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Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce dwudziesty piąty numer 
„Expressu Biznesu”, czyli ostatnie wydanie tego magazynu w 2013 
roku. Czytacie Państwo nasze pismo w połowie grudnia, a taka lektura 
prawdopodobnie wygrywa z przygotowaniami do świąt Bożego Na-
rodzenia i Sylwestra. I chociaż w pomorskich fi rmach również trwają 
przygotowania do fi rmowych imprez świątecznych to koniec roku w 
biznesie jest także czasem podsumowań i tworzenie planów  na przy-
szły rok. Przygotowując materiały do aktualnego wydania gazety prze-
konaliśmy się również, że zima jest także dobrym czasem na realizację 
przeróżnych inwestycji. 

I właśnie o nich porozmawialiśmy z Pawłem Adamowiczem, prezy-
dentem Gdańska. Rozmowa miała miejsce świeżo po tym, jak ogromna 
maszyna drążąca tunel pod Martwą Wisłą przebiła się na drugą stro-
nę rzeki. Prezydent Adamowicz zaznacza, że w przyszłym roku każda 
trzecia złotówka w budżecie miejskim pójdzie na inwestycje, podkreśla 
również, że mimo końca Euro 2012 w mieście ciągle się buduje. O tu-
nelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku piszemy w numerze także w osob-
nym artykule, wiele miejsca poświęciliśmy także innym inwestycjom 
i budowom.

W trzystronicowym materiale „JESSICA oprowadza po Trójmieście” 
pokazujemy inwestycje miejskie w Trójmieście, których realizację 
umożliwiły środki unijne, publikujemy także obszerny materiał o biu-
rowcach powstających w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Temat funduszy 
unijnych pojawia się również w materiale o gminie Gniewino, która 
była słynna na całą Polskę w trakcie Euro 2012 podczas goszczenia 
reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej. Jak się okazało właśnie inwe-
stycje sportowe w tej gminie wykorzystało Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego w fi lmie reklamowym pokazującym zmiany dokonane w 
kraju dzięki wsparciu z funduszu unijnych.

Zachęcamy także do przeczytania artykułu o wirtualnej walucie Bit-
coin. W tekście opisujemy powstanie tego nietypowego środka płat-
niczego i wyczerpująco wspominamy o wszystkich kontrowersjach 
związanych z walutą.

Co jeszcze można znaleźć w „Expressie Biznesu”? Piszemy o dzia-
łaniach i pomysłach na rozwój pomorskich samorządów i opisujemy 
unikatowe połączenie na linii biznes-sport, czyli projekt „Biało-
zielona przyszłość z LOTOSEM”, o pomorskiej służbie 
zdrowia rozmawiamy natomiast z Hanną Zych-Cisoń, 
wicemarszałek województwa pomorskiego.

Dużo miejsca w aktualnym numerze poświęciliśmy 
tematyce biznesowej w województwie warmińsko-
mazurskim. Tej tematyce poświęciliśmy specjalny 
dodatek, o rozszerzeniu działalności na ten rejon w 
naszej gazecie informuje również Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy. Kontynuujemy publikację tematów 
luźniejszych, które mogą zainteresować także Płeć 
Piękną. W numerze znaleźć więc można rubrykę 
„Gadżetomania”, „Lifestyle”, debiutuje nato-
miast specjalna strona wskazująca bizneso-
we nowości książkowe.

Zachęcamy Państwa dla lektu-
ry najnowszego wydania naszego 
magazynu.

Piotr Ruszewski
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To rewolucyjna decyzja, po raz pierwszy 
w dziejach tej rangi gospodarcza impreza 
globalna odbędzie się na Bliskim Wscho-
dzie, w regionie Afryki Północnej i Azji 
Południowej. Nie zapominajmy o bajecz-
nym bogactwie tej stolicy Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich: najdroższe budowle 
świata, najwyższy wieżowiec, największe 
centrum handlowe, Abu Dhabi – impo-
nujący meczet szeika – długo by można 
wyliczać. 

Zwycięzca został wyłoniony podczas 
głosowania w Międzynarodowym Biurze 
Wystaw (BIE) w Paryżu. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele 167 państw, w tym 
Polski. W ostatniej rozgrywce Dubaj wy-
grał z Jekaterynburgiem (Rosja), więc już 
nie potrzeba pytać na kogo głosował nasz 
przedstawiciel. 

-Organizacja Wystawy EXPO to nie tyl-
ko przedsięwzięcie biznesowe, ale ważne 
przesłanie społeczne i edukacyjne oraz in-
westycja w przyszłość. Jestem przekonany, 
że zwycięzca zorganizuje niepowtarzalne 
„igrzyska promocyjne państw”.Gratuluje-
my Dubaj! – powiedział wicepremier, mi-
nister gospodarki Janusz Piechociński 27 
listopada 2013 r., po ogłoszeniu wyników 

EXPO 2020 w Dubaju
Zanosi się na dużą 
atrakcję. Gospo-
darzem Światowej 
Wystawy EXPO 2020 
ma być Dubaj

fo
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głosowania na miasto-gospodarza Świato-
wej Wystawy EXPO 2020.

EXPO 2020 odbędzie się w terminie 20. 
października 2020 – 10 kwietnia 2021.  To-
warzyszyć mu będzie hasło: Łącząc umy-
sły, tworząc przyszłość.

A teraz trochę historii. Pierwszą światową 

wystawę urządzono w Londynie w 1851 
roku. Francuzi, którzy byli organizatora-
mi w 1889 roku, wybudowali na tę oka-
zję Wieżę Eiffela. Ostatnie EXPO odbyło 
w Szanghaju w 2010 roku. Odwiedziło je 
ok. 73 mln osób. W Dubaju też można spo-
dziewać się niezłej frekwencji. Anna Kłos
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Propagowanie idei praktycznego wy-
korzystywania wiedzy naukowej wśród 
przedstawicieli firm i przedsiębiorstw. 
To jeden z głównych celów konferen-
cji „Nauka i Biznes” zorganizowanej w 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego.

Organizatorem tego listopadowego 
spotkania był Instytut Psychologii Uni-
wersytetu Gdańskiego. - We współcze-
snym świecie szczególnie ceniona jest 

wiedza o szerokim wymiarze aplikacyj-
nym, możliwa do wykorzystania nie tyl-
ko na gruncie akademickim, ale również 
biznesowym. Dzielenie się wynikami 
badań oraz projektowanie nowych pro-
gramów badawczych mających na celu 
eksplorację nowych obszarów rzeczy-
wistości może w dużym stopniu przy-
czynić się do zwiększenia efektywności 
zachodzących procesów biznesowych – 
tłumaczą organizatorzy. (GB)

O nauce i biznesie na uczelni

Grupa EDF wdraża program mający na 
celu dostosowanie bloków energetycznych 
w Polsce do nowych norm ochrony śro-
dowiska i podniesienie ich efektywności. 
Oficjalna inauguracja inwestycji dla EDF 
Wybrzeże S.A. miała miejsce 10 grudnia 
w gdańskiej elektrociepłowni. Tam wła-
śnie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie 
budowy instalacji odsiarczania w Elektro-
ciepłowni Gdyńskiej i Gdańskiej.

W ramach inwestycji  EDF Wybrzeże 
dostosuje bloki energetyczne do nowych 
wymagań europejskich w zakresie emisji 
tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED), 
podniesie ich efektywność operacyjną i 
przedłuży okres ich eksploatacji co naj-
mniej do 2035 roku.

- Instalacje odsiarczania i odazotowania 
spalin dla zakładów EDF Wybrzeże wpły-
ną znacząco na poprawę jakości powietrza 

EDF inwestuje w ekologię oraz zapewnią długoterminowe bezpie-
czeństwo dostaw ciepła dla Trójmiasta i 
Rumi - tłumaczy inwestor.

Dzięki zabudowie instalacji odsiarczania i 
odazotowania spalin, emisje tlenków siarki 
w EDF Wybrzeże zmniejszą się 5-krotnie, 
a tlenków azotu 3-krotnie. Program dosto-
sowania aktywów produkcyjnych do norm 
środowiskowych to część planu Grupy 
EDF w Polsce zmierzającego do poprawy 
jakości powietrza i modernizacji aktywów 
wytwórczych w celu długookresowego za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
w regionach aktywności Grupy.
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aalborg portland, czyli największy produ-
cent i eksporter białego cementu na świe-
cie został nowym operatorem terminalu 
cementu na terenie gdyńskiego portu. 
wcześniej dzierżawcą terminalu była spół-
ka Górażdże cement sa.

aalborg portland, czyli największy produ-
cent i eksporter białego cementu na świe-
cie należy do włoskiej Grupy cementowej 
cementir holding s.p.a  posiada możliwo-
ści produkcyjne na poziomie 3 mln ton 
rocznie. firma posiada swoje fabryki w da-
nii, egipcie, malezji, chinach oraz stanach 
Zjednoczonych.  - obsługiwany poprzez 
specjalistyczny terminal w Gdyni cement 
będzie sprzedawany na rynku polskim, jak 
również eksportowany poza jego granice. 
oferowany przez fi rmę produkt jest sprze-
dawany pod marką handlową aalborG 
white® cement. jest to budowlany mate-
riał przyszłości, dający możliwość plastycz-
nego formowania różnorodnych struktur 
powierzchni oraz barwienia – tłumaczą 
przedstawiciele ZmpG s.a.

nowa lokalizacja działalności aalborg 
portland polska ma pozwolić na dalszą 
ekspansję fi rmy w kierunku zwiększenia 
sprzedaży aalborG white® na rynku 
polskim, na pozyskiwanie nowych rynków 
eksportowych oraz na usprawnienie obsłu-
gi klientów pod względem logistycznym 
(skrócenie czasu dostaw). 

na terenie terminalu planuje się również 
wykorzystanie hali magazynowej dla do-
staw cementu workowanego – co może 
skutkować zwiększeniem zatrudnienia.
(gb)

o tytuł startupu miesiąca rywalizowały dwie 
młode fi rmy. konkurs wygrał startup defi i, 
tworzący innowacyjną platformę internetową, 
wspierającą fi rmy w zakresie rekrutowania 
pracowników. system oparty jest na tworzeniu 
wyzwań dla kandydatów. osoba zaintere-
sowana pracą w danym przedsiębiorstwie, 
rozwiązuje zadanie, którego efekt wpłynie na 
otrzymanie zatrudnienia. jak tłumaczył maciej 
Greń, narzędzie defi i pozwala na oszczędność 
czasu i uzyskanie szerokiej wiedzy o kandy-
dacie. projekt defi i ewoluował z pomysłu, 
w którym jego założyciele mieli za cel pomóc 
uczelniom we współpracy biznesem. Zauwa-
żyli jednak problem, w którym ciężko było 
o rozwiązanie. okazało się także, że bardzo 
wiele fi rm narzeka na brak kompetencji ludzi, 
którzy przychodzą na rozmowy o pracę. 
- Z drugiej strony, rozmawialiśmy z ludźmi jak 
wygląda dla nich proces rekrutacji. kandydaci 
chodzą od jednej fi rmy do drugiej często 
nie wiedzą nawet dlaczego nie dostali pracy. 
okazało się, że rozwiązaniem są wyzwania – 
tłumaczy maciej Greń,co-owner defi i.
projekt młodych przedsiębiorców to nowe 
podejście do rekrutacji - kandydaci wiedzą, że 
nie konkurują z setkami, a z kilkunastoma oso-
bami, które spędziły swój czas na wyzwaniu. 

Nowy operator 
terminalu cementu
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Jest to budowlany 
materiał przyszłości, dający 
możliwość plastycznego 
formowania różnorodnych 
struktur powierzchni oraz 
barwienia – tłumaczą 
przedstawiciele ZMPG S.A.

Defii z nominacją 
do Startupu Roku
już po raz drugi w Tym roku 
zorgaNizowaNo busiNess 
miXer, czyli spoTkaNie 
przedsiębiorców i młodych 
firm w oliVia busiNess ceNTre. 
w piąTek 15 lisTopada podczas 
Tego cykliczNego wydarzeNia 
projekT defii oTrzymał TyTuł 
sTarTup’u miesiąca oraz 
NomiNację do sTarTupu
roku 2013. 

firmy natomiast nie muszą przeglądać setek 
ludzi i kontaktować się z nimi. Zapraszają tych, 
którzy dobrze zrobili wyzwanie i mają intere-
sujące cV.
drugim startupem, który zaprezentował się 
podczas  business mixer’a był advertine – plat-
forma reklamy internetowej bazująca na in-
tencjach zakupowych. dzięki advertine, sklepy 
internetowe mają możliwość zwiększenia 
sprzedaży, poprzez pokazywanie konkretnych, 
precyzyjnie dobranych produktów do potrzeb 
klientów. 

w wydarzeniu wziął udział gość specjalny 
wojciech czernecki - założyciel portalu dla 
przedsiębiorców twoja-firma.pl, współza-
łożyciel spółek nokaut.pl oraz morizon.pl, 
notowanych na giełdzie papierów wartościo-
wych. Gość specjalny podczas półgodzinnej 
rozmowy z moniką bogdanowicz opowiedział 
o początkach wkraczania w świat biznesu, 
o motywach stworzenia swoich portali, a także 
o wartościach, którymi powinny kierować się 
startup’y.

business mixer to cykl spotkań organizowany 
w aip business link, którego celem jest wyło-
nienie ze społeczności polski przedsiębiorczej 
startupu roku. podczas każdego wydarzenia 
spośród prezentujących się młodych fi rm 
wybierana jest najlepsza, która otrzymuje tytuł 
startupu miesiąca wraz z nominacją do tytułu 
startupu roku, aby w fi nale rywalizować o wy-
graną oraz wyjazd do jednej z międzynarodo-
wych ambasad aip business link – w chinach, 
dolinie krzemowej lub wielkiej brytanii. raz 
w roku organizowane jest wydarzenie pod 
nazwą Grow up start up, które jest pierw-
szym, największym i otwartym kongresem 
startupów. wydarzenie to umożliwia przed-
siębiorcom spotkanie z gośćmi specjalnymi 
światowego formatu oraz zdobycie tytułu 
startup roku. (gb)
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tegoroczna edycja podzielona była na na 
cztery bloki tematyczne: bloger-człowiek, 
bloger-obywatel, bloger-pasjonat oraz 
świadomy bloger, w których prelegentami 
byli m.in. natalia hatalska, o. leon knabit, 
jurek owsiak, łukasz jakóbiak, agnieszka 
kaługa czy maria rotkiel.
- wróciliśmy do korzeni i na plan pierwszy 
postawiliśmy pytania związane z inspira-
cjami i pasjami, które pierwotnie stały za 
rozpoczęciem blogowania. pokazaliśmy 
konkretnych ludzi w centrum ich potrzeb 
i przypomnieliśmy, że pieniądze pojawiły 
się dopiero na pewnym etapie, że pierwot-
nie nie były celem samym sobie, chociaż 
ostatnio takim się stały - podsumowuje 
anna Zbierska, dyrektor biura prezydenta 
miasta Gdańska ds. promocji, organizatora 
konferencji.
podczas uroczystej Gali wieńczącej tego-
roczną edycję wręczono nagrody w dwóch 
konkursach: po raz trzeci w konkursie blog 
of Gdańsk, a po raz pierwszy - w konkursie 

blog forum Gdańsk award. nagrody blog 
of Gdańsk 2013 otrzymali autorzy następu-
jących blogów: nagroda czytelników: au-
tostopem przez życie http://autostopem-
przez-zycie.pl, nagroda jury: from movie 
to the kitchen http://www.frommovieto-
thekitchen.pl wyróżnienia otrzymały blogi: 
kochamy żuławy http://kochamyzulawy.
wordpress.com, ruszaj w drogę http://
www.ruszajwdroge.pl/ i  wittamina http://
wittamina.pl .blog forum Gdańsk award 
2013 – nagrody przyznawane przez uczest-
ników blog forum Gdańsk 2013 w trzech 
kategoriach - otrzymali: społecznie odpo-
wiedzialny bloger - maciej budzich http://
mediafun.pl, wpływowy bloger - natalia 
hatalska http://hatalska.com i  marka przy-
jazna blogerom  - miasto Gdańsk.
nagrodzeni blogerzy, oprócz statuetek wy-
konanych metodą 3d oraz grafi k autorstwa 
magdaleny danaj, otrzymali zaproszenie 
do współpracy przy wydaniu książki od 
wydawnictwa muZa s.a. (gb)

w lęborskiej fabryce farm frites poland 
rozbudowano  mechaniczno-biologiczną 
podczyszczalnię ścieków o instalację bez-
tlenowego stopnia oczyszczania ścieków. 

instalacja beztlenowa wytwarza biogaz, 
ale nie jest biogazownią rolniczą. czemu?

- w przeciwieństwie do  biogazowni 
rolniczych, które przetwarzają biomasę 
występującą w rolnictwie, nasza instalacja 
wykorzystuje tylko i wyłącznie własne ście-
ki poprodukcyjne.  do fabryki nie są dowo-
żone ani przez nią wykorzystywane żadne 
substraty rolnicze. cały proces produkcji 
biogazu odbywa się w szczelnie zamknię-
tym reaktorze i jest całkowicie bezpieczny. 
Z biogazu, który zawiera metan,  jest 
wytwarzana energia elektryczna i cieplna, 
która w całości będzie wykorzystana na 
potrzeby fabryki - tłumaczy katarzyna 
majchrzak z farm frites poland.

powody inwestycji to efekt zwiększa-
jącej się produkcji w lęborskiej fabryce 
i konieczność sprostania  rosnącym wy-
maganiom środowiskowym, korzyści dla 
fabryki z posiadania instalacja beztlenowej 
to własna zielona energia elektryczna, 
która według szacunków zaspokoi 10-15%  
zapotrzebowania fabryki w tym zakresie. 
to także mniejsze o co najmniej 30% ilości 
osadów z podczyszczalni. 

jako korzyści dla środowiska  natural-
nego przedstawiciele fi rmy wymieniają: 
mniej zużytego węgla do wytworzenia 
energii oraz mniejszą emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery ze względu na mniej-
szą ilość wywożonych osadów.

a co z pozostałymi odpadami 
poprodukcyjnymi? 

od kilku miesięcy obierki z ziemniaków 
i osady z podczyszczalni trafi ają do bioga-
zowni rolniczej w darżynie, gdzie są prze-
rabiane na biogaz. docelowo trafi ą tam 
wszystkie odpady z fabryki. (gb)

INSTALACJA 
BEZTLENOWA 
FARM FRITES POLAND
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Blogosfera zjechała 
do Gdańska

ponaD 300 bLoGerÓw i VLoGerÓw z poLSKi 
i z zaGranicY wzięło udział w dwudNiowych 
spoTkaNiach, paNelach dyskusyjNych, sesjach 
pyTaŃ i odpowiedzi oraz imprezach Towarzyszących 
koNfereNcji blog forum gdaŃsk 2013 odbywającej 
się pod hasłem “iNspiracje. pasje. zmiaNy”.
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Z nowych liczników wkrótce będą mogli 
skorzystać  m.in. mieszkańcy brodnicy,  cie-
chanowa, koszalina, ostrowa wielkopol-
skiego, płocka, a także niektórych dzielnic 
Gdyni i torunia. od momentu uruchomienia 
systemu przesyłania danych mieszkańcy 
mogą  sprawdzać bieżące zużycie energii 
w portalu internetowym (portal klienta oraz 
demo) a także przez aplikacje mobilne. sys-
tem umożliwia przekazywanie sprzedawcom 
energii danych do fakturowania  klientów za 
bieżące zużycie, co pozwala na odejście od 
nielubianych prognoz. 

enerGa-operator rozpoczęła instalację 
nowych liczników w grudniu 2011 roku po 
przeprowadzeniu serii testów. obecnie spółka 
prowadzi już masowe wdrożenie systemu. na 
bieżąco przesyłane są dane z ok. 240 tys. urzą-
dzeń i stopniowo uruchamiany jest zdalny 
odczyt z kolejnych stacji. montowane liczniki 
pracują w otwartym i zgodnym z wymaga-

niami ure standardzie prime.  w przyszłym 
roku fi rma planuje zainstalowanie kolejnych 
350 tys. urządzeń, co oznacza, że w zasięgu 
systemu znajdzie się 25% klientów spółki.  

-program instalacji liczników inteligent-
nych jest początkiem budowania systemu 
inteligentnych sieci energetycznych.  firma 
obecnie testuje rozwiązania smart grid na 
półwyspie helskim. oprócz instalacji liczni-
ków, zmodernizowano tam sieć energetycz-
ną, montując m.in. zaawansowane systemy 
w zakresie automatyki, regulacji i kontroli oraz 
uruchomiono systemy informatyczne pozwa-
lające na monitorowanie i rekonfi gurację sieci 
energetycznej. celem, który zdaniem spółki 
został na tym terenie osiągnięty, jest popra-
wa niezawodności i efektywności pracy sieci 
oraz stworzenie możliwości do przyłączania 
na masową skalę mikroźródeł instalowanych 
przez odbiorców - tumaczy alina Geniusz-
siuchnińska, rzecznik prasowy.  (gb)

Masowe wdrożenie liczników zdalnego odczytu
ENERGa-Operator zainstalowała 300 tysięcy liczników zdalnego odczytu. Oznacza to, 
że w zasięgu nowej technologii znalazło się już ponad 10% wszystkich klientów spółki.

Jak zapewniają w Puławach, w Euro-
pie Wschodniej nie ma na razie instalacji 
wytwarzającej ten produkt. Projekt budo-
wy instalacji do produkcji tiosiarczanu 
amonu na terenie gdańskiej rafi nerii jest 
już po wstępnych akceptacjach zarzą-
du Grupy AZOTY Puławy. Produkcja 
miałaby ruszyć w 2016 roku. Łączny 
koszt budowy instalacji do produkcji, 
która będzie się mieścić na terenie rafi -
nerii LOTOSU jak również zbiorników 

LOTOS chce wykorzystać 
odpady poprodukcyjne

do przechowywania gotowego produk-
tu, które znajdą się na terenie Gdańskich 
Zakładów Nawozów Fosforowych, 
szacowany jest na ponad 120 mln zł.
Trwają prace projektowe. Jeżeli uda 
się uzyskać na czas wszystkie wyma-
gane zgody, m.in. środowiskowe, jak 
również akceptację walnego zgroma-
dzenia Grupy Azoty, budowa mogła-
by ruszyć w 2014 roku. Finansowanie 
inwestycji wezmą na siebie Puławy, 
natomiast Lotos dostarczy niezbędne 
media oraz teren pod budowę instalacji.
Zdolności produkcyjne planowanej insta-
lacji w początkowym okresie mają wy-
nieść ok. 20 tys. ton, docelowo nawet 100 
tys. ton tiosiarczanu amonu rocznie. A.K. 

Służyć temu ma wspólny projekt 
Grupy aZOTy Puławy i Grupy 
LOTOS, zakładający wykorzystanie 
odpadów poprodukcyjnych 
LOTOSU, czyli siarkowodoru 
i amoniaku, do produkcji 
tiosiarczanu amonu, płynnego 
nawozu, który może być traktowany 
jako samoistny produkt lub dodatek 
do nawozów, takich jak RSM.
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Coś więcej, niż narty
- Zaczęliśmy produkować narty i bardzo 

szybko okazało się, że bardzo dobrze się 
sprzedają za granicą – wyjaśnia Sebastian 
Nowicki, sprzedawca w salonie Majesty. - 
Marka na polskim rynku jest nieco mniej 
znana, dlatego postanowiliśmy otworzyć te 
salony. Bo nic nie jest bardziej prestiżowe 
i nie poprawia wizerunku marki niż własny 
salon sprzedaży. 

Początkowo Majesty zaczęło produkcję 
nart typu freeride (do jazdy poza trasami), 
później rozszerzyło ofertę o narty do jazdy 
freestyle (skoki, akrobacje, itp.). Kolejnym 
etapem było wypuszczenie na rynek nart 
dla amatorów.

W nowootwartym salonie, który mieści 
się w Gdyni Orłowie (w kompleksie Nowe 
Orłowo) można kupić nie tylko narty, ale 
również wiązania, kijki, odzież sportową 
a także miejskie rowery. Nie są to jednak 
zwyczajne rowery... Co zatem w nich takie-
go wyjątkowego?

i adrenalina!
Bo ma być fun 
ZacZynali Zaledwie 5 lat temu – dZiś są marką, która w wielu krajach ma 
wiernych fanów. teraZ firma majesty postanowiła powrócić do miejsca, skąd 
się wywodZi i właśnie otworZyła salon w trójmieście. salon majesty w Gdyni 
orłowie jest jedynym na pomorZu i jednym Z Zaledwie dwóch w polsce 
(podobny salon właśnie otwiera się w warsZawie). 

„Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” - mówi stare przysło-
wie. Ale zdrowy i wygodny sen zależy nie tylko od tego, jak 
pościelone jest łóżko, ale też od samego łóżka i materaca. Dla 
tych najbardziej wymagających i ceniących wyjątkowy komfort 
i wygodę niedawno otwarto salon Sen i Zdrowie. 

Nazwa salonu jest nieprzypadkowa, w ofercie znalazły się 
bowiem wyjątkowe materace, poduszki, zagłówki, maty, itp. 
znanej na całym świecie marki Tempur, gwarantujące wygodny, 
spokojny i zdrowy sen. 

Czym te materace różnią się od innych i co takiego unikal-
nego w nich jest? Przede wszystkim innowacyjna technologia 
i materiał, z którego są wykonane. Tempur to materiał wiskoela-
styczny z otwartymi komórkami, redukujący nacisk i wrażliwy 
na temperaturę, dopasowujący się dokładnie do konturów ciała. 
Zwykły materiał poliuretanowy składa się z komórek o nieregu-
larnym kształcie, które są zwyczajnie ściskane pod obciążeniem. 
W przypadku materiału Tempur miliony otwartych komórek de-
likatnie poruszają się wokół krzywizn ciała, zapewniając całko-
wite podparcie tam, gdzie go potrzebujesz, nie przeciwdziałając 
w przeciwnym kierunku. Wraz z podniesieniem ciała materiał 
Tempur powraca do swego oryginalnego kształtu, ale nie od razu 
(jak w przypadku zwyczajnej gąbki), tylko stopniowo. W ten 
sam sposób też się ugina pod wpływem nacisku. 

Komfort i relaks dla wymagających

Salon, który został niedawno otwarty w Gdyni Orłowie (w kom-
pleksie Nowe Orłowo) jest pierwszym takim na Pomorzu. 

- Założenie jest takie, żebyśmy mogli w jednym miejscu zapre-
zentować klientowi cały asortyment i aby właśnie w naszym salonie 
każdy mógł znaleźć wszystko, co jest potrzebne do snu – wyjaśnia 
Bożena Glanc z salonu Sen i Zdrowie.

- Tym bardziej, że jest to jeden z najpiękniejszych salonów w Polsce 
– dodaje Jacek Poznański, dyrektor Tempur Polska.
Rafał Korbut

Styl, niezawodność i technologia
Grube, wytrzymałe i jednocześnie bardzo 

lekkie ramy, chromowane kierownice nie-
co stylizowane na takie, jak mają motory 
Harley Davidson, bardzo szerokie opony 
i wygodne siodełka – to wszystko widać 
„na pierwszy rzut oka” w rowerach firmy 
Electra. - Są to pojazdy typowo miejskie 
– tłumaczy Maciej Suchocki, sprzedawca. 
- Najważniejszą ich cechą jest to, iż jeździ 
się nimi w zupełnie innej pozycji. Na zwy-
kłym rowerze zawsze się jest przygarbio-
nym, pochylonym do przodu. Tutaj plecy są 
w pozycji prostej, przez co nie obciąża się 
kręgosłupa. Producent bardzo duży nacisk 
położył zarówno na wygodę, jak i nieza-
wodność. Rozwiązaniem zapewniającym 
bezawaryjność są przerzutki umieszczone 
wewnątrz piast. Taka technologia gwaran-
tuje, że nie spadnie nam łańcuch, że cały 
układ napędowy jest idealnie chroniony, nie 
zabrudzi się, jest praktycznie nie do znisz-
czenia. Orłowski salon jest jedynym skle-
pem na Pomorzu, oferującym szeroki wy-
bór rowerów marki Electra oraz ich serwis. 

Powrót do początków
Założycielem i właścicielem marki Ma-

jesty jest Janusz Borowiec. Firmę założył 
5 lat temu w Trójmieście. Zaczął od pod-
bijania rynków zagranicznych, teraz posta-
nowił powrócić do Trójmiasta, otwierając 
pierwszy salon w Gdyni Orłowie. 

- Na razie otwieramy dwa salony w Pol-
sce, być może za jakiś czas powstaną ko-
lejne, ale zależy to od tego, jak nasze pro-
dukty będą się sprzedawały – mówi Janusz 
Borowiec. 
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Przez poprzednie dwa dni debata toczyła 
się w Warszawie z udziałem prominent-
nych osób z kraju i zagranicy. Jedynym 
reprezentantem Pomorza był Jarosław 
Białk – z-ca wójta w Krokowej.
Jak można domniemywać, reprezentował 
poglądy środowisk i urzędów trzech gmin 
mających w Polsce największe szanse 
lokalizacji na swym terenie nowej elek-
trowni jądrowej: Choczewa, Gniewina 
i Krokowej. Wyszedł on od stwierdzenia, 
że Pomorze potrzebuje nowych energii, 
ponieważ jej deficyt jest już odczuwalny, 
a niedługo stanie się uciążliwy. Paradok-
salnie przy tym deficycie region posiada 
jednocześnie wysoki potencjał dla lokali-
zacji kilku źródeł energii: jądrowej, gazo-
wej, węglowej, ze źródeł odnawialnych. 
Jednak póki co, są to możliwości poten-
cjalne, nie przekładające się na konkretne 
inwestycje. Od kilku lat rząd polski pod-
jął działania zapowiadające pobudowanie 
w Polsce, czytaj na Pomorzu, elektrowni 
jądrowej. Ten rodzaj energii zawsze budzi 
duże emocje i zaangażowanie społeczne. 
Podział społeczeństwa na jej zwolenników 
i przeciwników jest zrozumiały i uzasad-
niony. Niemniej wyraźna jest w północnej 
części województwa tendencja wskazują-
ca wyraźnie na akceptację tego pomysłu. 
Społeczeństwo widzi zagrożenia, ale po-
trafi je realnie ocenić. Coraz częściej po-
jawiają się pytania nie czy..., ale kiedy 
i jak budować. Narasta zniecierpliwienie 
społeczne z powodu wciąż przesuwanych 
terminów i bezwładu decyzyjnego. Budo-
wa w najbliższym sąsiedztwie inwestycji 
za kilkadziesiąt miliardów złotych nie 
może pozostać bez wpływu na stan go-
spodarczy regionu. Tymczasem z jednej 
strony narasta zdziwienie i niezadowole-
nie społeczne, z drugiej stan zawieszenia 
generuje poważne straty ekonomiczne, 
powoduje w gminach bezwład inwesty-
cyjny, bo skoro nie wiadomo co w tak po-
ważnej kwestii będzie się działo, racjona-
lizm radzi się z decyzjami powstrzymać.
Wróćmy do obrad na Zamku w Krokowej. 
Wiesław Gębka – wójt gminy Chocze-
wo mówił o 54% społecznego poparcia 

budowy na terenie swej gminy. Popiera-
jący to ci, którzy pamiętają osobiście, lub 
wiedzą z opowiadań członków rodzin, 
jaki postęp cywilizacyjny na tym terenie 
nastąpił, kiedy 30 lat temu rozpoczęto bu-
dowę jądrówki w Żarnowcu. Przeciwnicy 
to ci, którzy w późniejszym czasie, kiedy 
inwestycję już wstrzymano, pobudowali 
na tym terenie domy, dacze i pensjona-
ty. Ci obawiają się spadku turystycznej 
atrakcyjności terenu
Do tej ostatniej sprawy odniósł się także 
wójt gminy Krokowa Henryk Doering 
podkreślając w swej wypowiedzi, że 
gmina ma strefę turystyczną nad Jezio-
rem Żarnowieckim i ona musi pozostać. 
Inwestycja jądrowa musi tak zostać prze-
prowadzona i eksploatowana, aby zacho-
wać wartości ekologiczne terenu.
Wszyscy ciekawi byli wypowiedzi Vol-
kera Schwicha – przedstawiciela a po-
tem doradcy niemieckiego rządu, czyli 
państwa które po katastrofie elektrow-
ni jądrowej w Fukuschimie postanowi-
ło zacząć proces stopniowej rezygnacji 
z energetyki jądrowej. Zaznaczył on na 
początku, że nie wypada mu dyskutować 
z decyzją, która jest w dużej mierze po-

lityczną, niemniej choć chwalebne jest, 
że w perspektywie kilku najbliższych lat 
Niemcy chcą osiągnąć w sieci aż 40% 
energii ze źródeł odnawialnych, jednak 
sieć ta nie jest przygotowana na tak duży 
udział energetyki zdecentralizowanej. 
Prawdą jest też, że w Niemczech nigdy 
nie był społecznej akceptacji energetyki 
jądrowej powyżej 50%. Jeśli chodzi o jej 
pozytywny wpływ na przyrost miejsc 
pracy, w Niemczech nie odgrywało to 
większej roli. Nawet decyzja o likwidacji 
kopalń węgla kamiennego do 2018 roku, 
podjęta 14 lat temu, nie spowodowała 
zachwiania na rynku pracy. Pracownicy, 
którzy w związku z tym stracili zatrudnie-
nie, bez większych problemów znaleźli je 
w innych branżach. W skali kraju poziom 
bezrobocia w ostatnich latach się obniża. 
Natomiast wyzwaniem przyszłości są linie 
energetyczne, które trzeba wybudować. 
Zaplanowano wybudowanie w najbliż-
szych latach 4 tys. km linii potrzebnych 
dla energetyki zdecentralizowanej, z tego 
70% będą to linie podziemne. Jeśli chodzi 
o bilans energetyczny, Niemcy już mają 
nadwyżki energii w sieci, problemem jest 
raczej jak się jej pozbyć.
Bardzo wyważoną i rozsądne opinię 
wygłosił Waldemar Dunajewski – pre-
zes Stowarzyszenia na Rzecz Budowy 
Elektrowni Jądrowej na Pomorzu, po-
wstałego w styczniu 2011 z inicjatywy 
organizacji Pracodawcy Pomorza. 
Jako stowarzyszenie skupiające głównie 
sektor biznesowy, mówimy tak dla budo-
wy elektrowni jądrowej na Pomorzu, ale 
pod pewnymi warunkami.
Następnie wymienił je. Pierwszym 
z nich jest wykorzystywanie przy inwe-
stycji polskich, szczególnie pomorskich 
przedsiębiorców jako podwykonawców. 
Niektóre z firm mają już stosowną mię-
dzynarodową praktykę. Energomontaż 
Północ przy budowie elektrowni jądrowej 
w Olkiluoto w Finlandii wykonał stalową 
powłokę uszczelniająca budynek reakto-
ra a katowicka Elektrobudowa wszelkie 
urządzenia elektryczne.
Jeśli chodzi o zagrożenia, to najwięk-

Polski patent na energetykę jądrową:

Dużo mówić, mało robić
szym szkodnikiem są ci, którzy mówią, 
że ten rodzaj energetyki jest w 100% 
bezpieczny. Owszem jest, ale pod wa-
runkiem, że będą się nią zajmować lu-
dzie odpowiedzialni, nie tacy, którzy na 
którymś etapie sobie odpuszczą proce-
dury, bo dojdą do wniosku, że są one 
zbyt uciążliwe i restrykcyjne. Projek-
towanie, realizacja, eksploatacja muszą 
być profesjonalnie wykonywane. 
- Jako Stowarzyszenie będziemy to 
kontrolować na bieżąco i tylko pod tym 
warunkiem udzielimy swego poparcia 
– podkreślił.
- Jestem zwolennikiem mixu energe-
tycznego - dodał. Błędem byłoby nie-
wykorzystanie potencjału polskich 
elektrowni węglowych, oczywiście 
pracujących przy zastosowaniu nowo-
czesnych technologii, jako uzupełnienia 
innych źródeł energii. Prezes Dunajew-
ski popiera też OZE, niestety cena jed-
nej megawatogodziny 2,5 raza większa 
niż z elektrowni węglowych jest niczym 
kamień u nogi w rozwoju polskiej ener-
getyki odnawialnej.
Sylvie Aniel z Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej CEA (fran-
cuskiego Komisariatu Energii Atomo-
wej i Alternatywnych Źródeł Energii), 
omówiła doświadczenia swego kraju, 
który postawił na energetykę atomową 
od czasów generała de Gaulle’a i obec-
nie posiada 58 rektorów  pokrywających 
80% zapotrzebowania na prąd w tym 
państwie. 
Poruszono również temat odpadów 
z elektrowni jądrowej. Omówiła go 
Jenny Rees ze Szwecji, ukazując nie 
tylko bezpieczny system ich przecho-
wywania ale i kolejne etapy konsul-
tacji z mieszkańcami   i skutecznego 
przekonywania ich, aby wyrazili zgodę 
na lokalizację takiego obiektu na tere-
nie swej gminy. Obecni przedstawiciele 
pomorskich samorządów słuchali tego 
ze zdumieniem i podziwem, ponieważ 
mają poczucie, że polski system kon-
sultacji ze społeczeństwem jest fatal-
ny, a władz samorządów terenowych 
nikt w Warszawie nie traktuje poważ-
nie. Najbardziej jaskrawym tego przy-
kładem była próba narzucenia odgórnie 
społeczeństwu z Pomorza Środkowego 
lokalizacji w Gąskach. Do tego wciąż 
jest zmieniany harmonogram budowy. 
Ostatnio PGE EJ informuje, że w Pro-
gramie Polskiej Energetyki Jądrowej 
wybór lokalizacji i podpisanie kontraktu 
na budowę I bloku ma nastąpić do końca 
2016 roku, sporządzenie projektu tech-
nicznego i uzyskanie niezbędnych po-
zwoleń do końca 2018, sama budowa, 
zakończona podłączeniem do sieci to 
lata 2019 – 2024. Anna Kłos

Pałac von Krokowów w Krokowej był w dniu 24 października 
br. miejscem debaty na temat: „Inicjatywa społeczeństwa 

obywatelskiego na rzecz poznania i akceptacji energetyki jądrowej. 

Zebranych powitał 
wójt gminy Krokowa 
Henryk Doering

Uczestnicy konferencji

Od lewej: wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bu-
dowy Elektrowni Jądrowej w Woj. Pomorskim Waldemar Dunajewski

Od prawej: Adam Kordas z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, 
Volker Schwich, Claude Fischer prowadząca konferencję
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Przez poprzednie dwa dni debata toczyła 
się w Warszawie z udziałem prominent-
nych osób z kraju i zagranicy. Jedynym 
reprezentantem Pomorza był Jarosław 
Białk – z-ca wójta w Krokowej.
Jak można domniemywać, reprezentował 
poglądy środowisk i urzędów trzech gmin 
mających w Polsce największe szanse 
lokalizacji na swym terenie nowej elek-
trowni jądrowej: Choczewa, Gniewina 
i Krokowej. Wyszedł on od stwierdzenia, 
że Pomorze potrzebuje nowych energii, 
ponieważ jej deficyt jest już odczuwalny, 
a niedługo stanie się uciążliwy. Paradok-
salnie przy tym deficycie region posiada 
jednocześnie wysoki potencjał dla lokali-
zacji kilku źródeł energii: jądrowej, gazo-
wej, węglowej, ze źródeł odnawialnych. 
Jednak póki co, są to możliwości poten-
cjalne, nie przekładające się na konkretne 
inwestycje. Od kilku lat rząd polski pod-
jął działania zapowiadające pobudowanie 
w Polsce, czytaj na Pomorzu, elektrowni 
jądrowej. Ten rodzaj energii zawsze budzi 
duże emocje i zaangażowanie społeczne. 
Podział społeczeństwa na jej zwolenników 
i przeciwników jest zrozumiały i uzasad-
niony. Niemniej wyraźna jest w północnej 
części województwa tendencja wskazują-
ca wyraźnie na akceptację tego pomysłu. 
Społeczeństwo widzi zagrożenia, ale po-
trafi je realnie ocenić. Coraz częściej po-
jawiają się pytania nie czy..., ale kiedy 
i jak budować. Narasta zniecierpliwienie 
społeczne z powodu wciąż przesuwanych 
terminów i bezwładu decyzyjnego. Budo-
wa w najbliższym sąsiedztwie inwestycji 
za kilkadziesiąt miliardów złotych nie 
może pozostać bez wpływu na stan go-
spodarczy regionu. Tymczasem z jednej 
strony narasta zdziwienie i niezadowole-
nie społeczne, z drugiej stan zawieszenia 
generuje poważne straty ekonomiczne, 
powoduje w gminach bezwład inwesty-
cyjny, bo skoro nie wiadomo co w tak po-
ważnej kwestii będzie się działo, racjona-
lizm radzi się z decyzjami powstrzymać.
Wróćmy do obrad na Zamku w Krokowej. 
Wiesław Gębka – wójt gminy Chocze-
wo mówił o 54% społecznego poparcia 

budowy na terenie swej gminy. Popiera-
jący to ci, którzy pamiętają osobiście, lub 
wiedzą z opowiadań członków rodzin, 
jaki postęp cywilizacyjny na tym terenie 
nastąpił, kiedy 30 lat temu rozpoczęto bu-
dowę jądrówki w Żarnowcu. Przeciwnicy 
to ci, którzy w późniejszym czasie, kiedy 
inwestycję już wstrzymano, pobudowali 
na tym terenie domy, dacze i pensjona-
ty. Ci obawiają się spadku turystycznej 
atrakcyjności terenu
Do tej ostatniej sprawy odniósł się także 
wójt gminy Krokowa Henryk Doering 
podkreślając w swej wypowiedzi, że 
gmina ma strefę turystyczną nad Jezio-
rem Żarnowieckim i ona musi pozostać. 
Inwestycja jądrowa musi tak zostać prze-
prowadzona i eksploatowana, aby zacho-
wać wartości ekologiczne terenu.
Wszyscy ciekawi byli wypowiedzi Vol-
kera Schwicha – przedstawiciela a po-
tem doradcy niemieckiego rządu, czyli 
państwa które po katastrofie elektrow-
ni jądrowej w Fukuschimie postanowi-
ło zacząć proces stopniowej rezygnacji 
z energetyki jądrowej. Zaznaczył on na 
początku, że nie wypada mu dyskutować 
z decyzją, która jest w dużej mierze po-

lityczną, niemniej choć chwalebne jest, 
że w perspektywie kilku najbliższych lat 
Niemcy chcą osiągnąć w sieci aż 40% 
energii ze źródeł odnawialnych, jednak 
sieć ta nie jest przygotowana na tak duży 
udział energetyki zdecentralizowanej. 
Prawdą jest też, że w Niemczech nigdy 
nie był społecznej akceptacji energetyki 
jądrowej powyżej 50%. Jeśli chodzi o jej 
pozytywny wpływ na przyrost miejsc 
pracy, w Niemczech nie odgrywało to 
większej roli. Nawet decyzja o likwidacji 
kopalń węgla kamiennego do 2018 roku, 
podjęta 14 lat temu, nie spowodowała 
zachwiania na rynku pracy. Pracownicy, 
którzy w związku z tym stracili zatrudnie-
nie, bez większych problemów znaleźli je 
w innych branżach. W skali kraju poziom 
bezrobocia w ostatnich latach się obniża. 
Natomiast wyzwaniem przyszłości są linie 
energetyczne, które trzeba wybudować. 
Zaplanowano wybudowanie w najbliż-
szych latach 4 tys. km linii potrzebnych 
dla energetyki zdecentralizowanej, z tego 
70% będą to linie podziemne. Jeśli chodzi 
o bilans energetyczny, Niemcy już mają 
nadwyżki energii w sieci, problemem jest 
raczej jak się jej pozbyć.
Bardzo wyważoną i rozsądne opinię 
wygłosił Waldemar Dunajewski – pre-
zes Stowarzyszenia na Rzecz Budowy 
Elektrowni Jądrowej na Pomorzu, po-
wstałego w styczniu 2011 z inicjatywy 
organizacji Pracodawcy Pomorza. 
Jako stowarzyszenie skupiające głównie 
sektor biznesowy, mówimy tak dla budo-
wy elektrowni jądrowej na Pomorzu, ale 
pod pewnymi warunkami.
Następnie wymienił je. Pierwszym 
z nich jest wykorzystywanie przy inwe-
stycji polskich, szczególnie pomorskich 
przedsiębiorców jako podwykonawców. 
Niektóre z firm mają już stosowną mię-
dzynarodową praktykę. Energomontaż 
Północ przy budowie elektrowni jądrowej 
w Olkiluoto w Finlandii wykonał stalową 
powłokę uszczelniająca budynek reakto-
ra a katowicka Elektrobudowa wszelkie 
urządzenia elektryczne.
Jeśli chodzi o zagrożenia, to najwięk-

Polski patent na energetykę jądrową:

Dużo mówić, mało robić
szym szkodnikiem są ci, którzy mówią, 
że ten rodzaj energetyki jest w 100% 
bezpieczny. Owszem jest, ale pod wa-
runkiem, że będą się nią zajmować lu-
dzie odpowiedzialni, nie tacy, którzy na 
którymś etapie sobie odpuszczą proce-
dury, bo dojdą do wniosku, że są one 
zbyt uciążliwe i restrykcyjne. Projek-
towanie, realizacja, eksploatacja muszą 
być profesjonalnie wykonywane. 
- Jako Stowarzyszenie będziemy to 
kontrolować na bieżąco i tylko pod tym 
warunkiem udzielimy swego poparcia 
– podkreślił.
- Jestem zwolennikiem mixu energe-
tycznego - dodał. Błędem byłoby nie-
wykorzystanie potencjału polskich 
elektrowni węglowych, oczywiście 
pracujących przy zastosowaniu nowo-
czesnych technologii, jako uzupełnienia 
innych źródeł energii. Prezes Dunajew-
ski popiera też OZE, niestety cena jed-
nej megawatogodziny 2,5 raza większa 
niż z elektrowni węglowych jest niczym 
kamień u nogi w rozwoju polskiej ener-
getyki odnawialnej.
Sylvie Aniel z Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej CEA (fran-
cuskiego Komisariatu Energii Atomo-
wej i Alternatywnych Źródeł Energii), 
omówiła doświadczenia swego kraju, 
który postawił na energetykę atomową 
od czasów generała de Gaulle’a i obec-
nie posiada 58 rektorów  pokrywających 
80% zapotrzebowania na prąd w tym 
państwie. 
Poruszono również temat odpadów 
z elektrowni jądrowej. Omówiła go 
Jenny Rees ze Szwecji, ukazując nie 
tylko bezpieczny system ich przecho-
wywania ale i kolejne etapy konsul-
tacji z mieszkańcami   i skutecznego 
przekonywania ich, aby wyrazili zgodę 
na lokalizację takiego obiektu na tere-
nie swej gminy. Obecni przedstawiciele 
pomorskich samorządów słuchali tego 
ze zdumieniem i podziwem, ponieważ 
mają poczucie, że polski system kon-
sultacji ze społeczeństwem jest fatal-
ny, a władz samorządów terenowych 
nikt w Warszawie nie traktuje poważ-
nie. Najbardziej jaskrawym tego przy-
kładem była próba narzucenia odgórnie 
społeczeństwu z Pomorza Środkowego 
lokalizacji w Gąskach. Do tego wciąż 
jest zmieniany harmonogram budowy. 
Ostatnio PGE EJ informuje, że w Pro-
gramie Polskiej Energetyki Jądrowej 
wybór lokalizacji i podpisanie kontraktu 
na budowę I bloku ma nastąpić do końca 
2016 roku, sporządzenie projektu tech-
nicznego i uzyskanie niezbędnych po-
zwoleń do końca 2018, sama budowa, 
zakończona podłączeniem do sieci to 
lata 2019 – 2024. Anna Kłos

Pałac von Krokowów w Krokowej był w dniu 24 października 
br. miejscem debaty na temat: „Inicjatywa społeczeństwa 

obywatelskiego na rzecz poznania i akceptacji energetyki jądrowej. 
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Henryk Doering
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Networking to umiejętność nabyta. Wy-
maga czasu i praktyki, aby przynieść po-
zytywne skutki. Uczestnicząc w spotka-
niach networkingowych należy pamiętać 
o podstawowym celu i sensie, czyli za-
warciu nowej znajomości, a nie zdobyciu 
klienta. W budowaniu sieci kontaktów, to 
właśnie relacja ma największe znaczenie, 
gdyż dzięki niej ludzie mogą się poznać. 
Dopiero w drugiej kolejności powinien 
pojawić pomysł prowadzenia wspólnych 
działań. Podczas pierwszej rozmowy 
istotne jest skupienie się na osobie i wy-
słuchanie jej - należy być słuchaczem, 
a nie mówcą. Dzięki tej zasadzie, networ-
ker skutecznie wykazuje zainteresowanie 
rozmówcą i zdobywa zaufanie. 

Bardzo ważną zasadą jest również pod-
trzymywanie nawiązanych kontaktów. 
Można tego dokonać na wiele sposobów. 
Najważniejszym jest pretekst. 

-Musimy się zastanowić, jakiego cha-
rakteru kontakt zamierzamy rozwijać 
i w jakim celu. Jeśli kontakt ma być to-
warzyski, wybierzmy luźne formy: sms, 
sieć społecznościowa, e-mail z okazji 
imienin, czy innego rodzaju pozdrowie-
nia. Jeśli planujemy relację biznesową, 
postarajmy się najpierw poznać oczeki-
wania drugiej strony, a potem zapropo-
nujmy kolejne spotkanie. Wiadomość e-
mail z kierunkami i propozycjami – mogą 
być to wstępne rozwiązania lub ich zarys 
– też jest dobrym pomysłem – wyjaśnia 
Leszek Miazga, Wiceprezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza.

Dzięki takim działaniom budowana 
jest przyjazna relacja, która w efekcie 
może doprowadzić do wspólnego pro-
jektu. Aby osiągnąć sukces i stworzyć 
rozbudowaną sieć kontaktów, należy 
kierować się zasadą wzajemności: ‘Da-
jąc, zyskujesz’. Osoba, która przedstawia 
się rozmówcy bez oczekiwania na coś 
w zamian zyskuje więcej, niż ta, która od 
razu przechodzi do kwestii biznesowych. 
Oferując w pierwszej kolejności swoją 

Networking coraz bardziej    
popularny w Trójmieście
budowanie sieci kontaktów biznesowych jest jedną z podstawowych wartości dla każdego przedsiębiorcy, 
która wspomaga rozwój firmy. opanowanie sztuki rozmowy i otwartość są umiejętnościami, które 
przyczynią się do zaistnienia w branży oraz zwrócenia uwagi szerszego grona odbiorców. najlepszym 
narzędziem w drodze do sukcesu jest networking. jak zatem za pomocą umiejętności budowy sieci 
kontaktów, osiągnąć maksymalne korzyści na polu biznesowym?  
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wartość, zdobywa szacunek i aproba-
tę. Ponadto, rekomendując innych daje 
świadectwo siebie jako osoby godnej za-
ufania, która będzie rzetelnym partnerem 
biznesowym.

Mając tego świadomość dajemy naszym 
członkom, takie właśnie wsparcie - dodaje 
Michał Nowak.

Posiadanie znajomości w branży pozwa-
la na rozwój długotrwałych, wzajemnie 
korzystnych i dochodowych relacji zawo-
dowych. Relacje te, na drodze rekomenda-
cji, mogą doprowadzić do poznania kolej-
nych osób. 

- Wartością dodaną spotkań networkin-
gowych jest  możliwość kontaktu ze spe-
cjalistami, takimi jak: graficy, informatycy 
lub prawnicy. Nowe kontakty to nowe 
możliwości i pomysły. Często jest to nie 
tylko szansa na zaprezentowanie swojej 
oferty, ale również możliwość jej popra-
wienia czy rozszerzenia - dodaje Leszek 
Miazga, Wiceprezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej Pomorza.

Cechy dobrego networkera
Posiadanie cech networkingowych może 

przynieść długotrwałe i pozytywne skutki 
w prowadzeniu biznesu. Jest to umiejęt-
ność, którą nabywa się przede wszystkim 
podczas licznych praktyk bądź ćwiczeń. 
Na ich podstawie networker zdobywa 
pewność siebie oraz wiarygodność. Aby 
uznać osobę za dobrą, w swoim rzemiośle, 
istotne jest posiadanie takich cech, jak po-
czucie motywacji i zaangażowanie.

Budowanie sieci kontaktów wymaga od 
networkera również cierpliwości oraz zro-
zumienia. Dobra relacja biznesowa musi 
opierać się na długotrwałych, przyjaznych 
kontaktach, które z pewnością nie rozwi-
ną się po jednym spotkaniu. Dlatego też 
warto poświęcić na te praktyki wiele czasu 
i zawsze mieć na uwadze korzyści jakich 
można się spodziewać.

Zaangażowanie to kolejna cecha, którą 
powinien posiadać networker. 

-Istotnym jest jego zainteresowanie roz-
mową, ale także przygotowywanie się do 
spotkań, w których bierze udział. Warto 
przed spotkaniem przemyśleć sobie kogo 
chce się poznać, z jakiej branży bądź firmy 
- mówi Małgorzata Zalewska, założycielka 
TriCity Toastmasters, Kierownik Projektu 
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarcze-
go Sp. z o.o.

Rozmowy podczas spotkań networkin-
gowych są zwykle krótkie, więc dobrze 
szybko i zwięźle przedstawić nasze zainte-
resowania oraz cele, wówczas poznanym 
osobom łatwiej będzie nam pomóc. Moty-
wacja do ciągłego dopracowywania techni-
ki, a także chęć doskonalenia praktycznych 
umiejętności należy do podstawowych 
obowiązków dobrego przedsiębiorcy.  

Szukaj okazji do networkingu
W gestii każdego przedsiębiorcy po-

winno być rozbudowywanie sieci swo-
ich kontaktów. Istnieje wiele sposobów, 
aby dotrzeć do podobnych osób. Warto, 

w pierwszej kolejności znaleźć swoistych 
ambasadorów swojej marki. Często mogą 
być to znajomi czy rodzina, jak również 
dotychczasowi kontrahenci. Będą reko-
mendować firmę, a także poświadczać 
o jej kompetencjach.

- Jedną z możliwości poznania i zdobycia 
ważnych kontaktów są konferencje, spo-
tkania biznesowe, szkolenia bądź warsz-
taty. Skupiają one grono osób z branż 
o podobnych zainteresowaniach czy posta-
wach. Warto wykorzystać takie wydarze-
nia, ponieważ często biorą w nich udział 
osoby z poza regionu lub z zagranicy, które 
są otwarte na nowe znajomości. Ponadto, 
należy mieć na uwadze prelegentów i pro-
wadzących, z którymi łatwiej nawiązać 
rozmowę odnosząc się do ich wystąpień - 
mówi Magdalena Pawłowska, właściciel-
ka Insource Marketing & PR Agency.

Kolejną możliwością są spotkania w ra-
mach klubów bądź organizacji, które zrze-
szają ludzi biznesu. W każdym mieście 
i regionie znajdują się takie miejsca, które 
oferują swoim członkom możliwość dzie-
lenia się swoją wiedzą i wspólnym rozwią-
zywaniem problemów. 

NeTworkiNg jesT 
NieoceNioNym 

Narzędziem, podczas 
budowaNia własNego 
wizeruNku, poNieważ 
TeN przekłada się Na 
opiNie Na TemaT firmy 
i rekomeNdacje jakie 
przekazują pomiędzy 
sobą przedsiębiorcy. 

Networking narzędziem 
każdego przedsiębiorcy

Networking biznesowy jest jednym 
z sposobów na pozyskanie nowych klien-
tów. Jego największą zaletą jest budowanie 
relacji opierających się na obopólnych ko-
rzyściach, wynikających z relacji pomię-
dzy przedsiębiorcami. Dlatego, tak ważna 
dla nich powinna być możliwość i uczest-
nictwo w różnego rodzaju wydarzeniach, 
których nieodłącznym elementem jest 
networking. 

- W centrum rozwoju i wspierania bizne-
su, cyklicznie organizowane są spotkania, 
na których przedsiębiorcy mogą się zapo-
znać, a także porozmawiać. Udział w nich 
pozwala zdobyć wartościowe kontakty 
biznesowe. Ponadto, po każdym szkole-
niu przewidziany jest czas na networking 
- mówi Michał Nowak, manager Business 
Link Trójmiasto. - Warto również wspo-
mnieć, że budowanie sieci znajomości 
jest jednym z najbardziej efektywnych 
narzędzi wspierających własny biznes 
przy zastosowaniu najniższych kosztów. 

bardzo ważNą 
zasadą jesT rówNież 

podTrzymywaNie 
NawiązaNych 

koNTakTów. możNa 
Tego dokoNać Na 
wiele sposobów. 

NajważNiejszym jesT 
preTeksT. 

- Spotkania networkingowe w Regio-
nalnej Izbie Gospodarczej Pomorza odby-
wają się regularnie przez cały rok. Mamy 
katalog różnego rodzaju spotkań dla róż-
nych grup przedsiębiorców i różnych grup 
zainteresowań. Z sukcesem od kilku lat 
realizujemy projekt Pomorskich Śniadań 
Biznesowych, które dają możliwość zgłę-
bienia jednego z wybranych, ciekawych 
tematów z dziedziny networkingu przy 
smakowitym i zdrowym śniadaniu - mówi 
Leszek Miazga. Warto należeć do takiej 
społeczności, której członkowie są zróż-
nicowani i pochodzą z odmiennych branż. 
Pozwala to na zdobycie szerokich znajo-
mości oraz rekomendacji, a także dodat-
kowych kwalifikacji.  Podstawą praktyką 
oraz elementem wszystkich organizowa-
nych wydarzeń i spotkań w Business Link 
Trójmiasto jest networking. Zachęcamy 
naszych członków, którzy reprezentują 
różne profesje, do rozmowy pomiędzy 
sobą. Przedsiębiorcy są osobami otwarty-
mi, dzięki czemu szybko zawierają nowe 
znajomości – dodaje Michał Nowak, ma-
nager Business Link Trójmiasto.

Jakie efekty daje networking?
Networking jest nieocenionym narzę-

dziem, podczas budowania własnego 
wizerunku, ponieważ ten przekłada się 
na opinie na temat firmy i rekomendacje 
jakie przekazują pomiędzy sobą przed-
siębiorcy. Uczestnictwo w spotkaniach 
networkingowych rozwija nie tylko sieć 
znajomości, ale również osobowość oraz 
pewność w kontaktach interpersonalnych. 
Warto wykorzystywać to narzędzie, szcze-
gólnie na początku rozwoju własnej firmy, 
a w dalszej kolejności dbać o utrzymywa-
nie tych relacji.
Oprac (na podstawie materiałów 
Insource Marketing & PR Agency) GB

Na zdjęciu jedno ze spotkań networkingowych organizowanych 
w Business Link Trójmiasto
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Networking to umiejętność nabyta. Wy-
maga czasu i praktyki, aby przynieść po-
zytywne skutki. Uczestnicząc w spotka-
niach networkingowych należy pamiętać 
o podstawowym celu i sensie, czyli za-
warciu nowej znajomości, a nie zdobyciu 
klienta. W budowaniu sieci kontaktów, to 
właśnie relacja ma największe znaczenie, 
gdyż dzięki niej ludzie mogą się poznać. 
Dopiero w drugiej kolejności powinien 
pojawić pomysł prowadzenia wspólnych 
działań. Podczas pierwszej rozmowy 
istotne jest skupienie się na osobie i wy-
słuchanie jej - należy być słuchaczem, 
a nie mówcą. Dzięki tej zasadzie, networ-
ker skutecznie wykazuje zainteresowanie 
rozmówcą i zdobywa zaufanie. 

Bardzo ważną zasadą jest również pod-
trzymywanie nawiązanych kontaktów. 
Można tego dokonać na wiele sposobów. 
Najważniejszym jest pretekst. 

-Musimy się zastanowić, jakiego cha-
rakteru kontakt zamierzamy rozwijać 
i w jakim celu. Jeśli kontakt ma być to-
warzyski, wybierzmy luźne formy: sms, 
sieć społecznościowa, e-mail z okazji 
imienin, czy innego rodzaju pozdrowie-
nia. Jeśli planujemy relację biznesową, 
postarajmy się najpierw poznać oczeki-
wania drugiej strony, a potem zapropo-
nujmy kolejne spotkanie. Wiadomość e-
mail z kierunkami i propozycjami – mogą 
być to wstępne rozwiązania lub ich zarys 
– też jest dobrym pomysłem – wyjaśnia 
Leszek Miazga, Wiceprezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza.

Dzięki takim działaniom budowana 
jest przyjazna relacja, która w efekcie 
może doprowadzić do wspólnego pro-
jektu. Aby osiągnąć sukces i stworzyć 
rozbudowaną sieć kontaktów, należy 
kierować się zasadą wzajemności: ‘Da-
jąc, zyskujesz’. Osoba, która przedstawia 
się rozmówcy bez oczekiwania na coś 
w zamian zyskuje więcej, niż ta, która od 
razu przechodzi do kwestii biznesowych. 
Oferując w pierwszej kolejności swoją 

Networking coraz bardziej    
popularny w Trójmieście
budowanie sieci kontaktów biznesowych jest jedną z podstawowych wartości dla każdego przedsiębiorcy, 
która wspomaga rozwój firmy. opanowanie sztuki rozmowy i otwartość są umiejętnościami, które 
przyczynią się do zaistnienia w branży oraz zwrócenia uwagi szerszego grona odbiorców. najlepszym 
narzędziem w drodze do sukcesu jest networking. jak zatem za pomocą umiejętności budowy sieci 
kontaktów, osiągnąć maksymalne korzyści na polu biznesowym?  
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wartość, zdobywa szacunek i aproba-
tę. Ponadto, rekomendując innych daje 
świadectwo siebie jako osoby godnej za-
ufania, która będzie rzetelnym partnerem 
biznesowym.

Mając tego świadomość dajemy naszym 
członkom, takie właśnie wsparcie - dodaje 
Michał Nowak.

Posiadanie znajomości w branży pozwa-
la na rozwój długotrwałych, wzajemnie 
korzystnych i dochodowych relacji zawo-
dowych. Relacje te, na drodze rekomenda-
cji, mogą doprowadzić do poznania kolej-
nych osób. 

- Wartością dodaną spotkań networkin-
gowych jest  możliwość kontaktu ze spe-
cjalistami, takimi jak: graficy, informatycy 
lub prawnicy. Nowe kontakty to nowe 
możliwości i pomysły. Często jest to nie 
tylko szansa na zaprezentowanie swojej 
oferty, ale również możliwość jej popra-
wienia czy rozszerzenia - dodaje Leszek 
Miazga, Wiceprezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej Pomorza.

Cechy dobrego networkera
Posiadanie cech networkingowych może 

przynieść długotrwałe i pozytywne skutki 
w prowadzeniu biznesu. Jest to umiejęt-
ność, którą nabywa się przede wszystkim 
podczas licznych praktyk bądź ćwiczeń. 
Na ich podstawie networker zdobywa 
pewność siebie oraz wiarygodność. Aby 
uznać osobę za dobrą, w swoim rzemiośle, 
istotne jest posiadanie takich cech, jak po-
czucie motywacji i zaangażowanie.

Budowanie sieci kontaktów wymaga od 
networkera również cierpliwości oraz zro-
zumienia. Dobra relacja biznesowa musi 
opierać się na długotrwałych, przyjaznych 
kontaktach, które z pewnością nie rozwi-
ną się po jednym spotkaniu. Dlatego też 
warto poświęcić na te praktyki wiele czasu 
i zawsze mieć na uwadze korzyści jakich 
można się spodziewać.

Zaangażowanie to kolejna cecha, którą 
powinien posiadać networker. 

-Istotnym jest jego zainteresowanie roz-
mową, ale także przygotowywanie się do 
spotkań, w których bierze udział. Warto 
przed spotkaniem przemyśleć sobie kogo 
chce się poznać, z jakiej branży bądź firmy 
- mówi Małgorzata Zalewska, założycielka 
TriCity Toastmasters, Kierownik Projektu 
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarcze-
go Sp. z o.o.

Rozmowy podczas spotkań networkin-
gowych są zwykle krótkie, więc dobrze 
szybko i zwięźle przedstawić nasze zainte-
resowania oraz cele, wówczas poznanym 
osobom łatwiej będzie nam pomóc. Moty-
wacja do ciągłego dopracowywania techni-
ki, a także chęć doskonalenia praktycznych 
umiejętności należy do podstawowych 
obowiązków dobrego przedsiębiorcy.  

Szukaj okazji do networkingu
W gestii każdego przedsiębiorcy po-

winno być rozbudowywanie sieci swo-
ich kontaktów. Istnieje wiele sposobów, 
aby dotrzeć do podobnych osób. Warto, 

w pierwszej kolejności znaleźć swoistych 
ambasadorów swojej marki. Często mogą 
być to znajomi czy rodzina, jak również 
dotychczasowi kontrahenci. Będą reko-
mendować firmę, a także poświadczać 
o jej kompetencjach.

- Jedną z możliwości poznania i zdobycia 
ważnych kontaktów są konferencje, spo-
tkania biznesowe, szkolenia bądź warsz-
taty. Skupiają one grono osób z branż 
o podobnych zainteresowaniach czy posta-
wach. Warto wykorzystać takie wydarze-
nia, ponieważ często biorą w nich udział 
osoby z poza regionu lub z zagranicy, które 
są otwarte na nowe znajomości. Ponadto, 
należy mieć na uwadze prelegentów i pro-
wadzących, z którymi łatwiej nawiązać 
rozmowę odnosząc się do ich wystąpień - 
mówi Magdalena Pawłowska, właściciel-
ka Insource Marketing & PR Agency.

Kolejną możliwością są spotkania w ra-
mach klubów bądź organizacji, które zrze-
szają ludzi biznesu. W każdym mieście 
i regionie znajdują się takie miejsca, które 
oferują swoim członkom możliwość dzie-
lenia się swoją wiedzą i wspólnym rozwią-
zywaniem problemów. 

NeTworkiNg jesT 
NieoceNioNym 

Narzędziem, podczas 
budowaNia własNego 
wizeruNku, poNieważ 
TeN przekłada się Na 
opiNie Na TemaT firmy 
i rekomeNdacje jakie 
przekazują pomiędzy 
sobą przedsiębiorcy. 

Networking narzędziem 
każdego przedsiębiorcy

Networking biznesowy jest jednym 
z sposobów na pozyskanie nowych klien-
tów. Jego największą zaletą jest budowanie 
relacji opierających się na obopólnych ko-
rzyściach, wynikających z relacji pomię-
dzy przedsiębiorcami. Dlatego, tak ważna 
dla nich powinna być możliwość i uczest-
nictwo w różnego rodzaju wydarzeniach, 
których nieodłącznym elementem jest 
networking. 

- W centrum rozwoju i wspierania bizne-
su, cyklicznie organizowane są spotkania, 
na których przedsiębiorcy mogą się zapo-
znać, a także porozmawiać. Udział w nich 
pozwala zdobyć wartościowe kontakty 
biznesowe. Ponadto, po każdym szkole-
niu przewidziany jest czas na networking 
- mówi Michał Nowak, manager Business 
Link Trójmiasto. - Warto również wspo-
mnieć, że budowanie sieci znajomości 
jest jednym z najbardziej efektywnych 
narzędzi wspierających własny biznes 
przy zastosowaniu najniższych kosztów. 

bardzo ważNą 
zasadą jesT rówNież 

podTrzymywaNie 
NawiązaNych 

koNTakTów. możNa 
Tego dokoNać Na 
wiele sposobów. 

NajważNiejszym jesT 
preTeksT. 

- Spotkania networkingowe w Regio-
nalnej Izbie Gospodarczej Pomorza odby-
wają się regularnie przez cały rok. Mamy 
katalog różnego rodzaju spotkań dla róż-
nych grup przedsiębiorców i różnych grup 
zainteresowań. Z sukcesem od kilku lat 
realizujemy projekt Pomorskich Śniadań 
Biznesowych, które dają możliwość zgłę-
bienia jednego z wybranych, ciekawych 
tematów z dziedziny networkingu przy 
smakowitym i zdrowym śniadaniu - mówi 
Leszek Miazga. Warto należeć do takiej 
społeczności, której członkowie są zróż-
nicowani i pochodzą z odmiennych branż. 
Pozwala to na zdobycie szerokich znajo-
mości oraz rekomendacji, a także dodat-
kowych kwalifikacji.  Podstawą praktyką 
oraz elementem wszystkich organizowa-
nych wydarzeń i spotkań w Business Link 
Trójmiasto jest networking. Zachęcamy 
naszych członków, którzy reprezentują 
różne profesje, do rozmowy pomiędzy 
sobą. Przedsiębiorcy są osobami otwarty-
mi, dzięki czemu szybko zawierają nowe 
znajomości – dodaje Michał Nowak, ma-
nager Business Link Trójmiasto.

Jakie efekty daje networking?
Networking jest nieocenionym narzę-

dziem, podczas budowania własnego 
wizerunku, ponieważ ten przekłada się 
na opinie na temat firmy i rekomendacje 
jakie przekazują pomiędzy sobą przed-
siębiorcy. Uczestnictwo w spotkaniach 
networkingowych rozwija nie tylko sieć 
znajomości, ale również osobowość oraz 
pewność w kontaktach interpersonalnych. 
Warto wykorzystywać to narzędzie, szcze-
gólnie na początku rozwoju własnej firmy, 
a w dalszej kolejności dbać o utrzymywa-
nie tych relacji.
Oprac (na podstawie materiałów 
Insource Marketing & PR Agency) GB

Na zdjęciu jedno ze spotkań networkingowych organizowanych 
w Business Link Trójmiasto
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Trzecią edycję Pomorskiego Kongresu 
Project Management zorganizowano na 
początku października w Olivia Business 
Centre a podczas tego wydarzenia eks-
perci z zakresu zarządzania projektami 
rozmawiali o znaczeniu dobrych praktyk 
zarządczych dla biznesu oraz rynku pracy. 
Jak wskazali prelegenci, zauważyć można 
coraz większe zainteresowanie oraz zna-
czenie zarządzania projektami w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach biznesowych 
i inwestycyjnych. Firmy coraz częściej 
szukają specjalistów, którzy będą w sta-
nie poprowadzić projekt do zamierzonego 
fi nału. 

Członek Zarządu International Project 
Management Association Polska [IPMA 
Polska], Krzysztof Krzyżanowski zazna-
czył, że mimo rosnącego zapotrzebowa-
nia, w Polsce wciąż mamy małą liczbę 
certyfi kowanych Project Managerów. 
Wskazał jednak, że wiele nadrobiliśmy 
w stosunku do pozostałych wysoko rozwi-
niętych krajów świata, dzięki czemu nasze 
przedsiębiorstwa dorównują a nawet prze-
wyższają zagranicznych konkurentów pod 
względem dojrzałości projektowej.

Polska staje się jednym z liderów pod 
względem lokalizacji tzw. centrów usług 
wspólnych, gdzie zarządzanie projektami 
i procesami ma ogromne znaczenie dla 
funkcjonowania dużych międzynarodo-
wych marek - podkreślił Grzegorz Albi-

jak dobrze zarządzać 
projektami w biznesie?

odpowiednie zarządzanie 
projektami realizowanymi 

w przedsiębiorstwie zwięk-
sza jego efektywność i może 
znacznie wspomóc jego roz-
wój. wszystko zależy od kilku 

podstawowych czynników, 
z których jednym z najważniej-
szych jest właściwy dobór me-

tody zarządzania projektem. 
projekty zmieniające obraz 

pomorza były podstawą do 
odkrywania kolejnych obliczy 
project management. o sytu-

acji rynkowej project mana-
gerów rozmawiali w Gdańsku 

specjaliści w tej dziedzinie. 

nowski z Neoris Hungary/BPUG Polska, 
jednocześnie stwierdzając, że Trójmiasto 
jest jedną z głównych lokalizacji, gdzie ta-
kie centra powstają. Zwrócił również uwa-
gę na sposób budowania takich centrów, 
gdzie należy szczególny nacisk położyć 
na jakość oraz zarządzanie ryzykiem pro-
jektowym, wynikających z uzgodnionego 
kontraktu.

Najważniejsze elementy 
udanego projektu

Według badań, 70% realizowanych dziś 
projektów w różnych sektorach gospodar-
ki nie dociera z sukcesem do fi nału – oto 
teza postawiona przez Monikę Bogda-
nowicz, prowadzącą dyskusję panelową. 
Zdaniem gości biorących udział w panelu 
dyskusyjnym, pierwszym z czynników 
jest brak odpowiedniego zarządzania ry-
zykiem. Określenie wszystkich zagrożeń, 
które mogą wystąpić jeszcze przed realiza-
cją projektu oraz wyznaczenie kierunków 
działań, gdy taka sytuacja wystąpi jest 
bardzo ważne. Marzenna Krefft, Wicepre-
zes Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy 
podkreśliła, że właśnie ten element stał 
się kluczowy przy budowie pasażerskie-
go terminalu lotniczego T2 w Gdańsku. 
Z kolei Sławomir Halbryt, Prezes fi rmy 
SESCOM zaznaczył, że w projektach in-
formatycznych największe ryzyka znaj-
dują się na poziomie umów, w których 
dokładne określenie przedmiotu projektu 
i fi nalnych oczekiwań decyduje o powo-
dzeniu realizacji. 

Kolejnym elementem, który wpływa na 
powodzenie projektów, jest wielowątko-
wość funkcji osób pracujących w zespole 
projektowym. Odpowiedni dobór ludzi 
oraz metod motywacji decyduje o spo-
sobie, w jaki projekt będzie realizowany 
oraz jego efektach. Według Marzenny 
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Krefft, twardą zasadą, którą powinno się 
stosować jest bieżąca ocena stanu realiza-
cji zadań przez poszczególnych dostaw-
ców i podwykonawców, wspólne poszu-
kiwanie najlepszych rozwiązań z punktu 
widzenia projektu, a w ostateczności 
rezygnacja z ich usług w sytuacji zagro-
żenia dla projektu. Jednocześnie w takiej 
sytuacji Manager Projektu powinien wy-
brać innego sprawdzonego dostawcę, aby 
skutecznie zrealizować określony zakres 
projektu.

Trzecim najważniejszym czynnikiem 
decydującym o powodzeniu projektu jest 
komunikacja, która w znacznej mierze 
zależy od managera projektu, komuniku-
jącego się z członkami zespołu, klientem 
czy podwykonawcami. Wojciech Walania, 
Dyrektor Zarządzający Olivia Business 
Centre podkreślił, że zespół projektowy 
nie musi być duży, aby realizować przed-
sięwzięcia o dużej skali, ale bardzo ważna 
jest motywacja i zrozumienie w grupie 

oraz konstruktywna współpraca z podwy-
konawcami. Przy tak dużym projekcie, 
jakim jest budowa kompleksu biurowego 
Olivia Business Center, mały zespół po-
trafił wypracować taki model współpra-
cy z podwykonawcami, że zaowocowało 
to przyśpieszeniem prac budowlanych. 
W nowopowstającym budynku Olivia 
Four jedna kondygnacja powstaje w zale-
dwie osiem dni, w porównaniu do dwóch 
tygodni przy budowie Olivia Tower. Było 
to możliwe dzięki dobrze funkcjonujące-
mu zespołowi i wypracowanym metodom 
współpracy. Bardzo ważne staje się nawią-
zanie osobistych relacji z każdym z człon-
ków zespołu oraz poznanie ich mocnych 
i słabych stron. W parze z komunikacją 
musi iść również wzajemne zaufanie 
w zespole oraz zaufanie w stosunku do 
podwykonawców mówi Krzysztof Bielak 
z NDI S.A., bo dopiero to połączenie daje 
oczekiwane efekty i prowadzi zespół pro-
jektowy do sukcesu.

Na powyższe składniki udanego projek-
tu wskazali także pozostali goście konfe-
rencji, między innymi Beata Staszyńska 
i Onno Hansen, kierując uwagę słuchaczy 
na siłę nastawienia Kierownika Projektu 
na sukces i konsekwentne dążenie do suk-
cesu projektu. Wskazali oni, jak ważne jest 
określenie wspólnego celu, kompromis 
bez utraty treści zamierzonego pomysłu 
w projektach realizowanych w tandemie.

Przyszłość zarządzania 
projektami w biznesie

Jednym z kluczowych pytań, na które 
starali się odpowiedzieć uczestnicy kon-
gresu było pytanie o najlepszy sposób 
zarządzania projektami - tradycyjny czy 
zwinny? Jakub Lesiński z Projexperience 
wskazywał jaką drogą należy podążać by 
osiągnąć pożądany cel, opierając swoją 
analizę na 4 filarach: oczekiwania, potrze-
by, interesy i doświadczenia. Podkreślano, 
że metody zwinne różnią się tym od me-
tod tradycyjnych, że pracujemy w nich na 
swego rodzaju żywym organizmie, a dzia-
łania dostosowywane są do aktualnego 
rozwoju sytuacji i otoczenia biznesowe-
go. Nie spotkamy tu więc tradycyjnego 
harmonogramu czy budżetu, a działania 
planowane są w sposób bieżący. W wielu 
przypadkach, szczególnie w branży usłu-
gowej, stosowanie tradycyjnych metod 
może nawet doprowadzić do blokowania 
projektu. Jak temu zapobiec? Bartosz Ro-
żan z firmy DeSmart wskazał kluczowe 
elementy prowadzenia projektów zwin-
nych zdefiniowane jako dobra komuni-
kacja, nauka na błędach, stała motywacja 
członków zespołu oraz dostosowanie do 
zastanej sytuacji. Eksperci zgodnie  po-
twierdzili, że w obecnej, rzeczywistości 
zdominowanej przez zmiany, najskutecz-
niejsze jest stworzenie hybrydy, która po-
zwoli wnieść elastyczność do tradycyjnej 
metody zarządzania projektami. 
Oprac. (GB)Fo
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Golden tulip Gdańsk residence zwyciężyła w plebi-
scycie prime property prize 2013 w kategorii „inwe-
stycja roku rynek hotelarski”. nagrody dla inwe-
stora wręczono we wtorek 24 września podczas 
gali wieńczącej pierwszy dzień największej kon-
ferencji branży nieruchomości komercyjnych 
w polsce -property forum 2013.

łącznie w kategorii  „inwestycja roku rynek 
hotelarski” nominowano pięć polskich inwe-
stycji - Golden tulip Gdańsk residence, no-
votel łódź, double tree by hilton łódź, sound 
Garden warszawa oraz hotel mikołajki resort by 
desilva. ostatecznie nagroda trafi ła do gdańskiej 
inwestycji, którą doceniono za realizację w odpowiedzi 
na najnowsze trendy na rynku hotelarskim.

- inwestycja powstała bowiem w systemie condo, w dosko-
nałej lokalizacji, a zarządza nim jedna z najbardziej doświadczo-
nych korporacji hotelarskich na świecie - tłumaczą organizatorzy 
plebiscytu.

– samo zakwalifi kowanie się do tej fi nałowej piątki jest dla nas 
ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że Qualia development 
działa zaledwie od kilku lat. jesteśmy dumni, że udało nam się 
w tym roku zdobyć tę prestiżową nagrodę. to, co dla nas najważ-

niejsze, to znak, że warto iść tą drogą – drogą condo-
hoteli resortowych. lada dzień startują kolejne dwa 

projekty – jeden bardzo luksusowy w juracie, 
a drugi w Zakopanem – powiedział podczas 
gali przyznania nagród prime property prize 

2013 rafał abramczyk, dyrektor pionu opera-
cji hotelowych Qualia development, dewelo-

per przedsięwzięcia.
konkurs prime property prize 2013, który zor-

ganizowano w ramach property forum 2013 
miał za zadanie wyłonić fi rmy oraz projekty, 

które w ostatnim roku miały największy wpływ 
na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyj-

nych, a także osobistości, których spektakularne działa-
nia odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

– branża nieruchomości komercyjnych nieustannie ewoluuje, 
wzmożona walka konkurencyjna wymaga coraz większej efektyw-
ności a rynek nie wybacza nietrafi onych decyzji. indykatorem naj-
lepszych projektów na rynku nieruchomości komercyjnych w pol-
sce są projekty wyróżnione w plebiscycie prime property prize 2013 
– tłumaczy robert posytek, redaktor naczelny propertynews.pl,
 portalu branżowego należącego do Grupy ptwp sa. 
(gb)
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Bitcoin to pomysł osoby o pseudonimie 
Satoshi Nakamoto. Do dzisiaj nie wiado-
mo, kto stoi za tym nazwiskiem, wiado-
mo natomiast, że w 2008 roku na liście 
mailingowej poświęconej kryptografi i 
metzdowd.com pojawił się tekst wy-
jaśniający fundamenty protokołu 
Bitcoin. Autorem był nieznany 
nikomu Satoshi, który twierdził, 
że jest to owoc dwóch lat jego 
pracy.

Rok później Satochi zaczął 
wykopywać swoją walutę. 
Bo Bitcoiny nie tworzy się 
w mennicy, jak papierowe 
banknoty, tylko powstają one 
w wyniku obliczeń używa-
nych przez komputery. Kon-
kretnie wykopywanie (osoby, 
które zajmują się tym regularnie 
zyskały miano “górników”) pole-
ga na użyciu komputerów o wyso-
kiej mocy obliczeniowej do rozwią-
zywania skomplikowanych problemów 
matematycznych. Rezultatem tego pro-
cesu jest dodawanie zapisów transak-
cji do znajdującej się w sieci publicznej 
księgi głównej, tak zwanego block chain. 
O tym, czy dany użytkownik wykopie 
partię monet zadecyduje stosunek  mocy 
obliczeniowej wniesionej przez niego do 

Internetowa waluta 
coraz bardziej 
popularna
Jeszcze kilka lat temu wirtualna waluta Bitcoin 
pobudzała zmysły wyłącznie wąskiej grupy osób 
zainteresowanych jej tworzeniem i wymianą. 
od listopada 2013 roku, gdy kurs bitocina przekroczył kwotę tysiąca dolarów waluta stała 
się popularna na całym świecie i powstają coraz bardziej konkretne i dalekie od wirtualności 
sposoby jej wykorzystania. teraz za pomocą bitcoinów można kupować w kilku miejsach 
w polsce, taka możliwość pojawiła się także w trójmieście.

sieci do sumy mocy obliczeniowej wnie-
sionej przez wszystkich użytkowników 
sieci. Liczba monet stworzona w jednej 
partii nigdy nie jest większa niż 25 BTC, 
a protokół jest tak zaprogramowany, żeby 

zmniejszać się z upływem czasu aż 
do zera. Co to oznacza? Ano to, że 

maksymalny limit Bitcoinów, które 
mogą kiedykolwiek istnieć wynosi 
21 milionów i zostanie osiągnięty 
w 2140 roku.

Waluta niezależna 
i anonimowa

Waluta Bitcoin nie jest zwią-
zana z żadnym bankiem cen-
tralnym czy rządem którego-
kolwiek z krajów, a transakcje 
wymiany, kupna lub też sprze-

daży tej waluty przeprowadzane 
są bezpośrednio między stronami 

przy użyciu technologii peer-to-peer, 
która eliminuje konieczność posiada-

nia centralnego serwera, ponieważ każdy 
użytkownik sieci pełni te funkcję. Dzięki 
temu nie trzeba angażować pośredników 
takich jak bank czy fi rma obsługująca kar-
ty kredytowe. Umożliwia to obydwu stro-
nom zachowanie anonimowości i unieza-
leżnienie się od jakichkolwiek instytucji. 
Właśnie takie cechy waluty, czyli jej nie-
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zależność i anonimowość sprawiają, że 
wykorzystywana  także do nielegalnych 
transakcji. Na zamkniętym niedawno 
serwisie internetowym Silk Road, któ-
ry określano jako “narkotykową wersją 
Amazon” włąśnie płacąc Bitcoinami 
można było kupić narkotyki, czy też broń. 
Roczną wartość transakcji, które realizo-
wano na tym serwisie oceniono na kwotę 
około 45 milionów dolarów. W sieci TOR, 
który zapewnia użytkownikom niemal 
anonimowy dostęp do zasobów internetu 
działają także serwisy, na których płacąc 
Bitcoinami można..zlecić zabójstwo.

Według niektórych bankowców i eks-
pertów właśnie takie nielegalne sposoby 
wykorzystania waluty są powodem do 
tego, żeby nie traktować jej poważnie. 
Inne głosy mówią natomiast o tym,  że nie 
warto winić waluty używanej do nielegal-
nych celów, tylko osoby, które zajmują się 
procederem niezgodnym z prawem.

Miłośnicy wirtualnej waluty podkreśla-
ją także, że może być ona  alternatywą 
dla tradycyjnych środków płatniczych. 
I wskazują głośną sytuację, z 2010 roku, 
gdy operatorzy kart kredytowych Visa 
i Mastercard zablokowali transakcje z  or-
ganizacją Wikileaks, która opublikowała 
niewygodne dla amerykańskiego rządu 
przecieki. W odpowiedzi Wikileaks zaczę-
ła przyjmować darowizny w Bitcoinach.

Wirtualna waluta - realne transakcje
Jako pierwszą realną  transakcją z uży-

ciem wirtualnej waluty Bitcoin wskazuje 
się tę dokonana przez programistę z Flo-
rydy o nazwisku Laszlo Hanyecz w maju 
2010 roku. Zapłacił on Bitcoinami za 
dwie pizze z Papa John’s, co kosztowało 
go 10 tysięcy Bitcoinów, czyli przy dzi-
siejszym kursie ponad milion dolarów. 
Hanyecz wysłał monety poznanym na fo-
rum ochotnikowi z Anglii, który dokonał 
dla niego zakupu za 25 dolarów używając 
karty kredytowej.

Teraz według szacunków w obiegu 
może być ponad 11,5 miliona Bitcoinów.  
Za złotówki można kupić walutę na kilku 
wirtualnych giełdach, lawinowo rośnie 
także liczba usług lub produktów, które 
można kupić za pomocą Bitcoinów. Tak-
że w Polsce, gdzie stomatologu z  Kielc, 
który zaoferował rabat pacjentom, którzy 
za wizytę zapłacą w  bitcoinach. Płatność 
w tej walucie przyjmuje również pub 
w Warszawie i kawiarnia z Bydgoszczy. 
Od początku grudnia Bitociny przyjmu-
je także trójmiejska firma SuperHost.pl, 
w które wirtualną walutą można zapłacić 
za hosting i utrzymanie domen w firmi-
Jak podkreślają przedstawiciele firmy  
opcja zapłaty w bitcoinach w to pewnym 
stopniu rozszerzenie wcześniejszych 
form zapłaty za usługę, które również 
były nowoczesne i elektroniczne.

- Dotychczas umożliwialiśmy płatności 
przelewem on-line oraz poprzez PayPal. 
Teraz zapłacić za hosting i domeny moż-
na również za pomocą waluty bitocin - 
wyjaśnia  Filip Tomasik, specjalista ds. 
marketingu w SuperHost.pl - Z punktu 
widzenia firmy jest to wyjątkowo wy-
godny i szybki sposób. Bo rozliczenie 
następuje w ciągu minuty.

Rekordowy kurs, 
ale też i ogromne wahania

Waluta Bitcoin stała się sławna na ca-
łym świecie 7 listopada 2013, godzina 
15:51. Bo właśnie wtedy na giełdzie 
Mt.Gox jej kurs przebił kwotę 1000 do-
larów. Według analityków na tak wyso-
ką cenę musiał mieć wpływ ogromny 
popyt na walutę ze strony Chin. W tym 
kraju wyemitowano film dokumentalny 
o powstaniu Bitcoina, w gdy popularna 
stacja telewizyjną China Central Televi-
sion oraz dziennik Communist Party’s 
People’s Daily podały informacje, że 

liczba moNeT sTworzoNa 
w jedNej parTii Nigdy Nie 
jesT większa Niż 25 bTc, 
a proTokół jesT Tak 
zaprogramowaNy, żeby 
zmNiejszać się 
z upływem czasu aż do 
zera. co To ozNacza? 
aNo To, że maksymalNy 
limiT biTcoiNów, kTóre 
mogą kiedykolwiek isTNieć 
wyNosi 21 milioNów 
i zosTaNie osiągNięTy 
w 2140 roku.

Pekin jest otwarty na rozwój firm ob-
sługujących płatności realizowane przy 
użyciu kryptowalut (a więc także Bit-
coina) w Pekinie pojawiła się ogromna 
liczba sprzedawców detalicznych oraz 
usługodawców akceptujących bitcoin, 
jako formę zapłaty. Kurs waluty rosnął 
w szybkim tempie jednak tylko przez 
kilka dni. Gdy Ludowy Bank Chin wy-
dał na początku grudnia oświadczenie, 
w którym przestrzegał chińskie banki 
komercyjne przed zaangażowaniem 
w handel bitcoinami giełda zareagowała 
nagłym spadkiem kursu.

Według światowych analityków i ban-
kowców ogromne i nagłe wahania wa-
luty sprawiają, ze używanie jej stanowi 
raj dla spekulantów,  wykorzystanie 
waluty jako bezpiecznego i wiarygodne-
go sposobu oszczędzania dla zwykłych 
zjadaczy chleba jest natomiast mało 
skuteczne.

Również polscy analitycy  studzą emo-
cje entuzjastów waluty.

- Bez wątpienia Bitcoin jest rozwiąza-
niem bezprecedensowym, a fakt, że za-
czynają o nim dyskutować także polity-
cy (m.in. w Niemczech i USA) świadczy 
o tym, że miejscami mógłby stanowić 
alternatywę dla obecnego systemu finan-
sowego. I właśnie z tego powodu moż-
na oczekiwać, że przynajmniej niektóre 
kraje zechcą zdelegalizować cyfrowy 
pieniądz.Do czasu kiedy Bitcoin będzie 
traktowany wyłącznie jak przedmiot spe-
kulacji nie należy spodziewać się jego 
powszechnego użycia. A przedsiębiorcy, 
którzy zaczynają akceptować płatności 
bitmonetami robią to bardziej w celach 
reklamowych niż z konieczności dosto-
sowania do wymagań garstki klientów 
i ich alternatywnej waluty - uważa Mi-
chał Sadrak z Open Finance.
Grzegorz Bryszewski
g.bryszewski@expressy.pl

Na zdjęciu „farma bitcoinców”, czyli specjalne zestawy urządzeń, 
które wykonują operacje niezbędne do pozyskania wirtualnej waluty

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



EXPRESS BIZNESU      24 |  

Niektóre polskie kluby mają już swoje Akademie Piłkar-
skie, ale ograniczają się one jedynie do miast, w których 
działają. Inne posiadają satelickie kluby, z których „wy-
ciągają” do siebie co zdolniejszych piłkarzy, ale nie mają 
realnego wpływu na ich szkolenie. 

Lechia Gdańsk i Grupa LOTOS postanowiły stworzyć 
coś zupełnie nowego: rozszerzyć działanie Akademii Pił-
karskiej na obszar całego województwa pomorskiego, 
stworzyć sieć klubów pracujących według jednolitego sys-
temu szkoleniowego i zapewnić szansę zdrowego rozwoju 
wszystkim dzieciom.   

Aby ten ambitny plan się powiódł, otwierane są za-
miejscowe ośrodki Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk, 
w których swoją przygodę z piłką nożną rozpoczynają 
dzieci w wieku 6-13 lat. Niezwykle cenne jest to, że mogą 
one trenować w swoich rodzinnych stronach i otrzymują 
tam standard zajęć identyczny jak w Gdańsku.  

INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ
grupa loTos 
i lechia gdańsk 
stworzyły unikatowy 
projekt „biało-
zielona przyszłość 
z loTosem”, 
by razem szukać 
piłkarskich perełek 
i zapewnić zdrowy 
rozwój tysiącom 
dzieci na pomorzu. 

„Biało-zielona 
przyszłość z LOTOSEM” lechia gdańsk i grupa lotos postanowiły rozszerzyć 

działanie akademii piłkarskiej na obszar całego 
województwa pomorskiego, 

stworzyć sieć klubów pracujących według 
jednolitego systemu szkoleniowego i zapewnić 

szansę zdrowego rozwoju 
wszystkim dzieciom.   

„ROBIMY COŚ
ZUPEŁNIE NOWEGO”

Wydobyć pokłady 
energii 

Celem projektu jest 
wyszukiwanie talentów 
i wyszkolenie piłkarza 
kompletnego, który będzie 
stanowił o silne grającej 
w ekstraklasie Lechii, ale 
równie ważne jest zapew-
nienie jak największej liczbie 
młodzieży z mniejszych miast 
i wsi możliwości zdrowego roz-
woju przez piłkę nożną. W projekcie 
uczestniczą bowiem także młodzi adepci, 
którzy nie mają predyspozycji do wyczyno-
wego uprawiania sportu, a piłkę traktują jak hobby 
lub pasję.  

„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” znalazła się 
także pod egidą Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz Wicewojewody Pomorskiego 
Michała Owczarczaka.

- Ten projekt nie zamyka się tylko na 
Trójmiasto, ale rozlewa na całe Pomo-
rze. W ten sposób zwiększa się szanse 
znalezienia dzieci, które będą chciały się 
poświęcić sportowi i zostać w przyszło-
ści zawodowcami. Z drugiej strony to 
także świetny pomysł na to, aby zachęcić 
dzieciaki do ruchu, do wyjścia z domu. 
Nam kiedyś wystarczył kawałek wolnej 
przestrzeni, robiliśmy bramki z kamieni 

i z zapamiętaniem kopaliśmy piłkę. Teraz dzieci potrze-
bują czegoś więcej i dzięki takim projektom jak „Biało-
zielona przyszłość z LOTOSEM” mają znacznie łatwiej – 
uważa Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego. 

Projekt idealnie wpisuje się więc w założenia Strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Lotos 
2012-2015 i realizuje działania, których celem jest wyrów-
nywanie szans rozwoju społecznego w regionie, w którym 
funkcjonuje. 

Skok po sukces 
„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” dynamicznie się 

rozwija. Dotychczas otwartych zostało osiem oddziałów 
Akademii: w Bytowie, Starogardzie Gdańskim, Ustce, No-
wym Dworze Gdańskim, Chojnicach i Stężycy oraz gmi-
nach Pruszczu Gdański i Krokowa. W tym roku działalność 
zainaugurują jeszcze ośrodki w Kartuzach i Luzinie.  

- Wielu wybitnych piłkarzy wywodzi 
się z mniejszych miejscowości, często 
z biedniejszych rodzin. Skromny domo-
wy budżet nie pozwala tam na posyłanie 
dziecka na treningi i aż strach pomyśleć 
ilu, potencjalnych, świetnych piłkarzy 
nigdy nie dostało szansy na zaistnienie 
w futbolu. Dzięki „Biało-zielonej przy-
szłości z LOTOSEM, każdy może spróbo-
wać swoich sił. Futbol nie może być eli-

tarnym sportem, powinien być dostępny dla wszystkich, 
dzięki LOTOSOWI tak się właśnie u nas dzieje – chwali 
projekt Radosław Michalski, prezes Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. 

Na każdym kroku widać wielki entuzjazm młodych 
piłkarzy i ich rodziców, liczba trenujących w niektórych 
ośrodkach nawet się potroiła, a kolejne kluby zabiegają 
o to, a by przystąpić do projektu.  

- Program APLG oraz Grupy Lotos 
wciąż się rozwija, co nie tylko przejawia 
się w liczbie otwieranych ośrodków, ale 
także w konkretnej i wymiernej współ-
pracy wszystkich klubów, które obecnie 
szkolą w ramach programu. Powstają 
nowe inicjatywy, nowe pomysły, które 
wdrażamy w życie, w celu udoskonale-
nia i urozmaicenia naszej oferty szko-
leniowej. Wierzymy, że „Biało-zielona 

przyszłość z LOTOSEM” stanie się najlepszym sportowo-
społecznym projektem w Polsce – mówi Tomasz Bocheń-
ski, dyrektor APLG.  

Wyróżniający się młodzi adepci otrzymują stypendia. La-
tem młodzi adepci wyjechali na obozy sportowe, odbył się 
także specjalny obóz piłkarski dla stypendystów na Mazu-
rach. W ramach projektu rozgrywany jest turniej „Lotos 
Junior Cup”, który stanowi podsumowanie pracy przy pro-
jekcie i równocześnie daje szansę pokazania się dzieciom 
dotychczas nieobjętych programem. 

Lepiej niż Real Madryt
O programie jest już głośno w całej piłkarskiej Polsce. 

Wiele klubów zazdrości Lechii, że może uczestniczyć 
w takim projekcie i w przyszłości będzie czerpać z nie-
go profi ty. W polskich realiach, jest to projekt całkowicie 
nowatorski. 

- Ostatnio Real Madryt kupił 9-letniego 
Japończyka Takuhiro Nakai! Tak więc 
kupuje się już za duże pieniądze nie tyl-
ko wyszkolonych zawodników, ale małe 
dzieci. Dla mnie nie ma jednak nic bar-
dziej wartościowego niż wyszkolenie 
dobrego zawodnika własnymi siłami. 
Trzeba jednak pamiętać, że ten program 
to inwestycja, która zwróci się dopiero 
za kilka lat – mówi Jan de Zeeuw, były 

menedżer Jerzego Dudka i współpracownik Leo Beenhak-
kera w reprezentacji Polski.   

- Jesteśmy dumni z każdego nowego miej-
sca na mapie Pomorza, do którego docie-
ra projekt LOTOSU i Lechii. Widzimy jak 
wielkie jest zapotrzebowanie na piłkę noż-
ną wśród najmłodszych i niezwykle nas to 
cieszy, bo dzięki projektowi zapewniamy im 
prawidłowy, zdrowy rozwój. Idziemy drogą 
wytyczoną przez program wspierania pol-
skiego narciarstwa i wierzę, że sukces pił-
karskiego projektu będzie równie okazały 

- mówi Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS.    

Dzięki wsparciu LOTOSU każdy ośrodek ma swojego koordy-
natora i starannie wyselekcjonowanych trenerów - wszyscy prze-
chodzą szkolenia w Lechii i wdrażają sprawdzony już w Akade-
mii system treningowy. Ośrodki mają także specjalistycznych 
trenerów (np. od bramkarzy) i są objęcie opieką psychologa.

Niezwykle cenne jest to, 
że mogą one trenować 

w swoich rodzinnych 
stronach i otrzymują tam 

standard zajęć identyczny 
jak w gdańsku.  

AMBITNY PLAN 
SIĘ POWIÓDŁ, 
otwierane są zamiejscowe 

ośrodki akademii piłkarskiej 
lechia gdańsk
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Niektóre polskie kluby mają już swoje Akademie Piłkar-
skie, ale ograniczają się one jedynie do miast, w których 
działają. Inne posiadają satelickie kluby, z których „wy-
ciągają” do siebie co zdolniejszych piłkarzy, ale nie mają 
realnego wpływu na ich szkolenie. 

Lechia Gdańsk i Grupa LOTOS postanowiły stworzyć 
coś zupełnie nowego: rozszerzyć działanie Akademii Pił-
karskiej na obszar całego województwa pomorskiego, 
stworzyć sieć klubów pracujących według jednolitego sys-
temu szkoleniowego i zapewnić szansę zdrowego rozwoju 
wszystkim dzieciom.   

Aby ten ambitny plan się powiódł, otwierane są za-
miejscowe ośrodki Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk, 
w których swoją przygodę z piłką nożną rozpoczynają 
dzieci w wieku 6-13 lat. Niezwykle cenne jest to, że mogą 
one trenować w swoich rodzinnych stronach i otrzymują 
tam standard zajęć identyczny jak w Gdańsku.  

INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ
grupa loTos 
i lechia gdańsk 
stworzyły unikatowy 
projekt „biało-
zielona przyszłość 
z loTosem”, 
by razem szukać 
piłkarskich perełek 
i zapewnić zdrowy 
rozwój tysiącom 
dzieci na pomorzu. 

„Biało-zielona 
przyszłość z LOTOSEM” lechia gdańsk i grupa lotos postanowiły rozszerzyć 

działanie akademii piłkarskiej na obszar całego 
województwa pomorskiego, 

stworzyć sieć klubów pracujących według 
jednolitego systemu szkoleniowego i zapewnić 

szansę zdrowego rozwoju 
wszystkim dzieciom.   

„ROBIMY COŚ
ZUPEŁNIE NOWEGO”

Wydobyć pokłady 
energii 

Celem projektu jest 
wyszukiwanie talentów 
i wyszkolenie piłkarza 
kompletnego, który będzie 
stanowił o silne grającej 
w ekstraklasie Lechii, ale 
równie ważne jest zapew-
nienie jak największej liczbie 
młodzieży z mniejszych miast 
i wsi możliwości zdrowego roz-
woju przez piłkę nożną. W projekcie 
uczestniczą bowiem także młodzi adepci, 
którzy nie mają predyspozycji do wyczyno-
wego uprawiania sportu, a piłkę traktują jak hobby 
lub pasję.  

„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” znalazła się 
także pod egidą Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz Wicewojewody Pomorskiego 
Michała Owczarczaka.

- Ten projekt nie zamyka się tylko na 
Trójmiasto, ale rozlewa na całe Pomo-
rze. W ten sposób zwiększa się szanse 
znalezienia dzieci, które będą chciały się 
poświęcić sportowi i zostać w przyszło-
ści zawodowcami. Z drugiej strony to 
także świetny pomysł na to, aby zachęcić 
dzieciaki do ruchu, do wyjścia z domu. 
Nam kiedyś wystarczył kawałek wolnej 
przestrzeni, robiliśmy bramki z kamieni 

i z zapamiętaniem kopaliśmy piłkę. Teraz dzieci potrze-
bują czegoś więcej i dzięki takim projektom jak „Biało-
zielona przyszłość z LOTOSEM” mają znacznie łatwiej – 
uważa Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego. 

Projekt idealnie wpisuje się więc w założenia Strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Lotos 
2012-2015 i realizuje działania, których celem jest wyrów-
nywanie szans rozwoju społecznego w regionie, w którym 
funkcjonuje. 

Skok po sukces 
„Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” dynamicznie się 

rozwija. Dotychczas otwartych zostało osiem oddziałów 
Akademii: w Bytowie, Starogardzie Gdańskim, Ustce, No-
wym Dworze Gdańskim, Chojnicach i Stężycy oraz gmi-
nach Pruszczu Gdański i Krokowa. W tym roku działalność 
zainaugurują jeszcze ośrodki w Kartuzach i Luzinie.  

- Wielu wybitnych piłkarzy wywodzi 
się z mniejszych miejscowości, często 
z biedniejszych rodzin. Skromny domo-
wy budżet nie pozwala tam na posyłanie 
dziecka na treningi i aż strach pomyśleć 
ilu, potencjalnych, świetnych piłkarzy 
nigdy nie dostało szansy na zaistnienie 
w futbolu. Dzięki „Biało-zielonej przy-
szłości z LOTOSEM, każdy może spróbo-
wać swoich sił. Futbol nie może być eli-

tarnym sportem, powinien być dostępny dla wszystkich, 
dzięki LOTOSOWI tak się właśnie u nas dzieje – chwali 
projekt Radosław Michalski, prezes Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. 

Na każdym kroku widać wielki entuzjazm młodych 
piłkarzy i ich rodziców, liczba trenujących w niektórych 
ośrodkach nawet się potroiła, a kolejne kluby zabiegają 
o to, a by przystąpić do projektu.  

- Program APLG oraz Grupy Lotos 
wciąż się rozwija, co nie tylko przejawia 
się w liczbie otwieranych ośrodków, ale 
także w konkretnej i wymiernej współ-
pracy wszystkich klubów, które obecnie 
szkolą w ramach programu. Powstają 
nowe inicjatywy, nowe pomysły, które 
wdrażamy w życie, w celu udoskonale-
nia i urozmaicenia naszej oferty szko-
leniowej. Wierzymy, że „Biało-zielona 

przyszłość z LOTOSEM” stanie się najlepszym sportowo-
społecznym projektem w Polsce – mówi Tomasz Bocheń-
ski, dyrektor APLG.  

Wyróżniający się młodzi adepci otrzymują stypendia. La-
tem młodzi adepci wyjechali na obozy sportowe, odbył się 
także specjalny obóz piłkarski dla stypendystów na Mazu-
rach. W ramach projektu rozgrywany jest turniej „Lotos 
Junior Cup”, który stanowi podsumowanie pracy przy pro-
jekcie i równocześnie daje szansę pokazania się dzieciom 
dotychczas nieobjętych programem. 

Lepiej niż Real Madryt
O programie jest już głośno w całej piłkarskiej Polsce. 

Wiele klubów zazdrości Lechii, że może uczestniczyć 
w takim projekcie i w przyszłości będzie czerpać z nie-
go profi ty. W polskich realiach, jest to projekt całkowicie 
nowatorski. 

- Ostatnio Real Madryt kupił 9-letniego 
Japończyka Takuhiro Nakai! Tak więc 
kupuje się już za duże pieniądze nie tyl-
ko wyszkolonych zawodników, ale małe 
dzieci. Dla mnie nie ma jednak nic bar-
dziej wartościowego niż wyszkolenie 
dobrego zawodnika własnymi siłami. 
Trzeba jednak pamiętać, że ten program 
to inwestycja, która zwróci się dopiero 
za kilka lat – mówi Jan de Zeeuw, były 

menedżer Jerzego Dudka i współpracownik Leo Beenhak-
kera w reprezentacji Polski.   

- Jesteśmy dumni z każdego nowego miej-
sca na mapie Pomorza, do którego docie-
ra projekt LOTOSU i Lechii. Widzimy jak 
wielkie jest zapotrzebowanie na piłkę noż-
ną wśród najmłodszych i niezwykle nas to 
cieszy, bo dzięki projektowi zapewniamy im 
prawidłowy, zdrowy rozwój. Idziemy drogą 
wytyczoną przez program wspierania pol-
skiego narciarstwa i wierzę, że sukces pił-
karskiego projektu będzie równie okazały 

- mówi Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS.    

Dzięki wsparciu LOTOSU każdy ośrodek ma swojego koordy-
natora i starannie wyselekcjonowanych trenerów - wszyscy prze-
chodzą szkolenia w Lechii i wdrażają sprawdzony już w Akade-
mii system treningowy. Ośrodki mają także specjalistycznych 
trenerów (np. od bramkarzy) i są objęcie opieką psychologa.

Niezwykle cenne jest to, 
że mogą one trenować 

w swoich rodzinnych 
stronach i otrzymują tam 

standard zajęć identyczny 
jak w gdańsku.  

AMBITNY PLAN 
SIĘ POWIÓDŁ, 
otwierane są zamiejscowe 

ośrodki akademii piłkarskiej 
lechia gdańsk
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Sport nieodłącznie połączony 
jest z wypoczynkiem. W wydaniu 
Sierra Golf Club spełnieniem ta-
kiego połączenia są Apartamenty  
z widokiem na Pole golfowe. 
Można je wynająć albo kupić na 
własność i zyskać atrakcyjne miej-
sce do relaksującego i sportowego 
wypoczynku.

Krajowe pola golfowe już od dawna prze-
stały być wyłącznie miejscem spotkań pa-
sjonatów tego sportu. Na ich terenie poja-
wiają się już  restauracje oraz hotele.
Takie obiekty wykorzystują także swoje 
unikalne położenie (blisko przyrody ale 
też i blisko do miasta) tworząc na swoich 
terenach Rezydencje i Apartamenty. Na-
mawiają również Klientów do dłuższego 
wypoczynku. W efekcie Apartament na 
polu golfowym stał  się teraz świetną lo-
katą kapitału, rewelacyjnym miejscem do 
prowadzenia rozmów biznesowych i za-
wierania intratnych kontraktów podczas 
gry w golfa. Taki Apartament może być 
również świetną bazą wypadową dla osób, 
które niespecjalnie lubią golfa, ale szukają 
miejsca do wypoczynku blisko przyrody i 
w prestiżowym miejscu. 
Zlokalizowany w pobliżu Trójmiasta (25 ki-
lometrów od Gdyni) Sierra Golf Club rów-
nież wprowadza do swojej oferty Aparta-

kontakt i dodatkowe informacje:
Wszystkich informacji dotyczących 
Apartamentów udziela 
kamila Pieper 
pod numerem telefonu:
605-050-831 
lub e- mailem: 
kamila.pieper@sierragolf.pl 
Klub publikuje aktualności 
i nowe ofert na swoim profi lu FB 
pod nazwą:
„Sierra Golf Club – Poland”

www.sierragolf.pl

Apartament 
z widokiem na pole golfowe
SSport nieodłącznie połączony SSport nieodłącznie połączony 

jest z wypoczynkiem. W wydaniu Sjest z wypoczynkiem. W wydaniu 
Sierra Golf Club spełnieniem ta-SSierra Golf Club spełnieniem ta-
kiego połączenia są Apartamenty  Skiego połączenia są Apartamenty  
z widokiem na Pole golfowe. 
S

z widokiem na Pole golfowe. 

z widokiem na pole golfowe
S
z widokiem na pole golfowe

menty i proponuje zamieszkanie na polu 
golfowym. 
-To szansa na urlop za miastem, w pięknej 
okolicy. Klienci mogą np. rano wypić kawę 
na tarasie Domu Klubowego, popołudnie 
spędzić  na grze w golfa a wieczorem wy-
brać się na przykład na spacer do Sopotu – 
zaznacza Kamila Pieper z Sierra Golf Club.

Pełne wyposażenie
Oferta Sierra Apartments to 26 Aparta-
mentów zlokalizowanych na polu gol-
fowym Sierra Golf Club tuż przy Tee nr 7. 
Parterowe Apartamenty wyposażone są w 
ogródki dobrze skomponowane z otocze-
niem, w tych usytuowanych na poddaszu 
znajdują się natomiast piękne Antresole 
z widokiem na salon, gdzie znajdują się 
sypialnie. Ceny Apartamentów zaczynają 
się od 290 000 PLN brutto i oferowane są 
w powierzchniach od 37,8 m2 do 78,2 m2. 
Sierra Golf Club proponuje Apartamen-
ty składające się z pomieszczeń: 1, 2, 3, 
1+antresola, 2+antresola lub 3+antresola.
- Oferujemy wykończenie pod klucz, pełne 
wyposażenie i umeblowanie a także miej-
sce postojowe w hali garażowej lub miej-
sce zewnętrzne na parkingu przy budyn-
ku, dodatkowo w budynku  znajduje się 
także winda osobowa - podkreśla Kamila 
Pieper z Sierra Golf Club. Kupno Apartmen-
tu oprócz uzyskania idealnego miejsca do 
aktywnego wypoczynku może być także 
dobrą lokatą kapitału. Sierra Golf Club jest 

bowiem położone wśród przyrody, ale 
stosunkowo blisko miasta i co roku gości 
coraz poważniejsze wydarzenia sportowe. 
Cena Apartamentu w tak prestiżowym 
miejscu może więc tylko wzrosnąć.

klub kusi korzyściami 
Klub wprowadził specjalne i wyjątkowo 
atrakcyjne bonusy dla Klientów, którzy 
zdecydują się na zakup apartamentów w 
przedsprzedaży. Właściciel Apartamen-
tu, który zdecyduje się na jego zakup do 
30.04.2011 otrzyma (wraz ze wskazaną 
osobą) roczne prawo do nieodpłatnej gry 
w golfa w Sierra Golf Club (z wyłączeniem 
opłat turniejowych). Dodatkowo przez 
pierwszy rok od daty zakupu będzie go 
także obowiązywało pierwszeństwo na 
listach startowych w turniejach. Dla gol-
fi stów i osób zainteresowanych sportem 
takie korzyści oznaczają  spore oszczęd-
ności. Właściciele otrzymają również 
usługę Concierge i 10 procent zniżki na 
usługi Food & Beverage w Sierra Golf Club. 
Apartamenty w Sierra Golf Club będzie 
można także wynająć (a ceny noclegu w 
Apartamencie typu Studio rozpoczynają 
się od kwoty 165 złotych za osobę). Sierra 
Golf Club jest przekonana, że wiele osób, 
które wynajmie Apartamenty zdecyduje 
się na ich kupno. Właśnie taka jest założe-
nie idei realizowanej w klubie: wynajmij 
- zamieszkaj, czyli przyjedź, prześpij się w 
swoim Apartamencie i kup go na własność.
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Ile podmiotów leczniczych podlega 
samorządowi województwa 
pomorskiego?

– Podlegają nam w sumie 22 podmio-
ty: szpitale, przychodnie, stacje pogoto-
wia ratunkowego. Siedem szpitali prze-
kształciliśmy w spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, dwa są w trakcie 
przekształcania: Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie i Szpital Specjalistyczny 
św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. Być 
może jeszcze w tym roku proces ten uda 
się przeprowadzić w Szpitalu Morskim 
im. PCK w Gdyni. W związku z inicjaty-
wą dyrektora Szpitala Psychiatrycznego 
w Słupsku rozważane jest również prze-
kształcenie w spółkę tego Szpitala. 

W jakim celu samorząd województwa 
przekształca szpitale w spółki? 

– Czasem wynika to z konieczności, 
czasem z pragmatyzmu. Konieczność 
pojawia się w podmiotach zadłużonych, 
pragmatyzmem kierujemy się w przypad-
ku podmiotów świetnie prosperujących. 
W każdym wypadku przynosi to korzyść.

Jaką, jeśli nie trzeba spłacać długów?
– Status podmiotu leczniczego może 

pozornie nie ma znaczenia dla pacjenta, 
który wchodząc do szpitala, nie musi wie-
dzieć, czy jest on spółką, czy nie, czy jest 
zadłużony, czy nie. Jednak kiedy pojawia-
ją się wierzyciele, nabiera to ogromnej 
wagi. Komornik w każdej chwili może 
zająć kontrakt szpitala z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, czyli przychód. Pa-
cjent może tego nawet nie zauważy, ale 
jednak w takiej sytuacji oferta szpitala się 
kurczy – oznacza mniejsze zakupy leków 
czy skromniejszą diagnostykę. W pod-
miocie niezadłużonym bezpieczeństwo 
pacjenta nie jest zachwiane, ale forma 
spółki daje jej dyrektorowi nowe możli-
wości zarządcze.

Co się zatem zmienia po 
przekształceniu?

– W przypadku zadłużonych podmiotów 
obliguje nas do działań Ustawa o działal-
ności leczniczej, która w przypadku wy-
stąpienia  w podmiocie ujemnego wyniku 
finansowego obliguje samorząd do za-
stosowania jednego z trzech rozwiązań: 
pokrycia ujemnego wyniku finansowego, 
przekształcenia podmiotu w spółkę albo 
w ostateczności jego likwidacji. To drugie 
rozwiązanie jest według mnie najkorzyst-
niejsze. Po pierwsze, daje zarządowi spół-
ki bardzo nowoczesne narzędzia zarząd-
cze: może szybciej podejmować decyzje, 
nie przeprowadzając każdego drobiazgu, 
jak np. poddzierżawienie 20 metrów kwa-
dratowych powierzchni, przez zarząd 
województwa czy zmianę regulaminu 
organizacyjnego przez sejmik, komisję 

Bez zmiany 
stylu życia  
nie poprawisz 
stanu zdrowia

rozmowa z wicemarszałek 
województwa pomorskiego 
Hanną Zych-Cisoń 
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zdrowia. Skraca w ten sposób podejmowanie de-
cyzji o nawet kilka miesięcy. Decyzje podejmu-
je zarząd spółki, oczywiście pod nadzorem rady 
nadzorczej, ale już bez procedur urzędowych. 
To niezwykle ważne wobec ostrej konkurencji 
z podmiotami prywatnymi, które mogą działać 
szybko. Po drugie, w przypadku podmiotów za-
dłużonych, takich jak Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie i Pomorskie Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, przekazaliśmy 
z budżetu samorządu pieniądze na spłatę wierzy-
telności, a jednocześnie otrzymaliśmy od skarbu 
państwa pieniądze pozwalające spłacić od daw-
na wymagalne wierzytelności. Po trzecie, forma 
spółki nie tylko pozwala na sprawniejsze zarzą-
dzanie placówką, ale także na poszerzenie oferty 
o usługi prywatne, które również stanowią źródło 
przychodu szpitala niezależne od dotacji z NFZ. 
Dobrym przykładem jest Szpital Dziecięcy „Po-
lanki”. Nie jest i nie był zadłużony, ze względu na 
swój charakter ma bardzo dobry kontrakt z NFZ, 
ale przekształcenie w spółkę dało mu dodatkowe 
możliwości. Prezes spółki myśli obecnie o otwar-
ciu przedszkola dla dzieci z cukrzycą i dla dzieci 
z alergią, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapo-
trzebowaniu na takie placówki. 

Poprawie jakości usług służy też 
informatyzacja. 

– Razem z firmą SGA wprowadzamy w na-
szych podmiotach program niezwykle pomocny 
przy kontraktacji, a także przy liczeniu kosztów. 
Program pozwala na porównywanie samych 
oddziałów i szpitali między sobą, wyraźnie po-
kazuje, w których punktach koszty są najwyż-
sze, i ułatwia dyskusję z ordynatorami o wpro-
wadzaniu oszczędności. Oczywiście mądrych 
oszczędności, które nie ograniczają leczenia, nie 
obniżają bezpieczeństwa pacjenta, a usprawniają 
zarządzanie.

Mówi Pani o bezpieczeństwie pacjenta. 
Czy służą mu tylko zmiany dotyczące 
zarządzania?

– Oczywiście że nie. Samorząd województwa 
największą wagę przywiązuje do jakości swoich 
placówek. Jakości potwierdzonej certyfikatem. 
Kiedy w 2010 roku obecny Zarząd Województwa 
Pomorskiego przystąpił po wyborach samorządo-
wych do pracy, tylko dwa podmioty posługiwały 
się certyfikatami jakości, obecnie jest ich sześć: 
szpital św. Wincentego w Gdyni, św. Wojciecha 
w Gdańsku, szpitale w Kościerzynie, Wejhero-
wie i Słupsku oraz szpital dziecięcy „Polanki”. 
W tym roku będą się certyfikowały dwa kolejne 
– psychiatryczny w Starogardzie Gdańskim i Po-
morskie Centrum Traumatologii. Powołaliśmy 
także pełnomocników ds. jakości w każdym szpi-
talu. Nasz Departament Zdrowia we współpracy 
z nimi opracował program doskonalenia jakości 
w jednostkach wykonujących działalność lecz-
niczą, dla których podmiotem tworzącym jest 
samorząd. 

Certyfikaty cieszą, martwi jednak stan 
zdrowia mieszkańców Pomorza. Występuje 

u nas najwyższa w Polsce zachorowalność 
na nowotwory, wzrasta liczba chorych na 
cukrzycę i nadciśnienie, zatrważająco szybko 
przybywa dzieci otyłych i z próchnicą. 
Co samorząd województwa robi, by 
powstrzymać te trendy?

– Koszty leczenia chorób cywilizacyjnych ro-
sną tak gwałtownie i szybko, że bez zmiany sty-
lu życia naszych obywateli nie damy sobie rady. 
Nie tylko my, cały świat nie daje rady. Światowa 
Organizacja Zdrowia WHO, a także Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, która jest przecież or-
ganizacją ekonomiczną, biją na alarm. Jak dowo-
dzą badania z zakresu zdrowia publicznego, na-
sze zdrowie w ok. 50 procentach zależy od stylu 
życia, a tylko w ok. 15 procentach od uwarunko-
wań genetycznych. Najmniej, bo ok. 10 procent, 
to opieka zdrowotna. Niewłaściwe, przetworzone 
przemysłowo jedzenie nasycone substancjami 
chemicznymi, alkohol, nikotyna, wszelkiego ro-
dzaju dopalacze, nie mówiąc już o narkotykach – 
to są te rzeczy, które budzą mój wielki lęk. 

Nie zapominajmy o ruchu…
– Otóż to. Teraz wiele zajęć, które kiedyś kosz-

towały sporo wysiłku fizycznego, wykonujemy 
na siedząco – rolnik jeździ po polu traktorem, 
dziennikarz korzysta z telefonu i Internetu, urzęd-
nik nie nosi pism, tylko wysyła je systemem elek-
tronicznym. To wszystko zmniejsza aktywność 
fizyczną w wielu zawodach. Po pracy kusi nas 
mnogość kanałów w TV albo kino ze słodkim 
napojem i słoną przekąską. Nie trzeba uprawiać 
sporów ekstremalnych. 

Co zatem Pani radzi otyłym cukrzykom 
z nadciśnieniem?...

– Złe nawyki można zmienić w każdym wieku, 
ale u dorosłych jest to trudne. Dlatego samorząd 
województwa, przydzielając zadania departa-
mentom Zdrowia oraz Edukacji i Sportu, kieruje 
uwagę przede wszystkim w stronę przedszkoli 
i szkół. Przykłady? Uczymy dzieci wybierania 
zdrowych produktów żywnościowych, a wyklu-
czania tych niezdrowych. Myślimy w pierwszej 
kolejności o napojach. Wraz z Polskim Towarzy-
stwem Programów Zdrowotnych chcemy namó-
wić szkoły do wprowadzenia źródełek z wodą 
pitną, by każde dziecko mogło się z nich napić. 
Zależy mi także na ograniczeniu dostępności sło-
dyczy, szczególnie takich, w których występuje 
połączenie wysokiej zawartości cukru z tłusz-
czami. Takie produkty najbardziej uzależniają 
od jedzenia. Dobrym kierunkiem jest urządzanie 
wspólnych posiłków dzieci i nauczycieli, którzy 
mają okazję chwalić dobre dziecięce wybory przy 
stole. Regularność posiłków sprzyja nie tylko 
zdrowiu somatycznemu, ale także psychicznemu 
– to unormowany rytm dnia, mniejsza skłonność 
do zachowań agresywnych… 

Zmiana stylu życia Pomorzan jest 
priorytetem, zapisanym nawet w Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego. 
Samorząd realizuje też program Zdrowie dla 
Pomorzan.

– W poprzednim 
rozdaniu środków 

unijnych sięgnęliśmy 
po duże kwoty 

i dobrze je 
wykorzystaliśmy, 
między innymi na 

termomodernizację 
siedmiu budynków 

szpitalnych, 
która istotnie 

obniżyła koszty ich 
utrzymania.

Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach słynie 

w całej Polsce 
z wysokiego poziomu 

opieki nad pacjentami 
z chorobami płuc, 

w tym onkologicznymi.



EXPRESS BIZNESU      30 |  

– Realizacja „Zdrowia dla Pomorzan 2005-
2013 – wieloletniego programu rozwoju systemu 
zdrowia województwa pomorskiego” kończy się 
w tym roku. Jego miejsce zajmie regionalny pro-
gram strategiczny w zakresie ochrony zdrowia 
„Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020”. Cele w nim 
wyznaczone w znacznym stopniu pokrywają się 
z celami poprzednika – podkreślają zamiar konty-
nuacji jego pozytywnych osiągnięć. Zmiana stylu 
życia na prozdrowotny jest oczywiście prioryte-
tem. By jednak móc zrealizować ten cel, trzeba 
zaangażować nie tylko sektor zdrowia, ale także 
przedstawicieli choćby edukacji. W listopadzie 
odbędzie się kolejna konferencja „Zdrowy Pomo-
rzanin”. Po frekwencji w poprzedniej edycji wi-
dać było, że nauczyciele są bardzo zainteresowani 
takimi działaniami, a szkoły coraz chętniej wpro-
wadzają u siebie programy prozdrowotne. Co 
ważne – cieszą się one również uznaniem rodzi-
ców. Niezależne od działań aktywizujących i edu-
kujących, gminy mają możliwość prowadzenia 
profi laktyki. Cztery samorządy lokalne: Lębork, 
Wejherowo, Kartuzy i Gdańsk przygotowują się 
do przystąpienia do programu przeciwpróchnico-
wego, zainicjowanego wspólnie przez samorząd 
województwa i Gdański Uniwersytet Medyczny. 
Zgodnie z zapisami strategii, będziemy też współ-
fi nansować duży program dotyczący badań prze-
siewowych w kierunku wczesnego wykrywania 

raka płuc przy użyciu tomografu niskodawkowe-
go. Program ten ma jeszcze tę zaletę, że przy oka-
zji wykonywane są badania wykrywające nadci-
śnienie, cukrzycę i hipocholesterolomię. 

Wszystko, o czym mówimy, to niewymierne na 
razie efekty pracy samorządu województwa. 
a gdyby pokazać te widoczne gołym okiem?

– W poprzednim rozdaniu środków unijnych 
sięgnęliśmy po duże kwoty i dobrze je wykorzy-
staliśmy, między innymi na termomodernizację 
siedmiu budynków szpitalnych, która istotnie ob-
niżyła koszty ich utrzymania. Podnieśliśmy efek-
tywność szpitali poprzez remonty i doposażenie 
ich w sprzęt wysokiej klasy. W PCT oddaliśmy 
10 nowych sal operacyjnych z wyposażeniem, 
dzięki czemu szpital prezentuje obecnie napraw-
dę wysoki poziom, a jeszcze w tym roku zostanie 
przeprowadzony generalny remont szpitalnego 
oddziału ratunkowego. Ze środków unijnych 
sfi nansowaliśmy też remont Wojewódzkiego Ze-
społu Reumatologicznego w Sopocie, a z fundu-
szy norweskich chcemy tu wybudować pawilon 
geriatryczny. Szpital Specjalistyczny w Prabutach 
słynie w całej Polsce z wysokiego poziomu opieki 
nad pacjentami z chorobami płuc, w tym onkolo-
gicznymi. Kolejne przykłady w innych podmio-
tach można mnożyć. Jak widać, na Pomorzu dzie-
je się dużo dobrego…

– Status podmiotu 
leczniczego może 
pozornie nie ma 
znaczenia dla pacjenta, 
który wchodząc do 
szpitala, nie musi 
wiedzieć, czy jest on 
spółką, czy nie, czy 
jest zadłużony, czy nie. 
Jednak kiedy pojawiają 
się wierzyciele, nabiera 
to ogromnej wagi. 
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unia europejska kojarzy się nam często z dotacjami. 
jednak coraz bardziej znane są także inne formy 
fi nansowania jak chociażby instrumenty zwrotne. 
inicjatywą tego typu jest jessica – czyli pożyczki 

na inwestycje miejskie. 

wystarczy spacer po Trójmieście aby zobaczyć ile ważnych  
dla mieszkańców inwestycji powstanie  dzięki temu 

w najbliższym czasie. 

inwestycje 
w jakość życia 
mieszkańców

JESSICA

unia europejska kojarzy się nam często z dotacjami. 
jednak coraz bardziej znane są także inne formy 
fi nansowania jak chociażby instrumenty zwrotne. 
inicjatywą tego typu jest jessica – czyli pożyczki 

oprowadza 
po Trójmieście

Fot. materiały prasowe
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GDańSk 
–  kultura, sport, biznes

W latach 1893-96 zbudowano w okoli-
cach obecnej dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz 
zespół budynków koszarowych dla pułku 
huzarów.  W  ich otwarciu – 3 paździer-
nika 1896 r. – uczestniczył  sam cesarz 
Wilhelm II. Ściany głównej sali kasyna 
ozdobione były w tych czasach malowi-
dłami batalistycznymi autorstwa samego 
Wojciecha Kossaka. Dziś temu miejscu 
przywracany jest dawny charakter i jedno-
cześnie nadaje się nowe funkcje. Przez lata 
budynki służyły różnym formacjom mili-
tarnym. Obecnie, po likwidacji jednostek 
wojskowych, na terenie dawnych koszar 
planowana jest dzielnica usługowo-miesz-
kaniowa, wykorzystująca częściowo starą 
zabudowę wojskową. Dzięki niskoopro-
centowanej pożyczce uzyskanej w ramach 
inicjatywy JESSICA w zrewitalizowanym 
kompleksie budynków na terenie dawnych 
koszar powstanie nowe centrum promocji 
kultury i sztuki w Gdańsku-Wrzeszczu 
„Garnizon Kultury”. Miasto odzyska nie 
tylko cenny zabytek ale i nową atrakcyjną 
kulturalnie przestrzeń. Nieco inną propo-
zycję dla mieszkańców uda się stworzyć 
w dzielnicy Letniewo. Już  w przyszłym 
roku istniejący najnowocześniejszy obiekt 
sportowy w Trójmieście ERGO ARENA 
zyska nowe Centrum Rekreacyjno-Spor-
towe. Dzięki rozbudowie obiektu miło-
śnicy gokartów będą mogli ścigać się na 
torze o długości 450 m. Zaplanowany 
klub squash będzie największym tego 
typu miejscem w Trójmieście, a Lasero-
wy Paintball zajmie powierzchnię 800 
m2. Dostępny będzie tu także bilard, gry 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  jest partnerem  Banku Gospodarstwa 
Krajowego pełniącego rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich 
w ramach inicjatywy JESSICA  w  Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku.

dlaczego warto spojrzeć na taki sposób finansowania 
życzliwie? ponieważ coraz częściej mówi się, 
że instrumenty zwrotne będą szerzej wykorzystywane 
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. 

zręcznościowo-umysłowe, a także restau-
racja i sklep sportowy. Miasto zyska więc 
ciągle brakujące mu miejsce rozrywki dla 
całej rodziny. Biznesowy potencjał miasta 
wzmocni realizacja projektu budowy biu-
rowca administracyjno- usługowego na 
terenie Pomorskiego Centrum Logistycz-
nego w Gdańsku. Ma on stanowić zaple-

cze administracyjne dla rozwijającego się 
terminala głębokowodnego DCT, służb 
oraz podmiotów działających w branży 
transportu morskiego. Oprócz ważnej 
funkcji biznesowej w ramach inwestycji 
, na dotychczasowych nieużytkach, po-
wstanie przedszkole, miejsca parkingowe, 
drogi i mała architektura.
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Budowę dworca w Sopocie (na zdjęciu) także 
częściowo sfinansowano z  pożyczki w ramach 
inicjatywy JESSICa

Gdyńskie Centrum Filmowe, projekt arch-Deco Sp. z o.o. (widok z kamiennej Góry)
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 SOPOT 
–  dworzec czyli nowe serce miasta

W Sopocie zmieni wygląd jedno z naj-
ważniejszych miejsc - dworzec i jego oko-
lice. Aktualnie w centrum trwa wielka bu-
dowa. Zgodnie z realizowanym projektem 
zyskamy coś więcej niż tylko halę dwor-
ca i połączone z nim sklepy oraz punkty 
usługowe, które powstaną wzdłuż ulicy 
Dworcowej. Przed kompleksem prze-
strzeń wypełni częściowo zadaszony plac 
z fontanną i ławkami, oraz deptak, którym 
będzie można dojść do Monte Cassino. 
Całość stworzy nową wyjątkowo przyja-
zną mieszkańcom i gościom Sopotu prze-
strzeń. Nie zapomniano też o parkingach, 
zarówno podziemnym jak i naziemnym. 
Przy ul. Podjazd powstanie Hotel. Uli-
ca Nowa Dworcowa połączona zostanie 
z ulicami Kościuszki i Podjazd za pomo-
cą dwóch rond. Nowoczesna architektura 
dworca i jego otoczenia wypełni centrum 
nową energią i wypędzi smutnego ducha 
tego miejsca.  Część środków na tą ważną 
inwestycję to również pożyczka w ramach 
inicjatywy JESSICA.

GDyNIa 
– kilka twarzy kultury i nie tylko

Wiele wydarzy się w Gdyni. W latach 
30 powstał tu kompletny system obsłu-
gi ruchu emigracyjnego, którego ośrod-
kiem był reprezentacyjny niegdyś gmach 
Dworca Morskiego. Dworzec miał ob-
sługiwać cały portowy ruch pasażerski, 
w tym ekspedycję za morze tysięcy ludzi. 

Jest to więc obiekt, w którym zbiegały się 
polskie emigracyjne szlaki. I tu w nowo-
czesny sposób opowiadana będzie wy-
jątkowa historia milionów ludzi, którzy 
opuszczali kraj w poszukiwaniu lepszego 
życia, marzeń i wolności. W zrewitali-
zowanym budynku powstanie, jedyne 
w Polsce, Muzeum Emigracji. Przywróce-
nie do dawnego wyglądu XIX-wiecznego 
zespół pałacowo-parkowego w Orłowie, 

miejsca wpisanego do rejestru zabytków, 
również umożliwi inwestycja finanso-
wana w podobny sposób. To ważny nie 
tylko gdyński, ale i pomorski zabytek 
z tradycją historyczną sięgającą przełomu 
XVII i XVIII wieku. Dawny blask odzy-
ska także pałacowy park stając się jednym 
z najbardziej urokliwych miejsc w Gdyni. 
Obiekt będzie przeznaczony na organiza-
cję wydarzeń kulturalnych, ale także dzię-
ki  wyposażeniu go w basen będzie pełnił 
funkcje sportowo-rekreacyjne. Kulturalne 
oblicze Gdyni podkreśli inna inwestycja, 
której społeczne aspekty pozwoliły na 

uzyskanie pożyczki z inicjatywy JESSI-
CA. Z Gdynią coraz bardziej kojarzy się 
sztuka filmowa, choćby przez cieszący się 
ogromną popularnością Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych. W 2010 powstała 
tu także szkoła filmowa. Inwestycja, któ-
ra otrzymała niedawno unijną pożyczkę 
zwrotną, pozwoli na wybudowanie nowo-
czesnego budynku Gdyńskiego Centrum 
Filmowego w ważnym punkcie miasta. 
Jej częścią będzie także parking podziem-
ny pod Placem Grunwaldzkim i zagospo-
darowanie terenu Placu wraz z budową 
kolejki torowej na Kamienną Górę. Zy-
ska sztuka ale także mieszkańcy i turyści. 
W budynku oprócz siedziby Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej znajdą swoje miejsce 
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 
oraz ogólnodostępne kino studyjne i lo-
kale przeznaczone pod restaurację i po-
mieszczenia biurowe. Sztuka filmowa 
otrzyma w Gdyni zastrzyk nowych możli-
wości. Minimalistyczna bryła zaprojekto-
wanego budynku ma szansę stać się także 
jednym z ważniejszych elementów Śród-
mieścia Gdyni, zwracając uwagę dyna-
miczną formą. Plac w zamyśle ma pełnić 
rolę miejskiego salonu - miejsca spotkań 
mieszkańców.

Anna Bochyńska, 
Agencja Rozwoju Pomorza

sztuka filmowa 
otrzyma w Gdyni 
zastrzyk nowych 
możliwości.
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Budowę dworca 
w Sopocie (na zdjęciu) 
także częściowo 
sfinansowano z  
pożyczki w ramach 
inicjatywy JESSICa
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W naszym kraju zima zbliża się wielkimi krokami. Deszcz, 
śnieg, niskie temperatury zagościły już na dobre prawdopodob-
nie na najbliższe kilkanaście tygodni. Wiele osób w tym czasie 
tęskni za słońcem, kąpielą w ciepłym morzu czy opalaniu się na 
plaży. Czy można jakoś na to zaradzić? Można – albo wyjechać 
na dłuższą wycieczkę w cieplejsze rejony świata, albo... kupić 
sobie apartament na południu Europy. Warto o tym pomyśleć, 
gdyż właśnie tam trwa przecena nieruchomości. Tylko w ostat-
nich 12 miesiącach w takich krajach jak Grecja czy Hiszpania 
obniżki cen sięgnęły nawet ponad 10 proc. wyjściowej ceny. 
Licząc od szczytu hossy miejscami notuje się nawet przeceny 
przekraczające 30 – 40 proc.! Korzystając z tej sytuacji można 
zostać właścicielem nieruchomości nad ciepłym morzem, gdzie 
nawet w grudniu temperatura może przekroczyć 20 stopni.
Prognoza na najbliższe dni zapowiada w Polsce wietrzną pogodę 
z mrozami i opadami śniegu. Dla porównania na południu Euro-
py znaleźć można kurorty, gdzie temperatura wciąż przekracza 
20 stopni, pozwalając na rozkoszowanie się słońcem na plażach. 
Punktem łączącym kraje południa Europy jest też panująca 
w tych okolicach przecena nieruchomości. Jak wynika z danych 
zebranych przez Lion’s Bank dla 7 krajów tego regionu, prze-
cena od szczytu hossy wynosi od 6,8 proc. (Portugalia) do 39,4 
proc. (Hiszpania). Najmocniej w ostatnich 12 miesiącach spadły 
ceny w Hiszpanii (12,4 proc. r/r) i Grecji (9,2 proc. r/r). Do grona 
krajów, w których obniżki cen zaczęły się relatywnie niedawno 
(1-2 lata temu) zaliczyć można Włochy i Portugalię. Nie powin-
no więc dziwić, że w krajach tych skala obserwowanej przeceny 
nie jest jeszcze nawet dwucyfrowa. Krajem, w którym przecena 
przerodziła się w ostatnim czasie w stabilizację cen jest Bułga-
ria - w ostatnich 12 miesiącach zmiana cen wyniosła tam -0,4 
proc..

Kilkadziesiąt tysięcy złotych za studio
Bułgarski rynek nieruchomości jest ponadto o tyle ciekawy, że 
tam ceny nieruchomości wakacyjnych należą do jednych z naj-
niższych w Europie. Jak wynika z danych bułgarskiego urzędu 

statystycznego, przeciętna cena transakcyjna lokalu mieszkal-
nego w takich miejscowościach jak Burgas czy Varna wynosi 
obecnie około 2 – 2,5 tys. zł za metr kwadratowy. Wystarczy 
więc budżet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, aby stać się 
właścicielem niewielkiego mieszkania w apartamentowcu. Po-
dobnie jest w przypadku wyposażonego lokalu o powierzchni 36 
m kw. z balkonem, który znajduje się w kompleksie Sunny Day 
6 (Słoneczny Brzeg). Na jego terenie znajduje się: klub fitness, 
restauracje, supermarket, recepcja, 6 basenów, 2 tory do mini-
golfa I dwa boiska. Problem w tym, że cały kompleks znajduje 
się około 3-4 km od plaży. Tę niedogodność częściowo niwelu-
je fakt, że właściciele mogą korzystać z regularnych połączeń 
autobusowych z lotniskiem i plażą. Nie bez znaczenia jest też 
cena – 75 tys. zł.
W Bułgarii pogoda jest teraz co prawda lepsza niż w Polsce, ale 
w najbliższym tygodniu słupek rtęci i tak nie powinien przekro-
czyć 10 kreski.
Gdyby ktoś wolał nieruchomość bliżej morza, musi liczyć się ze 
znacznie wyższymi kosztami zakupu. Za równowartość 190 tys. 
zł można zostać właścicielem podobnej kawalerki, ale położonej 
w odległości 300 mod plaży i 500 m od centrum Słonecznego 
Brzegu. Nad samym morzem nieruchomości są oczywiście jesz-
cze droższe. Apartament z dwiema sypialniami w apartamen-
towcu położonymnad samą plażą w miejscowości Byala (po-
między Varną i Burgas) został wyceniony na 1,6 mln złotych. 
W kompleksie znajduje się basen, recepcja, a właściciele mogą 
korzystać z miejsc postojowych w garażu.

Długi sezon przecen w stolicy korridy
Dzięki sporej przecenie znacznie bardziej przystępne cenowo 
stały się nieruchomości na hiszpańskim wybrzeżu. Plusem tej lo-
kalizacji jest fakt, że sezon jest tu wyraźnie dłuższy niż w Polsce 
(w tym tygodniu w okolicach Alicante temperatura nie powinna 
spaść poniżej kilkunastu stopni). Najtańsze lokale mieszkalne 
można tu kupić za równowartość 150 - 250 tys. zł, choć trudno 
spodziewać się w tym przypadku bezpośredniej bliskości cen-

Sposób na mróz i śnieg?

Nieruchomość 
nad ciepłym morzem!

trum miasta lub plaży. Warto zauważyć, że szczególnie w nad-
morskich miejscowościach widać dużą nadpodaż nowych lokali 
(spowodowaną przedkryzysowym boomem inwestycyjnym). 
Mamy więc tam do czynienia z silnym rynkiem kupującego.
Szukając w Hiszpanii nieruchomości z wyższej półki można 
wybrać na przykład apartament z dwiema sypialniami położony 
w miejscowości Altea (dojazd linią tramwajową z Alicante). Za 
cenę 1,3 mln zł można zostać właścicielem nieruchomości poło-
żonej na terenie strzeżonego kompleksu, gdzie właściciele mogą 
korzystać z jacuzzi i basenu, a której największym atutem jest 
widok na morze.
Idąc dalej nie sposób pominąć oferty rezydencji położonej 
w gminie Javea (prowincja Alicante). Na nadbrzeżnej działce 
o powierzchni 5000 m kw. znajduje się budynek o powierzchni 
700 m kw. z m.in. siedmioma sypialniami, czterema jadalniami, 
podwójnym garażem i pokojem do pracy. Na terenie znajdu-
je się ponadto basen, ogród palmowy, kort tenisowy i woliera 
z trzema błękitnymi arami. Willa jest wykończona w wysokim 
standardzie z wykorzystaniem naturalnego kamienia i dużych 
okien, które pozwalają podziwiać widok na morze. Odpowied-
nio zaprojektowane oświetlenie podkreśla ponadto architekturę 
budynku po zachodzie słońca. Cena? 15,5 mln złotych.

Kreta do tanich nie należy
Rozważając zakup na greckiej Krecie trzeba się liczyć z tym, że 

niezbędny budżet nie będzie wcale niższy niż na hiszpańskim 
wybrzeżu. Zgodnie z szacunkami portalu Global Property Guide 
za metr apartamentu na Krecie trzeba zapłacić średnio równo-
wartość 7 – 8 tys. zł, choć znaleźć też można  znacznie tańsze 
oferty. Na przykład na południowy wschód od Chanii, we wsi 
Drapanos, na nabywcę czeka lokal z jedną sypialnią wyceniony 
na 275 tys. złotych. Z okien widać góry i morze, mieszkanie jest 
w pełni wyposażone (z klimatyzacją), a do użytku właściciela 
jest basen. Niska cena to wynik lokalizacji – około 2-3 km od 
morza i ponad 30 km od Chanii.
Droższą ofertą jest ponad 70-metrowy,wyposażony lokal w ka-
meralnej miejscowości Panormos, zamieszkanej głównie przez 
rybaków i rolników (50 km od Heraklionu). Nieruchomość skła-
da się między innymi z salonu, dwóch podwójnych sypialni i ta-
rasu z widokiem na morze. Na terenie kompleksu znajdują się 
ponadto miejsca postojowe i basen.

Bezchmurne niebo w Portugalii
W poszukiwaniu dłuższego sezonu warto zajrzeć na wybrzeże 
Portugalii. W prowincji Algarve nawet w tym tygodniu można 
liczyć na temperatury zbliżające się do 20. kreski powyżej zera 
i pełne słońce. Jeśli ktoś chciałby kupić nieruchomość w jednej 
z niewielkich miejscowości na terenie tej prowincji, to 25 m od 
morza, tuż przy głównej promenadzie w miejscowości Albufeira, 
na nabywcę czeka apartament z dwiema sypialniami wyceniony 

na 1,5 mln złotych. Nierucho-
mość jest wyposażona w meble, 
klimatyzację, posiada także duży 
taras i własne miejsce postojowe. 
Sprzedający zachwala, że nieru-
chomość ta może generować 
roczny przychód z wynajmu na 
poziomie 20 tys. euro (rentow-
ność brutto na poziomie poniżej 
6proc. w skali roku).
Jeśli ktoś szuka nieruchomości 
z wyższej półki, to na zachód od 
Faroza 5,5 mln złotych można 
kupić apartament z trzema sy-
pialniami i sporym tarasem. Nie-
ruchomość znajduje się w pię-
trowym budynku w pierwszej 
linii zabudowy. Lokal jest w peł-
ni wykończony i wyposażony 
(w tym w klimatyzację i komi-
nek). Nieruchomość znajduje się 
na terenie strzeżonego komplek-
su, gdzie do użytku właścicieli 
oddano siłownię, basen, saunę, 
bary i restauracje.

Rafał Korbut 
(źródło: Lion’s Bank)
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W naszym kraju zima zbliża się wielkimi krokami. Deszcz, 
śnieg, niskie temperatury zagościły już na dobre prawdopodob-
nie na najbliższe kilkanaście tygodni. Wiele osób w tym czasie 
tęskni za słońcem, kąpielą w ciepłym morzu czy opalaniu się na 
plaży. Czy można jakoś na to zaradzić? Można – albo wyjechać 
na dłuższą wycieczkę w cieplejsze rejony świata, albo... kupić 
sobie apartament na południu Europy. Warto o tym pomyśleć, 
gdyż właśnie tam trwa przecena nieruchomości. Tylko w ostat-
nich 12 miesiącach w takich krajach jak Grecja czy Hiszpania 
obniżki cen sięgnęły nawet ponad 10 proc. wyjściowej ceny. 
Licząc od szczytu hossy miejscami notuje się nawet przeceny 
przekraczające 30 – 40 proc.! Korzystając z tej sytuacji można 
zostać właścicielem nieruchomości nad ciepłym morzem, gdzie 
nawet w grudniu temperatura może przekroczyć 20 stopni.
Prognoza na najbliższe dni zapowiada w Polsce wietrzną pogodę 
z mrozami i opadami śniegu. Dla porównania na południu Euro-
py znaleźć można kurorty, gdzie temperatura wciąż przekracza 
20 stopni, pozwalając na rozkoszowanie się słońcem na plażach. 
Punktem łączącym kraje południa Europy jest też panująca 
w tych okolicach przecena nieruchomości. Jak wynika z danych 
zebranych przez Lion’s Bank dla 7 krajów tego regionu, prze-
cena od szczytu hossy wynosi od 6,8 proc. (Portugalia) do 39,4 
proc. (Hiszpania). Najmocniej w ostatnich 12 miesiącach spadły 
ceny w Hiszpanii (12,4 proc. r/r) i Grecji (9,2 proc. r/r). Do grona 
krajów, w których obniżki cen zaczęły się relatywnie niedawno 
(1-2 lata temu) zaliczyć można Włochy i Portugalię. Nie powin-
no więc dziwić, że w krajach tych skala obserwowanej przeceny 
nie jest jeszcze nawet dwucyfrowa. Krajem, w którym przecena 
przerodziła się w ostatnim czasie w stabilizację cen jest Bułga-
ria - w ostatnich 12 miesiącach zmiana cen wyniosła tam -0,4 
proc..

Kilkadziesiąt tysięcy złotych za studio
Bułgarski rynek nieruchomości jest ponadto o tyle ciekawy, że 
tam ceny nieruchomości wakacyjnych należą do jednych z naj-
niższych w Europie. Jak wynika z danych bułgarskiego urzędu 

statystycznego, przeciętna cena transakcyjna lokalu mieszkal-
nego w takich miejscowościach jak Burgas czy Varna wynosi 
obecnie około 2 – 2,5 tys. zł za metr kwadratowy. Wystarczy 
więc budżet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, aby stać się 
właścicielem niewielkiego mieszkania w apartamentowcu. Po-
dobnie jest w przypadku wyposażonego lokalu o powierzchni 36 
m kw. z balkonem, który znajduje się w kompleksie Sunny Day 
6 (Słoneczny Brzeg). Na jego terenie znajduje się: klub fitness, 
restauracje, supermarket, recepcja, 6 basenów, 2 tory do mini-
golfa I dwa boiska. Problem w tym, że cały kompleks znajduje 
się około 3-4 km od plaży. Tę niedogodność częściowo niwelu-
je fakt, że właściciele mogą korzystać z regularnych połączeń 
autobusowych z lotniskiem i plażą. Nie bez znaczenia jest też 
cena – 75 tys. zł.
W Bułgarii pogoda jest teraz co prawda lepsza niż w Polsce, ale 
w najbliższym tygodniu słupek rtęci i tak nie powinien przekro-
czyć 10 kreski.
Gdyby ktoś wolał nieruchomość bliżej morza, musi liczyć się ze 
znacznie wyższymi kosztami zakupu. Za równowartość 190 tys. 
zł można zostać właścicielem podobnej kawalerki, ale położonej 
w odległości 300 mod plaży i 500 m od centrum Słonecznego 
Brzegu. Nad samym morzem nieruchomości są oczywiście jesz-
cze droższe. Apartament z dwiema sypialniami w apartamen-
towcu położonymnad samą plażą w miejscowości Byala (po-
między Varną i Burgas) został wyceniony na 1,6 mln złotych. 
W kompleksie znajduje się basen, recepcja, a właściciele mogą 
korzystać z miejsc postojowych w garażu.

Długi sezon przecen w stolicy korridy
Dzięki sporej przecenie znacznie bardziej przystępne cenowo 
stały się nieruchomości na hiszpańskim wybrzeżu. Plusem tej lo-
kalizacji jest fakt, że sezon jest tu wyraźnie dłuższy niż w Polsce 
(w tym tygodniu w okolicach Alicante temperatura nie powinna 
spaść poniżej kilkunastu stopni). Najtańsze lokale mieszkalne 
można tu kupić za równowartość 150 - 250 tys. zł, choć trudno 
spodziewać się w tym przypadku bezpośredniej bliskości cen-

Sposób na mróz i śnieg?

Nieruchomość 
nad ciepłym morzem!

trum miasta lub plaży. Warto zauważyć, że szczególnie w nad-
morskich miejscowościach widać dużą nadpodaż nowych lokali 
(spowodowaną przedkryzysowym boomem inwestycyjnym). 
Mamy więc tam do czynienia z silnym rynkiem kupującego.
Szukając w Hiszpanii nieruchomości z wyższej półki można 
wybrać na przykład apartament z dwiema sypialniami położony 
w miejscowości Altea (dojazd linią tramwajową z Alicante). Za 
cenę 1,3 mln zł można zostać właścicielem nieruchomości poło-
żonej na terenie strzeżonego kompleksu, gdzie właściciele mogą 
korzystać z jacuzzi i basenu, a której największym atutem jest 
widok na morze.
Idąc dalej nie sposób pominąć oferty rezydencji położonej 
w gminie Javea (prowincja Alicante). Na nadbrzeżnej działce 
o powierzchni 5000 m kw. znajduje się budynek o powierzchni 
700 m kw. z m.in. siedmioma sypialniami, czterema jadalniami, 
podwójnym garażem i pokojem do pracy. Na terenie znajdu-
je się ponadto basen, ogród palmowy, kort tenisowy i woliera 
z trzema błękitnymi arami. Willa jest wykończona w wysokim 
standardzie z wykorzystaniem naturalnego kamienia i dużych 
okien, które pozwalają podziwiać widok na morze. Odpowied-
nio zaprojektowane oświetlenie podkreśla ponadto architekturę 
budynku po zachodzie słońca. Cena? 15,5 mln złotych.

Kreta do tanich nie należy
Rozważając zakup na greckiej Krecie trzeba się liczyć z tym, że 

niezbędny budżet nie będzie wcale niższy niż na hiszpańskim 
wybrzeżu. Zgodnie z szacunkami portalu Global Property Guide 
za metr apartamentu na Krecie trzeba zapłacić średnio równo-
wartość 7 – 8 tys. zł, choć znaleźć też można  znacznie tańsze 
oferty. Na przykład na południowy wschód od Chanii, we wsi 
Drapanos, na nabywcę czeka lokal z jedną sypialnią wyceniony 
na 275 tys. złotych. Z okien widać góry i morze, mieszkanie jest 
w pełni wyposażone (z klimatyzacją), a do użytku właściciela 
jest basen. Niska cena to wynik lokalizacji – około 2-3 km od 
morza i ponad 30 km od Chanii.
Droższą ofertą jest ponad 70-metrowy,wyposażony lokal w ka-
meralnej miejscowości Panormos, zamieszkanej głównie przez 
rybaków i rolników (50 km od Heraklionu). Nieruchomość skła-
da się między innymi z salonu, dwóch podwójnych sypialni i ta-
rasu z widokiem na morze. Na terenie kompleksu znajdują się 
ponadto miejsca postojowe i basen.

Bezchmurne niebo w Portugalii
W poszukiwaniu dłuższego sezonu warto zajrzeć na wybrzeże 
Portugalii. W prowincji Algarve nawet w tym tygodniu można 
liczyć na temperatury zbliżające się do 20. kreski powyżej zera 
i pełne słońce. Jeśli ktoś chciałby kupić nieruchomość w jednej 
z niewielkich miejscowości na terenie tej prowincji, to 25 m od 
morza, tuż przy głównej promenadzie w miejscowości Albufeira, 
na nabywcę czeka apartament z dwiema sypialniami wyceniony 

na 1,5 mln złotych. Nierucho-
mość jest wyposażona w meble, 
klimatyzację, posiada także duży 
taras i własne miejsce postojowe. 
Sprzedający zachwala, że nieru-
chomość ta może generować 
roczny przychód z wynajmu na 
poziomie 20 tys. euro (rentow-
ność brutto na poziomie poniżej 
6proc. w skali roku).
Jeśli ktoś szuka nieruchomości 
z wyższej półki, to na zachód od 
Faroza 5,5 mln złotych można 
kupić apartament z trzema sy-
pialniami i sporym tarasem. Nie-
ruchomość znajduje się w pię-
trowym budynku w pierwszej 
linii zabudowy. Lokal jest w peł-
ni wykończony i wyposażony 
(w tym w klimatyzację i komi-
nek). Nieruchomość znajduje się 
na terenie strzeżonego komplek-
su, gdzie do użytku właścicieli 
oddano siłownię, basen, saunę, 
bary i restauracje.

Rafał Korbut 
(źródło: Lion’s Bank)
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Neptun

biznes pnie 
się w górę

W samym tylko Trójmieście powierzch-
nia biurowa to obecnie ok. 430 tys. me-
trów kw. Do tej pory lokalni deweloperzy, 
którzy zdominowali rynek nowoczesnej 
powierzchni biurowej, zaspakajali potrze-
by lokalowe przedsiębiorstw. Ale zapo-
trzebowanie na takie obiekty, szczególnie 
te położone w atrakcyjnych miejscach, 
wciąż rośnie. Dlatego wciąż powstają 
nowe. Jakie i kiedy mają być udostępnio-
ne firmom?

Centrum Biurowe Neptun
Najwyższy biurowiec w Trójmieście i je-

den z najwyższych budynków w Gdańsku: 
ponad 80 metrów wysokości, 15,8 tys. m 
kw. powierzchni najmu (w tym restaura-
cja, kiosk i siedziba banku na parterze; 
powierzchnie komercyjne o powierzchni 

ok. 1 tys. m kw. na piętrach od 1. do 6.; 
powierzchnie biurowe o powierzchni ok. 
800 m kw. na kolejnych kondygnacjach) 
– takie liczby robią wrażenie. Oprócz po-
wierzchni biurowej projektanci zaplano-
wali budowę 159 miejsc parkingowych 
zlokalizowanych w podziemnej hali ga-
rażowej pod budynkiem a także miejsca 
dla obiektów handlowych (na ten ostatni 
cel przeznaczono ponad 550 m kw.) Warto 
zwrócić uwagę również na bogate wypo-
sażenie obiektu, w tym m.in. podwieszane 
sufity, podnoszone podłogi, klimatyzację, 
instalacje elektryczne i teletechniczne, 
sieć strukturalną czy w końcu system 
ochrony oraz kontroli dostępu. Budowa 
Centrum Biurowego Neptun, powstające-
go w Gdańsku Wrzeszczu, jest już bardzo 
zaawansowana (właściwie można powie-

dzieć, że niemal na ukończeniu). Jeszcze 
pod koniec tego roku inwestor planuje 
uzyskać wszystkie pozwolenia na użytko-
wanie, natomiast w I kwartale przyszłego 
roku najemcy będą mogli wprowadzać się 
do swoich biur. 

alchemia – dwie wieże i basen
Aurum (łac. złoto) i Platinum (łac. pla-

tyna) to dwie wieże, połączone na wyso-
kości 4 kondygnacji, które będą częścią 
kompleksu biurowego o nazwie Alchemia. 
Podobnie jak CB Neptun również i ten 
obiekt jest niemal na ukończeniu. Prace są 
nawet bardziej zaawansowane, ponieważ 
już od 2 stycznia przyszłego roku będą 
mogli się tam wprowadzać najemcy. 

Dwie wieże to dopiero początek, ponie-
waż aż siedem nowych budynków zosta-

w wojewódZtwie pomorskim biurowców nie brakuje. ale popyt na 
nowocZesne powierZchnie biurowe wciąż rośnie, dlateGo kolejne 
takie obiekty są budowane i oddawane do użytku. Na przełomie 
lat 2013/2014 gotowe będą trzy Nowe biurowce o łączNej 
powierzchNi ok. 40 tys. metrów kw., a jeszcze w tym roku ma się 
rozpocząć budowa kolejNych dwóch.

alchemia

w samym Tylko Trójmieście powierzchnia 
biurowa to obecnie 

OK. 430 tyS. MEtRów Kw. 
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nie wybudowanych w Gdańsku Oliwie 
w ramach kompleksu Alchemia (przy Al. 
Grunwaldzkiej). Kompleks będzie pełnić 
przede wszystkim funkcję biurową i kon-
ferencyjną, ale dodatkowo także handlo-
wo-usługową, kulturalną i rozrywkową. 
Będzie to zabudowa wysokościowa: 11 
kondygnacji naziemnych oraz jedna pod-
ziemna. Łączna powierzchnia budynków 
to aż 78 tys. m kw., w tym: powierzchnia 
biurowa – 16,5 tys. m kw., powierzchnia 
handlowa - 700 m kw. W kompleksie 
znajdzie się 515 miejsc parkingowych. 

Kompleks będzie powstawać w 4. eta-
pach, z tego I etap właśnie dobiega końca. 
To dwa wspomniane wcześniej budynki-
wieże (sześcio- i ośmiokondygnacyjny) 
połączone wspólną czterokondygnacyjną 
podstawą. Znajdzie się w nich m.in. hala 
do gier zespołowych oraz basen pływacki 
o długości 25m z jacuzzi i sauną. Nato-
miast wiosną przyszłego roku rozpocznie 
się budowa dwóch pierwszych budynków 
o łącznej powierzchni najmu ponad 21,5 
tys. m kw. W obu budynkach strefa biu-
rowa zaczyna się na piątej kondygnacji. 
Na każdym piętrze dostępne jest ok. 1,2 
tys. m kw., co daje w sumie 16,8 tys. m 
kw. powierzchni przeznaczonej pod same 
biura.

Łużycka z plusem
Łużycka Office Park to kompleks biuro-

wy składający się obecnie z 5 budynków. 
Niedługo oddany zostanie do użytku ko-
lejny biurowiec, który powstaje po prze-
ciwnej stronie ulicy i stanie się częścią 
kompleksu Łużycka w Gdyni. Łużycka 
Plus – bo tak nazywa się nowy biurowiec 
klasy A – jest budowany przez firmę All-
con Investment. Inwestor zaplanował, że 
na parterze budynku zlokalizowane zosta-
ną punkty usługowe z branży medycznej, 
natomiast pozostałe cztery kondygnacje 
przeznaczono na powierzchnię biurową 
do wynajęcia. W sumie do dyspozycji 
najemców będzie powierzchnia ok. 7,3 

tys. m kw. Podobnie jak poprzednie dwa 
obiekty również Łużycka Plus ma być od-
dana do użytku już niebawem, na przeło-
mie roku. 

Czwarty obiekt, czyli Olivia Four
Olivia Business Centre to największe 

obecnie centrum biznesowe w Polsce Pół-
nocnej. Początkowo zakładano, że Olivia 
Four – czwarty budynek kompleksu, któ-
ry jest w trakcie budowy – będzie mieć 6 
kondygnacji. Ale popyt i zainteresowanie 
najemców były tak duże, że podjęto decy-
zję o wybudowaniu wieżowca, który bę-
dzie mieć tych kondygnacji aż... 12! 

Olivia Four to 12,5 tys. m kw. powierzch-
ni komercyjnej, obecnie trwają prace już 
na jednej z ostatnich kondygnacji. Zakoń-
czenie budowy i oddanie obiektu do użyt-
ku zaplanowano na marzec 2014 r.

Warto dodać, że Olivia Business Centre 
będzie docelowo składać się z aż siedmiu 
budynków o łącznie ok. 120 tys. m kw. 
nowoczesnej powierzchni biurowej o naj-
wyższym standardzie. Na parterach bu-
dynków znajdą się powierzchnie usługo-
we – sklepy, restauracje, banki itp. W lecie 
pod parasolami będzie można zjeść lunch 
lub kolację. Znajdą się tam również usłu-
gi, które służyć będą użytkownikom biur 
– kiosk, kantyna, apteka. 

kielecka – mały, ale nowoczesny
Trwa budowa biurowca przy ul. Kie-

leckiej w Gdyni. To stosunkowo nie-
wielki obiekt, w którym znajdzie się 2,2 
tys. m kw. powierzchni o przeznaczeniu 
komercyjnym. Budynek będzie mieć 7 
kondygnacji naziemnych, natomiast pod 
biurowcem inwestor wybudował halę 
garażową. Jak informuje wykonawca po-
wierzchnie biurowe będą w formule open 
space, wewnątrz znajdą się przeszklone 
windy, klimatyzacja, i wspomniane wyżej 
garaże podziemne. Z każdej kondygnacji 
roztaczać się będzie widok na panoramę 
Gdyni i morze, gdyż obiekt znajduje się na 
wzniesieniu. Budowa ma się zakończyć 
we wrześniu 2014 r.

Waterfront – frontem do morza
Oprócz biurowca przy ul. Kieleckiej 

w Gdyni trwa budowa biurowca o nazwie 
Waterfront. Obiekt budowany jest w pre-
stiżowej lokalizacji, nad samym morzem 
w bezpośrednim sąsiedstwie wież Sea 
Towers. W Waterfront swoją siedzibę bę-
dzie mieć Noreda Bank, który w czerwcu 
2013 został kupiony przez bank PKO BP. 
Biurowiec będzie miał 11 kondygnacji, 
wewnątrz znajdzie się miejsce zarówno na 
działalność usługową, jak i biurową. Je-
śli chodzi o powierzchnię – zaplanowano 
11,5 tys. m kw. przeznaczone na wynajem. 
Na parterze budynku, wzdłuż ciągu dla 
pieszych łączącego aleję Jana Pawła z Sea 

Łużycka

Olivia Four

kielecka

Waterfront

 Do tej pory lokalni 
deweloperzy, którzy 
zdominowali rynek 
nowoczesnej powierzchni 
biurowej, zaspakajali potrzeby 
lokalowe przedsiębiorstw. 
ale zapotrzebowanie na 
takie obiekty, szczególnie 
te położone w atrakcyjnych 
miejscach, wciąż rośnie. 
Dlatego wciąż powstają nowe
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Towers, otwarte zostaną kawiarnie i re-
stauracje. Obiekt ma być oddany do użyt-
ku w połowie 2015 r.

BCB Business Park – nie tylko biura
Inwestycja jest realizowana przez Bał-

tyckie Centrum Biznesu w Gdańsku 
Rębiechowie. Projektem nawiązuje do 
najnowocześniejszych i najszybciej roz-
wijających się parków biznesu na świecie, 
w skład których wchodzą zarówno bu-
dynki biurowe jak i powierzchnie konfe-
rencyjno-wystawiennicze, restauracje czy 
hotele. Całość inwestycji BCB Business 
Park obejmuje powierzchnię około 11ha. 
Składać się będzie z 5 budynków biuro-
wych, 3 budynków tworzących Centrum 
Konferencyjno-Wystawiennicze oraz 1 
budynku, gdzie mieścić się będzie hotel. 

Pierwszy budynek o łącznej powierzchni 
ponad 12 tys. m kw. jest już na ukończe-
niu. Kolejny (o takiej samej powierzchni) 
ma być oddany do użytku w przyszłym 
roku. Dalsze plany przewidują oddanie 
trzeciego budynku w 2014 r (powierzch-
nia: ponad 12 tys. m kw.), czwartego 
w 2015 r (powierzchnia: niemal 11,5 tys. 
m kw.) oraz piątego w 2016 r. (powierzch-
nia: niemal 11,5 tys. m kw.). 

Centrum Konferencyjno – Wystawienni-
cze, będzie natomiast składać się z trzech 
budynków o łącznej powierzchni ponad 
21,5 tys. m kw., zaś hotel – ponad 9 tys. 

m kw. (około 130-170 pokoi, restauracja 
oraz całe zaplecze hotelowe). 

Tryton Business House
Nowy biurowiec powstaje w Gdańsku 

- zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. 
Jana z Kolna i Wałów Piastowskich. Poło-
żenie przy głównych arteriach komunika-
cyjnych miasta umożliwia szybki i łatwy 
dostęp samochodem oraz publicznymi 
środkami transportu do innych dzielnic. 
Łączna powierzchnia biurowa obiektu to 
22 tys. m kw., co czyni go jednym z więk-
szych obiektów na Pomorzu. 

W skład kompleksu wejdą 2 biurowce 
posiadające 4 i 5 pięter (będą uzupełniać 

pierzejową zabudowę ulicy) oraz 12-
piętrowy wysokościowiec. Inwestor za-
płacił 21 mln zł za użytkowanie wieczyste 
terenu, na którym powstaną te biurowce. 
Początkowo najwyższy biurowiec miał 
mieć 11 kondygnacji, ostatecznie zdecy-
dowano się na 13 kondygnacji nadziem-
nych. Jest to związane ze zmianą lokali-
zacji parkingów. Początkowo planowano 
budowę dwóch poziomów pod budyn-
kami, lecz ze względów geologicznych 
powstanie jeden poziom podziemny oraz 
dwa nadziemne w najwyższym budynku. 
Budowa rozpoczęła się w tym roku, zosta-
nie ukończona w 2015 r. 
Rafał Korbut

Tryton Business House

BCB Business Park

Projekt nawiązuje do najno-
wocześniejszych i najszybciej 
rozwijających się parków 
biznesu na świecie
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Jako konsultant w Punkcie Konsul-
tacyjnym Krajowego Systemu Usług 
(PK KSU) na co dzień spotykam się 
z przedsiębiorcami poszukującymi 
rozwiązań pozwalających zbudować 
przewagę konkurencyjną swojej firmy. 
Jeszcze kilka lat temu temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu (Corpo-
rate Social Responsibility - CSR) nie 
wzbudzał tak dużego zainteresowania, 
jak obecnie. Dotychczas przedsię-
biorcy poszukiwali przede wszystkim 
środków finansowych na inwestycje, 

a CSR traktowano  mylnie jako sposób na „promocję największych 
światowych korporacji”.  Obecnie coraz więcej naszych klientów - 
zwłaszcza mikro i małych firm -  interesuje się tematem społecznej 
odpowiedzialności biznesu.  

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jakie może 
przynieść korzyści?

Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
ich wpływ na społeczeństwo – tak brzmi definicja CSR według  Ko-
misji Europejskiej  zawarta w Odnowionej strategii UE na lata 2011-
2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
W praktyce CSR to długotrwały proces zarządzania strategicznego, 
który polega na pozyskiwaniu zaufania i zwróceniu uwagi na potrze-
by społeczne otoczenia, w którym firma funkcjonuje. Są to głównie 
działania prospołeczne i proekologiczne, prowadzone równorzędnie 
z działalnością biznesową. Wśród wielu korzyści jakie mogą one 
przynieść najczęściej wymieniane są: wzrost zainteresowana inwe-
storów, wzrost konkurencyjności, zwiększenie lojalności konsu-
mentów, a także poprawa relacji m.in. ze społecznością lokalną.

Dla przedsiębiorczych 
- Ekspert PK KSU radzi

katarzyna glanc, regionalny 
punkt konsultacyjny ksu, 
agencja rozwoju pomorza sa.

Skorzystaj z usług Punktów konsultacyjnych kSU 

W naszej ofercie:
- Pomoc na start 
- Finansowanie dla firm (dotacje UE, 
   pożyczki, poręczenia)
- Strategie i Biznesplany
- Porady prawno – podatkowe
- Kompleksowa obsługa biznesu
- Rozliczanie projektów finansowanych z UE        

Więcej na www.pomorskie.ksu.parp.gov.pl

W czym może pomóc Pk kSU?
Podczas konsultacji tłumaczymy, czym dokładnie jest CSR, 

w jaki sposób zbudować i wdrożyć strategię CSR w przedsię-
biorstwie, nawet w przypadku mikrofirmy.  Omawiamy także 
dobre praktyki, dzięki którym najłatwiej zobrazować korzy-
ści z zastosowania  społecznie odpowiedzialnych rozwiązań. 
Z usług PK KSU w tym zakresie korzystają zarówno przedsię-
biorcy, którzy nie spotkali się dotąd z tym tematem, jak rów-
nież przedstawiciele firm z konkretnymi pomysłami. Okazuje 
się nawet, że wdrażają już pewne prospołeczne działania i po-
trzebują jedynie pomocy  zewnętrznego eksperta przy rozwoju 
projektów z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

kto pomoże wdrożyć CSR?
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Regionalnego Punk-

tu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług w Agencji 
Rozwoju Pomorza S.A. Udzielimy informacji, wyjaśnimy od 
czego należy zacząć przygotowania do wdrożenia działań CSR 
w przedsiębiorstwie,  a nasi doradcy CSR pomogą stworzyć 
m.in strategię CSR, kodeks etyczny lub system raportowania. 
W najbliższym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości planuje konkurs dla mikro, małych i średnich firm na zre-
alizowanie pomysłów bezpośrednio związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w zakresie CSR (www.csr.parp.gov.
pl). Jest to doskonała okazja dla pomorskich przedsiębiorców, 
zarówno tych, którzy dopiero planują działania o charakterze 
CSR, jak również dla zaangażowanych już społecznie. 

Pomorskie firmy coraz bardziej społecznie odpowiedzialne



Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że de facto 
największym morskim portem dla Polski 
jest Hamburg, ponieważ armatorzy wolą 
tam rozładowywać statki ze względu na 
korzystniejsze i szybsze procedury celne. 
Pisaliśmy też o zobowiązaniach wygło-
szonych wielokrotnie przez wicepremiera 
i ministra gospodarki Janusza Piechociń-
skiego, że będzie starał się o zmianę tej 
sytuacji. Miło nam, że dotrzymuje słowa. 
W efekcie w polskich portach już niemal 
w pełni występują te same rozwiązania co  
w portach Morza Północnego,  co skutku-
je tym, że więcej zagranicznych podmio-
tów odprawia towary w Polsce. A teraz 
szczegółowo:

Podatek VAT. Po serii korekt prawnych, 
rozpoczętych już w 2011 roku i zakończo-
nych w kwietniu br.,  przedsiębiorcy mogą 
od razu po rozładunku statku w porcie roz-
liczyć VAT, jako podatek należny im lub 
zapłacony; poprzednio, musieli go zapłacić 
lub odzyskać w ciągu 10 dni. Opłacalnym 
ułatwieniem dla podmiotów handlu zagra-
nicznego jest wprowadzenie w kwietniu 
br. zerowej stawki podatku VAT na wszel-
kie usługi w portach morskich. 

Zmiany nie tylko w taryfach. Skróco-
no listę towarów podlegających kontroli 
sanitarnej, która była znacznie dłuższa, 
niż w innych krajach. Teraz pozostały 
na niej w zasadzie tylko artykuły rolno-
spożywcze.

Ma być jeszcze lepiej. Ministerstwo Fi-
nansów zapowiada ustawowe uregulowa-
nie łącznego, maksymalnego czasu wszyst-
kich kontroli granicznych do 24 godzin. Ma 
być to wprowadzone w połowie przyszłego 
roku, wraz z czwartą ustawą deregulacyjną. 
Już teraz służby celne kontrolują fi zycznie 
tylko 2-3 proc. towarów przepływających 
przez granicę i wtedy odprawy są dłuższe. 
Poza tymi przypadkami towary płyną nie-
mal swobodnie, a sprawdzanie celne trwa 
do 15 minut. 

Wraz z kolejną ustawą deregulacyjną 
we wszystkich portach wejdzie w życie 

tzw. “jedno okienko”. Już testowane jest 
w porcie w Szczecinie. Wygląda to tak, że 
wszystkie służby kontrolne (fi tosanitarne, 
weterynaryjne, sanitarne i celne) jednocze-

śnie otrzymują informację o zgłoszeniu to-
waru i decydują, która z nich przeprowadzi 
kontrolę. Jej wynik uznają pozostałe służ-
by. Na razie ze Szczecina płyną sygnały, 
że system sprawdza się ku zadowoleniu 
obu stron: odprawiającego towar i służb.
A może zarobić i na wschodzie? 
Do Polski docierają też towary ze wscho-
du, część to tranzyt jadący do Europy Za-
chodniej. Nasza wschodnia granica (choć 
nie cała) jest automatycznie granicą Unii 
Europejskiej. Można by dużo zyskać, 
gdyby podmioty na granicy wschodniej 
odprawiały się po polskiej stronie. Chodzi 
o duże kwoty, niektórzy szacują je na kil-
ka miliardów złotych rocznie.  Cła z tytułu 
importu towarów spoza UE w 25 proc. tra-
fi ają do budżetu tego państwa, w którym 
są one płacone z racji przekraczania gra-
nicy zewnętrznej Unii. 75%. do budżetu 
UE. Natomiast podatek VAT i akcyzowy 
w całości byłyby naszym przychodem.
 Anna Kłos

Usprawnienie 
odpraw celnych 
w polskich portach

wraz z kolejną 
ustawą 

deregulacyjną 
we wszystkich 

portach wejdzie 
w życie tzw. 

“jedno okienko”. 
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Zacznijmy od gazu. w ciągu pierwszych dzie-
sięciu miesięcy bieżącego roku na jamale wy-
produkowane zostało 445,2 miliardów metrów 
sześciennych gazu. polska zużyłaby tyle przez  
45 lat. do tego doszła produkcja ropy w wyso-
kości 18,1 mln ton i 12,7 mln ton kondensatu. 
takie wydobycie to w przypadku gazu 80% pro-
dukcji planowanej na 2013 rok i o 1,6 proc. wię-

cej niż wyniosła produkcja w ciągu dziesięciu 
pierwszych miesięcy ubiegłego roku. w przy-
padku ropy jamał dał 79,5%. zaplanowanej na 
ten rok produkcji, ale po dziesięciu miesiącach 
stanowiła ona  jedynie 95,4 proc. wydobycia 
z analogicznego okresu ubiegłego roku.  
największy skok zanotowano w produkcji 
kondensatu (ciecz powstała z pary wodnej 

Według łotewskiego Ministerstwa Łącz-
ności, port w Rydze przeładował 29,4 mln 
ton, to o 2,8 proc. mniej niż rok temu, 
a w Windawie (Ventspils) - 24,3 mln t 
(6,8 proc. mniej). W Kłajpedzie (Litwa) 
przeładowano w ciągu pierwszych 10 
miesięcy br. 28,06 mln ton towarów (-3,7 
proc.), a w Tallinie (Estonia) - 23,7 mln t 
(-2,8 proc.).

Tak korzystne wyniki mogły osiągnąć 
dzięki temu, że w dużej mierze są to porty 
tranzytowe, głównie obsługujące handel 
zagraniczny Białorusi i Rosji. Na tym tle 
wypadamy niestety gorzej.

 Jednak optymistycznie nastraja fakt, 
że choć największy obecnie port w Pol-
sce - w Gdańsku, w ciągu 9 miesięcy 
przeładował 25,3 mln ton, czyli mniej niż 

konkurencja łotewska czy litewska, ale to 
wzrost o prawie 38 proc. Tak informuje 
zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Rela-
tywnie wysoką dynamikę miał też po 10 
miesiącach zespół portów Szczecin-Świ-
noujście - wzrost o 6,3 proc. (18,9 mln t). 
Nie nam się jednak ścigać z  największym 
na Morzu Bałtyckim zespołem jakim jest 
Wielki Port St. Petersburg, składający 
się z pięciu portów. W okresie 9 miesię-
cy przeładowano w nich łącznie 150 mln 
t ładunków (wzrost o 3 proc.).  Takie są 
informacje zarządu. Wadą tego portowe-
go kompleksu jest, że to port zamarzający, 
można co prawda użyć w czasie zimy lodo-
łamaczy, ale to podnosi koszty transportu 
i przedłuża czas pobytu statków w porcie. 
Jeśli chodzi o dynamizm rozwoju, nadal 

największe obroty wykazywał port w Pri-
morsku, służący do eksportu ropy nafto-
wej i produktów ropopochodnych - 48,1 
mln t, choć zmalały one w pierwszych 
trzech kwartałach o 16 proc. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się porty w Ust-
Łudze - 45,6 mln t (wzrost o 38 proc.), St. 
Petersburgu - 43 mln t, bez zmian, choć 
jego terminale kontenerowe przeładowały 
najwięcej w swej kategorii na Bałtyku to-
warów - 1 884 197 TEU i Wysocku (12,4 
mln t przeładunków, wzrost o 28 proc.).  
Dużym portem w cieśninie Kattegat, za-
liczanej do Bałtyku, jest także Goeteborg, 
w który w ub.r. przeładowano 42 mln t 
towarów, w tym 900 tys. TEU (w konte-
nerach). Nie mamy danych odnośnie roku 
bieżącego. Anna Kłos

Jamał – podstawa pozycji gospodarczej Rosji
Rosjanie  opublikowali dane dotyczące produkcji węglowodorów na Półwyspie 
Jamalskim. Nie ma obecnie ważniejszego regionu surowcowego w tym kraju. 
W dodatku znaczenie regionu w energetycznej polityce Rosji jeszcze wzrośnie. 

i aerozoli olejowych, uważana za 5-ty stan 
skupienia materii). do końca października 
zrealizowano 84,6 proc. zakładanego na 
ten rok uzysku. to aż o 25,9 proc. więcej niż 
w okresie styczeń-październik 2012 roku.  
można się spodziewać, że produkcja węglo-
wodorów z półwyspu jamalskiego może 
niebawem jeszcze wzrosnąć. jest to obszar, 
gdzie wykonuje się najwięcej wierceń ba-
dawczych w całej rosji. już zostały odkryte 
nowe złoża, których eksploatacja zaplano-
wana jest na najbliższe lata. (ak)

Polskie porty ustępują rosyjskim 
i z krajów nadbałtyckich
pomimo 
niewielkiego 
spadku 
przeładunków, 
po 10 miesiącach 
br. na czołowych 
miejscach na 
bałtyku umocniły 
się porty morskie 
łotwy, litwy 
i estonii. 
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Majwiększe obroty 
wykazuje port 

w Primorsku 
(na zdjęciu)
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wicepremier, minister gospo-
darki janusz piechociński 
i minister gospodarki republiki 
słowackiej tomas malatinsky 
podpisali 22 listopada 2013 r. 
umowę międzyrządową ws. 
wsparcia realizacji gazociągu 
polska-słowacja. jest on częścią 
korytarza gazowego: północ 
– południe. 

korytarz ten ma połączyć polski terminal 
w świnoujściu z terminalem chorwackim 
na wyspie krk. słowakom bardzo zależy 
na tej inwestycji. pamiętają jak 4 lata 
temu w związku z konfl iktem między 
kijowem a moskwą, mieli nieogrzewane 
mieszkania i minimalne dostawy gazu 
do zakładów produkcyjnych. jeszcze 
niedawno 98,5% gazu brali z gazociągu 
ukraińskiego, obecnie stawiają na dywer-
syfi kację dostaw.  

Gazociąg polska – słowacja to szansa 
na większą dywersyfi kację i stabilność 
dostaw gazu w europie środkowo-
wschodniej. ponadto nowe połączenie 
zapewni polsce lepszy dostęp do hubu 
gazowego w baumgarten (k. rostoku) 
oraz umożliwi eksport naszego gazu z ter-
minala lnG w świnoujściu w kierunku 
południowym. 

w opinii wicepremiera piechocińskiego 
podpisanie umowy zwiększa szanse na 
podjęcie ostatecznej decyzji inwesty-
cyjnej przez spółki realizujące gazociąg 
Gaz-system sa i słowacki eustream as. 
to także dodatkowy atut w staraniach 
o dofi nansowanie dla projektu z funduszy 
unijnych.  

na mocy umowy polski i słowacki rząd 
będą zobowiązane m.in. do współpracy 
na rzecz budowy projektu przez spółki 
oraz monitorowania postępów w jego re-
alizacji. będą także podejmować wspólne 
działania na szczeblu ue w celu uzyskania 
dofi nansowania z budżetu ue oraz koor-
dynacji procedur krajowych i europejskich 
dotyczących inwestycji. spółki Gaz-sys-
tem sa i słowacki eustream as z kolei 
będą zobowiązane do przedstawienia 
harmonogramu prac, a także pełnienia 
funkcji operatorskich na wybudowanym 
gazociągu.  a.k.

oferta spółki ndi z sopotu została wybrana 
jako najkorzystniejsza spośród czterech zło-
żonych w przetargu na rozbudowę drugiego 
terminala pasażerskiego w porcie lotniczym 
im. lecha wałęsy w Gdańsku. jej wartość wy-
nosi prawie 108 mln zł brutto. Zamówienie 
obejmuje wykonanie projektu wykonawcze-
go oraz robót budowlanych obejmujących 
m.in. część przylotową terminalu oraz bu-
dowę pomostu do peronu pomorskiej kolei 

metropolitalnej. termin realizacji to 18 mie-
sięcy. przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
brano pod uwagę kryterium najniższej ceny. 
najtańszą złożyło właśnie ndi, które wyceni-
ło swoje usługi na dokładnie 107,98 mln zł.
budżet inwestora opiewa na ok. 98,4 mln zł 
brutto. pozostałe oferty złożyły: korporacja 
budowlana doraco (109,73 mln zł brutto), 
budimex (116,56 mln zł brutto) oraz erbud 
(127,25 mln zł brutto). a.k.

- Eksport jest jednym ze wskaźników 
umiędzynarodowienia gospodarki i klu-
czowym warunkiem wzrostu. Pomimo 
spowolnienia na rynkach unijnych, 
w 2013 r. Polska odnotowała znaczne 
ożywienie w wymianie handlowej co 
jest bardzo pozytywnym sygnałem dla 
naszego rynku i przedsiębiorców – po-
wiedział wicepremier, minister gospo-
darki Janusz Piechociński podczas XI 
Kongresu Eksporterów Polskich. Kon-
ferencja odbyła się 22 listopada 2013 r. 
w MG.

Celem kongresu, było określenie kie-
runków działań na rzecz proeksportowe-
go i proinnowacyjnego rozwoju gospo-
darki. Dyskutowano m.in. o skuteczno-
ści fi nansowych instrumentów wsparcia 
eksportu, środkach promocyjnych na 
priorytetowych rynkach zagranicznych, 
a także wydatkowaniu funduszy 
unijnych na cele proeksportowe. 
Wiceminister Piechociński po-
informował z satysfakcją,  że 
Polska od początku minionej 
dekady odnotowuje systema-
tyczny wzrost obrotów han-
dlowych w stosunku do PKB. 
- Wartość ta zwiększyła się z 19 
proc. w 2001 r. do 37,6 proc. 
w 2012 r. – poinformował. Dodał 
również, że w latach 2001-2012 
wartość polskiego eksportu wzro-
sła blisko 3,5-krotnie z 40,3 
mld euro do 143,5 mld 
euro.

Czynnikiem pod-
noszącym kondy-
cję naszej gospo-
darki jest również 
radykalna reduk-
cja defi cytu wy-

BUDOWA GAZOCIĄGU 
POLSKA-SŁOWACJA

ndi rozbuduje gdańskie lotnisko

Wicepremier Piechociński 
o wsparciu eksporterów

miany handlowej. – W ciągu 9 miesięcy 
2013 r. zmniejszył się on do niespełna 
0,9 mld euro, wobec 8 mld euro w tym 
samym okresie w zeszłym roku - ocenił. 
- W ostatnich latach doszło do zrówno-
ważenia obrotów handlowych na najbar-
dziej wymagających rynkach UE. Zmie-
niła się także i unowocześniła struktura 
eksportu na co wpływ miały m.in. za-
awansowane technologicznie wyroby 
przemysłu elektromaszynowego – po-
wiedział wicepremier. Przypomniał też, 
że MG uczestniczy w realizacji rządo-
wych programów dla polskich ekspor-
terów. - Znaczącym krokiem było uru-
chomienie wsparcia dla MSP w postaci 
gwarancji de minimis udzielanych przez 
BGK dla kredytów obrotowych zaciąga-
nych przez przedsiębiorców w bankach 
komercyjnych – przypomniał.

 W kongresie wzięli 
udział eksporterzy ze 

wszystkich branż i re-
gionów, przedstawi-
ciele administracji 
rządowej, przedsta-
wiciele samorządów 
oraz placówek zagra-
nicznych RP.
Anna Kłos

Gazociąg Polska – Słowacja 
to szansa na większą 
dywersyfi kację i stabilność 
dostaw gazu w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
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Stowarzyszenie 
drogą do integracji 
środowiska biznesu

Marcin kołakowski, wiceprezes 
zarządu Pomorskiego klubu Biznesu 
- Nasza organizacja ma na celu promowanie działalności swoich członków, popieranie przed-
siębiorczości i gospodarki rynkowej, jak również prezentowanie opinii członków Klubu na 
forum publicznym, kształtując zasady etyki i fair play w biznesie. Klub stawiając sobie za cel 
szeroko pojęte działania lobbingowe na rzecz Pomorza realizuje swoje cele współpracując 
z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatnymi i wybitnymi osobistościa-
mi, z kraju i zagranicy. Realizując zadania statutowe, dbając aby wzbogacić doświadczenia 
swoich członków i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu Pomorski Klub 
Biznesu i Stowarzyszenie Turystyczne Sopot podjęły decyzje o zacieśnieniu współpracy po-
przez nawiązanie partnerstwa strategicznego, którego celem jest promowanie wspólnego 
interesu gospodarczego oraz wspieranie naszego Regionu. 

Marcin kołakowski, wiceprezes 

Niedawno Pomorski Klub Biznesu i Stowarzyszenie Turystyczne Sopot podjęły de-
cyzje o zacieśnieniu współpracy poprzez nawiązanie partnerstwa strategicznego. 
Stowarzyszenie Turystyczne Sopot - jako Lokalna Organizacja Turystyczna - jest 
organizacją współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycz-
nej w zakresie promocji turystycznej na terenie miasta Sopot, a w szczególności 
kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych. 
Stowarzyszenie zajmuje się m.in. promocją turystyczną Sopotu i branży, poprzez 
integrację społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i bran-
ży turystycznej.
Realizacja tych zadań jest prowadzona poprzez utrzymywanie i prowadzenie 
lokalnych punktów informacji turystycznej, kreowanie produktu turystycznego 
wokół lokalnych atrakcji turystycznych oraz inicjowania, opiniowania i wspierania 
planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz współpraca z Re-
gionalną i Polską Organizacją Turystyczną.
Od listopada oba stowarzyszenia zaplanowały szereg spotkań networkingowych 
mających na celu wymianę kontaktów oraz doświadczeń handlowych a w najbliż-
szej przyszłości planowane są natomiast wspólne inicjatywy obejmujące promo-
cję regionu, lokalnego biznesu oraz ideę przedsiębiorczości na terenie regionu, 
kraju a także pośród państw regionu Morza Bałtyckiego.

Nie od dziś wiadomo, że stowarzyszanie się i potrzeba przynależności 
do grupy są wpisane w potrzeby ludzi przedsiębiorczych. 
Współpraca i kolegialnie czynione wysiłki na rzecz wspólnego przedsięwzięcia nie tylko integrują 
grupę, ale i dają większe możliwości osiągnięcia celu. Tej tezie hołduje Pomorski klub Biznesu, 
stowarzyszenie, które od 2006 roku na stałe wpisało się w trójmiejskie środowisko biznesowe. 

klubu Pomorski 
klub Biznesu 

i Stowarzyszenie 
Turystyczne Sopot 

podjęły decyzje 
o zacieśnieniu 

współpracy 
poprzez nawiązanie 

partnerstwa 
strategicznego, 

którego celem 
jest promowanie 

wspólnego interesu 
gospodarczego oraz 
wspieranie naszego 

Regionu. 
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Na początku grudnia, prawie na Mikołaja, 
gdańszczanie otrzymali ogromny prezent 
– maszyna drążąca tunel pod Martwą 
Wisłą przebiła się na drugą stronę rzeki, 
czyli z wyspy Stogi na teren Letnicy. 
O czym Pan myślał, asystując w groma-
dzie świadków, jak potężny metalowy 
dźwig powoli podnosił 52-tonową meta-
lową osłonę tarczy tego „kreta”?

Najpierw uzupełnienie. To było na świę-
tej Barbary, więc od razu przypomniałem 
wszystkim jak w czerwcu tego roku żegna-
liśmy naszą maszynę, zwaną Damroką, 
w dniu, gdy zaczynała na tamtym brzegu 
Wisły proces wgryzania się w grunt. Tam-
tą uroczystość uświetniła swym uczest-
nictwem minister Elżbieta Bieńkowska, 
obecnie wicepremier i szefowa podwój-
nego ministerstwa. Już wtedy nawiązała 
w przemówieniu do tradycji górniczych. 
Tym razem Pani Wicepremier nas nie za-
szczyciła, pewnie dlatego, że śpiewała, 
ubrana w górniczy mundur, w Karczmie 
Piwnej na Śląsku,   w towarzystwie Pana 
Premiera,  górnicze szlagiery. A teraz po-
ważnie... tego dnia myślałem jak wiele jest 
jeszcze do zrobienia.

W projekcie wiercenia tunelu?
W tym też. Z Damroką na razie się po-

żegnaliśmy do lutego 2014, kiedy zacznie 
wiercić, z Wyspy Stogi, drugą nitkę tego 
dwujezdniowego tunelu. Budowniczowie 
inwestycji, z p. prezesem Ryszardem Try-
kosko na czele, bynajmniej nie zapadną 
w sen zimowy, bo muszą tarczę zdemonto-
wać, przewieźć z powrotem na tamtą stro-
nę, resztę maszyny cofnąć tunelem, który 
sama wygryzła i zająć się wykonaniem 
w tej wywierconej już dziurze estakady 
drogi. Ale myślałem przede wszystkim co 

TYLE JEST 
JESZCZE 

DO ZROBIENIA
rozmowa z prezydentem gdańska 

pawłem adamowiczem.

arterię drogową łącząca miasto z Gdań-
skiem i Gdynią wpuścić do podziemnego 
tunelu. Nie mówiąc o Gdańsku, gdzie rzeki 
i rzeczki, które przez wieki były motorem 
rozwoju, obecnie nieraz stwarzają proble-
my. Chciażby Nowa Wałowa aż się prosi 
aby miała połączenie pod Motławą z drugą 
częścią miasta i łatwy wyjazd w kierunku 
Warszawy. Niestety tradycyjne mosty nad 
lustrem wody często przeszkadzają w że-
gludze i  niszczą atrakcyjność turystyczną 
miasta. Pamiętamy protesty przeciwko 
budowie nawet nie mostu, tylko kładki na 
Ołowiankę. Niestety wszystko zależy od 
naszych możliwości fi nansowych.

a te są skromne!?
Otrzymaliśmy ogromną szansę wraz 

z wejściem Polski do Unii Europejskiej. 
I jako Gdańsk te swoje pięć minut szan-
sy staramy się jak najlepiej wykorzystać. 
Ten boom inwestycyjny może się szybko 
nie powtórzyć. Jeszcze w 2014 roku każ-
da trzecia złotówka w budżecie miejskim 
pójdzie na inwestycje. Skoro mówimy 
o infrastrukturze, tworzymy główne ramy 
układu    komunikacyjnego dla całego 
miasta. Jego kręgosłupem jest połącze-
nie Portu Lotniczego z Portem Morskim. 
Wymagało ono wybudowania Trasy Sło-
wackiego (z niełatwą w realizacji ulicą 
Nową Słowackiego, prowadzącą przez te-
reny mocno zurbanizowane, czyli centrum 
Wrzeszcza), oraz Trasy Sucharskiego, któ-
ra niesłychanie usprawniła ruch związany 
z Portem Gdańskim. Spięciem obu tych 
inwestycji jest Tunel pod Martwą Wisłą. 
Dodatkowo Trasa Sucharskiego zapew-
nia połączenie z najważniejszymi droga-
mi krajowymi wychodzącymi z Gdańska, 
czyli S-7 w kierunku Warszawy i poprzez 

dzięki dobrej 
współpracy z urzędem 

marszałkowskim zosTało 
rozbudowaNe loTNisko im. 
wałęsy, oraz, przy silNym 

zaaNgażowaNiu posła 
sTaNisława lamczyka 

weszła w sTadium 
realizacji pomorska kolej 

meTropoliTarNa. 

dalej robić z tą fantastyczną maszyną, któ-
ra jest dwa razy większa niż „kret” drążący 
w Warszawie nitkę metra i której nie zda-
rzają się takie wpadki jak tamtemu.

I co Panu przychodziło do głowy?
Że tę nowoczesną technologię TBM 

można z powodzeniem wykorzystać 
w Polsce, zarówno przy budowaniu dróg 
jak przepraw pod rzekami. Mamy przy-
kłady w krajach wysokorozwiniętych, 
szczególnie w dużych miastach, gdzie 
robi się wszystko, aby z połączeniami ko-
munikacyjnymi zejść, że tak powiem, do 
podziemi i oddać grunt na powierzchni 

miastu. Np. w Sttutgarcie ma się schować 
pod ziemią cały Dworzec Główny. A po-
nieważ ruch samochodowy wciąż rośnie, 
pod ziemią lokowane są też obwodnice 
wewnątrzmiejskie. Dzięki temu śródmie-
ścia robią się bardziej przyjazne jako śro-
dowisko życia dla mieszkańców. Wracając 
do naszej trójmiejskiej rzeczywistości. 
Władze Sopotu od lat marzą, aby główną 



EXPRESS BIZNESU      | 45

Tę nowoczesną technologię TBM 
można z powodzeniem wyko-

rzystać w Polsce, zarówno przy 
budowaniu dróg jak przepraw pod 
rzekami - mówi Paweł adamowicz
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obwodnicę południowa Gdańska z auto-
stradą A-1 oraz z drogą nr 6 w kierunku 
Słupska, Koszalina i Szczecina. Ale nie 
zapomnieliśmy o mniejszych, ważnych 
dla mieszkańców i biznesu inwestycjach, 
jak dokończenie ślimaczącej się od ponad 
20 lat Trasie W-Z, czy poprawie dostęp-
ności komunikacyjnej do nowych dziel-
nic południa Gdańska, czyli przebudowie 
ulicy Łostowickiej, Jabłoniowej, oddaniu 
do użytku Nowej Łódzkiej. Podkreślam 
z satysfakcją, że nasze wysiłki trafiły na 
podatny do współpracy grunt na szczeblu 
centralnym. GDDKiA wybudowała ob-
wodnicę południową Gdańska. Dzięki do-
brej współpracy z Urzędem Marszałkow-
skim zostało rozbudowane Lotnisko im. 
Wałęsy, oraz, przy silnym zaangażowaniu 
posła Stanisława Lamczyka weszła w sta-
dium realizacji Pomorska Kolej Metropo-
litarna. Większość tych inwestycji otrzy-
mała istotne współfinansowanie z różnych 

w Tym Też. z damroką Na razie 
się pożegNaliśmy do luTego 
2014, kiedy zaczNie wiercić, 
z wyspy sTogi, drugą NiTkę Tego 
dwujezdNiowego TuNelu. 

środków – państwowych i unijnych pod 
hasłem EURO 2012. Mam świadomość, 
że inwestycja stadion PGE ARENA miała 
i ma wielu labiedzących, narzekających, 
odpowiem im krótko: EURO 2012 daw-
no się skończyło, a my wciąż budujemy. 
Pewnie, że może się zdarzyć jakiś Kowal-
ski, który widzi tylko tę dziurę w jezdni 
na swojej ulicy, i gdybym kazał najpierw 
łatać te wszystkie dziury, być może uzy-
skałbym poklask – choć wcale nie jest to 

takie pewne, ale nie po to jest się prezy-
dentem aby nie dostrzegać rzeczy wielkich 
i zaprzepaszczać historyczne szanse. A że 
rozmaici wrogowie i chętni spożytkować 
nie moje, ale nasze wspólne sukcesy, za-
częli tzw. przedwyborcze „grilowanie” 
prezydenta, nic na to nie mogę poradzić. 
Nie dajmy się, nie zważajmy – mówię do 
siebie, przyjaciół i społeczeństwa – róbmy 
swoje, tyle jest jeszcze do zrobienia!  
Rozmawiała: Anna Kłos



EXPRESS BIZNESU      | 47

Ryszard Trykosko jest absolwen-
tem Politechniki Gdańskiej - Wydziału 
Budownictwa Lądowego Technologii 
i Organizacji Budownictwa. Ukończył 
też Studium Podyplomowe na Politech-
nice Gdańskiej w zakresie technologii, 
organizacji i zarządzania w budownic-
twie, a także warsztaty menadżerskie 
dla wyższej kadry kierowniczej Gdań-
skiej Fundacji Kształcenia Menedżerów 
(I i II stopień), oraz Studium Menedżer-
skie „Top Menedżer 2000” w tej samej 
Fundacji.

Posiada uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
o specjalności konstrukcje budowla-
ne, uprawnienia potrzebne dla członka 
Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu 
Państwa oraz I stopień specjalizacji za-
wodowej inżyniera w zakresie rozwią-
zań i wdrożeń dotyczących organizacji 
i funkcjonowania wykonawstwa budow-
lanego. Został wpisany do Centralnego 
Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych  
jako rzeczoznawca w specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej, obejmującej 
wykonawstwo w zakresie budownictwa 
ogólnego i przemysłowego. Ogrom-
na wiedza i doświadczenie Ryszarda 
Trykosko zostały także docenione za 
granicą- został członkiem amerykań-
skiego stowarzyszenia inżynierów- 
American Society of Civil Engineers.

Ma za sobą bogatą karierę zawodową, 
uwieńczoną wieloma sukcesami – ostat-
nio kierował przygotowaniami i reali-
zacją inwestycji w Łysomicach koło 
Torunia (170 ha; aktualnie funkcjonują 
tam firmy japońskie) w ramach pracy 
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej Sp. z o.o. Sopot na stanowisku 
Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów.

Od marca 2008 roku do lutego 2012 
roku pełnił funkcję prezesa zarządu 
w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 
2012. Obecnie jest prezesem Gdańskich 
Inwestycji Komunalnych. Zatem kiero-
wał i kieruje z powodzeniem realizacją 
największych i najbardziej prestiżo-
wych gdańskich inwestycji ostatnich 
lat – najpierw budową podziwianego 
ogólnie Stadionu PGE ARENA, następ-

nie wszystkich inwestycji komunalnych 
mu towarzyszących, które zmieniają 
komunikacyjną rzeczywistość miasta. 
Zapytaliśmy jak on to robi, że odnosi 
sukces za sukcesem?

Jego kanon przykazań:

Trafić na właściwy moment dziejo-
wy i go wykorzystać:

 Dzięki decyzjom władz Gdańska - 
mówi, personalnie prezydenta Pawła 
Adamowicza, mamy chyba największy 
w historii miasta boom inwestycyjny. 
Możliwość skorzystania ze środków fi-
nansowych Unii Europejskiej sprawiła, 
że mieliśmy pieniądze na realizację im-
ponujących inwestycji, inaczej i tak by 
one powstały, ale byłyby rozłożone na 
kolejne dziesięciolecia.

Sztuką jest budowanie zespołów. 
Co wart byłby Napoleon bez wojska 
...i wojsko bez Napoleona? Udało się 
znaleźć odpowiednich ludzi i przekonać 
ich, że mamy wielkie zadanie do wyko-
nania. Cieszę się, że mam ten mój zespół 

do zadań trudnych: wiceprezesa Romu-
alda Nietupskiego, który był ojcem-za-
łożycielem GIK-u, Iwonę Żygowską mą 
zastępczynię wielu innych Postawili-
śmy na młodych, bo siwa głowa i mło-
de ręce dają dobry rezultat. Problemy 
trzeba szybko rozwiązywać podejmując 
odpowiednie decyzje. U nas jest jasne, 
że decyzje podejmuje zarząd i za nie od-
powiada, natomiast pracownicy mogą 
spokojnie pracować. 

Traktuj ludzi tak, jak sam chciał-
byś być traktowany. Realizacja wiel-
kiej inwestycji to nie jest gra w szachy. 
Szachista jest sam, budownictwo to gra 
zespołowa. Jeśli przekonasz zespół do 
realizacji jakiegoś celu i on ci uwierzy, 
zrobiłeś pierwszy krok do sukcesu.

Głupotą jest zarządzanie przez stres. 
Dyscyplina jest ważna, ale pracownik 
musi się dobrze czuć na swym odcinku 
pracy, mieć świadomość, że zdobywa 
wiedzę i umiejętności. Stres hamuje 
i ogranicza potencjał pracowników.

Musi być właściwe wynagrodzenie 
za dobrą pracę. Finanse są ważne. Ale 
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Ryszard Trykosko 
- Tajemnica sukcesu
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płacić należy za osiągnięcia, za pracę, 
a nie za to, że ktoś po prostu jest.

Właściwy stosunek do firm wyko-
nawczych i podwykonawczych. Po 
drugiej stronie nie jest wróg, ale partner. 
Jego sukces buduje nasz sukces. Należy 
tak z nim współpracować, aby zapewnić 
mu warunki do pełnej realizacji przed-
sięwzięć. Sukces da się osiągnąć tylko 
wtedy, jeśli wszyscy będą ciągnąć wó-
zek w jedną stronę, oczywiście zgodnie 
z przepisami i uwarunkowaniami.  

Zawsze trzeba pamiętać, że się za-
rządza inwestycjami o ogromnej 
wartości. Każdy projekt musi być re-
alizowany zgodnie z ustawa o zamó-
wieniach publicznych, zasadami FI-
DIC, prawem budowlanym i ostrymi 
regułami dotyczącymi wydatkowania 
środków Unii Europejskiej. Niewątpli-
wie łatwiej jest prowadzić inwestycje 
prywatne, budżetowe nakładają dużo 
więcej ograniczeń i rygorów.

Nie da się prowadzić dużej inwe-
stycji budżetowej bez dobrego jej 
przygotowania, czyli bez umiejętności 
uzgodnień z całym szeregiem instytucji 
i służb: samorządu, nadzoru budowla-
nego, ochrony środowiska, meliora-
cji – w naszym przypadku też Urzędu 
Morskiego. Trzeba pozyskać ich za-
ufanie i dobrze przygotować potrzebne 
materiały. Wojna do niczego nie prowa-
dzi. Trzeba wypracować consensus, do-

Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą to gigantycz-
ne przedsięwzięcie - jedyne tego rodzaju w Pol-
sce. Dwu-tunelowy fragment Trasy Słowackiego 
o długości całkowitej 1,4 km będzie przebiegał 
pod Wisłą w swym najniższym miejscu na głębo-
kości prawie 35 m. Każdy z tuneli będzie miał po 
dwa pasy ruchu. Połączony zostanie z drugim tu-
nelem za pomocą siedmiu mini tuneli będących 
drogami ewakuacyjnymi. Tunel wykonywany 
jest metodą drążoną, za pomocą maszyny wier-
cącej TBM (Tunnel Boring Machine). Specjalna 
maszyna do drążenia tunelu została wykona-
na w miejscowości Schwanau w Niemczech. 
Stamtąd, w częściach, drogą morską i lądową 
przetransportowana została do Gdańska. Jej naj-
większe elementy przypłynęły na  holenderskim 
statku Deo Volente w październiku 2012 roku.
Wyloty z tunelu zlokalizowane będą na wy-
sokości  nabrzeży „ Dworzec Drzewny”  od 
strony Ku Ujściu w odległości ok. 520 m od 
wschodniego brzegu Martwej Wisły i „Dwo-
rzec Wiślany”  od strony Węzła Marynarki Pol-
skiej w odległości  ok. 370 m od zachodniego 
brzegu Martwej Wisły.  ) Na początku grudnia 
br. maszyna TBM, nazwana przez gdańszczan 
Damroką, dotarła na drugą stronę Wisły, zatem 
pierwszy z dwu tuneli został przewiercony. 
Realizacja inwestycji ma duże znaczenie 
dla poprawy komunikacji w Gdańsku. Ce-

Tunel pod Martwą Wisłą
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lem budowy Trasy Słowackiego jest przede 
wszystkim  usprawnienie połączenia Portu 
Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk. Tra-
sa o łącznej długości ok. 10 km składa się 
z czterech zadań inwestycyjnych. Budowa 
tunelu to ostatnia, czwarta część projektu.  
Projekt budowa Trasy Słowackiego otrzymał do-
finansowanie z Programu Infrastruktura i Środo-
wisko. Całkowita wartość inwestycji to 1,42 mld 
zł, z czego dotacja z Unii wyniesie 1,15 mld zł. 
Koszt budowy tunelu pod Martwą Wisłą to 885 
mln zł. Powstawaniem inwestycji zarządza spół-
ka Gdańskie Inwestycje Komunalne. 

Zadanie IV (Długość odcinka 2,4 km; prze-
krój poprzeczny – 2 jezdnie po dwa pasy 
ruchu) obejmuje:
- budowę Trasy Słowackiego na odcinku 
Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł Ku Ujściu 
budowę obiektu inżynierskiego o długości 
2159 m, w tym Tunelu pod Martwą Wisłą 
o długości 1377,5 m (tunel wykonywa-
ny metodą drążoną 1072,5 m). Zgodnie 
z przyjętymi założeniami zostaną wybudo-
wane dwa równoległe tunele dla każdego 
kierunku ruchu oddzielnie z jezdniami 
dwupasmowymi 
- budowę Węzła Marynarki Polskiej z bu-
dową dużego ronda w poziomie terenu. 
Rondo na Węźle Marynarki Polskiej będzie 
miało średnicę zewnętrzną 130 m, pod 
którym przebiegać będzie Trasa Słowackie-
go. Na Węźle konieczne jest wykonanie 7 
obiektów inżynierskich w tym 2 wiadukty 
drogowe, wiadukt tramwajowy, 2 wiadukty 
techniczne dla instalacji położonych wzdłuż 
ulicy Marynarki Polskiej dla sieci podziem-
nej i 2 obiekty przeznaczone dla ruchu 
pieszo-rowerowego. 
Termin realizacji:  X 2011- X 2014
Wykonawca: Obrascon Huarte Lain

Koszt robót budowlanych: 885,6 mln zł

Dojazdy puszczalny unijnym prawodawstwem, 
które w naszym przypadku musiało 
zdominować cały proces. Najmniejszy 
błąd może skończyć się potraceniem 
z unijnej dotacji.

Należy opanować zasady współpra-
cy międzynarodowej, skoro głównym 
wykonawcą jest firma hiszpańska za-
trudniająca ludzi z rozmaitych krajów. 
Muszę tu podziękować kierownictwu 
firm, gdzie wcześniej pracowałem. 
Dzięki Andrzejowi Ubertowskiemu, 
prezesowi POLNORDU,  nauczyłem 
się rynku niemieckiego, dzięki pracy 
w Pomorskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej współpracy z biznesem ja-
pońskim, który zakorzenił się pod Toru-
niem. Hiszpanie nie do końca byli no-
wością, skoro wszystkie polskie głów-
ne firmy budowlane zostały opanowane 
przez kapitał hiszpański. Początkowo 
były pewne trudności, ponieważ ludzie 
z OHL nie do końca orientowali się 
w polskich prawach i przepisach, ale 
po pewnym czasie dostosowali się do 
nich. Hiszpanie mogą być przykładem 
mądrego wykorzystania swego złotego 
czasu w finansowaniu przez Unię, po-
nieważ nie dopuścili, aby ich rynek bu-
dowlany opanowały obce firmy, dzięki 
temu ich przedsiębiorstwa mocno się 
wzmocniły i mogły znacząc zagra-
niczną ekspansję. Muszę przyznać, że 
jestem im wdzięczny, bo zaczynaliśmy 

współpracę w trudnym dla nas okresie, 
kiedy polski rynek budowlany załamy-
wał się, a po upadku Hydrobudowy, 
nasze inwestycja (Trasa Słowackiego) 
była w stanie zagrożenia. Udało się 
dzięki OHL wyjść na prostą i zmieścić 
się w narzuconym przez unijne parame-
try czasie. 

 Każdy proces inwestycyjny dzieli 
się na etapy: przygotowanie, realiza-
cja, wykończenie i rozliczenie. Stara-
my się wspólnie z zespołem zawsze 
mieć wariant “B”, a najlepiej także 
i “C”. To nie jest tak, że coś nas nigdy 
nie zaskoczy. Sytuacja na Nowej Sło-
wackiego, gdy Hydrobudowa ogłosiła 
upadłość, była trudna do przewidzenia. 
Ale nie wpadłem wraz z resztą zarządu 
w panikę, podjęliśmy niezbędne dzia-
łania umożliwiające kontynuację prac. 
Poza tym przede wszystkim jestem in-
żynierem, a dopiero potem prezesem. 
Jestem czynnym inżynierem, który 
potrafi założyć kalosze, iść na budowę 
i zarządzać na miejscu. Moi ludzie wie-
dzą, że jeśli o coś pytam - to na pewno 
już wiem, że jest coś na rzeczy, więc 
nie ma co bujać i trzeba powiedzieć 
prawdę. Lepsza jest najgorsza prawda 
niż słodkie kłamstwo. Jeśli znam pro-
blem od momentu powstania, mogę 
dość łatwo na niego zareagować i zna-
leźć sensowne rozwiązanie.
Anna Kłos
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 – Z punktu widzenia choćby ekono-
micznego - mówi, wiele analiz wyka-
zało, że przy zabudowie terenu wokół 
Martwej Wisły to właśnie ta metoda 
jest najkorzystniejsza. Ważną sprawa 
było też, aby inwestycja nie zabloko-
wała działalności stoczni (szczególnie 
REMONTOWEJ), które usytuowane są 
przy kanałach – odgałęzieniach Martwej 
Wisły.

Zespół prof. Mazurkiewicza zajmował 

się zagadnieniami związanymi z wybo-
rem koncepcji budowy tunelu, warunka-
mi geologicznymi, hydrogeologicznymi. 
Na etapie budowy tunelu, zespół intere-
suje oddziaływanie gruntu, jego rodzaje, 
poziom zwierciadła wód gruntowych 
oraz wody w Martwej Wiśle. Wydrążo-
ny tunel obudowywać będzie i zabezpie-
czać zespół tzw. tubingów (betonowych 
pierścieni), które zostaną użyte na całej 
długości obu tuneli.

Tunel wybrali 
naukowcy
przewodniczącym zespołu konsultantów naukowych 
Gik ds. budowy tunelu pod martwą wisłą był prof. zw. 
dr hab. bolesław mazurkiewicz – wybitny specjalista 
w zakresie budownictwa wodnego. był jedną z osób, które 
proponowały metodę wywiercenia tunelu maszyną tbm.

Każdy pierścień składał się będzie 
z sześciu betonowych elementów i jed-
nego klina w kształcie trapezu. Ich wyko-
naniem zajmuje się firma PB Kokoszki.

Maszyna, zwana Damroką, już przedo-
stała się na drugą stronę Martwej Wisły. 
Teraz jej tarcza zostanie zdemontowa-
na i przetransportowana z powrotem na 
prawy brzeg rzeki, a cała reszta “kreta” 
cofnie się wybudowanym przez siebie 
tunelem do szybu startowego i rozpocz-
nie drążenie drugiego tunelu.

W trakcie drążenia tunelu zespół na-
ukowców na bieżąco analizował po-
szczególne miejsca przebijania się ma-
szyny -  przejścia pod nabrzeżami, czy 
bazą Orlenu. Mogą być niespodzianki, 
więc potrzebna jest stała kontrola.

Sama maszyna i praca ludzi to jedno, 
ale oddziaływanie gruntu w jaki wcho-
dzimy, w którym wiercimy tę dużą dziu-
rę, to też jest sprawa istotna, trzeba to 
robić tak, by nie popełnić żadnego błędu 
przy wierceniu, przy bardzo skompliko-
wanej technicznie procedurze. Maszyna 
ma swoje wymiary i ilość funkcji jakie 
ona spełnia w danym momencie jest 
przeogromna, ale i pracujący przy niej 
ludzie muszą być bardzo odpowiedzial-
ni, by nie doprowadzić do zjawisk dla 
nas niekorzystnych –  podkreśla prze-
wodniczący zespołu konsultantów.
Anna Kłos
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Atrakcyjne i nowoczesne obiekty spor-
towe z gminy Gniewino od kilkunastu lat 
są cenione przez mieszkańców powiatu 
wejherowskiego i całego województwa. 
Sławę ogólnopolską przyniósł im jednak 
dopiero 2012 rok. Bo właśnie wtedy, pod-
czas Euro 2012 trenowala tam reprezen-
tacja Hiszpanii w piłce nożnej. Treningi 
oglądało tysiące kibiców i turystów a po 
zakończeniu rozgrywek hotel Mistral 
przeżywał oblężenie gości, którzy chcieli 
spać „w tych samych łóżkach, co hiszpań-
scy piłkarze”.

Dla Gniewina goszczenie hiszpańskich 
piłkarzy i stworzenie w obiektach spor-
towych centrum pobytowo-treningowego 
Euro 2012 było fi nałem kilkuletnich starań. 
Od kilkudziesięciu lat gmina wychodzi na-
tomiast naprzeciw oczekiwaniom polskich 
sportowców i grup młodzieżowych. Cała 
historia rozpoczęła się już na początku lat 
90 ubiegłego wieku, gdy samorządowcy 
wystąpili z pomysłem stworzenia centrum 
pobytowo-treningowego na bazie istnieją-
cego hotelu w Nadolu. Obiekt, który miał 
być uzupełnieniem oferty ośrodka w Cet-
niewie uzyskał akceptację ministra sportu, 
negatywną opinię w jego sprawie wydał 

Gniewino promuje 
fundusze unijne

obiekty sportowe Z Gniewina 
ZnalaZły się w Gronie 
inwestycji wykorZystanych 
prZeZ ministerstwo roZwoju 
reGionalneGo do promowania 
Zmian dokonanych w polsce 
dZięki wsparciu Z fundusZy 
unijnych. stadion „arena 
mistrZów” pokaZano na filmie 
reklamowym, który emitowany 
jest na wielu polskich kanałach 
telewiZyjnych. 

dla gmiNy, która podczas euro 
2012 goŚciła reprezeNtację 
hiszpaNii w piłce NożNej jest 
to kolejNa już sytuacja, 
gdy doceNioNo jej działaNia 
związaNe z pozyskiwaNiem 
Środków uNijNych.

natomiast wojewoda gdański. Mimo tego 
w 1991 roku wybudowany został stadion 
gminny w Gniewinie a 10 lat później na 
mapie gminy pojawiła się pełnowymiaro-
wa pływalnia kryta. Wtedy był to pierw-
szy taki basen w powiecie wejherowskim 
i jeden z pierwszych w Polsce na terenach 
wiejskich.

a może Euro?
Gdy w kwietniu 2007 roku ofi cjalnie 

ogłoszono o przyznaniu Polsce i Ukrainie 
prawa organizacji fi nałowego turnieju 
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Euro 2012 Gniewino zareagowało po-
mysłem stworzenia na miejscu jednego 
z centrów pobytowych. Aby przygotować 
się do rywalizacji o możliwość goszcze-
nia drużyn piłkarskich samorządowcy 
pojechali do Barsinghausen i oglądali tam 
centrum pobytowe wykorzystywane m.in. 
przez reprezentację Polski. W 2008 roku 
Rada Gminy Gniewino zaakceptowała 
program rozbudowy infrastruktury sporto-
wej a miejscowość stała się jednym z wie-
lu kandydatów do uzyskania miana cen-
trum pobytowego. Ostatnia z poważnych 
inwestycji potrzebych do Euro 2012, czyli 
budowa nowoczesnego hotelu nie udała 
się od razu, bo przetarg ogłoszony przez 
urzędników gminnych został unieważnio-
ny. Drugie podejście, gdzie inwestorem 
został prywatny przedsiębiorca zakończy-
ło się jednak pozytywnie a w 2010 roku 
Gniewino trafi ło do ofi cjalnego katalogu 
centrów pobytowych.

Na fi lmie  Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego widać młodych piłkarzy trenują-
cych na Arenie Mistrzów, czyli stadionie 
sportowym w gminie. To właśnie ten 
obiekt gmina wybudowała w 1991 roku 

dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy 
Gniewino. Odbywają się na nim imprezy 
rodzinne, spartakiady, zawody strażackie 
różnego szczebla.Baza sportowa jest także 
wynajmowana przez kluby sportowe do 
rozgrywania sparingów oraz przygotowań 
do sezonu – tłumaczą urzędnicy gminni.

Nagrody za fundusze
Oprócz uwiecznienia na specjalnym 

fi lmie o zasięgu ogólnopolskim gmina 
została także kilkukrotnie doceniona za 
skuteczne pozyskiwanie funduszów unij-
nych. Liczby związane z takimi działania-
mi gminy są imponujące - bo w trakcie ak-
tualnej kadencji łączna wartość projektów 
gminy Gniewino, które były rozliczane, 
realizowane lub na które podpisano umo-
wy wyniosła aż 42 miliony złotych.

Tegoroczne nagrody to wyróżnienie 
z Urzędu Marszałkowskiego za pozyska-
nie największych środków z funduszy 
europejskich w przeliczeniu na miesz-
kańca spośród wszystkich gmin wiejskich 
województwa, inna z nagród to 6 miejsce 
w ogólnym rankingu samorządów Rzecz-
pospolitej. Podczas uroczystości wręcze-
nia nagród dziesięciu najlepszym w po-
szczególnych kategoriach, która odbyła 
się w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” 
w Warszawie w połowie lipca 2013 roku  
wójt Zbigniew Walczak odebrał nagrodę 
z rąk prof. Jerzego Buzka i redaktora na-
czelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława 
Chraboty.

- Metodologie różnych rankingów się 
różnią, ale od kilku lat w każdym z nich 
jesteśmy w krajowej czołówce (tzn. 10% 
najskuteczniej pozyskujących fundu-
sze gmin wiejskich) - podkreśla Mikołaj 
Orzeł, kierownik referatu funduszy struk-
turalnych, analiz i promocji.

(wg aktualnych stawek koszt inwestycji to 
kwota około 5 mln złotych) a przed Euro 
2012 obiekt został jeszcze zmodernizowa-
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tycznej stadionu na bieżąco korzystają 

dla Gniewina gosz-
czenie hiszpańskich 
piłkarzy i stworzenie 
w obiektach spor-
towych centrum 
pobytowo-trenin-
gowego euro 2012 
było finałem kilku-
letnich starań.
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Przedwigilijny czas to okres, kiedy 
z jednej strony wszyscy są totalnie 
„zakręceni” zbliżającymi się Święta-
mi Bożego Narodzenia i nieco póź-
niejszym nadejściem Nowego Roku, 
z drugiej to pora, kiedy spoglądamy 
w kończący się rok i zastanawiamy 
jakie z niego nauki na przyszłość 
mogą wyniknąć, czy Pani ma też 
takie odczucia?

Zdecydowanie tak, to takie naturalne po-
patrzeć co się już zrobiło i życzyć wszyst-
kim z okazji Świąt  pokoju, radości, ciepła 
rodzinnego i spełnienia marzeń, zwłaszcza 
tych związanych z rozwojem miasta.

O czym szumi morze we Władysła-
wowie o tej porze roku?

O naszej historii, zamkniętej w herbie 
miasta. Znajdziemy tam błękitne tło – bo 
morze ma barwę błękitną i taka sama jest 
barwa kaszubskich jezior oraz chabrów 
wyhaftowanych rękoma nordowych mi-
strzyń igły na białych płótnach. Biały 
jest też mur na herbowej tarczy,z dwiema 
wieżami obronnymi i literą W pośrodku, 
zwieńczoną królewską koroną . A w dol-
nej części królewska ryba – łosoś w rybac-
kiej sieci. Oraz dwa srebrno-czarne gryfy 
podtrzymujące tarczę z dewizą w języku 
kaszubskim: My trzymomy z Bogiem. 
W tym herbie jest wszystko - cała mądrość 
pokoleń, która i dla nas jest jak światło 
latarni na wzburzonym morzu, gwaran-
tujące, że przy jego pomocy bezpiecznie 
dotrzemy do portu.

Czym jest morze dla Władysławo-
wa?

Naszym największym bogactwem, 
z którego wynika wszystko co jest ważne, 
nawet nazwa miasta. Szczycimy się histo-
rią, bo Władysław IV, chyba jedyny król, 
który rozumiał czym jest polityka morska 
państwa (nie tylko miasta, jak w przy-
padku Gdańska), kazał wybudować w tej 
części wybrzeża dwie morskie twierdze 
– Władysławowo i Kazimierz, a w póź-
niejszych czasach, kiedy odradzała się 
Rzeczypospolita po rozbiorach, osiedlił 
się u nas generał Józef Haller a władze 
Niepodległej podjęły decyzję o budowie 

Słuchamy morza
i kaszubskich pogwarków
Przedświąteczna rozmowa z Grażyną Cern – burmistrz Władysławowa.

portu – rozumianego jako największy port 
rybacki na polskim wybrzeżu. 

który dalej sobie dobrze radzi 
mimo trudnych czasów?

Rybacy są solą naszej ziemi. Cieszymy 
się, że w 2012 roku port obchodził jubi-
leusz 75-lecia działalności. Bacznie ob-
serwujemy wszystko, co może mu pomóc 
czy zaszkodzić.

Turyści to druga, ważna dziedzina 
działalności mieszkańców i docho-
dów miasta i gminy Władysławowo?

Mamy szczęście bardzo atrakcyjnego 
usytuowania geografi cznego – dostęp za-
równo do Zatoki Puckiej jak otwartego 
morza, przy którym przepiękna plaża bez 
naszych wysiłków  się powiększa. Sta-
ramy się, aby nasi goście czuli się u nas 
jak najlepiej. Mieszkańcy budują hotele, 
domy wypoczynkowe, pensjonaty, zakła-
dają kwatery prywatne, campingi i pola 
namiotowe. Jako urząd sprzyjamy temu, 
oczywiście z zachowaniem przepisów 
prawa, w tym ochrony środowiska. Sta-
ramy się, aby przybywało atrakcyjnych 
ofert dla turystów. W ubiegłym roku od-
daliśmy do użytku rekreacyjny skwer gen. 
J. Hallera przy ulicy Morskiej. Sądząc po 
tłumach jakie przebywały tam w sezonie 
letnim uważam, że była to idealna inwe-
stycja. Ostatnio pozyskaliśmy niemal 
370 tyś złotych na budowę podobnego 
miejsca rekreacji w dzielnicy Cetniewo. 

W październiku 2013 rozpoczęła się bu-
dowa Letniej Estrady Koncertowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu na zapleczu 
Domu Rybaka, w którym mówiąc nawia-
sem mieści się też Urząd Miejski. Będzie 
na tym terenie scena o powierzchni 225 
m kw. i ok. 600 miejsc dla widzów, poza 
tym ciągi spacerowe, trawniki, klomby, 
miejsce zabaw dla dzieci. Inwestycja ma 
się zakończyć w czerwcu 2014, tuż przed 
sezonem turystycznym. Inną dużą inwe-
stycją, która chcemy oddać do użytku 
jeszcze przed nadchodzącym sezonem 
letnim jest atrakcyjny duży skwer nad Za-
toką Pucką w najstarszej miejskiej dziel-
nicy – Szotland, połączony z rezerwatem 
przyrody Słone Łąki.  Sprzyjamy inicjaty-
wom społecznym. W tym przypadku bę-
dzie to spełnienie marzeń Stowarzyszenia 
Rozwoju Władysławowa, Stowarzyszenia 
Rozwoju Dzielnicy Szotland i wszystkich 
jej mieszkańców. Znajdzie się tam mocny 
akcent historyczny – z rybacką łodzią, ele-
mentami rybackiego rzemiosła, miejscem 
widokowym z którego można będzie 
obserwować co się dzieje na Zatoce, ze 
strefą rekreacyjną na wolnym powietrzu, 
z urządzeniami fi tness i wspomnianym 
już rezerwatem.

kiedyś, jako dziecko biegała Pani 
brzegiem tej zatoki

Rzeczywiście tak było, słodki kraj dzie-
ciństwa... ale to już przeszłość, niemniej 
nie zapomina się o miejscu, z którego się 
pochodzi. Tutaj spędziłam najbardziej 
beztroskie chwile mojego życia. Od tam-
tego czasu dzielnica z której pochodzę jak 
i całe miasto bardzo się zmieniły. Cieszę 
się, że wiele dobrych zmian zaszło za mo-
jej kadencji. To wcale nie oznacza, że na 
tym koniec. Przeciwnie! Myślę, że nad-
chodzą dobre czasy dla Władysławowa. 
Duże nadzieje wiąże nową perspektywą 
unijnych funduszy przewidzianych na lata 
2014 – 2020. Chodzi mi po głowie kilka 
ciekawych projektów, chcę też dokończyć 
to rozpoczęte.  
Tego Pani z całego serca życzymy!

Rozmawiała Anna Kłos

Poszukiwani inwestorzy Inwestorzy z branży: inwestycji proekologicznych np. farmy fotowoltaiczne, przemysłu 
nieuciążliwego dla środowiska, usług, w tym usług turystycznych (hotele, restauracje aktywny 
wypoczynek), składy, magazyny, budownictwa mieszkaniowego.

Oferowane tereny Zblewo – 20 ha gruntów przeznaczonych pod produkcję, rzemiosło, przetwórstwo
Pinczyn – 6 ha z podziałem na działki pod rzemiosło i usługi
Bytonia i Zblewo - 2 ha z podziałem na działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
z możliwością usług w Bytoni.
Radziejewo – 25 ha nad jeziorem Wielkim Borzechowskim z podziałem na działki pod 
budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe w branży turystycznej (hotele restauracje).
Miradowo – 16 ha w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 i jeziora Raduńskiego pod 
usługi turystyczne ( hotele, restauracje, SPA)
Na wszystkie tereny Gmina Zblewo posiada miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Istnieje możliwość przyłączenia do wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz  
zaopatrzenia terenów w niezbędną moc energetyczną.
Nieruchomości zbywane są w formie przetargu nieograniczonego.
Cena netto nieruchomości waha się w granicach od 12,00 do 
30,00 zł za 1m2.

Dodatkowe udogodnienia Jesteśmy gminą przyjazną, atrakcyjną pod względem turystycznym i biznesowym. Stosujemy 
zwolnienia w podatkach dla fi rm, które rozpoczynają działalność. Pomagamy w uzyskaniu 
niezbędnych decyzji i zezwoleń.

komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza) Przez Gminę Zblewo krzyżują się drogi - krajowa nr 22 (tzw. Berlinka) i droga wojewódzka nr 214 
(Ustka-Warlubie). Przebiega również linia kolejowa (Tczew-Chojnice), z bocznicą w miejscowości 
Zblewo. Do autostrady A1 mamy zaledwie 27 km, a do Gdańska 65 km.

kontakt w sprawie nowych podmiotów Rita Gollus
Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej Programów Europejskich i Budownictwa
Tel. 58 5884381
e-mail: rita.gollus@zblewo.pl

Gmina szuka 
inwestorów

Wójt Gminy: krzysztof Trawicki
Strona: www.zblewo.pl
e-mail: gmina@zblewo.pl
tel. 58 588 4567
fax 58 588 4569

Kontakt: Urząd Gminy w Zblewie
                  83-210 Zblewo
                  ul. Główna 40

Na Kociewiu, na skraju Borów Tucholskich, nad 
wijącą się wśród pól i łąk Piesienicą,  gmina Zblewo 
leży. Tu znajdziecie Państwo wielki potencjał 
ludzki, tereny inwestycyjne oraz przyjazny Urząd, 
stwarzający szerokie możliwości lokowania 
działalności gospodarczej i biznesu.
Bogactwem Gminy jest malowniczy krajobraz 
(14 jezior, piękne lasy, czyste powietrze).
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-  Panie Wójcie, ogólnie w gminie jest 
wiadome, że jest Pan za realizacją tej 
inwestycji, czyli wynik referendum 
jest bardzo nie po Pańskiej myśli, jakie 
wnioski wyciągnął Pan z tego wyniku?
-  Chyba jeszcze za mało tłumaczyliśmy 
mieszkańcom dlaczego inwestycja jest 
dla gminy korzystna i bezpieczna.

-  Pewnie ma Pan rację, niemniej z mo-

Kosakowo 
po referendum

Przeprowadzone 24 listopada br. referendum 
gminne jest ważne. Uczestniczyło w nim 32,57% 
uprawnionych, a wymagane minimum wynosi 
30%. Ponad 95% uczestniczących było prze-
ciwko budowie nowych kawern, czyli pod-
ziemnych magazynów gazu na terenie gminy, 
którą to inwestycję planuje Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. Największa fre-
kwencja była w Mostach (w dwu obwodach 
było to 43% i 49%), Rewie -46%, najniższa 
w Pogórzu - niecałe 17%. 
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-  Co Pana zdaniem udało się przez 
ostatni czas pracy w gminie osiągnąć?
- Ostatnie lata to przede wszystkim reali-
zacja zapowiedzianych inwestycji, pozy-
skiwanie funduszy unijnych oraz rozwój 
infrastruktury drogowej i oświetlenia. 
Dotrzymałem danego słowa. Jak obieca-
łem, przy wsparciu radnych w ciągu kilku 
miesięcy za kwotę 2,5 mln zł przy Szkole 
Podstawowej w Pogórzu powstała nowa 
sala gimnastyczna, a nasi najmłodsi 
mieszkańcy mają fachową opiekę w no-
wym przedszkolu samorządowym. Wyre-
montowaliśmy wspólnie z zarządem po-
wiatu główną drogę na terenie gminy, ul. 
Wiejską. Odnowiliśmy zabytkową Aleję 
Lipową w Mostach, zakończyliśmy prace 
przy rozbudowie promenady w Rewie, 
pozyskaliśmy 1,7 mln na doposażenie 
szkół w tablice multimedialne i zajęcia 
dodatkowe dla uczniów. W każdej wsi 
jest porządne boisko sportowe, a w nie-
mal każdej urządzenia zewnętrzne fi t-
ness. Jestem dumny z realizowanych 
w tej chwili inwestycji - budowy Przystani 

Z wójtem Jerzym Włudzikiem rozmawiała Anna Kłos

jego punktu widzenia, osoby z ze-
wnątrz, pytanie referendalne było 
sformułowane fatalnie, i to z dwóch 
powodów. Po pierwsze było zawiłe, 
niezrozumiałe dla przeciętnego miesz-
kańca, zakładało, że każdy mieszka-
niec zna treść uchwały Rady z dnia 12 
sierpnia 2010 roku. To chyba zbyt duże 
wymagania. Po drugie skreślenie wy-
razu Tak, faktycznie oznaczało głoso-
wanie przeciwko rozbudowie maga-
zynów gazu, czyli właściwie na NIE. 

Czy przeciętny mieszkaniec gminy 
nie mógł się w tym pogubić?
-  Owszem, ale pytanie sformułowało 
trzech radnych - inicjatorów referen-
dum, a Rada Gminy to przyjęła.

- Czy wynik głosowania oznacza, 
że sprawa rozbudowy Podziem-
nego Magazynu Gazu kosakowo 

jest defi nitywnie zakończona? Czy 
Pan zniechęcił się i przestaje wal-

czyć o tę inwestycję?
- Frekwencja w przeprowadzonym 

w niedzielę 24 listopada br. referen-
dum jest dla mnie dowodem 

dojrzałości mieszkańców 
do współodpowiedzial-
ności za naszą gminę. 
Ponad 30% udział 
w głosowaniu pozwolił 
na skuteczne wykorzy-
stanie narzędzia, jakie 

dala nam demokracja. Przyjmuję wolę 
tej większości. Jednocześnie życzyłbym 
sobie i naszym mieszkańcom, żeby ta 
zapoczątkowana aktywność i frekwen-
cja przejawiała się także na zebraniach 
wiejskich, konsultacjach wyłożonych 
miejscowych planów i innych decyzji. Na 
zasadzie nic o nas bez nas. Liczę się z wolą 
mieszkańców, jednak nadal uważam, że 
kawerny to pewny długofalowy zysk dla 
budżetu gminy.

- I dlatego był Pan taki zdecydowany 
w działaniu?
-  Od kiedy po raz pierwszy zostałem 
wójtem, czyli od lat 12, przyjąłem zasadę, 
że we wszystkich sprawach, które mogą 
gminie przynieść korzyści i przyczynić 
się do jej rozwoju, jestem zdecydowany 
w działaniu. A że to dobra zasada, świad-
czy obecny, świetny stan gospodarczy 
gminy i zamożność jej mieszkańców. 
Te kilkanaście lat nauczyło mnie też, że 
muszę podejmować decyzje, które nie 
zawsze będą podobać się wszystkim. 
Opory i nieprzyjemności są wkalkulowa-
ne w sprawowanie władzy, a kto tego nie 
rozumie, do sprawowania władzy się nie 
nadaje. Krytykować z punktu widzenia 
partykularnych interesów i interesików 
jest bardzo łatwo, a najmniej krytyk ścią-
ga ten przedstawiciel władzy, który nic 
nie robi i nikomu się nie naraża.

Rybackiej w Mechelinkach oraz nowego 
gimnazjum. 

-Czy wszystko już zostało zrobione? 
Jakie szanse widzi Pan dla gminy, jakie 
cele wyznacza na przyszłość?
- Zrobiliśmy wiele, ale też dużo było do 
nadrobienia: skanalizowaliśmy całą gmi-
nę, wybudowaliśmy drogi i oświetlenie, 
świetlice wiejskie, Gminny Dom Kultury, 
szereg inwestycji oświatowych i sporto-
wych. W naszej gminie budowany jest 
szerokopasmowy światłowód - internet 

w każdym domu, jesteśmy gotowi na 
przyjęcie inwestorów, którzy dadzą pracę 
mieszkańcom gminy. W planach zago-
spodarowania przestrzennego, a mamy 
prawie 90% powierzchni gminy pokrytej 
obowiązującymi planami, wyznaczamy 
tereny pod działalność gospodarczą. 
Wśród priorytetów z pewnością znajdzie 
się budowa ul. Derdowskiego, budowa 
odwodnienia czyli kanalizacji deszczo-
wej oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu.

Miejsce integracji, staw w Pierwoszynie.

Rozbudowa alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Ostatnie lata to przede 
wszystkim realizacja 

zapowiedzianych inwesty cji, 
pozyskiwanie funduszy 
unijnych oraz rozwój 

infrastruktury drogowej 
i oświetlenia.
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-  Panie Wójcie, ogólnie w gminie jest 
wiadome, że jest Pan za realizacją tej 
inwestycji, czyli wynik referendum 
jest bardzo nie po Pańskiej myśli, jakie 
wnioski wyciągnął Pan z tego wyniku?
-  Chyba jeszcze za mało tłumaczyliśmy 
mieszkańcom dlaczego inwestycja jest 
dla gminy korzystna i bezpieczna.

-  Pewnie ma Pan rację, niemniej z mo-

Kosakowo 
po referendum

Przeprowadzone 24 listopada br. referendum 
gminne jest ważne. Uczestniczyło w nim 32,57% 
uprawnionych, a wymagane minimum wynosi 
30%. Ponad 95% uczestniczących było prze-
ciwko budowie nowych kawern, czyli pod-
ziemnych magazynów gazu na terenie gminy, 
którą to inwestycję planuje Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. Największa fre-
kwencja była w Mostach (w dwu obwodach 
było to 43% i 49%), Rewie -46%, najniższa 
w Pogórzu - niecałe 17%. 

-  Co Pana zdaniem udało się przez 
ostatni czas pracy w gminie osiągnąć?
- Ostatnie lata to przede wszystkim reali-
zacja zapowiedzianych inwestycji, pozy-
skiwanie funduszy unijnych oraz rozwój 
infrastruktury drogowej i oświetlenia. 
Dotrzymałem danego słowa. Jak obieca-
łem, przy wsparciu radnych w ciągu kilku 
miesięcy za kwotę 2,5 mln zł przy Szkole 
Podstawowej w Pogórzu powstała nowa 
sala gimnastyczna, a nasi najmłodsi 
mieszkańcy mają fachową opiekę w no-
wym przedszkolu samorządowym. Wyre-
montowaliśmy wspólnie z zarządem po-
wiatu główną drogę na terenie gminy, ul. 
Wiejską. Odnowiliśmy zabytkową Aleję 
Lipową w Mostach, zakończyliśmy prace 
przy rozbudowie promenady w Rewie, 
pozyskaliśmy 1,7 mln na doposażenie 
szkół w tablice multimedialne i zajęcia 
dodatkowe dla uczniów. W każdej wsi 
jest porządne boisko sportowe, a w nie-
mal każdej urządzenia zewnętrzne fit-
ness. Jestem dumny z realizowanych 
w tej chwili inwestycji - budowy Przystani 

Z wójtem Jerzym Włudzikiem rozmawiała Anna Kłos
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1,6 mld euro dla Pomorza
Pracodawcy Pomorza wzięli udział 

w konsultacjach społecznych projektu Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Jest to o tyle ważne, że od wyników 
konsultacji zależeć będzie, w jaki sposób 
i ile pieniędzy z funduszy unijnych będzie 
przekazywanych na konkretne cele. 

Konsultacje zostały zorganizowane 
przez Marszałka Województwa Pomor-
skiego Mieczysława Struka i Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza. Niemały 
udział w nich mieli – jako przedstawiciele 
lokalnego biznesu - właśnie Pracodawcy 
Pomorza. 

- Zwróciliśmy uwagę na to, aby pie-
niądze unijne były przeznaczane przede 
wszystkim na inwestycje – wyjaśnia To-
masz Limon, dyrektor biura PP. - Do tej 
pory często fundusze szły na „miękkie” 
projekty, a nam zależy na tym, aby mieć 
gwarancję, że są one dobrze wykorzysty-
wane. Aby były to rozwiązania systemo-
we gwarantujące realne korzyści w przy-
szłości. Oprócz tego zaproponowaliśmy 
wprowadzenie zmian w budownictwie 
tak, aby rozwinąć budownictwo ekolo-
giczne. Musimy pamiętać, że jest to ostat-
nia tak duża pula pieniędzy dla Polski, 
niezmiernie ważne jest więc, aby spożyt-
kować właściwie te pieniądze. A mówimy 
o kwocie ok. 1,6 mld euro. Kolejna spra-
wa to szkolnictwo. Zależy nam na tym, 
aby młodzież była kształcona w kierunku 
prowadzenia własnego biznesu oraz aby 
kierunki kształcenia były konsultowane 
z takimi organizacjami, jak Pracodawcy 
Pomorza.

Przedsiębiorcy i uczniowie o biznesie
I właśnie ta ostatnia sprawa szeroko była 

omawiana niedawno w powiecie wej-
herowskim. Przy jednym stole spotkali 
się przedstawiciele środowisk biznesu, 
pedagogicznego, władz wejherowskiego 
starostwa  oraz uczniowie, by podyskuto-
wać o perspektywach nauczania podstaw 
przedsiębiorczości w szkołach. Co do jed-
nego wszyscy byli zgodni – takie spotka-
nia są potrzebne. 

- To pierwsza taka debata na temat dzia-
łalności gospodarczej w kontekście rozsze-
rzenia nauczania w szkołach przedmiotu 
„Podstawy przedsiębiorczości” - wyjaśnia 

Pracodawcy Pomorza 
o rozwoju i edukacji

Największa Na pomorzu orgaNizacja zrzeszająca 
przedsiębiorców wciąż podejmuje rozmaite 
działaNia w kieruNku rozwoju Naszego regioNu. 

jednymi Z ważniejsZych w ostatnim cZasie była debata 
na temat reGionalneGo proGramu operacyjneGo 
oraZ dyskusja na temat naucZania podstaw biZnesu 
w sZkołach ponadGimnaZjalnych. 
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Jan Domański, wicestarosta wejherowski. 
- To pierwsze spotkanie uczniów, nauczy-
cieli, pracodawców i władz samorządo-
wych może zapoczątkować cykl dyskusji, 
czy młodzi ludzie w czasie nauki biorą 
pod uwagę założenie w przyszłości wła-
snej firmy i czy postrzegają to jako swoją 
szansę. 

Podczas debaty rozmawiano głównie 
o zakładaniu i prowadzeniu własnego 
biznesu, o problemach, na jakie mogą 
natknąć się młodzi przedsiębiorcy i spo-
sobach ich rozwiązywania. Uczniowie 
zgodnie przyznali, że okazja do spotkania 
i porozmawiania z osobami, które niejed-
nokrotnie od wielu lat z powodzeniem 

prowadzą i rozwijają własne firmy była 
bardzo cenna. 

- Przedsiębiorcy mieli okazję przekazać 
tym młodym ludziom swoje doświadcze-
nia – dodaje Jan Domański. - Ważna też 
jest efektywna współpraca szkół z przed-
siębiorcami i instytucjami, gdyż umoż-
liwia zdobywać przez młodzież wiedzę 
praktyczną, a nie tylko teoretyczną. 

W debacie wzięli udział uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
wejherowskiego, właściciele firm zrze-
szenie w wejherowskim oddziale Praco-
dawców Pomorza, kadra nauczycielska 
i władze powiatu. 
Rafał Korbut

W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: 
przedsiębiorcy, uczniowie i pedagodzy



W „Expressie Biznesu" znajdują się wywiady 
z bankowcami, samorządowcami, hotelarzami 
czy też prywatnymi przedsiębiorcami, którzy 
osiągnęli sukces. Pytamy o jego genezę, pomysły 
na promocję i szanse na rozwój. Nie boimy się też 
pytać o porażki i zagrożenia, bo to one mogą być 
punktem wyjścia do nowych pomysłów.

ROZMAWIAMY 
Z LUDŹMI SUKCESU

Interesuje nas biznes

www.pomorski.info  |  b.stanalowska@expressy.pl  |   tel. 791 164 155

Mieczysław Struk, 
Marszałek Wójewództwa 
Pomorskiego

Janusz Jarosiński, 
prezes Zarządu Portu Gdynia 

Adam Małaczek, 
prezes Zarządu 
Moderna Investment

Wojciech Rybowski, 
prezes Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia 
Menedżerów

Piotr Słupski,
przewodniczący Rady 
Nadzorczej Stoczni Remontowej 
Nauta i prezes Zarządu 
MS Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych

Tadeusz Zdunek, 
prezes Firmy Zdunek, 
przedstawicielem marek 
Renault i BMW w Trójmieście

Małgorzata Winiarska, 
prezes Zarządu i Dyrektor 
Naczelny Hotelu Haffner 
w Sopocie

Sławomir Koprowski, 
prezes zarządu spółki 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy
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W lecie w norweskim 
Trondheim przebywał 
Jarosław Struczyński, 
kasztelan gniewski,  
prezes zarządu Fundacji 
„Europejski Park 
Historyczny w Zamku 
Gniew”. 

Głównym celem wizyty było podpi-
sanie listu intencyjnego z partnerem 
norweskim Sverresborg Trondelag 
Folkemuseum  z Trondheim. Jest to 
niezwykle ważny element przygotowy-
wanej obecnie przez Fundację aplikacji 
do Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego o do-
tację na realizacje kolejnego projektu 
pt. Rewaloryzacja Zamku w Gniewie  
z przeznaczeniem na działalność edu-
kacyjną, kulturalną i historyczną Euro-
pejskiego Parku Historycznego. Prze-
widywany koszt projektu wynosi około 
30 mln PLN, przy 85 % dofinansowaniu 
z MFEOG . 

Po zakończonych sukcesem rozmo-
wach z partnerem norweskim, Jarosław 
Struczyński wziął udział w prestiżo-
wym Turnieju Rycerskim w Trondhe-
im, organizowanym w ramach najważ-
niejszego w Norwegii święta i odpustu 
Świętego Olafa, króla i męczennika. Nie 
byłby sobą, gdyby uległ Normanom. Po 
trzech dniach gonitw turniejowych zdo-
był  tytuł Champion Joust OFD Tourna-
ment 2013. To kolejny międzynarodo-
wy sukces gniewskiego kasztelana. 

W ramach tak pięknie rozpoczętej 
współpracy z Muzeum  Sverresborg, 
z wizytą studyjną do Gniewu przyby-
ła Pani Ingrid Galadriel Aune Nilsen, 
menadżer odpowiedzialna za realizację 
przyszłej umowy. Gniew wywarł na 

Kasztelan podbija 
Norwegów
Norwegia szykuje się do obchodów 
200-lecia swej konstytucji
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pani Ingrid wspaniałe wrażenie a za-
kończenia wizyty na pewno nie zapo-
mni. Ponieważ Norweżka spieszyła się 
na spotkanie w Warszawie, obecny wła-
ściciel Zamku zaoferował z rycerskim 
gestem, że osobiście damę do stolicy 
odwiezie. Nie, nie na białym koniu, 
tylko prywatnym helikopterem. Kasz-
telan odprowadził białogłowę do dra-
binki, wsiadła, śmigło ruszyło, helikop-
ter wzbił się w powietrze. Po godzinie 
gniewski rycerz nawiązał telefoniczny 
kontakt z właścicielem Zamku, aby do-
wiedzieć się jak minęła podróż.

Doskonale – usłyszał - tylko nam Nor-
weżka z helikoptera wypadła...

Ponieważ w słuchawce najpierw za-
padła cisza a potem wyraz niewątpliwie 
łaciński, dodał: Ale nie denerwuj się. 
Zdążyłem ją złapać.

Sprawa wyglądała tak. Kiedy już he-
likopter wylądował, jego pilot wysko-

czył pierwszy, aby podać niewieście ry-
cerską prawicę, coby jej się wygodnie 
i bezpiecznie wysiadało. Niestety dama, 
snać nie przyzwyczajona do takich ho-
norów, próbowała sama zejść po dra-
bince i w dodatku zapętliła się w prze-
wodach słuchawek, które zapomniała 
zdjąć. Dalej już wiemy. Poleciała w dół 
i wpadła prosto w rycerskie ramiona.

To chyba doskonałe przygotowanie 
do kolejnych wspólnych przedsięwzięć 
i świetna międzynarodowa promocja 
Gniewu. Już teraz planowane są wspól-
ne przedsięwzięcia w Gniewie i Tron-
dheim. Niecodzienna okazja zdarzy się 
już w maju 2014 roku. Norwegowie 
obchodzić będą 200-lecie uchwalenia 
swej konstytucji, która, mówiąc nawia-
sem, dotąd obowiązuje – po nielicznych 
poprawkach i uzupełnieniach. 

Przyszłoroczny jubileusz skłonił nor-
weską Partię Socjalistyczną Lewicy 
(SV) do zgłoszenia poprawki do kon-
stytucji, mającej polegać na przekształ-
ceniu norweskiej monarchii w republi-
kę. Wtedy król Harald V wraz z rodziną 
pomachaliby 17 maja społeczeństwu 
z balkonu pałacu po raz ostatni, a na-
stępca tronu książę Haakon oraz jego 
córka księżniczka Ingrid byliby w przy-
szłości zwolnieni z ciężkiego obowiąz-
ku noszenia korony i mogliby swobod-
nie wybierać drogę kariery zawodowej 
nie będąc w niewolniczym obowiązku 
służenia monarchii. Niestety dynastii aż 
tak bardzo nie ciąży korona i związane 
z noszeniem jej obowiązki. A są rze-
czywiście trudne do udźwignięcia. Król 
Harald, zgodnie ze stuletnią tradycją, 
musi w dniu 17 maja stać na balkonie 
i uchylać cylindra przed każdą grupą 
dziecięcą, która – najczęściej z muzy-
ką, defiluje w dole. W ubiegłym roku 
musiał to zrobić 120 razy. Ręka może 
rozboleć. 

Społeczeństwo niestety też nie jest za 
nowoczesnością. Oni szczycą się swoją 
monarchią. Zatem światłe zamiary so-
cjalistycznej lewicy pewnie spełzną na 
niczym.  
Anna Kłos
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najnowsze, elbląskie biuro  pomorskie-
go funduszu pożyczkowego mieści się 
pod adresem stary rynek 66/67 
(tuż obok charakterystycznej 
dla starego miasta bramy targowej). 
biuro rozpocznie działalność 2 stycznia.

Pod koniec listopada Pomorski Fun-
dusz Pożyczkowy zakończył udziela-
nie pożyczek w ramach Umowy (już 
trzeciej z kolei w historii spółki) Ope-
racyjnej Pożyczka Globalna Inicjatywa 
JEREMIE. Zakończony w listopadzie 
projekt rozpoczął się na początku 
2013 roku i trwał 11 miesięcy.

- Początkowo planowaliśmy udzie-
lanie pożyczek przez dwa lata, jednak 
zainteresowanie ze strony przedsię-
biorców było na tyle duże, że wszyst-
kie środki zostały rozdysponowane 
prawie dwa razy szybciej - podkreśla 
Waldemar Długiński.

Pożyczki udzielane przez PFP w ra-
mach umowy "Pożyczka Globalna" 
skierowane były do mikro i małych 
przedsiębiorstw a maksymalna kwota 

o którą mogli ubiegać się przedsię-
biorcy wynosiła 500 tysięcy złotych. 
Ofertę PFP cechowało wyjątkowo 
atrakcyjne oprocentowanie ( w prze-
dziale od 2 do 6,2 procenta) i 5 letni 
okres spłaty (z maksymalną 6 mie-
sięczną karencją spłaty kapitału) - nic 
więc dziwnego, że udzielono łącznie 
276 pożyczek.

- Na realizację programu otrzyma-
liśmy od Menadżera Funduszu JERE-
MIE, Banku Gospodarstwa Krajowego 
30 mln złotych, a suma udzielonych 
pożyczek wynosi dokładnie 33 138 
936,84. Różnicę stanowi wkład własny 
jaki Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
musiał wnieść do każdej pożyczki - 
dodaje Waldemar Długiński.

Jak się okazało - atrakcyjnymi i ni-

skooprocentowanymi pożyczkami 
zainteresowane były firmy z wielu róż-
nych branż - transportowej, gastro-
nomicznej czy też medycznej. Wśród 
276 udzielonych pożyczek znalazło 
się aż 103 pomorskich startupów (ina-
czej - starterów) czyli przedsiębiorców 
dopiero rozpoczynających swoją dzia-
łalność w biznesie lub działających 
krócej niż 24 miesiące. Właśnie takim 
firmom pożyczki PFP mogły pozwolić 
na rozwinięcie skrzydeł czy też reali-
zację niezbędnych inwestycji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa 
w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

276 pożyczek przez 11 miesięcy z Inicjatywy JEREMIE

Biuro w Elblągu

jak się okazało - atrakcyjnymi 
i niskooprocentowanymi pożyczkami 
zainteresowane były firmy z wielu 
różnych branż - transportowej, 
gastronomicznej czy też medycznej.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
będzie działał także 
w Warmińsko-Mazurskim
po raz pierwszy w swojej historii pomorski FuNdusz pożyczkowy będzie udzielał pożyczek także 
przedsiębiorcom z tereNu województwa warmińsko-mazurskiego.  w stycZniu 2014r. otwarte 
Zostanie biuro fundusZu w elbląGu, a spółka ZacZnie udZielać pożycZki mikro i małym firmom w ramach 
proGramu operacyjneGo roZwój polski wschodniej. do roZdysponowania jest kwota 5 mln Złotych.

Elbląskie biuro Pomorskiego Funduszu Pożyczko-
wego rozpocznie działalność 2 stycznia 2014 roku 
pod adresem Stary Rynek 66/67 (tuż obok charakte-
rystycznej dla Starego Miasta Bramy Targowej). Na 
miejscu każdy przedsiębiorca będzie mógł się do-
wiedzieć o ofercie niskooprocentowanych pożyczek 
skierowanych do mikro i małych przedsiębiorstw. 
A będzie ona wyjątkowo atrakcyjna, gdyż Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy podpisał z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego Umowę Operacyjną - Pożyczka 
Globalna w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej na kwotę 5 milionów złotych.

- Przedsiębiorcom będziemy oferowali w ramach 
projektu pożyczki z oprocentowaniem 4,2 -4,5 pro-
cent. Maksymalna wysokość pożyczki to kwota 300 
tysięcy złotych. Długość spłaty wynosi 5 lat, z moż-
liwą karencją w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Taka 
możliwość to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy 
pieniądze przeznaczą na inwestycje oraz przedsię-
biorców, którzy dopiero zaczynają swoją działalność 
w biznesie i potrzebują jakiegoś czasu aby rozkręcić 
firmę. Odroczenie spłaty kapitału jest bowiem wy-
godne dla przedsiębiorców i pozwala im na spłatę 
zobowiązań na przykład po zakończeniu inwesty-
cji - tłumaczy Waldemar Długiński, Dyrektor Pro-
gramu Mikrofinansowania w Pomorskim Funduszu 
Pożyczkowym.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
w ramach już podpisanej przez Fundusz umowy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będzie reali-
zowany w województwie warmińsko-mazurskim do 
wyczerpania środków jednak nie dłużej niż do 30 
kwietnia 2015r. Przedstawiciele PFP deklarują, że 
biuro w Elblągu nie jest rozwiązaniem tymczasowym 
a spółka stawia sobie za cel rozszerzenie działalności 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
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Na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 
konkursu „Teraz Polska Promo-
cja”. Już po raz siódmy Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego, 
Polska agencja Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych Sa, Polska 
Organizacja Turystyczna oraz 
Polska agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości zorganizowały konkurs 
na najlepszą pracę magisterską, 
dotyczącą promocji Polski.   

Tegoroczna edycja konkursu zebrała 
rekordową liczbę zgłoszeń – aż 124 
prace magisterskie. Ich tematyka do-
tyczyła głównie kwestii promocji tu-
rystycznej Polski, jej regionów, miast 
i produktów turystycznych, wizerunku 
Polski w świecie i instrumentów jego 
poprawy, dobrych praktyk w promo-
cji Polski, atrakcyjności inwestycyjnej 
miejsc, innowacyjności gospodarki 
Polski na tle Unii Europejskiej oraz 
niekonwencjonalnych sposobów fi -
nansowania przedsiębiorstw z sektora 
MŚP.

O wysokim poziomie merytorycznym 
prac świadczy fakt, że wszystkie nagro-
dy konkursowe zostały przyznane. Ka-

Finał konkursu 
„Teraz Polska Promocja”

pituła konkursu pod przewodnictwem 
prof. Alojzego Nowaka, prorektora 
UW, przyznała 3 nagrody główne ufun-
dowane przez PAIiIZ, PARP i POT, 8 
nagród specjalnych ufundowanych 
przez ministerstwa oraz IAM i Funda-
cję PZU, a także przyznała 5 wyróż-
nień. Pula nagród wyniosła 50 tys. zł.

-Młodzi patrzą na szansę budowy 
atrakcyjnego, nowoczesnego wizerun-
ku Polski o wiele bardziej pozytywnie 

niż pokolenie, które już jako dorosłe 
wchodziło w epokę wolnego rynku. 
Klucz do sukcesów w promocji Polski 
i jej dorobku to dobra edukacja. Inwe-
stowanie w naukę to dosłownie inwe-
stowanie w rozwój kraju – w podsumo-
waniu VII edycji konkursu powiedział 
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”.
(GB)
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WaRMIa I MaZURy
na kolejnych stronach publikujemy dodatek specjalny poświęcony tematyce

biznesu w rejonie warmii i mazur. to pierwszy tak duży dodatek na temat tego regionu 

w magazynie. materiały przygotował dziennikarz z regionu - rafał kadłubowski.

Gdyński deweloper Margo, został 
nowym inwestorem czteropiętrowe-
go apartamentowca - Willa Syrena 
w Elblągu. Firma z Trójmiasta przejęła 
działkę przy ul. Grobli Św. Jerzego od 
dotychczasowego właściciela - grupy 
Capital Park z Warszawy. Inwestorem 
zastępczym budowy obiektu miesz-
kalno-usługowego z 42 mieszkaniami, 
będzie elbląska Spółdzielnia „Parkowa”. 
Budynek posiadać będzie m.in. moni-
toring i podziemny garażowiec. Jego 
budowa potrwać ma 18 miesięcy.

Sękacz produkowany w Giżycku przez 
Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARK” 
zdobył ponownie certyfikat Ogólnopol-
skiego Programu Promocyjnego „Doceń 
polskie”, przyznany został mu też 
prestiżowy tytuł TOP PRODUKT. Produkt 
wpisany został w 2006 roku na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest członkiem 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Certyfikat „Doceń 
polskie” potwierdza, że nagrodzony 
nim artykuł spożywczy posiada polski 
akcent, jest produkowany w naszym 
kraju, z rodzimych składników lub 
zgodnie z tradycyjną recepturą i co 
istotne, że zdobył wysokie noty od Loży 
Ekspertów programu.

Margo wybuduje 
Willę Syrena

Mazurski Sękacz 
doceniony

- W perspektywie wielu lat Szymany 
będą prawdopodobnie jedynym portem 
obsługującym ruch lotniczy w całej pół-
nocno-wschodniej Polsce - powiedział 
podczas podpisania umowy marszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego 
Jacek Protas. - Bez lotniska ciężko mówić 
o znaczącym wzroście liczby turystów od-
wiedzających Warmię i Mazury, zwłasz-
cza gości zagranicznych. 

Prace projektowe obejmą przygotowanie 
koncepcji nowej, wydłużonej o 500 me-
trów, drogi startowej. Koncepcja uwzględ-
ni m.in. oświetlenie nawigacyjne, budowę 
drogi kołowania, płyty postoju, drogi tech-
nicznej i patrolowej wzdłuż ogrodzenia 
lotniska. Umowa obejmuje także projekt  
drogi dojazdowej od trasy krajowej nr 57 
do terminala pasażerskiego oraz lądowi-
sko dla śmigłowców.

Przetarg wygrało Biuro Studiów i Pro-
jektów Lotniskowych POLCONSULT, 
które zrealizuje zadania za 1,26 mln zło-
tych. 26 listopada umowę z wykonawcą, 
w obecności władz województwa podpi-
sał Leszek Krawczyk, prezes zarząd spół-
ki Warmia i Mazury. 

Tematem spotkania był marketing inter-
netowy. Prowadząca spotkanie starała się 
odpowiedzieć na pytanie - jak skutecznie 
promować towary i usługi oraz docierać 
do bieżących i potencjalnych klientów? 
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapo-
znać się z najnowszymi trendami w e-
marketingu. Zdobyć rzetelną wiedzę, jak 
skutecznie komunikować się z klientami 
oraz jak poruszać się pomiędzy dostępny-
mi narzędziami. 

- Ulotki, bannery reklamowe czy tego 

typu tradycyjne narzędzia wychodzą już 
z użycia, dlatego że są one nie mierzal-
ne – przekonywała zebranych Magdale-
na Pawłowska, marketer, przedsiębiorca 
i psycholog społeczny. - Możemy rozdy-
strybuować 20 tys. ulotek, ale nie wie-
my do końca, kto je dostanie i czy trafią 
one do odbiorcy. Natomiast prowadząc 
działania w Internecie, mamy szereg 
możliwości zbadania tego, co się dzieje 
z naszym przekazem reklamowym. Jeżeli 
wysyłamy mailing, to widzimy czy dana 

Na spotkaniu biznesowym 
o nowinkach w e-marketingu 

Nie tylko duże korporacje, ale i mały biznes może dużo zyskać dzięki 
dobremu wykorzystaniu mediów społecznościach – przekonywała 
przedsiębiorców z Elbląga i okolic Magdalena Pawłowska, specjalista 
od marketingu internetowego. 27 listopada w Elbląskim Parku 
Technologicznym odbyło się kolejne już Elbląskie Spotkanie Biznesowe, 
którego organizatorem była Elbląska Izba Gospodarcza Oddział 
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.  

osoba go przeczytała. Jeżeli wysyłamy 
filmik, to wiemy czy osoba ta obejrzała 
go do końca, czy tylko początek. Wiemy, 
czy ten przekaz trafił do klienta, czy nie. 
Mając taką bazę i wiedzę, możemy sobie 
te narzędzia dowolnie układać i dobie-
rać np. według tego, co się sprawdza czy 
jest skuteczne – podkreślała Pawłowska. 
Tuż po wykładzie, przedsiębiorcy w bez-
pośredniej rozmowie z Magdaleną Paw-
łowską, mogli liczyć na fachowe doradz-
two oraz otrzymali wskazówki dla wła-
snych kampanii marketingowych.

- Spotkanie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem lokalnego biznesu, przyszło 
blisko 25 przedstawicieli firm z Elbląg 
i okolic – informuje Malwina Wilma, Asy-
stentka Zarządu EIG o.RIGP. - Zaprasza-
my tych, którzy chcieliby zostać uczestni-
kami naszych spotkań, do wysłania maila 
do Elbląskiej Izby Gospodarczej na adres: 
elbląg@rigp.pl.

Na Warmii i Mazurach 
powstanie port lotniczy

Do połowy stycznia powstanie projekt pola wzlotów oraz innych 
elementów infrastruktury lotniska w Szymanach koło Szczytna. koncepcja 
obejmie także plany drogi dojazdowej od trasy krajowej nr 57.

- bez lotniska 
ciężko mówić 
o znaczącym 
wzroście liczby 
turystów
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biznesu w rejonie warmii i mazur. to pierwszy tak duży dodatek na temat tego regionu 

w magazynie. materiały przygotował dziennikarz z regionu - rafał kadłubowski.

Gdyński deweloper Margo, został 
nowym inwestorem czteropiętrowe-
go apartamentowca - Willa Syrena 
w Elblągu. Firma z Trójmiasta przejęła 
działkę przy ul. Grobli Św. Jerzego od 
dotychczasowego właściciela - grupy 
Capital Park z Warszawy. Inwestorem 
zastępczym budowy obiektu miesz-
kalno-usługowego z 42 mieszkaniami, 
będzie elbląska Spółdzielnia „Parkowa”. 
Budynek posiadać będzie m.in. moni-
toring i podziemny garażowiec. Jego 
budowa potrwać ma 18 miesięcy.

Sękacz produkowany w Giżycku przez 
Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARK” 
zdobył ponownie certyfikat Ogólnopol-
skiego Programu Promocyjnego „Doceń 
polskie”, przyznany został mu też 
prestiżowy tytuł TOP PRODUKT. Produkt 
wpisany został w 2006 roku na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest członkiem 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Certyfikat „Doceń 
polskie” potwierdza, że nagrodzony 
nim artykuł spożywczy posiada polski 
akcent, jest produkowany w naszym 
kraju, z rodzimych składników lub 
zgodnie z tradycyjną recepturą i co 
istotne, że zdobył wysokie noty od Loży 
Ekspertów programu.

Margo wybuduje 
Willę Syrena

Mazurski Sękacz 
doceniony

- W perspektywie wielu lat Szymany 
będą prawdopodobnie jedynym portem 
obsługującym ruch lotniczy w całej pół-
nocno-wschodniej Polsce - powiedział 
podczas podpisania umowy marszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego 
Jacek Protas. - Bez lotniska ciężko mówić 
o znaczącym wzroście liczby turystów od-
wiedzających Warmię i Mazury, zwłasz-
cza gości zagranicznych. 
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nicznej i patrolowej wzdłuż ogrodzenia 
lotniska. Umowa obejmuje także projekt  
drogi dojazdowej od trasy krajowej nr 57 
do terminala pasażerskiego oraz lądowi-
sko dla śmigłowców.

Przetarg wygrało Biuro Studiów i Pro-
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które zrealizuje zadania za 1,26 mln zło-
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sał Leszek Krawczyk, prezes zarząd spół-
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Tematem spotkania był marketing inter-
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typu tradycyjne narzędzia wychodzą już 
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działania w Internecie, mamy szereg 
możliwości zbadania tego, co się dzieje 
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wysyłamy mailing, to widzimy czy dana 

Na spotkaniu biznesowym 
o nowinkach w e-marketingu 
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którego organizatorem była Elbląska Izba Gospodarcza Oddział 
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.  

osoba go przeczytała. Jeżeli wysyłamy 
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snych kampanii marketingowych.

- Spotkanie cieszyło się dużym zainte-
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blisko 25 przedstawicieli firm z Elbląg 
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Na Warmii i Mazurach 
powstanie port lotniczy
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elementów infrastruktury lotniska w Szymanach koło Szczytna. koncepcja 
obejmie także plany drogi dojazdowej od trasy krajowej nr 57.
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Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nagrodził 
najlepsze inwestycje zrealizowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 
W ramach konkursu „Patent na projekt”, spośród ponad 100 zgło-
szonych przedsięwzięć, kapituła wybrała 10 laureatów.
 
Łącznie na konkurs wpłynęło 107 zgłoszeń od ponad 70 projek-
todawców z 31 miejscowości. Spośród zgłoszonych projektów 
Kapituła nominowała dwadzieścia najlepszych, a z nich wybrała 
dziesięciu zwycięzców. Laureatów poznaliśmy 19 listopada pod-
czas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej w Olsztynie. 
 
Wśród dziesięciu laureatów znaleźli się: 

- Gmina Miasto Ełk za projekt „Rozbudowa Technoparku w Ełku” 
- Hotel Warmia Restauracja Jakubowa Hanna Barbara Uryn za 
projekt „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu nad zale-
wowego poprzez wybudowanie w Hotelu Warmia centrum 
rekreacyjno-sportowego” 
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie za projekt 
„e-Pacjent – Rozbudowa systemu usług elektronicznych Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie” 
- MIK Małgorzata Grabowska za projekt „GrandHotelTIFFI 5*”  
- KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka 

Jawna za projekt „Unowocześnienie przedsiębiorstwa KACZKAN 
Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna poprzez 
budowę nowoczesnej hali produkcyjnej i zamontowanie w niej 
innowacyjnej linii do przetarcia i optymalizacji drewna” 
- Gmina Miejsca Szczytno wraz z partnerem Starostwo Powiato-
we w Szczytnie za projekt „e-Szczytno - budowa bezprzewodo-
wej sieci teleinformatycznej”  
- Gmina Olsztyn za projekt „Budowa Wodnego Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego” 
- Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Olsztynie za projekt 
„Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagroże-
niami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego”  
- Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie za 
projekt „Remont i adaptacja budynku kuchni i pralni Powiato-
wego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na ośrodek 
rehabilitacji” 
- Gmina Mikołajki za projekt „Budowa ekologicznej miniprzysta-
ni żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów” 
 
Zwycięzcy otrzymali statuetki „Patent na projekt”, natomiast 
nominowani dyplomy. Zostali także objęci promocją, obejmu-
jącą realizację filmu, prezentacją projektów w albumie podsu-
mowującym konkurs oraz promocją na stronach internetowych 
organizatora.

Mają Patent na projekt – wybrano 10 najlepszych inwestycji

Celem konkursu było przeprowadzenie 
szerokiej konfrontacji pomysłów doty-
czących wizji zagospodarowania histo-
rycznej wyspy i wyłonienie najlepszego 
rozwiązania programowego i przestrzen-
nego, które pozwoli wykreować współ-
czesną, atrakcyjną przestrzeń miejską. 
Architekci w swoich wizjach, lokowali na 
wyspie przede wszystkim funkcje miesz-

kaniowe, ale także handlowo-usługowe 
i turystyczne. 

Co ciekawe komisja konkursowa, zło-
żona m.in. z elbląskich i gdańskich archi-
tektów oraz przedstawicieli magistratu, 
nie przyznała pierwszego miejsca. Drugie 
miejsce przyznano pracowni Forum Archi-
tekci Lose Goncerzewicz S.J. z Wrocławia 
(nagroda 20 tys. zł). Laureatem trzeciego 

Nowe pomysły 
na Wyspę Spichrzów
8 listopada w Ratuszu Staromiejskim rozstrzygnięto konkurs na 
opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy 
Spichrzów w Elblągu. Zainteresowanie konkursem przerosło 
oczekiwania organizatorów. Wpłynęło 26 prac z kraju i jedna z Niemiec.

miejsca został Tomasz Głębowski z War-
szawy (15 tys. zł). Ponadto przyznano dwa 
wyróżnienia i trzy wzmianki honorowe. 
– Prace były bardzo ciekawe i zróżnico-
wane Nie ma jednego planu odbudowy 
Wyspy i trzeba znaleźć dla niej nowy 
klucz, szczególnie w warunkach ekono-
micznych zaznaczyła przez ogłoszeniem 
wyników dr inż. arch. Gabriela Rembarz. 
- Zasadą ma być zwrócenie zabudowy 
Wyspy w kierunku rzeki.

Zwycięskie projekty posłużą do sformu-
łowania ustaleń zawartych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu.

W Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu oddano 
do użytku nowy Blok Operacyjny 
wraz z Oddziałem anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz 
Centralną Sterylizatornią. To 
najważniejsze wydarzenie 
inwestycyjne w 25-letniej historii 
placówki i prawdziwy krok 
milowy w przyszłość. 

 
27 listopada uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Dyrektor Naczelna Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – 
Elżbieta Gelert, Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego –  Jacek Protas 
oraz Dyrektor ds. Techniczno-Eksploata-
cyjnych – Konrad Piechowiak.

Nowo wybudowane skrzydło szpita-
la, do którego przeniesiony został Blok 
Operacyjny, Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii oraz Centralna Steryli-
zatornia, to największa, jak dotąd, inwe-
stycja w historii Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu. Powierzchnia 
nowego pawilonu to około 11 tys. m². 
Budynek posiada dwie kondygnacje nad-
ziemne i jedną podziemną. Obiekt został 
oddany do użytku w jubileuszowym roku 
25-lecia działalności szpitala. Inwesty-
cja pochłonęła prawie 60 mln zł, z czego 
prawie 40 mln stanowiło dofinansowanie 

Nowe serce Szpitala na 25-lecie istnienia

z Unii Europejskiej. Dodatkowo nowe po-
mieszczenia zostały już na starcie wypo-
sażone w specjalistyczny sprzęt medycz-
ny najnowszej generacji o wartości ponad 
10 mln zł.

Pierwsze operacje na nowym Bloku 
Operacyjnym zaplanowano na 2 stycznia. 
Według szacunków w roku 2014 prze-
prowadzonych ich tu zostanie ponad 13 
tysięcy.
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6 grudnia w Ratuszu Staromiejskim 
w Elblągu odbyło się XXIX Walne Ze-
branie Delegatów Stowarzyszenia Gmin 
RP Euroregionu Bałtyk. Podczas po-
siedzenia uczestnicy dokonali wyboru 
przewodniczącego, którym jednogło-
śnie został prezydent Elbląga. Dokona-
no także składu komisji: Rewizyjnej, 
Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz 
Komisji Skrutacyjnej. Delegaci pod-
jęli również kilka uchwał dotyczących 
składki członkowskiej na rok 2014, 
przyjęcia planu dochodów i wydatków 
na rok 2014 oraz przyjęcia kierunków 
działania na przyszły rok.

Podczas Walnego Zebrania przekazano 
uczestnikom także informacje o realizo-
wanych przez Stowarzyszenie Projektach 
takich jak: Cul Art. II - Kultura i Sztuka. 
Krok. II. Nowa jakość edukacji, Toura-
ge - rozwój turystyki osób starszych 
w regionach peryferyjnych, Mały ruch  
graniczny Polski z Obwodem Kali-
ningradzkim FR - Teoria i praktyka, 
Euroregionalne Centrum Informacji - 
Współpraca z Obwodem Kaliningradz-
kim czy Szwajcarsko - Polski Program 
Współpracy. 

W nowo powstałym obiekcie wyod-
rębnione zostały trzy funkcjonalne czę-
ści: Inkubator Przedsiębiorczości, Park 
Technologiczny oraz Centrum Transfe-
ru Technologii. W sumie powstało sześć 
budynków biurowych i laboratoryjnych 
o łącznej powierzchni użytkowej ponad 
11 tys. m2. Inwestycja, której koszt cał-
kowity to blisko 69,5 mln zł, objęła tak-
że budowę dwóch dróg dojazdowych. 

Olsztyński Park Naukowo-Technolo-
giczny jest jedną z większych inwesty-
cji infrastrukturalnych Gminy Olsztyn. 
Swoje siedziby będą miały tu firmy two-
rzące nowoczesne technologie, głównie 
w dziedzinie informatyki, geodezji, 
mechatroniki, geodezji. Park pozwoli 
na kreowanie warunków dla wykorzy-
stywania naukowego i przemysłowego 
potencjału Olsztyna i regionu oraz sty-
mulowania rozwoju przemysłu zaawan-
sowanych technologii. 

Wszechstronną pomoc początkującym 
firmom i osobom planującym otwarcie 
własnego biznesu zaoferuje Inkuba-
tor Przedsiębiorczości. Natomiast Park 
Technologiczny umożliwi działającym 
już od dłuższego czasu przedsiębior-
stwom, dalszy rozwój w zakresie in-
nowacyjnych produktów i technologii. 

Drogowcy z Warmii i Mazur 
pracują obecnie na kilkunastu 
odcinkach dróg wojewódzkich. 
kierowcy odczują największe 
zmiany już w 2014 roku. 4 grudnia 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Olsztynie podpisano ostatnią 
umowę na brakujący odcinek 
odnawianego, północnego szlaku 
dróg wojewódzkich między 
Starą Różanką a kętrzynem 
i przebudowę ulic w samym 
mieście.  
 
- Warmia i Mazury to ciągle jeszcze 
obszar wykluczony komunikacyjnie, 
a pas przygraniczny jest szczególnie 
dotknięty tym problemem - mówi 
wicemarszałek Jarosław Słoma. 
- Staramy się patrzeć na region 
całościowo, dlatego tak intensywnie 
inwestujemy w infrastrukturę drogową 
na tym obszarze. To ogromny wysiłek 
dla naszego budżetu, nawet mimo 
dotacji unijnych, jednak jestem 
pewien, że nasza praca przełoży się na 
zadowolenie mieszkańców, turystów 
oraz uczestników małego ruchu 
granicznego. 
Kontrakt opiewa na  23 mln złotych. 
Droga łączy się z już modernizowaną 
trasą do Węgorzewa i dalej w kierunku 
Bań Mazurskich. W listopadzie oddano 
nowy odcinek Banie Mazurskie – 
Gołdap. Obecnie w województwie 
trwają inwestycje na kilkunastu 
odcinkach. Główne programy 
dotyczą przebudowy północnego 
szlaku tras wojewódzkich (odcinki 
Gołdap-Węgorzewo-Kętrzyn oraz 
Lidzbark Warmiński-Orneta-Pasłęk) 
oraz szlaku południowo-zachodniego 
(Nidzica-Działdowo-Lidzbark-Iława-
Susz). Równolegle prowadzone 
będą roboty między Kętrzynem 
a Mrągowem, które zapewnią lepszy 
dojazd z sieci dróg wojewódzkich do 
„szesnastki”. Inwestycje na większości 
dróg północnego szlaku zakończą 
się już w przyszłym roku. Z ostatnich 
odcinków drogowcy zejdą w 2015 
roku. Wartość zrealizowanych już 
inwestycji i podpisanych umów na 
modernizację dróg wojewódzkich na 
Warmii i Mazurach szacowana jest 
na miliard złotych.  - Dzisiaj mamy 
przyjemność podpisać umowę na 
realizację kolejnego, ostatniego już 
odcinka łączącego Gołdap i Pasłęk 
– mówi Witold Wróblewski, członek 
zarządu województwa. - Chodzi 
o fragment drogi nr 591 z Kętrzyna do 
Starej Różanki oraz ulic w Kętrzynie. 
Termin realizacji budowy drogi ustalono 
na 16 miesięcy, ale możliwe jest oddanie 
inwestycji do użytku wcześniej.

Z Mazur do Elbląga 
po nowych drogach

Już działa Olsztyński Park 
Naukowo-Technologiczny
6 listopada w stolicy Warmii i Mazur odbyło się uroczyste otwarcie 
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nowoczesny 
kompleks przy ul. Władysława Trylińskiego 2 umożliwi przedsiębiorcom 
rozwijanie działalności gospodarczej opartej o innowacje, a tym samym 
wzrost ich konkurencyjności. Jego powstanie było możliwe dzięki 
ponad 56,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. 

Z kolei Centrum Transferu Technologii 
będzie miejscem prowadzenia przez 
pracowników naukowych i studentów 
badań m.in. z zakresu biotechnologii, 
propagacji fal radiowych w jonosfe-
rze oraz satelitarnego pozycjonowania 
i nawigacji. 

Nowy Przewodniczący 
Euroregionu Bałtyk 

Olsztyn przygotował wyjątkowo atrak-
cyjną ofertę inwestycyjną. Zakończyła 
się realizacja nadjeziornych stref przed-
siębiorczości, w których wyznaczono 
działki do sprzedaży. - To profesjonal-
nie przygotowane działki inwestycyjne, 
które czekają na nabywców. Sprzedaż 
rozpoczynamy w przyszłym roku – in-
formuje Halina Zaborowska-Boruch, 
zastępca prezydenta Olsztyna.

Celem olsztyńskich projektów było 
stworzenie przedsiębiorcom warunków 
do inwestowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej poprzez komplekso-
we przygotowanie terenów inwestycyj-
nych. - Ważnym elementem tych trzech 

Przyjazne przestrzenie do inwestowania w Olsztynie
projektów było ich uspołecznienie 
poprzez wybudowanie ścieżek rowero-
wych i ścieżek spacerowych. Nie są to 
klasyczne, zamknięte działki ale otwar-
te, przyjazne przestrzenie do inwestowa-
nia – mówi wiceprezydent Zaborowska. 
Olsztyńskie strefy przedsiębiorczości są 
przeznaczone pod szerokie usługi tury-
styczne, kempingi, plaże, usługi sporto-
we, zieleń, parki leśne czy tereny ujęć 
wody pitnej. Strefy zajmują tereny nad 
jeziorem Krzywym – 11,36 ha gmin-
nych gruntów z przeznaczeniem pod in-
westycję , Zatoka Miła – 1,73 ha, Plaża 
Miejska – 3,84 ha, Słoneczna Polana - 
5,79 ha.

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk został wybrany 
Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin RP Euroregion Bałtyk. 
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6 grudnia w Ratuszu Staromiejskim 
w Elblągu odbyło się XXIX Walne Ze-
branie Delegatów Stowarzyszenia Gmin 
RP Euroregionu Bałtyk. Podczas po-
siedzenia uczestnicy dokonali wyboru 
przewodniczącego, którym jednogło-
śnie został prezydent Elbląga. Dokona-
no także składu komisji: Rewizyjnej, 
Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz 
Komisji Skrutacyjnej. Delegaci pod-
jęli również kilka uchwał dotyczących 
składki członkowskiej na rok 2014, 
przyjęcia planu dochodów i wydatków 
na rok 2014 oraz przyjęcia kierunków 
działania na przyszły rok.

Podczas Walnego Zebrania przekazano 
uczestnikom także informacje o realizo-
wanych przez Stowarzyszenie Projektach 
takich jak: Cul Art. II - Kultura i Sztuka. 
Krok. II. Nowa jakość edukacji, Toura-
ge - rozwój turystyki osób starszych 
w regionach peryferyjnych, Mały ruch  
graniczny Polski z Obwodem Kali-
ningradzkim FR - Teoria i praktyka, 
Euroregionalne Centrum Informacji - 
Współpraca z Obwodem Kaliningradz-
kim czy Szwajcarsko - Polski Program 
Współpracy. 

W nowo powstałym obiekcie wyod-
rębnione zostały trzy funkcjonalne czę-
ści: Inkubator Przedsiębiorczości, Park 
Technologiczny oraz Centrum Transfe-
ru Technologii. W sumie powstało sześć 
budynków biurowych i laboratoryjnych 
o łącznej powierzchni użytkowej ponad 
11 tys. m2. Inwestycja, której koszt cał-
kowity to blisko 69,5 mln zł, objęła tak-
że budowę dwóch dróg dojazdowych. 

Olsztyński Park Naukowo-Technolo-
giczny jest jedną z większych inwesty-
cji infrastrukturalnych Gminy Olsztyn. 
Swoje siedziby będą miały tu firmy two-
rzące nowoczesne technologie, głównie 
w dziedzinie informatyki, geodezji, 
mechatroniki, geodezji. Park pozwoli 
na kreowanie warunków dla wykorzy-
stywania naukowego i przemysłowego 
potencjału Olsztyna i regionu oraz sty-
mulowania rozwoju przemysłu zaawan-
sowanych technologii. 

Wszechstronną pomoc początkującym 
firmom i osobom planującym otwarcie 
własnego biznesu zaoferuje Inkuba-
tor Przedsiębiorczości. Natomiast Park 
Technologiczny umożliwi działającym 
już od dłuższego czasu przedsiębior-
stwom, dalszy rozwój w zakresie in-
nowacyjnych produktów i technologii. 

Drogowcy z Warmii i Mazur 
pracują obecnie na kilkunastu 
odcinkach dróg wojewódzkich. 
kierowcy odczują największe 
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w Urzędzie Marszałkowskim 
w Olsztynie podpisano ostatnią 
umowę na brakujący odcinek 
odnawianego, północnego szlaku 
dróg wojewódzkich między 
Starą Różanką a kętrzynem 
i przebudowę ulic w samym 
mieście.  
 
- Warmia i Mazury to ciągle jeszcze 
obszar wykluczony komunikacyjnie, 
a pas przygraniczny jest szczególnie 
dotknięty tym problemem - mówi 
wicemarszałek Jarosław Słoma. 
- Staramy się patrzeć na region 
całościowo, dlatego tak intensywnie 
inwestujemy w infrastrukturę drogową 
na tym obszarze. To ogromny wysiłek 
dla naszego budżetu, nawet mimo 
dotacji unijnych, jednak jestem 
pewien, że nasza praca przełoży się na 
zadowolenie mieszkańców, turystów 
oraz uczestników małego ruchu 
granicznego. 
Kontrakt opiewa na  23 mln złotych. 
Droga łączy się z już modernizowaną 
trasą do Węgorzewa i dalej w kierunku 
Bań Mazurskich. W listopadzie oddano 
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Gołdap. Obecnie w województwie 
trwają inwestycje na kilkunastu 
odcinkach. Główne programy 
dotyczą przebudowy północnego 
szlaku tras wojewódzkich (odcinki 
Gołdap-Węgorzewo-Kętrzyn oraz 
Lidzbark Warmiński-Orneta-Pasłęk) 
oraz szlaku południowo-zachodniego 
(Nidzica-Działdowo-Lidzbark-Iława-
Susz). Równolegle prowadzone 
będą roboty między Kętrzynem 
a Mrągowem, które zapewnią lepszy 
dojazd z sieci dróg wojewódzkich do 
„szesnastki”. Inwestycje na większości 
dróg północnego szlaku zakończą 
się już w przyszłym roku. Z ostatnich 
odcinków drogowcy zejdą w 2015 
roku. Wartość zrealizowanych już 
inwestycji i podpisanych umów na 
modernizację dróg wojewódzkich na 
Warmii i Mazurach szacowana jest 
na miliard złotych.  - Dzisiaj mamy 
przyjemność podpisać umowę na 
realizację kolejnego, ostatniego już 
odcinka łączącego Gołdap i Pasłęk 
– mówi Witold Wróblewski, członek 
zarządu województwa. - Chodzi 
o fragment drogi nr 591 z Kętrzyna do 
Starej Różanki oraz ulic w Kętrzynie. 
Termin realizacji budowy drogi ustalono 
na 16 miesięcy, ale możliwe jest oddanie 
inwestycji do użytku wcześniej.

Z Mazur do Elbląga 
po nowych drogach

Już działa Olsztyński Park 
Naukowo-Technologiczny
6 listopada w stolicy Warmii i Mazur odbyło się uroczyste otwarcie 
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nowoczesny 
kompleks przy ul. Władysława Trylińskiego 2 umożliwi przedsiębiorcom 
rozwijanie działalności gospodarczej opartej o innowacje, a tym samym 
wzrost ich konkurencyjności. Jego powstanie było możliwe dzięki 
ponad 56,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. 

Z kolei Centrum Transferu Technologii 
będzie miejscem prowadzenia przez 
pracowników naukowych i studentów 
badań m.in. z zakresu biotechnologii, 
propagacji fal radiowych w jonosfe-
rze oraz satelitarnego pozycjonowania 
i nawigacji. 
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Olsztyn przygotował wyjątkowo atrak-
cyjną ofertę inwestycyjną. Zakończyła 
się realizacja nadjeziornych stref przed-
siębiorczości, w których wyznaczono 
działki do sprzedaży. - To profesjonal-
nie przygotowane działki inwestycyjne, 
które czekają na nabywców. Sprzedaż 
rozpoczynamy w przyszłym roku – in-
formuje Halina Zaborowska-Boruch, 
zastępca prezydenta Olsztyna.

Celem olsztyńskich projektów było 
stworzenie przedsiębiorcom warunków 
do inwestowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej poprzez komplekso-
we przygotowanie terenów inwestycyj-
nych. - Ważnym elementem tych trzech 

Przyjazne przestrzenie do inwestowania w Olsztynie
projektów było ich uspołecznienie 
poprzez wybudowanie ścieżek rowero-
wych i ścieżek spacerowych. Nie są to 
klasyczne, zamknięte działki ale otwar-
te, przyjazne przestrzenie do inwestowa-
nia – mówi wiceprezydent Zaborowska. 
Olsztyńskie strefy przedsiębiorczości są 
przeznaczone pod szerokie usługi tury-
styczne, kempingi, plaże, usługi sporto-
we, zieleń, parki leśne czy tereny ujęć 
wody pitnej. Strefy zajmują tereny nad 
jeziorem Krzywym – 11,36 ha gmin-
nych gruntów z przeznaczeniem pod in-
westycję , Zatoka Miła – 1,73 ha, Plaża 
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Podczas trwania Targów władze Elblą-
ga zorganizowały I Forum Inwestycyjne. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele bli-
sko 30 firm z obwodu kaliningradzkiego. 
- W mojej ocenie Elbląg posiada bardzo 
atrakcyjną ofertę, która odpowiednio wy-
korzystana umożliwi rozwój rosyjskich 

firm – uważa wiceprezydent miasta Ja-
nusz Hajdukowski.

Takim „magnesem” może być dla Ro-
sjan Specjalna Strefa Ekonomiczna, która 
działać będzie co najmniej do 2026 roku, 
a także ulgi w podatkach, pomocy przy 
zakładaniu działalności gospodarczej na 

 - Oferta Inkubatora skierowana jest nie 
tylko dla osób, które chcą uzyskać wspar-
cie na start prowadząc własną firmę, ale 
również dla osób, które pragną nawiązać 
nowe kontakty biznesowe, zaprezentować 
swoje usługi, czy dla tych osób, które do-
piero wchodzą na rynek pracy – informo-
wał podczas konferencji prasowej Dyrek-
tor EPT Paweł Lulewicz.

W ramach działania Inkubatora rozpo-
częła swoją działalność Rada Inicjatyw 
Innowacyjnych powołana przez Prezy-
denta Miasta Elbląg. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele uczelni wyższych, insty-
tucji i przedsiębiorstw w regionie. Rada 
pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą 
dotyczącą oferty oraz wyboru przyszłych 
lokatorów Inkubatora. Podczas pierwsze-
go posiedzenia pozytywnie zaopiniowała 
zgłoszenia 2 firm, które podpiszą umowę 
na udostępnienie powierzchni biurowej 
w Inkubatorze.

- Za pośrednictwem mediów chcieliśmy 
zaprosić wszystkich tych, którzy myślą 
o własnej działalności, ale, co istotne, In-
kubator nie wymaga, żeby od razu zakła-

dać działalność gospodarzą, płacić ZUS, 
czynsz  - podkreślał Paweł Lulewicz. - 
Odchodzimy od tego myślenia. Nie każdy 
chce od razu ponosić to ryzyko związane 
z własną działalnością gospodarczą, dla-
tego proponujemy tym, którzy przyjdą do 
inkubatora, dostęp do bazy danych kon-
kretnych projektów, ale też konkretnych 
ofert pracy.

Trwają przetargi 
na projekty linii 
tramwajowych 
w Olsztynie
12 firm i konsorcjów złożyło swoje 
oferty w przetargu na przygotowanie 
dokumentacji projektowej olsztyńskiej 
linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, 
zajezdni autobusowej przy al. Sikorskiego 
i przebudowy ulic i skrzyżowań. Do 
oceny zostało dopuszczonych 9 z nich. 
Ostatecznie w drugim etapie przetargu 
znalazło się tylko 5 oferentów. 
Ogłoszony został także kolejny przetarg 
związany z powrotem tramwajów do 
Olsztyna. Tym razem poszukiwani są 
chętni do zaprojektowania i zbudowania 
zajezdni tramwajowej, na terenie 
dzisiejszej bazy MPK Olsztyn przy ul. 
Kołobrzeskiej. 
Jak tłumaczy Urząd Miasta Olsztyna, 
po rozwiązaniu umowy z hiszpańskim 
wykonawcą FCC Construcción, który 
realizował projekt w formule „zaprojektuj 
i zbuduj” (odpowiadał także za 
przygotowanie projektów), zaistniała 
potrzeba wyboru nowych wykonawców. 
Dla sprawniejszej realizacji inwestycji 
miasto zdecydowało się podzielić 
projekt na mniejsze zlecenia i dlatego 
został ogłoszony osobny przetarg na 
wykonanie dokumentacji projektowej. 

71 metrów długości, 10 metrów szerokości 
oraz 2,3 metra maksymalnego zanurzenia 
ma wyremontowana w elbląskiej Stoczni 
barka. Zwodowana 15 listopada, jest 
największą jednostką, która będzie pływała 
po rzece Elbląg. 
Gdańska spółka Weko od 12 lat działa 
na terenie Elbląga. Firma specjalizuje się 
w transporcie materiałów budowlanych 
i węgla. Spółka posiada w sumie cztery 
barki i trzy pchacze.
- Do obwodu kaliningradzkiego 
transportujemy materiały budowlane, 
a stamtąd do Elbląga przywozimy węgiel – 
wyjaśnia Andrzej Kobylarz, prezes spółki.
Weko 06 – taką nazwę ma zwodowana 
barka – jest największą jednostką jaka 
dotąd pływała po rzece Elbląg. Barka 
trafiła do Elbląga z Czech – tam pływała po 
Łabie. Została wyremontowana w Stoczni 
Elbląg (od lutego tego roku właścicielem 
stoczni jest właśnie spółka Weko). Barka 
ma już za sobą pierwsze kursy do obwodu 
kaliningradzkiego.  
W 2014 roku władze spółki planują 
sprowadzenie z Czech kolejnej tego typu 
barki.

Takiej barki 
w Porcie jeszcze 
nie było

W EPT wystartował 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 
27 listopada w budynku Elbląskiego Parku 
Technologicznego zaprezentowano niedawno otwarty 
w tym miejscu Inkubator Przedsiębiorczości.

w ramach działania 
inkubatora rozpo-
częła swoją działal-
ność rada inicja-
tyw innowacyjnych 
powołana przez 
prezydenta miasta 
elbląg

Pierwsze takie Forum 
Inwestycyjne w Kaliningradzie
W dniach 28-30 listopada w kaliningradzie odbywały się Targi 
Gospodarcze pod nazwą „Wszystko do domu, hotelu, restauracji”. 
Swoje stoisko na targach miał m.in. Elbląg oraz kilkunastu elbląskich 
przedsiębiorców i przedstawiciele Elbląskiego klastra Turystycznego. 
Stoisko Elbląga było chętnie odwiedzane przez Rosjan. 

terenie Polski i preferencyjne kredyty in-
westycyjne dla firm.

Zainteresowanie forum przeszło naj-
śmielsze oczekiwania. Nie dość, że wzię-
ło w nim udział blisko 30 firm, to część 
przedsiębiorców od razu odpowiedziała 
na zaproszenie do Elbląga. Rosjanie od-
wiedzą miasto jeszcze w grudniu. Nato-
miast w styczniu przewidywane jest spo-
tkanie z kilkoma firmami z Kaliningradu 
zainteresowanymi szczegółową ofertą 
inwestycyjną miasta. W pierwszym kwar-
tale przyszłego roku planowane jest także 
kolejne tego typu forum. 
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Podczas trwania Targów władze Elblą-
ga zorganizowały I Forum Inwestycyjne. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele bli-
sko 30 firm z obwodu kaliningradzkiego. 
- W mojej ocenie Elbląg posiada bardzo 
atrakcyjną ofertę, która odpowiednio wy-
korzystana umożliwi rozwój rosyjskich 

firm – uważa wiceprezydent miasta Ja-
nusz Hajdukowski.

Takim „magnesem” może być dla Ro-
sjan Specjalna Strefa Ekonomiczna, która 
działać będzie co najmniej do 2026 roku, 
a także ulgi w podatkach, pomocy przy 
zakładaniu działalności gospodarczej na 

 - Oferta Inkubatora skierowana jest nie 
tylko dla osób, które chcą uzyskać wspar-
cie na start prowadząc własną firmę, ale 
również dla osób, które pragną nawiązać 
nowe kontakty biznesowe, zaprezentować 
swoje usługi, czy dla tych osób, które do-
piero wchodzą na rynek pracy – informo-
wał podczas konferencji prasowej Dyrek-
tor EPT Paweł Lulewicz.

W ramach działania Inkubatora rozpo-
częła swoją działalność Rada Inicjatyw 
Innowacyjnych powołana przez Prezy-
denta Miasta Elbląg. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele uczelni wyższych, insty-
tucji i przedsiębiorstw w regionie. Rada 
pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą 
dotyczącą oferty oraz wyboru przyszłych 
lokatorów Inkubatora. Podczas pierwsze-
go posiedzenia pozytywnie zaopiniowała 
zgłoszenia 2 firm, które podpiszą umowę 
na udostępnienie powierzchni biurowej 
w Inkubatorze.

- Za pośrednictwem mediów chcieliśmy 
zaprosić wszystkich tych, którzy myślą 
o własnej działalności, ale, co istotne, In-
kubator nie wymaga, żeby od razu zakła-

dać działalność gospodarzą, płacić ZUS, 
czynsz  - podkreślał Paweł Lulewicz. - 
Odchodzimy od tego myślenia. Nie każdy 
chce od razu ponosić to ryzyko związane 
z własną działalnością gospodarczą, dla-
tego proponujemy tym, którzy przyjdą do 
inkubatora, dostęp do bazy danych kon-
kretnych projektów, ale też konkretnych 
ofert pracy.

Trwają przetargi 
na projekty linii 
tramwajowych 
w Olsztynie
12 firm i konsorcjów złożyło swoje 
oferty w przetargu na przygotowanie 
dokumentacji projektowej olsztyńskiej 
linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, 
zajezdni autobusowej przy al. Sikorskiego 
i przebudowy ulic i skrzyżowań. Do 
oceny zostało dopuszczonych 9 z nich. 
Ostatecznie w drugim etapie przetargu 
znalazło się tylko 5 oferentów. 
Ogłoszony został także kolejny przetarg 
związany z powrotem tramwajów do 
Olsztyna. Tym razem poszukiwani są 
chętni do zaprojektowania i zbudowania 
zajezdni tramwajowej, na terenie 
dzisiejszej bazy MPK Olsztyn przy ul. 
Kołobrzeskiej. 
Jak tłumaczy Urząd Miasta Olsztyna, 
po rozwiązaniu umowy z hiszpańskim 
wykonawcą FCC Construcción, który 
realizował projekt w formule „zaprojektuj 
i zbuduj” (odpowiadał także za 
przygotowanie projektów), zaistniała 
potrzeba wyboru nowych wykonawców. 
Dla sprawniejszej realizacji inwestycji 
miasto zdecydowało się podzielić 
projekt na mniejsze zlecenia i dlatego 
został ogłoszony osobny przetarg na 
wykonanie dokumentacji projektowej. 

71 metrów długości, 10 metrów szerokości 
oraz 2,3 metra maksymalnego zanurzenia 
ma wyremontowana w elbląskiej Stoczni 
barka. Zwodowana 15 listopada, jest 
największą jednostką, która będzie pływała 
po rzece Elbląg. 
Gdańska spółka Weko od 12 lat działa 
na terenie Elbląga. Firma specjalizuje się 
w transporcie materiałów budowlanych 
i węgla. Spółka posiada w sumie cztery 
barki i trzy pchacze.
- Do obwodu kaliningradzkiego 
transportujemy materiały budowlane, 
a stamtąd do Elbląga przywozimy węgiel – 
wyjaśnia Andrzej Kobylarz, prezes spółki.
Weko 06 – taką nazwę ma zwodowana 
barka – jest największą jednostką jaka 
dotąd pływała po rzece Elbląg. Barka 
trafiła do Elbląga z Czech – tam pływała po 
Łabie. Została wyremontowana w Stoczni 
Elbląg (od lutego tego roku właścicielem 
stoczni jest właśnie spółka Weko). Barka 
ma już za sobą pierwsze kursy do obwodu 
kaliningradzkiego.  
W 2014 roku władze spółki planują 
sprowadzenie z Czech kolejnej tego typu 
barki.

Takiej barki 
w Porcie jeszcze 
nie było

W EPT wystartował 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 
27 listopada w budynku Elbląskiego Parku 
Technologicznego zaprezentowano niedawno otwarty 
w tym miejscu Inkubator Przedsiębiorczości.

w ramach działania 
inkubatora rozpo-
częła swoją działal-
ność rada inicja-
tyw innowacyjnych 
powołana przez 
prezydenta miasta 
elbląg

Pierwsze takie Forum 
Inwestycyjne w Kaliningradzie
W dniach 28-30 listopada w kaliningradzie odbywały się Targi 
Gospodarcze pod nazwą „Wszystko do domu, hotelu, restauracji”. 
Swoje stoisko na targach miał m.in. Elbląg oraz kilkunastu elbląskich 
przedsiębiorców i przedstawiciele Elbląskiego klastra Turystycznego. 
Stoisko Elbląga było chętnie odwiedzane przez Rosjan. 

terenie Polski i preferencyjne kredyty in-
westycyjne dla firm.

Zainteresowanie forum przeszło naj-
śmielsze oczekiwania. Nie dość, że wzię-
ło w nim udział blisko 30 firm, to część 
przedsiębiorców od razu odpowiedziała 
na zaproszenie do Elbląga. Rosjanie od-
wiedzą miasto jeszcze w grudniu. Nato-
miast w styczniu przewidywane jest spo-
tkanie z kilkoma firmami z Kaliningradu 
zainteresowanymi szczegółową ofertą 
inwestycyjną miasta. W pierwszym kwar-
tale przyszłego roku planowane jest także 
kolejne tego typu forum. 
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Po raz trzeci przedstawiciele promocji samorządów 
lokalnych spotkali się na Festiwalu Promocji 
Gospodarczej Warmii i Mazur. 28 i 29 listopada w Parku 
Technologicznym w Ełku, odbywały się konferencje, 
wystąpienia, debaty oraz warsztaty. W ramach 
festiwalu odbyła się także druga edycja konkursu na 
najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu 
terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego: 
„PRO Warmia Mazury” 2013.

Organizatorem corocznych spotkań o promocji regionu jest 
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Partnerem 
w organizacji Festiwalu było w tym roku miasto Ełk. Partne-
rem merytorycznym była natomiast spółka Citybell Consulting. 
W tym roku wydarzenie w całości poświęcone było promocji go-
spodarczej. – Charakter festiwalu dostosowany został do nasze-
go regionu – najważniejsze zadanie samorządu województwa to 
bowiem promocja gospodarcza – mówiła Anna Wasilewska z za-
rządu województwa warmińsko-mazurskiego. – Chcielibyśmy 
je realizować wspólnie z samorządami lokalnymi, pokazując, że 
jesteśmy regionem przyjaznym przedsiębiorcom. Wspólnymi si-
łami możemy wpływać na rozwój województwa.
 
Prezydent Ełku: Na sukces trzeba poczekać

Gospodarzem tegorocznego spotkania był Ełk, reprezentowany 
podczas festiwalu przez prezydenta Tomasza Andrukiewicza. – 
Większość z naszych miast może się pochwalić walorami tury-
stycznymi, dlatego musimy myśleć o wyróżnikach i o tym, w jaki 
sposób przyciągnąć uwagę przedsiębiorców – powiedział prezy-
dent. – Można u nas dobrze zainwestować, przykłady takich firm 
możemy przecież u nas znaleźć. Jednak często nastawieni jeste-
śmy na szybki sukces, a na ten trzeba czekać czasem kilka lat.

Festiwal w Ełku stał się także okazją do zaprezentowania kie-

runków promocji regionu na najbliższe lata – zgodnie zapropo-
nowanym przez samorząd województwa hasłem ,,Warmia Ma-
zury. Zdrowe życie, czysty zysk”. – Pokazujemy w ten sposób, że 
warmińsko-mazurskie to region wysokiej jakości życia - prężna 
gospodarka działa tu w harmonii ze środowiskiem naturalnym 
i społeczeństwem – powiedział Radosław Zawadzki, szef pro-
mocji regionu.
 
Giżycko, Działdowo, Mikołajki i Iława z najlepszą promocją

Istotnym elementem pierwszego dnia festiwalu było ogłosze-
nie zwycięzców drugiej edycji konkursu PRO Warmia Mazury 
2013 na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu 
terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Główną 
ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingo-
wych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych 
praktyk z zakresu komunikacji marketingowej, prowadzonej 
przez samorządy regionu. Do konkursu samorządy lokalne mo-
gły zgłosić projekty realizowane pomiędzy 1 września 2012 
roku a 31 października 2013 roku. Przypomnijmy – zeszłorocz-
na, pierwsza edycja zakończyła się zwycięstwem Ełku, Suszu 
i Pisza. Wręczenie nagród za rok 2013 oraz prezentacja najlep-
szych projektów nastąpiła podczas wieczornej, uroczystej gali. 
Nagrody przyznano w trzech kategoriach. W kategorii „Reklama 
w mediach i kompleksowe kampanie reklamowe” (tv, radio, pra-
sa, outdoor, internet, kampanie w mediach społecznościowych) 
za najlepszy uznano projekt „Jeziorak jednym z 7 nowych cudów 
Polski”, zgłoszony przez Urząd Miasta Iławy. W kategorii „Wy-
darzenie promocyjne” (eventy oraz działania niestandardowe) 
pierwszą nagrodę otrzymał projekt „Żeglarskie Grand Prix Ma-
zur o Puchar 7 Cudów Mazur”, zgłoszony przez Centrum Kultu-
ry „Kłobuk” w Mikołajkach w imieniu Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Mikołajkach. Wyróżnienie w tej samej kategorii zdobył 
projekt „Uroczyste otwarcie pierwszego w kraju Interaktywnego 
Muzeum Państwa Krzyżackiego”, zgłoszony przez Urząd Mia-
sta Działdowa. W ostatniej kategorii „Drukowane wydawnictwo 
promocyjne” (w tym szczególnie wydawnictwa o charakterze 
gospodarczym) laureatem zostało wydawnictwo „Inwestuj w Gi-
życku”, zgłoszone przez Urząd Miejski w Giżycku.

Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu był War-
mińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe“ Sp. z o. o. 
w Działdowie.
 
Na koniec warsztaty 
Ostatni dzień Festiwalu poświęcony był warsztatom, pozwa-
lającym lepiej poznać oraz przećwiczyć wybrane zagadnienia 
z zakresu promocji gospodarczej. Poruszano m.in. tematykę 
content marketingu w promocji gospodarczej samorządu teryto-
rialnego, przygotowania stron internetowych pod kątem potrzeb 
i oczekiwań inwestorów oraz wpływu organizacji wewnętrznej 
instytucji publicznej na promocję gospodarczą i współpracę 
z przedsiębiorcami. 

Tegoroczny festiwal był częścią kampanii promocyjnej, realizo-
wanej w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Ma-
zur 2013+”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Za nami III Festiwal Promocji 
Gospodarczej Warmii i Mazur

WARMIA I MAZURY
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Gmina Braniewo rozwija 
współpracę z Rosją i Chinami 
Gmina Braniewo razem z partnerami z Obwodu 
kaliningradzkiego, zamierza w 2014 roku zorganizować 
Międzynarodowe Forum Gospodarcze. To jeden 
z priorytetowych celów, trwającej od 2011 roku 
współpracy z rosyjską gminą Pioniersk. 

W 2013 r. doszło do historycznego wy-
darzenia w dziejach Gminy Braniewo. 
W lutym Gminę po raz pierwszy odwied-
zili przedstawiciele Dumy Obwodu Kalin-
ingradzkiego, na czele z przewodniczącą 
Dumy Mariną Orgiejewą, Deputowanymi 
oraz przedsiębiorcami. Tematem przewod-
nim spotkania było nawiązanie współpracy 
gospodarczej oraz współorganizacja 
Międzynarodowego Forum Gospodarc-
zego w roku 2014. Forum ma realnie 
zwiększyć szanse nawiązania współpracy 
w sektorze gospodarczym. Podczas lu-
towej wizyty rosyjscy partnerzy odwied-
zili m.in. lokalnych przedsiębiorców 
z terenu gminy Braniewo. Jak podkreśla 
Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, 
podjęta współpraca może przyczynić się 
do pozyskania potencjalnych inwestorów 
ze strony rosyjskiej na terenie gminy.

 
 
Chińczycy zainteresowani gminą

Oprócz dobrze rozwijającej się 
współpracy ze stroną rosyjską, w 2013 
r. gmina nawiązała także kontakty 
z delegacją chińskich przedsiębiorców 
z prowincji Zhejiang. Podczas sierpnio-
wej wizyty gości z Chin na terenie gminy 
Braniewo, Wójt Sielicki zachęcał chińskie 
firmy do zainwestowania w pobliżu 
granicy z Rosją.

 Wizyta była konsekwencją kontaktów 
Urzędu oraz Wójta z Polską Agencją In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych, które 
intensywnie się rozwijają. Inwestorów 
z Chin interesowało, jakie są możliwości 
inwestowania i rozwijania współpracy 
pod kątem sąsiedztwa gminy z Obwodem 
Kaliningradzkim. Pochodzący z Yiwu, 
potocznie zwanego rajem handlowym 
oraz Pekinu goście, byli zainteresowani 
rozwijaniem handlu oraz produkcją.

- Mam wielkie nadzieje związane z tą 
wizytą – mówi Wójt Tomasz Sielicki. 
- Przedstawiliśmy gościom tereny, na 
których mogliby realizować swoje koncep-
cje. Będę chciał skojarzyć z inwestorami 
z Chin również naszych przedsiębiorców. 

Wizyta z całą pewnością nie zaowocuje 
natychmiastowymi chińskimi inwestycja-
mi w gminie, tym bardziej, że Chińczycy 
wydają się bardzo ostrożni w lokowaniu 
swojego kapitału. - Zainteresowanie 
naszą gminą bardzo cieszy, ale cieszyć 
będzie jeszcze bardziej, gdy pojawią się 
konkretne działania – podsumowuje Wójt 
Sielicki.
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Po raz trzeci przedstawiciele promocji samorządów 
lokalnych spotkali się na Festiwalu Promocji 
Gospodarczej Warmii i Mazur. 28 i 29 listopada w Parku 
Technologicznym w Ełku, odbywały się konferencje, 
wystąpienia, debaty oraz warsztaty. W ramach 
festiwalu odbyła się także druga edycja konkursu na 
najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu 
terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego: 
„PRO Warmia Mazury” 2013.

Organizatorem corocznych spotkań o promocji regionu jest 
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Partnerem 
w organizacji Festiwalu było w tym roku miasto Ełk. Partne-
rem merytorycznym była natomiast spółka Citybell Consulting. 
W tym roku wydarzenie w całości poświęcone było promocji go-
spodarczej. – Charakter festiwalu dostosowany został do nasze-
go regionu – najważniejsze zadanie samorządu województwa to 
bowiem promocja gospodarcza – mówiła Anna Wasilewska z za-
rządu województwa warmińsko-mazurskiego. – Chcielibyśmy 
je realizować wspólnie z samorządami lokalnymi, pokazując, że 
jesteśmy regionem przyjaznym przedsiębiorcom. Wspólnymi si-
łami możemy wpływać na rozwój województwa.
 
Prezydent Ełku: Na sukces trzeba poczekać

Gospodarzem tegorocznego spotkania był Ełk, reprezentowany 
podczas festiwalu przez prezydenta Tomasza Andrukiewicza. – 
Większość z naszych miast może się pochwalić walorami tury-
stycznymi, dlatego musimy myśleć o wyróżnikach i o tym, w jaki 
sposób przyciągnąć uwagę przedsiębiorców – powiedział prezy-
dent. – Można u nas dobrze zainwestować, przykłady takich firm 
możemy przecież u nas znaleźć. Jednak często nastawieni jeste-
śmy na szybki sukces, a na ten trzeba czekać czasem kilka lat.

Festiwal w Ełku stał się także okazją do zaprezentowania kie-

runków promocji regionu na najbliższe lata – zgodnie zapropo-
nowanym przez samorząd województwa hasłem ,,Warmia Ma-
zury. Zdrowe życie, czysty zysk”. – Pokazujemy w ten sposób, że 
warmińsko-mazurskie to region wysokiej jakości życia - prężna 
gospodarka działa tu w harmonii ze środowiskiem naturalnym 
i społeczeństwem – powiedział Radosław Zawadzki, szef pro-
mocji regionu.
 
Giżycko, Działdowo, Mikołajki i Iława z najlepszą promocją

Istotnym elementem pierwszego dnia festiwalu było ogłosze-
nie zwycięzców drugiej edycji konkursu PRO Warmia Mazury 
2013 na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu 
terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Główną 
ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingo-
wych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych 
praktyk z zakresu komunikacji marketingowej, prowadzonej 
przez samorządy regionu. Do konkursu samorządy lokalne mo-
gły zgłosić projekty realizowane pomiędzy 1 września 2012 
roku a 31 października 2013 roku. Przypomnijmy – zeszłorocz-
na, pierwsza edycja zakończyła się zwycięstwem Ełku, Suszu 
i Pisza. Wręczenie nagród za rok 2013 oraz prezentacja najlep-
szych projektów nastąpiła podczas wieczornej, uroczystej gali. 
Nagrody przyznano w trzech kategoriach. W kategorii „Reklama 
w mediach i kompleksowe kampanie reklamowe” (tv, radio, pra-
sa, outdoor, internet, kampanie w mediach społecznościowych) 
za najlepszy uznano projekt „Jeziorak jednym z 7 nowych cudów 
Polski”, zgłoszony przez Urząd Miasta Iławy. W kategorii „Wy-
darzenie promocyjne” (eventy oraz działania niestandardowe) 
pierwszą nagrodę otrzymał projekt „Żeglarskie Grand Prix Ma-
zur o Puchar 7 Cudów Mazur”, zgłoszony przez Centrum Kultu-
ry „Kłobuk” w Mikołajkach w imieniu Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Mikołajkach. Wyróżnienie w tej samej kategorii zdobył 
projekt „Uroczyste otwarcie pierwszego w kraju Interaktywnego 
Muzeum Państwa Krzyżackiego”, zgłoszony przez Urząd Mia-
sta Działdowa. W ostatniej kategorii „Drukowane wydawnictwo 
promocyjne” (w tym szczególnie wydawnictwa o charakterze 
gospodarczym) laureatem zostało wydawnictwo „Inwestuj w Gi-
życku”, zgłoszone przez Urząd Miejski w Giżycku.

Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu był War-
mińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe“ Sp. z o. o. 
w Działdowie.
 
Na koniec warsztaty 
Ostatni dzień Festiwalu poświęcony był warsztatom, pozwa-
lającym lepiej poznać oraz przećwiczyć wybrane zagadnienia 
z zakresu promocji gospodarczej. Poruszano m.in. tematykę 
content marketingu w promocji gospodarczej samorządu teryto-
rialnego, przygotowania stron internetowych pod kątem potrzeb 
i oczekiwań inwestorów oraz wpływu organizacji wewnętrznej 
instytucji publicznej na promocję gospodarczą i współpracę 
z przedsiębiorcami. 

Tegoroczny festiwal był częścią kampanii promocyjnej, realizo-
wanej w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Ma-
zur 2013+”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Za nami III Festiwal Promocji 
Gospodarczej Warmii i Mazur

WARMIA I MAZURY
WARMIA I MAZURY

Gmina Braniewo rozwija 
współpracę z Rosją i Chinami 
Gmina Braniewo razem z partnerami z Obwodu 
kaliningradzkiego, zamierza w 2014 roku zorganizować 
Międzynarodowe Forum Gospodarcze. To jeden 
z priorytetowych celów, trwającej od 2011 roku 
współpracy z rosyjską gminą Pioniersk. 

W 2013 r. doszło do historycznego wy-
darzenia w dziejach Gminy Braniewo. 
W lutym Gminę po raz pierwszy odwied-
zili przedstawiciele Dumy Obwodu Kalin-
ingradzkiego, na czele z przewodniczącą 
Dumy Mariną Orgiejewą, Deputowanymi 
oraz przedsiębiorcami. Tematem przewod-
nim spotkania było nawiązanie współpracy 
gospodarczej oraz współorganizacja 
Międzynarodowego Forum Gospodarc-
zego w roku 2014. Forum ma realnie 
zwiększyć szanse nawiązania współpracy 
w sektorze gospodarczym. Podczas lu-
towej wizyty rosyjscy partnerzy odwied-
zili m.in. lokalnych przedsiębiorców 
z terenu gminy Braniewo. Jak podkreśla 
Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, 
podjęta współpraca może przyczynić się 
do pozyskania potencjalnych inwestorów 
ze strony rosyjskiej na terenie gminy.

 
 
Chińczycy zainteresowani gminą

Oprócz dobrze rozwijającej się 
współpracy ze stroną rosyjską, w 2013 
r. gmina nawiązała także kontakty 
z delegacją chińskich przedsiębiorców 
z prowincji Zhejiang. Podczas sierpnio-
wej wizyty gości z Chin na terenie gminy 
Braniewo, Wójt Sielicki zachęcał chińskie 
firmy do zainwestowania w pobliżu 
granicy z Rosją.

 Wizyta była konsekwencją kontaktów 
Urzędu oraz Wójta z Polską Agencją In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych, które 
intensywnie się rozwijają. Inwestorów 
z Chin interesowało, jakie są możliwości 
inwestowania i rozwijania współpracy 
pod kątem sąsiedztwa gminy z Obwodem 
Kaliningradzkim. Pochodzący z Yiwu, 
potocznie zwanego rajem handlowym 
oraz Pekinu goście, byli zainteresowani 
rozwijaniem handlu oraz produkcją.

- Mam wielkie nadzieje związane z tą 
wizytą – mówi Wójt Tomasz Sielicki. 
- Przedstawiliśmy gościom tereny, na 
których mogliby realizować swoje koncep-
cje. Będę chciał skojarzyć z inwestorami 
z Chin również naszych przedsiębiorców. 

Wizyta z całą pewnością nie zaowocuje 
natychmiastowymi chińskimi inwestycja-
mi w gminie, tym bardziej, że Chińczycy 
wydają się bardzo ostrożni w lokowaniu 
swojego kapitału. - Zainteresowanie 
naszą gminą bardzo cieszy, ale cieszyć 
będzie jeszcze bardziej, gdy pojawią się 
konkretne działania – podsumowuje Wójt 
Sielicki.
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Nowoczesna jednostka będzie pełniła 
funkcję statku badawczego i labora-
torium. Statek umożliwi prowadzenie 
interdyscyplinarnych badań m.in. nad 
zmianami klimatu, stanem wód czy 
układem prądów morskich, które w 
istotny sposób wpływają na środowisko 
morskie.

Dla Nauty nie jest to pierwszy kontrakt 
na budowę tego typu jednostki. W maju 
tego roku w konsorcjum ze stocznią 
Crist Nauta rozpoczęła budowę  nowo-
czesnego katamaranu badawczego dla 
Uniwersytetu Gdańskiego – Oceano-
graf. Statek będzie wykorzystywany do 
interdyscyplinarnych badań fauny i flo-
ry Morza Bałtyckiego. Oprócz obserwa-

W Naucie powstanie 
kolejny statek badawczy
Stocznia Nauta zbuduje nowoczesny 
statek badawczy dla Uniwersytetu 
w Goeteborgu.

eteborgu mówią, iż budowa tak zaawan-
sowanej technologicznie jednostki jest 
szansą, by wykształcić kolejne poko-
lenie młodych, wszechstronnych  na-
ukowców, którzy zajmą się prowadze-
niem badań dna morskiego.

Statek będzie miał 45 m długości i bę-
dzie ważył ok. 800 t. Na pokładzie jed-
nostki oprócz załogi będzie mogło prze-
bywać 20 osób. Jednostka zastąpi eks-
ploatowany od 40 lat statek badawczy 
Skagerak. Mimo większych rozmiarów 
nowa jednostka będzie zużywała ok. 
40% mniej paliwa, co pozwoli spełnić 
wyśrubowane normy związane z ochro-
ną środowiska. 

Oddanie jednostki do użytku jest pla-
nowane w marcu 2015 r.

Stocznia Remontowa Nauta należy do 
grupy MARS Shipyards & Offshore, 
zarządzanej przez należący do Agencji 
Rozwoju Przemysłu Fundusz MARS 
FIZ. Nauta specjalizuje się w budowie 
kadłubów i jednostek pływających, re-
montach i przeglądach klasowych jed-
nostek cywilnych oraz remontach i mo-
dernizacji jednostek wojskowych.(GB)

toriów znajdą się tu laboratoria oraz sala 
seminaryjna na zajęcia dydaktyczne.

Przedstawiciele Uniwersytetu w Go-
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Najmniejszy laptop w ofercie HP

firma hp poszerzyła swoją ofertę o kolejny 
interesujący produkt - pavilion 10 touchsmart. 
to najmniejszy laptop tej marki, ponieważ 
jego wyświetlacz liczy 
zaledwie 10 cali.

sercem notebooka 
został układ apu a4-1200 
temash marki amd oraz 
grafi ka radeon hd 8180, 
które wspiera 2 Gb pamięci 
operacyjnej ram. pavilion 
10 touchsmart posiada 
dotykowy panel o rozdziel-
czości 1366x768 pikseli, kom-
puter używa systemu operacyj-
nego windows 8.

Skaner wizytówek 
- wygoda dla biznesu

producenci sprzętu it postanowili uła-
twić życie biznesmenom, którzy biorą 
udział w imprezach targowych i wracają 
z nich z setkami wizytówek.  

Zamiast ręcznego przepisywania danych 
z takich wizytówek można je zeskanować 
specjalnym urządzeniem, które dodatkowo 
zsynchronizuje uzyskane dane z progra-
mem outlook, outlook express, urządzenia-
mi pda lub smartphonami. skanery wizytó-
wek dostąpne są na rynku już od dłuższego 
czasu, a jedno z nowszych urządzeń to 
cardscan executive fi rmy dymo. w zesta-
wie producent oferuje stacjonary skaner 
wizytówek plus oprogramowanie - program 
cardscan.

jego możliwości są imponujące, program 
bowiem synchronizuj dane z programami 
outlook, outlook express, smartfonami, 
urządzeniami palm oraz urządzeniami 
z systemem windows mobile, a także pro-
gramami windows contacts, act! standard 
i premium dla workgroups, Goldmine v6.7 
oraz lotus notes.

użytkownik może więc w  prosty sposób 
kategoryzować kontakty, wyszukiwać, sor-
tować, usuwać duplikaty, drukować etykiety 
i przypisywać adresy; dostępna jest także 
konsolidacji wszystkich danych kontak-
towych za pomocą metody przeciągania 
i upuszczania z wiadomości e-mail i witryn 
internetowych. nowość to dodatek outlook 
add-in umożliwiający skanowanie wizytó-
wek bezpośrednio do programu outlook.

hp wyposażył swój komputer w dysk 
o pojemności 320 Gb. dla klientów, którzy 
potrzebują większej ilości pamięci producent 

przygotował wersję z dyskiem 500 
Gb oraz funkcją bluetooth, której 
nie ma w podstawowej wersji. 

wbudowany akumulator ma 
pozwolić na około 4-5 godzin 
użytkowania.

hp pavilion 10 touchsmart 
kosztuje około 300 usd.

Firma kingston wprowadziła na rynek 
szyfrowane pamięci fl ash datatraveler 
Vault privacy 3.0 oraz datatraveler Vault 
privacy 3.0 anti-Virus. urządzenia ofe-
rują zabezpieczenia klasy korporacyjnej 
oraz dodatkową ochronę antywirusową.

pamięć datatraveler Vault privacy 3.0 to 
pierwsza szyfrowana pamięć fl ash z tech-
nologią usb 3.0 produkowana przez fi rmę 
kingston digital. oferuje ona przedsiębior-
stwom zabezpieczenia klasy korporacyjnej 
z 256-bitowym szyfrowaniem sprzętowym 
aes w trybie pracy Xts, zapewniającym 
silniejszą ochronę niż tryby cbc i ebc. 

Szyfrowana pamięć fl ash dla fi rm

dzięki temu, datatraveler Vault privacy 3.0 
gwarantuje 100-procentowe szyfrowanie 
poufnych informacji fi rmowych. dla zwięk-
szenia ochrony przed złośliwym oprogra-
mowaniem, dostępna jest również wersja 
pamięci z dodatkowym zabezpieczeniem 
antywirusowym.

oprogramowanie clevX drivesecurity 
dostarczane przez fi rmę eset jest łatwą 
do wdrożenia i prostą w użyciu (nie wy-
maga instalacji) ochroną antywirusową 
z pięcioletnią licencją. silnik eset nod32 
natychmiast powiadamia użytkownika 
o zagrożeniu, chroniąc w ten sposób za-
wartość pamięci przed: wirusami, spyware, 
trojanami, robakami i innymi internetowy-
mi zagrożeniami.

przedstawiciele kingston digital poinfor-
mowali, że stworzyli pamięć bezpiecznego 
przenoszenia danych fi rmowych w odpo-
wiedzi na ostatnie wydarzenia, podczas 
których doszło do wielu przecieków po-
ufnych informacji biznesowych, które były 
spowodowane zagubieniem, kradzieżą lub 
atakiem przez wirusy i robaki pamięci fl ash.
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Nowa na polskim rynku fi rma Fireweed Inc., któ-
ra specjalizuje się w customingu motocyklowym 
znalazła się wśród laureatów rankingu  Luksusowa 
Marka Roku 2013. To wielka przyjemność odbie-
rać nagrodę z tytułem Luksusowej Marki Roku. 

- Dzięki tego rodzaju rankingowi, można wybrać i polecić najlepsze 
produkty. Bardzo cieszę się, że wśród nich znalazł się Fireweed Inc., bo 
podstawą naszych działań jest najwyższa jakość - skomentował wy-
graną Thomas Ryżewski, prezes Fireweed Inc. 

Firma posiadająca swój Garaż w Warszawie specjalizuje się w custo-
mingu motocyklowym.Ręcznie produkowane części, siodła, sakwy 
i manetki są odniesieniem do stylizacji typu „OLD SCHOOL”. Firma 
oferuje kompletny serwis motocyklowy Harley Davidson oraz zimowe 
przechowanie i przygotowanie maszyn do kolejnego sezonu. Firewe-
ed Inc. to także klub, który wspiera budowę sieci kontaktów bizneso-
wych, organizuje zamknięte koncerty oraz spotkania z inspirującymi 
osobistościami.

LIFEstyle

Sunreef Yachts, światowy lider w projektowaniu i konstrukcji luk-
susowych katamaranów żaglowych, motorowych oraz superjach-
tów na zamówienie, kontynuuje globalną ekspansję otwierając 

Trzy hotele z województwa pomorskiego zna-
lazły się w czołówce rankingu Best Hotel Award 
2013 w kategorii hotel  1-3* nad morzem. Na 
pierwszym miejscu tego rankingu znalazła się Villa 
Baltica w Sopocie ( ten hotel wygrał także ubie-

głoroczną edycję rankingu w tej kategorii),drugie miejsce przypadło 
Hotelowi Nadmorskiemu w Łebie, a trzecie miejsce uzyskał gdyński 
Hotel Gdynia. Głosowanie trwało do 10 listopada. 

Organizatorem konkursu jest fi rma Global Hotels & Travels z siedzi-
bą w Krakowie, właściciel platformy rezerwuje.pl Ranking Best Hotel 
Award to nagroda branżowa o dosyć nietypowej formule, bo o wy-
borze najlepszych hoteli decydują wyłącznie ich goście.  W tego-
rocznym głosowaniu udział wzięło 15780 osób, które oddały łącznie 
28756 ważnych głosów. 

Sunreef Yachts 
otworzył biuro w Dubaju

lokalne biuro w Dubaju, w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Stocznia z siedzibą 
w Gdańsku, posiada już swoje oddziały 
w Fort Lauderdale w USA oraz w Szanghaju 
w Chinach. Firma prężnie rozwija swoją 

działalność na Bliskim Wschodzie biorąc udział w licznych pre-
stiżowych wydarzeniach oraz imprezach targowych w regionie, 
jak również prezentując swoje luksusowe jednostki w najbar-
dziej prestiżowych marinach. Jej działania rozwojowe są wspie-
rane przez Ambasady RP w krajach Zatoki Perskiej.

Katalizatorem rozwoju Sunreef Yachts na Bliskim Wschodzie 
była obecność jachtu motorowego, 70 Sunreef Power DAMRAK 
II, w rejonie Zatoki Perskiej od czerwca do końca września, br. 
Jednostka była dostępna na prywatne wizyty, próby morskie 
i prezentacje w luksusowych marinach: Emirates Palace Marina 
Abu Dhabi, Pearl Qatar Marina w Doha, Dubai International 
Club Marina oraz w Rixos Hotel the Palm w Dubaju. 

W marcu 2014 roku fi rma weźmie udział również w prestiżo-
wych targach Dubai International Boat Show.

Doceniono firmę 
Fireweed Inc.

Pomorskie hotele 
w czołówce rankingu

Dwa poziomy, dwa parkiety , scena, cztery bary,  taras z widokiem 
na najbardziej imprezową ulicę w Polsce oraz VIP Room na trzecim 
piętrze zaprojektowany przez stocznię budującą luksusowe kata-
marany - Sunreef Yachts. Taką właśnie ofertę ma luksusowy klub 
Vanity  z Sopotu, którego uroczyste otwarcie miało miejsce pod 
koniec listopada. Trzydniowe otwarcie było ważnym wydarzeniem 
towarzyskim, które zgromadziło trójmiejskich celebrytów, aktorów 
i ludzi biznesu. Jedną z atrakcji wydarzenia był koncer Margaret, 
autorki hitu „Thank You Very Much”.        

Klub Vanity
już otwarty

Vanity zapewnił imprezowiczom trzydnio-
wy maraton tańca.

Aktorka Katarzyna Figura przecięła 
wstęgę.

Koncert Margaret

Dariusz Michalczewski z małżonką 
Barbarą.

Wśród klubowiczów wypatrzyliśmy 
aktora Borysa SzycaKatarzyna FiguraKoncert Mariny
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Ponad dwa lata trwał gruntowny remont 
sopockiego Hipodromu. Uroczyste otwarcie 
obiektu 1 grudnia zgromadziło tłumy miesz-
kańców Sopotu, którzy obserwowali zawody 
jeździeckie. Na uroczystości wypatrzyliśmy 
również lokalnych samorządowców i wyko-
nawców remontu. Największą atrakcją był 
jednak Teatr Konny.

Otwarcie hipodromu

Od lewej: Łukasz Abgarowicz, prezes Polskie-
go Związku Jeździeckiego i Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu

Uroczystości towarzy-
szyły zawody jeździeckie
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Nowa na polskim rynku fi rma Fireweed Inc., któ-
ra specjalizuje się w customingu motocyklowym 
znalazła się wśród laureatów rankingu  Luksusowa 
Marka Roku 2013. To wielka przyjemność odbie-
rać nagrodę z tytułem Luksusowej Marki Roku. 

- Dzięki tego rodzaju rankingowi, można wybrać i polecić najlepsze 
produkty. Bardzo cieszę się, że wśród nich znalazł się Fireweed Inc., bo 
podstawą naszych działań jest najwyższa jakość - skomentował wy-
graną Thomas Ryżewski, prezes Fireweed Inc. 

Firma posiadająca swój Garaż w Warszawie specjalizuje się w custo-
mingu motocyklowym.Ręcznie produkowane części, siodła, sakwy 
i manetki są odniesieniem do stylizacji typu „OLD SCHOOL”. Firma 
oferuje kompletny serwis motocyklowy Harley Davidson oraz zimowe 
przechowanie i przygotowanie maszyn do kolejnego sezonu. Firewe-
ed Inc. to także klub, który wspiera budowę sieci kontaktów bizneso-
wych, organizuje zamknięte koncerty oraz spotkania z inspirującymi 
osobistościami.

LIFEstyle

Sunreef Yachts, światowy lider w projektowaniu i konstrukcji luk-
susowych katamaranów żaglowych, motorowych oraz superjach-
tów na zamówienie, kontynuuje globalną ekspansję otwierając 

Trzy hotele z województwa pomorskiego zna-
lazły się w czołówce rankingu Best Hotel Award 
2013 w kategorii hotel  1-3* nad morzem. Na 
pierwszym miejscu tego rankingu znalazła się Villa 
Baltica w Sopocie ( ten hotel wygrał także ubie-

głoroczną edycję rankingu w tej kategorii),drugie miejsce przypadło 
Hotelowi Nadmorskiemu w Łebie, a trzecie miejsce uzyskał gdyński 
Hotel Gdynia. Głosowanie trwało do 10 listopada. 

Organizatorem konkursu jest fi rma Global Hotels & Travels z siedzi-
bą w Krakowie, właściciel platformy rezerwuje.pl Ranking Best Hotel 
Award to nagroda branżowa o dosyć nietypowej formule, bo o wy-
borze najlepszych hoteli decydują wyłącznie ich goście.  W tego-
rocznym głosowaniu udział wzięło 15780 osób, które oddały łącznie 
28756 ważnych głosów. 

Sunreef Yachts 
otworzył biuro w Dubaju

lokalne biuro w Dubaju, w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Stocznia z siedzibą 
w Gdańsku, posiada już swoje oddziały 
w Fort Lauderdale w USA oraz w Szanghaju 
w Chinach. Firma prężnie rozwija swoją 

działalność na Bliskim Wschodzie biorąc udział w licznych pre-
stiżowych wydarzeniach oraz imprezach targowych w regionie, 
jak również prezentując swoje luksusowe jednostki w najbar-
dziej prestiżowych marinach. Jej działania rozwojowe są wspie-
rane przez Ambasady RP w krajach Zatoki Perskiej.

Katalizatorem rozwoju Sunreef Yachts na Bliskim Wschodzie 
była obecność jachtu motorowego, 70 Sunreef Power DAMRAK 
II, w rejonie Zatoki Perskiej od czerwca do końca września, br. 
Jednostka była dostępna na prywatne wizyty, próby morskie 
i prezentacje w luksusowych marinach: Emirates Palace Marina 
Abu Dhabi, Pearl Qatar Marina w Doha, Dubai International 
Club Marina oraz w Rixos Hotel the Palm w Dubaju. 

W marcu 2014 roku fi rma weźmie udział również w prestiżo-
wych targach Dubai International Boat Show.

Doceniono firmę 
Fireweed Inc.

Pomorskie hotele 
w czołówce rankingu

Dwa poziomy, dwa parkiety , scena, cztery bary,  taras z widokiem 
na najbardziej imprezową ulicę w Polsce oraz VIP Room na trzecim 
piętrze zaprojektowany przez stocznię budującą luksusowe kata-
marany - Sunreef Yachts. Taką właśnie ofertę ma luksusowy klub 
Vanity  z Sopotu, którego uroczyste otwarcie miało miejsce pod 
koniec listopada. Trzydniowe otwarcie było ważnym wydarzeniem 
towarzyskim, które zgromadziło trójmiejskich celebrytów, aktorów 
i ludzi biznesu. Jedną z atrakcji wydarzenia był koncer Margaret, 
autorki hitu „Thank You Very Much”.        

Klub Vanity
już otwarty

Vanity zapewnił imprezowiczom trzydnio-
wy maraton tańca.

Aktorka Katarzyna Figura przecięła 
wstęgę.

Koncert Margaret

Dariusz Michalczewski z małżonką 
Barbarą.

Wśród klubowiczów wypatrzyliśmy 
aktora Borysa SzycaKatarzyna FiguraKoncert Mariny
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Ponad dwa lata trwał gruntowny remont 
sopockiego Hipodromu. Uroczyste otwarcie 
obiektu 1 grudnia zgromadziło tłumy miesz-
kańców Sopotu, którzy obserwowali zawody 
jeździeckie. Na uroczystości wypatrzyliśmy 
również lokalnych samorządowców i wyko-
nawców remontu. Największą atrakcją był 
jednak Teatr Konny.

Otwarcie hipodromu

Od lewej: Łukasz Abgarowicz, prezes Polskie-
go Związku Jeździeckiego i Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu

Uroczystości towarzy-
szyły zawody jeździeckie
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Książka przybliża czytel-
nikowi doświadczenia 
praktyków branży inte-
raktywnej. Pozwoli po-
znać współczesne trendy 
w marketingu interneto-
wym, ukazać szerszy kon-
tekst zmian dokonujących 
się w Internecie, zrozu-
mieć, że nowoczesny mar-
keter to osoba kochająca 
technologie, oraz przede 
wszystkim wybrać sku-
teczną metodę realizacji 
kampanii marketingo- 
wych w internecie. Mar-
keting internetowy to dziś 
jedna z najbardziej skutecz-
nych form promocji i reklamy, w czasach kryzysu jest re-
medium dla firm, których nie stać na drogie formaty mar-
ketingowe, często stosowane w sposób nieprzemyślany. 
Książka powinna pozwolić na poznanie obecnych i przy-
szłych klientów, dla których internet jest miejscem, w któ-
rym chcą, lubią i zamierzają funkcjonować w przyszłości. 
Książka odpowiada na takie pytania jak: dlaczego Content 
is The King?, czym jest marketing 3.0?, dokąd zmierzają 
social media?, w jaki sposób skorzystać z fenomenu Big 
Data i automatyzować marketing? , jak przeprowadzić 
skuteczną kampanię e-mail i mobile marketingową?, jak 
budować przewagę konkurencyjną wykorzystując nowo-
czesne technologie?

Jest to pierwsza publikacja 
z serii Psychologia Biznesu 
– największego kompen-
dium wiedzy o nowoczesnej 
psychologii zarządzania. 
Znajomość oraz wykorzysta-
nie wiadomości związanych 
z tym zagadnieniem w prak-
tyce usprawni współpracę 
z ludźmi oraz efektywne 
kierowanie procesami orga-
nizacyjnymi. 

Niniejsza publikacja upo-
rządkowuje informacje na te-
mat coachingu biznesowego, 
a także przedstawia wiedzę 
na temat ram koncepcyjnych 
zagadnienia, zawodu coacha 
biznesowego, procesu co-
achingu i jego skuteczności 
oraz metod pracy z klientem.
Zaproponowany przez 
autorów model coachingu 
biznesowego jest połą-
czeniem trzech istotnych 
elementów procesu: klienta, 
organizacji i coacha. Jest to 
proces nieliniowy, zależny 
od wielu różnorodnych 
czynników, jednak ukie-
runkowany na osiągnięcie 
jednego uniwersalnego 
celu – poprawy efektywności 
funkcjonowania w struktu-
rach organizacji.
Jak wspominaliśmy, pu-
blikacja skupia się przede 
wszystkim na charakte-
rystyce zawodu coacha. 
Omawia kluczowe aspekty 
związane z motywacją 
i osobowością oraz kwestie 
dotyczące budowania relacji 
coach – klient. Jest to ważne 
zwłaszcza w przypadku lide-
rów, których kompetencje 

To najbardziej osobista 
z dotychczasowych ksią-
żek Sławomira Muturi – 
wieloletniego inwestora 
w nieruchomości, które-
mu udało się w wieku 43 
lat osiągnąć stan wolności 
finansowej. W książce opi-
suje swoją drogę do wol-
ności finansowej. Opo-
wiada od czego zaczął, 
jakie były jego założenia 
strategiczne, w jakie typy 
nieruchomości inwesto-
wał, jak finansował zaku-
py, jak zarządzał zakupio-
nymi mieszkaniami. Dzieli 
się też swoimi planami na 
przyszłość. A co robi Muturi na emeryturze? Dzieli się 
swoją wiedzą i doświadczeniem, popularuzuję ideę wol-
ności finansowej i dobre praktyki najmu. Dodatkowo Sła-
wek dużo podróżuje. Udało mu się odwiedzić wszystkie 
– bez wyjątku kraje na świecie. Co roku uczy się innego 
języka obcego. Potrafi już w siedmiu z nich opowiedzieć 
o wolności finansowej.

Mieszkania na wynajem
Moja droga do wolności finansowej
sławek muturi
mzuri, listopad 2013

Biznesowe nowości książkowe

E-Marketing. Współczesne trendy.
Pakiet startowy
jarosław królewski, paweł sala
pwn, listopad 2013

„Psychologia coachingu 
biznesowego”  
Zdzisław nieckarz, sylwia celińska-nieckarz
dorota Godlewska-werner

książka ukazała się nakładem harmonii universalis, 
a patronat nad nią objęli: 

pracodawcy rzeczpospolitej polskiej, 
uniwersytet Gdański,

stowarzyszenie coachingu biznesowego.
wwww.harmonia.edu.pl
www.univeraslis.com.pl

www.facbook.com/wydawnictwoharmonia

i wiedza są najistotniejszymi 
elementami skutecznego 
zarządzania. Warto podkreślić, 
że książka nie jest kolejną 
publikacja przedrukowaną 
z zagranicznych czasopism. 
Została napisana przez 
doświadczonych trenerów 
i – co ważne – wykładowców 
polskich uczelni, którzy po 
raz pierwszy na taką skalę po-
stanowili podzielić się swoją 
wiedzą.
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