
płatny, dający perspektywę 
rozwoju. Przede wszystkim 
zmieniło się podejście do 
zawodu kierowcy na rynku 
pracy. W tej chwili jest to 
zawód deficytowy. 
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"Szkolenie to Nasz sposób życia " - motto przewodnie Pani 
ośrodka Szkolenia Kierowców PoLdeK, czy to również Pani 
sposób na życie i biznes?

- Jeśli prowadzi się biznes tak długo, to trzeba kochać to co się 
robi. istniejemy nieprzerwanie od 1996 roku. Szkolenie jest już 
nieodzowną częścią mojego życia. Kierowanie firmą ma to do 
siebie, że trzeba być dostępnym 24 godziny na dobę. Nawet, 
kiedy nie jestem w pracy- to w niej jestem. 
Najważniejsza w tym wszystkim jest pasja, a tą mam nieprze-
rwanie odkąd założyłam POLDKA.  
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspól-
na praca to sukces” – powiedział Henry Ford.

Zawód kierowca, co to oznacza w dzisiejszych czasach?
- Wizerunek kierowcy zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. 
Zawód stał się dobrze płatny, dający perspektywę rozwoju. 
Przede wszystkim zmieniło się podejście do zawodu kierowcy 
na rynku pracy. W tej chwili jest to zawód deficytowy. Kiedyś to 
kierowca szukał pracy, licząc na to, że gdzieś zostanie zatrud-
niony. W tej chwili kierowcy mogą wybierać sobie miejsca pracy 
w zależności od upodobań. Wciąż mamy za mało kierowców 
w stosunku do potrzeb pracodawców. Staramy się budować 
ideę kierowcy zawodowego jako zawodu przyszłości. 
Zmieniła się też jakość sprzętu, na którym „pracuje” kierowca. 
W tej chwili większość pojazdów jest już nowa, wyposażona 
w coraz to nowsze systemy. Pokazujemy przyszłym kierowcą 
możliwości jakie daje im ten zawód- zarówno poprzez jakość 
sprzętu, na którym się szkolą, ale również, będąc zawsze na bie-
żąco ze wszystkimi nowinkami technicznymi pojawiającymi się 
na rynku. 

Jak według Pani powinna wyglądać nowoczesna szkoła 
jazdy?

- Przede wszystkim należy iść z duchem czasu. Otworzyć się 
na potrzeby klientów i do nich dopasować. „Kiedy człowiek 
stoi w miejscu, to się cofa”. Od 2013 roku prowadzimy szkolenia 
prawa jazdy metodą e-learning, pozwalające kursantowi na od-
bywanie wykładów w domu. Forma elektronicznych wykładów 
cieszy się coraz większą popularnością. Pozwala bowiem kur-
santowi na dopasowanie tej części cyklu szkolenia do własnych 
potrzeb, umożliwiając korzystanie z tej formy również na urzą-
dzeniach mobilnych. 
Nowoczesna szkoła jazdy musi być na bieżąco z obowiązują-
cymi przepisami oraz nowinkami technicznymi zarówno na 
poziomie wiedzy wykładowcy/instruktora, ale również pracow-
nika biurowego. Jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych kur-
santów, dając im świadomość tego, że mamy wiedzę, której on 
poszukuje. 

Wysoka jakość, wiarygodność i doświadczenie to przede 
wszystkim oferujecie swoim kursantom?

- istniejemy od ponad 21 lat. Kadra instruktorów/wykładowców/
trenerów, którą zatrudniamy, to doświadczeni fachowcy, którzy 
swoją pracę traktują jako misję. Zależy nam nie tylko na wyszko-
leniu kursanta, tak żeby zdał egzamin, ale przede wszystkim, aby 
bezpiecznie poruszał się w ruchu drogowym. Jestem członkiem 
między innymi Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.
Dlatego kładę duży nacisk na wyszkolenie kierowcy poruszają-
cego się bezpiecznie. Od 2012 roku posiadamy akredytację wy-
daną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, od 2013 roku posia-
damy poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych 
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wymagań, czyli statut SUPER OSK, świadczący o tym, iż nasz 
ośrodek spełnia najwyższe standardy szkoleniowe. 
Dbamy o to, by nasi kursanci odbywali szkolenie na sprzęcie 
najwyższej jakości. Wszystkie nasze pojazdy są nowe, a pojazdy 
ciężarowe  i autobus wyposażone są w najnowocześniejsze do-
datkowe systemy bezpieczeństwa pozwalające na wyszkolenie 
kierowcy zawodowego gotowego do pracy w zawodzie. Nasz 
autobus od kilku lat jest pojazdem wykorzystywanym w trak-
cie egzaminów państwowych na kat. D przez Pomorski Ośro-
dek Ruchu Drogowego. Każdy z pojazdów jest zgodny z tymi, 
na których odbywają się egzaminy państwowe, dzięki temu nasi 
kursanci czują się pewniej na egzaminach. 

Rzetelna Firma, Super ośrodek Szkolenia Kierowców to m. in. 
Wasze nagrody. opinie zadowolonych Klientów to chyba naj-
ważniejsze wyróżnienie?

- Otrzymane przez nas nagrody to : Wyróżnienie w Plebiscycie 
Pomorski Pracodawca Roku 2016 ,  Odznaka Honorowa-  „Za-
służony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”- otrzymane 
w 2016 roku dla właściciela ośrodka i jednego z instruktorów 
nauki jazdy. Nagrody są dla nas bardzo ważne. Najważniejsze 
jest jednak zadowolenie klienta. Nasza firma w trakcie szkole-
nia stwarza przyjazną atmosferę, dzięki czemu kursanci chętnie 
wracają do nas, by „pochwalić się” swoimi sukcesami. To dla nas 
najprzyjemniejszy efekt naszej pracy- na każdym szczeblu, za-
czynając od biura, kończąc na instruktorze. Zjawiają się u nas 
kursanci, którzy robili kurs 10-15 lat temu, przyprowadzając 
swoje dzieci/wnuki. To dla nas naprawdę satysfakcjonujące, że 

po tylu latach taka osoba wie, że kolejny członek rodziny prawo 
jazdy musi zrobić właśnie u nas. 

Proszę w kilku słowach zaprosić do swojej Szkoły przyszłych 
kierowców.

- Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK jest firmą rodzinną, 
wielopokoleniową, z długoletnią tradycją szkolenia , zatrudnia-
jący doświadczoną i fachową kadrę. Każdego kursanta traktuje-
my indywidualnie, zależy nam na satysfakcji klienta oraz na tym, 
by po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego 
poruszał się w ruchu drogowym bezpiecznie i pewnie, mając 
w pamięci atmosferę i jakość szkolenia u nas. Dbamy o rozwój 
firmy poprzez nieustające szkolenia kadry i zapewnienie na-
szym kursantom najwyższej jakości sprzętu szkoleniowego.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
ul. Pilotów 3 , 80-460 Gdańsk

tel.: 58 340 86 06
biuro@poldek.pl
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w biznesie 
jaK w sporcie, 

a może odwrotnie?

niecodzienna rozmowa 
dwóch światów

ZDjĘcIA: Dorota Skoczylas

Z MONiKą RESZKO, EKSPERTEM DS. KOMUNiKACJi i RELACJi 
WEWNęTRZNyCH, ORAZ Z PiOTREM GACKiEM, SiATKARZEM 
LOTOS TREfL GDAńSK ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.
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analogie pomiędzy sportem i biznesem dla większości są dziś 
oczywiste. Monika, na co dzień pracujesz w obu środowiskach, 
jakie są twoje obserwacje?

Monika Reszko: Od blisko dziesięciu lat pracuję z zespołami 
i kadrą menedżerską, podnosząc ich efektywność i skuteczność 
w osiąganiu celów. Ze sportem mam zdecydowanie krótsze do-
świadczenie, jednakże te dwa światy mają ze sobą wiele wspól-
nego. Począwszy od stawiania celu, poprzez relacje w zespole, 
efektywność komunikacji i stosowanych narzędzi. Lider, mena-
dżer jest jak trener i odwrotnie. Te role są niezwykle zbliżone. 
Rywalizacja sportowa jest jak konkurencja w biznesie. Na wynik 
sportowy ma wpływ nie tylko trener i drużyna, ale cały klub, spo-
sób jego zarządzania, wizerunek. 

teraz zostało ogłoszone, że już kończysz swoją karierę sporto-
wą. Na pewno masz jakieś plany, być może idą w stronę biznesu. 
Jakie widzisz podobieństwo pomiędzy sportem a biznesem? 

Piotr Gacek: Między sportem, a biznesem widzę ogromne podo-
bieństwa, bo jedno bez drugiego nie istnieje. To są dwie dziedzi-
ny, które są od siebie uzależnione. Zawodowy sport opiera się na 
inwestorach, sponsorach, biznesie, który jest reklamowany po-
przez sport. Sport wszyscy kochają, wszyscy szanują. Sport uczy 
też charakteru, woli walki, dążenia do celu. Zarówno w sporcie, 
jak i w biznesie zdarzają się porażki. Poza tym i w sporcie, i w biz-
nesie: jeśli jest sukces, masz wielu fanów i przyjaciół. Jeśli nato-

miast coś nie pójdzie zgodnie z planem to w obu dziedzinach 
możesz doświadczyć bolesnych rozczarowań. Sport uprawiany 
również amatorsko pomaga radzić sobie w trudnych chwilach. 
inną kwestią jest to, że zarówno w grze i w pracy zespołowej  naj-
ważniejsze jest zrozumienie grupy. Mamy się przede wszystkim 
wspierać, dążyć do jednego celu. To jest bardzo często mylone 
z tym, że wszyscy muszą się kochać. Mamy się przede wszyst-
kim szanować.

Monika, połączenie sportu i biznesu realizujesz podczas tur-
nieju siatkówki plażowej - Beach Volleyball Business Cup, 
której jesteś pomysłodawcą i aktualnie współorganizatorem. 
W czerwcu będzie już 7ma edycja. Skąd taki pomysł?

Monika Reszko: Jakiś czas temu przeprowadziłam badania 
wśród pracowników kilku firm, którzy uprawiają sport amatorsko. 
Okazuje się, że sport ma ogromny wpływ na poczucie skutecz-
ności w pracy. Pasjonaci różnych dyscyplin w porównaniu z oso-
bami, które nie uprawiają sportu, wykazywali wyższe poczucie 
docenienia, bycia ważnym pracownikiem, mieli także wyższy wy-
nik na skali samooceny organizacyjnej. Wyniki tych badań tylko 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że idea turnieju siatkówki, który 
wspieram tak długo, jest słuszna, a coroczne, coraz większe za-
interesowanie i atmosfera eventu jest dla mnie i całego zespołu 
nagrodą za wielomiesięczne zaangażowanie w organizację każ-
dej edycji.

Okazuje się, że sport ma 
ogromny wpływ na poczucie 
skuteczności w pracy. 
Pasjonaci różnych dyscyplin, 
w porównaniu z osobami, 
które nie uprawiają sportu, 
wykazywali wyższe poczucie 
docenienia, bycia ważnym 
pracownikiem. Mieli także 
wyższy wynik na skali 
samooceny organizacyjnej.
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ostatnio modny stał się tzw. trening mentalny. Czym on wła-
ściwie jest? Jakie jest Wasze doświadczenie? 

Piotr Gacek: Trening mentalny jest czymś, czego brakowało 
w sporcie przez wiele lat. Brakowało i podejrzewam, że nadal 
brakuje. Nie wiem, ale wydaję mi się, że jest to teraz temat taki 
świeży, naturalny. To dobry kierunek, w sporcie bardzo potrzeb-
ny. Sam tego doświadczyłem, bo nigdy nie wiedziałem, że coś 
takiego istnieje do momentu, kiedy poznałem trenera Daniela 
Castellaniego. To jest fantastyczny psycholog, trener. Podobnie 
Andrea Anastasi. Pracując z nimi, doświadczyłem czym jest tre-
ning mentalny. Poznałem jak można odkryć w sobie najlepsze 
cechy. Oczywiście nie wolno zapominać o błędach i o manka-
mentach, bo one też są potrzebne. Trzeba je często akceptować, 
nie można walczyć z błędami, przynajmniej ja mówię w kwestii 
sportu, bo szczególnie siatkówka, jest dyscypliną, gdzie jest to 
gra błędów, popełnia się ich sporo. Ale trzeba je akceptować, 
żeby móc wyjść do przodu z tymi cechami dobrymi, bo jeżeli za-
czniemy walczyć z błędami, jeżeli zaczniemy walczyć ze swoimi 
słabościami, to często z nimi nie wygrywamy, więc najlepiej się 
z nimi zaprzyjaźnić, można powiedzieć: dobrze zaakceptować.
Monika Reszko: Trening mentalny stosuję w pracy zarówno 
w sporcie, jak i w biznesie. Dla sportowców jest to uzupełnienie 
treningu fizycznego, dla biznesu natomiast dopełnienie kompe-
tencji twardych. To nie jest żadna magia. Taki trening ma solidne 
podstawy naukowe. To zestaw technik i strategii opartych na 

założeniach psychologii, która jak często powtarzam, jest nauką, 
a nie wróżbiarstwem. Trening mentalny wspiera procesy emo-
cjonalne, motywacyjne i poznawcze. Pomaga utrzymać koncen-
trację, rozwinąć swój potencjał. Tak jak u sportowców, przygo-
towanie fizyczne, tak u ludzi biznesu, wiedza są dziś na bardzo 
zbliżonym poziomie, wygrywać będą ci z wysoko rozwiniętą sa-
moświadomością i umiejętnościami społecznymi.

Ile sportu w biznesie – tego będziemy mogli ponownie doświad-
czyć już 10tego czerwca. Wzorem lat ubiegłych tegoroczna 
edycja turnieju BVB Cup zlokalizowana będzie oczywiście na 
plaży. W tym roku gdzie się spotkamy?

Monika Reszko: Mam przyjemność współpracować ze wspa-
niałymi ludźmi i jak co roku cały zespół BVB Cup pracuje nad 
nowościami. Jedną możemy podzielić się jut teraz: w tym roku 
widzimy się na Stadionie Letnim w Gdańsku Brzeźnie. Zapisy 
trwają. Zespoły firmowe mogą się zgłaszać za pośrednictwem 
formularza: www.bvbcup.pl/rejestracja.
Piotr Gacek: Na zakończenie dodam, że ci, którzy pracują w biz-
nesie, mogą budować ducha zespołu właśnie poprzez sport. 
Wola walki, zwycięstwa, rywalizacji poprzez grę w siatkówkę czy 
koszykówkę, nawet w formie żartu wyzwalać będzie taką chęć 
dążenia do celu w pracy. Także zapraszamy wszystkich serdecz-
nie do udziału.
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Zanim rozpoczęliśmy merytoryczną część spotkania, uczestnicy 
musieli się zarejestrować. Dzięki użyciu nowoczesnego systemu 
karty turysty, kilkaset osób bez problemu potwierdziło swoją 
obecność i uzyskało swoje „welcome packi”. Wszystko odbyło się 
bardzo szybko i sprawnie. Organizatorzy zakodowali na karcie 
również lunch oraz pakiet „zwiedzanie” na sobotę.
Zasadnicza część konferencji rozpoczęła się od projekcji filmu 
promocyjnego Gdańska, nakręconego specjalnie na tę okazję. 
Następnie na scenę wkroczył prowadzący – Jarosław Kuźniar, 
którego pierwszym zadaniem było… przedstawienie daty przy-
szłorocznej edycji (już 9) konferencji. Po powitaniu uczestników 
przez prezesa GOT/GCB Łukasza Wysockiego i zastępcę pre-
zydenta gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, rozpoczęły się panele 
z udziałem ekspertów. Na pierwszy ogień poszedł temat: Mar-
keting nieoczywisty. Chwilę później, w salach na 2 i 3 piętrze 
wystartowały warsztaty, zaś na scenie nowości - prezentacje 
wystawców. 
Pomiędzy panelami na scenie głównej, swoje krótkie wystąpienia 
mieli także finaliści konkursu Tourism Trends Awards, których 

prezentacje i produkty były na bieżąco oceniane przez 5 osobo-
we jury. Zwycięzców ogłoszono oficjalnie podczas wieczornego 
bankietu, a więcej można przeczytać na ten temat www.visitg-
dansk.com
W miarę upływu dnia, na scenie pojawiali się kolejni paneliści, 
którzy dzielili się swoją wiedzą z zakresu takich tematów jak: 
marketing kierunku, turystyczne aplikacje mobilne, i zarządzeni 
talentami.
Tegoroczna edycja NTT była wyjątkowa także z tego powodu, 
że przypadała w roku 15-lecia Gdańskiej Organizacji Turystycz-
nej. Z tej okazji organizatorzy przygotowali specjalny pokaz ar-
tystyczny na scenie głównej, a najbardziej zasłużonych dla dzia-
łalności GOT, uhonorowano upominkami w postaci stylowych 
kompasów.  
„Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i już 
teraz zapraszamy na kolejną edycję” - podsumował spotkanie Łu-
kasz Wysocki. Kolejne Nowe Trendy w Turystyce już 6 kwietnia 
2018 roku. Zachęcamy do jak najszybszej rejestracji.

wyznaczyliśmy 
nowe trendy 
w turystyce!
BLiSKO 600 UCZESTNiKóW, PEłNE SALE WARSZTATOWE, KiLKUNASTU WySTAWCóW ORAZ NAJLEPSi 
EKSPERCi – TAK WyGLąDAłA KOLEJNA EDyCJA KONfERENCJi NOWE TRENDy W TURySTyCE.  JEDNO 
Z NAJWięKSZyCH SPOTKAń BRANży TURySTyCZNEJ W POLSCE ODByłO Się W EUROPEJSKiM CENTRUM 
SOLiDARNOśCi i TRWAłO PONAD 8 GODZiN.

TEKST: GOT | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Kto może znać najlepszych specjalistów w branży iT i kto jest w stanie skutecznie ocenić ich doświadczenie 
i umiejętności? Odpowiedź na to pytanie może brzmieć – koledzy, znajomi, dawni albo aktualni współpra-
cownicy. i właśnie dlatego warto zrezygnować z publikowania ogłoszeń w prasie albo współpracy z agencją 
headhunterską i zapłacić bezpośrednio osobie, która poleci dobrego kandydata z pracy.
Takie sposób rekrutacji pracowników trafił na Pomorze razem z zagranicznymi korporacjami, które ulokowały 
tutaj swoje oddziały. Początkowo rekrutacja z polecenia miała formę rekrutacji wewnętrznej, czyli polecać 
kandydatów mogły jedynie osoby już pracującej w danej firmie, później rozszerzono ją na zewnątrz, po to, 
żeby zwiększyć jej skuteczność. 

Pracodawca 
zaPłaci 
za polecenie
SKUTECZNiE, SZyBKO, BEZ POśREDNiKóW i WyJąTKOWO TANiO. WłAśNiE TAKiE Są ZALETy REKRUTA-
CJi Z POLECENiA, GDZiE PRACODAWCA PłACi POLECAJąCEMU ZA WSKAZANiE KANDyDATA DO PRACy. 
TEN SPOSóB STAJE Się CORAZ BARDZiEJ POPULARNy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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WYNAGRODZENIE ZA POLECENIE

Wiele kampanii rekrutacji z polecenia re-
alizowanych przez zagraniczne korporacje 
ma podobny przebieg. Zazwyczaj pro-
ces rozpoczyna się od poinformowaniu 
własnych pracowników o poszukiwaniu 
ważnego kandydata, dopiero później taka 
informacja, jak i sama rekrutacja wychodzi 
na zewnątrz. Zdarzają się także przypadki, 
gdy rekrutacja z polecenia odbywa się tylko 
wewnątrz firmy, a gdy taki proces nie po-
zwoli na znalezienie pracownika, to firma 
szuka kandydatów poza firmą ale za pomo-
cą tradycyjnych metod.
Jeszcze niedawno wynagrodzenie za zna-
lezienie pracownika miało formę biletu 
do kina lub bonów na zakupy. Teraz, gdy 
bezrobocie spada a znalezienie doświad-
czonego i solidnego pracownika staje się 
coraz trudniejsze, pracodawcy gotowi są 
zapłacić poważne pieniądze za polecenie 
dobrego kandydata. Dokładna kwota zale-
ży od ustaleń firmy, w przypadku  Sii Polska 
wynagrodzenie wynosi 2 tysiące złotych za 
polecenie kandydata na dowolne stanowi-
sko, część firm gotowa jest nawet zapłacić 
kwotę do 10 tysięcy złotych za znalezienie 
wyjątkowo ważnego i potrzebnego pra-
cownika. W niektórych przypadkach gra-
tyfikacja uzależniona jest od wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia osoby pole-
cającej i pozwala jej na otrzymanie kolejnej 
pensji.
Pracodawcy gotowi są zapłacić za znalezie-
nie dobrego kandydata, który sprawdzi się 
na nowym stanowisku i w nowej organiza-
cji, dlatego właśnie całość wynagrodzenia 
za polecenie wypłacana jest po kilku mie-
siącach, często wtedy, gdy polecona osoba 
pozytywnie przejdzie okres próbny.
Jedna z zalet rekrutacji z polecenia bezpo-
średnio wynika z jej formy. Z doświadczeń 
rekruterów wynika bowiem, że osoba pole-
cająca czuja się odpowiedzialna za swojego 
kandydata i gotowa jest mu pomóc w odna-
lezieniu się na nowym miejscu. Natomiast 
osoba, która trafiła do nowej organizacji 
z polecenia otrzymuje kolejną motywację 
do pracy – nie chce zawieść zaufania oso-
by, która ją poleciła.

- Pewne korzyści związane z pole-
ceniami mają charakter uniwersal-
ny, ponadbranżowy. Tak jest m.in. 
z krótszym czasem zapełniania 
wakatów, lepszą retencją pracow-
ników, którzy przeszli pewną pre-
selekcję czy oszczędnością koszto-
wą. Klient sam decyduje o wartości 
i warunków wypłaty nagrody. Nasi 
Klienci zaoszczędzili nawet 70% 
na kosztach rekrutacji. Nagrody za 
polecenia to dobrze dobre uzupeł-
nienie firmowego systemu benefito-
wego, a to podnosi lojalność wobec 
pracodawcy.

Korzyści 
o uniwersalnym
charaKterze

MARCIN GIEłZAK, Wiceprezes zarządu ShareHire
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TAKżE W APLIKACJI

Popularności i skuteczność poszukiwania 
programistów za pomocą rekrutacji z po-
lecenia wykorzystał także gdański startup 
Skillhunt.io. Jego twórcy stworzyli specjal-
ny serwis i aplikację mobilną, gdzie znajdują 
się oferty pracy. W odpowiedzi na ogłosze-
nia można zarekomendować znajomą oso-
bę, która spełnia oczekiwania pracodawcy 
i otrzymać wynagrodzenie za polecenie. 
Z oferty serwisu korzysta aktualnie kilku-
dziesięciu pracodawców z branży iT.
Popularność poleceń wykorzystuje tak-
że firma ShareHire z Łodzi, która oferuje 
outsourcing programów rekrutacyjnych. 
W ramach tej usługi firma przygotowuje 
dedykowany portal do pozyskiwania pole-
ceń rekrutacyjnych i kompleksowo zajmuje 
się jego obsługą, w tym oferuje rozwiązania 
prawno-podatkowe, marketingowe oraz 
związane z wypłatą nagród finansowych 
lub rzeczowych. Propozycja firmy wzbu-
dziła zainteresowanie, które wyszło poza 
branżę iT.
- Z poleceń korzystają firmy należące do 
najróżniejszych branż. Wśród naszych 
klientów jest zarówno sieć hurtowni elek-
trycznych, jak i globalna firma consultin-
gowa. Najmniejszy z naszych Klientów 
zatrudnia około 300 osób, największy - 20 
tysięcy – podkreśla Marcin Giełzak, wice-
prezes zarządu ShareHire.
Unikalne rozwiązanie tej usługi to możli-
wość rezygnacji z wynagrodzenia za znale-
zienie kandydata i przekazanie takiej kwoty 
na cele charytatywne. 
- Z nagród rezygnuje około 6% polecają-
cych, są to głównie pracownicy wyższego 
szczebla, dobrze zarabiający, dla których 
gratyfikacja finansowa czy rzeczowa nie 
stanowi głównej motywacji – tłumaczy 
Marcin Giełzak.

Program poleceń kandydatów do pra-
cy "Znajomy informatyka" działa już 
w Sii od ponad dwóch lat. Sii Polska 
to jeden z największych pracodawców 
iT w Polsce, który aktualnie zatrudnia 
2700 osób w kraju. 
W ramach programu poleceń każda 
osoba, która poleci i prześle doku-
menty aplikacyjne znajomego eksper-
ta do działu rekrutacji Sii może liczyć 
na otrzymanie bonusu za tego typu 
działanie. Bonus za polecenie w wyso-
kości 2 tys. złotych brutto wypłacany 
jest po zatrudnieniu poleconej osoby. 
Pierwsza część wynagrodzenia, czyli 
1 tys. złotych brutto trafia do osoby 
polecającej w pierwszym miesiącu pracy poleconej osoby w Sii, natomiast 
druga część, zostaje wypłacona po okresie próbnym. Program jest dedyko-
wany wszystkim zainteresowanym osobom – co oznacza, że polecać może 
zarówno osoba niezwiązana z Sii Polska, jak i aktualny pracownik firmy.
Mamy do czynienia z rynkiem kandydata, dlatego systemy rekomendacji 
i poleceń do pracy bardzo wspierają rekrutację w Sii. Branża iT pod kątem 
dostępności specjalistów niestety do łatwych nie należy. Rekomendacje, 
szczególnie ze strony pracowników są bardzo efektywnym źródłem kandy-
datów w naszej firmie i stanowią około 30% wszystkich.. ilość poleceń ze 
strony naszych kandydatów zwiększa się z roku na rok. 
Plusem poleceń jest na pewno fakt, iż kandydaci są nie tylko kompetentni 
pod kątem technicznym, ale też mają rozwinięte kompetencje miękkie i pa-
sują osobowościowo do Sii. Popularność rekrutacji z systemu poleceń będzie 
rosnąć nie tylko w branży iT. W niektórych firmach, a w szczególności tych 
z branży produkcyjnej ponad połowa pracowników może być zatrudniana 
na podstawie poleceń. Tego typu metody pozyskiwania kandydatów zaczy-
nają być stosowane w wielu firmach – jako standardowa metoda rekrutacji.
O skuteczności rekrutacji z polecenia wskazują także nasze plany. Już 
wkrótce program ,,Znajomy informatyka” zostanie znacząco rozbudowany 
i będzie promowany nowym hasłem programu „Poleć experta iT”.

wyjątKowo 
efeKtywny sposób

ANNA HARMACIńSKA, Global Recruitment Manager w Sii Polska:
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jaK być 
smart
spotKania pomorsKich 
przedsiębiorców

Celem wydarzenia było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, integra-
cja środowiska pomorskich przedsiębiorców, a także rozwój osobisty poprzez zdo-
bywanie wiedzy o najnowszych narzędziach zarządczych. Spirytus Movens całe-
go wydarzenia byli Prezes Pomorskiej izby Rzemieślniczej Pan Wiesław Szajda wraz  
z Prezesem Klubu Biznesu działającego przy Pomorskiej izbie Rzemieślniczej Panem Ta-
deuszem Zdunkiem. Opiekunem merytorycznym spotkań oraz realizatorem szkoleń była 
Ewa Oświecińska z firmy Smarter Doradztwo i Szkolenia.
Pan Tadeusz Zdunek objął mecenatem całość wydarzenia, osobiście angażował się w pro-
mocję wydarzenia, uczestniczył we wszystkich spotkaniach, a także podczas spotkań 
chętnie dzielił się własnymi doświadczeniami i know-how prowadzenia i rozwoju biznesu.

EfEKTyWNOść, NiSKiE KOSZTy, KOMfORT W ZMiANiE – POD TyM 
HASłEM PRZEZ OSTATNiE MiESiąCE SPOTyKALi Się   POMORSCy 
PRZEDSięBiORCy. TAKi TyTUł NOSił CyKL SPOTKAń ORGANiZO-
WANyCH PRZEZ KLUB BiZNESU DZiAłAJąCy PRZy POMORSKiEJ 
iZBiE RZEMiEśLNiCZEJ MAłyCH i śREDNiCH PRZEDSięBiORSTW.

dlaczego zajęty biznesmen, zarzą-
dzający dużą firmą - grupa Zdunek - 
poświęca swój cenny czas na realiza-
cję takich inicjatyw, jak cykl spotkań 
efektywność, niskie koszty, komfort 
w zmianie, czy inne działania związa-
ne z edukacją?

- Cały czas jesteśmy  przedsiębior-
stwami na początku drogi rozwoju. ii 
wojna światowa oraz okres komuni-
zmu  zniszczył historyczne powiąza-
nie z okresem przedwojennym dlate-
go musimy się intensywnie uczyć jak 
prowadzić swoją firmę, jak dosto-
sować się do ciągle  zmieniających 
się warunków. Do tego sami utrud-
niamy - ciągle zmieniając przepisy.  
W mojej branży w 2004 roku zostały 
ogłoszone cztery  ustawy na temat 
VAT-u w samochodach. Jeżeli nie 
będziemy na bieżąco z przepisami 
i warunkami istniejącymi to wypad-
niemy z rynku. 

dużą wagę przywiązuje Pan do 
rozwoju osobistego – zdobywania 
wiedzy, poznawania nowych roz-
wiązań – dlaczego Pańskim zda-
niem jest to istotny aspekt w życiu 
przedsiębiorcy?

- Jesteśmy pierwszym pokole-
niem przedsiębiorców po zmianach 
i uwolnieniu rynku, nie ma mentorów, 
którzy na podstawie zdobytych do-
świadczeń mogli by przekazać nam 
swoją wiedzę, dlatego trzeba się 
uczyć samemu albo poprzez wymia-
nę doświadczeń z innymi przedsię-
biorcami. Jeżeli chcemy się rozwijać, 
to nie ma innej drogi. 

Jest Pan prekursorem podejścia 
opartego na integracji, wymianie do-
świadczeń i współpracy - nie należy 
obawiać się konkurencji?

- Nie mam takich obaw, przecież 
uczymy się nawzajem. Jeżeli z takie-
go spotkania zostanie mi w głowie 
tylko jedna ważna rzecz i ją wdrożę 
to już dużo. 
Na jednym ze spotkań dyskutowa-
liśmy na temat wydajności mecha-
ników. Okazało się, że moim dużo 
brakuje do średniej. Po zmianach 

tadeusz zduneK

ZDjĘcIA: materiały prasowe



i reorganizacji pracy, są w tej chili najbar-
dziej wydajni w sieci Renault, a ja i moi 
pracownicy posiedliśmy olbrzymią wie-
dzę na temat wskaźników, które regulują 
te sprawy.

Pańska działalność w Pomorskiej Izbie 
Rzemieślniczej jest aktywna i widoczna 
– jakie są jej główne cele?

- Byłem w Niemczech w ich izbie Rze-
mieślniczej, we wspaniałym ośrodku 
szkoleniowym, który sam na siebie zara-
bia – szkoleniami. Mechanicy i pracow-
nicy warsztatów są minimum dwa razy 
rocznie  na szkoleniu; szefowie firm i maj-
strowie minimum raz. Egzamin na maj-
stra to kilka tyś Euro. W Polce edukacja 
przeważnie kończy się z chwilą rozpo-
częcia pracy zawodowej, przy współcze-
snej zmianie technologii po kilku latach 
się dezawuuje. 

Z czego wyniknął pomysł na realizację 
cyklu spotkań dla przedsiębiorców pt. 
efektywność, niskie koszty, komfort 
w zmianie?

- Musiałem ratować firmę przed proble-
mami. Ponadto wydawałem  zbyt dużo 
na marketing, zbyt wysokie płace itd. Po 
dwóch latach firma została tak mocno 
zrestrukturyzowana, że podjęliśmy cykl 

inwestycji, ale lepiej by  było tego okresu, 
który kosztował mnie mnóstwo nerwów 
uniknąć. i dlatego te szkolenia. 

Jak przebiegały spotkania przedsiębior-
ców realizowane przez Smarter? 

Każde spotkanie składało się z dwóch 
części: szkolenia – prowadzonego w taki 
sposób, że uczestnicy byli włączani do 
dyskusji – nawzajem wymienialiśmy się 
swoimi doświadczeniami. Również pro-
wadzący szkolenia trenerzy posługiwali 
się konkretnymi przykładami własnych 
doświadczeń zawodowych omawiając 
wykorzystanie omawianych narzędzi za-
rządczych. Druga część spotkania nale-
żała do uczestników – chętni mogli opo-
wiedzieć o swojej drodze do sukcesu.

Czy w Pańskiej ocenie przedsiębior-
com potrzebny jest udział w takich 
przedsięwzięciach?

Trzeba dobrze nawigować, a nawigować 
będziemy dobrze, jeżeli będziemy  posia-
dali odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
swoje i cudze i temu służą te spotkania.

Jakie trzy główne rady na sukces dałby 
Pan przedsiębiorcom?

Praca, praca, praca.

Pomorska Izba Rzemieślnicza 
zdecydowanie wyróżnia się swo-
ją aktywnością i zakresem dzia-
łania – jest to wynik kreatyw-
ności i zaangażowania Zarządu, 
czy to specyfika pomorskich 
biznesmenów?

- Obie odpowiedzi są trafne: to 
wynik kreatywności i zaanga-
żowania Zarządu, który tworzą 
pomorscy przedsiębiorcy. Każ-
da organizacja, każde gremium 
jest mądre mądrością swoich 
członków i odzwierciedla ich 
aktywność i kreatywność. To 
właśnie te cechy umożliwiły im 
odniesienie sukcesu, a przez 
to zauważenie w środowisku 
i rekomendowanie do reprezen-
towania i kreowania naszego 
wizerunku. 

wiesław szajda
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Jakie nadzieje wiąże Pan z realizacją takich przedsięwzięć jak cykl 
spotkań efektywność, niskie koszty, komfort w zmianie?

- Moją podstawową nadzieją jest wzmocnienie polskiego, a szcze-
gólnie pomorskiego, sektora firm MSP. Funkcjonujemy w bardzo 
dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Nasze decy-
zje często muszą wyprzedzać oczekiwania klienta. Ważne jest by 
nie opierać się tylko i wyłącznie na intuicji. Jest ona bardzo cenną 
cechą ale nie może być jedynym wskaźnikiem. Mamy dzisiaj wiele 
narzędzi, które pozwalają nam analizować ryzyko, szczegółowo pla-
nować, z uwzględnieniem różnych wariantów. Nowoczesny przed-
siębiorca nie może działać w oderwaniu od takich danych. Krótko 
mówiąc, „Nec temere, nec timide” w biznesie. W mojej działalności 
takie postępowanie sprawdza się znakomicie. Chciałbym by z szan-
sy poznawania nowych metod zarządzania firmą skorzystało jak 
najszersze grono przedsiębiorców. 

Pomorska Izba Rzemieślnicza jest prekursorem integracji lokalne-
go biznesu, a także dba o stałe podnoszenie kwalifikacji, transfer 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami – jakie będą 
kolejne działania?

- Wszelkie działania pod-
noszące kwalifikacje, stan 
naszej wiedzy i zasób in-
formacji, sprawiają że świat 
staje się bardziej przyjazny, 
mniej obcy, łatwiej się w nim 
poruszać. Stajemy się mniej 
wrażliwi na niemiłe niespo-
dzianki, potrafimy im prze-
ciwdziałać a często wręcz 
w porę przewidywać. Nasze 
działania zmierzają ku pod-

noszeniu świadomości naszych przedsiębiorców i ich współpracow-
ników zarówno w zakresie prowadzenia biznesu, jak i kwalifikacji 
typowo branżowych. Chcemy dbać oto aby stan naszej wiedzy był 
na miarę dzisiejszych, a najlepiej jutrzejszych, potrzeb i stawianych 
przed nami wyzwań. Musimy pamiętać, że nasza konkurencyjność 
cenowa na rynkach międzynarodowych powoli kończy się. Za chwi-
lę będziemy konkurować wyłącznie jakością, czasem realizacji, ser-
wisem. Wciąż w tyle głowy musimy mieć świadomość, że do jutrzej-
szych zadań przygotowujemy się dziś.

do realizacji cyklu spotkań zaangażowaliście Państwo również 
lokalną firmę Smarter doradztwo i Szkolenia – to wyraz patrio-
tyzmu lokalnego, czy może lokalna firma doradcza bardziej zna  
i wyczuwa specyfikę pomorskiego biznesu?

- W naszym wyborze pierwiastek patriotyzmu lokalnego i znajo-
mości lokalnych realiów ma znaczenie. Jednak oba te czynniki nie 
mogą przeważyć nad jakością. Jakość poparta patriotyzmem lo-
kalnym – oto w moim przekonaniu właściwy algorytm. Natomiast 
o jakości najlepiej świadczy marketing szeptany. Nie ma lepszego, 
bardziej wdzięcznego i wiarygodnego spotu reklamowego niż zado-
wolony klient. Tych w przypadku firmy Smarter nie brakuje.

Co było motywem przewodnim  realizowanego przez 
Smarter doradztwo i Szkolenia cyklu spotkań pomor-
skiego biznesu?

- Od początku, planując całe wydarzenie z Panem 
Prezesem T. Zdunkiem przyjęliśmy trzy główne cele 
całego wydarzenia:
Integracja przedsiębiorców  – nowe możliwości, szer-
sze horyzonty, nowe pomysły, inspiracje;
Wymiana doświadczeń – wiedza praktyczna, mento-
ring, budowanie umiejętności wystąpień publicznych 
w bezpiecznym środowisku, promocja;
Rozwój osobisty – wiedza nt. zarządzania, znajo-
mość narzędzi i stosowanych na świecie rozwiązań 
organizacyjnych;
W trakcie spotkań okazało się, że motywem przewod-
nim było dzielenie się doświadczeniami – najlepiej za-
pamiętywane i obrazowe były przykłady z własnego 
doświadczenia zawodowego trenerów prowadzących 
szkolenia, uczestnicy chętnie wymieniali się wła-
snymi doświadczeniami i sposobami rozwiązywania 
problemów. 
inspirujące jest zaangażowanie w zdobywanie nowej 
wiedzy i chętne dzielenie się doświadczeniami przez 
ludzi sukcesu. Wszyscy z dużym zaciekawieniem wy-
słuchaliśmy prezentacji uczestników nt. ich drogi do 
sukcesu.

Wszelkie działania 
podnoszące kwalifikacje, 
stan naszej wiedzy i zasób 
informacji, sprawiają że 
świat staje się bardziej 
przyjazny, mniej obcy, 
łatwiej się w nim poruszać.

ewa oświecińsKa
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Tegoroczna uroczystość odbyła się w Ratu-
szu Głównego Miasta w Gdańsku. Podczas 
uroczystości przedsiębiorców uhonorowa-
no w kilku kategoriach, - m.in. za „intensyw-
ny rozwój, nowoczesność i profesjonalizm 
zarządzania firmą” listy gratulacyjne otrzy-
mali Steffen Zimny, prezes zarządu firmy 
STEiCO oraz Tadeusz Zdunek,  prezes Gru-
py Zdunek Sp. z o.o. 
- Spotykamy się na tej uroczystości, by 
u progu nowych wyzwań podzielić się rado-
ścią z niedawnych sukcesów – powiedział  
Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Gdańsku. -  Od lat włodarze 
województwa, na wniosek organizacji rze-
miosła, honorują listami gratulacyjnymi po-
morskich rzemieślników i ich uczniów. To 
tradycja młoda, kilkunastoletnia, ale piękna 
i radosna. To również zwyczaj wyjątkowy, 
praktykowany według mojej wiedzy, tylko 

w województwie pomorskim. Nie dziwi to 
jednak, że zrozumienie władz regionu dla 
spraw mikro, małej i średniej przedsiębior-
czości przekłada się na wysokie pozycje 
w rankingach gospodarczych. 
Prezes Szajda podkreślił także, że znikome 
bezrobocie i rosnąca potrzeba zatrudniania 
cudzoziemców świadczą o dynamicznym 
rozwoju regionu, w czym podstawową rolę 
odgrywają przedsiębiorcy. 
- Jednak tym optymistycznym danym, jak 
zawsze towarzyszy szara rzeczywistość – 
dodał. - Cieszymy się, że w przezwycięża-
niu codziennych trudności możemy liczyć 
na zrozumienie i wsparcie władz. Życzymy 
naszym koleżankom i kolegom z innych 
województw by mogli pochwalić się taką 
samą współpracą z administracją publiczną 
wszystkich szczebli jaką mamy my. 
Lsty gratulacyjne podpisywane są przez 
marszałka i wojewodę. W uroczystości 

wzięli udział m.in. Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomorskiego, irene-
usz Szweda, doradca wojewody pomor-
skiego (reprezentował wojewodę, który nie 
mógł wziąć udziału w uroczystości), ksiądz 
kanonik Ludwik Kowalski, kapelan pomor-
skiego rzemiosła, Bogdan Wiszowaty, ko-
mendant wojewódzki OHP i rzemieślnicy 
wraz z uczniami. 
Wśród odznaczonych znaleźli się: Wiesław 
Szajda, prezes Pomorskiej izby Rzemieśl-
niczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku - odebrał z rąk Mieczysława 
Struka, marszałka województwa pomor-
skiego, wyjątkowe odznaczenie w postaci 
Gryfa Gospodarczego oraz Tadeusz Za-
górski, prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Handlu i Usług w Gdańsku – otrzymał Pla-
tynowy Medal im. J. Kilińskiego (wręczył go 
prezes Szajda). 

pomorscy rzemieślnicy 
nagrodzeni
TRADyCJą JUż STAłA Się COROCZNA UROCZySTOść WRęCZANiA LiSTóW GRATULACyJNyCH POMOR-
SKiM RZEMiEśLNiKOM i iCH UCZNiOM. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Olga StOdulSka , I Vice Mistrz Polski we fryzjerstwie damskim 
oraz Międzynarodowy Mistrz Walii
MieczySław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

ireneuSz Szweda, Doradca Wojewody Pomorskiego 
iwOna grajewSka,  Doradca Zarządu w firmie Steico
MieczySław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

wieSław Szajda, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
MieczySław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
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- Pomorski Klub Biznesu zrzesza klientów 
różnych branż, natomiast nasz bank może 
im finansowo pomóc. To już czwarte nasze 
wspólne przedsięwzięcie biznesowe z PKB, 
z czego bardzo się cieszymy – takimi sło-
wami rozpoczęła spotkanie Beata Bogdan-
Pierzchała, Dyrektor Oddziału nr 2 PKO BP 
w Gdańsku. 
Na piątkowym Śniadaniu z PKB pojawiło 
się ponad 50 osób. Zebrani goście mieli 
możliwość wysłuchania prelekcji Krzyszto-
fa Muryna na temat aktualnej sytuacji na 
rynkach finansowych. Dyrektor opowiadał 
o stanie rynku, powołując się na przykłady 
kilku firm. Wystąpienie Krzysztofa Muryna 
zakończyły pytania od publiczności. Na 
koniec śniadania uczestnicy wzięli udział 
w części networkingowej.
- Pan Krzysztof Muryn ma niesamowity 
dar do przekazywania analitycznych infor-
macji w sposób zwięzły i prosty. interakcje 
z publicznością wzbudzały jeszcze więk-
sze zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że 
możemy przyjmować takich gości w na-
szym Klubie – mówi Marek Makarewicz, 
reprezentant Pomorskiego Klubu Biznesu.

pomorsKie 
śniaDanie 
biznesowe

KWiETNiOWE śNiADANiE Z POMORSKiM KLUBEM BiZNESU ODByłO Się W HOTELU ALMOND W GDAńSKU. 
PRELEGENTEM SPOTKANiA Był KRZySZTOf MURyN, DyREKTOR ZARZąDZAJąCy PiONEM SPRZEDAży PKO Tfi. 

TEKST: PKB | ZDjĘcIA: Olga Kharina
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BANK OCHRONy śRODOWiSKA PRZyZNAJE OD PONAD 26 LAT SPECJALNE WyRóżNiENiA - "KLONy" 
- fiRMOM Z CAłEJ POLSKi, KTóRE NiE TyLKO STAWiAJą NA EfEKTyWNOść BiZNESU, ALE i fUNKCJO-
NUJą W HARMONii ZE śRODOWiSKiEM NATURALNyM (Liść KLONU JEST ELEMENTEM LOGOTyPU 
BOś). OBECNiE TRWA CyKL iMPREZ W POSZCZEGóLNyCH REGiONACH KRAJU.

Przyszła kolej na województwo pomorskie. Wyda-
rzenie odbyło się w Gdańsku, w Hotelu Almond, 
pod koniec marca br.  Jak na tego typu bank przy-
stało, sala w której miała miejsce uroczystość, zo-
stała ubrana w zielone barwy. W nowej roli – konfe-
ransjera – wystąpił Wiesław Kostrzewa – dyrektor 
Centrum Korporacyjnego BOŚ w Gdańsku i ujawnił 
w niej tak samo wysoki talent jak w roli bankowca: 
- Pieniądze szczęścia nie dają – przytoczył na 
wstępie znane porzekadło – ale jak bez nich żyć... 
westchnął melancholijnie. Z tym w pełni zgodziła 
się w głównej mierze biznesmeńska publiczność, 
licznie reprezentowana, także przez władze Pra-
codawców Pomorza, więc: prezydenta Zbigniewa 
Canowieckiego, prezesa Jerzego Jerkiewicza, wi-
ceprezesów – Tomasza Balcerowskiego i Macieja 
Grabskiego oraz innych członków organizacji. 
Dyr Wiesław Kostrzewa jest od lat członkiem Pra-
codawców Pomorza i – co zaznaczył podczas Gali, 
jest dumny ze Złotego Medalu otrzymanego za za-
sługi dla tej organizacji.

zielona 
Gala 
banKu ochrony 
środowisKa

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Wiesław Malicki
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Wyróżnienia przyznano w dwóch katego-
riach głównych:

za przedsięwzięcie o znaczącym efekcie •	
ekologicznym,
za innowację ekologiczną, •	
wspólnie z Fundacją BOŚ,przyznano wy-•	
różnienie specjalne w kategorii: Firma eko-
logicznie i społecznie zaangażowana. Jej 
celem jest promowanie przedsiębiorstw, 
które prowadząc swoją działalność biorą 
pod uwagę także interes społeczeństwa 
i środowiska.

 Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli 
Klonów ogólnopolskich, przyznawanych za 
efektywne biznesowo i proekologiczne przed-
sięwzięcia, a także społeczne zaangażowanie, 
odbędzie się jesienią br. w Warszawie. Nomino-
wani są wszyscy zwycięzcy ze szczebli regio-
nalnych, w tym pomorskiego.

Promocja przedsiębiorców, którzy umie-•	
jętnie łączą rozwój biznesu z poszanowa-
niem środowiska naturalnego wpisuje się 
w proekologiczną misję Banku - powie-
dział Stanisław Kluza - prezes Zarządu 
Banku Ochrony Środowiska.

Oto ci, którzy te ideę najpełniej wcielili 
w życie:
W kategorii przedsięwzięcie o znaczącym 
efekcie ekologicznym laureatami zostali:

Galeria handlowa NEPTUN ze Starogardu •	
Gdańskiego. Statuetkę odebrali: Tomasz 
Pastwa i Mariusz Szwarc
Aquapark w Redzie – reprezentowali Ma-•	
riusz Stanisławczyk i Adam Mierzejewski. 

Na wyróżnienie w tej kategorii zasłużyli:
Gmina Miasto Pruszcz Gdański za obiekt •	
sportowy przy Szkole Podstawowej nr iV,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojnice – •	
za przeprowadzoną termomodernizację 
budynków,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork – rów-•	
nież za termomodernizację, 
Unimor Development•	

W kategorii: Za innowację ekologiczną na-
grodzono firmę MOREX SP. Z O.O. Z Gdyni, 
o profilu działalności przetwórstwo ryb, im-
port i dystrybucja. Statuetkę otrzymał prezes 
Roman Bigus – jeden z założycieli, drugim był 
Mariusz Czapiewski. Fot. 8807 Od lewej dyr 
Wiesław Kostrzewa i Roman Bigus
W kategorii Firma ekologicznie i społecznie 
zaangażowana zwyciężyła Fundacja Hospi-
cyjna z Gdańska, nagrodę odebrała wicepre-
zes Bogna Kozłowska. 
W programie artystycznym wystąpili: Leszek 
Skrla i Natalia Capelik – Muianga - córka Ma-
kumby –znanego z przeboju Krzysztofa Skiby.
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nowy Jedwabny 
Szlak spina 
Kontynenty 
i poKolenia

WELCONOMy FORUM 2017, TORUń

TEMAT WSPółPRACy MięDZyNARODOWEJ, NOWEGO SZLAKU JEDWABNEGO i CENTRALNEGO PORTU LOT-
NiCZEGO W POLSCE Był NAJBARDZiEJ EKSCyTUJąCy i PRZEWiJAł Się PODCZAS KiLKU PANELi fORUM. NAJ-
PiERW POJAWił Się W PANELU „POLSKA - BiAłORUś – NOWE KiERUNKi WSPółPRACy GOSPODARCZEJ”

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Wiesław Malicki

Ambasador Białorusi 
alekSandr averyanOv

dr Marceli BurdelSki
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Oba państwa i obie stolice: Mińsk i Warszawa znajdują się w cen-
tralnej części Nowego Jedwabnego Szlaku. W Polsce często 
postrzega się go jako koncepcję fantastyczną, nierealną – nie-
słusznie. Pomysł pojawił się po raz pierwszy w roku 2013, kiedy 
przewodniczący ChRL przedstawił go podczas wizyty w Astanie 
(Kazachstan). Już wkrótce chiński przewoźnik kolejowy urucho-
mił bezpośrednie połączenie towarowe ze wschodniej prowincji 
Chin – Zhejiang przez Rosję, Białoruś, Polskę do Europy Zachod-
niej. Pociągi te od 18 stycznia 2017 zaczęły docierać aż do Londy-
nu. Wjeżdżają do Polski przez przejście Terespol-Brześć, a towar 
przechodzi przez centrum logistyczne PKP Cargo w Małaszewi-
czach. Przewiduje się, że w ramach Szlaku powstanie Centralny 
Port lotniczy i centrum logistyczne w okolicach Łodzi.
Koszty Nowego Jedwabnego szacuje się na 500 mld dolarów, 
Chiny deklarują zamiar ich pokrycia.  Koncepcja Szlaku ma cha-
rakter kompleksowy i obejmuje wszystko: drogi, koleje, porty, 
lotniska, centra logistyczne żeglugę śródlądową itp. W tym celu, 
oprócz zarezerwowania chińskich funduszy rządowych, założo-
ny został m. inn. Azjatycki Bank inwestycji infrastrukturalnych 
( z udziałem wielu krajów, w tym Polski). Już obecnie wymiana 
handlowa Chin z Unią Europejską wynosi ok. 500 mld dol. rocz-
nie, z czego tylko 40 mld przypada na kraje Europy Środkowo-
Wschodniej. 
Po omówieniu zagadnień związanych z obecnym stanem współ-
pracy gospodarczej między Polską a Białorusią, sformułowano na-
stępujące wnioski: Oba kraje powinny aktywnie włączyć się w pro-
ces przemian w geograficznej gospodarce świata, ponieważ Nowy 
Szlak Jedwabny to szansa na zwielokrotnienie produkcji i eksportu 
na Wschód i Zachód. 
Podobne poglądy reprezentuje polski rząd, skoro w ub. roku na-
stąpiło wyraźne ocieplenie stosunków między oboma krajami. Za-
początkowały je wizyty ministrów spraw zagranicznych – Witolda 
Waszczykowskiego w Mińsku i Wladymira Makeja w Warszawie. 
Następnie (24. 10. 2016) odbyło się posiedzenie Polsko-Białoruskiej 
Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. W XX Jubileuszowym Pol-
sko-Białoruskim Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo w Miń-
sku wzięło udział 275 przedsiębiorstw z Polski i 175 z Białorusi. 
Sztandarowym przykładem udanej ekspansji na rynku białoruskim 
jest firma ATLAS, która na Białorusi funkcjonuje jako TAJFUN a jej 
marki Lux i Tajfun Master są wiodącymi na rynku.

W kolejnym panelu, zatytułowanym: Nowy Jedwabny Szlak szansą 
na rozwój gospodarczy, uczestniczył dr Marceli Burdelski z Cen-
trum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród 
prelegentów był też Paweł Bukowski – pełnomocnik Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego ds. Gospodarczych, który powiedział:
To zagadnienie jest dość istotne dla województwa kujawsko-po-
morskiego, przez które Szlak miałby prowadzić. W naszym regionie 
ma zostać  zlokalizowany korytarz Północ – Południe sieci TEN-T, 
czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dodatkowo plan zakła-
da budowę platformy multimodalnej w Bydgoszczy, która będzie 
obsługiwać transport lądowy, wodny, powietrzny oraz kolejowy.
Na temat Centralnego Portu Lotniczego k. Łodzi, mieszczącego 

się w koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego, wypowiadał się też 
wicepremier Jarosław Gowin:
Szlak miałby służyć pokoleniom, a  analizy potencjału lotniska okre-
ślają go na możliwość obsługi około 180 mln mieszkańców. Miałoby 
ono mieć znaczenie międzynarodowe, służyć państwom takim jak: 
Ukraina, Białoruś, część Rosji, kraje nadbałtyckie, kraje południowej 
Europy, graniczące z Polską od południa. Szlak miałby też znacze-
nie dla Korytarza Transportowego Północ-Południe,  analizowane 
były drogi od Gdańska, szczególnie że Terminal w Porcie Gdańskim 
staje się jednym z bardziej liczących się na Bałtyku. 
Wskazał też, że finansowanie projektu ma opierać się na inżynie-
rii finansowej, bez środków budżetowych lub z bardzo niewielkim 
udziałem środków budżetowych, co miałoby zapewnić inwestycji 
profil komercyjny.

W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w działaniach 
do 2020 r. przewidziano prowadzenie analiz dotyczących Centralnego 
Portu Lotniczego i ewentualne podjęcie decyzji o jego budowie lub za-
adresowanie jego funkcji na podstawie rozbudowy już istniejącej infra-
struktury portów lotniczych.
Z kolei w ramach działań do 2030 r. zapisano wskazanie sposobu powią-
zania z transportem publicznym (drogowym i kolejowym) portów lotni-
czych z miastami oraz ich obszarami funkcjonalnymi".

Budowa Centralnego Portu Lotniczego 
14 marca br., kiedy kończyło się Forum 
w toruniu, została pozytywnie zaopinio-
wana przez Komitet ekonomiczny 
Rady Ministrów.  
 
Wicepremier Mateusz Morawiecki wskazywał, że "analizy (...) sprowadzają 
się do tego, że tu, w tym miejscu, między Warszawą a Łodzią powinno być 
duże lotnisko międzynarodowe, które ma szanse nie tylko obsługiwać 
loty nazwijmy to lokalne czy regionalne, ale również być wielkim hubem 
międzynarodowym".
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W inauguracji nowego profilu działalności 
ENERGi wziął udział sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie infrastruktury i Budownictwa 
Kazimierz Smoliński, który powiedział:
- ENERGA wkracza na kolejny stopień 
rozwoju i będzie tych stopni więcej przy 
nowym kierownictwie. Ministerstwo w któ-
rym zarządzam dołożyło też cegiełkę do 
tego wydarzenia, bo aby projekt funk-
cjonował, trzeba stworzyć stacje dołado-
wania samochodów. ideałem byłoby, aby 
była ona w każdym budynku tworząc sieć 
energetyczną.
Prezes ENERGi Daniel Obajtek podszedł 
do sprawy w sposób biznesowy:
- Chcemy wykorzystać ducha czasu, czyli 
zadbać o środowisko i ponieść innowa-
cyjność przedsiębiorstwa oraz przekonać 
społeczeństwo, ze samochód elektryczny 
to coś godnego uwagi. Na początek, po-
przez możliwość wynajmu, dajemy okazję 
przetestowania tej nowości. W ten sposób 
budujemy przyszłą sieć klientów, bo jeśli 
takich samochodów będzie coraz więcej, 
wzrośnie też popyt na energię.

Krótkoterminowy wynajem aut elektrycz-
nych Energi (carsharing) to usługa na ra-
zie skierowana do klientów biznesowych 
i instytucjonalnych. W przyszłości prze-
widuje się skierowanie oferty także do 

klientów indywidualnych. Tzw. hub, czyli 
główne miejsce obsługi i wynajmu mieści 
się w Olivia Business Centre. Do dyspozy-
cji klientów jest 10 samochodów 4 marek.  
Z wynajmu mogą korzystać pracownicy 
firm, które podpiszą umowę z należącą 
do Grupy Energa spółką Enspirion (czyli 
operatorem tej usługi). Rozliczenia odby-
wać się będą pomiędzy operatorem usługi 
a firmami-klientami usługi. Natomiast każ-
dy klient sam zdecyduje o formule w jakiej 
udostępniać będzie auto swoim pracowni-
kom. W miarę rozszerzania carsharingu na 
kolejne lokalizacje, do usługi będzie mogła 

przystąpić każda zainteresowana firma. 
Dzięki temu z carsharingu korzystać będą 
mogli kolejni mieszkańcy Trójmiasta.
- Startujemy w Olivia Business Centre, 
gdzie mieści się nasza siedziba, ale chcemy 
żeby już niedługo z naszego carsharingu 
mogła korzystać każda zainteresowana fir-
ma w Trójmieście.– mówi Tomasz Bogucki 
ze spółki Enspirion.
Cena za wypożyczenie „elektryka” zale-
ży od modelu i waha się od  27 do 35 zł 
za godzinę - bez limitu przejechanych 
kilometrów.

UROCZyśCiE, Z UDZiAłEM PREZESA ZARZąDU DANiELA OBAJTKA i Wi-
CEPREZESóW, GRUPA ENERGA URUCHOMiłA USłUGę WyNAJMU SA-
MOCHODóW, W KTóREJ DOSTęPNE Są JEDyNiE AUTA ELEKTRyCZNE. 
TO PiERWSZA TAKA USłUGA W POLSCE.

energa 
inwestuje 
w przyszłych 
Klientów

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Dla tych ostatnich spotkanie było dość 
nerwowe, bo resort zapowiada powoła-
nie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa. Ma on powstać z połączenia Agen-
cji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji 
Rynku Rolnego, która od 2004 roku 
straciła wiele zadań.  Po przeprowadze-
niu fuzji, zostanie zmniejszona liczba 
urzędników. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa - ma rozpocząć działalność 1 
września br. 
Ministrowi rolnictwa podczas pere-
grynacji po województwie pomorskim 
towarzyszyli: Ryszard Zarudzki - pod-
sekretarz stanu w MRiRW a także Da-
riusz Drelich - wojewoda pomorski. 
Tematem przewodnim był program 
działań ministerstwa na lata 2015-2019 
oraz priorytety ministerstwa na rok bie-
żący. Obrady dotyczyły m.in. programu 
działań ministerstwa do roku 2019,  roz-
woju głównych rynków rolnych na lata 
2016-2020,  strategii odpowiedzialnego 
rozwoju , rozwoju obszarów wiejskich 
do roku 2020, roli dialogu społeczne-
go w realizacji polityki rolnej państwa 
i działań rolniczych związków zawodo-
wych na rzecz realizacji polityki rolnej 
państwa.
Minister wystąpił z inicjatywą powsta-

wania wojewódzkich zespołów rolnych, 
odpowiedzialnych za przygotowanie 
programu rozwoju obszarów wiejskich 
poszczególnych województw w związ-
ku z nową perspektywą finansową. Taki 
zespół ma  powstać także u nas. 
- Jego zadaniem – powiedział minister 
- będzie przygotowanie założeń do 
programu rozwoju obszarów wiejskich 
dla województwa pomorskiego do roku 
2020. Zgłosimy go w nowej perspekty-
wie finansowej jako program regionalny, 
co umożliwi finansowanie z oddzielnej 
koperty celów, które zostaną ustalone 
wspólnie przez ministra i środowiska 
rolnicze. 
Nowy zespół rolny rozpocznie prace 
w czerwcu.
Minister K. Jurgiel przypomniał też 
o korzyściach, które odniosło ostatnio 
polskie rolnictwo:
- W związku z kryzysem na rynku mleka 
i wieprzowiny, Polska wynegocjowała 
z Unią Europejską pomoc na poziomie 
prawie 400 mln zł. Opracowaliśmy pro-
gram podstawowych rynków rolnych, 
udostępniliśmy 27 rynków rolnych, jeśli 
chodzi o eksport. W sumie Polska ma 
dostęp do 74 rynków. upraw. 

KRZySZTOf JURGiEL – MiNiSTER ROLNiCTWA i ROZWOJU WSi - ODWiEDZił 31. MARCA 2017 ROKU,  JAKO 
DZiESiąTE Z KOLEi, WOJEWóDZTWO POMORSKiE. W GDAńSKU SPOTKAł Się Z ROLNiKAMi, PRZEDSTAWi-
CiELAMi SAMORZąDóW,  iZB ROLNiCZyCH, ORGANiZACJi i BRANżOWyCH ZWiąZKóW ROLNiCZyCH, 
SOLiDARNOśCi ROLNiKóW iNDyWiDUALNyCH, KRUS, A TAKżE AGENCJi ROLNiCZyCH.

minister jurgiel
o zmianach 
w rolnictwie

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Wiesław Malicki

MInISteR krzySztOf jurgiel

UcZeStnIcy SPotkAnIA. oD leWej DyR RegIonAlnej 
DyRekcjI ochRony ŚRoDoWISkA danuta MakOwSka 
I PoSłAnkA dOrOta arciSzewSka - Mielewczyk
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Poza prezentacjami Klastrów odbyła 
się również prezentacja firm około kla-
strowych. Polskę reprezentowała firma 
NELTON z Pruszcza Gdańskiego, która 
przedstawiła swój sztandarowy  projekt 
-  pierwszy prom elektryczny. Jak pi-
saliśmy w lutowym numerze Expressu 
Biznesu,  władze Klastra zabiegają, aby 
takie jednostki pływały całorocznie mię-
dzy Gdańskiem a Helem. Podczas konfe-
rencji podpisano międzynarodową umo-
wę o współpracy Klastrów Logistyczno-
Transportowych. W imieniu naszego, 
pomorskiego Klastra P-P podpisał ją 
Sławomir Niecko – wiceprzewodniczący 
Rady Klastra. Następne spotkanie Kla-
strów odbędzie się na przełomie lipca 
i sierpnia br. w Brukseli.
W siedzibie Gdańskiego inkubatora 
Przedsiębiorczości STARTER odbyło 
się kolejne spotkanie dotyczące Brokera 
Eksportowego. Wśród prelegentów był 
Marek Świeczkowski – przewodniczący 
Rady Klastra LT P-P. Mówił m. innymi 
o możliwości udziału firm pomorskich, 
które są członkami klastra, w projekcie 
organizowanym dla Krajowych Klastrów 
Kluczowych (wśród 16 KKK jest również 
nasz, pomorski klaster). W ramach tzw. 
internacjonalizacji członkowie Klastra 
mogą korzystać z pomocy finansowej 
na wszelkiego rodzaju misje zagranicz-
ne, targi, uczestnictwa w konferencjach 
i promocji eksportu. Dofinansowanie 
wynosi od 50-85%, w zależności od wiel-
kości firmy.

Klaster 
logistyczno
-transportowy 
północ – południe 
działa z energią

W MARCU ODByłA Się W SOfii MięDZyNARODOWA KONfEREN-
CJA, W KTóREJ UCZESTNiCZyły KLASTRy LOGiSTyCZNO TRANS-
PORTOWE - MięDZy iNNyMi Z BUłGARii, fRANCJi, HiSZPANii, 
WłOCH, MACEDONii, POLSKi. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe

SPotkAnIe W SIeDZIBIe StARteRA. 
StoI Marek ŚwieczkOwSki 
– PRZeWoDnIcZący RADy klAStRA lt P-P

konfeRencjA W SofII, Z leWej RePReZentAnt fIRMy nelton Z PRUSZcZA gDAńSkIego
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Tysiące przypadków i tysiące Klientów obsługiwa-
nych każdego dnia to potwierdzenie skuteczności 
naszych działań, w centrum których znajduje się 
Klient. W dobie ciągle rosnących wymagań oraz ko-
nieczności dopasowywania oferty do indywidualnych 
potrzeb, Berendsen świadczy usługi niezbędne dla 
funkcjonowania biznesu na najwyższym poziomie. 
Naszym celem jest całkowite przejęcie od Klientów 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy by mo-
gli oni skupić się na rozwoju swojej działalności. 
Wynajmujemy, pierzemy, serwisujemy i dostarczamy 
tekstylia firmom z wielu branż na terenie całej Polski. 
Pięć niezależnych zakładów w strategicznych lokali-
zacjach sprawia, że jesteśmy zawsze blisko Klienta. 
Gwarantujemy terminowe, kompletne dostawy i dba-
my, aby nasze produkty spełniały swoje funkcje oraz 
wszelkie wymagania. 
Kompleksowa obsługa to podstawa naszej działalno-
ści. Stale inwestujemy w zakłady i systemy wewnętrz-
ne, aby zaskakiwać Klientów jeszcze wyższą jakością 
i poziomem świadczonych usług.

jeszcze 
wyższa 
jaKość

PONAD 20 LAT OBECNOśCi NA POLSKiM RyNKU 
PRZEKłADA Się NA BEZCENNE W BRANży WyNAJ-
MU i SERWiSU TEKSTyLióW DOśWiADCZENiE.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Gdańskie Olivia Business Centre rozpoczęło realizację kolejnej inwestycji. Rów-
nolegle z Olivia Star powstaje Olivia Seven. Budynek, o łącznej wynajmowalnej 
powierzchni blisko 30 tys. mkw., powiększy dostępną w OBC przestrzeń dedy-
kowaną firmom do niemal 150 tys. mkw.
Budynek, oznaczany jako Olivia Seven, powstaje bezpośrednio przy al. Grun-
waldzkiej, obok biurowca Olivia Six. Po zakończeniu budowy Olivia Business 
Centre stanie się największą inwestycją biurową w Polsce. Seven będzie miał 
55 metrów wysokości, 15 kondygnacji naziemnych i 3-poziomowy parking pod-
ziemny. Zapewni niemal 30 tys. mkw. najwyższej jakości powierzchni biurowej.
- Seven i Star to dodatkowe możliwości rozwoju biznesu na Pomorzu i dodatko-
we miejsca pracy – mówi Maciej Grabski, prezes i inwestor OBC. 

POWSTAJE 
oLIVIa SeVeN

Na Pomorzu powstanie pierwszy 
w Polsce klaster elektromobilności, 
w którego tworzeniu Gdynia bierze 
czynny udział. 

Miasto wraz z partnerami prowadzi 
rozmowy zmierzające do podpisania 
listu intencyjnego w tej sprawie, co na-
stąpi podczas konferencji „iNNOeCar 
– samochód elektryczny jako element 
struktury miejskiej”. Wydarzenie od-
będzie się 20 kwietnia w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym 
Gdynia.Powstający na Pomorzu klaster 

elektromobilności jest odpowiedzią na rządowy program elektromobilności, 
którego celem jest stworzenie polskiego samochodu elektrycznego.
To wielka szansa dla trójmiejskich firm działających w sektorze innowacji. 
Klaster to porozumienie grupy jednostek samorządowych, placówek na-
ukowych oraz firm. To także fundusze inwestycyjne, które chcą inwestować 
w powstające start upy zajmujące się dziedziną elektromobilności. – tłuma-
czy Wojciech Kąkol z firmy Walkin i dodaje: Chcemy zaprosić do tworze-
nia klastra wiele grup oraz generować powstawanie nowych firm, nowych 
spin outów, spin offów i start upów w tym zakresie, ale też współpracować 
z przedsiębiorcami, którzy już prowadzą działalność.
-Zaproszenie Gdyni do udziału w klastrze elektromobilności to również wy-
zwanie dla miasta. Chcielibyśmy, aby tego typu przedsięwzięcia dynamicznie 
rozwijały się w Gdyni. Pragniemy, aby słynęła ona nie tylko z portu i inno-
wacyjnych rozwiązań, ale także z konkretnych przykładów projektów, które 
powstają w wyniku odwagi i zaangażowania mieszkańców oraz osób, które 
swój biznes i pomysł chcą realizować w naszym mieście. – tłumaczy Bartosz 
Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

KLASTER 
ELEKTROMOBiLNOŚCi

W Monachium wręczone zostały cenione w całym 
świecie designu nagrody – iF Design Awards. Jeden 
z laurów trafił do gdyńskiej firmy BRANDSPOT.

Jurorzy nagrodzili zaprojektowaną w Gdyni nagrzewni-
cę VOLCANO, wyprodukowaną przez firmę VTS, a za-
projektowaną przez agencję BRANDSPOT. Nagrodę 
przyznano w kategorii „technologie dla budynków” – 
za wygląd oraz funkcjonalność urządzenia.
- Niedawno cieszyliśmy się z nagrody dla najlepszych 
polskich projektów „Dobry Wzór” instytutu Wzornic-
twa Przemysłowego. Teraz nasz kolejny projekt został 
doceniony na arenie międzynarodowej. – mówi Paweł 
Borsuk, dyrektor kreatywny w firmie BRANDSPOT.

PRESTiŻOWA 
NAGRODA 
DLA GDyńSKiEJ 
FiRMy
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WYCIeCZKoWCe 
PRZyPŁyNą 
DO GDyNi

Wraz z jego rozpoczęciem, do Gdyni, jak co roku, zawitają statki 
wycieczkowe z całego świata. 7 maja w południe do gdyńskich na-
brzeży przybędzie pływający pod panamską banderą wycieczko-
wiec MSC Opera - inaugurując tegoroczny sezon
W ubiegłym roku statki wycieczkowe cumowały w Porcie Gdynia 
50 razy, przywożąc na swoich pokładach niemal 82 tysiące gości. 
W tym roku liczba zawinięć nieznacznie się zmniejszy – do 45, nie 
oznacza to jednak znacząco mniejszej liczby pasażerów - chociaż-
by w związku z tym, że większa będzie w tym sezonie średnia po-
jemność brutto przybywających jednostek. Złoży się na to  m.in. 
spodziewany w tym roku najdłuższy i jednocześnie największy pod 
względem GT w historii polskich portów statek pasażerski  - „Nor-
wegian Getaway” armatora Norwegian Cruise Line. Jego przyby-
cie, planowane na 23 czerwca, będzie niewątpliwą atrakcją.  
Pływający pod banderą Bahama statek o długości 325 metrów (GT 

145,655) należy do  największych wycieczkowców świata. Ta inno-
wacyjna jednostka, z przepiękną promenadą na świeżym powietrzu 
i wieloma atrakcjami, wypływa głównie w tygodniowe rejsy z Miami 
w rejon Wysp Karaibskich. W bogatej ofercie rozrywkowej, kulinar-
nej, sportowej i rekreacyjnej znaleźć można m.in. teatr, bibliotekę, 
galerię, niemal 30 restauracji, Aqua Park z 5 zjeżdżalniami oraz 
zajmujący 3 pokłady kompleks sportowy z pełnowymiarowym bo-
iskiem do koszykówki, stołami do ping-ponga, polem do gry w mi-
nigolfa oraz bieżnią. Na pokładzie Norwegian Getaway znajduje się 
też ogromny park linowy, ściana wspinaczkowa, klatka linowa ze 
zjeżdżalnią, a dla najodważniejszych śmiałków - wąskie platformy, 
wychodzące kilka metrów poza obręb statku, na znacznej wysoko-
ści. Na pokładzie znajduje się ponad 2000 kabin i apartamentów 
zdolnych pomieścić niemal 4000 pasażerów.

ZBLiżA Się KOLEJNy SEZON TURySTyCZNy 
W GDyńSKiM PORCiE.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: Tadeusz Urbaniak/Port Gdynia
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Zarząd Morskiego Portu Gdańsk gościł przedstawicieli Bremino Group - bia-
łoruskiej firmy utworzonej pierwotnie z myślą o stworzeniu wewnętrznego 
operatora logistycznego, który mógłby obsługiwać duże tranzytowe przepły-
wy towarowe na Białorusi.

ZMPG i Bremino podpisały 
list intencyjny, w którym 
firmy zadeklarowały nawią-
zanie współpracy polsko-
białoruskiej. Jej głównym 
celem ma być optymaliza-
cja przepływu ładunków 
pomiędzy oboma państwa-
mi przy wykorzystaniu po-
tencjału Portu Gdańsk oraz 
nowo otwartego centrum 
logistycznego w Bruzgach 
na Białorusi. 
Wizyta Bremino w Gdańsku 

to kolejny krok portu w kierunku realizacji postulatów zawartych w "Strategii 
rozwoju Portu Gdansk do roku 2027". Głównym zamiarem jest tu rozwój funkcji 
logistycznych i dystrybucyjnych w porcie, ale także wzmocnienie udziału Portu 
Gdańsk w obsłudze naturalnego zaplecza logistycznego, do którego zalicza się 
również Białoruś.
Bremino Group realizuje duże projekty inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury 
logistycznej na Białorusi. Oferuje także usługi logistki celnej i magazynowej oraz 
zarządzanie łańcuchem dostaw.
W grudniu 2016 r. firma Bremino Group otworzyła w Bruzgach przy granicy z Pol-
ską swoje pierwsze centrum transportowo - logistyczne. Jego zadaniem będzie 
obsługa ładunków tranzytowych kierowanych m.in. z Europy przez Polskę na 
wschód przez Białoruś lub w relacji odwrotnej.
Jak podkreślano na spotkaniu z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., Bre-
mino poprzez zacieśnienie współpracy z takimi portami morskimi jak Gdańsk, 
Kłajpeda, Ryga, Ventspils oraz Tallin zamierza rozwijać na Białorusi dystrybucję 
z przeznaczeniem na rynek Wspólnoty Niepodległych Państw.Odległość Portu 
Gdańsk od białoruskiego centrum logistycznego to zaledwie 600 km, co daje 
możliwość sprawnego transportu ładunków przy wykorzystaniu potencjału 
Gdańska oraz centrum w Bruzgach. Zwiększenie wymiany towarowej pomiędzy 
oboma krajami to kolejny element polityki portu nakierowanej na przywrócenie 
znaczenia Portu Gdańsk na rynkach z naturalnego południowego i wschodniego 
zaplecza portu.
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Energomontażu-Północ Gdynia odbył 
się załadunek kolejnej konstrukcji 
przeznaczonej na platformę, która po-
wstaje na polu wydobywczym Johan 
Sverdrup. Projekt realizowany jest na 
zlecenie konsorcjum K2Jv.

Wykonana w EPG konstrukcja prze-
znaczona jest na platformę mieszkalną. 
Przy wykorzystaniu metody nasuwania 
konstrukcja o wadze około 800 ton i wy-
miarach 35 x 45 m została umieszczona 
na pokładzie statku do przewozu wiel-
kogabarytowych elementów – MERi.
Wcześniej Energomontaż-Północ Gdy-
nia dostarczył już klientowi pierwszy 
moduł na projekt Johan Sverdrup, 
a w produkcji są jeszcze kolejne ele-
menty o wadze około 1000 ton. Łącznie 
EPG dostarczy na pole Johan Sverdrup 
elementy o wadze aż 2800 ton. Ostat-
ni załadunek planowany jest w maju 
– mówi Bartłomiej Kwiatek, kierownik 
projekt.
Pole Johan Sverdrup położone jest na 
Morzu Północnym, w odległości około 
140 km na zachód od Stavanger. Nale-
ży do 5 największych pól, jakie kiedy-
kolwiek zostały odkryte na Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym. Wstępne sza-
cunki zakładają, że możliwości pro-
dukcyjne pola wynoszą około 550-650 
tys. baryłek ropy dziennie, co stanowi 
około 40% łącznego wydobycia w tym 
rejonie.

DOSTAWA 
MODUŁU 

NA MORZE 
PóŁNOCNE

fot. D.Sychowski
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Uczestnicy zebrania reprezentowali miasta i gminy usytuowane 
wzdłuż północnej granicy Polski – od Szczecina do Krynicy. Obra-
dom przewodniczył prezes związku – wiceprezydent Gdańska An-
drzej Bojanowski. Poinformował, że choć od 1 kwietnia 2017 roku 
przestaje pełnić swą funkcję w samorządzie, pozostaje delegatem 
Gdańska do ZMiGM, zatem także prezesem.
Dużym szacunkiem dla ww. organizacji wykazał się wojewoda war-

mińsko-mazurski Artur Chojecki, który przekazał list do uczestni-
ków, odczytany przez jego reprezentantkę.
Burmistrz Krynicy Krzysztof Swat zrezygnował z przysługujące-
go mu prawem gospodarza przywileju prezentacji swego miasta, 
ale debata i tak od początku skupiła się na najważniejszych dla 
tego miasta problemach – jakie będą konsekwencje przekopania 
Mierzei? Burmistrz Swat jest pełen obaw o stan dróg na Mierzei 

od Via maris 
do przeKopu 
mierzei
WALNE ZEBRANiE DELEGATóW ZWiąZKU MiAST i GMiN MORSKiCH, KTóRE ODByłO Się W MARCU 
BR. W KRyNiCy MORSKiEJ, CiESZyłO Się DUżą fREKWENCJą. Być MOżE ZE WZGLęDU NA TEMAT 
DEBATy: ZMiANA STRATEGii ROZWOJU iNfRASTRUKTURy DROGOWEJ i KOLEJOWEJ – SZANSA CZy 
ZAGROżENiE DLA GMiN NADMORSKiCH POLSKi? 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Rafał Laskowski
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podczas realizowania tej inwestycji. Podaje przykład - gdy budo-
wana była ścieżka rowerowa z Krynicy do miejscowości Piaski, 
ruch ciężarówek sprawił, że droga dla samochodów praktycznie 
przestała istnieć. Co będzie gdy zacznie się drążenie Przeko-
pu Mierzei? Zatem inwestycję należy rozpocząć od remontów 
i umocnienia dróg.
Ryszard Świlski – członek zarządu w Pomorskim Urzędzie Mar-
szałkowskim, prezes Porozumienia Samorządowego dla kory-
tarza Bałtyk – Adriatyk, miał wątpliwości czy słuszna jest nowa 
strategia rządowa, preferująca korytarz Via Carpatia, prowadzą-
cy wzdłuż naszej wschodniej granicy, jak również wpisanie do 
strategii pomorskiej drogi Via Maris, planowanej od Gdyni do 
Władysławowa.
Zastrzeżenia i obawy miał też prezes ZMiGM Andrzej Bojanow-
ski. Podkreślił, że priorytetowa dla Portu Gdynia jest linia kolejowa 
201, pobudowana przed wojną w celu ominięcia Wolnego Miasta 
Gdańska, przechodząca przez Kościerzynę i docierająca do Mak-
symilianowa przed Bydgoszczą. Jej rozbudowa o drugi tor i elek-
tryfikacja jest warunkiem działania Portu Gdynia, ponieważ lada 
moment towary z tego portu nie wcisną się na linię Śląsk – Porty, 
przechodzącą przez Gdańsk i Tczew. Czy w związku z Przeko-
pem Mierzei znajda się jeszcze środki finansowe na 201?
Zebrani wygłosili też odmienne opinie. Tyberiusz Narkowicz – 
burmistrz Jastarni - narzekał na brak dokładnych informacji do-
tyczących Via Maris, niemniej jeśli projekt ten będzie realizowany 
to zarówno on, jak gminy z Półwyspu Helskiego i Władysławowa 
bardzo na nim skorzystają. Dla nich , żyjących głównie z turystyki, 
istotne jest, aby turyści w sezonie nie musieli, zanim dojadą, stać 
po kilka godzin w korkach samochodowych. Jest obawa, że po ta-
kich doświadczeniach zniechęcą się i będą wybierać miejscowo-

ści środkowego Wybrzeża. Należałoby też nie kończyć inwestycji 
na rogatkach Władysławowa.
Burmistrza Narkowicza poparł Arnold  Antkowski - przewodni-
czący Rady Miasta Hel. Dodał, że jeśli się już coś buduje, należy 
to zrobić porządnie, tymczasem droga 216 (Reda – Hel) została 
„rozgrzebana” i nie zakończona. Planuje się zakończenie tej inwe-
stycji na rok 2027!
Wobec głosów, że na Półwyspie Helskim nie ma miejsca na po-
szerzenie drogi, wójt Kosakowa Jerzy Włudzik stwierdził, że to-
wary powinny być przewożone koleją i transportem morskim, 
natomiast powinna powstać trasa szybkiego ruchu od Helu do 
Świnoujścia – na wzór słynnej Autostrady Słońca.
Uczestnikiem panelu był też Arkadiusz Zgliński – dyrektor za-
rządu Portu Morskiego w Elblągu, który, jak się łatwo domyśleć, 
jest zwolennikiem Przekopu Mierzei. Po raz kolejny powiedział to, 
o czym powszechnie wiadomo, że port jest praktycznie zamknię-
ty od strony morza, więc to dla niego szansa. Dodał, że przez dzie-
sięciolecia peryferyjne tereny Polski były marginalizowane, więc 
dobrze, że to może się zmienić, niemniej nowe strategie nie bu-
dują, buduje praktyka. Widzi też potrzebę modernizacji drogi wo-
jewódzkiej 503 (Z Elbląga do Podgrodzia przez Suchacz, Kadyny, 
Tolkmicko) oraz budowy kolei nad zalewowej, aby pasażerowie 
mogli z portów nad zalewowych podróżować promami. Podkre-
ślano też znaczenie drogi wojewódzkiej 501 (Gdańsk – Przejazdo-
wo – Mikoszewo – Krynica – Nowa Karczma). W ub. roku pojawiła 
się możliwość sfinansowania jej renowacji z unijnego programu 
transgranicznego Polska – Rosja, niestety partner rosyjski z Ka-
liningradu wycofał się (kiedy się dowiedział o realnych planach 
przekopu Mierzei). Prezes A. Bojanowski zapowiedział, że jednak 
podejmiemy wysiłki, aby znaleźć innego rosyjskiego  partnera.
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przyrody 
i mieszkańców
Z BURMiSTRZEM KRyNiCy MORSKiEJ KRZySZTOfEM SWAT ROZMAWiA ANNA KłOS.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Bronię 
interesów 

Przez całą Krynicę Morską 
wzdłuż wydm i częściowo 
na jej szczycie powstanie 
w ciągu najbliższych dwóch 
lat ścieżka rowerowa 
o długości ponad 20 km. 
Częścią tej ścieżki będzie 
promenada nadmorska, 
która mam nadzieję stanie 
się ulubionym miejscem 
spacerów mieszkańców 
Krynicy jak i turystów. 



Panie Burmistrzu! Stało się. We wtorek, 4 kwietnia 2017 prezy-
dent andrzej duda podpisał specustawę zakładającą wybudo-
wanie nowej drogi wodnej łączącej Zatokę gdańską z Zalewem 
Wiślanym poprzez wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiśla-
ną. Co Pan na to?

- Nie jest tajemnicą, że od lat samorządowcy z Warmii i Mazur, 
szczególnie władze Elbląga zabiegały o przekopanie Mierzei Wi-
ślanej i utworzenie kanału żeglugowego. Przeciwni inwestycji są 
natomiast ekolodzy, którzy wskazują na potrzebę ochrony cen-
nych siedlisk, a także mieszkańcy Krynicy Morskiej. 

dlaczego nie chcecie mieszkać na wyspie?
- Ponieważ fakt ten stworzy utrudnienia, które są tak oczywi-
ste, że nie chce się ich powtarzać. Są one bezdyskusyjne. Kiedy 
Prusacy na początku XX wieku wykopali 
Wisłę Przekop, tworząc Wyspę Sobie-
szewską, od razu uznali, że za odcięcie jej 
mieszkańców od lądu i związane z tym 
uciążliwości, należy im się rekompen-
sata. Chciałbym, aby zrozumiały to też 
obecne polskie władze...

Co ma Pan na myśli?
- Kilka spraw, które zresztą będą ko-
rzystne także dla ruchu turystycznego, 
który ma z założenia wzrosnąć dzięki tej 
inwestycji, oraz dla polskiej gospodar-
ki. Przecież gdyby gospodarka regionu 
i kraju nie miałaby dzięki tej inwestycji 
zyskać, jaki byłby sens wrzucania w Za-
lew prawie miliarda złotych z budżetu 
państwa...

Czyli?
- Cały teren Gminy Krynica powinien zo-
stać Strefą Wolnocłową – turystyczną. 
Skoro już przekop Mierzei ma stać się 
faktem, musi ta inwestycja zaowocować 
rozwojem ruchu turystycznego, także 

międzynarodowego. Wtedy Krynica mogłaby zostać takim hu-
bem turystycznym i pociągnąć za sobą rozwój turystyki w gmi-
nach i miastach nadzalewowych. Zgadzam się z wypowiedziami 
polityków obecnego rządu, że tzw. ściana wschodnia była przez 
całe powojenne dziesięciolecia niedoinwestowana. Rzeczywiście 
pora to zmienić, ale tak, aby to nie było tylko przekopanie Mierzei 
ale odkopanie całego Zalewu. Jednak aby to się stało, potrzebne 
jest spełnienie kolejnych warunków, oczywistych przy tak wiel-
kiej inwestycji.

Jakich?
- Zabezpieczenie odpowiednich dojazdów drogowych. Drogi do-
jazdowe na Mierzeję i do Krynicy powinny zostać włączone do 
specustawy, a nie są. Nawet nie zostaliśmy uznani stroną przy in-

westycji, która ma wprowadzić rewolucję w na-
sze życie. Opinie mieszkańców, w tym władz 
Krynicy, są totalnie lekceważone. Tymczasem 
my nie jesteśmy oszołomami tylko racjonal-
nymi mieszkańcami tej ziemi i takimi samymi 
obywatelami Polski jak mieszkańcy Elbląga. 
Proponowane przez nas polepszenie warun-
ków drogowych to oczywisty interes wszyst-
kich, nie tylko mieszkańców Krynicy ale też 
przyjezdnych, których liczba ma się wydatnie 
zwiększyć i mieszkańców sąsiednich gmin. Po-
stulujemy renowację, przebudowę i  podniesie-
nie standardu dwu dróg: nr 501 na odcinku od 
Mikoszewa do Krynicy Morskiej, oraz 502 od 
Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, gdzie 
łączy się ona z drogą 501. Drogi te powinny 
zostać przystosowane także do warunków tak 
wielkiej inwestycji, przecież pojadą nimi tysią-
ce ciężarówek. W obecnym stanie nie mogą 
tego zwiększonego ruchu przetrzymać. Poza 
tym Krynicy potrzebny jest port....

Przecież jest.
- Ale od strony Zalewu. Jednostki, które by 
chciały przypłynąć do nas od strony Zatoki 
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Przygotowana przez rząd ustawa 
o inwestycjach w zakresie budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską za-

kłada, że budowa nowego szlaku 
wodnego ma się rozpocząć 

w 2018 r., a zakończyć w 2022 
r. Jej koszt ma wynieść ok. 880 
mln zł; ma być finansowana ze 

środków państwa.  
 

Według proponowanych roz-
wiązań, kanał żeglugowy przez 

Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 
km długości i 5 metrów głębo-

kości. Ma umożliwić wpływanie 
do portu w Elblągu jednostek 
o parametrach morskich, tj. 

zanurzeniu do 4 m, długości 100 
m, szerokości 20 m.  

 
Według resortu gospodarki mor-
skiej i żeglugi śródlądowej inwe-
stycja będzie realizowana z uwa-
gi na nadrzędny interes państwa, 
jakim jest bezpieczeństwo. Kanał 

żeglugowy ma zapewnić swo-
bodną żeglugę jednostek, w tym 

także służb ratowniczych czy 
granicznych z Zatoki Gdańskiej 

na Zalew Wiślany.
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Gdańskiej, w tym zagraniczne, nie mają i nie będą miały gdzie 
zacumować. Może nie wszystkie będą chciały od razu płynąć 
na Zalew i do Elbląga? Tymczasem od strony otwartego morza 
Krynica oferuje tylko plaże i piękne widoki. To marnowanie jej 
warunków geograficznych. Molo też jest tylko od Zalewu.

Czy Wasza koncepcja przyszłości miasta przewiduje tylko 
funkcje żeglarsko-turystyczne?

- Oczywiście, że nie. Mamy świadomość, że marnują się też inne 
obiektywne walory tego miejsca. Mamy wszystko, aby stać się 
rewelacyjnym uzdrowiskiem, cieszącym się odwiedzinami przez 
cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Złożyliśmy już odpowiedni 
wniosek w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie...

I co? 
- i nic. Nasze dokumenty leżą od października ub. roku i nie 
mamy żadnej decyzji.

Mam nadzieję, że teraźniejszość Krynicy to nie jest tylko wiel-
kie oczekiwanie na to, co się wydarzy... 

- Przeciwnie, to okres wytężonej pracy władz i mieszkańców, 
czasy przygotowania na wielkie zmiany – w zakresie, który jest 
dla nas możliwy.

Proszę to dokładniej sprecyzować...
- Korzystając z unijnego dofinansowania z RPO w ramach ii etapu 
programu „Pętla Żuławska”, wybudujemy za 4 mln złotych nowy 
hangar dla jachtów, bo obecny już jest mocno zużyty i niewy-
starczający do współczesnych potrzeb. Umieścimy tam też sani-
tariaty i część administracyjną. Będą też dźwig do podnoszenia 
jachtów, pomosty pływające i miejsca do zimowania jachtów. 
Dokumentacja została przygotowana, wniosek czeka u wojewo-
dy na pozwolenie na budowę. Wspaniale rozwija się współpraca 
z Urzędem Morskim, który nas wspiera gdzie może. 

W czym?
- Będzie pilotował przedłużenie mola o 65 metrów oraz zago-
spodarowanie zarośniętego obecnie basenu zachodniego, na co 
pieniądze będą też ze wspomnianego programu „Pętla Żuław-
ska. Za chwilę będzie pozwolenie na rozbudowę wałów przeciw-
powodziowych od strony Zalewu, dzięki czemu nie będą nam 
zagrażały powodzie w wyniku tzw. cofki. Ta inwestycja w bezpie-
czeństwo stworzy nam dodatkowa atrakcję turystyczną, ponie-
waż na koronie wałów znajdzie się promenada oraz droga tech-
niczna. Będą wejścia i zejścia od strony wody, wykorzystywane 
także do obsługi sportów wodnych. Już jesienią mają odbyć się 
stosowne przetargi i wyłonieni wykonawcy. Nad tą inwestycją 
także czuwa Urząd Morski. 

a jakie atrakcje planujecie od strony Zatoki gdańskiej?
- Przez całą Krynicę Morską wzdłuż wydm i częściowo na jej 
szczycie powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat ścieżka ro-
werowa o długości ponad 20 km. Częścią tej ścieżki będzie pro-
menada nadmorska, która mam nadzieję stanie się ulubionym 
miejscem spacerów mieszkańców Krynicy jak i turystów.  To 
wielki projekt finansowany ze środków unijnych. W przyszłości 
ma być fragmentem rowerowej trasy wokół Bałtyku.  Na razie 
wykonujemy odcinek od Krynicy do Piasków. W tegorocznym 
sezonie letnim już będzie wykorzystywany. Kosztował ok. 4,5 
mln zł, finansowanie z RPO wyniosło aż 85%, a wkład własny 
w połowie pokrył nasz budżet a w połowie Nadleśnictwo Elbląg. 
Serdecznie dziękujemy. Dodatkową wartością jest, że kolejne 
samorządy z Mierzei też budują, więc tą trasą będzie można do-
jechać aż do Mikoszewa. 

Możemy zatem mówić od współpracy dobrosąsiedzkiej?
- Oczywiście. i mamy pewność, że żaden przekop Mierzei ani tej 
trasy rowerowej ani naszej współpracy nie przerwie.
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Hala 
sportowa 
inna niż pozostałe
WiELOfUNKCyJNA HALA SPORTOWA, KTóRA POWSTAłA PRZy ZESPOLE SZKół NR 3 W WEJHEROWiE, 
TO KOLEJNy JUż OBiEKT W MiEśCiE, Z KTóREGO MiESZKAńCy MOGą AKTyWNiE KORZySTAć. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: UM Wejherowo
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Jest wyjątkowy, bo zimą pełni funkcję zadaszonego lodowiska, 
a w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym wykorzystywany będzie 
jako boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. 
Zadaszenie istniejącego, sezonowego lodowiska Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie to inwestycja, która bierze udział w XXi edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2016. Celem kon-
kursu jest wyłonienie i nagrodzenie zrealizowanych przedsięwzięć 
budowlanych ukończonych w danym roku i wyróżniających się 
szczególnymi walorami. W czerwcu br. internauci będą mogli odda-
wać głosy na wejherowską inwestycję. 
Czym nadzwyczajnym wyróżnia się właśnie ta hala? W Wejhero-
wie znajdują się przecież inne sale sportowe oraz ogólnodostępne 
boiska. Wielofunkcyjny obiekt sportowy, który zimą pełni funkcję 
zadaszonego lodowiska, a poza sezonem jest boiskiem do gier ze-
społowych, służyć będzie uczniom placówki i mieszkańcom Wejhe-
rowa przez cały rok. 
O tym, że hala jest nietypowa, decyduje jej konstrukcja. Jeszcze do 
niedawna w tym miejscu było odkryte lodowisko! Funkcjonowało 
od kilku lat - oczywiście tylko w okresie zimowym i przy odpowied-
nio niskiej temperaturze powietrza, a co za tym idzie wykorzysty-
wane było przez krótki okres w roku. Pojawił się więc pomysł, aby 
nad obiektem zbudować zadaszenie, co pozwoliłoby na częściowe 
uniezależnienie funkcjonowania obiektu od pogody.
- Postanowiliśmy zadaszyć lodowisko, które do tej pory wykorzy-
stywane było jedynie przez krótki czas w roku – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik Miasta Wejherowa. - Zadaszenie miało 
umożliwić dłuższą działalność lodowiska. Dzięki konstrukcji latem 
ten sam obiekt, po rozłożeniu mat, będzie służył miłośnikom spor-
tu do uprawiania koszykówki lub siatkówki. Tym samym będzie to 
obiekt całoroczny. Obiekt został wyposażony także w elektrycz-
nie opuszczane tablice do gry w koszykówkę, słupki z siatką do 
gry w siatkówkę oraz ponad 200 plastikowych siedzisk dla kibi-
ców. Z tej wielofunkcyjnej hali sportowej korzystać będą zarówno 
uczniowie szkoły, jak i mieszkańcy miasta. 

Boisko jest uzupełnieniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
przy tej placówce - obok sal gimnastycznych, krytej pływalni, ogól-
nodostępnych boisk i siłowni na świeżym powietrzu. 
inicjatorem i pomysłodawcą inwestycji jest Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, który argumentował, że w naszym klimacie 
pogoda często się zmienia i np. opady deszczu uniemożliwiały ko-
rzystanie z obiektu. Zbudowano zatem zadaszenie, zaś po bokach 
zainstalowano elektrycznie sterowane żaluzje, które w zależności 
od potrzeb można zamykać lub otwierać. 
To jednak nie koniec inwestycji. Przy Zespole Szkół nr 3 już wkrót-
ce zrealizowany zostanie projekt z ubiegłorocznego budżetu oby-
watelskiego „Aktywna Nanicka”. W ramach tej inwestycji powstanie 
wielofunkcyjne boisko do gry w tenisa, koszykówkę i siatkówkę. 
- Zadanie zostanie wykonane w tym roku – wyjaśnia Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Podzieliliśmy tę inwestycję na dwie części. Pierwszy 
etap, który dobiega już końca, to zaprojektowanie boiska. Wkrótce 
ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy realizującego budo-
wę. Kolejna zaplanowana i ważna dla mieszkańców inwestycja to 
budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 
Śmiechowie. Miasto ogłosiło już przetarg na wykonanie projektu 
sali. Po wykonaniu tej dokumentacji zaplanowana jest budowa 
obiektu.
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Ruszyła kolejna edycja Sopockiego Budżetu Oby-
watelskiego. Tym razem urzędnicy zachęcają miesz-
kańców do zgłaszania inwestycji proekologicznych.

- To już siódma edycja Sopockiego Budżetu Obywa-
telskiego – mówi prezydent Jacek Karnowski. - Tym 
razem kładziemy nacisk na zielone inwestycje, więc 
zachęcamy mieszkańców do zgłaszania wniosków 
dotyczących zieleni i ekologii. Stąd hasło tegorocznej 
edycji „BO Sopot gra w zielone!”.
Wnioski składać można przez cały miesiąc za po-
mocą strony www.sopot.pl/bosopot bądź osobiście 
w Urzędzie Miasta. Do dyspozycji mieszkańców jest 
w tym roku około 4 mln zł. 
Strona Sopockiego Budżetu Obywatelskiego to nowa 
platforma, za pomocą której mieszkańcy mogą nie 
tylko składać wnioski, ale i obserwować cały proces 
budżetu partycypacyjnego. Ma też pomóc urzędni-
kom w weryfikacji wniosków i ich ocenie formalnej.
System wykorzystany przez Sopot nosi nazwę „Porto 
Alegre”. Zapewnia on nowoczesną prezentację zgło-
szonych przez mieszkańców propozycji z pełnym 
opisem, galerią zdjęć i lokalizacją na mapie. Projekto-
dawca może kilkoma kliknięciami wydrukować plakat 
reklamujący jego projekt i rozpocząć promocję swo-
jego pomysłu wśród lokalnej społeczności. integracja 
z popularnymi serwisami społecznościowymi ma 
ułatwić mieszkańcom promocję ich projektów wśród 
znajomych. Warto też zaznaczyć, że aplikacja do gło-
sowania automatycznie dopasowuje się do rozmia-
rów ekranu urządzenia użytkownika.

MASZ 
POMYSł? 

ZŁóŻ 
WNiOSEK!

- Sopot w przeszłości gościł artystów, 
którzy nawiązywali do tradycji awan-
gardy - zapewnia  wiceprezydent Jo-
anna Cichocka-Gula. - Współcześnie 
jest miejscem wielu działań muzycz-
nych, teatralnych, których twórcy są 
mocno osadzeni w tradycji poszuki-
wań i eksperymentów stanowiących 
o ich awangardowości.
Sopocki Rok Awangardy zainaugu-
rował wernisaż wystawy „Colours of 
Art z kolekcji Svetlik Art Foundation” 
w Państwowej Galerii Sztuki. Podzi-
wiać można na niej prace Maxa Pech-
steina, Emila Fili, Bohumila Kubisty, 
Frantiska Kupki, Oskara Kokoschki 
czy Alfonsa Muchy. Jesienią w Pań-
stwowej Galerii Sztuki prowadzone 
będą wykłady edukacyjne nt. historii 
Awangardy.
W Muzeum Sopotu niebawem zorga-

nizowana zostanie wystawa „Awan-
garda sen paradoksalny”. Do innych 
ciekawych wydarzeń należy zaliczyć 
koncert Pękala/Kordylasińska/Pęka-
la, który w Teatrze na Plaży zaplano-
wany został na 21 maja.
Dworek Sierakowskich 5 czerwca 
zaprasza na wykład „O awangardzie 
w teatrze na przykładzie sztuk S. 
Mrożka, T. Różewicza i twórców te-
atru absurdu E. ionesco i S. Becketa”. 
Cztery dni później zorganizowany 
zostanie wykład „Języki poezji awan-
gardowej” dr. K. Samsela z Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

RoK 
aWaNgaRdY 
w SOPOcie
Setna rocznica polskiej Awangardy niesie ze sobą wiele interesują-
cych wydarzeń. w Sopocie odbywały się będą rożnego rodzaju kon-
certy, wykłady i wystawy. 
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Konkurs organizowa-
ny jest od 2000 roku, 
a nagrodzone i wyróż-
nione prace za każdym 
razem prezentowane są 
na specjalnej wystawie. 
inauguracji ekspozycji 
w infoBoksie dokonali 
wiceprezydent Marek 
Stępa oraz Piotr Mar-
czak, prodziekan ds. 
kształcenia i promocji 
Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej.

Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu została Agniesz-
ka Ostapiak, autorka pracy „Kulturalna Chylonia – dom kul-
tury i integracji społecznej w Gdyni”. Dodatkowo wyróżniono 
Annę Neumann za pracę „Leśne Laboratorium Edukacyjne 
w Marszewie”.
- Nagroda główna przyznana została za projekt ośrodka kul-
tury w Chyloni – rzecz niewątpliwie w tej dzielnicy przydatną 
i potrzebną. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom konkret-
nego miejsca, w którym została zlokalizowana i w ciekawy spo-
sób wpisuje się w tamtejszą architekturę – wyjaśnił werdykt 
jury Marek Stępa.
Praca, która otrzymała wyróżnienie, dotyczy leśnego ogrodu 
dendrologicznego w Marszewie, a dokładniej zespołu eduka-
cyjno-promocyjnego. Na 
wystawie można obejrzeć 
też prace: Anny Modrze-
jewskiej „Stanica harcer-
ska w Gdyni”, Michała Wia-
tera „Muzeum Wzornictwa 
Polskiego. Uzupełnienie 
zabudowy kwartałowej 
w Gdyni na ulicy Dworco-
wej i Starowiejskiej” oraz 
„Rewitalizacja i uzupeł-
nienie zabudowy przy ul. 
Dworcowej w Gdyni”.

GDyNiA OCZAMi 
MłODYCH 

ARCHITEKTóW
Prezydent Gdyni po raz kolejny przyznał nagrodę dla autora 
najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej. Zwyciężył 
projekt „Kulturalna chylonia” autorstwa Agnieszki Ostapiak. 

Są młodzi, mają głowy pełne pomysłów i mnóstwo za-
pału do pracy. Zwycięzcy konkursu Junior Biznes uho-
norowani zostali w trakcie uroczystej gali z udziałem 
prezydenta Gdyni.

Zmagania podzielone zostały na dwie kategorie – Junior 
Biznes (dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjal-
nych) oraz Junior Biznes GiM (dla uczniów gdyńskich 
gimnazjów). W obydwu kategoriach uczniowie pracowali 
w grupach. Brali także udział warsztatach: z zarządzania 
projektami, wystąpień publicznych czy tworzenia filmów. 
W kategorii Biznes Junior finaliści mieli za zadanie przy-
gotować projekt, który odpowiadałby na potrzeby ich 
lokalnej społeczności. W tym przypadku najlepiej spisała 
się drużyna z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicz-
nych, która przygotowała pracę pn. „Ekonomik Dzieciom”. 
Z kolei w kategorii Junior Biznes GiM zadanie finalistów 
polegało na stworzeniu filmu na temat: „Co znaczy być 
przedsiębiorczym?” Z największym uznaniem konkurso-
wego jury spotkała się projekcja grupy z Gimnazjum nr 
1 w Gdyni.
Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostali podczas uroczy-
stości, która odbyła się w Gdyńskim Centrum Filmowym. 
Zmagania odbywały się między innymi przy współpracy 
z Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Gdyńską Szkołą 
Filmową.

JuNIoR 
BIZNeS 
ROZSTRZyGNięTy
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Kapituła Nagrody Teatralnej Miasta 
Gdańska uznała, że w tym roku naj-
bardziej poruszyła ich sercami kre-
acja Ryszarda Minkiewicza w operze 
Krzysztofa Pendereckiego „Czarna 
Maska”. Mirosława Kaczmarka doce-
niono za scenografię do znakomitych 
spektakli zrealizowanych w Teatrze 
Wybrzeże. Romuald Wicza-Pokoj-
ski, dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru Miniatura, otrzymał laury za 
całokształt dorobku artystycznego. 
Nagrodę Honorową Prezydenta Mia-

sta Gdańska otrzymał Teatr Wybrze-
że za spektakl „Kreacja” w reżyserii 
Jarosława Tumidajskiego.
W imieniu Mieczysława Struka ludzi 
teatru oceniała również Kapituła, 
która sprawiła, że Nagrody Teatralne 
Marszałka Województwa Pomorskie-
go trafiły do rąk dwóch reżyserów, tj. 
Krzysztofa Babickiego i Jarosława 
Tumidajskiego. Podwójnym wygra-
nym okazał się Mirosław Kaczmarek, 
który dwukrotnie uhonorowany zo-
stał za scenografię do spektakli „Kre-

acja”, „Uwiedzeni”, „Fahrenheit 451” 
i „Krzyżacy”. Nagrodami specjalnymi 
marszałka uhonorowani zostali: Do-
rota Anna Dąbek, Ewa ignaczak, iwo 
Vedral oraz Ewelina Ziemba.

LudZIe teatRu 
nAGROdZeni

Marszałek województwa pomorskiego 
i prezydent Gdańska nagrodzili artystów 
oraz reżyserów. Uroczysta gala z okazji 
Międzynarodowego dnia Teatru zorgani-
zowana została w Teatrze wybrzeże.

Stolica Pomorza niczym dzielnica Los An-
geles będzie miała swój własny wielkofor-
matowy napis. wybrano już wstępne pro-
jekty nowej wizytówki Gdańska. 

W sumie na konkurs wpłynęło niemal pięć-
dziesiąt prac. ich autorami byli studenci 
kierunków artystycznych, profesjonalne 
biura projektowe, a także osoby prywatne. 
Najlepsze koncepcje wybrano nie tylko na 
podstawie wyglądu i estetyki, ale także do-
świadczenia ich autorów. 
- Po konsultacjach z wyłonionymi autorami 
prac oraz po dosłaniu niezbędnych wy-
tycznych zostanie wybrany projekt, który 
jeszcze przed wakacjami stanie w Gdań-
sku – informują przedstawiciele Fundacji 
Gdańska.

gdańSK 
JAK HOllyWOOD

Napis ma stać się nową atrakcją turystycz-
ną, podobnie jak ma to miejsce w innych 
popularnych miastach - Amsterdamie, Los 
Angeles czy Budapeszcie. Nowa wizytówka 
Gdańska ma być konstrukcją mobilną, któ-
rą w dowolnym momencie będzie można 
przestawić w inne miejsce.
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Chodzi o dość spory teren, o powierzchni ok. 4 hektarów. Nierucho-
mości które będą przeznaczone na sprzedaż znajdują się w dzielni-
cy Stara Rumia, na końcu nowo wybudowanej ulicy Borówkowej.
- Rumia jest miastem o atrakcyjnym położeniu, przy wzgórzach 
morenowych, korzystnym mikroklimacie i doskonale skomuniko-
wanym z Trójmiastem – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Bardzo dużą wagę przykładamy do jakości życia mieszkańców, 
co potwierdzają ciągle zwiększające się nakłady inwestycyjne. M.in. 
dzięki tym działaniom w naszym mieście ciągle budowane są nowe 
domy, a liczba mieszkańców sukcesywnie rośnie.
Warto dodać, że inwestycja polegająca na budowie ul. Borówkowej 
wraz z odcinkiem ulicy Wiązowej pozwoliły na uruchomienie w tym 
miesiącu komunikacji miejskiej (autobusowej) do tej części miasta. 
Warto dodać, że Stara Rumia do tej pory nie była skomunikowana 
i autobus miejski dojechał tam po raz pierwszy w historii.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyznacza 
konkretne wskaźniki i parametry działek, które znajdują się na rze-
czonym terenie. i tak powierzchnia działki dla zabudowy bliźniaczej 
nie może być mniejsza niż 350 m2, zaś dla zabudowy szeregowej 
- 200 m2. Procent zabudowy będzie wynosił dodo 30% (zabudo-
wa bliźniacza) lub do 45% (zabudowa szeregowa). Powierzchnia 

biologicznie czynna to minimum 35%, zaś wysokość zabudowy nie 
będzie przekraczać 12 m. 
Nieruchomości, położone  na końcu nowo wybudowanej ulicy 
Borówkowej, posiadają uzbrojenie (wodę, kanalizację, gaz, prąd). 
Teren jest płaski i niezadrzewiony, działki mają odpowiednie 
kształty, umożliwiające podziały pod zabudowę szeregową oraz 
bliźniaczą, do posesji jest dogodny dojazd, gdyż – jak już wspo-
mnieliśmy – została tam wybudowana nowa droga: ul. Borówkowa 
i odcinek ul. Wiązowej. Dodatkowymi zaletami są bliskość Szkoły 
Podstawowej nr 1, Przedszkola Publicznego Bajka oraz przedszkoli 
niepublicznych.
Szczegółowe zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego „Stara Rumia” znajdują się w Biuletynie informacji Pu-
blicznej: bip.rumia.pl/Article/id,110.html; pozycja nr 80.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ RUMSCY URZęDNICY: 

Jarosław Podsiadło z Wydziału Rozwoju Miasta, tel. 58 679 65 30, 
kom. 519 390 542, e-mail: j.podsiadlo@um.rumia.pl 
Joanna Jażdżewska – Reszka, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami, tel. 58 679 65 24, kom. 693 528 332, e-mail: j.reszka@um.rumia.pl.

teReNY Pod NoWe 
oSIedLe W RuMI

ZABUDOWA JEDNORODZiNNA ORAZ BLiźNiACZA Z MOżLiWOśCią PROWADZENiA USłUG POWSTANiE NA 
TERENiE, KTóRy GMiNA MiEJSKA RUMiA W NAJBLiżSZyM CZASiE PLANUJE PRZEZNACZyć NA SPRZEDAż. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: UM Rumia

nIeRUchoMoŚć nA SPRZeDAż PRZy UlIcy BoRóWkoWej
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cedry wielkie przystąpią, jako jedyna gmina wiej-
ska, do tegorocznej akcji „Rowerowy Maj”.

Oficjalna inauguracja akcji miała miejsce podczas Bike 
Festiwalu w gdańskim AmberExpo. W tym roku w 21 
miastach i gminach łącznie udział weźmie 397 szkół 
i przedszkoli, 153 tysiące potencjalnych uczestników. 
Kampanię realizować będą: Gdańsk, Warszawa, Kra-

ków, Wrocław, Lublin, Gdynia, Rybnik, Tychy, 
Elbląg, Płock, Zamość, Tczew, 

Sopot, Skawina, Żukowo, 
Wadowice, Włodawa, 

Puck, Kalety, Nowy-
Dwór Gdański oraz 
Cedry Wielkie.
Udział Gminy Ce-
dry Wielkie w tej 

kampanii jest zna-
czący, gdyż pierwszy 

raz od początku istnienia akcji w towarzystwie du-
żych miast występuje gmina wiejska. Wspólnie z de-
legacjami większości miast realizujących tegoroczną 
edycję kampanii, również Gmina Cedry Wielkie pro-
mowała „Rowerowy Maj” wśród licznie obecnych mi-
łośników rowerów i aktywnego wypoczynku, a także 
wystawców z branży rowerowej i turystycznej. Całość 
wydarzenia realizowana była w dniach 1-2 kwietnia 
w ramach Free Time Festiwal 2017- multidyscyplinar-
nego banku pomysłów twórczego i przyjemnego spę-
dzania czasu wolnego, który rokrocznie bije rekordy 
frekwencji, zarówno wystawców jak i zwiedzających. 
Fantastyczna frekwencja, doskonała atmosfera, wi-
dowiskowe pokazy, mnóstwo konkursów, zabaw i in-
nych atrakcji sportowych oraz pozytywnych komen-
tarzy uczestników, było idealną okazją do promocji 
Gminy Cedry Wielkie, którą spotkać można było na 
dwóch stanowiskach: Starostwa Powiatu Gdańskiego 
i Pętli Żuławskiej.

ROWeROWy MAJ W GMiNiE

Boisko trawiaste przy Szkole Podsta-
wowej w Wocławach zostanie prze-
budowane na boisko wielofunkcyj-
ne o nawierzchni poliuretanowej 
wodoprzepuszczalnej.
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry 
Wielkie, 20 marca bieżącego roku 
podpisał umowę na realizację pro-
jektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego, 
ogólnodostępnego boiska sportowe-
go  w  miejscowości Wocławy w Gminie 
Cedry Wielkie.Całkowity koszt przedsię-
wzięcia to kwota 303 tys. złotych, z czego 
192 tys. zł stanowi dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”. Projekt obejmuje przebudowę 
boiska trawiastego na boisko   wielofunk-
cyjne o nawierzchnipoliuretanowej wodo-

uMoWa 
Na ModeRNIZaCJĘ 
BoISKa

przepuszczalnej. Jest to najwyższej jakości 
nawierzchnia zapewniająca bezpieczeń-
stwo oraz komfort gry. Boisko będzie miało 
powierzchnię 819 m2. Wokół niego zostanie 
wykonane ogrodzenie o wysokości 4 me-
trów. W obrębie boiska zostaną wykonane 

ciągi piesze, pieszo-jezdne z kostki 
brukowej oraz zostaną ustawione 2 

ławki i kosz na śmieci.  W trakcie inwe-
stycji zostaną wytyczone następujące 

rodzaje boisk: boisko uniwersalne do piłki 
ręcznej, boisko do siatkówki, boisko trenin-
gowe do koszykówki.
- Boisko stanie się dla mieszkańców Gminy 
miejscem, w którym będą mogli spędzać 
wolny czas, wspólnie organizować sporto-
we rozgrywki, jak również inne spotkania – 
podkreślają urzędnicy gminni.
inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze 
w roku bieżącym.
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Materiał został pierwotnie opublikowany w magazynie Menadżer Floty: Forum Biznesowe –3/2017. Skróty pochodzą od redakcji.

Dla przypomnienia – Akademia Menadżera Floty to cykl szkoleń 
regionalnych adresowanych do firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, użytkujących floty liczące od kilku do kilkudzie-
sięciu pojazdów. „Menadżer Floty: Forum Biznesowe” proponuje 
szkolenia o wymiarze maksymalnie praktycznym. 
Zapotrzebowanie na informacje o zarządzaniu flotami wśród przed-
stawicieli MŚP jest bardzo duże, o czym świadczy fakt, że w Cho-
rzowie zorganizowaliśmy nie jedno, ale dwa szkolenia Akademii. 
Odbyły się one 22 i 23 lutego w Hotelu Focus. Szkolenie w Olszty-
nie zostało przeprowadzone 23 marca w Hotelu Omega.
Szkolenia poprowadzili cenieni specjaliści rynku flotowego i mo-
toryzacyjnego, w tym Kamil Jakacki, dyrektor sprzedaży Cartrack 
Polska, Łukasz Jania, prezes zarządu Fleet Partners, Maciej Zwiew-
ka, Brand Manager Volkswagen Leasing GmbH, Paweł Murszewski, 
koordynator szkoleń produktowych marki Volkswagen.
W Chorzowie po raz pierwszy swój panel mieli Beata Bublewicz 
i Mariusz Korpoliński, stali felietoniści magazynu „Menadżer Floty: 
Forum Biznesowe”. Wystąpili oni także w Olsztynie. W obu miastach 

poprowadzili szkolenie z kompetencji miękkich pt. „8 AWD, czyli 
jak zwiększyć swój życiowy napęd”. Beata Bublewicz to posłanka 
na Sejm trzech kadencji, prezes Fundacji im. Mariana Bublewicza, 
koordynator Krajowej Dekady Działań BRD w Polsce. Powołała do 
życia pierwszy w historii Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. Mariusz Korpoliński to aktor, dziennikarz, 
konferansjer i pedagog, certyfikowany spiker stadionowy PZPN 
i ekspert w branży eventowej.
Uczestnicy Akademii Menadżera Floty tradycyjnie mogli odbyć 
jazdy testowe samochodami z gamy marki Volkswagen. 
Partnerem głównym Akademii Menadżera Floty jest Volkswagen. 
Partnerami merytorycznymi są Fleet Partners, Volkswagen Finan-
cial Services Polska i Cartrack Polska. Organizatorem jest „Mena-
dżer Floty”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym 
szkoleniu, które odbędzie się 19 kwietnia w Siedlcach.
Więcej szczegółów na temat Akademii: www.akademia.menadzer-
floty.pl.

AkAdemiA menAdżerA 
Floty w chorzowie 
i olsztynie
KOLEJNE SZKOLENiA Z CyKLU AKADEMiA MENADżERA fLOTy ODByły Się W OLSZTyNiE i CHORZOWiE. 
NA śLąSKU ZAiNTERESOWANiE ByłO TAK DUżE, żE ZORGANiZOWALiśMy DODATKOWE SPOTKANiE.

ZDjĘcIA: materiały prasowe



 70    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

litewSka 
Polityka 
niezależności 
- energetycznej
LiTWA JESZCZE BARDZiEJ NiźLi POLSKA JEST ZALEżNA OD ROSyJSKiEJ ENERGETyKi. ZALEżNOść 
W DOSTAWACH GAZU ZOSTAłA MOCNO OGRANiCZONA, DZięKi POWSTANiU W KłAJPEDZiE, 
PłyWAJąCEGO TERMiNALA LNG.

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Pozwala to na dywersyfikację dostaw błękitnego paliwa. Energia 
elektryczna płynie natomiast w większości z Rosji, lub też pocho-
dzi z elektrowni, co prawda litewskich, ale obsługiwanych paliwem 
pochodzącym z Rosji – energoblok w podwileńskich Elektrenach. 
Stąd trwające starania władz litewskich do uruchomienia kolejnych 
połączeń energetycznych z Polską. Obecnie działa już przekazu-
jący energię elektryczną „Litpollini” ale Litwini nalegają na urucho-
mienie drugiej nitki połączenia. To pozwoliłoby na uniezależnienie 
się od rosyjskiego dyktatu energetycznego.   
Połączenie gazowe z Polską (GiPL) jak i analogiczne elektryczne 
(Litpollink ii) funkcjonują w litewskiej publicystyce jako element 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Władzom Litwy chodzi 
o to, by nie dopuścić, iżby państwo stało się wyspą na energetycz-
nej mapie Europy. Wyspą zależną, energetycznie, od agresywnego 
sąsiada, który bardzo chętnie korzysta z europejskiej transparent-
ności, wchodząc na europejskie rynki energetyczne, ale jednocze-
śnie wcale nie ma zamiaru odwdzięczyć się tym samym. Elemen-
tem uniezależnienia ma być druga linia Litopollink oraz gazowy 
GiPL. To wedle Wilna, strategiczne dołączenie do energetycznej 
Europy. 
Rozbudowa infrastruktury już teraz doprowadza do nadmiaru 
energii na litewskim rynku. Działają bowiem stare połączenia z Ro-
sją, ale dochodzą jeszcze dostawy gazu przez Kłajpedę. Nikt na 
Litwie nie przedstawia wyliczeń czy rozbudowa instalacji elek-
trycznych oraz gazowych (na czele z gazoportem w Kłajpedzie) 
opłaci się ze względów ekonomicznych. Dlatego przedstawia się 
różne pomysły jak ten surowiec zbywać. Jednym z pomysłów jest 
choćby idea sprzedawania gazu na morzu, statkom używającym 
tego paliwa jako napędu. 
Nie należy jednak wykluczać późniejszego eksportu litewskiej 
energii do Polski przez LiTPOLLiNK – obydwie jego nitki. Bo prze-
cież nikt od zysków odżegnywać się nie będzie. Przy czym o wiele 
bardziej prawdopodobne byłoby raczej przesyłanie do Polski ener-
gii idącej na Litwę ze Szwecji (Litwa jest połączona podmorskim 
kablem ze Skandynawami) i Rosji. Litwa jak na razie tej energii 
produkuje mało. Przy czym już obecnie daje się zauważyć, iż litew-
ska giełda energetyczna jest coraz tańsza. Dostawy rosyjskiego 
prądu na Litwę, jak i do wszystkich krajów bałtyckich, są łatwiej-
sze bo tu działają wzajemne, posowieckie, systemy synchronicz-
ne. Połączenia z Polską i Szwecją są asynchroniczne. Połączenia 
asynchroniczne są jednak możliwe dzięki specjalnym urządzeniom 
adaptującym.  

Tematy energetyczne wzbudzają także wielkie dyskusje w świecie 
polityków. Teoretycznie wszyscy są za unifikacją z Europą. Najbar-
dziej jednoznacznie i bezwarunkowo tej unifikacji chcieliby konser-
watyści. Nie odżegnują się od niej także socjaldemokraci. To naj-
ważniejsze dwie partie, uczestnicy politycznego życia Litwy. Przy 
czym bardzo często są to ogólnikowe hasła, które każdy może ro-
zumieć po swojemu. Brak jednoznacznych pomysłów jak te hasła 
realizować. Co prawda konserwatyści, w jednej z poprzednich ka-
dencji parlamentu przyjęli deklarację, że obowiązkiem władz Litwy 
jest wprowadzić kraj do europejskiego systemu energetycznego 
najpóźniej do roku2020. Obecnie już widać, że jest to absolutnie 
nierealne. Specjaliści litewscy mówią teraz o roku 2025. 
Za unifikacją energetyczną z Unią Europejską opowiadają się tak-
że liberałowie. Tylko ugrupowania byłego prezydenta, Rolandasa 
Paksasa oraz mocno prorosyjska Partia Pracy Viktorasa Uspaski-
cha niby są za łączeniem z Europą, w dziedzinie energetyki, ale 
jednocześnie dyskretnie napomykają, że to powinno być poparte 
rachunkiem ekonomicznym. Tyle, że tego rachunku nikt nie potrafi 
przedstawić. No więc można odczytać deklaracje tych ugrupowań, 
że właściwie to im bardziej podoba się obecne związanie energe-
tyczne z Rosją.  
Widać tu jednoznacznie, iż podstawową przyczyną szybkiej rozbu-
dowy łączników energetycznych oraz plany dalszej rozbudowy łą-
czy z Europą, to przede wszystkim chęć pokazania społeczeństwu 
– wyborcom, że kraj całkowicie zrywa z sowiecką przeszłością. Nie 
widać tu jakichś głębszych przyczyn ekonomicznych.  
Projekty budowy kolejnych łączy energetycznych z Polską, wedle 
przedstawicieli litewskich władz, „same się lobbują” w Brukseli. Bo 
strategia Unii Europejskiej mówi o konieczności budowy takich po-

łączeń. Nawet są na to pieniądze unijne. 
Kierunek lobbyingu litewskiego w Bruk-
seli będzie więc szedł w kierunku wyka-
zania, że to Polska jest hamulcowym eu-
ropejskich projektów energetycznych, 
włączających kraje bałtyckie do ogól-
noeuropejskiego systemu. Bo władze 
w Warszawie nie za bardzo chcą konku-
rencyjnych dostaw energii z Litwy.
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FREE TiME FESTiWAL to gratka dla tury-
stów, podróżników, rowerzystów, rodzin 
z dziećmi,  a także bank pomysłów jak twór-
czo i przyjemnie spędzać czas wolny. 
Na festiwalowej scenie zaprezentował się 
także deweloper, gdańska firma EURO 
STyL z propozycją dwóch nietuzinkowych 
osiedli, na których wspólny mianownik sta-
nowią fantastyczne atrakcje umożliwiające 
mieszkańcom aktywne spędzanie czasu.
Mowa tu o Osiedlu Horyzont, położonym na 
granicy Gdańska i Borkowa. inwestycja re-
alizowana jest już od kilku lat przez dewelo-
pera w oparciu o ideę samowystarczalnego 
osiedla- miasteczka z bogatą infrastrukturą 
usługowo- rekreacyjną. Na terenie osiedla 
znajduje się największa strefa sportu w tym 
rejonie: klub fitness, boisko wielofunkcyj-
ne oraz korty tenisowe, a po sąsiedzku 
znajdują się korty do gry w squasha. Dla 
najmłodszych mieszkańców funkcjonują 
dwa bogato wyposażone place zabaw oraz 
duże przedszkole. Rozpoczęła się sprzedaż 
dwóch ostatnich budynków (11 i 12), które 
zamkną miasteczko Nowy Horyzont od ul. 
Harmonijnej. Odbiór mieszkań planowany 
jest na 2018 rok.
Mieszkańców Gdyni zainteresuje tymcza-
sem drugie osiedle, którego premiera nastą-
pi wkrótce. Z założenia będzie to nowocze-
sne, najbardziej prospołeczne osiedle w oko-
licy, które powstanie na terenie rejonu Gdyni 
Północnej – Pogórza. inwestycję wyróżniać 
będą wyjątkowe walory rekreacyjne na osie-
dlu, pozwalające ciekawie spędzić czas bez 
względu na porę roku. Unikalna przestrzeń 
wspólna będzie zachęcała dzieci do wyjścia 
na podwórko, a ich rodziców do aktywnego 

spędzania czasu z pociechami i sąsiadami 
niezależnie od pogody. Niewątpliwym atu-
tem osiedla będzie Port Beaufort’a stanowią-
cy zadaszoną wiatę z atrakcjami takimi jak 
ping-pong, stoliki do gier planszowych i inne. 
W zielonej części osiedla Beauforta zlokali-
zowane będą zewnętrzne udogodnienia dla 
sportowców - boisko wielofunkcyjne, siłow-
nia zewnętrzna oraz ścianka wspinaczkowa. 
Amatorów wycieczek rowerowych ucieszą 
stacje serwisowe dla rowerów oraz stojaki 
rowerowe zlokalizowane przed wejściami do 
budynków, przy Porcie Beaufort’a oraz przy 
lokalach usługowych. Do dyspozycji naj-
młodszych mieszkańców przewidziano nie-
tuzinkowe obiekty służące świetnej zabawie 
na powietrzu: tyrolkę, pająka z lin, ślimaka 
oraz domek w atrakcyjnym, komponującym 
się z krajobrazem gminy stylu nadmorskim, 
dającym możliwość zabawy także w desz-
czowe dni. Dla młodych miłośników przyro-
dy zaplanowano zielnik i pola uprawne, czyli 
miejsca służące budowaniu świadomości 
ekologicznej.
Bogato zaaranżowane przestrzenie obu 
osiedli, właśnie pod kątem aktywności fi-
zycznej spotkały się entuzjastycznym przy-
jęciem wśród gości zwiedzających Festiwal.

W GDAńSKU ODByłA Się 
NiETUZiNKOWA iMPREZA fREE 
TiME fESTiWAL 2017, KTóRA 
PRZyCiąGNęłA UWAGę OSóB 
PROWADZąCyCH AKTyWNy 
i ZDROWy TRyB żyCiA ORAZ 
POSZUKUJąCyCH CiEKAWyCH 
ATRAKCJi KULTURALNO- 
REKREACyJNyCH.

Euro 
Styl 
Na FRee 
tIMe 
FeStIWaL 
2017

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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boom 
na biurowce
TRóJMiASTO STAJE Się CORAZ BARDZiEJ ATRAKCyJNyM RyNKiEM BiUROWyM W POLSCE. POD 
WZGLęDEM PODAży  POWiERZCHNi POBiłO NAWET WROCłAW i KATOWiCE A NAZWy ZAGRANiCZNyCH 
KORPORACJi, KTóRE TWORZą SWOJE ODDZiAły WłAśNiE TUTAJ WyWOłUJą ZAZDROść W iNNyCH 
REGiONACH KRAJU.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

toRUS AlcheMIA WIZUAlIZAcjA III etAPU



- Rok 2017 zaczął się 
dla nas spektakularnym 
sukcesem: w lutym swo-
je centrum usług wspól-
nych otworzył w Gdań-
sku globalny lider bran-
ży modowej, firma Swa-
rovski, dołączając do 
takich gigantów rynku 
jak intel, Bayer, Sony 
Pictures, ThyssenKrupp, 
Lufthansa, Boeing czy 
Amazon, których nie 
trzeba przedstawiać. 
W chwili obecnej dwa kolejne projekty szykują już przy naszym wspar-
ciu strategię wejścia na lokalny rynek- ich nazwy zostaną oficjalnie 
ujawnione już niedługo. Lista potencjalnych projektów wygląda rów-
nież obiecująco, ale ze względu na poziom skomplikowania takich pro-
cesów trzeba jeszcze poczekać na finalną decyzję inwestorów.
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O ogromnym zainteresowaniu nowoczesnymi biurami w Trójmie-
ście można się przekonać na własne oczy chociażby w gdańskiej 
dzielnicy Przymorze. Bo właśnie tam, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Uniwersytetu Gdańskiego od kilku lat powstają nowczesne 
kompleksy biurowe – rośnie kolejny budynek kompleksu Alche-
mia, powstaje także siódmy z kolei budynek Olivia Businnes Cen-
tre. Dużym zainteresowanie cieszą się także tereny zlokalizowa-
ne bliżej centrum, gdzie powstał 
biurowiec C200 Office i Tryton Businnes House. W tym ostatnim 
biurowcu intel wynajął aż 10 800 m2 powierzchni  i taka trans-
akcja wskazywana jest przez firmę doradczą JLL wśród najwięk-
szych i krajowych transakcji 2016 roku.
Skąd takie zainterersowanie Trójmiastem? Eksperci i dorad-
cy wskazują kilka różnorodnych powodów. Wśród nich często 
pojawia się wątek wyjątkowo dobrego dostępu do wykształco-
nych pracowników. Kluczowa będzie tutaj znajomość języków 
skandynawskich.
- Geograficzne i historyczne więzi uczyniły z Trójmiasta 'Nor-
dyckiego łącznika' dla Polski – zaznacza Marcin Grzegory, za-
stępca Dyrektora invest in Pomerania - inicjatywą, która pomaga 
inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na 
Pomorzu.
Najstarsza i największa w kraju filologia Skandynawska na Uni-
wersytecie Gdańskim, 
rzesze turystów przybywające dzięki najgęstszej siatce połą-
czeń z gdańskiego lotniska do Skandynawii, czy setki Szwedów 
i Norwegów studiujące na lokalnych uczelniach, to źródło 
dostępności kadr biegle władających językami północy Europy. 
Niesłabnącą popularnością cieszy się też język niemiecki, coraz 
częściej słyszy się francuski i hiszpański dzięki wymianom i prak-
tykom studenckim, a popularność odzyskuje język  rosyjski.
W rozmowie z "Expressem Biznesu" Marcin Grzegory wskazuje 
także trójmiejską (a dokładnie - gdyńską) siedzibę europejskie-
go rekordzisty sektora BSS pod względem liczby obsługiwanych 
języków: Thomson Reuters ma ich "na pokładzie" aż 34.

JAKOŚć żYCIA,KTóRA PRZYCIĄGA 

Według ekspertów - Trójmiasto, jako jedna z najpopularniejszych 
destynacji turystycznych w Polsce może się pochwalić także wy-
jątkowo wysoką jakością życia. A to przyciąga tutaj potencjal-
nych pracowników i firmy, które właśnie w takim miejscu chcą 
tworzyć przyjazne, nowoczesne biura.
-Zdecydowanie jakość życia to ogromny atut Trójmiasta i jeden 
z  najważniejszych czynników przyciągających kolejne inwesty-
cje. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie tzw. work-life balance, 
myślę, że można zaryzykować tezę, iż atut ten będzie z czasem 
jedynie zyskiwał na znaczeniu, zwiększając atrakcyjność inwe-
stycyjną – uważa Marcin Faleńczyk, szef trójmiejskiego biura 
firmy doradczej  JLL.
Na jakość życia wpływa oczywiście środowisko naturalne, 
a w przypadku Trójmiasta do aglomeracji mocno przyciąga do-
bra jakość powietrza. Potencjalny pracownik zagranicznej kor-
poracji, która ma siedziby w różnych rejonach kraju chętnie prze-
niesie się właśnie do miasta, które zapewni mu wiele możliwości 
rekreacji na wolnym powietrzu i gdzie problem smogu praktycz-
nie nie występuje. 

- Bezpośrednimi użyt-
kownikami nowocze-
snych powierzchni 
biurowych są głównie 
młodzi ludzie, co wynika 
z charakteru najemców, 
mający określone po-
trzeby i styl życia. Jakość 
budynku, jego lokaliza-
cja, dostępne na miejscu 
usługi często stanowią 
w ich oczach dodatko-
wy atut przemawiający 
na korzyść konkretnego 
pracodawcy. Można więc powiedzieć, iż deweloperzy poniekąd 
wspierają procesy rekrutacyjne swoich najemców.

roK rozpoczęty 
od suKcesu

MARCIN GRZEGORY, Zastępca Dyrektora Invest in Pomerania

biurowce dla 
młodych ludzi

MARCIN PIĄTKOWSKI, Dyrektor ds. komercjalizacji 
w firmie Torus, będącej deweloperem kompleksu Alchemia
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Doradcy branży nieruchomości biurowych 
podkreślaja również, że udane inwestycje 
po prostu muszą przyciągnąć do regionu 
kolejnych inwestorów. 
- Niewątpliwie główną siłą Trójmiasta są 
zasoby ludzkie i dostępność wysoko wy-
kfalifikowanej, młodej i ambitnej kadry. 
Niesłabnąca aktywność lokalnych dewelo-
perów oraz rozpoczynanie inwestycji przez 
nowe podmioty są wyraźnymi sygnałami 
dla przyszłych najemców. Firmy, które inte-
resują się danym rynkiem analizują również 
rozwój obecnych już podmiotów, trójmiej-
ski rynek ma wiele przykładów firm które 
powiększyły skalę swojego biznesu i de-
cydowały się na relokację czy ekspansję 
– zaznacza Mariusz Wiśniewski, Dyrektor 
w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, 
Region Północy w firmie doradczej CBRE 

JAKOŚć POWIERZCHNI

O popularności Trójmiasta wśród najem-
ców na pewno decyduje również jakość 
powierzchni biurowej. Tym bardziej, że 
według ekspertów razem ze zwiększonym 

zainteresowaniem trójmiejskimi powierzch-
niami biurowami rosną też oczekiwania. 
A dodatkowym czynnikiem jest konkuren-
cja wśród developerów. 
- Oczywiście do najważniejszych kryteriów 
wyboru nowego biura należą koszty najmu, 
lokalizacja – możliwość dojazdu samocho-
dem oraz dostęp do środków transpor-
tu publicznego, udogodnienia w samym 
obiekcie i okolicy, w tym np. oferta restau-
racyjna i usługowa, siłownia, stojaki rowero-
we, liczba miejsc parkingowych, kiosk etc. 
Liczy się również elastyczność powierzch-
ni i możliwość jej adaptacji do potrzeb 
firmy. Najemcy patrzą na standard biura 
– jakość materiałów wykończeniowych, 
reprezentacyjność recepcji etc. W cenie są 
nowocześnie zaaranżowane, komfortowe 
powierzchnie sprzyjające różnym stylom 
pracy – podpowiada  Marcin Faleńczyk
Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercja-
lizacji w firmie Torus (deweloper komplek-
su Alchemia) zwraca natomiast uwagę, że 
przy projektowaniu budynków uwzględnia 
się przede wszystkim potrzeby najemców, 
ale także ogólnie panujące na rynku tren-

dy i zmiany społeczno-kulturowe. A wspo-
mniane trendy kładą obecnie nacisk na 
pracownika, jego oczekiwania i komfort 
pracy. 
- Warto podkreślić, że bezpośrednimi użyt-
kownikami nowoczesnych powierzchni biu-
rowych są głównie młodzi ludzie, co wynika 
z charakteru najemców, mający określone 
potrzeby i styl życia. Jakość budynku, jego 
lokalizacja, dostępne na miejscu usługi 
często stanowią w ich oczach dodatkowy 
atut przemawiający na korzyść konkretne-
go pracodawcy. Można więc powiedzieć, iż 
deweloperzy poniekąd wspierają procesy 
rekrutacyjne swoich najemców – uważa 
przedstawiciel firmy Torus.

ALCHEMIA I OBC 
– NAJWAżNIEJSI GRACZE 

Wszystkie raporty i analizy polskiego rynku 
biurowego prognozują jego wzrost w 2017 
roku. Ten pozytywny trend ma dotyczyć 
również Trójmiasta. Analitycy  firmy JLL 
jako dwie kluczowe inwestycje biezącego 
roku wskazują Olivia Star,  która powstaje 
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- Trójmiasto cieszy się 
nieustającym zaintere-
sowaniem inwestorów, 
a do najbardziej spekta-
kularnych debiutów firm 
zagranicznych w ostat-
nich 2-3 latach zaliczamy 
inwestycje takich 
marek jak Swarovski, 
State Street, Alexander 
Mann Solutions, Thys-
senKrupp, Ciklum czy 
Luxoft. Na koniec 2016 
r. poziom pustostanów 
w Trójmieście wynosił 11,1%, 
a w budowie pozostawało ponad 150 000 mkw., co oznacza, że moż-
liwy jest wzrost pustostanów. Warto jednocześnie zauważyć, że nowe 
duże projekty znalazły już pierwszych najemców, takich jak Lufthansa, 
Luxoft, Sii, Schibsted czy Nordea Capital Markets, co potwierdza do-
bre perspektywy dla rynku.

w ramach kompleksu Olivia Business Center i trzeci etap kom-
pleksu Alchemia, czyli budynek Argon.
W przypadku tego ostatniego biurowca o dużej popularności 
mówić można już teraz. Wiadomo bowiem, że aktualnie  bu-
dynku zakontraktowanych jest 3 najemców biurowych. 
-Są to duże, międzynarodowe marki, jak firma Luxoft, która 
od niedawna rozwija działalność w Trójmieście oraz Lufthan-
sa Systems Poland, która przenosi się do Alchemii z innego 
biurowca w Gdańsku. Kolejnym najemcą, który także relokuje 
swoją lokalną działalność do Argonu jest Grupa Wirtualna Pol-
ska – informuje Marcin Piątkowski z firmy Torus.
Argon zostanie oddany do użytku we wrześniu bieżącego 
roku. Ten czternastokondygnacyjny budynek, który powstaje 
przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Kołobrzeską  będzie 
oferował  łączną  powierzchnia do wynajęcia (GLA) w wysoko-
ści prawie 39 tys. mkw, 
przy całkowitej powierzchni typowego piętra 3 tys. mkw..
- Tak duża powierzchnia w ramach jednego piętra jest unikato-
wym rozwiązaniem na trójmiejskim rynku biurowym. Pozwala 
ona optymalnie wykorzystać przestrzeń i daje wyjątkową swo-
bodę aranżacyjną – podkreślają przedstawiciele dewelopera. 
Na określenie unikalny budynek biurowy zasługuje także 180 
metrowy budynek Olivia Star, który będzie najwyższym bu-
dynkiem w północnej Polsce i jednym z najwyższych w kraju. 
Według zapowiedzi dewelopera Olivia Star będzie wyposażo-
na w wyjąkowo nowoczesne systemy techniczne – w środku 
powstanie 12 wind,  uchylane elementy elewacji umożliwiające 
naturalną wentylację powietrza i oświetlenie sterowane ru-
chem. Zadbano także o bezpieczeństwo energetyczne – bu-
dynek ma mieć dwa niezależne systemy zasilania i generator 
prądotwórczy. Po zakończeniu jego budowy i towarzyszącego 
mu budynku Olivia Seven cały kompleks Olivia Business Cen-
tre ma być największą inwestycją biurową w Polsce.

gdańsK wciąż 
w czołówce

- Obecnie Gdańsk jest 
największym rynkiem 
biurowym w Trójmieście 
i to tu znajduje się naj-
większy ośrodek bizne-
sowy. Patrząc na plany 
deweloperów nie spo-
dziewamy się, żeby inna 
część Trójmiasta roz-
rosła się na taką skalę. 
Oczywiście, są obszary 
które stanowią konku-
rencję dla gdańskiej 
Oliwy np. okolica ulicy 
Łużyckiej w Gdyni jest jednym z zagłębi  biurowych, gdzie znajdują 
się takie projekty jak: Łużycka Office Park czy Park. Biurowy Tensor. 
Lokowany w Gdyni biznes funkcjonuje równie dobrze, przykładem 
może być niewątpliwy sukces firmy Thomson Reuters, która od lat 
stabilnie rozwija swoje zasoby kadrowe właśnie m.in. dzięki bliskiemu 
sąsiedztwu tzw. Małego Trójmiasta. Z kolei Sopot jest najmniej rozwi-
niętą częścią rynku biurowego w Trójmieście i tak pozostanie, czego 
przyczyną jest mała dostępność gruntów pod projekty biurowe i tury-
styczny charakter miejscowości. 

MARCIN FALEńCZYK, szef trójmiejskiego 
biura firmy doradczej  JLL.

MARIUSZ WIŚNIEWSKI, Dyrektor Działu Wynajmu 
Powierzchni Biurowych, Region Północy w CBRE

dobre perpeKtywy 
dla rynKu
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Osiedle „Złota Reneta” to kompleks budynków pięciokondygnacyj-
nych zlokalizowanych w pięknym otoczeniu zieleni, terenów rekre-
acyjnych oraz zbiorków wodnych, gdzie możemy zaczerpnąć świe-
żego powietrza.  Deweloper Makurat invest ma do zaoferowania 
mieszkania od 38 do 99 m2, są to zarówno kawalerki, jak i miesz-
kania 2, 3 bądź też  5 pokojowe z antresolą.  Mieszkania są wykoń-
czone z najwyższą precyzją. W każdym z nich są antywłamaniowe 
drzwi wejściowe, videodomofon, czy wysokiej klasy grzejniki. Klatki 
schodowe są oddzielone od korytarzy, które prowadzą do poszcze-
gólnych mieszkań. Wszystkie lokale oraz kondygnacje są w pełni 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Cichobieżne windy od 
hali garażowej aż do najwyższego piętra są dużym udogodnieniem 
dla mieszkańców.  Na bardzo wczesnym etapie budowy istanieje 
możliwość połączenia mieszkań. Lokale na parterze sa wyposażo-
ne w przydomowy ogródek, na piętrach są balkony. Z kolei na naj-
wyższym, 4 piętrze są przepiękne duże tarasy, z których możemy 
podziwiać piękno natury.
Samo mieszkanie to jednak nie wszystko, istotna jest również infra-
struktura oraz otoczenie. Na osiedlu trwa budowa nowoczesnego, 

przystosowanego dla najmłodszych placu zabaw. W 7 budynku 
na parterze Deweloper przewidział usługi, czyli sklep spożywczy, 
aptekę czy też piekarnię. Dla osób lubiących aktywny tryb życia, 
będzie możliwość przechowania rowerów w specjalnych pomiesz-
czeniach do tego przeznaczonych, które również będą postawio-
ne w tym roku. Bardziej zmotoryzowani mogą zaparkować swój 
samochód na miejscach naziemnych przy danym bloku bądź też 
wykupić prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego 
w hali garażowej, która jest w każdym z budynków. Dzięki ścieżkom 
rowerowym mieszkańcy mogą dostać się w zaledwie parę minut do 
centrum Żukowa. Połączenie z Gdańskiem zajmuje około 15 minut 
jazdy samochodem. Mieszkańcy mogą również skorzystać z Kolei 
Metropolitalnej, której stacja znajduje się zaledwie 10 minut pieszo 
od osiedla. Na przestrzeni 3 lat rozpocznie się budowy obwodni-
cy metropolitalnej, która w lepszy sposób skomunikuje Żukowo 
z Trójmiastem. 
Terminy realizacji: budynki A, B, C, i D są już gotowe, budynek E to 
i kwartał 2018 roku z kolei budynki F i G to iV kwartał 2018 roku. 

Najwyższy 
standard 
i piękna okolica
CHCESZ CiESZyć Się WSZySTKiMi DOGODNOśCiAMi, JAKiE DAJE 
MiESZKANiE W POBLiżU CENTRUM MiASTA, A JEDNOCZEśNiE 
MiEć CiSZę, SPOKóJ i KAMERALNą ATMOSfERę? JEśLi TAK - 
ZAMiESZKAJ NA OSiEDLU ZłOTA RENETA!

MaKuRat INVeSt SP. Z o.o.
uL. gdańSKa 62, PĘPoWo

tel. 607 030 845
tel. 695 991 400

sprzedaz@makuratinvest.pl

BiURO SPRZedAży MieSZKAń:
Osiedle Złota Reneta

ul. Jabłoniowa, Żukowo

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Dach i elewacja jednego z symboli Gdańska, jakim jest Bazylika Mariacka, zostaną 
całkowicie odrestaurowane. 
Nie będą to tylko doraźne prace, ale kapitalny remont, w ramach którego wymie-
niona zostanie zarówno konstrukcja dachu, jak i pokrycie. Gdańska Bazylika zy-
ska więc całkowicie nowy dach, jednocześnie przeprowadzony zostanie remont 
elewacji gdańskiej świątyni. Bazylika Mariacka nie była remontowana od wielu lat. 
Obiekt ucierpiał dodatkowo w lipcu ub. roku podczas nawałnicy, która przeszła 
nad północną Polską. Uszkodzony został zwłaszcza dach. 
Bazylika to bezcenny zabytek – jest to największa i najbardziej znana świątynia 
w Gdańsku. Postanowiono więc przeprowadzić gruntowny remont. Tego nieła-
twego zadania podejmie się przedsiębiorstwo ogólnobudowlane i konserwacji za-
bytków z Malborka. Będzie to pierwszy remont generalny, liczącego niemal hektar 
powierzchni dachu, od czasu jego odbudowy po wojnie, w latach 1946-49.

Długi Targ i ulica Długa w Gdańsku to jeden 
z najbardziej znanych „deptaków” w Polsce. 
Zabytkowe miejsce po latach ma się doczekać 
modernizacji. 
Władze miasta planują ponadto modernizację 
innych ulic na terenie Głównego Miasta. Sama 
modernizacja Długiej i Długiego Targu zaplano-
wana jest na lata 2019-2020. Wcześniej zostanie 
ogłoszony konkurs na projekt tego 
zadania. 
Konkurs na projekt modernizacji 
Drogi Królewskiej (bo tak nazywa 
się ciąg ul. Długiej wraz z Długim 
Targiem) to nowy pomysł, wcze-
śniej bowiem planowano wyłonić 
projekt w wyniku dialogu konku-
rencyjnego. Uczyniono już nawet 
konkretne kroki w tym kierunku: 
powołano ekspercką Radę Progra-
mowa oraz rozpisano przetarg na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej. Do przetargu stanęły dwie 
firmy, ale... zostały ostatecznie odrzucone. Małgorzata Kolesińska, 
architekt i przewodnicząca Rady Programowej, poinformowała, że 
złożone propozycje „zostały ocenione jako niezadowalające, było 
nam trudno zaakceptować te projekty”.
- To bardzo ważna przestrzeń, dlatego zostanie ogłoszony kon-
kurs – zapowiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. 
- Ogłoszenie konkursu spowoduje wprawdzie przesunięcie moder-
nizacji Drogi Królewskiej o około rok, ale uważamy, że ten czas war-
to poświęcić po to, abyśmy przez kolejne dziesiątki lat mieli dobrą 
przestrzeń, z której będziemy dumni. 
Dokładna data, kiedy konkurs będzie ogłoszony, nie jest jeszcze 
znana. Nie ma co jednak spodziewać się tego wcześniej, niż na 

przełomie czerwca i lipca. Wiado-
mo natomiast, że władze miasta 
liczą na to, że w konkursie wezmą 
udział najbardziej znane i cenione 
pracownie architektoniczne. 
Przedstawiciele gdańskiego sa-
morządu tłumaczą, że komplek-
sowa modernizacja Drogi Królew-
skiej jest konieczna ze względu 
na zły stan infrastruktury pod-
ziemnej, czyli sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej. Najstarsze 
sieci, znajdujące się pod tymi trak-

tami, pochodzą z XiX wieku (z 1874 r.)! Oprócz tego fragmenty Dłu-
giego Targu są zniszczone, a na ulicy Długiej w pobliżu budynków 
są spadki utrudniające przemieszczanie się przechodniów.
Planowana inwestycja zakłada więc m.in. remont ulic i ich nawierzch-
ni, wymianę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie przyłączy, 
przygotowanie wzorów małej architektury, nasadzenia drzew oraz 
uporządkowanie funkcjonujących ogródków gastronomicznych.
Remontu mają doczekać się również inne ulice na Głównym Mie-
ście, w pierwszej kolejności: św. Ducha, Przędzalnicza, Złotników, 
Mieszczańska i Krowia. W ciągu dwóch lat modernizowane będą 
ponadto ulice: Ogarna, Podwale Przedmiejskie, Angielska Grobla, 
Szeroka, Za Murami i św. Barbary.

BAZyLiKA MARiAcKA 
ODZySKA DAWNy BLASK

ZModeRNIZuJą 
uL. dŁugą 

I dŁugI taRg
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Kształt, kolor i rodzaj użytego poszycia 
dachowego oraz sama konstrukcja decy-
dują o tym, jak ostatecznie będzie wyglą-
dał nasz dom. Duże możliwości aranża-
cyjne daje blachodachówka. 
Wszechstronne, zróżnicowane pod ką-
tem wyglądu, szybkie w montażu oraz 
odporne na uszkodzenia – takie właśnie 
są dachy wykonane z blachodachówki. 
Do głównych atutów stali należy przede 
wszystkim solidna budowa. To właśnie 
dzięki niej dach zyskuje wieloletnią trwa-
łość oraz może z powodzeniem opierać 
się działaniu zróżnicowanych czynników 
zewnętrznych, takich jak wiatr, woda, 
promienie UV i uszkodzenia mecha-
niczne. Ponadto jedną z największych 
zalet stali jest plastyczność, co pozwala 

w procesie produkcji nadać jej dowolny 
kształt. Nic więc dziwnego, że blacho-
dachówka nieustannie umacnia swoją 
pozycję w gronie najpopularniejszych 
pokryć dachowych. 
– O ile ceramiczna dachówka ma swoje 
ograniczenia w kwestii wyglądu, o tyle 
blachodachówka daje znacznie wiele 
większe możliwości tworzenia niespoty-
kanych dotąd wzorów – wyjaśnia Antoni 
Luberda, ekspert firmy Blachotrapez. - 
Dawniej bogactwo form możliwe było do 
osiągnięcia tylko w przypadku blacho-
dachówki z posypką, która jest znacz-
nie droższa. Obecnie sytuacja ta uległa 
zmianie i finezyjne desenie na dachu 
osiągnąć można także wykorzystując 
o wiele bardziej ekonomiczne, niemniej 

równie solidne odmiany pokryć z blachy. 
Ciekawą alternatywą dla klasycznych 
motywów jest blachodachówka z unikal-
nym, potrójnym przetłoczeniem, które 
pozytywnie wpływa nie tylko na estety-
kę pokrycia, ale również usztywnia bla-
chę i zwiększa jej podatność na obróbkę 
plastyczną. Dzięki specjalnemu wygięciu 
poszczególne arkusze mogą być do sie-
bie idealnie dopasowane, co skraca czas 
montażu oraz gwarantuje stworzenie 
dachu dopracowanego w najmniejszym 
detalu. 
Tym, co przemawia na korzyść blacho-
dachówki, jest także bogata kolorystyka. 
Każdy model dostępny jest w kilkunastu 
kolorach oraz z kilkoma różnymi rodza-
jami powłok.

OzdObna 
funkcja 
dachu
DACH, POZA NAJWAżNiEJSZą fUNKCJą (CZyLi PRZyKRyCiEM 
i OSłANiANiEM BUDyNKU PRZED WPłyWAMi ATMOSfERyCZNyMi) 
PEłNi TEż WAżNą ROLę OZDOBNą. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe



 84    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

Przyjeżdżają tu na wypoczynek, ale także na 
spotkania i konferencje, które organizowane 
u brzegu Bałtyku, w sercu letniej stolicy Polski, 
stają się dla organizatora i uczestników nie-
zwykle prestiżowym wydarzeniem.

Któż nie chciałby przyjechać na konferencję 
do Sopotu, który urzeka pięknem morza, sze-
roką, piaszczystą plażą, słynnym molo czy 
lasem otaczającym kurort. To idealne miejsce 
dla każdego wyjątkowego wydarzenia i wspa-
niała okazja do późniejszego relaksu dla jego 
uczestników.

Oczywiście wymarzoną opcją dla wszystkich 
jest konferencja z widokiem na morze! Takie 
sale konferencyjne z niezapomnianym wido-
kiem na Bałtyk oferuje Sheraton Sopot Hotel. 
Tu, za dużymi oknami rozpościera się błękit 
morza oraz podziwiać można najdłuższe drew-
niane molo w Europie. Tak unikalna lokalizacja 
czyni Sheraton Sopot Hotel  unikalnym miej-
scem, która nada niepowtarzalnego klimatu 
każdemu organizowanemu tu wydarzeniu. 
A możliwości są nieograniczone!  Wesela, przy-
jęcia, uroczystości i rodzinne spotkania. impre-
zy i zabawy, ważne spotkania, konferencje, 
prezentacje, wystawy i promocje. Każde z tych 
wydarzeń dzięki wspaniałej lokalizacji,  bogatej 

ofercie oraz wyjątkowej obsłudze zostanie na 
długo w pamięci gości!

Profesjonalnie wyposażone Centrum Konfe-
rencyjne liczące ponad 4000 m2 powierzch-
ni z bogatym zapleczem technicznym, stała 
opieka dedykowanego do pełnego wsparcia 
organizacyjnego wydarzeń koordynatora 
konferencji - StarMeeting Concierge, ciekawa 
oferta gastronomiczna sprawiają, że sopocki 
Sheraton cieszy się dużą popularnością wśród 
klientów indywidualnych, firm oraz agencji or-
ganizujących konferencje i eventy.

Sopocki hotel Sheraton oferuje także usługi 
cateringu zewnętrznego wraz z pełną obsłu-
gą wydarzenia. Oferta kulinarna pełna spe-
cjałów opartych na lokalnych, regionalnych 
produktach,
najwyższej klasy obsługa doświadczonego ze-
społu oraz dbałość o każdy szczegół powalają 
na realizację wszelkich wymagań i oczekiwań 
klientów w indywidualnie wybranych przez go-
ści miejscach. Doświadczony zespół profesjo-
nalistów doradzi, udzieli wsparcia i pokieruje 
organizacją każdego wydarzenia, stąd Shera-
ton Sopot Hotel niezmiennie pozostaje miej-
scem chętnie wybieranym przez najbardziej 
wymagających klientów.

PiERWSZE CiEPłE DNi JUż POKAZAły, JAK NiEZWyKłą POPULARNOśCią CiESZy 
Się SOPOT NiE TyLKO W POLSCE, ALE i WśRóD ZAGRANiCZNyCH GOśCi.

Spotkajmy się 
nad morzem!

TEKST: Iwona von Schada| ZDjĘcIA: Sheraton Sopot Hotel
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Wiosna to taki magiczny czas, w którym – jak przy-
roda, budzimy się do życia po szarej i długiej zimie. 
Słońce nastraja optymistycznie. Znów nam się chce 
chcieć! Stąd prawdopodobnie przypominamy sobie 
o ruchu, aktywności i dietach. Trochę nam tej zimy 
przybyło tego i owego…
Ciało, sylwetka, kondycja i sprawność  fizyczna,  to 
znacznie więcej niż dobry ubiór, bo jak mówi stare 
przysłowie: „Nie szata zdobi człowieka” (trochę bym 
je zmodyfikowała: „Nie TyLKO szata zdobi człowie-
ka”).   Do tego, by rzeczywiście dobrze wyglądać 
i czuć się we własnej skórze potrzebna jest pełna har-
monia. Dlatego niezwykle ważna jest dbałość o zdro-
wie i aktywny tryb życia.  Na zgrabną sylwetkę i kon-
dycję fizyczną trzeba pracować każdego dnia!
Wróćmy teraz do Twojego wyglądu. Jeśli wszystko 
z nim OK to wspaniale, ciesz się!                 Jeśli jed-
nak chciałbyś „coś” zmienić, to zrób to teraz, kiedy 
temat jak bumerang do Ciebie powrócił. Bądź jednak 
w tych działaniach i swoich ocenach konsekwentny. 
Jeśli uważasz, że powinieneś schudnąć, zrób to z peł-
ną determinacją, zmieniając w tym momencie sposób 
odżywiania się, bo w przeciwnym razie Twoje wysiłki 
spełzną na niczym – efekt „jojo” prawie pewny. Jeśli 
nie ze względów estetycznych, bo wydają Ci się one 
mało męskie, zrób to ze względu na zdrowie i dobrą 
kondycję fizyczną. Taka motywacja jest najlepsza 
i najtrwalsza. Jeśli jednak kochasz jeść i jest to wa-
runek konieczny Twojego szczęścia i zadowolenia, to 
nie katuj się psychicznie za to, że nie wyglądasz jak 
gwiazdor filmowy…Pod warunkiem, że wszystko jest 
wciąż w granicach normy. W każdej z tych sytuacji, 
grążących otyłością, są dwie kwestie, które powinie-
neś rozważyć:
- po pierwsze - narażenie Twojego zdrowia na bardzo 
poważne i niebezpieczne konsekwencje 
- po drugie – jak na sprawę Twojej otyłości/ nadwa-
gi patrzy Twoja partnerka życiowa? Jeśli jest osobą 
dbającą zarówno o swoje zdrowie, piękny wygląd 
i atrakcyjność, niezależnie od upływu lat, może nie-

koniecznie jest zachwycona tym, kogo widzi dzisiaj 
u swojego boku? Może nie do końca odpowiada jej 
sposób, w jaki żyje będąc Twoją partnerką?
Jeśli nie znasz odpowiedzi, odwróć sytuację i zasta-
nów się, jak Ty – będąc mężczyzną zadbanym, spraw-
nym i atrakcyjnym mimo upływu lat, czułbyś się 
w podobnych okolicznościach? Czy wykrzesałbyś 
każdego dnia tyle ognia w swoim sercu i ciele, aby 
na swoją kobietę życia, zwłaszcza tę sprzed wielu lat, 
patrzeć z niesłabnącą miłością i zachwytem?  i nie 
chodzi wcale o to, że przybyło jej zmarszczek, bo to 
naturalna kolej rzeczy, ale o to, że „odpuściła”, zanie-
dbała się.  Nie bez powodu uważa się, że wartością 
dodaną  mężczyzny, niczym kropka nad „i”,  jest jego 
partnerka. 
i tu tkwi sedno sprawy! My – kobiety uważamy tak 
samo! Chciałybyśmy, aby duma nas rozpierała przy 
każdej prezentacji naszego mężczyzny w naszym 
świecie: nie dość, że taki mądry, inteligentny, 
operatywny, to jeszcze taki przystojny 
i zapatrzony tylko we mnie. Jak tu 
nie być dumną żyjąc u boku takie-
go mężczyzny? 
Każdy wiek ma swoje prawa 
i należy umieć z nich korzystać 
ciesząc się życiem. Bez względu 
na wiek metrykalny, jeśli tylko 
dbasz o siebie fizycznie i nie za-
niedbujesz przy tym swojej sfery 
duchowej,  jeśli masz pozytywne 
relacje z ludźmi wokół - możesz 
i  powinieneś czuć się atrakcyjny, 
pociągający Twoim  wewnętrznym 
ciepłem, dojrzałością i mądrością ży-
ciową. Wszystko to zależy od Twojego 
psychicznego nastawienia. 
Twoje samopoczucie zależy tylko 
od Ciebie, a Twój wygląd ze-
wnętrzny zależy od Two-
jego samopoczucia.

czyli analiza mocnych 
i słabych stron 
Twojego wyglądu
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gRażYNa PatuRaLSKa

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)ego”
www.stylwwielkimmiescie.pl
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Pocztówki z wakacji ze słynnego Costa Brava rozsławiły wy-
brzeże północnej Hiszpanii w całej Europie jako miejsce gdzie 
można bawić się do białego rana. Niezliczone nocne kluby 
Lloret de Mar ściągają zewsząd młodych ludzi. Miasteczko la-
tem pęka w szwach, a po zmroku staje się jednym wielkim ta-
necznym podestem, rozbłyskującym milionami kolorowych 
świateł. Las Vegas Europy. Co jednym przypada do gustu, in-
nych odstrasza. Zupełnie niepotrzebnie, bo to region kryjący 
niepowtarzalne miejsca, wbrew powszechnej opinii, bardzo 
cichy  i spokojny. Wzdłuż linii brzegowej Costa Brava biegnie 
trasa kolejowa, którą można poruszać się między kurorta-
mi, ale też w niecałą godzinę dostać się do Barcelony. Stolica 
Katalonii przyciąga wielkomiejskim klimatem, sztuką przez 
wielkie „S”, pełnomorskim portem i fantastyczną kuchnią.

Większość połączeń czarterowych odbywa się na lokal-
ne lotnisko regionu, do Girony. To średniowieczne miasto, 
w którym czas niemalże zatrzymał się w miejscu. Kamienna 
starówka, wąskie, ciemne uliczki, rozświetlone stylowymi la-
tarniami i mnóstwo rodzinnie prowadzonych, kameralnych 
restauracji. Kadry filmu „ Pachnidło” powstawały właśnie 
tutaj.

Najlepszą kawę na wybrzeżu, podają w byłej rybackiej osa-
dzie Cadaques, gdzie w ciszy i melancholii szumu fal, szukał 
inspiracji Salvwadore Dali.Białe tarasowo postawione urocze 
kamieniczki i przepiękny widok na zatokę i dachy miasta, 
sprawiają, żeo Cadaques nie można już zapomnieć. Tossa de 
Mar, kolejna perełka wybrzeża, z nienagannie zachowanym 
zamkiem górującym nad miastem i plątaniną przejść, tuneli 
I uliczek.

Katalonia to miejsce dla każdego, również dla tych, którzy 
szukają ekstremalnych wrażeń. Nie więcej niż godzina jaz-
dy od wybrzeża dzieli nadmorskie kurorty od Riglos, pio-
nowych majestatycznych skał, mekki wielbicieli wspinaczki 
wysokogórskiej.

Na wyciągnięcie ręki, położony jest, a właściwie zawieszony 
na skale klasztor Montserrat, miejsce które trzeba zobaczyć.

Costa Brava to wspaniałe , wysadzane palmami pasaże i pro-
menady, to kilometry białych plaż i ciepłego morza. To praw-
dziwe hiszpańskie wakacje dla rodzin szukających spokoju 
i młodych ludzi szukających mocnych wrażeń.

PocztówKi 
z waKacji... czyli

costa brava 

WItoLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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Dzięki tej wiedzy oraz 15 letniemu doświadczeniu tworzymy miej-
sce odpowiadające na potrzeby i oczekiwania naszych Gości. 
Ekskluzywna przestrzeń ViP Lounge to miejsce przyjazne pra-
cy i wypoczynkowi, a wydzielenie tej strefy sprzyja koncentracji 
i skupieniu.
Hotel Haffner kieruje ofertę przestrzeni ViP Lounge dla tych, 
którzy cenią sobie pracę w ciszy i spokoju. Kameralna atmosfe-
ra wnętrza umożliwi również prowadzenie biznesowych spotkań 
i budowanie partnerskich relacji. 
Luksusowe wyposażenie i dbałość o każdy, nawet najmniejszy 
szczegół, budują prestiż ViP Lounge, który naturalnie przekła-
da się na charakter organizowanych w nim spotkań. Połączenie 
ekskluzywności z kameralnym charakterem pozwala natomiast 
odkrywać zupełnie nową jakość pracy i biznesowych spotkań. 
Wnętrze ViP Lounge zostało zaaranżowane ze szczególną dba-
łością o detale – począwszy od elementów drewnianych ręcznie 

wykonanych na specjalne zmówienie, po ekskluzywne wykończe-
nie ścian. Całości dopełnia sztuka w postaci obrazów autorstwa 
Rafała Olbińskiego. 
Z myślą o wygodzie Gości Hotelowych w ViP Lounge przez cały 
dzień serwowane są przekąski i zimne napoje, istnieje też moż-
liwość zamówienia śniadania czy kolacji. Przestrzeń ta dedyko-
wana jest nawet najbardziej wymagającym Gościom, dlatego dla 
zachowania najwyższych standardów hotelowych przez cały 
czas w godzinach działania strefy nad sprawną realizacją ocze-
kiwań czuwa indywidualna obsługa kelnerska. Między godziną 
18.00 a 20.00 na Gości czeka specjalnie skomponowane menu 
oraz open bar. 
ViP Lounge jest do dyspozycji Gości od poniedziałku do piątku 
w godz. 6:30 – 21:00, a w sobotę i niedzielę 8:00 – 21:00. Ze wzglę-
du na charakter miejsca nie jest ono przeznaczone dla dzieci. 
Strefa znajduje się na poziomie 0 w holu głównym.

śWiAT BiZNESU DyNAMiCZNiE Się ZMiENiA i JEST SZCZEGóLNiE WyMAGAJąCy.  WAżNą ROLę ODGRyWAJą 
W NiM CHARAKTER OTOCZENiA i DETALE. ELEGANCJA i KOMfORT JEST DLA BiZNESU NAJLEPSZą OPRAWą.

ZDjĘcIA: Hotel Haffner

vip lounge 
/ lUKsUsowa 
Przestrzeń do Pracy
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Po intensywnym przełomie marca i kwietnia, kiedy Trefl Sopot mie-
rzył się z bezpośrednimi rywalami do miejsca w czołowej ósemce, 
w kilku kolejnych seriach spotkań rywalami żółto-czarnych są nie-
co niżej notowane ekipy. Do tego grona zalicza się również TBV 
Start Lublin. Szkoleniowcem lubelskiego zespołu jest dobrze znany 
w Trójmieście David Dedek, a pod jego wodzą grają m.in. były re-
prezentant Polski Jakub Dłoniak, serbski skrzydłowy Stefan Bal-
mazović czy jeden z najlepiej podających w PLK Amerykanin Doug 
Wiggins. 
Na korzyść Trefla przemawia z pewnością kiepska dyspozycja 
TBV Startu na wyjazdach. Na pierwsze zwycięstwo poza Lublinem 
w trwającym od października sezonie zespół ten czekał aż do mar-
cowego starcia z AZS-em w Koszalinie. Lublinianie rozpoczęli kwie-
cień z wyjazdowym bilansem 1-13 i podopieczni trenera Marcina 
Klozińskiego z pewnością zrobią wszystko, by rywale nie poprawili 
tego dorobku w Sopocie. 

Po meczu z TBV Startem koszykarzom Trefla pozostaną jeszcze 
dwa wyjazdowe starcia – z Kingiem w Szczecinie i z Anwilem we 
Włocławku. Jeśli żółto-czarnym uda się zakwalifikować do czoło-
wej ósemki, to już na początku maja rozpoczną rywalizację w fazie 
play-off. Rywalizacja w parach ćwierćfinałowych i półfinałowych 
toczyć się będzie do trzech zwycięstw, zaś do wygrania finału po-
trzebny będzie triumf w czterech meczach. Jeśli sopocki zespół 
zajmie miejsce niższe niż ósme, zakończy zmagania już po fazie 
zasadniczej, a na kolejne koszykarskie emocje w Trójmieście bę-
dziemy musieli poczekać do października. 
Mecz Trefl Sopot – TBV Start Lublin odbędzie się w sobotę, 22 
kwietnia, o godz. 18.00 w Hali 100-lecia. Bilety na to spotkanie moż-
na nabywać za pośrednictwem serwisu trefl.ticketsoft.pl, w kasach 
obiektu oraz licznych punktach partnerskich, których wykaz do-
stępny jest na stronie www.treflsopot.pl. 

ostatni Domowy 
mecz trefla sopot 

w sezonie zasadniczym

żółTO-CZARNi KOSZyKARZE WCiąż NiE REZyGNUJą Z WALKi O UDZiAł W fAZiE PLAy-Off POLSKiEJ 
LiGi KOSZyKóWKi. iCH NASTęPNyM RyWALEM W HALi 100-LECiA BęDZiE TBV START LUBLiN.

TEKST: Trefl | ZDjĘcIA: Trefl
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Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto zapro-
sił do współpracy Dorotę Goldpoint. Podczas 
Mercure Fashion Night 30 marcaprojektant-
ka zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję 
na sezon wiosna/lato 2017 zatytułowaną Siła 
Wolności.
Najnowsza kolekcja projektanki zadedykowane 
została kobietom aktywnym, które realizując 
swoje pasje i robiąc w życiu to, co kochają – są 
niezależne. Z myślą okażdej z nich i biorąc pod 
uwagę różne typy sylwetki, projektantka przy-
gotowała propozycje na każdą okazję, zarówno 
zawodową jak i towarzyską. Siła Wolności  to 
także refleksja, która jest wyrazem przekona-
nia, że kobieta wolna wewnętrznie to kobieta 

spełniona, zrealizowana a zatem piękna.
Wieczór w gdańskim hotelu poprowadziła Mo-
nika Zamachowska. Wśród gości obecni byli 
m.in. Karolina Szostak, dziennikarka i prezen-
terka oraz aktorka Anna Oberc znana z se-
rialu „Singielka”. O choreografię zadbał Jarek 
Szado.
Pokaz zorganizowano w ramach strategiczne-
go projektu Mercure Fashion Night. Obejmuje 
on unikalne pokazy mody w hotelach, w har-
monii z ludźmi i miejscami. Hotele Mercure to 
nowoczesnei piękne wnętrza i taka jest też 
moda, którąmarka firmuje w oparciu o współ-
pracę z popularnymi polskimi projektantami.

Temat przewodni spotkania brzmiał „Spełniona, czyli jaka?”. Trzeba 
przyznać, iż twórczynie projektu, Maria Gotkiewicz i Amelia Sza-
posznikow, zaciekawiły  słuchaczki swoimi inspirującymi historiami 
prowadzącymi ku spełnieniu oraz pokazały jak rozdziała się owa 
„czerwona inicjatywa”. Przekaz ich był  autentyczny i płynął prosto 
z serca, co bardzo spodobało się uczestniczkom:
Również inspirującymi okazały się być historie partnerów  – kobiet, 
które z wielką pasją opowiadały o swoich biznesach.

Uwieńczeniem bardzo kobiecego spotkania była rozmowa na te-
mat estetyki wizerunku oraz metamorfoza na żywo, którą zade-
monstrowała Maria Gotkiewicz – stylista i wizażystka. Podkreśliła, 
iż strój, to nie przypadkowe okrycie  ciała, ale ważny element, które-
go zadaniem jest podkreślić osobowość i wydobyć to co w kobiecie 
najpiękniejsze.
Na uwagę zasługuje fakt, iż celem projektu jest kompleksowa i 
holistyczna pomoc kobietom w „budowaniu siebie”. Ladies in red” 
oferuje swoim słuchaczkom rozwój osobisty, rozwój w biznesie 
oraz troskę o wizerunek, czego będą  mogły doświadczać pod czas 
warsztatów, wieczorów „Biznes Connect”, wykładów oraz kolejnych 
autentycznych konferencji. Najbliższa 10 czerwca.

PoKaZ 
dLa KoBIet 
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Wiele osób wciąż nie wie, na jakiej 
zasadzie działają nowoczesne samo-
chody hybrydowe i jakie zalety niesie 
za sobą użytkowanie tego typu aut. 
Dlatego właśnie Toyota Walder - naj-
większy na pomorzu dealer tej marki 
- postanowił rozpocząć akcję promu-
jącą pojazdy hybrydowe.
- Osiągane przez Toyota Walder wy-
niki w sprzedaży aut hybrydowych 
w naszych salonach w Chwaszczynie 
oraz Rumi są najlepszym potwier-
dzeniem tego, że mieszkańcy nasze-
go województwa chętnie inwestują 
w przyszłość oraz środowisko – mówi 
Dorota Jasińska, kierownik działu 
sprzedaży w Toyota Walder Rumia. – 
. Tylko w tym roku (do końca marca) 
sprzedaliśmy 90 egzemplarzy mode-
lu C-HR, który najczęściej wybierany 
jest z napędem hybrydowym. Jest to 
jeden z najlepszych wyników w skali 
całego kraju.
Napęd hybrydowy składa się z silnika 
spalinowego połączonego z silnikiem 
elektrycznym oraz akumulatora. 
Silnik elektryczny wspomaga pracę 

tradycyjnej jednostki napędowej, 
zapewniając lepsze osiągi i mniej-
sze spalanie, a także emitując mniej 
spalin. Silnik elektryczny odzyskuje 
energię powstającą podczas hamo-
wania oraz jest w stanie przekazywać 
nadwyżki energii powstałej podczas 
jazdy ze stałą prędkością i magazy-
nować je w baterii pojazdu do czasu 
powtórnego jej wykorzystania. 
Spalanie aut z takim napędem to 
średnio ok. 4 litrów w cyklu miejskim. 
Ponadto samochody z napędem hy-
brydowym nie posiadają wielu kosz-
townych części eksploatacyjnych, ta-
kich jak alternator, rozrusznik, paski 
klinowe, sprzęgło. Dodatkowo nie-
zawodny napęd hybrydowy Toyota 
zabezpiecza gwarancja na akumula-
tory, która wynosi nawet do 10 lat!
W salonach Toyota Walder trwa wła-
śnie „hybrydowy miesiąc”. W ogło-
szonym konkursie można wygrać 
tydzień z wybranym modelem hy-
brydowej Toyoty z pełnym bakiem! 
Szczegóły na stronie internetowej: 
toyota-hybryda.pl

Hybryda 
– ekonomia 
i ekologia
na pomorskich drogach coraz częściej dostrzegamy samo-
chody hybrydowe. niekwestionowanym liderem w produkcji 
pojazdów hybrydowych pozostaje Toyota, która oferuje auta 
z takim napędem już od 20 lat.

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Poznań Motor Show 2017 to największe targi motoryzacyjne w Polsce i czwarte w Europie. To obowiąz-
kowe wydarzenie dla każdego pasjonata motoryzacji. Tegoroczna edycja to 150 wystawców, którzy zapre-
zentowali swoje samochody, motocykle, kampery i nowoczesne technologie przydatne na drodze, oraz 
niezliczona liczba atrakcji. Międzynarodowe i polskie premiery oraz wydarzenia towarzyszące m.in. pokazy 
stuntu, torów offroad czy car tuningu, co podkresliło niepowtarzalny charakter wydarzenia.

Targi 
moTor 

SHoW 

ZDjĘcIA: Maciej Gis/Menadżer Floty
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Gama 
dopasowana 
do KLIeNtóW
NiE STWORZyLiśMy MARKi BMW, 
ABy SKONSTRUOWAć DWA MODELE 
i NA TyM POPRZESTAć 
– MóWi HiLDEGARD WORTMANN, 
WiCEPREZES BMW DS. MARKi.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Jakie są najważniejsze premiery BMW 
na geneva Motor Show 2017?

Jest ich wiele, ale najważniejsza jest pre-
zentacja nowego BMW Serii 5 w wersji 
Touring. Samochód wygląda bardzo so-
lidnie, a przy tym sportowo i dynamicz-
nie. Wyróżnia się również pod względem 
przestronności. Myślę, że to bardzo do-
bre uzupełnienie naszej gamy.
W Genewie debiutuje też nowa Seria 4. 
Prezentujemy pełny przekrój modeli, 
czyli Gran Coupé, Coupé i Cabrio, a także 
wariant M4. Są to samochody odznacza-
jące się bardzo dynamiczną stylistyką.

Czy rozszerzanie gamy o samochody 
z nowych segmentów pozwala Wam 
dotrzeć do nowych grup klientów, któ-
rzy wcześniej nie rozważaliby zakupu 
BMW?

istnieje wiele sposobów na to, żeby po-
zyskać nowych klientów, ale odpowiedź 
brzmi „tak”. Z pewnością zawdzięczamy 
wiele marce BMW i. Wielu użytkowników 
BMW i3 nigdy wcześniej nie rozważało 
zakupu BMW, nie byli szczególnie zain-
teresowani naszą marką. 
Odnosi się to również do innych kon-
cepcji samochodów, np. modeli Active 
Tourer. Także dzięki nim zdobyliśmy 
nowych klientów. Dysponujemy gamą 
dopasowaną do konkretnych potrzeb, 
które mogą być różne w zależności od 
okresu w życiu danego użytkownika.

Jakie są plany BMW związane z rozbu-
dową gamy BMW i?

Nie stworzyliśmy marki BMW i, aby skon-
struować dwa modele i na tym poprze-
stać. Jeszcze trochę za wcześnie o tym 
mówić, ale w ofercie pojawi się trzeci sa-

mochód, BMW i Next. Proszę cierpliwie 
czekać na kolejne informacje.

Kiedy mniej więcej możemy spodziewać 
się premiery tego modelu?

Jak wspomniałam, proszę czekać na ko-
lejne informacje (śmiech). Potrzebujemy 
jeszcze trochę czasu, ale samochód na 
pewno się pojawi.

Pozostając przy temacie BMW i – czy 
jesteśmy świadkami zmierzchu ery 
diesli? Czy hybrydy i auta elektrycz-
ne mogą zastąpić modele z silnikami 
wysokoprężnymi?

Nie powiedziałabym, że hybrydy i sa-
mochody elektryczne od razu zastąpią 
diesle, ale z pewnością widać zmianę 
pod względem popytu na poszczególne 
rodzaje pojazdów. BMW już sprzedało 
ponad 100 000 samochodów z napędem 
elektrycznym i hybrydowym. Rzeczo-
ne 100 000 aut przejęło część udziału 
w sprzedaży od pojazdów z napędem 
benzynowym i dieslowskim. Podsumo-
wując, będziemy świadkami zmiany, ale 
nie spodziewajmy się wyparcia silników 
wysokoprężnych z rynku w najbliższym, 
krótkim okresie.

BMW rozszerza działalność związaną 
z car sharingiem. Czy to element budo-
wania wizerunku, jeden ze sposobów na 
pokazanie, że marka jest innowacyjna? 
a może producenci samochodów nie 
mają już innego wyjścia, jak inwestować 
w tego typu usługi, ponieważ w przy-
szłości może się nasilić trend użytkowa-
nia, a nie kupowania samochodów?

Zawsze mamy wybór, prawda (śmiech)? 
Marka musi cały czas się rozwijać, do-
stosowywać do oczekiwań klientów. 
Musimy identyfikować i rozumieć ich 
potrzeby. Car sharing jest bardzo inte-
resujący. Nie zastępuje sprzedaży samo-
chodów. Stanowi uzupełnienie programu 
związanego z mobilnością. Jeśli żyjesz 
w centrum miasta, gdzie brakuje miejsc 
parkingowych, jesteś np. studentem, car 
sharing jest dla ciebie idealnym rozwią-
zaniem. Rzecz jasna, jako marka BMW 
chcemy być z tobą już od czasów mło-
dości, np. wspomnianych studenckich. 
Korzystanie z auta w ramach usługi Dri-
veNow może być bardzo ciekawym spo-
sobem na wypróbowanie samochodu 
z gamy BMW.

Wielu użytkowników 
BMW i3 nigdy wcześniej 
nie rozważało zakupu 
BMW.

Nie powiedziałabym, że 
hybrydy i samochody 
elektryczne od razu 
zastąpią diesle, ale 
z pewnością widać 
zmianę pod względem 
popytu na poszczególne 
rodzaje pojazdów.

Wywiad został pierwotnie opublikowany w magazynie Menadżer Floty: Forum Biznesowe –3/2017. Skróty pochodzą od redakcji.
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Klawiatura 
dla graczy
 
Marka Corsair wprowadziła na 
rynek kompaktową klawiaturę 
mechaniczną Corsair K63. 
Produkt stworzono z myślą 
o najbardziej wymagających 
graczach i charakteryzuje się 
konstrukcją pozbawioną klawi-
szy numerycznych oraz prze-
łącznikami Cherry MX Red.
Kompaktowa obudowa spra-
wia, że Corsair K63 jest wręcz 
stworzony dla graczy, którzy 
skupiają się na rozgrywkach 
wieloosobowych oraz często 
podróżują na turnieje LAN. 
Cherry MX Red są jednym 
z najchętniej wybieranych 
rozwiązań przez profesjonali-
stów, zaś czerwone, oddolne 
podświetlenie klawiszy stano-
wi przydatne rozwiązanie dla 
miłośników nocnej rozgrywki.

Samsung wprowadzi na rynek nowy smartfon z rodziny Xcover: Sam-
sung Galaxy Xcover 4. To urządzenie do zadań specjalnych, które 

z powodzeniem sprawdzi się nawet w trudnych warunkach. Jest od-
porny nie tylko na wodę i kurz (norma IP68)1, lecz także na ekstremalne 
temperatury oraz upadki, o czym świadczy certyfikat amerykańskiego 

standardu militarnego MIL-STD 810G2.
Producent podkreśla, że mimo solidnej, wzmocnionej obudowy, Galaxy 

Xcover 4 zaskakuje swoją smukłą konstrukcją.W porównaniu ze swo-
im bezpośrednim poprzednikiem, nowy Galaxy Xcover 4 ma większy 
wyświetlacz HD TFT o przekątnej 5 cali, z wysmukloną ramką wokół 

ekranu. Smartfon wyposażono w pamięć 2 GB RAM oraz 16 GB eMMC, 
z opcją rozszerzenia o dodatkową przestrzeń na pliki dzięki kartom 

microSD. Galaxy Xcover 4 napędza wydajny procesor Quad Core, tak-
towany zegarem 1.4 GHz. Smartfon ma również wymienialną baterię.

Telefon do zadań 
specjalnych

100 stron 
na minutę
Epson wprowadzi na rynek 
dwie nowe drukarki dla klien-
tów szukających wyjątkowo 
wydajnych urządzeń - mo-
dele WorkForce Enterprise 
WF-C20590 oraz WF-C17590 
(wersja drukująca z szyb-
kością 75 stron na minutę).
Aby podnieść jakość swoich 
drukarek, Epson wyposażył 
je w szereg technologicznych 
innowacji, włączając w to sa-
monaprawiającą się głowicę 
drukującą, aby wyeliminować 
wady wydruku oraz elektro-
statyczny pas transferowy, 
który pozwala zachować wy-
soką jakość druku przy jego 
dużej prędkości. Producent 
podkreślaj, że  nowa tech-
nologia oznacza radykalną 
zmianę w zakresie ochrony 
środowiska, wydajnie ograni-
czając zużycie energii aż o 96 
% w porównaniu do druka-
rek laserowych o tej samej 
prędkości, bez konieczności 
specjalistycznego zasilania 
w materiały eksploatacyjne.

Wygodny 
czujnik 
powietrza
 
Marka HAMA wprowadziła 
na rynek mobilny czujnik 
zanieczyszczenia Oregon 
SHE101. Urządzenie umożli-
wia bieżące i automatyczne 
monitorowanie stanu jakości 
powietrza w pomieszczeniach 
i poza nimi. SHE101 bada za-
wartość pyłów PM1,0, PM2,5 
oraz PM10 oraz monitoruje 
w czasie rzeczywistym ilość 
lotnych związków organicz-
nych. Pomiar odbywa się 
automatycznie co 30 minut, 
a urządzenie alarmuje nas 
o poziomie zanieczyszcze-
nia za pomocą sygnałów 
dźwiękowego oraz świetlnego 
emitując odpowiednie światło 
- czerwone, żółte lub zielone.
Oregon SHE101 może być 
również wykorzystany jako 
powerbank (2600mAH). Do-
datkowa funkcją jest pomiar 
temperatury oraz wilgotności 
powietrza, a te czynniki wpły-
wają również na ilość wdycha-
nego przez nas smogu.

Monitor 
do prezentacji
Firma iiyama – wiodący, 
japoński producent monito-
rów, wprowadza właśnie na 
rynek nowy ekran LFD (Large 
Format Display) - model 
TH8667MIS-B1AG. Producent 
podkreśla, że dzięki zasto-
sowaniu 20-punktowego 
interfejsu dotykowego przy 
natywnej rozdzielczości 4K 
oraz olbrzymiej przekątnej 
86”, nowy monitor pozwoli 
nie tylko na w pełni intuicyj-
ne prowadzenie prezentacji 
czy wspólne wykonywanie 
ćwiczeń, ale również zapew-
ni wysoki poziom realizmu 
prezentowanych treści. Pro-
ducent podkreśla, że roz-
dzielczość, nasycenie kolo-
rów i prezentowanie treści w 
potężnej skali bezpośrednio 
przekładają się na zaangażo-
wanie i lepsze przyswajanie 
wiedzy, tak przez uczniów, 
jak i uczestników biznesowe-
go spotkania.






