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OD WyDAWcy:

Piotr Ruszewski

Z olbrzymią przyjemnością oddajemy 
w Państwa ręce kolejny, 29 numer Expres-
su Biznesu. Z przyjemnością tym większą, 
że tym razem prezentujemy nasz magazyn 
w całkiem nowej szacie graficznej, podzie-
lony na bloki tematyczne oraz – mamy 
nadzieję - lepiej dopasowany do potrzeb 
i oczekiwań naszych Czytelników. 

Lato mamy za sobą, ale - wbrew pozorom - 
był to bardzo pracowity okres, co potwier-
dzają informacje, analizy i raporty prezen-
towane na naszych łamach. Trójmiasto 
i Pomorze nieustannie się rozwija. 40-lecie 
obchodzi Port Północny, Naftoport notuje 
wysokie wyniki. Także śródlądzie wypada 
na tym tle znakomicie - prężnie rozwija 
się Port Elbląg, przed którym otwierają 
się obiecujące perspektywy. Zyski po Red 
Bull Air Race liczą samorządowcy, ale to 
hotelarze i restauratorzy są prawdziwymi 
zwycięzcami tego wyścigu.   

Nad tym, czy nie zmarnowaliśmy 25 lat 
polskiej wolności oraz nad możliwościami 
i przeszkodami lokalnego rozwoju zastana-
wia się Dariusz Męczykowski, radny sejmiku pomorskiego. A o łączeniu biznesu z pasją opo-
wiada Robert Pstrągowski, prezes firmy Armet Bis. 

Tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z dodatkiem „Warmia i Mazury”, gdzie znajdą Pań-
stwo wiadomości z tego malowniczego, słynącego nie tylko z turystyki, regionu. Zapraszamy 
także do Władysławowa po sezonie. 
Tym razem zaglądamy również do galerii oraz sprawdzamy, jak idą ze sobą w parze sztuka 
i finanse... Ponadto w numerze, jak zwykle, duża porcja wieści z życia „po godzinach” oraz 
nowinki lifestylowe - kulinaria, moda, gadżety i nowości książkowe. 
                           Zapraszamy do lektury!
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WYWIAD

- Mija 25 lat od kiedy odzyskaliśmy wol-
ność. Pamięta Pan tamte czasy, a także 
to, co się zmieniło w Polsce?

- Patrząc przez pryzmat mojej osoby 
to jest to okres, w którym zacząłem się 
rozwijać wraz z wolną Polską. Pamiętam 
doskonale czasy komunizmu i mechani-
zmy, które rządziły w naszym kraju. Moi 
rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. 
Z powodu tego, że nie przystąpili do spół-
dzielni i nie zapisali się do PZPR, pomimo 
licznych prób zmierzających do tego, byli 
mocno represjonowani. Ale dzisiaj są 
szczęśliwi, że nie mają w swoim życiorysie 
śladów skażenia tamtą epoką.

Rodzice przekazali mi głębokie wartości 
wiary katolickiej,  rodziny i patriotyzmu. 
W nowej Polsce spełniłem się jako na-
uczyciel, wychowawca. Moja rodzina żyje 
w wolnym kraju.

- No właśnie, rodzina. Jakie wartości Pan 
z niej wyniósł?

- Moi rodzice byli przedsiębiorczymi i pra-
cowitymi ludźmi. Prowadzili indywidu-
alne gospodarstwo rolne i widziałem ile 
wymaga to wysiłku z ich strony.
Sytuacja rolnictwa w 1989 roku była trud-
na, spadał dochód z produkcji rolniczej. 
Jako ludzie zaradni podjęli decyzję o pro-

wadzeniu działalności gastronomicznej. 
Przemianom ustrojowe po 1989 roku 
sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości. 
Ludzie zaczęli w większym stopniu ko-
rzystać z różnego rodzaju usług i decyzja 
moich rodziców okazała się strzałem 
w dziesiątkę. 
Od moich rodziców zaraziłem się bakcy-
lem przedsiębiorczości i zainspirowałem 
moją żonę Joannę, aby zajęła się dzia-
łalnością gastronomiczną. Prowadzimy, 
można powiedzieć, wspólnie zajazd 
i restaurację. W tym roku otworzyliśmy 
rybaczówkę nad naszym jeziorem, gdzie 
promujemy rybactwo i spożywanie dań 
rybnych.

PrzedsiębiorcA 
OD DZIECKA

z dAriuszem męczykowskim, WICEpRzEWODNICząCYM SEJMIKU 
WOJEWóDzTWA pOMORSKIEgO ROzMAWIA gRzEgORz BRYSzEWSKI.
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Cały czas wspieram żonę. Mamy nowe 
pomysły, które staramy się realizować, 
korzystając z przychylnego czasu dla 
przedsiębiorców.

- A patrząc przez pryzmat Pomorza, nie 
zmarnowaliśmy tych 25 lat wolności?

- Sądzę, że nie zmarnowaliśmy tych 25 
lat. Jadąc przez Polskę widzi się gołym 
okiem, że nasz kraj zmienia się. Tylko 
malkontenci nie dostrzegają, albo nie 
chcą tego dostrzec, że żyję się nam lepiej. 
Nie można zapomnieć o siermiężnej 
rzeczywistości PRL, która przegrywa w  
porównaniu z  każdą  dziedziną obecnego 
poziomu życia. Trzeba zdać sobie sprawę, 
że naszego opóźnienia gospodarczego nie 
da się nadrobić w tak krótkim czasie, ale 
patrząc na Pomorze jestem dumny, że tak 
dużo udało się nam już osiągnąć.

- Co należy zrobić, żeby żyło nam się 
jeszcze lepiej?

- Na pewno jest wiele spraw, które wy-
magają poprawy. Zaliczyć by tu można 
zmianę niektórych aktów prawnych, któ-
re ułatwiałyby życie Polakom. Uważam, 
że poprawy wymaga prawo budowlane 
i cały pakiet przepisów ułatwiających 
podejmowanie działalności gospodarczej. 
Obecne uregulowania często hamują 
przedsiębiorczość. Nie udało też się 
znacznie zmniejszyć bezrobocia, nie uda-
ło się też zrealizować niektórych inwe-
stycji związanych z infrastrukturą, szcze-
gólnie chodzi tu o drogi. Proces budowy 
dróg  w znacznym stopniu już następuje 
ale w tej dziedzinie musimy jeszcze tro-
chę nadrobić. Mówiąc o tym, co powinno 
się zmienić,  nie sposób przejść obojętnie 
obok funkcjonowania służby zdrowia. 
To jej niewydolność dotyka wszystkich 
Polaków i jej zreformowanie uważam za 
najpilniejsze zadanie.
Twierdzę, że reforma służby zdrowia 
w województwie pomorskim jest na 
dobrej drodze. Przykładem mogą być 
restukturyzowane szpitale w Gdańsku, 
Kościerzynie czy Kwidzynie.

- Może konieczna jest reforma władzy 
samorządowej, żeby żyło nam się jesz-
cze lepiej?

- Na temat reformy samorządowej spo-
tykam się z różnymi opiniami. Osobiście 
uważam, że jej największą zaletą jest 
uzyskanie przez organy samorządowe 
szerokich uprawnień. W demokratycz-
nym Państwie chodzi przecież o to, by 
wybrane przez społeczeństwo organy 
realizowały zadania zgodnie z jego oczeki-
waniami – począwszy od organów gmin-
nych. Mieszkańcy mogą swoje prawo do 

samodzielnego decydowania o swoich 
sprawach wykorzystać chociażby uczest-
nicząc w powoływaniu władz gminnych.
Myślę, że trójstopniowy podział podział 
terytorialny Polski sprawdza się. Dobrze 
podzielone kompetencje między gminy, 
powiaty i województwa służą realizacji 
zadań z zakresu polityki gospodarczo-
społecznej.

- Coraz częściej mówi się o likwidacji 
bądź konsolidacji powiatów, to dobry 
kierunek?

- Instytucja powiatu funkcjonuje w Polsce 
od dawna. Jeśli dobrze pamiętam to od 
XIV wieku. Powiaty zniesiono w 1975 
roku,a przywrócono w 1999 roku.
Ich przywrócenie może świadczyć, że ich 
funkcjonowanie było pozytywne. Uwa-
żam, że nie można ciągle robić reform 
terytorialnych, gdyż wprowadza to wiele 
zamieszania. Zatrzymajmy to, co się 
sprawdziło.
Likwidacja sądów nie był chyba do-
głębnie  przemyślaną decyzją. Wymiar 
sprawiedliwości nie powinien być dla 
społeczeństwa czymś „odległym”, po-
winien funkcjonować tak, by być jak 
najbliższej ludzi. Cieszę się, ze cofnięta 
została decyzja o łączeniu sądów, dzięki 
temu m.in Sąd w Kościerzynie będzie tak 
jak wcześniej obsługiwał powiat i będzie 
bliżej ludzi. 

- W tym roku mija też dziesiąta rocznica 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
To dobrze wykorzystany czas?

- Dziesiąta rocznica wstąpienia do EU 
skłania do refleksji czy warto było wstą-
pić w jej struktury. Obiektywnie trzeba 
przyznać, że to był dobry czas  dla Polski. 
Środki unijne pozyskane w ramach róż-
nych programów np. Infrastruktura i śro-
dowisko lub kapitał ludzki pozwoliły pod-
jąć różne działania. Przemierzając  zakątki 
naszego województwa nie sposób nie 
zauważyć zmian. Nie wielu obiektach za-
uważamy tablice informacyjne o tym, że 
w ich powstaniu pomogły środki unijne. 
Chciałbym zauważyć, że województwo 
pomorskie bardzo dobrze wykorzystuje 
fundusze pomocowe i trzeba ten kurs 
utrzymać, bo na następne lata mamy 
tych środków naprawdę dużo i trzeba je 
bezwzględnie wykorzystać.
 
- Jakie obszary najwięcej zyskały na 
wsparciu funduszy europejskich?

-Udział środków unijnych w przebudowa-
niu naszej pomorskiej, kaszubskiej rze-
czywistości jest znaczny. Przedsiębiorcy 
uzyskali wsparcie w ramach programu 
innowacyjna gospodarka, placówki 

oświatowe zrealizowały wiele projektów 
w ramach programu „wiedza, edukacja, 
rozwój”. Środki unijne pozwoliły zrewita-
lizować wiele obiektów kultury material-
nej związane z Kaszubami. Pozwoliły też 
dbać o duchowe dziedzictwo, finansując 
naukę języka kaszubskiego. Nie można 
zapomnieć o wpływie środków unijnych 
na polską wieś. Mamy coraz więcej go-
spodarstw rolnych na wysokim poziomie, 
rozwija się agroturyzm. Pomorskie wsie 
pięknieją, co dodaje uroku pejzażowi 
Pomorza. Jest na prawdę wiele miejsc 
w naszym województwie w które chętnie 
zapraszam zagranicznych gości i przy-
znam że sa zachwyceni tym co widzą. Nie 
sposób chyba wskazać obszaru, który nie 
zostałby objęty wsparciem finansowym 
a co za tym idzie nie zyskałby nowej 
odsłony.

- Dziękuje za rozmowę

WYWIAD

dAriusz męczykowski

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa pomorskiego 
(z ramienia platformy Obywatelskiej) 
przedsiębiorca, działacz sportowy 
(członek wojewódzkiej rady 
Szkolnych związków Sportowych)  
trener I ligowego zespółu piłkarek 
ręcznych UKS pCM Kościerzyna, 
Dyrektor zespołu Szkół w Nowej 
Karczmie, małżonka Joanna prowadzi 
zajazd i restaurację, mają dwójkę dzie-
ci: 16-letniego Oskara i 9 letnią Nikolę.

Dariusz Męczykowski z córką Nikolą, 
której pasją jest jeździectwo.
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z robertem Pstrągowskim, zAłOżYCIElEM I pREzESEM fIRMY 
ARMET BIS, NAgRODzONEJ MEDIAlNYM gRYfEM gOSpODARCzYM 2014, 

ROzMAWIA DOROTA KORBUT.
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WYWIAD

Hobby: rajdy 4x4, sporty wodne
sPort: narciarstwo, golf
kucHNiA: włoska i własnej żony
uLubioNe: filmy, muzyka, książki
wyPoczyNek: podróże Extreme  
4x4, nurkowanie

W życiu liczy siĘ
PAsJA
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Motocykl to coś więcej, niż tylko środek transportu
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- Armet Bis powstał w 1996 r. To był 
chyba dobry moment, żeby rozpocząć 
działalność produkcji i dostaw mebli 
do sklepów? Potem kolejno, w wyniku 
zapotrzebowania, powstał dział wy-
twarzania wyposażenia meblowego 
do biur i mebli hotelowych...

- Sprzedaż i ekspozycja towarów 
w sklepach zaczęła się „cywilizować”. 
Rynek przechodził metamorfozę z po-
pularnych giełd samochodowych, 

targowisk przenoszono się do boxów, 
pomieszczeń, które masowo adapto-
wano na sklepy. Zamieniano sprzedaż 
z „leżaków” czy „rozłożonej gazety” do 
bardziej przyjaznych dla klienta form 
ekspozycji towaru. 
W tym okresie zorganizowałem rów-
nież dystrybucję mebli sklepowych 
i drucianych na giełdach warzywno-
towarowych w większych miastach 
w Polsce. Tam robili zakupy hurtowe 
kierownicy sklepów i ich właściciele. 

W wielu przypadkach po-
trzeby i rozrastanie tych 
biznesów pozwoliły nam 
jako Armet Bis na roz-
wój i określenie potrzeb 
rynku.
Pobyt na giełdach przy 
granicy rosyjskiej i ukra-
ińskiej pozwolił na zawią-
zanie relacji biznesowych 
z Obwodem Kalinin-
gradzkim i Ukrainą. Od 
tego czasu współpracę, 
kontakty oraz prywatne 
relacje z osobami pocho-
dzenia rosyjskiego oce-
niam bardzo pozytywnie. 
W roku 2010 zdecydowa-
łem się na uruchomienie 
niezależnej działalności 
AB Vostok w Moskwie, 
która realizuje podobny 
kierunek, co w Polsce. 
Realizujemy projekty 
i wyposażenie wnętrz 
przestrzeni biznesowych 
i komercyjnych.
Na dzisiaj mamy partne-
rów, dla których realizuje-
my kompletne wyposaże-
nie oraz dostarczamy me-
ble według ich projektów 
we Francji (jeden z klien-
tów jest z nami od 1999 
r.), Skandynawii i ostatnio 
Anglii. Niedawno reali-
zowaliśmy inwestycję na 
Cyprze. Jesteśmy obecni 
w krajach nadbałtyckich, 
jak Litwa i Łotwa.
W Polsce koncentrujemy 
się natomiast na wyposa-
żaniu sklepów, stacji ben-
zynowych. W ostatnim 
czasie zbieramy doświad-
czenia w przestrzeniach 
znanych marek sieci fast 
food.

- Mówi Pan, że Polska oraz Pomorze to 
jeden wielki plac budowy.

- Wydarzenia takie, jak EURO i wyko-
rzystanie środków UNI były okazją do 
powstania wielu obiektów użyteczności 
publicznej i biznesowej. Tak się składa, 
że te obiekty mają przestrzenie, w któ-
rych bywają i pracują ludzie – więc za-
danie dla nas i partnerów biznesowych, 
bez których nie wszędzie moglibyśmy 
się znaleźć.
Zrealizowaliśmy dostawy mebli do kli-
nik i szpitali. Mieliśmy tę przyjemność, 
by spędzić trochę czasu przy realizacji 
prototypów i instalacji wyposażenia 
meblowego na stadionach i halach 
sportowych Trójmiasta. Mamy na kon-
cie realizację elementów i dostaw wy-
posażenia dla gdańskiego lotniska im. 
Lecha Wałęsy.
Na początku tego roku przy wsparciu 
handlowym naszego partnera zakoń-
czyliśmy dostawy prawie 1,5 tys. stano-
wisk pracy w biurowcach banku, który 
przeniósł siedzibę na Pomorze.
Parę lat wcześniej wyposażaliśmy wieżę 
kontrolną na – wówczas jeszcze woj-
skowym - lotnisku w Kosakowie. Jestem 
lokalnym, gdyńskim patriotą i liczyłem 
na to, że będzie to piękny początek 
większej inwestycji. Niestety, rzeczywi-
stość zweryfikowała plany.

- Prowadzi Pan intensywne życie – nie 
tylko stricte zawodowe? 

- To prawda. Od kilkunastu miesięcy 
włączyłem się bardziej bezpośrednio 
w działania firmy, kosztem działań 
w Rosji. Dzisiaj bardzo ważna jest ela-
styczność i usługi na wysokim pozio-
mie, przy jednoczesnym zapewnieniu 
niezawodnych rozwiązań, dostosowane 
do wymagań klientów i stałego dosko-
nalenia procesów z wykwalifikowaną 
kadrą. Wykorzystując ich kwalifikacje 
i chęć zdobycia wspólnie nowego do-
świadczenia, wprowadzamy zmiany 
w systemach zarządzania, organizacji 
i HR. Liczę, że dzięki zaangażowaniu 
w szkolenia i zmianę struktur, będę 
miał więcej czasu dla siebie i rodziny. 
Angażuję się również w rozmaite proce-
sy społeczne: akcje pomocy, fundacje, 
wspieranie imprez sportowych, gmin-
nych z udziałem dzieci, czy orkiestra 
świątecznej pomocy. W życiu musi być 
jednak miejsce na własne hobby i spra-
wy osobiste. „Uciekam” od kwestii 
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Na lodowatych bezdrożach Syberii
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zawodowych w rozmaite zajęcia – nur-
kowanie, narty, latanie, golf  W ogóle 
jestem fanem aktywnego wypoczynku. 
Sektor inwestycyjny, w którym działa-
my, to wysoce wyspecjalizowany i od-
powiedzialny proces. Dlatego ponad 
10 lat temu zrezygnowałem z udziału 
w RMST. Ale od tego czasu staram się 
chociaż raz na rok pojechać na wypra-
wę off-road lub motocyklową. Miałem 
okazję organizować i uczestniczyć 
w wyprawach po Skandynawii, Syberii, 
Mongolii, Rumunii, a nawet po Górach 
Skalistych w Ameryce Płd. Objechałem 
Krym motocyklem - teraz byłoby to 
pewnie niemożliwe.
W zeszłym roku z piątką przyjaciół 
z Polski, trzema pojazdami udaliśmy się 
na Ural przy temp. rzędu –50 stopni! 
Odwiedziliśmy jadąc „zimnikami” naj-
dalej wysunięte na północny wschód 
europejskie miasto Workuta. Latem nie 
ma szans tam dojechać. Lubię zimowe 
wyprawy – walkę z mrozem i samym 
sobą. Jestem tam, gdzie inni chcieliby 
pojechać na biwak. Uważam, że trzeba 
mieć i rozwijać potrzeby sportowe. 

Żeby być w ruchu na co dzień, staram 
się maksymalnie zarazić pasją aktywne-
go spędzania czasu moje dzieci – córkę 
i syna. Cieszę się, bo moja małżonka 
też z nami spędza ten czas, korzystamy 
na tym, jesteśmy razem. Co rusz mam 
dla nich plan: rowery, rolki czy kajaki... 
Szkoda, że nie w każdą sobotę.

- Czasem chyba ciężko jest oddzielić 
sprawy firmowe i rodzinne?

- Tak się składa, że moja żona rozpoczę-
ła własny meblowy biznes – projekto-
wanie i wyposażenie pokoi dziecięcych. 
Wiem, że to mnie czeka w niedługiej 
przyszłości - kolejna specyfika i charak-
ter mebli, jakie trzeba poznać, zaplano-
wać konstrukcje i wyprodukować. Na 
tę chwilę Ania jest fachowcem i skru-
pulatnie zbiera uwagi z rynku sygnali-
zując już, że potrzebne będą systemy 
meblowe jakie będzie produkowała 
nasza fabryka pod jej markę.
Cieszę się, że to też jej pasja i kibicuję 
dla Kids Concept. Poznaliśmy się zresz-
tą też trochę czasu temu na placu bu-

dowy i nasze relacje długo ograniczały 
się wyłącznie do sfery zawodowej. Na-
uczyliśmy się rozumieć potrzeby rynku 
inwestycyjnego i biznesu. Żona wie, że 
w Armet Bis ważny jest klient i on ma 
zawsze rację. 

- A czym dla Pana jest praca?

- Praca dla mnie to walka z czasem, 
projektem, przyzwyczajeniami i budże-
tem. Praca ma cieszyć, podczas pracy 
można zaistnieć w grupie, nawiązać 
relacje z innymi ludźmi, mieć satysfak-
cję, że się coś samemu zrobiło – zbudo-
wało, sprzedało.
Nacisk kładziemy na budowanie proce-
sów organizacji i jakości. Usprawnienie 
organizacji daje większy komfort pracy 
i przekłada się na wyniki. Najważniej-
szym ogniwem jest człowiek. Przycho-
dzi do pracy uśmiechnięty i ma cel, 
który może realizować różnymi meto-
dami, byleby finalnie było to zbieżne 
z celem firmy.

- Dziękuję za rozmowę.

WYWIAD
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dzieJe się 
- W GDyNi!

z mArkiem Łucykiem, DYREKTOREM gOSIR gDYNIA, 
ROzMAWIA DOROTA KORBUT.

- Jak ocenia Pan to, co działo się w tym 
sezonie w Gdyni pod względem sportu, 
rozrywki i rekreacji?

- Rok 2014 przejdzie do historii Gdyni 
jako czas, w którym po raz pierwszy 
zrealizowano projekty sportowe na nie-
spotykaną dotąd skalę. Z jednej strony 
– Red Bull Air Race Gdynia, największe 

wyścigi lotnicze na świecie. Potem – 
Herbalife Triathlon Gdynia i sensacyjna 
wiadomość, że w 2015 roku Gdynia 
gościła będzie prestiżowe zawody Iron-
man 70.3. A do tego cały czas kontynu-
ujemy projekty rekreacyjne – Gdyńskie 
Poruszenie i Aktywne Lato. Jednym 
słowem – dzieje się! 
Odbyły się regaty w ramach Volvo Gdy-

nia Sailing Days. Czołowi zawodnicy 
wszystkich klas żeglarskich, tnąc wody 
Zatoki Gdańskiej, zamienili okolice Ma-
riny Gdynia w arenę emocjonującego 
sportowego widowiska, jakiego próżno 
szukać w jakimkolwiek innym miejscu 
na świecie. Nie sposób nie wspomnieć 
także o Operacji Żagle Gdyni, czyli le-
gendarnym zlocie największych świato-
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wych żaglowców. 

- Red Bull Air Race to impreza na skalę, 
jakiej jeszcze nigdy przedtem nie było. 
Czy, Pana zdaniem, to wydarzenie 
spełniło oczekiwania pod względem 
promocji naszego miasta?

- Zdecydowanie tak. Red Bull Air Race 
pozwolił utrwalić wizerunek Gdyni jako 
miejsca, w którym możliwa jest orga-
nizacja przedsięwzięć sportowych na 
światowym poziomie. Gdynia stanęła 
w jednym szeregu z takimi miastami 
jak Las Vegas czy Abu Dhabi i spełniła 
wszystkie nadzieje, jakie w niej pokłada-
no. I to jest wspaniałe! 

- Jako samorządowiec zajmował się 
Pan głównie sportem. Jak ocenia Pan 
gdyńskie zaplecze sportowe?

- Infrastruktura zarządzana przez GOSiR 
to grupa najważniejszych i najbardziej 
znanych gdyńskich obiektów spor-
towych. Spośród nich niewątpliwie 
największą popularnością cieszy się 
Stadion Miejski, na którym wielokrotnie 
gościliśmy młodzieżowe reprezentacje 
Polski, a także najmłodszych piłkarzy – 
np. w ramach Pucharu Tymbarka „Z po-

dwórka na stadion” czy Coca Cola Cup. 
Funkcję pomocniczą dla Stadionu Miej-
skiego pełnią dwa boiska zlokalizowane 
w kompleksie GOSiR przy ul. Olimpij-
skiej. Boisko A posiada wysokiej klasy 
murawę, dzięki czemu może być wy-
korzystywane do treningów piłkarskich 
zespołów seniorskich. Natomiast na 
boisku B zakończyliśmy proces wymiany 
nawierzchni na trawę syntetyczną 3 
generacji, która spełniać będzie wymogi 
użytkowe zgodne z FIFA Quality Con-
cept for Football Turf Of The Methods 
dla poziomu FIFA 2 Standard. 

- GOSiR jest również administratorem 
dwóch hal sportowych – hali lekkoatle-
tycznej oraz hali gier?

- Pierwsza z nich wykorzystywana jest 
przede wszystkim do zajęć sportowych 
i rekreacyjnych. To tam odbywają się 
cotygodniowe zajęcia jogi, tai chi lub 
fitness, gromadzące setki uczestników. 
Z kolei w hali gier rozgrywają swoje 
spotkania ligowe drużyny Gdyńskiego 
Towarzystwa Koszykówki, a także zespół 
piłki ręcznej – Kar-Do Spójnia Gdynia. 
Kolejnym ważnym obiektem sporto-
wym jest Narodowy Stadion Rugby 
– posiadający wysokiej klasy sztuczną 

nawierzchnię, nowoczesny system 
oświetlenia oraz funkcjonalne zaplecze 
administracyjne. Popularny NSR to 
miejsce, z którego korzystają futboliści 
Seahawks, piłkarze Bałtyku Gdynia, Arki 
II Gdynia, drużyn juniorskich z Central-
nej Ligi Juniorów Arki i Bałtyku, liczne 
drużyny młodzieżowe, a przede wszyst-
kim – RC Arka Gdynia, mistrzowie Polski 
w rugby, jeden z najlepszych zespołów 
w Polsce.

- Przed objęciem stanowiska szefa GO-
SiR-u, był Pan dyrektorem Vistalu Łącz-
pol Gdynia. Czy z tego czasu pozostał 
jakiś sentyment do drużyny piłkarek 
ręcznych?

- Pełniona funkcja nie pozwala mi na 
wyróżnianie żadnego z gdyńskich klu-
bów, jednak jako kibic Vistalu staram się 
być z zespołem w jego najważniejszych 
momentach. Śledziłem poczynania 
naszych piłkarek, kiedy te w marcu zdo-
bywały Puchar Polski, później osobiście 
kibicowałem podczas meczu, po którym 
dziewczyny zdobyły brązowy medal 
PGNiG Superligi. Czytelników serdecz-
nie zachęcam do wspierania zarówno 
Vistalu, jak i pozostałych gdyńskich klu-
bów. Naprawdę warto!

powierzchnia działki: 40 915 m kw.
kubatura: 51 480 m sześc.
powierzchnia użytkowa: 9 100 m kw.
powierzchnia areny głównej: 1537 m kw.

wysokość nad areną: 12,5 m – 18,5 m
liczba miejsc na widowni: 4334 (dodat-
kowo na płycie areny – do 450)
liczba miejsc parkingowych: 246 dla 
samochodów osobowych (w tym 15 
dla samochodów osób niepełnospraw-

nych), 6 dla autokarów
projektanci: Karczewski & Bernier 
Architectes, ATI Architektura Technika 
Inwestycje, STALKO Kaczmarek S.J.
wykonawca: konsorcjum firm POLIMEX 
MOSTOSTAL S.A. i MEGA S.A. Gdynia

GDyNIA ARENA W LICZBACh:
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- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 
od wielu lat jest wiodącym produ-
centem urządzeń elektronicznych 
dedykowanych dla sieci TV kablowej 
i indywidualnych instalacji radiowo-
telewizyjnych i satelitarnych. Jak udało 
się osiągnąć taką pozycję i odnieść tak 
spektakularny sukces?

- Aby to wyjaśnić trzeba wrócić do po-
czątków działalności naszej firmy. Co 
prawda świętujemy 60-lecie, ale można 
powiedzieć, że powstanie firmy można 
datować na rok 1945. Nasi poprzednicy, 
w ramach zadań przywrócenia łączno-
ści na północy Polski – od Szczecina po 
Białystok – budowali sieć i produkowali 
sprzęt, który umożliwiał porozumiewa-
nie się. 

- Dlaczego zatem dopiero rok 1954 
uznawany jest za ten początkowy?

- Od tego roku firma rozpoczęła działal-
ność produkcyjną. Uruchomiono wtedy 
produkcję ręcznych łącznic telefonicz-
nych. Wówczas było to przedsiębior-
stwo państwowe. Przez te 60 lat firma 
rozwijała się, przez cały czas bazując na 
własnych rozwiązaniach technicznych. 
Kadra inżynieryjna rozwijała się, two-
rzyła nowe konstrukcje, nowe wyroby. 
Nigdy nasza firma nie kupowała od 
innych licencji, sami wypracowaliśmy 
to, czym dziś możemy się pochwalić. 
Wszystko w oparciu o własne zaplecze

60 LAt iNNowAcJi 
i DOśWiADczeNiA 

z ryszArdem bieLAwskim, pREzESEM zARząDU fIRMY 
gzT TElKOM-TElMOR Sp. z O.O., ROzMAWIA RAfAł KORBUT. 
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rozwojowe i kadrę inżynieryjno-
techniczną. 

- I tak zostało do dziś?

- Tak. Firma właśnie dlatego jest obec-
na na rynku przez tyle lat, że sprawa 
innowacji była u nas na porządku 
dziennym. Stworzyliśmy nowe opra-
cowania: łącznice ręczne, następnie 
łącznice automatyczne, centrale dla 
branży okrętowej, kolejowej, energe-
tycznej, itd. Potem zaprojektowaliśmy 
i zbudowaliśmy pierwszą elektroniczną 
centralę teleinformatyczną dla potrzeb 
transmisji danych, wówczas dalekopi-
su. Pierwsza cyfrowa centrala została 
opracowana wspólnie z Instytutem 
Łączności i ten najnowocześniejszy sys-
tem został wdrożony w naszej firmie. 
Dostaliśmy wtedy, w 1992 roku, złoty 
medal na Targach Poznańskich wła-
śnie za to opracowanie. Ale nie tylko 
TELMOR był producentem urządzeń 
teletechnicznych. Grupa inżynierów 
opracowała własny projekt, a było to 
wbrew kierownictwu Resortu Łączności 
i Ministrowi Łączności. Były to pierwsze 
urządzenia dla antenowych instalacji 
zbiorczych. W czasie, gdy w Polsce 
upowszechniał się odbiór telewizji, były 
potrzebne anteny. Aby upowszechnić 
i ułatwić odbiór sygnału telewizyjnego 
opracowano właśnie zbiorcze syste-
my. Na budynku wielorodzinnym był 
tylko jeden zespół antenowy, a każdy 
w mieszkaniu miał gniazdko. Było to 
wygodniejsze i tańsze rozwiązanie. 

- Co było dalej z przedsiębiorstwem 
w latach 90., gdy pojawiły się możliwo-
ści odbioru sygnału nadawanego przez 
wielu odbiorców, także satelitarnego?

- TELMOR już pod koniec lat 70 praco-
wał nad opracowaniem urządzeń do 
wielkich instalacji antenowych, dla kilku 
tys. odbiorców. I taki system powstał 
w Gdyni Chyloni, to był zalążek telewi-

MultiBAS - All in ONE - SWK-9216

zji kablowej w Polsce. Gdy nastał więc 
okres wielkich i znaczących zmian poli-
tycznych i gospodarczych, my wyszliśmy 
z inicjatywą stworzenia Stowarzyszenia 
Operatorów Kablowych, aby upo-
wszechniać właśnie te wielkie instalacje. 

- Telewizje kablowe zaczęły się wów-
czas bardzo szybko rozwijać. 

- Tak, w Polsce to był fenomen. Na jed-
nej z międzynarodowych konferencji 
dotyczącej telewizji kablowych zapytano 
„a ilu u was jest operatorów?”. Odpo-
wiedź była: kilkuset. Dlaczego aż tylu? 
Bo konserwatorzy działających zbior-
czych systemów antenowych zapro-
ponowali mieszkańcom, że wzbogacą 
ofertę programową poprzez instalację 
anteny satelitarnej i całego potrzebnego 
osprzętu. I za pieniądze, które zebrano 
od użytkowników, zaczęto rozbudowy-
wać te instalacje. My rozpoczęliśmy 
produkcję sprzętu, który był do tego 
niezbędny. Później ci prekursorzy stali 
się pierwszymi właścicielami sieci i ka-
blówki zaczęły się rozwijać. 

- I to rozwijać się bardzo szybko. Jak 
bardzo dziś są popularne?

- Obecnie ponad 40 proc. gospodarstw 
domowych w Polsce jest we władaniu 
kabla operatorów (to ok. 5 mln abonen-
tów). Dla tego rynku Telmor był ważnym 
dostawcą sprzętu, od gniazdek do stacji 
czołowych włącznie. Razem z rozwojem 
telewizji kablowych my rozwijaliśmy 
swoją ofertę. 

- Ale nadal ponad połowa gospodarstw 

pozostaje jednak poza zasięgiem ka-
blówek. Jaką ofertę TELMOR miał i ma 
dla nich?

- Nigdy nie zaniedbaliśmy odbiorcy indy-
widualnych. Opracowywaliśmy i unowo-
cześnialiśmy anteny szerokopasmowe, 
kierunkowe, dookólne, stacje czołowe, 
wzmacniacze – czyli całe małe instalacje 
do odbioru sygnału radiowo 

– telewizyjnego. Jednocześnie wciąż 
staraliśmy się wyprzedzić postęp tech-
niczny, opracowując najnowsze rozwią-
zania. I tak wiele lat temu założyliśmy, 
że kabel koncentryczny to rozwiązanie 
tymczasowe, które kiedyś zostanie 
zastąpione światłowodem. Rozpoczęli-
śmy produkcję urządzeń do transmisji 
optycznej. I dziś to jest faktem – włókno 
doprowadzane jest do odbiorców. 

- Czy zatem można powiedzieć, że dzię-
ki Telmorowi Pomorze stało się koleb-
ką telewizji kablowych w Polsce?Odbiornik optyczny MOB-729
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- Jak najbardziej, gdyż właśnie na bazie 
naszych urządzeń powstały sieci kablo-
we, które rozwinęły się na rynek ogól-
nopolski. Natomiast po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej otworzyły się dla 
nas drzwi do Europy. Sprzedajemy więc 
nasze produkty do klientów Europy Za-
chodniej. Eksport to dziś blisko 50 proc. 
naszej produkcji. 

- Jak udaje wam się wygrywać 
z konkurencją?

- Jakością i innowacyjnością, możliwo-
ścią szybkiego reagowania w zakresie 
zmian (głównie dotyczy to oprogramo-
wania, gdyż dziś większość naszych wy-
robów to nie tylko sam sprzęt, ale wła-
śnie oprogramowanie). A teraz otwiera 
się przed nami nowe wyzwanie. 

- Jakiego rodzaju to wyzwanie?

- W lutym 2013 r. weszło w życie rozpo-
rządzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakie muszą 
spełniać budynki mieszkalne. Przywraca 
ono do życia antenowe instalacje zbior-
cze. Do każdego mieszkania w budynku 
wielorodzinnym oddawanym do użytku 
musi być podłączony sygnał telewizyjny 
nadawany przez funkcjonujące trzy 
multipleksy cyfrowej TV naziemnej i 
z przekazu satelitarnego. Do tej pory 
operator kablowy mógł zawrzeć umowę 
z deweloperem, wykonywał instalację 
i miał monopol na dostarczanie usług, 
zaś dostęp do sygnału nadawanego 
drogą radiową nie był obowiązkowy. 

Teraz – potrzebne są więc anteny i cały 
sprzęt do takich instalacji. A to może 
zaoferować nasza firma.

- Jakie pan widzi ewentualne zagro-
żenia i w tym kontekście możliwości 
dalszego rozwoju firmy?

- Głównym zagrożeniem dla nas są 
firmy z Dalekiego Wschodu. Niestety 
te firmy nie są uczciwe, gdyż na rynku 
już pojawiły się podróbki sprzętu, który 
został opracowany i wykonany przez 
nas. Wyzwaniem dla Europy jest zatem 
właściwe zabezpieczenie przed takimi 
sytuacjami. Aby rywalizować musimy 
mieć nie tylko produkt bardzo innowa-
cyjny, ale też zastąpić pracę człowieka 
maszyną, aby móc konkurować z tanią 
siłą roboczą. I tą drogą Telmor od wielu 
lat kroczy. Naszym założeniem jest być 
jak najbliżej klienta, odpowiadać na 
jego oczekiwania, wyzwalać u niego 
popyt na pewne usługi, które będą dla 
niego przydatne. Jako przykład mogę 
podać lodówkę, która... sama będzie 
zamawiać produkty. Jeżeli wyjmie się 
np. jajka z pojemnika, lodówka auto-
matycznie sama zamówi w sklepie, 
korzystając z internetu. I to dziś już jest 
faktem. My nad urządzeniami, które 
zapewniają komunikację pomiędzy 
sprzętem AGD a internetem, pracujemy 
już od dawna. Musimy wciąż wycho-
dzić naprzeciw nowym oczekiwaniom 
i potrzebom. 

- Ale żeby takie nowe technologie 
opracowywać, trzeba prowadzić 

prace badawcze a także mieć wy-
kwalifikowaną kadrę inżynierską. 
Jak pan ocenia kształcenie zarówno 
naukowców, inżynierów, jak i wykwa-
lifikowanych pracowników? Czy jest to 
wystarczające?

- Będąc w gronie założycieli związku 
pracodawców na Pomorzu (dziś organi-
zacja nazywa się Pracodawcy Pomorza) 
uczestniczyliśmy w procesie zmian 
w edukacji. Po roku 90. protestowali-
śmy przeciwko likwidacji szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim. 
Dziś i my, i rząd, widzimy, że brakuje 
nam wykwalifikowanych pracowników, 
którzy będą potrafili obsługiwać no-
woczesne maszyny i urządzenia. Jeśli 
zaś chodzi o kadrę inżynieryjną to długi 
proces. Bo jest tak, że na stu inżynierów 
dziesięciu będzie dobrymi konstruk-
torami, a jeden będzie wybitny. Nam, 
aby rywalizować w globalnym świecie, 
potrzebni są ci wybitni. 

- Na koniec – jak podsumowałby pan 
te 60 lat działalności firmy?

- Od początku działalności przedsiębior-
stwa staraliśmy się opracowywać inno-
wacyjne rozwiązania, rozwijać się i stale 
być konkurencyjnym. Udało nam się 
przejść prywatyzację, nikt nas nie wyku-
pił, pracownicy i kadra menadżerska ma 
udziały własnościowe. Odpowiadamy 
za swój byt dziś, jutro i pojutrze. Po-
szliśmy własną ścieżką, byliśmy wierni 
naszym zasadom i dziś jesteśmy firmą 
otwartą na dalsze wyzwania.Antena asr classic
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Obiekt ruszy na terenie byłej Stocz-
ni Gdynia - powstaje bowiem dzięki 
współpracy dwóch pomorskich insty-
tucji - Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Gdynia oraz Pomor-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Park Konstruktorów ma spełniać 
oczekiwania wszystkich pomorskich 
innowatorów. Do tej pory brakowało 
bowiem przestrzeni, gdzie w małej 

skali można produkować prototypy, 
czy też próbne serie własnych wy-
nalazków. Działalność produkcyjna 
w branży wysokich technologii wy-
maga specjalistycznej infrastruktury, 

iNicJAtywA 
DlA KONsTRuKTORÓW

BIzNES BIzNES

Z pomieszczeń Parku Konstruktorów 
będą jednocześnie korzystały firmy 
współpracujące już z gdyńskim Parkiem 
Naukowo-Technologicznym (prowa-
dzonym przez UM Gdynia) i Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym (pro-
wadzonym przez Pomorską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną). 
Z oddalenia może to wyglądać na dzi-
waczną sytuację, gdzie dwa duże parki, 

które zamiast ostrej konkurencji między 
sobą realizują wspólnie duży projekt. 
Warto jednak podkreślić, że oba parki 
mają inny charakter działalności a Park 
Konstruktorów to już kolejny nasz 
wspólny projekt. Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna to nasz partner, 
z którym wyjątkowo dobrze nam się 
współpracuje i z którym łatwo realizo-
wać interesujące inicjatywy.

MIChAŁ GUć, 
Wiceprezydent Gdyni

W 2015 ROKU W gDYNI pOJAWI SIę NOWE, INTERESUJąCE MIEJSCE DlA TWóR-
CóW, ARTYSTóW, pROJEKTANTóW I INżYNIERóW - pARK KONSTRUKTORóW. 

urządzeń i przestrzeni. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest właśnie powstający 
Park Konstruktorów, który uzupełni 
dotychczasową ofertę Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego 
Gdynia oraz Gdańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego. Stanie on na 
terenie należącego do Pomorskiej SSE 
Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. 
BPNT to projekt PSSE poświęcony re-
witalizacji terenów po Stoczni Gdynia.  
- Powstanie Parku Konstruktorów to 
efekt naszych obserwacji ogromnego 
zainteresowania prototypowniami 
w gdyńskim parku. Dotychczas po-
wstały dwie prototypownie i ogromnie 
szybko zostały skomercjalizowane - 
podkreśla Michał Guć Wiceprezydent 
Gdyni. - Wiemy, że wiele firm dzia-
łających na terenie parków może się 
pochwalić planami i koncepcjami no-
watorskich urządzeń. Takie pomysły na 
razie mają formę danych komputero-
wych albo zostały opisane na deskach 
kreślarskich, w Parku Konstruktorów 
będą mogły zostać stworzone i prze-
testowane. W tym obiekcie będzie 
można także stworzyć próbne serie 
własnych wynalazków. 
Kamień węgielny pod budowę Parku 
Konstruktorów wmurowano w czerw-
cu, kilka miesięcy po tym wydarzeniu 
pomysłodawcy obiektu obserwują 
duże zainteresowanie ze strony trój-
miejskich firm działalnością w ramach 
tej koncepcji. Na tym etapie nie wia-
domo jednak jeszcze, jakie firmy będą 
działały w gdyńskim Parku Konstruk-
torów. 
- Podobnie, jak w przypadku Parku 

Naukowo-Technologicznego w Gdy-
ni, uczestnictwo w projekcie będzie 
poprzedzone oceną ze strony Rady 
Naukowej. A Rada będzie promowała 
kreatywne i innowacyjne pomysły. 
Takie, gdzie firma nie poprzestaje na 
używaniu nowoczesnej technologii 
tylko zajmuje się jej tworzeniem - za-
znacza Michał Guć. 

TAKżE DLA ARTySTÓW
 
Prototypownie i wzorcownie, które 
powstaną w Parku Konstruktorów 
mają być dostępne, oprócz projektan-
tów i inżynierów, także dla twórców 
i artystów. Pomysłodawcy obiektu 
podkreślają jednak, że zaproszenie do 
współpracy artystów nie oznacza jed-
nak stworzenia tam galerii sztuki. 
- Tworząc PPNT zakładaliśmy, że będą 
tam działały firmy z kilku konkretnych 
branż. Rzeczywistość okazała się jed-
nak bardziej skomplikowana i zgłasza-
ły się do nas firmy, które realizowały 
się w kilku różnych nowatorskich 
rejonach działalności jednocześnie. 
Podejrzewamy, że podobnie będzie 
w przypadku Parku Konstruktorów. 
Zapowiadając otwarcie obiektu na 
artystów mamy na myśli na przykład 
firmy, które zajmują się nowymi me-
diami, sztuką i prowadzą działalność 
komercyjną w tym zakresie - tłumaczy 
wiceprezydent Gdyni. 

WSPÓLNy POMySŁ, WSPÓLNE 
KORZyśCI
 
W ramach projektu budowy Parku 

Konstruktorów zostanie zrewitalizo-
wany kolejny fragment byłej Stoczni 
Gdynia, a miasto zyska doskonałe 
zaplecze wdrożeniowo-produkcyjne, 
które nie zmieściło się już na obec-
nych terenach PPNT Gdynia i GPNT. 
W wyremontowanym budynku (kiedyś 
nazywanym Pentagon), o powierzchni 
około 5600 m², zostaną udostępnione 
nowe prototypownie, warsztaty, pra-
cownie projektowe przystosowane do 
tzw. czystej produkcji elektroniki, au-
tomatyki, robotyki, inżynierii, a także 
wzornictwa przemysłowego. 
Całkowity koszt inwestycji to 44,221 
mln zł netto. Projekt w 85 proc. zo-
stanie dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach kolejne-
go etapu rozbudowy Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego. 
Pozostałe środki w ramach umowy 
partnerskiej wnoszą Pomorska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna (w postaci 
nieruchomości) i miasto Gdynia. Sama 
przebudowa pochłonie 16,4 mln zł 
netto. Reszta zostanie przeznaczona 
na wyposażenie.

TO NAsz KOlejNy 

wsPóLNy ProJekt

park Konstruktorów powstaje na terenie byłej Stoczni gdynia.
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Obiekt ruszy na terenie byłej Stocz-
ni Gdynia - powstaje bowiem dzięki 
współpracy dwóch pomorskich insty-
tucji - Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Gdynia oraz Pomor-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Park Konstruktorów ma spełniać 
oczekiwania wszystkich pomorskich 
innowatorów. Do tej pory brakowało 
bowiem przestrzeni, gdzie w małej 

skali można produkować prototypy, 
czy też próbne serie własnych wy-
nalazków. Działalność produkcyjna 
w branży wysokich technologii wy-
maga specjalistycznej infrastruktury, 

iNicJAtywA 
DlA KONsTRuKTORÓW

BIzNES BIzNES

Z pomieszczeń Parku Konstruktorów 
będą jednocześnie korzystały firmy 
współpracujące już z gdyńskim Parkiem 
Naukowo-Technologicznym (prowa-
dzonym przez UM Gdynia) i Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym (pro-
wadzonym przez Pomorską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną). 
Z oddalenia może to wyglądać na dzi-
waczną sytuację, gdzie dwa duże parki, 

które zamiast ostrej konkurencji między 
sobą realizują wspólnie duży projekt. 
Warto jednak podkreślić, że oba parki 
mają inny charakter działalności a Park 
Konstruktorów to już kolejny nasz 
wspólny projekt. Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna to nasz partner, 
z którym wyjątkowo dobrze nam się 
współpracuje i z którym łatwo realizo-
wać interesujące inicjatywy.

MIChAŁ GUć, 
Wiceprezydent Gdyni

W 2015 ROKU W gDYNI pOJAWI SIę NOWE, INTERESUJąCE MIEJSCE DlA TWóR-
CóW, ARTYSTóW, pROJEKTANTóW I INżYNIERóW - pARK KONSTRUKTORóW. 

urządzeń i przestrzeni. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest właśnie powstający 
Park Konstruktorów, który uzupełni 
dotychczasową ofertę Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego 
Gdynia oraz Gdańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego. Stanie on na 
terenie należącego do Pomorskiej SSE 
Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. 
BPNT to projekt PSSE poświęcony re-
witalizacji terenów po Stoczni Gdynia.  
- Powstanie Parku Konstruktorów to 
efekt naszych obserwacji ogromnego 
zainteresowania prototypowniami 
w gdyńskim parku. Dotychczas po-
wstały dwie prototypownie i ogromnie 
szybko zostały skomercjalizowane - 
podkreśla Michał Guć Wiceprezydent 
Gdyni. - Wiemy, że wiele firm dzia-
łających na terenie parków może się 
pochwalić planami i koncepcjami no-
watorskich urządzeń. Takie pomysły na 
razie mają formę danych komputero-
wych albo zostały opisane na deskach 
kreślarskich, w Parku Konstruktorów 
będą mogły zostać stworzone i prze-
testowane. W tym obiekcie będzie 
można także stworzyć próbne serie 
własnych wynalazków. 
Kamień węgielny pod budowę Parku 
Konstruktorów wmurowano w czerw-
cu, kilka miesięcy po tym wydarzeniu 
pomysłodawcy obiektu obserwują 
duże zainteresowanie ze strony trój-
miejskich firm działalnością w ramach 
tej koncepcji. Na tym etapie nie wia-
domo jednak jeszcze, jakie firmy będą 
działały w gdyńskim Parku Konstruk-
torów. 
- Podobnie, jak w przypadku Parku 

Naukowo-Technologicznego w Gdy-
ni, uczestnictwo w projekcie będzie 
poprzedzone oceną ze strony Rady 
Naukowej. A Rada będzie promowała 
kreatywne i innowacyjne pomysły. 
Takie, gdzie firma nie poprzestaje na 
używaniu nowoczesnej technologii 
tylko zajmuje się jej tworzeniem - za-
znacza Michał Guć. 

TAKżE DLA ARTySTÓW
 
Prototypownie i wzorcownie, które 
powstaną w Parku Konstruktorów 
mają być dostępne, oprócz projektan-
tów i inżynierów, także dla twórców 
i artystów. Pomysłodawcy obiektu 
podkreślają jednak, że zaproszenie do 
współpracy artystów nie oznacza jed-
nak stworzenia tam galerii sztuki. 
- Tworząc PPNT zakładaliśmy, że będą 
tam działały firmy z kilku konkretnych 
branż. Rzeczywistość okazała się jed-
nak bardziej skomplikowana i zgłasza-
ły się do nas firmy, które realizowały 
się w kilku różnych nowatorskich 
rejonach działalności jednocześnie. 
Podejrzewamy, że podobnie będzie 
w przypadku Parku Konstruktorów. 
Zapowiadając otwarcie obiektu na 
artystów mamy na myśli na przykład 
firmy, które zajmują się nowymi me-
diami, sztuką i prowadzą działalność 
komercyjną w tym zakresie - tłumaczy 
wiceprezydent Gdyni. 

WSPÓLNy POMySŁ, WSPÓLNE 
KORZyśCI
 
W ramach projektu budowy Parku 

Konstruktorów zostanie zrewitalizo-
wany kolejny fragment byłej Stoczni 
Gdynia, a miasto zyska doskonałe 
zaplecze wdrożeniowo-produkcyjne, 
które nie zmieściło się już na obec-
nych terenach PPNT Gdynia i GPNT. 
W wyremontowanym budynku (kiedyś 
nazywanym Pentagon), o powierzchni 
około 5600 m², zostaną udostępnione 
nowe prototypownie, warsztaty, pra-
cownie projektowe przystosowane do 
tzw. czystej produkcji elektroniki, au-
tomatyki, robotyki, inżynierii, a także 
wzornictwa przemysłowego. 
Całkowity koszt inwestycji to 44,221 
mln zł netto. Projekt w 85 proc. zo-
stanie dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach kolejne-
go etapu rozbudowy Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego. 
Pozostałe środki w ramach umowy 
partnerskiej wnoszą Pomorska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna (w postaci 
nieruchomości) i miasto Gdynia. Sama 
przebudowa pochłonie 16,4 mln zł 
netto. Reszta zostanie przeznaczona 
na wyposażenie.

TO NAsz KOlejNy 

wsPóLNy ProJekt

park Konstruktorów powstaje na terenie byłej Stoczni gdynia.
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Jest przedsiębiorcą od 15 lat. Niemal od 
początku działa w branży finansowej. Pro-
wadził biura pośrednictwa finansowego, 
zajmował się sprzedażą ratalną, sprzedażą 
kart etc. Obecnie prowadzi placówki part-
nerskie dwóch banków oraz dwie własne 
placówki brokerskie. W sumie zarządza 
ośmioma punktami. Jest jednym z 24 
partnerów Meritum Banku, którzy pro-
wadzą więcej niż jedną placówkę. Maciej 
Kopij ma ich trzy – w Malborku, Sztumie 
i Kwidzynie. 

Meritum Bank jest pierwszym bankiem 
w Polsce, który zrezygnował z kosztownej 
budowy sieci własnych oddziałów i posta-
wił na sieć partnerską, jako główny kanał 
dystrybucji. Swoich partnerów bank pozy-
skuje między innymi spośród pośredników 
finansowych, którzy oferują jego produkty. 
Do Meritum przystępują też właściciele 
małych sieci z tej branży oraz partnerzy 
banków. 

Na pytanie skąd pomysł na prowadzenie 
placówki partnerskiej Meritum Banku, 
Maciej Kopij odpowiada:  
–  To dzięki jednemu z menedżerów, z któ-
rym znamy się od lat – wyjaśnia. – Kiedy 
zaczęli budować sieć Meritum zadzwonił 
do mnie z propozycją i wszedłem w to. 
Bankowość to dziedzina, w której bardzo 
ważne są relacje i zaufanie do człowieka 
– dodaje.  

Nie bez znaczenia okazały się również 
reguły, którymi rządzi się Meritum Bank. 
Dzięki brakowi zakazu konkurencji Maciej 
Kopij nie musiał z niczego rezygnować czy 
zamykać dotychczas prowadzonych pla-
cówek. Filozofię tę tłumaczy Jacek Biskup, 
dyrektor departamentu zarządzania siecią 
partnerską Meritum Banku – Jesteśmy 

jedną z nielicznych instytucji finansowych, 
które nie ograniczają swoich partnerów 
zakazem konkurencji. Wiążemy się z part-
nerami, którzy wiedzą, po co zakładają biz-
nes i naprawdę chcą zarabiać pieniądze. 
Ograniczanie takich ludzi nie ma sensu. 
Takie podejście się sprawdza. Potwierdzają 
to kolejne firmy, z którymi nawiązujemy 
współpracę oraz nowi franczyzobiorcy 
– wyjaśnia.

Filozofią Meritum Banku jest budowanie 
sieci, w której sprzedaż generowana jest 
przez przedsiębiorczych ludzi, działających 
w swoim własnym, dobrze pojętym inte-
resie. Meritum szuka ludzi, którzy nie tylko 
chcą zarabiać pieniądze, ale i mają do 
tego predyspozycje – deklaruje centrala 
banku. Na pytanie o przymioty idealnego 
franczyzobiorcy, Jacek Biskup odpowiada, 
że to człowiek, który wierzy w siebie i wo-
bec siebie ma największe oczekiwania. To 
także osoba, która zamiast szukać winnych 
niepowodzenia, szuka wyjścia z trudnej 
sytuacji. Wszystkie te warunki zdaniem 
dyrektora Biskupa z naddatkiem spełnia 
Maciej Kopij. 

On sam mówi, że przede wszystkim jest 
elastyczny i łatwo dostosowuje się do 
zmian w otoczeniu rynkowym.  
– Decyzje podejmuję szybko i niezależnie, 
naturalnie po konsultacjach z żoną – de-
klaruje z uśmiechem. Kopij twierdzi, że 
biznes bankowy nie należy dziś do najła-
twiejszych. – Rynek jest znacznie bardziej 
wymagający niż kilka lat temu, kiedy klien-
ci sami przychodzili do placówek. Dzisiaj 
rzeczywistość premiuje doświadczenie 
i przedsiębiorczość –  dodaje. 

Maciej Kopij należy do Rady Partnerów 
Meritum Banku, która reprezentuje inte-

resy franczyzobiorców sieci w relacjach 
z bankiem. Za pośrednictwem rady part-
nerzy  Meritum wnoszą swoje uwagi i pro-
pozycje. Często zdarza się, że są one wdra-
żane w całej sieci – także w placówkach 
własnych banku. Takie zmiany dotyczyły 
między innymi systemu IT oraz produktów, 
choćby Biznes Pożyczki dla rolników.

Swoją prywatną siecią ośmiu placówek 
Maciej Kopij zarządza wspólnie z żoną. We 
wszystkich jego punktach funkcjonuje sys-
tem monitoringu, wszystkimi placówkami 
może zarządzać zdalnie, jednak – jak mówi 
– najlepsza technologia nie zastąpi wizyty 
właściciela w placówce. 
– Pańskie oko konia tuczy – dodaje.  Za-
powiada, że w biznesie nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa, ale o szczegółach 
nie chce mówić. Mimo napiętego kalenda-
rza Kopij znajduje czas na sportowe pasje: 
kajakarstwo i bieganie. Należy do drużyny 
Meritum – wytrawnych maratończyków, 
którzy startują w biegach z logo banku.

Koszt uruchomienia placówki partnerskiej 
wynosi około 30 tys. zł plus opłata licencyj-
na. Ze statystyk banku wynika, że staje się 
ona rentowna zwykle po 12 miesiącach, 
choć wielu partnerom udaje się to osią-
gnąć wcześniej. Najlepsi partnerzy osiąga-
ją rentowność już po miesiącu prowadze-
nia działalności. Meritum Bank otwiera 
swoje placówki partnerskie w miejscowo-
ściach powyżej 30 tys. mieszkańców. Jest 
zainteresowany zarówno pojedynczymi 
otwarciami, jak i współpracą z partnerami 
sieciowymi, którzy poprowadzą więcej niż 
jedną placówkę pod logo Meritum. Multi-
franczyzobiorcy Meritum Banku prowadzą 
obecnie 68 placówek partnerskich. Rekor-
dzista posiada ich 7.

 bANk tu, 

BIzNES

MACIEJ KOpIJ TO CzłOWIEK ORKIESTRA. 
pOD TRzEMA SzYlDAMI pROWADzI OSIEM plACóWEK – 

SzEść BANKOWYCh I DWIE BROKERSKIE. I MóWI, żE 
NIE pOWIEDzIAł JESzCzE OSTATNIEgO SłOWA.

BANK TAm
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- Jakie opinie słyszał Pan na temat 
faktoringu zanim Państwa firma sko-
rzystała z tej usługi? 

Wiedzieliśmy, że wiele firm korzysta 
z faktoringu i że jest to doskonałe 
narzędzie usprawniające przepływ 
pieniędzy.
 
- W jaki sposób dowiedział się Pan 
o faktoringu i w jaki sposób trafiła do 
Państwa oferta faktoringowa? 

Znaliśmy to narzędzie, ale w praktyce 
stymulatorem do stosowania fakto-
ringu była propozycja złożona przez 
pracowników Raiffeisen Bank Polska, 
którzy zauważyli, że tego rodzaju na-
rzędzie może być dla nas przydatne.
 
- Dlaczego zainteresował się Pan 
faktoringiem? 

Miało to związek z rozwojem naszej 
firmy i otwarciem nowych kanałów 
sprzedaży. Mam tu na myśli zaopatry-
wanie dużych sieci handlowych, które 
zwyczajowo, dbając o własny cash flow 
negocjują z dostawcami stosunkowo 
długie terminy płatności za zakupiony 
towar. Do tego nakładają się długie 
procesy logistyczne, co łącznie po-
woduje wydłużenie cyklu konwersji 
gotówki. W takiej sytuacji faktoring 
okazał się doskonałym narzędziem 
pozwalającym na skrócenie tego cyklu 
i poprawę cash flow firmy. 
 
- Jaka jest Pana opinia na temat ob-
sługi faktoringu? 

Obsługa faktoringu ze strony Raiffeisen 
Bank Polska działa bardzo sprawnie. 
Osoby dedykowane do obsługi naszej 
firmy w szybki i elastyczny sposób re-
agują na nasze zapytania i ewentualne 
prośby o pomoc w obsłudze systemu.
Z kolei sam system elektroniczny jest 
intuicyjny i nieskomplikowany w ob-
słudze. Pozwala na bieżące monitoro-
wanie stanu rozliczenia faktur prze-
kazanych do faktoringu oraz kontrolę 
zadłużenia w limicie faktoringowym.  

- Jakie korzystne zmiany zaszły w fir-
mie dzięki faktoringowi? 

Faktoring ma przede wszystkim wpływ 
na płynność procesu zakupowego i po-
zwala na utrzymywanie bezpiecznych 

ilości magazynowych, pozwalających 
na płynną obsługę odbiorów oraz 
eliminowanie ryzyka wystąpienia 
przerw w dostawach. Jest to bezcenne 
narzędzie dla firm, które dynamicznie 
rozwijają swoją sprzedaż i ich zapo-
trzebowanie na kapitał obrotowy cią-
gle rośnie. 
 
- Ile czasu czeka Pan na pieniądze 
po wysłaniu faktur przez system 
elektroniczny? 

Jeżeli faktury zostaną zgłoszone po-
przez system elektroniczny rano ok. 
godziny 10-11, to pieniądze trafiają na 
nasze konto jeszcze tego samego dnia 
popołudniu. Zdarza się, że pojedyncze 
faktury są weryfikowane przez Bank 
u naszych kontrahentów, co powoduje 
nieznaczne wydłużenie czasu oczeki-
wania na pieniądze, ale w takim przy-
padku najczęściej trafiają one na nasze 
konto następnego dnia. 
 
- Czy musi Pan przedstawiać jakieś 
dokumenty papierowe żeby otrzymać 
pieniądze z banku? 

Nie, nie przedstawiamy Bankowi żad-
nych dokumentów papierowych. Cały 
proces odbywa się poprzez system 
elektroniczny i nie wymaga nawet wy-
syłania skanów faktur. Wystarczy wpi-
sać do systemu numer faktury, kwotę 
do zapłaty, datę wystawienia faktury 
oraz termin płatności. Tych kilka pa-
rametrów wystarczy, aby pieniądze za 
towar pojawiły się na naszym koncie. 

- Jak odbiorcy Państwa firmy zareago-
wali na faktoring? 

Większość z naszych większych kontra-
hentów zna to narzędzie i jest to dla 
nich normalna praktyka nie budząca 
żadnych wątpliwości.

CZyM JEST?

Faktoring jest usługą zapewniającą 
finansowanie bieżącej działalności 
firmy, zarządzenie należnościami, 
a w niektórych przypadkach także 
przejęcie przez bank ryzyka braku 
zapłaty przez odbiorcę usługi lub 
towaru. Chociaż faktoring jest obec-
ny na polskim rynku od prawie 20 
lat, to jednak ostatnie 10 lat jest 
okresem bardzo dynamicznego 
rozwoju tej usługi. Ostatnie lata to  
dużo większa dostępność  faktoringu 
na rynku, co powoduje, że ilość firm 
znających tego typu rozwiązanie, 
przekonanych do niego i aktywnie 
korzystających jest dużo więk-
sza niż to miało miejsce w latach 
wcześniejszych.

DLA KOGO?

Usługa faktoringu jest kierowana 
do wszystkich firm, które sprzedają 
bądź zamierzają sprzedawać swoje 
towary bądź usługi z odroczonym 
terminem płatności. Firmy przeważ-
nie interesują się faktoringiem, gdy 
są w fazie dynamicznego wzrostu 
obrotów lub gdy posiadane limity 
kredytowe w bankach są niewystar-
czające do finansowania bieżącej 
działalności lub gdy szukają bardziej 
kompleksowego narzędzia do zarzą-
dzania należnościami. Usługą fak-
toringu z przejęciem ryzyka zapłaty 
jest przedmiotem zainteresowania 
firm, które wchodzą na nowe rynki 
i zaczynają współpracę z nowymi, 
nieznanymi odbiorcami.

FAKTORING... NIE KREDyT 
BANKOWy

Faktoring chociaż jest podobny do 
kredytu bankowego jest usługą 
bardziej kompleksową, bo oprócz 
czystego finansowania bieżącej 
działalności (co zapewnia kredyt 
bankowy), daje narzędzia do syste-

mowego zarządzania należnościami 
w firmie. Klient uzyskuje wsparcie 
wyspecjalizowanej instytucji, która  
m.in.  ocenia  zdolność płatniczą 
odbiorców, dochodzi za klienta 
przedterminowych płatności jego 
odbiorców oraz gdy istnieje taka 
potrzeba klienta także przejmuje ry-
zyka ostatecznej spłaty długu przez 
odbiorcę. W porównaniu do kredytu 
bankowego faktoring usuwa przy-
czyny powstania niedoboru kapitału 
obrotowego w firmie tam gdzie 
powstają, a nie jego skutki.  Poziom 
finansowania poprzez faktoring jest 
zawsze dopasowany do aktualnych 
potrzeb klientów i nie jest ograni-
czany w momencie braku możliwo-
ści przedstawienia dodatkowych 
zabezpieczeń, jak to ma miejsce przy 
finansowaniu kredytem.  

ILE KOSZTUJE?

Cena faktoringu jest obecnie porów-
nywalna do innych źródeł finanso-
wania dostępnych na rynku. W za-
mian firmy uzyskują dużo więcej 
i dlatego z faktoringu chcą korzystać.

DOBRy SySTEM FAKTORINGO-
Wy, BEZ NIEGO OBSŁUGA JEST 
UCIążLIWA

Kluczowym elementem bezproble-
mowej obsługi faktoringu dla firmy 
jest praca na nowoczesnym syste-
mie. Klient w każdym momencie 
poprzez Internet jest w stanie uzy-
skać informację na temat rozliczeń 
w faktoringu, zgłosić listę faktur 
do finansowania, czy np. natych-
miast skontaktować się ze swoim 
bankiem.  Dziś jest standardem, że 
uzyskanie finansowania odbywa 
się na podstawie elektronicznego 
zgłoszenia listy faktur, co oznacza, że 
przesyłanie faktury w formie papie-
rowej nie jest już wymagane. Dzięki 
systemowi faktoring w obsłudze jest 
prosty.

WyPOWIEDź EKSPERTA:

MAREK MAChUTT, 
Kierownik Zespołu Sprzedaży Faktoringu 
Północne Centrum Korporacyjne
RAIFFEISEN POLBANK

MISJA

Tworzenie pomysłów na lepsze życie 
naszych Klientów, naszych Pracowników 
i nas samych. 

WIZJA

Nieustanne budowanie silnej i pozy-
tywnej więzi z naszymi Klientami oraz 
Pracownikami, poprzez dostarczanie im 
najnowocześniejszych rozwiązań.

CELE

- Dostarczanie rozwiązań jutra, już dziś
- Lojalna i partnerska współpraca
- Formowanie zgranego zespołu

DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni specjali-
zuje się w sprzedaży nowoczesnych pro-
duktów z zakresu Hi-tech, robotyki i AGD 
docierając do klienta różnymi kanałami 
sprzedaży. Celem DLF jest dostarczenie 
klientom najwyższej jakości urządzeń, 
które poprawiają jakość życia. Obecnie 
firma jest autoryzowanym importerem 
lub dystrybutorem marek iRobot, Stadler 
Form, Robomow, WheeMe, Roboclean, 
Kohersen, Ozonomatic, Coway. DLF jest 
dla polskiego rynku źródłem inspiracji, 
innowacji i nowoczesnego spojrzenia na 
handel. 
Korzenie działalności DLF Sp z o.o.  sięga-
ją początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
Sławomir Radacki obecny Prezes Zarządu 
na ostatnim roku studiów założył firmę 
handlową. Od początku działalności jej 
założycielowi przyświecała misja dostar-
czania produktów, które są w stanie po-
prawić jakość życia klientów. 
DLF Sp z o.o. jest dostawcą towarów do 
największych sieci handlowych w Polsce: 
RTV EURO AGD, MEDIA MARKT, SATURN, 
MEDIA EXPERT, KOMPUTRONIK, VOBIS, 
NEONET oraz hurtowni ACTION S.A.
Realizując swoją misję DLF wspiera 
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. 
Profesora Zbigniewa Religii w Zabrzu. Jest 
laureatem wielu wyróżnień, takich jak 
Gazele Biznesu, Certyfikat Wiarygodności 
Biznesowej czy Certyfikat Rzetelności.

FAktoriNg
- DOsKONAłe NARzĘDzie

ROzMAWIAMY zE sŁAwomirem rAdAckim, pREzESEM SpółKI Dlf z gDYNI

Sławomir Radacki prezes Dlf Sp. z o.o.
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- Jakie opinie słyszał Pan na temat 
faktoringu zanim Państwa firma sko-
rzystała z tej usługi? 

Wiedzieliśmy, że wiele firm korzysta 
z faktoringu i że jest to doskonałe 
narzędzie usprawniające przepływ 
pieniędzy.
 
- W jaki sposób dowiedział się Pan 
o faktoringu i w jaki sposób trafiła do 
Państwa oferta faktoringowa? 

Znaliśmy to narzędzie, ale w praktyce 
stymulatorem do stosowania fakto-
ringu była propozycja złożona przez 
pracowników Raiffeisen Bank Polska, 
którzy zauważyli, że tego rodzaju na-
rzędzie może być dla nas przydatne.
 
- Dlaczego zainteresował się Pan 
faktoringiem? 

Miało to związek z rozwojem naszej 
firmy i otwarciem nowych kanałów 
sprzedaży. Mam tu na myśli zaopatry-
wanie dużych sieci handlowych, które 
zwyczajowo, dbając o własny cash flow 
negocjują z dostawcami stosunkowo 
długie terminy płatności za zakupiony 
towar. Do tego nakładają się długie 
procesy logistyczne, co łącznie po-
woduje wydłużenie cyklu konwersji 
gotówki. W takiej sytuacji faktoring 
okazał się doskonałym narzędziem 
pozwalającym na skrócenie tego cyklu 
i poprawę cash flow firmy. 
 
- Jaka jest Pana opinia na temat ob-
sługi faktoringu? 

Obsługa faktoringu ze strony Raiffeisen 
Bank Polska działa bardzo sprawnie. 
Osoby dedykowane do obsługi naszej 
firmy w szybki i elastyczny sposób re-
agują na nasze zapytania i ewentualne 
prośby o pomoc w obsłudze systemu.
Z kolei sam system elektroniczny jest 
intuicyjny i nieskomplikowany w ob-
słudze. Pozwala na bieżące monitoro-
wanie stanu rozliczenia faktur prze-
kazanych do faktoringu oraz kontrolę 
zadłużenia w limicie faktoringowym.  

- Jakie korzystne zmiany zaszły w fir-
mie dzięki faktoringowi? 

Faktoring ma przede wszystkim wpływ 
na płynność procesu zakupowego i po-
zwala na utrzymywanie bezpiecznych 

ilości magazynowych, pozwalających 
na płynną obsługę odbiorów oraz 
eliminowanie ryzyka wystąpienia 
przerw w dostawach. Jest to bezcenne 
narzędzie dla firm, które dynamicznie 
rozwijają swoją sprzedaż i ich zapo-
trzebowanie na kapitał obrotowy cią-
gle rośnie. 
 
- Ile czasu czeka Pan na pieniądze 
po wysłaniu faktur przez system 
elektroniczny? 

Jeżeli faktury zostaną zgłoszone po-
przez system elektroniczny rano ok. 
godziny 10-11, to pieniądze trafiają na 
nasze konto jeszcze tego samego dnia 
popołudniu. Zdarza się, że pojedyncze 
faktury są weryfikowane przez Bank 
u naszych kontrahentów, co powoduje 
nieznaczne wydłużenie czasu oczeki-
wania na pieniądze, ale w takim przy-
padku najczęściej trafiają one na nasze 
konto następnego dnia. 
 
- Czy musi Pan przedstawiać jakieś 
dokumenty papierowe żeby otrzymać 
pieniądze z banku? 

Nie, nie przedstawiamy Bankowi żad-
nych dokumentów papierowych. Cały 
proces odbywa się poprzez system 
elektroniczny i nie wymaga nawet wy-
syłania skanów faktur. Wystarczy wpi-
sać do systemu numer faktury, kwotę 
do zapłaty, datę wystawienia faktury 
oraz termin płatności. Tych kilka pa-
rametrów wystarczy, aby pieniądze za 
towar pojawiły się na naszym koncie. 

- Jak odbiorcy Państwa firmy zareago-
wali na faktoring? 

Większość z naszych większych kontra-
hentów zna to narzędzie i jest to dla 
nich normalna praktyka nie budząca 
żadnych wątpliwości.

CZyM JEST?

Faktoring jest usługą zapewniającą 
finansowanie bieżącej działalności 
firmy, zarządzenie należnościami, 
a w niektórych przypadkach także 
przejęcie przez bank ryzyka braku 
zapłaty przez odbiorcę usługi lub 
towaru. Chociaż faktoring jest obec-
ny na polskim rynku od prawie 20 
lat, to jednak ostatnie 10 lat jest 
okresem bardzo dynamicznego 
rozwoju tej usługi. Ostatnie lata to  
dużo większa dostępność  faktoringu 
na rynku, co powoduje, że ilość firm 
znających tego typu rozwiązanie, 
przekonanych do niego i aktywnie 
korzystających jest dużo więk-
sza niż to miało miejsce w latach 
wcześniejszych.

DLA KOGO?

Usługa faktoringu jest kierowana 
do wszystkich firm, które sprzedają 
bądź zamierzają sprzedawać swoje 
towary bądź usługi z odroczonym 
terminem płatności. Firmy przeważ-
nie interesują się faktoringiem, gdy 
są w fazie dynamicznego wzrostu 
obrotów lub gdy posiadane limity 
kredytowe w bankach są niewystar-
czające do finansowania bieżącej 
działalności lub gdy szukają bardziej 
kompleksowego narzędzia do zarzą-
dzania należnościami. Usługą fak-
toringu z przejęciem ryzyka zapłaty 
jest przedmiotem zainteresowania 
firm, które wchodzą na nowe rynki 
i zaczynają współpracę z nowymi, 
nieznanymi odbiorcami.

FAKTORING... NIE KREDyT 
BANKOWy

Faktoring chociaż jest podobny do 
kredytu bankowego jest usługą 
bardziej kompleksową, bo oprócz 
czystego finansowania bieżącej 
działalności (co zapewnia kredyt 
bankowy), daje narzędzia do syste-

mowego zarządzania należnościami 
w firmie. Klient uzyskuje wsparcie 
wyspecjalizowanej instytucji, która  
m.in.  ocenia  zdolność płatniczą 
odbiorców, dochodzi za klienta 
przedterminowych płatności jego 
odbiorców oraz gdy istnieje taka 
potrzeba klienta także przejmuje ry-
zyka ostatecznej spłaty długu przez 
odbiorcę. W porównaniu do kredytu 
bankowego faktoring usuwa przy-
czyny powstania niedoboru kapitału 
obrotowego w firmie tam gdzie 
powstają, a nie jego skutki.  Poziom 
finansowania poprzez faktoring jest 
zawsze dopasowany do aktualnych 
potrzeb klientów i nie jest ograni-
czany w momencie braku możliwo-
ści przedstawienia dodatkowych 
zabezpieczeń, jak to ma miejsce przy 
finansowaniu kredytem.  

ILE KOSZTUJE?

Cena faktoringu jest obecnie porów-
nywalna do innych źródeł finanso-
wania dostępnych na rynku. W za-
mian firmy uzyskują dużo więcej 
i dlatego z faktoringu chcą korzystać.

DOBRy SySTEM FAKTORINGO-
Wy, BEZ NIEGO OBSŁUGA JEST 
UCIążLIWA

Kluczowym elementem bezproble-
mowej obsługi faktoringu dla firmy 
jest praca na nowoczesnym syste-
mie. Klient w każdym momencie 
poprzez Internet jest w stanie uzy-
skać informację na temat rozliczeń 
w faktoringu, zgłosić listę faktur 
do finansowania, czy np. natych-
miast skontaktować się ze swoim 
bankiem.  Dziś jest standardem, że 
uzyskanie finansowania odbywa 
się na podstawie elektronicznego 
zgłoszenia listy faktur, co oznacza, że 
przesyłanie faktury w formie papie-
rowej nie jest już wymagane. Dzięki 
systemowi faktoring w obsłudze jest 
prosty.

WyPOWIEDź EKSPERTA:

MAREK MAChUTT, 
Kierownik Zespołu Sprzedaży Faktoringu 
Północne Centrum Korporacyjne
RAIFFEISEN POLBANK

MISJA

Tworzenie pomysłów na lepsze życie 
naszych Klientów, naszych Pracowników 
i nas samych. 

WIZJA

Nieustanne budowanie silnej i pozy-
tywnej więzi z naszymi Klientami oraz 
Pracownikami, poprzez dostarczanie im 
najnowocześniejszych rozwiązań.

CELE

- Dostarczanie rozwiązań jutra, już dziś
- Lojalna i partnerska współpraca
- Formowanie zgranego zespołu

DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni specjali-
zuje się w sprzedaży nowoczesnych pro-
duktów z zakresu Hi-tech, robotyki i AGD 
docierając do klienta różnymi kanałami 
sprzedaży. Celem DLF jest dostarczenie 
klientom najwyższej jakości urządzeń, 
które poprawiają jakość życia. Obecnie 
firma jest autoryzowanym importerem 
lub dystrybutorem marek iRobot, Stadler 
Form, Robomow, WheeMe, Roboclean, 
Kohersen, Ozonomatic, Coway. DLF jest 
dla polskiego rynku źródłem inspiracji, 
innowacji i nowoczesnego spojrzenia na 
handel. 
Korzenie działalności DLF Sp z o.o.  sięga-
ją początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
Sławomir Radacki obecny Prezes Zarządu 
na ostatnim roku studiów założył firmę 
handlową. Od początku działalności jej 
założycielowi przyświecała misja dostar-
czania produktów, które są w stanie po-
prawić jakość życia klientów. 
DLF Sp z o.o. jest dostawcą towarów do 
największych sieci handlowych w Polsce: 
RTV EURO AGD, MEDIA MARKT, SATURN, 
MEDIA EXPERT, KOMPUTRONIK, VOBIS, 
NEONET oraz hurtowni ACTION S.A.
Realizując swoją misję DLF wspiera 
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. 
Profesora Zbigniewa Religii w Zabrzu. Jest 
laureatem wielu wyróżnień, takich jak 
Gazele Biznesu, Certyfikat Wiarygodności 
Biznesowej czy Certyfikat Rzetelności.

FAktoriNg
- DOsKONAłe NARzĘDzie

ROzMAWIAMY zE sŁAwomirem rAdAckim, pREzESEM SpółKI Dlf z gDYNI

Sławomir Radacki prezes Dlf Sp. z o.o.
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Red Bull Air Race był nie tylko znakomi-
tym widowiskiem, ale przyniósł wymier-
ne korzyści dla pomorskich przedsiębior-
ców. Turyści, którzy przyjechali do Gdyni 
zostawili na Pomorzu miliony złotych.
 
Dobrze wspominać imprezę będzie nie 
tylko kilkusettysięczna publiczność, ale 
również gdyńscy restauratorzy, hotela-
rze i kupcy, którzy zgodnie podkreślają, 
że był to dla nich czas wytężonej pracy, 
ale też znakomitych obrotów.

 ZAJęTE hOTELE I hOSTELE

Według oficjalnych statystyk, przez te-
ren imprezy w ciągu 3 dni przewinęło się 
855 tys. osób. Wiele z nich zatrzymało 
się w hotelach, hostelach i kwaterach 
prywatnych - nie tylko w Gdyni, ale 
i w sąsiednich miastach. W całym Trój-
mieście ciężko było o zakwaterowanie.
- Nasz hotel ma 38 pokoi i wszystkie były 
w tym czasie zajęte - mówi Tomasz Tata-
ra, kierownik recepcji gdyńskiego hotelu 

Różany Gaj. - Zazwyczaj w naszej branży 
noc z niedzieli na poniedziałek jest nieco 
słabsza, a dzięki Red Bull Air Race także 
i ta doba była w pełni obłożona. 
Zapełniły się nie tylko gdyńskie hote-
le, ale też hostele, a nawet prywatne 
kwatery. 
- Miejsc u nas nie było już na 3 miesiące 
przed imprezą - opowiada Marta Koro-
wańczyk, recepcjonistka w Och! Hostel 
przy ul. Świętojańskiej. - Mimo to, przez 
ostatni miesiąc, codziennie odbieraliśmy 

gdyNiA Liczy zyski 
PO ReD Bull AiR RAce

BIzNES

ReKORDOWe OBROTy W ResTAuRAcjAcH, PełNe OBłOżeNie W HOTelAcH 
i WiĘKszA Niż zAzWyczAj FReKWeNcjA W muzeAcH.

kilkadziesiąt telefonów z zapytaniami 
o pokoje w tym terminie.  
 
TŁOK W RESTAURACJACh

Skala i ranga wydarzenia sprawiły, że 
nie tylko w Gdyni zapełniły się hotele 
i kwatery. 
- Myślę, że cała branża hotelarska może 
być zadowolona, a takich imprez powin-
no być więcej - mówi Marzena Szawar-
ska-Niczko, dyrektor operacyjny hotelu 
Rezydent w Sopocie. - Cały nasz hotel 
był zajęty, a wśród gości były osoby, 
które przyjechały specjalnie na Red Bull 
Air Race.
Podobnie było w Rumi. 
- Nocowała u nas większość pilotów, 
ale dopisali też inni goście - relacjonuje 
Beata Orzelska, dyrektor marketingu 
hotelu Faltom Rumia. - Im bliżej impre-
zy, tym więcej było zapytań o nocleg, ale 
niestety trzeba było zawiesić przyjmo-
wanie rezerwacji. 
Zadowoleni są także restauratorzy. 
- Weekendy w sezonie z reguły są u nas 
intensywne, ale podczas Red Bull Air 
Race ruch był tak duży, że pierwszą 
rzeczą, którą musieliśmy zrobić w po-
niedziałek, były zakupy i uzupełnienie 
magazynu - relacjonuje Małgorzata Lo-
renczewska z restauracji Pesto, zlokalizo-
wanej niedaleko gdyńskiej plaży.

popisy podczas Red Bull Air Race, fot. Andreas Schaad / Red Bull Content pool
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REKORDOWE OBROTy

Co ciekawe, wielkie obroty noto-
wały też obiekty położone dużo 
dalej od strefy imprezy masowej. 
Tłoczno było w całym Śródmieściu, 
zwłaszcza na ulicy Świętojańskiej. 
- To był wyśmienity weekend - 
cieszy się Ewa Malika Juchnowicz, 
właścicielka restauracji Malika. 
- W sobotę ustanowiliśmy nowy 
rekord, jeśli chodzi o obroty 
w naszym lokalu. Ten rekord nie 
utrzymał się jednak długo. Został 
poprawiony już w niedzielę! 
Położona nieopodal piekarnia 
Ogniem i Piecem także przeżywała 
oblężenie. 
- Momentami mieliśmy mały pro-
blem, bo chociaż nie brakowało 
nam produktów, to moc przerobo-
wa w postaci 5 osób okazywała się 
zbyt mała - opowiada Sebastian 

Ginter z piekarni i cukierni Ogniem 
i Piecem. - Obrót? 200 procent 
więcej, niż podczas dobrego letnie-
go weekendu. 
 
NIE TyLKO KONSUMPCJA

Większe obroty odnotowali też 
kupcy - zarówno ci, prowadzący 
małe sklepy, jak i duże galerie han-
dlowe. Warto też wspomnieć, że 
turyści poza obserwowaniem zma-
gań najlepszych pilotów świata, 
znajdowali też czas na korzystanie 
z oferty kulturalnej gdyńskich mu-
zeów. Większą niż zwykle frekwen-
cją cieszyły się takie placówki, jak 
Muzeum Miasta Gdyni, Dar Pomo-
rza, ORP Błyskawica czy Centrum 
Nauki Experyment. 

Oprac. Dorota Korbut/
www.gdynia.pl

Dominik zygry i Sebastian ginter z piekarni/cukierni Ogniem i piecem szacują, że obroty były większe nawet o 200 proc.

- MOMENTAMI MIElIśMY 
MAłY pROBlEM, BO 

ChOCIAż NIE BRAKOWA-
łO NAM pRODUKTóW, 
TO MOC pRzEROBOWA 

W pOSTACI 5 OSóB OKA-
zYWAłA SIę zBYT MAłA 
- OpOWIADA SEBASTIAN 
gINTER z pIEKARNI I CU-
KIERNI OgNIEM I pIECEM.
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Spółka MOL (Europe) B.V., będąca euro-
pejskim oddziałem japońskiego armato-
ra kontenerowego Mitsui O.S.K. Lines, 
Ltd., zaczęła współpracę z Akademią 
Morską w Gdyni. 

Oba podmioty podpisały na Darze Mło-
dzieży porozumienie o współpracy, ma-
jące na celu przybliżenie systemu eduka-
cji do wymagań stawianych przez firmy 
z sektora spedycji i logistyki. Jest to efekt 
decyzji, podjętej przez japońskiego ar-
matora, o rozszerzeniu  zakresu operacji 
realizowanych dotąd w Trójmieście. 
 
JAPOńSKI GIGANT

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. powstało 
w 1884 roku w wyniku fuzji linii Mitsui 
oraz jednej z największych na świecie 
firm spedycyjnych – Oska Shosen Ka-
isha. Grupa, z siedzibą w Tokio zatrud-
niającej  ok. 10 tys. osób, w ponad 400 
lokalizacjach. MOL (Europe) B.V. od 2007 
r. prowadzi  „central booking office” 
w Gdyni. Dobre doświadczenia skło-
niły spółkę do założenia nowego biura 
w Gdańsku, dzięki czemu powstaną do-
datkowe miejsca pracy w  tym sektorze 
(planowane zatrudnienie to 60 osób).  
Studenci Akademii Morskiej będą mieli 

możliwość udziału w  sta-
żach w MOL (Europe) B.V., 
a najlepszy student z grupy 
otrzyma stypendium przy-
znawane na cały  okres 
studiów. Szkolenia będą się 
skupiać na branży w zakresie 
działalności MOL (Europe) 
B.V., aktualnych problemach 
rynkowych oraz ważnych 
celach biznesowych.  Ponad-
to studenci będą się uczyć 
podstawowych umiejętności 
zawodowych. 

STAżE DLA STUDENTÓW

- Współpraca z MOL (Europe) 
B.V. stwarza nowe możliwości rozwoju 
zawodowego dla naszych studentów. 
MOL (Europe) B.V. jest firmą światowej 
klasy i jestem dumny, że wybrali nasz 
region, znany w Europie jako doskonałe 
centrum kształcenia w sektorze mor-
skim,  żeby rozwijać swoją działalność. 
Z niecierpliwością czekam na owocną 
współpracę i jej obiecujące efekty” 
– mówi prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejo-
wicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni.
- Jako relatywnie nowy pracodawca 
w Polsce, zapewniający atrakcyjne 

edukAcJA
Bliżej OczeKiWAŃ

RySZARD śWILSKI, 
wicemarszałek województwa pomorskiego:

ROzPOczyNA siĘ NOWy PROjeKT iNWesTycyjNy jeDNej z NAjWiĘKszycH 
FiRm sPeDycyjNycH NA śWiecie.
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prof. zw. dr hab. piotr Jędrzejowicz, 
rektor Akademii Morskiej w gdyni,
podpisuje porozumienie

miejsca pracy, cieszymy się z nawiąza-
nej współpracy z prestiżową Akademią 
Morską w Gdyni, liderem w swojej dzie-
dzinie – mówi Jochen Veldmann, Execu-
tive Director MOL (Europe) B.V. - Dzięki 
współpracy, młodzi ludzie będą mieli 
szansę na zdobycie specjalistycznej wie-
dzy i doświadczenia w sektorze spedycji 
i logistyki. Dorota Korbut
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- Jesteśmy niezwykle zadowoleni 
z faktu, że MOL (Europe) B.V. doce-
nił nas jako atrakcyjną lokalizację 
dla projektów z zakresu spedycji 
i logistyki. Jesteśmy również dumni 
ze współpracy, jaką MOL (Europe) 

B.V. zawiązał z Akademią Morską 
w Gdyni. Bliska kooperacja biznesu 
z sektorem edukacyjnym zawsze 
przynosi korzyści obu stronom i tę 
właśnie perspektywę promuje In-
vest in Pomerania.

BIzNES

Nowatorski typ mieszanek mineralno – 
asfaltowych SMA 16 przedstawiła firma 
TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego.

W spotkaniu, które zorganizowano  
w gdańskiej siedzibie GDDKiA uczestniczyli 
przedstawiciele GDDKiA , samorządow-
cy z województwa pomorskiego oraz 
dostawcy materiałów do wykonywania 
nawierzchni bitumicznych. Pojawili się tam 
przedstawiciele firmy Lotos Asfalt oraz 
firmy Rettenmaier Polska.
Pierwszą część konferencji poświęcono 
na szczegółowy opis technologii SMA 16 
stosowanej od kilku lat przez firmę TUGA. 
Ta technologia, według jej pomysłodaw-
ców, stanowi alternatywę dla tradycyjnych 
metod. Pozwala na wykonanie, za po-
równywalne pieniądze, nawierzchni dróg, 
które spełniają wszystkie normy, przy 
jednoczesnym  podwyższeniu trwałości 
starzeniowej nawierzchni. Dodatkową 
zaletą jest znaczące  skrócenie czasu wy-
konywania robót bitumicznych. Technolo-
gię SMA 16 przedstawił  Ireneusz Strugała, 
inżynier technolog w firmie TUGA. Pre-
zentacja wzbudziła żywe zainteresowanie 

uczestników, co zaskutkowało licznymi 
pytaniami.  Pierwsza część prezentacji 
dotyczyła  przede wszystkim odcinków  
próbnych – testowych z lat 2010 -2013. 
Pokazano szereg zdjęć z wykonania odcin-
ków próbnych w tej technologii, nowych 
i remontowanych nawierzchni. Wnioski 
były jednoznaczne - natura zweryfikowała 
teorię.
Podczas spotkania zaprezentowano także 
książkę „Jednowarstwowa nawierzchnia 
asfaltowa SMA 16 JENA. Poradnik dla 
zarządców i wykonawców dróg samorzą-
dowych”, którą wyda firma Rettenmaier 
Polska. Ta firma produkuje włókna celulo-
zowe, które wykorzystywane są w polskim 
drogownictwie do budowy nawierzchni 
SMA. Książka ma się ukazać w ciągu naj-
bliższych miesięcy i stanowić wyczerpujący 
poradnik o technologii SMA 16 JENA.
Drugą część spotkania poświęcono na 
zaprezentowanie inwestycji zrealizowa-
nych w technologii SMA 16 z roku 2014. 
Przedstawiciele firmy TUGA podkreślali, że 
wiele samorządów tworząc przetargi na 
budowę dróg stosuje wymogi przetargo-
we z lat poprzednich, które często oparte 

są o mało nowoczesne technologie. Wiele 
samorządów boi się  spróbować budowy 
dróg według nowych rozwiązań. Do roz-
mowy włączył się także Mirosław Czapla, 
starosta malborski. Właśnie w tym powie-
cie TUGA wykonywała remonty w techno-
logii SMA 16 na powierzchni ponad 80 tys. 
metrów kwadratowych.
- Technologia zaproponowana przez firmę 
TUGA idealnie sprawdza się w naszym re-
jonie - podkreślał starosta malborski. - Dla 
samorządowców jest ona także korzyst-
na z powodu krótkiego czasu budowy. 
Sprawdzi się więc także w sytuacji pilnych 
remontów, gdy inwestor musi szybko 
wykorzystać i rozliczyć się ze środków na 
remonty dróg.
Firma TUGA pokazała również nową 
technologię wykonywania warstw bitu-
micznych o zwiększonych parametrach 
mechanicznych z przeznaczeniem do 
budowy nawierzchni o bardzo dużym ob-
ciążeniu ruchem samochodowym (między 
innymi dla nawierzchni dróg krajowych). 
Technologia ta jest obecnie na etapie prób 
terenowych. 
(GB)

o drogAcH 
NA sPOTKANiu W GDDKiA

NOWOczesNe TecHNOlOGie WyKONyWANiA NAWieRzcHNi DRÓG 
Były TemATem sPOTKANiA W GDAŃsKim ODDziAle GeNeRAlNej DyReKcji 

DRÓG KRAjOWycH i AuTOsTRAD.

W spotkaniu, które zorganizowano w gdańskiej siedzibie gDDKiA uczestniczyli przedstawiciele gDDKiA, 
samorządowcy z województwa pomorskiego oraz dostawcy materiałów do wykonywania nawierzchni bitumicznych.
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Spółka MOL (Europe) B.V., będąca euro-
pejskim oddziałem japońskiego armato-
ra kontenerowego Mitsui O.S.K. Lines, 
Ltd., zaczęła współpracę z Akademią 
Morską w Gdyni. 

Oba podmioty podpisały na Darze Mło-
dzieży porozumienie o współpracy, ma-
jące na celu przybliżenie systemu eduka-
cji do wymagań stawianych przez firmy 
z sektora spedycji i logistyki. Jest to efekt 
decyzji, podjętej przez japońskiego ar-
matora, o rozszerzeniu  zakresu operacji 
realizowanych dotąd w Trójmieście. 
 
JAPOńSKI GIGANT

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. powstało 
w 1884 roku w wyniku fuzji linii Mitsui 
oraz jednej z największych na świecie 
firm spedycyjnych – Oska Shosen Ka-
isha. Grupa, z siedzibą w Tokio zatrud-
niającej  ok. 10 tys. osób, w ponad 400 
lokalizacjach. MOL (Europe) B.V. od 2007 
r. prowadzi  „central booking office” 
w Gdyni. Dobre doświadczenia skło-
niły spółkę do założenia nowego biura 
w Gdańsku, dzięki czemu powstaną do-
datkowe miejsca pracy w  tym sektorze 
(planowane zatrudnienie to 60 osób).  
Studenci Akademii Morskiej będą mieli 

możliwość udziału w  sta-
żach w MOL (Europe) B.V., 
a najlepszy student z grupy 
otrzyma stypendium przy-
znawane na cały  okres 
studiów. Szkolenia będą się 
skupiać na branży w zakresie 
działalności MOL (Europe) 
B.V., aktualnych problemach 
rynkowych oraz ważnych 
celach biznesowych.  Ponad-
to studenci będą się uczyć 
podstawowych umiejętności 
zawodowych. 

STAżE DLA STUDENTÓW

- Współpraca z MOL (Europe) 
B.V. stwarza nowe możliwości rozwoju 
zawodowego dla naszych studentów. 
MOL (Europe) B.V. jest firmą światowej 
klasy i jestem dumny, że wybrali nasz 
region, znany w Europie jako doskonałe 
centrum kształcenia w sektorze mor-
skim,  żeby rozwijać swoją działalność. 
Z niecierpliwością czekam na owocną 
współpracę i jej obiecujące efekty” 
– mówi prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejo-
wicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni.
- Jako relatywnie nowy pracodawca 
w Polsce, zapewniający atrakcyjne 
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RySZARD śWILSKI, 
wicemarszałek województwa pomorskiego:

ROzPOczyNA siĘ NOWy PROjeKT iNWesTycyjNy jeDNej z NAjWiĘKszycH 
FiRm sPeDycyjNycH NA śWiecie.
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prof. zw. dr hab. piotr Jędrzejowicz, 
rektor Akademii Morskiej w gdyni,
podpisuje porozumienie

miejsca pracy, cieszymy się z nawiąza-
nej współpracy z prestiżową Akademią 
Morską w Gdyni, liderem w swojej dzie-
dzinie – mówi Jochen Veldmann, Execu-
tive Director MOL (Europe) B.V. - Dzięki 
współpracy, młodzi ludzie będą mieli 
szansę na zdobycie specjalistycznej wie-
dzy i doświadczenia w sektorze spedycji 
i logistyki. Dorota Korbut
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- Jesteśmy niezwykle zadowoleni 
z faktu, że MOL (Europe) B.V. doce-
nił nas jako atrakcyjną lokalizację 
dla projektów z zakresu spedycji 
i logistyki. Jesteśmy również dumni 
ze współpracy, jaką MOL (Europe) 

B.V. zawiązał z Akademią Morską 
w Gdyni. Bliska kooperacja biznesu 
z sektorem edukacyjnym zawsze 
przynosi korzyści obu stronom i tę 
właśnie perspektywę promuje In-
vest in Pomerania.

BIzNES

Nowatorski typ mieszanek mineralno – 
asfaltowych SMA 16 przedstawiła firma 
TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego.

W spotkaniu, które zorganizowano  
w gdańskiej siedzibie GDDKiA uczestniczyli 
przedstawiciele GDDKiA , samorządow-
cy z województwa pomorskiego oraz 
dostawcy materiałów do wykonywania 
nawierzchni bitumicznych. Pojawili się tam 
przedstawiciele firmy Lotos Asfalt oraz 
firmy Rettenmaier Polska.
Pierwszą część konferencji poświęcono 
na szczegółowy opis technologii SMA 16 
stosowanej od kilku lat przez firmę TUGA. 
Ta technologia, według jej pomysłodaw-
ców, stanowi alternatywę dla tradycyjnych 
metod. Pozwala na wykonanie, za po-
równywalne pieniądze, nawierzchni dróg, 
które spełniają wszystkie normy, przy 
jednoczesnym  podwyższeniu trwałości 
starzeniowej nawierzchni. Dodatkową 
zaletą jest znaczące  skrócenie czasu wy-
konywania robót bitumicznych. Technolo-
gię SMA 16 przedstawił  Ireneusz Strugała, 
inżynier technolog w firmie TUGA. Pre-
zentacja wzbudziła żywe zainteresowanie 

uczestników, co zaskutkowało licznymi 
pytaniami.  Pierwsza część prezentacji 
dotyczyła  przede wszystkim odcinków  
próbnych – testowych z lat 2010 -2013. 
Pokazano szereg zdjęć z wykonania odcin-
ków próbnych w tej technologii, nowych 
i remontowanych nawierzchni. Wnioski 
były jednoznaczne - natura zweryfikowała 
teorię.
Podczas spotkania zaprezentowano także 
książkę „Jednowarstwowa nawierzchnia 
asfaltowa SMA 16 JENA. Poradnik dla 
zarządców i wykonawców dróg samorzą-
dowych”, którą wyda firma Rettenmaier 
Polska. Ta firma produkuje włókna celulo-
zowe, które wykorzystywane są w polskim 
drogownictwie do budowy nawierzchni 
SMA. Książka ma się ukazać w ciągu naj-
bliższych miesięcy i stanowić wyczerpujący 
poradnik o technologii SMA 16 JENA.
Drugą część spotkania poświęcono na 
zaprezentowanie inwestycji zrealizowa-
nych w technologii SMA 16 z roku 2014. 
Przedstawiciele firmy TUGA podkreślali, że 
wiele samorządów tworząc przetargi na 
budowę dróg stosuje wymogi przetargo-
we z lat poprzednich, które często oparte 

są o mało nowoczesne technologie. Wiele 
samorządów boi się  spróbować budowy 
dróg według nowych rozwiązań. Do roz-
mowy włączył się także Mirosław Czapla, 
starosta malborski. Właśnie w tym powie-
cie TUGA wykonywała remonty w techno-
logii SMA 16 na powierzchni ponad 80 tys. 
metrów kwadratowych.
- Technologia zaproponowana przez firmę 
TUGA idealnie sprawdza się w naszym re-
jonie - podkreślał starosta malborski. - Dla 
samorządowców jest ona także korzyst-
na z powodu krótkiego czasu budowy. 
Sprawdzi się więc także w sytuacji pilnych 
remontów, gdy inwestor musi szybko 
wykorzystać i rozliczyć się ze środków na 
remonty dróg.
Firma TUGA pokazała również nową 
technologię wykonywania warstw bitu-
micznych o zwiększonych parametrach 
mechanicznych z przeznaczeniem do 
budowy nawierzchni o bardzo dużym ob-
ciążeniu ruchem samochodowym (między 
innymi dla nawierzchni dróg krajowych). 
Technologia ta jest obecnie na etapie prób 
terenowych. 
(GB)

o drogAcH 
NA sPOTKANiu W GDDKiA

NOWOczesNe TecHNOlOGie WyKONyWANiA NAWieRzcHNi DRÓG 
Były TemATem sPOTKANiA W GDAŃsKim ODDziAle GeNeRAlNej DyReKcji 

DRÓG KRAjOWycH i AuTOsTRAD.

W spotkaniu, które zorganizowano w gdańskiej siedzibie gDDKiA uczestniczyli przedstawiciele gDDKiA, 
samorządowcy z województwa pomorskiego oraz dostawcy materiałów do wykonywania nawierzchni bitumicznych.
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DlA PRzeDsiĘBiORczOści

Pracodawcy Pomorza wyróżnili także Odznakami Honorowymi 
za Zasługi dla „Pracodawców Pomorza” osoby, które bardzo 
dobrze współpracują z organizacją, a ich działania służą także 
rozwojowi ruchu pracodawczego i przedsiębiorczości na Po-
morzu. Wśród osób wyróżnionych odznakami znaleźli się: Lech 
Parell, prezes zarządu Radia Gdańsk SA, Maciej Lisicki, zastęp-
ca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Mieczysław 
Szczepański, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, Tomasz 
Lechowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu UM w Gdańsku, Wal-
demar Rydlewski, Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami, 
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

WysOKie ceNy eNeRGii NiePOKOją

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń i wyróżnień 
przystąpiono do części sprawozdawczej. Członkowie organi-
zacji, zgodnie z wymogami statutowymi, raz w roku muszą 
zapoznać się ze sprawozdaniem organów statutowych organi-
zacji, jak również podjąć dyskusję nad kierunkiem działań na 
najbliższy rok. Sprawozdanie z prac zarządu organizacji przeka-
zał zgromadzonym Zbigniew Canowiecki. Szczególne zaintere-
sowanie wśród zgromadzonych wzbudził problem dotyczący 
wysokich kosztów zakupu i przesyłu energii elektrycznej na 
Pomorzu.
Dorota Korbut

zAsŁużeNi 
z NAGRODAmi
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WRĘczeNie ODzNAczeŃ PAŃsTWOWycH ByłO GłÓWNym PuNKTem 
sPRAWOzDAWczeGO zGROmADzeNiA OGÓlNeGO człONKÓW 

„PRAcODAWcÓW POmORzA”.

Odznaczenia wręczał Michał Owczar-
czak, wicewojewoda pomorski. Złoty 
Krzyż Zasługi otrzymali: Krzysztof 
Balcerzak, Elżbieta Hass-Darnowska, 
Marek Radecki, Wojciech Szczepań-
ski. Srebrny Krzyż Zasługi: Szczepan 
Gapiński i Jerzy Jerkiewicz. Brązowy 
Krzyż Zasługi: Zbigniew Walędzik 
i Adam Lipczyński. 

Z kolei Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę otrzymali: Henryk Gozdalski, 
Jerzy Kortas, Bożena Plewa. Srebrny 
Medal za Długoletnią Służbę dostali: 
Tomasz Balcerowski i Łucjan Smo-
gulecki, zaś Brązowy Medal za Dłu-
goletnią Służbę: Waldemar Jagiełło, 
Iwona Kielas, Aleksandra Kocha-
nowska, Tomasz Limon i Zbigniew 
Walędzik.

Od lewej lech parell – prezes zarządu Radio gdańsk, Maciej lisicki – V-ce  prezydent 
Miasta gdańska, zbigniew Canowiecki – prezes zarządu pracodawców pomorza



EXPRESS BIZNESU      | 29

BIzNES

Publikacja to kontynuacja serii, pre-
zentującej znane sylwetki gdańszczan. 
Swoją najnowszą książkę autorka po-
święciła Zbigniewowi Canowieckiemu 
– przedsiębiorcy i menedżerowi, znane-
mu z szerokiej działalności o wymiarze 
społeczno-kulturalnym. 
Barbara Kanold opisała barwną postać 
Zbigniewa Canowieckiego. Bohater 

książki już od czasu studiów na Politech-
nice Gdańskiej związany był z Klubem 
Studentów Wybrzeża Żak. Dał się po-
znać także jako prezes DKF im. Zbyszka 
Cybulskiego oraz gdańskiego Klubu 
Dziennikarzy Studenckich i Międzyuczel-
nianego Ośrodka Filmu i Fotografii. 
W książce znalazł się również interesu-
jący opis działalności biznesowej pana 

Canowieckiego oraz jego aktywności 
społecznej w organizacjach samorzą-
du gospodarczego oraz organizacji 
pracodawców.
Podczas spotkania fragmenty książki od-
czytał aktor Jerzy Kiszkis, natomiast całe 
wydarzenie  poprowadził Piotr Świąc, 
redaktor z Telewizji Polskiej w Gdańsku.
Dorota Korbut

z sercem 
DO luDzi i DO BizNesu

„BIzNESMEN z SERCEM SpOłECzNIKA. WYWIAD – RzEKA 
z DR zBIgNIEWEM CANOWIECKIM” TO TyTuł KsiążKi 

AuTORsTWA BARBARy KANOlD, KTÓRej PROmOcjA ODByłA siĘ 
W NADBAłTycKim ceNTRum KulTuRy.
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zbigniew Canowiecki – prezes zarządu pracodawców pomorza podczas promocji książki
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Czemu Energa musi kupować energię 
wytworzoną przez elektrownie wiatrowe 
nawet wtedy, gdy nie ma co z nią zrobić? 
Te i wiele innych tematów poruszono 
podczas debaty o energetyce, w której 
uczestniczyli Pracodawcy Pomorza. 
Z energii elektrycznej korzystają wszyscy 
– jest niezbędna zarówno w małych go-
spodarstwach domowych, jak i w dużych 
przedsiębiorstwach. I  cena jej dostawy  
ma ogromny wpływ na jakość naszego 
życia oraz cenę wyrobów i usług, ofero-
wanych przez przedsiębiorstwa. 
Dlatego w siedzibie „Pracodawców 
Pomorza” postanowiono zorganizować 
debatę na ten temat na najwyższym 
szczeblu. Wzięli w niej udział m.in. Maciej 
Grabowski - Minister Środowiska, posło-
wie na Sejm RP,  Beata Jaczewska - Radca 
Ministra Gospodarki, Michał Owczarczak 
- Wicewojewoda Pomorski, Mieczysław 

Struk - Marszałek Województwa, profe-
sorowie  Politechniki Łódzkiej i Gdańskiej 
oraz   Prezesi  Energa S.A., Energa Opera-
tor S.A., PGE EJ 1Sp. z o.o., PSSE .
Wprowadzenie do debaty wygłosili eks-
perci oraz Zbigniew Canowiecki Prezes 
Pracodawców Pomorza, diagnozując 
problematykę w ujęciu krajowym oraz 
z punktu widzenia  biznesu pomorskiego.
- Debata była wynikiem sygnałów, jakie 
dotarły do nas   ze strony przedsiębior-
ców – wyjaśnia Zbigniew Canowiecki 
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. 
-  Na cenę dostawy  energii elektrycznej 
składa się nie tylko koszt wyprodukowa-
nia energii, ale również  koszt przesyłu 
i dystrybucji. Problem polega na tym, 
że o ile cena  przesyłu jest  taka sama  
w całym kraju, to koszt  dystrybucji na Po-
morzu mamy zdecydowanie większy, niż 
w innych częściach kraju. Stąd też łączny 
koszt dostawy energii dla przedsiębiorstw 
mamy o blisko 25  proc. większy, niż 
np. dla firm na Śląsku, a dla odbiorców 
indywidualnych o 40 proc. większy niż 
np. dla mieszkańców Warszawy. Wynika 
to z faktu, że stawki dystrybucyjne są 
tworzone  metodą kosztową w obszarze 
działania danej firmy energetycznej. Tam, 
gdzie sieć dystrybucyjna jest bardziej 
rozległa i wymagająca dużych nakładów 
bieżących oraz tam, gdzie jest znacząca 
ilość odnawialnych źródeł energii wyma-
gających nie tylko przyłączenia, ale stałej 
konserwacji i remontów są zdecydowanie 
wyższe. Na Pomorzu zlokalizowanych jest 
blisko 50 proc. wszystkich krajowych farm 
wiatrowych. Brak harmonizacji stawek 
dystrybucyjnych w Polsce spowodował 
znaczące różnice w ich wysokości na 
terenie naszego kraju, a co za tym idzie, 
znaczące różnice w kosztach dostawy 
energii  powodując m.in.  wzrost kosztów 
produkcji pomorskich firm i spadek ich 
konkurencyjności.  
Kolejnm problemem poruszanym pod-

czas debaty, był obowiązek zakupu 
energii odnawialnej przez firmę Energa 
S.A. bez względu na potrzeby w tym za-
kresie  i to po cenach powyżej aktualnej 
ceny rynkowej. Wynika to z obowiązku 
nałożonego przez prawo energetyczne 
na Sprzedawcę z Urzędu (SZU), jakim jest 
pomorski koncern energetyczny. Takiej 
„zbędnej” energii w roku 2013 Energa SA 
zakupiła za kwotę 700 mln zł.  
Pracodawcy Pomorza wskazywali także 
na problemy związane z realizacją  inwe-
stycji energetycznych. Nie jest realizowa-
na elektrownia konwencjonalna koło Pel-
plina, RWE od blisko 8 lat nie przystępuje 
do budowy elektrowni gazowej pomimo 
posiadania pozwolenia na budowę, brak 
decyzji odnośnie do elektrowni jądrowej. 
Przedłużający się i niezwykle przewlekły 
tryb podejmowania decyzji w sprawie 
elektrowni jądrowej spowodował wy-
stąpienie trzech wójtów pomorskich 
gmin o odszkodowanie od PGE EJ1. W tej 
sprawie obecny na debacie poseł Andrzej 
Czerwiński -  przewodniczący sejmowej 
Podkomisji ds. Energetyki zobowiązał 
się do zwołania specjalnego posiedzenia 
komisji celem wyjaśnienia sprawy. 
- Dla pomorskiej gospodarki ważne jest 
bezpieczeństwo energetyczne gwaran-
tujące przez następne lata bezawaryjną 
i ciągłą dostawę energii elektrycznej i to 
po kosztach zbliżonych do obowiązującej 
ceny w innych regionach kraju. Obecnie 
wysoki koszt energii elektrycznej w wo-
jewództwie pomorskim jest barierą 
rozwojową   regionu z punktu widzenia 
działalności biznesowej. Pomorskie firmy, 
szczególnie dla których energia elektrycz-
na stanowi dość poważny czynnik koszto-
wy, stają się mało konkurencyjne w sto-
sunku do ich odpowiedników w innych 
częściach kraju. Ponadto wysokie koszty 
energii stanowią barierę inwestycyjną dla 
nowych firm szukających lokalizacji w re-
gionie pomorskim. Rafał Korbut

Pomorze 

POKRzyWDzONe eNeRGeTyczNie

DlACzEgO NA pOMORzU KOSzTY DOSTAWY ENERgII ElEKTRYCzNEJ 
Są WYżSzE NIż W INNYCh CzęśCIACh NASzEgO KRAJU? 
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Dobra współpraca między pracodawcami 
a organizacjami związkowymi, umiejęt-
ność dojścia do porozumienia, możliwość 
tworzenia porozumień oraz zasady dzia-
łania organizacji pracodawców i związ-
ków zawodowych - o tym wszystkim 
w kontekście dialogu społecznego dys-
kutowali przedstawiciele Pracodawców 
Pomorza, którzy niedawno odwiedzili 
Norwegię. Wyjazd miał na celu poznanie 
tamtejszych rozwiązań i możliwości wdro-
żenia ich w polskich realiach. 
Pracodawcy Pomorza od lutego br. reali-
zują projekt „Dialog społeczny w Polsce 
i w regionie pomorskim oraz dobre prak-
tyki europejskie na przykładzie norwe-
skim”. Jest to projekt finansowany z Fun-
duszy Norweskich (Funduszu na rzecz 
godnej pracy i dialogu społecznego). Pra-
codawcy Pomorza są w tym przypadku 
liderem, czyli jedynym realizatorem pro-
jektu. Nie ma żadnych innych partnerów 
ani instytucji pośredniczących, a pienią-
dze pochodzą bezpośrednio z Norwegii. 

Finałem ma być powstanie jeszcze w tym 
roku „Zielonej księgi w sprawie najlep-
szych praktyk w społecznym i trójstron-
nym dialogu”. W księdze ma znaleźć się 
zarówno charakterystyka barier, na jakie 
napotyka dialog społeczny w warunkach 
polskich, jak również porównania i pro-
pozycje rozwiązań w odniesieniu do przy-
kładu norweskiego. 
- Projekt ma na celu dyskusję na temat 
obecnego stanu dialogu społecznego 
w Polsce oraz perspektyw związanych ze 
zmianą w ustawodawstwie w zakresie 
dialogu – wyjaśnia Tomasz Limon, Dyrek-
tor Zarządzający „Pracodawców Pomo-
rza”. - Warto przypomnieć, że w czerwcu 
2013 r. związki zawodowe na poziomie 
krajowym opuściły instytucjonalny dialog 
społeczny, zrywając dialogowanie. Na 
bazie tego zarówno pracodawcy, jak i or-
ganizacje związkowe, domagają się zre-
wolucjonizowania systemu (a właściwie 
zrewolucjonizowania zapisów prawnych, 
które regulują dialog społeczny). 

O tym, że dialog społeczny jest niezbęd-
ny, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.  
- W całej cywilizowanej części świata, 
nie mówiąc już o Europie, dialog jest 
motorem działań i spokoju społeczne-
go – mówi Tomasz Limon. - To właśnie 
dzięki dialogowi społecznemu stwo-
rzone zostały zręby obecnego systemu 
gospodarczego. Dobrze funkcjonujące 
relacje pomiędzy pracodawcami, związ-
kami zawodowymi i rządem gwarantują 
to, że gospodarka nie będzie uwikłana 
w konflikty, a będzie szła w kierunku roz-
woju. Tymczasem dialogu społecznego 
w Polsce na poziomie instytucjonalnym 
praktycznie nie ma. My - jako organi-
zacja - podjęliśmy ten temat i w maju 
2014 r. zorganizowaliśmy konferencję 
otwierająca tę problematykę, gdzie trzy 
strony – czyli związkowcy, pracodawcy 
i strona rządowa reprezentowana przez 
wojewodę – dyskutowały nad obecnym 
stanem dialogu społecznego. W czerwcu 
2014 r. 20-osobowa grupa pracodaw-

diALog 
PODsTAWą WsPÓłPRAcy
W pOlSCE DIAlOg SpOłECzNY pOMIęDzY pRzEDSIęBIORCAMI A zWIązKAMI 

zAWODOWYMI NIE ISTNIEJE. pRACODAWCY pOMORzA ChCą TO zMIENIć.
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polscy przedsiębiorcy chcą brać przykład z norweskich biznesmenów
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ców (z naszej organizacji) uczestniczyła 
w wyjeździe do Norwegii, do Oslo. Tam 
spotkali się z przedstawicielami najwięk-
szej norweskiej organizacji pracodawców 
NHO oraz norweskiej organizacji związ-
ków zawodowych LO. 
Dlaczego akurat do Norwegii? Ponieważ 
zarówno związki zawodowe jak i orga-
nizacje pracodawców funkcjonują tam 
w bardzo profesjonalnej formie. Działa 
bowiem jeden duży organizm pracodaw-
czy i jeden duży organizm związkowy, 
który ma swoje rozgałęzienia branżowe, 
regionalne, itd. Co za tym idzie istnieją 
tam zupełnie inne zasady funkcjonowa-
nia tych organizacji. 
- Odbywa się to na zasadzie porozumień 
między pracodawcami a związkami za-
wodowymi, zaś rząd tylko pilnuje, czy te 
porozumienia są realizowane i czy nie ma 
żadnej sprzeczności prawnej – wyjaśnia 
Tomasz Limon. - Nie ingeruje natomiast 
w te porozumienia. Czyli pracodawcy 
i związkowcy potrafią sami między sobą 
się porozumieć, a rząd sprawuje tylko 
funkcję kontrolną. Mało tego – podpi-
suje się ogólnokrajowe porozumienia 
w postaci układów zbiorowych pracy, 
gdzie tak naprawdę dany układ zbiorowy 
reguluje zapisy dla poszczególnych branż 
i sektorów. W myśl tej zasady Kodeks 
Pracy w Norwegii nie funkcjonuje tak jak 
w naszym kraju. To właśnie pracodawcy 
i związkowcy na bazie układu wypraco-
wują wzajemne porozumienia.
Co ciekawe w Polsce jest możliwość za-
wierania układów zbiorowych, ale... bar-
dzo rzadko jest to wykorzystywane. 
- A szkoda, bo u nas np. organizacja re-
gionalna w Pomorskiem mogłaby zawie-
rać z pomorskimi związkowcami układ 
zbiorowy pracy dla całego województwa 
lub branży, w którym to układzie zawarte 
będą szczegółowe informacje dotyczą-
ce tego, co się pracodawcom objętym 
układem należy – dodaje Tomasz Limon. 
- Czyli np. ile godzin pracują, jakie stawki 
(np. płaca minimalna może być zupełnie 
inna, niż w innej części kraju, niektóre 
branże lub regiony mogą wypracować 
lepsze rozwiązania niż ustawowe minima 
w zakresie wynagrodzeń, nagród jubi-
leuszowych itp.). Realizujemy więc ten 
projekt, aby edukować, aby pokazywać 
dobre rozwiązania w zakresie współpracy 
organizacji pracodawczych i związkowych 

oraz pozytywnych, profesjonalnych dzia-
łań tych dwóch środowisk (na przykładzie 
rozwiązań norweskich). W cywilizowanej 
części Europy, szczególnie w krajach nor-
dyckich, związki zawodowe tworzą poza-
zakładową strukturę organizacyjną. Ten, 
kto przynależy do takiego związku, może 
liczyć na jego wsparcie prawne, darmowe 
szkolenia, będąc pod stałą jego opieką. 
W zakładach pracy nie ma osób, które 
są chronione ustawowo z racji pełnienia 
funkcji związkowych a część kosztów 
związanych z zakładowymi związkami 
ponoszą sami pracodawcy. W Norwegii 
jest inaczej gdyż pracownicy mają swoją 
organizację, która 
za nimi stoi. Z kolei 
pracodawcy szanują 
ten układ, który zde-
cydowanie jest na 
wyższym poziomie 
niż u nas – dodaje 
Tomasz Limon. Jed-
nym z czynników 
takiego stanu rzeczy 
jest krótka historia 
dialogu społecznego 
w Polsce, którego 
początki sięgają tak 
naprawdę okresu 
transformacji ustro-
jowej po 1989 roku. 
Z kolei w Norwegii 
tradycje związków 
zawodowych i or-
ganizacji pracodaw-
czych sięgają prze-
łomu XIX i XX wieku, 
kilka lat przed ofi-
cjalnym powstaniem 
państwa norweskie-
go w 1906 roku. Dla-
tego w naszej opinii 
wyjazd do Norwegii 
był potrzebny, gdyż 
dzięki niemu nasi 
przedsiębiorcy mogli 
poznać zasady doj-
rzałego europejskie-
go dialogu społecz-
nego, który został 
wypracowywany 
przez dziesiątki lat. 
Pracodawcy Pomo-
rza w listopadzie 
2014 roku organizują 

międzynarodową konferencję w zakresie 
dialogu społecznego z udziałem przed-
stawicieli z Norwegii, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec. Podczas konferencji będą chcieli 
pokazać, jak dialog społeczny funkcjonuje 
w innych krajach i jakie są z tego tytułu 
korzyści oraz przekonywać uczestników, 
że silne organizacje pracodawcze i silne 
organizacje związkowe mogą wypraco-
wać wspólnie rozwiązania dla sprawniej-
szego funkcjonowania dialogu społeczne-
go oraz większej integracji tych środowisk 
w wypracowaniu rozwiązań korzystnych 
dla obu stron.  
Rafał Korbut

Projekt „Dialog społeczny w Polsce i regionie pomorskim oraz dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim” 2013/112613 
Finansowany z Funduszy norweskich, Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu społecznego.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Oslo w siedzibie 
norweskiej organizacji pracodawców NhO
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Wydarzenie, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie IPMA Polska we współpracy 
z PM in Touch, skierowane było do spe-
cjalistów z dziedziny project manage-
ment, którym zależy na rozwoju w tym 
kierunku. Temat związany był z zarządza-
niem projektem Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku.
Pierwszą część spotkania poprowadziła 
Renata Wiśniowska, dyrektor Biura 
Realizacji Projektu Budowy Europejskie-
go Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość 
poznania poszczególnych etapów reali-
zacji projektu inwestycyjnego ECS oraz 
parametrów dotyczących inwestycji. 
Na zakończenie prezentacji, ze strony 
uczestników pojawiły się liczne pytania, 
dotyczące przebiegu pracy zespołu oraz 
sytuacji kryzysowych, jakie miały miej-
sce podczas budowy. 
- Bez wątpienia pozwoliło to na jesz-
cze lepsze zrozumienie realizowanego 
w Gdańsku projektu – mówi Grażyna 
Stefaniszek, przewodnicząca Pomorskiej 
Grupy Regionalnej IPMA.

Paweł Golak, kierownik Wydziału Muze-
alno-Archiwalnego i Biblioteki ESC pod-
czas swojego wystąpienia zaprezentował 
wizualizacje wyposażenia, jak i nowo-
czesnych rozwiązań, które będą zasto-
sowane w ECS. Potrzebne będą miejsca 
na organizowanie wystaw czasowych, 

prowadzenie działalności edukacyjnej 
oraz naukowej. 
- Aby wzmocnić ten potencjał w Cen-
trum powstało archiwum i biblioteka 
udostępniająca swoje zbiory w wolnym 
dostępie – tłumaczy Paweł Golak. 
Dorota Korbut

mieJsce sPotkAń 
W seRcu ecs

KOlejNe sPOTKANie z cyKlu OKO KOmPeTeNcji PROjecT mANAGemeNT 
ODByłO siĘ W sAli BHP NA TeReNAcH POsTOczNiOWycH. 

PATRONAT NAD Nim miAł exPRess BizNesu.
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Pogoda jak na śródziemnomorskich pla-
żach. W samym lipcu było 28 gorących 
i bezchmurnych dni. Aura w pierwszej 
połowie sierpnia także zapewniała udany 
urlop. Po długim weekendzie święta Mat-
ki Boskiej Zielnej goście z żalem zaczęli 
opuszczać  miasto i resztę gminy – bo 
koniec urlopu, bo dzieci do szkoły itd. Ale 
nie sama pogoda, piękne piaszczyste pla-
że i bogate programy rozrywkowe przy-
ciągają wczasowiczów do Władysławowa. 
Miejscowości gminy stają się eleganckim 
letnim salonem na wolnym powietrzu. 
Rewolucja w przestrzeni publicznej, 
jaką konsekwentnie realizuje obecna 
burmistrz Grażyna Cern, zaowocowała 
nowymi skwerami, miejscami wypoczyn-
ku i zabawy, dopasowanymi do potrzeb 
turystów w każdym wieku. Trzeba przy-
znać, że burmistrz działa z zapobiegliwo-
ścią, praktycyzmem i rozsądkiem dobrej 
gospodyni.

ZACZęŁO SIę OD hALLEROWA

W krótkim czasie powstał skwer przy 
pomniku gen. Hallera. Miejsce to szybko 
stało się ulubionym terenem rekreacyjno-
towarzyskim tej nadmorskiej dzielnicy. 
Pobudziło lokalny patriotyzm i dumę z tak 
ładnie zagospodarowanego terenu. Służ-
by miejskiej firmy ABRUKO skrupulatnie 
pilnowały jego czystości i porządku, ale 
okazało się, że prawie nikt niczego nie 
niszczył.
Tegoroczny sezon letni zapoczątkowało 
oddanie do użytku okazałego skweru nad 
Zatoką  Pucką w dzielnicy Szotland. Jego 
urządzenie wymagało pasji upiększania 
miejsca i uporu w przezwyciężaniu trud-
ności. Wysiłki lokalnej społeczności w tym 
dziele zasługują na wielkie uznanie. 
Trudności związane były z koniecznością 
przestrzegania wymogów obszaru NATU-
RA 2000. Normy te były tak restrykcyjne, 
że nie pozwalały nawet na sadzenie na 
skwerze kwiatów i krzewów ozdobnych 

wŁAdysŁAwowo 
żeGNA sezON

BYłO TłUMNIE NA plAżACh I gWARNIE W MIEśCIE. W lICząCEJ 15 TYS. MIESz-
KAńCóW gMINIE WłADYSłAWOWO W SEzONIE lETNIM pRzEBYWAłO pONAD 

DzIESIęCIOKROTNIE WIęCEJ TURYSTóW NIż STAłYCh MIESzKAńCóW. 
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W krótkim czasie powstał skwer przy pomniku gen. hallera

innych niż polno-łąkowe, występujące 
w okolicy.  Aby miejsce to jeszcze bardziej 
uatrakcyjnić, jeszcze tej jesieni powstanie 
drewniana kładka, poprowadzona ponad 
rezerwatem Słone Łąki, łącząca skwer 
z pomostem nad wodami zatoki. Dzięki 
temu unikalny rezerwat nie zostanie 
zadeptany a mieszkańcy i turyści wypo-
czywający na Szotlandzie uzyskają nieco-
dzienną atrakcję. 

CZEKAJąC NA ZIMę

Ale władze Władysławowa nie spoczywa-
ją na laurach, oczekując na sen zimowy. 
Wiadomo, że skoro chce się także w przy-
szłym roku gości dobrze i elegancko przy-
jąć, trzeba przygotować nowe atrakcje. 
Już rozstrzygnięto przetarg na budowę 
skweru ze skateparkiem w dzielnicy Cet-
niewo. Gminna spółka ABRUKO zrealizuje 
go jeszcze przed nadejściem zimy. 
Na realizację czekają też gotowe już 
projekty z Tupadeł, Chałup i Chłapowa. 
W tym ostatnim miejscu zostanie wy-

korzystany istniejący tradycyjny wodny 
zbiornik retencyjny. Przeobrazi się on w  
romantyczny staw. Może upodoba go 
sobie nawet jakieś ptactwo? Otoczenie,  
gdzie powstanie parkiet do tańca i wystę-
pów artystycznych oraz zostaną ustawio-
ne ławeczki, nabierze atrakcyjnej formy. 
Co nowego w Chałupach, kiedy zacznie 
się upał? Proszę spojrzeć... Jeśli realizacja 
tych planów będzie szła tak sprawnie jak 
dotąd, to już w sezonie letnim 2015 roku 
Władysławowo stanie się prawdziwie 
eleganckim salonem wypoczynkowym 
– zgodnie z zapowiedziami i działaniami 
burmistrz Cern. Tym bardziej, że zaawan-
sowane są rozmowy z inwestorami, goto-
wymi wybudować promenadę nadmor-
ską od ośrodka przygotowań olimpijskich 
do portu, a także całkowicie przeobrazić 
plac z fontanną w Jastrzębiej Górze w styl 
art deco. Trzymamy kciuki i czekamy na 
kolejne piękne miejsca! 
Anna Kłos
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Rekordowe obłożenie doków widać też 
w stoczni Nauta. Na początku sierpnia 
w zakładzie przy Czechosłowackiej 3 
przebywało aż 16 statków, oprócz tego 4 
jednostki remontowano na terenach przy 
ulicy Waszyngtona. W tym czasie odbyły 
się m.in. remonty chemikaliowca Brovig 
Viento, kontenerowców Flintercape i Co-
rina, promu samochodowego UECC Au-
toracer. Największą jednostką był w tym 
czasie chemikaliowiec Torm Horizon, 
którego długość wynosi 174 m.
- Łączna długość wszystkich jednostek 
przebywającychw stoczni wynosi około 
2,5 kilometra - podkreślają przedstawi-
ciele stoczni. 
Na terenie przy ul. Waszyngtona remont 
przeszedł m.in. należący do Akademii 
Morskiej w Gdyni statek szkoleniowo-

badawczy Horyzont II. Jednostka jest 
regularnie wykorzystywana przez Polską 
Akademię Nauk do rejsów zaopatrzenio-
wych do polskiej stacji polarnej niedaleko  
Spitsbergen. 
W takcie letnich miesięcy stocznia re-
alizowała także kolejne zlecenia dla naj-
większego polskiego armatora – Polskiej 
Żeglugi Morskiej.
W lipcu do stoczni wpłynął prom sa-
mochodowo-pasażerski Gryf, który 
przechodził w Naucie remont klasowy 
– odnowienie 5 klasy. Statek, zbudowany 
w 1990 r., pływa na trasie ze Świnoujścia 
do Trelleborgu w Szwecji. Jako kolejny 
wpłynął do stoczni trzydziestopięcioty-
sięcznik Iryda. Ten masowiec wymagał 
prac konserwacyjno-malarskich, stalo-
wych, malarskich, rurarskich oraz ma-

szynowych. Prowadzone będą również 
prace w ładowniach, na pokrywach luko-
wych  ładowni oraz na dźwigach ładunko-
wych.  W pierwszych dniach sierpnia do 
doku Nauty wszedł ro-pax Wolin. Statek 
ten został kupiony przez PŻM w 2007 r., 
wcześniej nosił nazwę Sky Wind i pływał 
dla szwedzkiego armatora. Podczas po-
bytu w gdyńskiej stoczni na jednostce 
zostanie wykonany remont dokowo-kon-
serwacyjny. Wolin to prom pasażersko-
kolejowo-samochodowy, posiada 1680 
m linii ładunkowej oraz miejsca dla 400 
pasażerów.
Od początku roku Nauta wykonała już 
remonty trzech masowców PŻM – M/S 
Orawa, M/S Isa i M/S Nogat. Łącznie 
w pierwszym półroczu 2014 r. Nauta 
wyremontowała 73 jednostki pływające 
– głównie należące do armatorów skan-
dynawskich, niemieckich, holenderskich 
i polskich. 
Oprócz gdyńskiej stoczni z Polską Żeglugą 
Morską współpracuje także, należąca do 
grupy MARS S&O, stocznia MSR Gryfia. 
W tym roku w Szczecinie wyremontowa-
ne zostały trzy jednostki tego armatora: 
M/S Mazowsze, M/S Juno i M/S Isolda. 
(GB)

NAutA 
WszysTKie DOKi WyPełNiONe

MIESIąCE lETNIE TO DlA STOCzNI CzAS BARDzO INTENSYWNEJ pRACY, 
BO WłAśNIE WTEDY WIęKSzOść ARMATORóW ChCE pRzEpROWADzIć 

REMONTY I KONSERWACJE SWOICh STATKóW. 

Do doku Nauty wszedł ro-pax Wolin (na zdjęciu). Statek ten został kupiony przez 
pżM w 2007 r., wcześniej nosił nazwę Sky Wind i pływał dla szwedzkiego armatora.

NA TERENIE pRzY 
Ul. WASzYNgTONA RE-
MONT pRzESzEDł M.IN. 
NAlEżąCY DO AKADEMII 
MORSKIEJ W gDYNI STA-
TEK SzKOlENIOWO-BA-
DAWCzY hORYzONT II. 
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Różne są poglądy historyków. W każdym 
razie około roku 980 w zakolu Motławy, 
u zbiegu obecnych ulic: Podwala Sta-
romiejskiego, Grodzkiej i Sukienniczej, 
istniało grodzisko i port. W później-
szych czasach rozwinął się on w stronę 
Długiego Pobrzeża, Ołowianki i Wyspy 
Spichrzów. Kiedy i tam zrobiło się ciasno, 
Prusacy uruchomili Nowy Port u ujścia 
do Bałtyku wód Wisły, która jeszcze nie 
nazywała się Martwa. Przenosiny na dru-
gą, czyli wschodnią stronę Wisły (zwanej 
już Martwą od czasu, gdy Prusacy ufun-

dowali Przekop Wisły, tworząc Wyspę 
Sobieszewską), miały miejsce za czasów 
Wolnego Miasta Gdańska, kiedy to dyrek-
tor portu Bohdan Nagórski przeforsował 
budowę Basenu Węglowego. Te przenosi-
ny na Wyspę Stogi (stworzoną przez samą 
naturę, która w czasie wielkiej wiosennej 
powodzi wyrzeźbiła Wisłę Śmiałą), okaza-
ła się drogą w kierunku rozwoju. W 1974 
roku zainaugurował działalność Port 
Północny i był to początek intensywnych 
przemian. W 1978 roku Port Gdański 
(cały) przeładował 28,3 mln ton towarów. 

W latach 80-tych nastąpiło spowolnienie. 
Rekord 1978 roku został pobity dopiero 
w 2011 r., ale potem wskaźniki znów po-
szły w górę. W roku 2013 przeładowano 
ponad 30 mln ton, a w I półroczu 2014 
r. blisko 15,4 mln ton.  Najwięcej było 
towarów drobnicowych (głównie w kon-
tenerach) – 5,63 mln ton, czyli 36,67 % 
ogółu, następnie ładunków płynnych 
(Naftoport) – 5,57 mln, czyli 26,2 % całej 
masy towarowej, węgla przeładowano 
1,71 mln ton, innych towarów masowych 
(głównie zboża) 1,65 mln ton.  

40-Lecie 
PORTu PÓłNOcNeGO

KIEDY pOJAWIł SIę pORT gDAńSKI? A KIEDY pOWSTAł gDAńSK? 
zAlEżY, CO pRzYJMIEMY zA pOCząTEK. 
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Szybkość rozwoju tego terminala kontenerowego jest imponująca

gOSpODARKA 
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- Malkontenci narzekają, że gospodar-
ka morska leży w całkowitej depresji, 
a w mieście nic ważnego dla niej się nie 
dzieje, a tymczasem...

- Wystarczy się przejechać po porcie, aby 
zobaczyć jeden ogromny, a właściwie 
kilka wielkich placów budowy. Strategia 
rozwoju portu do roku 2027 upewnia 
nas, że wszystko na bieżąco idzie zgodnie 
z planem i informuje o kolejnych inwesty-
cjach, które mają się rozpocząć.

- Proszę skonkretyzować...

- Trudno to uszeregować według ważno-
ści, bo wiele jest rzeczy bardzo ważnych. 
Ponieważ obywatele, myśląc o porcie, 
najpierw myślą o DCT, zacznijmy od nie-
go. Szybkość rozwoju tego terminala kon-
tenerowego jest imponująca. Pierwszy 
kontenerowiec obsłużono tu 1 czerwca 
2007 roku, a już po 6 latach – w roku 
2013 przeładowano milionowy kontener. 
Przez ten czas, dzięki DCT, Gdańsk stał się 

hubem kontenerowym dla krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej i Rosji, bramą 
handlową prowadząca do Polski i innych 
krajów nadbałtyckich. To rewolucja, bo 
przecież przez powojenne dziesięciolecia 
polski rynek towarowy był obsługiwany 
głównie przez porty Europy zachodniej, 
głównie Hamburg. Maersk Line – główny 
klient DCT, przyciągnęły na Bałtyk, do-
kładnie do Gdańska, bezpośrednie połą-
czenie oceaniczne z Dalekiego Wschodu, 
co stało się ogniwem łączącym rynki Eu-

Port gdAński 
Niczym PlAc BuDOWy

z pREzYDENTEM gDAńSKA PAwŁem AdAmowiczem, 
pRzEWODNICząCYM RADY NADzORCzEJ MORSKIEgO pORTU gDAńSKIEgO SA 

ROzMAWIA ANNA KłOS.

paweł Adamowicz, prezydent gdańska podkreśla, że szybkość rozwoju terminala DCT jest imponująca
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ropy Środkowo-Wschodniej i Rosji z ryn-
kami azjatyckimi. W przyszłości być może 
dojdzie do rozdzielenia rynku Azja – Euro-
pa na dwa rynki: Daleki Wschód – Europa 
Zachodnia i Daleki Wschód – Bałtyk.

- Czy to jedyny kierunek interesujący 
Maersk Line?

- Z zadowoleniem odnotowaliśmy, że 
nowa linia kontenerowa Maerska połą-
czyła tego lata Gdańsk z Ameryką Łaciń-
ską. W czasie 24-dniowego rejsu w jedną 
stronę kontenerowce odwiedzą porty 
Meksyku, Belize, Panamy, Kostaryki, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Nie-
miec, w drugą stronę (przez 31 dni) dotrą 
jeszcze do do Sankt Petersburga, Ust Ługi 
i Kotki w Finlandii. Dodatkową atrakcją 
tej linii jest możliwość wymiany ładun-
ków z innymi serwisami poprzez hub 
kontenerowy w Panamie. Kontenerowce 
z linii amerykańskiej docierają do Gdań-
ska w soboty – kiedy terminal opuszczają 
już te z linii daleko-wschodniej.

- Taki przyrost przywożonych ładunków 
wymaga z pewnością rozbudowy zaple-
cza lądowego...

- Pomyśleliśmy o tym już kilka lat temu. 
Tuż obok terminala DCT na 110 ha świa-

towy gigant Goodman buduje swój fla-
gowy produkt w Polsce Pomorskie Cen-
trum Logistyczne. W 2013 roku został 
oddany do użytku pierwszy magazyn, 
gdzie jest już wynajętych ok. 8 tys. m kw.
W styczniu br. rozpoczęła się budowa 
Centrum Administracyjno-Usługowego, 
które ma być zapleczem nie tylko dla 
DCT, ale dla całego Portu Północnego 
oraz podmiotów z branży transportu 
morskiego. Inwestorem jest Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodarczego In-
vestGda, a budowa ma się zakończyć 
w marcu 2015 Mało tego, jeszcze w tym 
półroczu ma się rozpocząć budowa dru-
giego magazynu o powierzchni 14 tys. m 
kw. Ale nie tylko terminal kontenerowy 
DCT się rozwija, mamy drugi, w porcie 
wewnętrznym.

- Jakie są wieści stamtąd?

- Podkreślmy dla rozróżnienia – Port 
Gdański składa się z dwu części: portu 
wewnętrznego, związanego z Nowym 
Portem i ujściem Martwej Wisły, oraz 
zewnętrzny, na wyspie Stogi, który ma 
bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej. 
Nasz terminal w porcie wewnętrznym 
usytuowany jest przy Nabrzeżu Szczeciń-
skim. Ostatnio otrzymał dofinansowanie 
ze środków UE na rozbudowę. To 17,5 

mln zł z Funduszu Spójności z termi-
nem realizacji do końca 2015 roku. 
Zakres prac obejmuje powiększenie 
powierzchni składowej, komunikacyjnej, 
postojowej, uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej. W czerwcu została 
podpisana umowa z wykonawcami: 
firmą STARBAG Sp. z o.o i konsorcjum 
PORTICO.

- Ale Port Gdańsk to nie tylko 
kontenerowce...

- Oczywiście, choć właśnie ta działalność 
rozwija się najprężniej. W I półroczu 
2014 port odnotował blisko 15,4 mln 
ton ładunków, czyli o 9,9% więcej, niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
W tej masie najwięcej było towarów 
drobnicowych, przewożonych głównie 
w kontenerach – to 5,63 mln ton, czyli 
36,6% wszystkich towarów. To pierwsze 
miejsce. Na drugim miejscu jest NAF-
TOPORT. Jego znaczenie w związku z za-
wirowaniami polityki międzynarodowej 
wciąż rośnie. Dużo można powiedzieć 
także o znaczeniu i rozwoju innych 
przedsiębiorstw. Ogólnie nie tylko odno-
towaliśmy świetne wyniki w roku 2013, 
także w I połowie 2014 port osiągnął 
10% wzrost przeładunków, czyli jeden 
z najwyższych w Europie.

Przedstawiamy wspomnienia prof. Witol-
da Andruszkiewicza, nestora gospodarki 
morskiej. Koncepcja budowy głęboko-
wodnego terminala w porcie gdańskim 
była jego pomysłem na pracę doktorską, 
powstałym krótko po zakończeniu II woj-
ny światowej. 

ROZMOWy Z LUDźMI MORZA
 
- Z rozmów z kapitanami statków wy-
nikało, że port gdański ma najlepsze na 
obszarze południowego Bałtyku warunki 
batymetryczne – mówi prof. Witold 
Andruszkiewicz. - Pomyślałem, że głę-
bia, podchodząca bardzo blisko brzegu, 
ograniczy do minimum kosztowne prace 
pogłębiarskie toru wodnego. Czyli - 
mamy do czynienia z okolicznościami 
umożliwiającymi budowę najgłębszego 
portu na Bałtyku, do którego mogłyby 
zawijać statki o nośności nawet 150000 
ton. Tak dużych statków jeszcze wtedy 
nie budowano, ale zagraniczni specjaliści 
prognozowali taki kierunek w żegludze... 
Zwiększenie wielkości statków, zbudo-
wanie w Gdańsku najgłębszego portu na 
Bałtyku i zwiększenie prędkości przeła-

dunku pozwoliłoby rocznie zaoszczędzić 
50 mln dolarów. W ówczesnej sytuacji 
wymienialności 1 dolara na 1 gram złota 
oznaczało to 50 ton czystego złota, czyli 
trzy wagony złota rocznie...  

MARZENIE NABIERA KSZTAŁTÓW

Musiało upłynąć wiele czasu, zanim zro-
zumieli to decydenci. Wreszcie 15 lipca 
1970 roku rząd podjął decyzję o rozpo-
częciu I etapu budowy Rejonu Przeła-
dunku Towarów Masowych w Gdańsku, 
a Zjednoczenie Portów Morskich utwo-
rzyło Dyrekcję Budowy RPTM z dyrekto-
rem Aleksandrem Białackim na czele. 17 
lipca 1970 roku pogłębiarka czerpakowa 
„Rozgwiazda” z Przedsiębiorstwa Robót 
Czerpalnych i Podwodnych rozpoczęła 
prace na torze podejściowym do portu, 
inaugurując budowę Portu Północnego.
18 lipca 1974 roku, z udziałem naj-
wyższych władz – I sekretarza KC PZPR  
Edwarda Gierka i prezesa Rady Ministrów 
Piotra Jaroszewicza, następuje uroczyste 
otwarcie Portu Północnego. „Uniwersytet 
Wrocławski” opuszcza port z ładunkiem 
50 tys. ton węgla.

KWIATKOWSKI DOżyŁ

Podczas uroczystości inauguracji Portu 
Północnego, Edward Gierek zapytał 
ludzi ze swego otoczenia: 
- Ciekawe, co na ten polski pomysł 
i wybudowanie portu rękoma polskich 
robotników mówi minister Eugeniusz 
Kwiatkowski? 
Wśród świty zapanowała lekka konster-
nacja, bo zgodnie z zaleceniami, wy-
siedlony z Wybrzeża minister oficjalnie 
nie funkcjonował w życiu publicznym, 
niemniej należało powiedzieć prawdę 
czyli, że minister nic o tym porcie nie 
wie. 
- A to niedobrze – zmartwił się I sekre-
tarz. - Należy go powiadomić! Jeszcze 
tej samej nocy  delegacja Zjednoczenia 
Portów Morskich udała się do Krakowa, 
do mieszkania ministra, zawożąc mu 
materiały dotyczące nowo otwarte-
go portu. Eugeniusz Kwiatkowski był 
już ciężko chory, ale uśmiechnął się 
i powiedział: 
- Szkoda, że nie mogę sam tego portu 
zobaczyć, ale cieszę się ogromnie. 
Zmarł 22 sierpnia tego samego roku.

ReflektoRem W mROKi HisTORii
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- Jest Pan w firmie zupełnie nowym 
człowiekiem. Nawet nie pochodzi 
Pan z Władysławowa, gdzie o sytuacji 
i kondycji SZKUNERA mówi się, że nie 
jest najlepsza, mimo to podjął Pan 
wyzwanie?

Ubawiła mnie opinia, że jedynym wyj-
ściem dla stoczni jest transplantacja (tak 
to ujęto) krwi. Skoro mam spełnić tę rolę, 
to spróbuję.

- Ale nie miał Pan doświadczenia w prze-
myśle stoczniowym?

Proszę Pani, ja jestem człowiekiem biz-

nesu i to takim, który otarł się o sektor 
międzynarodowy. Pracowałem w Ener-
gomontażu-Północ, całą energetykę Wy-
brzeża znam na pamięć, byłem w ekipie, 
która budowała jądrówkę w Żarnowcu. 
Prywatną firmę też prowadziłem i to 
z dużymi sukcesami.

- Jak do tego doszło?

Kiedy zaczęły się posolidarnościowe 
przemiany gospodarczo-ustrojowe, po-
stanowiłem założyć własną firmę. Ale 
nie byłem zdecydowany, na jaki profil 
działalności postawić. Odpowiedni kieru-
nek podsunął mi przypadkowo poznany 

człowiek w Lozannie. Remonty zaworów 
i zasuw w rurociągach – powiedział - za-
potrzebowanie ogromne, a konkurencja 
żadna. Należało zdobyć odpowiednie 
uprawnienia. Zdobyłem. Potrzebne były 
jednak specjalistyczne maszyny z Nie-
miec, aby tych zaworów nie trzeba było 
wymontowywać z rurociągów. Jedna 
kosztowała 300 tys. złotych. Pomyślałem, 
że to koniec marzeń. Za tzw. komuny jako 
inżynier zarabiałem nieźle, ale nie tyle, 
aby mieć odłożoną aż taką sumę. Dzięki 
Bogu udało mi się namówić do wejścia 
do spółki dwu kolegów z pieniędzmi. 
Bardzo dobrze szło. Przez 15 lat. Potem 
inni też zaczęli kupować takie maszyny. 

Nie burzyć, 
TylKO mODyFiKOWAć

z JANem kuLczyckim, NOWYM DYREKTOREM STOCzNI 
W pRzEDSIęBIORSTWIE SzKUNER Sp. z O.O., ROzMAWIA ANNA KłOS. 

W dodatku weszły nowe terminy płat-
ności za usługę - 90-dniowe. Postanowi-
łem firmę sprzedać. Wraz z maszynami 
i pracownikami. Otrzymałem z powodu 
tego warunku niższą cenę, ale ja zawsze 
ludzi bardzo szanowałem. Zająłem się 
doradztwem technicznym. Nie musiałem 
prowadzić dużych robót, bo byłem nieza-
leżny finansowo. 

- Pracy w SZKUNERZE też nie musiał się 
Pan podejmować?

Zrobiłem to namówiony przez przyjaciół, 
a poza tym lubię takie wyzwania.

- Od czego Pan zaczął?

Od zapoznania się z firmą, określenia per-
spektyw rozwoju stoczni  i sporządzenia 
nowego schematu organizacyjnego. Po-
tem stworzyłem harmonogram szczegó-
łowy, który jest wykonywany na bieżąco. 
Codziennie pod kątem jego realizowania 
analizujemy sytuację.

- Co jest najistotniejsze w Pańskich kon-
cepcjach rozwoju zakładu?

Najpierw poznałem specyfikę stoczni, jej 
dobre i złe strony. Wykonuje ona wszelkie 
naprawy, remonty, renowacje, a nawet 
może budować niewielkie jednostki. 
Większość stoczni ma doki, nasza jest 
niestety slipowa, czyli musimy wyciągać 
jednostki, przy których pracujemy, na 
nabrzeże. To narzuca ograniczenie ich cię-
żaru do 220 ton i długości do 30 metrów, 

ich zanurzenie nie może przekraczać 3,8 
metra. Stocznia potrzebuje unowocze-
śnienia i inwestycji, na co potrzebne są 
pieniądze. Konieczna jest intensyfikacja 
pozyskiwania klientów szczególnie zagra-
nicznych,  z krajowymi mamy zwyczajowe 
kontakty, od lat robią  u nas przeglądy 
rybacy. 

- Dlaczego klientów zagranicznych?

Odpowiem na przykładzie. Niedawno 
skończyliśmy remont jednostki Dolfijn 
z Holandii. Jej właściciel ma 30 kutrów, 
którymi obsługuje wieże wiertnicze. Na-
sza cena jest 3,5 raza niższa niż musiałby 
zapłacić w Holandii, a i tak dobrze zarobi-
liśmy. Tylko na zagranicznych kontraktach 
się godziwie zarabia. Oczywiście trzeba 
pilnować staranności wykonania i termi-
nowości, aby stać się dobrze kojarzoną 
marką. Robiliśmy też co dopiero jed-
nostkę Mikadon z Estonii. Ale koniecznie 
musimy unowocześnić technologie i ma-
szyny. Szansą jest też wyjście z bogatszą 
ofertą do służb mundurowych – wojska, 
policji, Straży Granicznej. Holowniki por-
towe, jednostki Urzędu Morskiego też 
się mieszczą w gabarytach naszej stoczni. 
Poważnym ograniczeniem jest, że nasz 
slip jest bez dachu, czyli praktycznie duża 
część naszych prac to roboty sezonowe.

- Co zatem robić poza sezonem?

Muszę wymyślić roboty niestoczniowe, 
które jednak będzie można u nas wy-
konywać. Chcę nawiązać współpracę  

z rozmaitymi większymi firmami, aby one 
chciały nam podzlecać prace, których nie 
chcą u siebie wykonywać. Już prowadzę 
tego typu rozmowy. 

- Czy nie trafia Pan na opór ze strony 
pracowników, gdy wprowadza Pan te 
nowości?

Staram się nie tracić kontaktu z pracow-
nikami. Pewnie, że bywa opór typu, że 
skoro myśmy 30 lat tak robili i było do-
brze, to po co zmieniać? Wiedząc o tym 
staram się nie burzyć, tylko modyfikować. 
Rozumiem też ludzką naturę. Już dawno 
w Energomontażu żartowano, że ludzie, 
jak prąd, idą po najmniejszej linii oporu. 
Myślę jednak, że jak się ludźmi dowodzi, 
tak oni postępują. Widzę, że nasza załoga 
jest dość zamknięta, co ma dobre i złe 
strony. Staram się ich przekonywać, żeby 
mówili mi prawdę, nawet najgorszą. Po 
co? - pytają. Abym mógł wiedzieć, jak 
was w razie potrzeby ratować. I podaję 
im przykłady z mego bogatego doświad-
czenia menedżerskiego.

Stocznia wykonuje wszelkie naprawy, remonty, renowacje, a nawet może budować niewielkie jednostki
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- Jest Pan w firmie zupełnie nowym 
człowiekiem. Nawet nie pochodzi 
Pan z Władysławowa, gdzie o sytuacji 
i kondycji SZKUNERA mówi się, że nie 
jest najlepsza, mimo to podjął Pan 
wyzwanie?

Ubawiła mnie opinia, że jedynym wyj-
ściem dla stoczni jest transplantacja (tak 
to ujęto) krwi. Skoro mam spełnić tę rolę, 
to spróbuję.

- Ale nie miał Pan doświadczenia w prze-
myśle stoczniowym?

Proszę Pani, ja jestem człowiekiem biz-

nesu i to takim, który otarł się o sektor 
międzynarodowy. Pracowałem w Ener-
gomontażu-Północ, całą energetykę Wy-
brzeża znam na pamięć, byłem w ekipie, 
która budowała jądrówkę w Żarnowcu. 
Prywatną firmę też prowadziłem i to 
z dużymi sukcesami.

- Jak do tego doszło?

Kiedy zaczęły się posolidarnościowe 
przemiany gospodarczo-ustrojowe, po-
stanowiłem założyć własną firmę. Ale 
nie byłem zdecydowany, na jaki profil 
działalności postawić. Odpowiedni kieru-
nek podsunął mi przypadkowo poznany 

człowiek w Lozannie. Remonty zaworów 
i zasuw w rurociągach – powiedział - za-
potrzebowanie ogromne, a konkurencja 
żadna. Należało zdobyć odpowiednie 
uprawnienia. Zdobyłem. Potrzebne były 
jednak specjalistyczne maszyny z Nie-
miec, aby tych zaworów nie trzeba było 
wymontowywać z rurociągów. Jedna 
kosztowała 300 tys. złotych. Pomyślałem, 
że to koniec marzeń. Za tzw. komuny jako 
inżynier zarabiałem nieźle, ale nie tyle, 
aby mieć odłożoną aż taką sumę. Dzięki 
Bogu udało mi się namówić do wejścia 
do spółki dwu kolegów z pieniędzmi. 
Bardzo dobrze szło. Przez 15 lat. Potem 
inni też zaczęli kupować takie maszyny. 

Nie burzyć, 
TylKO mODyFiKOWAć

z JANem kuLczyckim, NOWYM DYREKTOREM STOCzNI 
W pRzEDSIęBIORSTWIE SzKUNER Sp. z O.O., ROzMAWIA ANNA KłOS. 

W dodatku weszły nowe terminy płat-
ności za usługę - 90-dniowe. Postanowi-
łem firmę sprzedać. Wraz z maszynami 
i pracownikami. Otrzymałem z powodu 
tego warunku niższą cenę, ale ja zawsze 
ludzi bardzo szanowałem. Zająłem się 
doradztwem technicznym. Nie musiałem 
prowadzić dużych robót, bo byłem nieza-
leżny finansowo. 

- Pracy w SZKUNERZE też nie musiał się 
Pan podejmować?

Zrobiłem to namówiony przez przyjaciół, 
a poza tym lubię takie wyzwania.

- Od czego Pan zaczął?

Od zapoznania się z firmą, określenia per-
spektyw rozwoju stoczni  i sporządzenia 
nowego schematu organizacyjnego. Po-
tem stworzyłem harmonogram szczegó-
łowy, który jest wykonywany na bieżąco. 
Codziennie pod kątem jego realizowania 
analizujemy sytuację.

- Co jest najistotniejsze w Pańskich kon-
cepcjach rozwoju zakładu?

Najpierw poznałem specyfikę stoczni, jej 
dobre i złe strony. Wykonuje ona wszelkie 
naprawy, remonty, renowacje, a nawet 
może budować niewielkie jednostki. 
Większość stoczni ma doki, nasza jest 
niestety slipowa, czyli musimy wyciągać 
jednostki, przy których pracujemy, na 
nabrzeże. To narzuca ograniczenie ich cię-
żaru do 220 ton i długości do 30 metrów, 

ich zanurzenie nie może przekraczać 3,8 
metra. Stocznia potrzebuje unowocze-
śnienia i inwestycji, na co potrzebne są 
pieniądze. Konieczna jest intensyfikacja 
pozyskiwania klientów szczególnie zagra-
nicznych,  z krajowymi mamy zwyczajowe 
kontakty, od lat robią  u nas przeglądy 
rybacy. 

- Dlaczego klientów zagranicznych?

Odpowiem na przykładzie. Niedawno 
skończyliśmy remont jednostki Dolfijn 
z Holandii. Jej właściciel ma 30 kutrów, 
którymi obsługuje wieże wiertnicze. Na-
sza cena jest 3,5 raza niższa niż musiałby 
zapłacić w Holandii, a i tak dobrze zarobi-
liśmy. Tylko na zagranicznych kontraktach 
się godziwie zarabia. Oczywiście trzeba 
pilnować staranności wykonania i termi-
nowości, aby stać się dobrze kojarzoną 
marką. Robiliśmy też co dopiero jed-
nostkę Mikadon z Estonii. Ale koniecznie 
musimy unowocześnić technologie i ma-
szyny. Szansą jest też wyjście z bogatszą 
ofertą do służb mundurowych – wojska, 
policji, Straży Granicznej. Holowniki por-
towe, jednostki Urzędu Morskiego też 
się mieszczą w gabarytach naszej stoczni. 
Poważnym ograniczeniem jest, że nasz 
slip jest bez dachu, czyli praktycznie duża 
część naszych prac to roboty sezonowe.

- Co zatem robić poza sezonem?

Muszę wymyślić roboty niestoczniowe, 
które jednak będzie można u nas wy-
konywać. Chcę nawiązać współpracę  

z rozmaitymi większymi firmami, aby one 
chciały nam podzlecać prace, których nie 
chcą u siebie wykonywać. Już prowadzę 
tego typu rozmowy. 

- Czy nie trafia Pan na opór ze strony 
pracowników, gdy wprowadza Pan te 
nowości?

Staram się nie tracić kontaktu z pracow-
nikami. Pewnie, że bywa opór typu, że 
skoro myśmy 30 lat tak robili i było do-
brze, to po co zmieniać? Wiedząc o tym 
staram się nie burzyć, tylko modyfikować. 
Rozumiem też ludzką naturę. Już dawno 
w Energomontażu żartowano, że ludzie, 
jak prąd, idą po najmniejszej linii oporu. 
Myślę jednak, że jak się ludźmi dowodzi, 
tak oni postępują. Widzę, że nasza załoga 
jest dość zamknięta, co ma dobre i złe 
strony. Staram się ich przekonywać, żeby 
mówili mi prawdę, nawet najgorszą. Po 
co? - pytają. Abym mógł wiedzieć, jak 
was w razie potrzeby ratować. I podaję 
im przykłady z mego bogatego doświad-
czenia menedżerskiego.

Stocznia wykonuje wszelkie naprawy, remonty, renowacje, a nawet może budować niewielkie jednostki
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Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie eksplo-
atacji bazy przeładunku paliw płynnych 
(nazwa NAFTOPORT pojawiła się później) 
nastąpiło 23 lipca 1975 roku i było połą-
czone ze skandalem politycznym.
- Otwarcie bazy paliw płynnych w Por-
cie Północnym uświadomiło naszym 
wschodnim sąsiadom, że zrobiliśmy coś 
ważnego nie tylko bez ich przyzwolenia, 

ale i wbrew ich interesom – wspomina 
profesor. - Nie tylko my definiowaliśmy 
tę bazę jako narzędzie dywersyfikacji 
dostaw ropy naftowej. Poczuli się oszuka-
ni – wszak oficjalnie budowaliśmy Rejon 
Przeładunku Towarów Masowych – i po-
stanowili nas ukarać. Przede wszystkim 
przerwano dalszy rozwój Portu Północ-
nego. Wstrzymana została rozpoczęta 
już budowa terminala przeładunkowego 
rudy żelaznej. Za karę, zakupione już 
zbiorniki paliw płynnych nie zostały zain-
stalowane w portowym terminalu paliw, 

ale w Rafinerii Gdańskiej i bazie PER-
N-u w Górkach Zachodnich. W efekcie 
terminal paliw płynnych był przez 40 lat 
zmuszony funkcjonować bez części maga-
zynowej. Dopiero teraz ma się to zmienić.
26 marca 2014 roku, z udziałem premiera 
Donalda Tuska i ministra skarbu Wło-
dzimierza Karpińskiego, został wkopany 
kamień węgielny pod budowę pierw-
szego zbiornika paliw płynnych w Porcie 
Północnym, co jest wielką inwestycją 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurocią-
gów Naftowych PRZYJAŹŃ.
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W roku 2013 Przedsiębiorstwo Prze-
ładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT 
sp. z o.o. przeładowało 10,6 mln ton 
paliw płynnych, z czego 76 % stano-
wiła ropa naftowa. Obsłużono ponad 
280 zbiornikowców, w tym 80 jedno-
stek o tonażu przekraczającym 80 tys. 
ton. W roku bieżącym zapowiadają 

się podobne wyniki. Wartością przed-
siębiorstwa jest jego bardzo korzystne 
położenie geograficzne: tor wodny 
o głębokości 17,5 m i szerokości 350 
m, dzięki czemu mogą swobodnie 
zawijać tankowce o ładowności 300 
tys. ton DWT, długości do 340 m i za-
nurzeniu 15 m.

INWESTyCJA PERN-U WyMAGA ROZ-
WOJU INFRASTRUKTURy TOWARZy-
SZąCEJ W GDAńSKIM NAFTOPORCIE. 

O ROZBUDOWIE NAFTOPORTU 
MÓWI PREZES DARIUSZ KOBIERECKI.

- Budujemy piąte stanowisko do ob-
sługi statków, zwane T1, przeznaczone 
do przeładunku paliw płynnych. Już 
w roku 2013 zostały przez Hydrobudowę 
Gdańsk wykonane prace w części hydro-
technicznej. W roku 2014, po wygraniu 
przetargu, firma KB Pomorze wykonuje 
część technologiczną inwestycji. Gotowe 
jest ramię do przeładunku produktów 
na tym, montaż nastąpi we wrześniu br. 
Stanowisko zostanie oddane do użytku 
w grudniu br. 
Terminal musi być przygotowany na wy-
mogi rynku. Klientom trzeba zapewnić 
płynność przeładunków i pewność, że 
statek nie będzie przebywał w porcie 
dłużej, niż to wynika z harmonogramu. 
Budowa stanowiska T1, przeznaczonego 
dla przeładunku paliw płynnych (produk-
tów naftowych) odciąży pozostałe stano-
wiska terminalu, które będą wykorzysty-
wane głównie przez statki przewożące 
ropę naftową, co jest niezwykle istotne 
z uwagi na czasochłonność przeładunku 
produktów. 
Zwiększeniu potencjału przeładunku 
paliw służy też zakończona rozbudowa 
stanowiska „O”. Poza tym w terminalu 

„WOJNA NAFTOWA” Z ROSJą NA RA-
ZIE RACZEJ NAM NIE GROZI – UWAżA 
PREZES DARIUSZ KOBIERECKI.
 
- Rosjanom nie opłaca się ona, póki co. 
Jednak w przypadku braku dostaw ru-
rociągiem PRZYJAŹŃ, jesteśmy w stanie 
zapewnić dostawy ropy drogą morską 
nie tylko rafineriom LOTOS i ORLEN, ale 
też dwu niemieckim rafineriom – PCK 
Schwedt i Mider Spergau. Oczywiście, 
dostawy rurociągiem są najtańsze. Obec-
nie nasze dwie rafinerie i dwie niemieckie 
potrzebują ok. 40 mln ton rocznie, z tego 
morzem sprowadzamy ok. 7 mln ton 
ropy rosyjskiej i 1 mln surowca z innych 
źródeł. Nasze działania inwestycyjne 
wynikają z długofalowej strategii, mającej 
na celu bezpieczeństwo paliwowe kraju. 
Bieżące wydarzenia międzynarodowe po-
twierdziły trafność podjętych wcześniej 
decyzji. Oczywiste jest, że nasze inwesty-
cje korespondują z rozpoczętą budową 
zbiorników w nowym terminalu PERN-u. 
Anna Kłos

NAFtoPort 
NA DRODze ROzWOju

Naftoportu prowadzona jest rozbudowa 
najstarszego stanowiska przeładunko-
wego „P”. Zakończona została wymiana 
wszystkich ramion przeładunkowych. 
Stanowisko było przez kilka tygodni wyłą-
czone z eksploatacji, ale nie odbiło się to 
na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 
Można powiedzieć, że renowacja tego 
najstarszego stanowiska to nasz prezent 
na jubileusz 40-lecia Portu Północnego. 

Dariusz Kobierecki - prezes Naftoportu
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Terminal musi być przygotowany na wymogi rynku

Obsługa największych tankowców na Bałtyku
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sp. z o.o. przeładowało 10,6 mln ton 
paliw płynnych, z czego 76 % stano-
wiła ropa naftowa. Obsłużono ponad 
280 zbiornikowców, w tym 80 jedno-
stek o tonażu przekraczającym 80 tys. 
ton. W roku bieżącym zapowiadają 

się podobne wyniki. Wartością przed-
siębiorstwa jest jego bardzo korzystne 
położenie geograficzne: tor wodny 
o głębokości 17,5 m i szerokości 350 
m, dzięki czemu mogą swobodnie 
zawijać tankowce o ładowności 300 
tys. ton DWT, długości do 340 m i za-
nurzeniu 15 m.
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O ROZBUDOWIE NAFTOPORTU 
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- Budujemy piąte stanowisko do ob-
sługi statków, zwane T1, przeznaczone 
do przeładunku paliw płynnych. Już 
w roku 2013 zostały przez Hydrobudowę 
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Stanowisko zostanie oddane do użytku 
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płynność przeładunków i pewność, że 
statek nie będzie przebywał w porcie 
dłużej, niż to wynika z harmonogramu. 
Budowa stanowiska T1, przeznaczonego 
dla przeładunku paliw płynnych (produk-
tów naftowych) odciąży pozostałe stano-
wiska terminalu, które będą wykorzysty-
wane głównie przez statki przewożące 
ropę naftową, co jest niezwykle istotne 
z uwagi na czasochłonność przeładunku 
produktów. 
Zwiększeniu potencjału przeładunku 
paliw służy też zakończona rozbudowa 
stanowiska „O”. Poza tym w terminalu 

„WOJNA NAFTOWA” Z ROSJą NA RA-
ZIE RACZEJ NAM NIE GROZI – UWAżA 
PREZES DARIUSZ KOBIERECKI.
 
- Rosjanom nie opłaca się ona, póki co. 
Jednak w przypadku braku dostaw ru-
rociągiem PRZYJAŹŃ, jesteśmy w stanie 
zapewnić dostawy ropy drogą morską 
nie tylko rafineriom LOTOS i ORLEN, ale 
też dwu niemieckim rafineriom – PCK 
Schwedt i Mider Spergau. Oczywiście, 
dostawy rurociągiem są najtańsze. Obec-
nie nasze dwie rafinerie i dwie niemieckie 
potrzebują ok. 40 mln ton rocznie, z tego 
morzem sprowadzamy ok. 7 mln ton 
ropy rosyjskiej i 1 mln surowca z innych 
źródeł. Nasze działania inwestycyjne 
wynikają z długofalowej strategii, mającej 
na celu bezpieczeństwo paliwowe kraju. 
Bieżące wydarzenia międzynarodowe po-
twierdziły trafność podjętych wcześniej 
decyzji. Oczywiste jest, że nasze inwesty-
cje korespondują z rozpoczętą budową 
zbiorników w nowym terminalu PERN-u. 
Anna Kłos

NAFtoPort 
NA DRODze ROzWOju

Naftoportu prowadzona jest rozbudowa 
najstarszego stanowiska przeładunko-
wego „P”. Zakończona została wymiana 
wszystkich ramion przeładunkowych. 
Stanowisko było przez kilka tygodni wyłą-
czone z eksploatacji, ale nie odbiło się to 
na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 
Można powiedzieć, że renowacja tego 
najstarszego stanowiska to nasz prezent 
na jubileusz 40-lecia Portu Północnego. 

Dariusz Kobierecki - prezes Naftoportu
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Terminal musi być przygotowany na wymogi rynku

Obsługa największych tankowców na Bałtyku
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Posiada naturalne połączenia w trzech 
kierunkach: kierunek Zalew Wiślany i Ka-
liningradzki, kierunek śródlądowy (Kanał 
Jagielloński, rzeka Nogat, rzeka Wisła) 
oraz kierunek pojezierza ostródzkiego 
i iławskiego (przez jezioro Drużno, Kanał 
Elbląski).

Infrastruktura portowa skupia różne 
formy transportu (drogowy, kolejowy 
i wodny), dając tym samym szansę 
stania się pomostem łączącym pań-
stwa Unii Europejskiej z rynkiem zbytu 
Obwodu Kaliningradzkiego Federacji 
Rosyjskiej. Stąd też głównym kierunkiem 
współpracy i wodnego ruchu towaro-
wego, czy też pasażerskiego jest właśnie 
kierunek Obwodu Kaliningradzkiego.
Obecny stan infrastruktury gwarantuje 
możliwości przeładunkowe do 1 mln 

ton materiałów rocznie. Nie byłoby tej 
infrastruktury, gdyby nie intensywna 
pomoc i starania władz miasta, które 
przeznaczyły na ten cel około 60 mln 
złotych, czyli na budowę terminali, mo-
stu i połączenia portu z drogą krajową nr 
7. Zmodernizowano również w ramach 
pozyskanych środków unijnych Nabrzeże 
Bulwaru Zygmunta Augusta i wybudo-
wano dwa nowe mosty zwodzone. 

STARANIA O FUNDUSZE

Aktualnie w ramach rozwoju portu zło-
żone zostały wnioski o pozyskanie fun-
duszy na budowę obrotnicy dla statków, 
umocnienie kolejnego nabrzeża, czy też 
budowę nowego terminala. Celem tych 
inwestycji jest stworzenie dogodniej-
szych warunków żeglugi turystycznej 
i towarowej. Istotnym czynnikiem akty-

Port eLbLąg 
NA FAli suKcesu

pORT ElBląg JEST NAJWIęKSzYM pORTEM pOlSKIM 
W REJONIE zAlEWU WIślANEgO

gOSpODARKA 
MORSKA
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Rzeka Elbląg

wizującym rozwój portu będzie na pew-
no budowa kanału żeglugowego przez 
Mierzeję Wiślaną. W tym zakresie czeka 
zarząd portu wzmożona praca i wysiłki 
związane z rozbudową infrastruktury 
portowej, czyli budową nowych termi-
nali, magazynów, składów, sieci bocznic 
kolejowych, dróg dojazdowych itp. 
Obecnie port skupia się przede wszyst-
kim na współpracy z firmami polskimi 
i obwodu kaliningradzkiego. 

W śCISŁEJ CZOŁÓWCE 

Rok 2013 był kolejnym przełomowym 
rokiem dla elbląskiego portu. Przeładu-
nek towarów w porcie wzrósł o 69 proc. 
i wyniósł 285500 ton, z czego import 
wyniósł 56800 ton, zaś eksport 228700 
ton. Analizując ubiegłoroczne statysty-
ki  przeładunków w portach polskich, 
elbląski port znalazł się w czołówce 
zaraz po portach mających podstawowe 
znaczenie dla gospodarki RP.  Głównymi 
towarami w imporcie był węgiel - 55800 
ton, oraz zboże - 1000 ton, natomiast 
eksport stanowiły materiały budowlane 
i cukier  jako towar drobnicowy - 228700 
ton. Jak widać, sytuacja portu co roku 
się polepsza w związku z tym jego zarząd 
szacuje, iż wielkość przeładunków w tym 
roku wzrośnie do 400000 ton. Wycho-
dząc naprzeciw wyzwaniom, operatorzy 
przeładunków na poszczególnych ter-
minalach będą pracowali w systemie 24 
godzinnym. Obecnie w elbląskim porcie 
funkcjonują 4 terminale wraz ze stocznią 
remontową, elewatorami zbożowymi 
i terminalami drobnicowymi. 

ISTOTNE WNIOSKI 

Operatorzy portowi i właściciele prywat-
nych terminali inwestują w infrastruktu-
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WyżSZy WZROST

W dalszym ciągu port ubiega się o po-
szerzenie zakresu kontroli, głównie 
fitosanitarnych i weterynaryjnych, co 
znacząco wpłynie na wzrost przeła-
dunków i poszerzenie asortymentu 
towarów. Deklarowany wzrost ła-
dunków paszowych i zbożowych to 
ponad 150000 ton rocznie. Ponad-
to, według informacji podmiotów 
funkcjonujących w elbląskim porcie, 
wzrost ten może być jeszcze wyższy, ARKADIUSZ ZGLIńSKI

Dyrektor Spółki Zarząd Portu
Morskiego Elbląg sp. z o.o.

gOSpODARKA 
MORSKA

ze względu na możliwość transportu 
innych towarów w ilości do 300000 
ton rocznie, co stwarza możliwość 
osiągnięcia poziomu przeładunków 
w wielkości 700000 ton. Bardzo 
ważnym aspektem jest reaktywacja 
turystyki wodnej, w tym promowej. 
Do tego celu konieczne jest podjęcie 
działań w zakresie objęcia morskich 
przejść granicznych w Małym Ruchu 
Granicznym.

prace przeładunkowe na Terminalu przeładunkowo-Składowym w Elblągu.

rę portową, zakupując nowy sprzęt do 
obsługi ładunków, armatorzy zakupują 
nowe jednostki transportowe. Obecnie 
w elbląskim porcie funkcjonuje około 
12 zestawów barek (w porównaniu: do 
roku 2010/11 – 4 barki, 2012 – 7 barek). 
W ubiegłym roku Zarząd Portu Morskie-
go Elbląg skierował wnioski do Urzędu 
Morskiego w Gdyni o pogłębienie toru 
wodnego do głębokości 3 metrów, co 
pozwoli na wpływanie większych jedno-
stek transportowych i wzrost możliwości 
transportu. Zostały również skierowane 
wnioski do starostwa powiatowego 
o działania modernizacyjne mostu pon-
tonowego na rzece, który stanowi obec-
nie istotna barierę transportową. 

DUżE INWESTyCJE

Przewozy pasażerskie osiągnęły w roku: 
2012 – 33448 osób, 2013 – 6555 osób. 
Przeładunki w porcie ogółem (w tys. 
ton): 2012 – 165,8, zaś 2013 – 285,5. 
W latach 2005 – 2013 przeprowadzo-
ne w elbląskim porcie następujące 
inwestycji:
- terminal towarowy, w tym Bryza – in-
westycja miejska, rozpoczęta 5 czerwca 
2003r., oddana do użytku 3 marca 2006 
r. (nakłady Urzędu Miejskiego, program 
PHARE 2002 oraz Zarządu Portu Mor-
skiego Elbląg),
- przyczółek promowy – inwestycja 
ZPME – rozpoczęta  21 lipca 2004 r., od-
dana do użytku 4 kwietnia 2006 r. (na-
kłady własne, Ministerstwa Infrastruktu-
ry oraz Fundusz Schengen),
- umocnienie brzegu rzeki – inwestycja 
miejska, rozpoczęta 27 czerwca 2006 r., 
oddana do użytku 6 sierpnia 2007 r. (na-
kłady Urzędu Miejskiego, INTERREG IIIA 
oraz Zarządu Portu Morskiego Elbląg),
- modernizacja i rozbudowa infrastruktu-
ry Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie 
Starego Miasta) – inwestycja miejska, 

rozpoczęta 13 września 2010 r., oddana 
do użytku 14 czerwca 2013 r. (nakłady 
Urzędu Miejskiego, Fundusz Spójności).

AMBITNE PLANy

W zakresie planowanych inwestycji, 
przewiduje się rozbudowę terminala 
składowo– przeładunkowego przy ul. 
Radomskiej 24 d, na terenie pozyska-
nym od Gminy Miasta Elbląg, w postaci 
aportu wniesionego do spółki. Teren, 
o wielkości około 0,5 hektara, przezna-
czony jest pod budowę nowego nabrze-
ża o długości około 150 metrów wraz 
z miejscami cumowniczymi oraz utwar-
dzeniem placu składowego. Również 
w zakresie inwestycji przewidywana jest 
budowa obrotnicy dla jednostek o śred-
nicy około 180 metrów, budowa mostów 

na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim, 
wraz z układem komunikacyjnym,  za-
pewniających bezprzeszkodową nawiga-
cję, ułatwiającą stały dostęp do portu, 
bez względu na wysokość stanów wody, 
budowa bocznicy kolejowej i terminalu 
nr 2, budowa nowego terminalu na 
terenie wielkości 32 ha, wraz z placami 
składowymi, nabrzeżem, basenem por-
towym, magazynami i co najważniejsze - 
bocznicą kolejową zapewniającą rozwój 
transportu intermodalnego. Inwestycje 
te planowane są do realizacji po 2015 
r. (w ramach perspektywy finansowej 
UE 2014-2021). Ponadto, w ramach 
środków własnych, przewiduje się 
jeszcze w tym roku zainstalowanie mo-
nitoringu na terminalu przeładunkowo-
składowym. 
Dorota Korbut
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Na obecnym etapie realizacji projek-
tu jest wznoszony hotel Courtyard 
by Marriott, którego operatorem zo-
stanie firma Scandinavian Hospitality 
Management oraz budynek biurowy 
w całości wynajęty przez PKO Bank 
Polski. 11-kondygnacyjny biurowiec 
dostarczy ponad 11 500 metrów 
kwadratowych powierzchni najmu. 
Niższy o 2 kondygnacje budynek 
hotelowy pomieści 201 pokoi oraz 
centrum konferencyjne. 
Na parterze obu budynków pla-
nowane są kawiarnie i restauracje 
- tłumaczy Ewa Łydkowska z firmy 
Swedecenter. 
Docelowo kompleks Gdynia Wa-
terfront będzie miał powierzchnię 
90 000 metrów kwadratowych. Po-
wstaną tu kolejne budynki biurowe 

i mieszkalne, obiekty handlowe  oraz 
punkty usługowe. Koncepcja zakłada 
także wkomponowanie licznych funk-
cji kulturalnych  i wypoczynkowych.  
Inwestorem i deweloperem projektu 
jest spółka SwedeCenter, należącą do 
Grupy Inter IKEA, która w przyszłości 
będzie także zarządzać nowo wybu-
dowanym kompleksem.  
Projekt architektoniczny pierwszego 
etapu inwestycji powstał w Pracowni 
Projektowej FORT, generalne wy-
konawstwo natomiast, powierzono 
firmie PORR Polska.
Projekt powstaje pomiędzy wieżow-
cem Sea Towers a Skwerem Kościusz-
ki, na samym nadbrzeżu Basenu Pre-
zydenta tzw. Waterfroncie w Gdyni. 
Zakończenie prac zaplanowano na 
połowę 2015 roku. (GB)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Wiecha zawisła 
w Gdynia Waterfront
Na najwyższej kondygnacji budynku hotelowego, realizowanego w ramach 
inwestycji Gdynia Waterfront zawieszono wiechę.Jeszcze w tym roku 330-kilometrową trasę 

z Warszawy do Trójmiasta pociągi pasa-
żerskie pokonają w rekordowym czasie 
poniżej trzech godzin. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. kończą inwestycję w ramach 
jednego z najważniejszych kolejowych 
programów modernizacyjnych w Polsce.
Nowe tory umożliwią komfortową podróż 
pociągiem z Warszawy do Gdańska w 2 

godziny i 58 minut. Taki czas przejazdu bę-
dzie obowiązywał od grudnia 2014 roku. 
W porównaniu z obecnym rozkładem jaz-
dy oznacza to skrócenie czasu podróży co 
najmniej o godzinę. Zakładany czas prze-
jazdu pod koniec 2015 roku będzie jeszcze 
krótszy – 2 godziny i 37 minut.
Modernizacja linii z Warszawy do Gdyni 
wiązała się z rozbiórką całej infrastruktury 
kolejowej i budową jej od nowa. Pociągi 
przyśpieszą, początkowo do 160 km/h, 
a docelowo do 200 km/h. Będzie to moż-
liwe między innymi dzięki kompleksowej 
przebudowie 842 km torów, montażowi 
820 rozjazdów i budowie 600 mostów, 
wiaduktów i przepustów. Prace torowe 
zostały przeprowadzone przez  PLK na nie-
spotykaną w historii skalę. Modernizacja 
torów wymagała zamontowania około 
1,5 miliona podkładów. Ostatnie roboty, 
wymagające ułożenia ok. 15 km torów, 
prowadzone są w okolicach Malborka 
i Iławy i na stacji Gdańsk Wrzeszcz. Na 
pozostałych odcinkach trasy pociągi jeżdżą 
po dwóch nowych torach z prędkością do 
160 km/h. 
Modernizacja objęła również 153 perony, 
które zostały podwyższone i wyposażone 
w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Każdy 
został dostosowany do obsługi osób nie-
pełnosprawnych, które mogą korzystać 
z wind lub pochylni. Wszystkie przystanki, 
stacje i przejścia podziemne zostaną obję-
te monitoringiem. (GB)

Szybciej 
z Warszawy 
do Trójmiasta
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O oszczędnościach Polaków mówi ra-
port „Polak Oszczędny? – 10 lat w Unii 
– (nie)wykorzystany potencjał” przygo-
towany przez ekspertów BGŻOptima. 
Z badania wynika, że na głowę przecięt-
nego Polaka przypada obecnie 14,3 tys. 
zł oszczędności w depozytach, czyli  5 
razy więcej niż w 1997 roku i 2,6 razy 
więcej niż dziesięć lat temu.
Twórcy badania podkreślają, że wej-
ście w struktury europejskie pozwoliło 
utrzymać tempo wzrostu, zarówno 
w przypadku PKB i przyśpieszyło wzrost  
oszczędności. Przez 10 lat w Unii byli-
śmy wraz ze Słowacją liderem wzrostu 
gospodarczego.
- Bogacimy się szybciej niż nasi połu-
dniowi sąsiedzi, wciąż jednak daleko 
nam do Niemców, którzy są w Europie 
liderami pod względem aktywów przy-
padających na jednego mieszkańca. 
W Polsce w ubiegłym roku było to 8,6 
tysięcy euro per capita, podczas, gdy 

u naszych zachodnich sąsiadów blisko 
63 tysięcy euro. 
Przy obecnym tempie wzrostu, dogo-
nimy ich za 31 lat – mówi Piotr Grzyb-
czak, dyrektor zarządzający BGŻOpti-
ma. – W znacznej mierze nadrobiliśmy 
dystans do innych krajów europejskich, 
konsumujemy już jak Europejczycy, ale 
nasze aktywa finansowe będą jeszcze 
długo niższe od średniej UE – dodaje.

Z raportu wynika, że najwięcej oszczę-
dzają w Polsce rolnicy. W gospodar-
stwie domowym utrzymującym się 
z rolnictwa miesięczne oszczędności 
wynoszą 335 zł na osobę. Z wiadomych 
względów grupą, która w tym obszarze 
wypada najgorzej są emeryci i renciści 
(117 zł miesięcznie na osobę).
Czego eksperci BGŻ Optima spodziewa-
ją się w polskiej gospodarce w najbliż-
szych kilkunastu miesiącach?
Przede wszystkim wzrostu PKB wyż-
szego niż 3 proc. Osobom, które chcą 
oszczędzać, analitycy banku polecają 
podzielić środki przeznaczone na ten 
cel na 6 do 10 części i regularnie inwe-
stować je co miesiąc. Wysokich zysków 
można w ocenie zespołu BGŻOptima 
oczekiwać obok wybranych funduszy 
inwestycyjnych i akcji również po inwe-
stycjach w ziemię rolną, a także giełdę 
i złoto. Na szczególną uwagę zasługują 
też obligacje korporacyjne. (GB)

Najwięcej oszczędzają w Polsce rolnicy
W gospodarstwie domowym utrzymującym się z rolnictwa miesięczne oszczędności wynoszą 335 zł na osobę, w tym ob-
szarze wypadają najgorzej emeryci i renciści, gdzie oszczędności wynoszą tylko 117 zł miesięcznie na osobę.
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Most zostanie zbudowany w ramach pro-
jektu „Budowa drogi od ulicy Załęskiej 
do ulicy Lubuskiej wraz z budową mostu 
na rzece Wisłok w Rzeszowie”, realizowa-
nego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg 
w Rzeszowie. Generalnym wykonawcą 
jest firma Bilfinger Infrastructure i to na 
jej zlecenie gdyńska firma dostarczy i za-
montuje konstrukcję.
Gdyńska firma realizowała już wcześniej 
podobne konstrukcje w Polsce, ale także 
w Niemczech, Szwecji i Norwegii.
Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 

lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 
spółek specjalizujących się w poszczegól-
nych segmentach działalności w zakresie 
wytwarzania konstrukcji stalowych. 
Głównym przedmiotem działalności Gru-
py jest wytwarzanie i montaż stalowych 
konstrukcji spawanych wszelkiego typu, 
w tym dla sektora infrastrukturalnego, 
offshore, budownictwa kubaturowego 
oraz energetycznego. W styczniu tego 
roku spółka debiutowała na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
(GB)

Vistal zbuduje most
Gdyńska spółka Vistal zdobyła kontrakt na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej 
mostu przez rzekę Wisłok w Rzeszowie. Wartość umowy to prawie 21 mln zł.
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Budowa Gdyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości jest już prawie 
na półmetku. Gotowy jest stan su-
rowy otwarty trzykondygnacyjnego 
budynku. Zakończenie inwestycji za-
planowano na koniec maja 2015 r.
Gdyński Inkubator Przedsiębiorczo-
ści (GIP) powstaje przy ul. Olimpij-
skiej 2 w Gdyni.  Inwestycję  realizu-
je Fundacja Gospodarczą. Budowa 
finansowana jest z funduszy unij-
nych, środków przekazanych przez 
Miasto Gdynia oraz ze środków 
własnych fundacji. W trzykondygna-
cyjnym budynku GIP, o powierzchni 
2,9 tys. m kw., miejsce na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
znajdzie około 30-50 młodych sta-
żem przedsiębiorców. Atutem GIP 
będą preferencyjne warunki najmu 
lokali i liczne dodatkowe usługi 
wspierające rozwój własny począt-
kujących przedsiębiorców i dzięki 
temu rozwój firm, które prowadzą. 
(GB)

Inkubator 
na półmetku

gOSpODARKA 
W SKRóCIE
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Sektor ten zatrudnia obecnie ponad 
11,5 tys. osób, a następne zapowiadane 
inwestycje dostarczą kolejnych kilka ty-
sięcy miejsc pracy do końca 2015 roku. 

Polska jest obecnie jedną z najważniej-
szych lokalizacji, zarówno na europej-
skiej, jak i światowej mapie nowocze-
snych usług dla biznesu. Zagraniczni 
inwestorzy doceniają ogromny potencjał 
naszego kraju, leżący w ośrodkach re-
gionalnych. Ogromną rolę na tym rynku 
odgrywają Kraków, Wrocław i Trójmia-
sto, a także Katowice, Łódź, Szczecin czy 
Lublin. Według danych ABSL (Associa-
tion of Business Service Leaders in Po-
land), od początku 2013 roku w Polsce 
powstało 66 nowych centrów usług, 
z czego w samym Trójmieście przybyło 
ich blisko 10. Atrakcyjność inwestycyjna 
Trójmiasta w ciągu ostatnich kilku lat 

znacząco wzrosła. Powodem tego są licz-
ne inwestycje infrastrukturalne (głównie 
w obrębie komunikacji/transportu), 
komercyjne (nowoczesne biurowce), 
ogromny potencjał kadry (kilka tysięcy 
absolwentów uczelni wyższych rocznie), 
a także sama lokalizacja - bezpośrednio 
nad morzem, w pobliżu licznych parków 
krajobrazowych. Te atuty pozwalają 
wygrywać z innymi regionami batalie 
o znaczące inwestycje. Z racji położenia 
Trójmiasto jest też głównym ośrodkiem 
zainteresowania skandynawskich firm 
interesujących się polskim rynkiem. 
– Pojawienie się Kemiry właśnie 
w Gdańsku nie było przypadkowe. Trój-
miasto ma ogromny potencjał inwesty-
cyjny wynikający z wysokiej jakości zaso-
bów ludzkich i rozwiniętej infrastruktury. 
Walory lokalizacji oraz jakość życia są 
dodatkowym, bardzo ważnym elemen-

tem decyzyjnym – komentuje Arkadiusz 
Rochowczyk, dyr. zarządzający Business 
Service Center fińskiej Kemiry, od ponad 
roku działającej w Gdańsku. 
Przykładowo w ciągu tygodnia połą-
czeń lotniczych z gdańskiego portu do 
głównych ośrodków Finlandii jest 10, do 
Szwecji 17, Norwegii 36, a Danii 7, co 
jest naturalną odpowiedzią m.in. bizne-
sowego zapotrzebowania.

KIERUNEK TRÓJMIASTO

Lokalizacja w przypadku Trójmiasta ma 
równie duże znaczenie jeśli chodzi o ja-
kość życia, w której nasz region przoduje 
od wielu lat. Eksperci wnioskują, że wraz 
z dynamicznym rozwojem lokalnego 
rynku pracy, Trójmiasto może stać się 
miejscem coraz liczniejszych migracji lu-
dzi z innych aglomeracji, także tych, któ-

w tróJmieście 
ROśNie seKTOR usłuG

W TRóJMIEśCIE DzIAłA OBECNIE BlISKO 50 CENTRóW USłUg 
zAgRANICzNYCh INWESTORóW, z CzEgO Aż 10 ROzpOCzęłO 

DzIAłAlNOść W lATACh 2013-2014. 

CENTRA BPO, SSC, ITO, R&D W POLSCE I W TRÓJMIEśCIE

WyBRANE ChARAKTERySTyKI POLSKA TRÓJMIASTO

Zatrudnienie w centrach usług 
z kapitałem zagranicznym

120 tys. osób ok. 11,5 tys. osób
(9% krajowego zatrudnienia)

Liczba centrów usług z kapitałem 
zagranicznym

470 blisko 50

Wzrost zatrudnienia w sektorze 
od początku 2012 roku

>50% >35%

Nowe centra usług powstałe 
od początku 2013 roku

66 (w tym 60% utworzyli inwestorzy nie 
posiadający dotychczas biznesu w Polsce)

blisko 10

Zatrudnienie w sektorze prognozowane 
na koniec 2015 roku

150-170 tys. 14-16 tys.

Przeciętne zatrudnienie 
w centrach usług w Polsce

273 244

Opracowanie własne na podstawie danych ABSL

RApORTY I ANAlIzY
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rzy kiedyś wyjeżdżali stąd do większych 
ośrodków, aby rozwijać się zawodowo. 
Zestawiając to z danymi Hays Poland, 
z których wynika, że 85 proc. pracowni-
ków sektora BPO/SSC (w regionie CEE) 
rozważy przeprowadzkę do innego mia-
sta w celu podjęcia pracy (w przypadku 
otrzymania atrakcyjnej oferty), kolejne 
inwestycje mogą przyciągać do Trójmia-
sta nie tylko Polaków, ale także osoby 
innych narodowości. 
- Z blisko 150 osób, które pracują obec-
nie w naszym centrum, około 50 proc. 
stanowią osoby spoza Pomorza. 20 proc. 
z nich to obcokrajowcy, z których część 
przeprowadziła się do Trójmiasta z in-
nych regionów Polski - dodaje Arkadiusz 
Rochowczyk. Centra usług zlokalizowane 
w Polsce świadczą usługi w 40 językach 
świata (dominujące są angielski, nie-
miecki i polski). Na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu miesięcy w Trójmieście 
pojawiły się m.in. Kemira, Powel AS  
czy ThyssenKrupp. W innych częściach 
kraju inwestowały takie marki, jak RWE, 
Samsung, IBM czy Procter & Gamble. 
W Polsce zlokalizowane jest 40 proc. 
całego zatrudnienia sektora usług w re-
gionie CEE (Europy Centralnej i Wschod-
niej). Pozostałe 60 proc. koncentruje się 
głównie w Czechach, Bułgarii, Rumunii, 
Węgrzech i Słowacji.

TRÓJMIEJSKIE CENTRA 

Wybrane centra usług z kapitałem za-
granicznym w Trójmieście: Arla Foods, 
Bayer, Compuware, Geoban, Intel, 
Jeppesen, Kemira, Lufthansa Systems, 
Metsä Group, Powel AS, Sony Global 
Business Service, Thomson Reuters, 
ThyssenKrupp, WNS Global Service, 
Kemira, Laureate Online Education (OIE 
Support). Oprac (GB)

firma Kemira zainwestowała w Trójmieście z powodu wysokiej jakości zasobów
ludzkich i rozwiniętej infrastruktury.

RApORTY I ANAlIzY
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W ostatnim raporcie ICCA (Internatio-
nal Congress & Convention Association) 
Gdańsk, obok Warszawy i Krakowa, 
znalazł się w pierwszej setce najpopu-
larniejszych europejskich destynacji 
konferencyjnych. 
Coroczny raport ICCA obejmujący 
spotkania organizowane przez mię-
dzynarodowe stowarzyszenia to jedno 
z najważniejszych i najbardziej oczeki-
wanych przez profesjonalistów z branży 
zestawień. Dokument jest ważnym 

źródłem wiedzy o kondycji międzyna-
rodowego przemysłu spotkań. W ostat-
nim zestawieniu przygotowanym przez 
ICCA nie zabrakło również informacji 
o Polsce (23. miejsce na świecie i 14. 
w Europie) oraz czołowych polskich de-
stynacjach konferencyjnych: Warszawie 
(34. miejsce na świecie i 19. w Europie) 
Krakowie (79. miejsce na świecie i 42. 
w Europie)  oraz oczywiście Gdańsku 
(148. miejsce na świecie i 84. w Euro-
pie). (GB)

Gdańsk POPulARNą DesTyNAcją
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lUDzIE

Skąd pomysł na zostanie lekarzem? Ru-
dolf Greczko tłumaczy, że wybór takiego 
zawodu spowodowany był przez rodzin-
ną tradycję: dziadek i ojciec byli leka-
rzami (obecnie – syn też jest lekarzem). 
Dla Rudolfa od wczesnego dzieciństwa 
nie było innej przyszłości, jak bycie leka-
rzem. Dziś nazywa to rodzajem ograni-
czenia dziecku swobody wyboru, nawet 

zniewolenia. Dla Pani Aleksandry grały 
wielką rolę uczucia: chrześcijańskie za-
miłowanie do pomagania innym, sama-
rytanizm, ale i uczucie, które kazało iść 
tą samą ścieżką życia, co jej ukochany.
Dla obojga – istotne były doświadczenia 
„wiejskie”, ciężka praca na roli, prowa-
dzenie majątku ziemskiego, zarządzanie 
ludźmi, sprzedawanie efektów ich pra-

cy, kalkulowanie, zabezpieczanie przed 
klęskami. Etos pracy przywiozła z USA 
babcia Oli. Osiągając 100 lat życia słynę-
ła w rodzinie z pracowitości.
Pani Ola i Pan Rudolf podkreślają wiel-
ką rolę szkoły średniej w ich życiu. Są 
absolwentami tej samej szkoły - Gimna-
zjum spod znaku „Rodła” w Kwidzynie. 
Tam się zaczęło narzeczeństwo! 

PóŁ wieku 
w mAŁżeństwie. 
PÓł WieKu W zAWODzie

MAłżEńSTWO lEKARzY - AlEKSANDRY SzAfAROWICz – gRECzKO 
I RUDOlfA gRECzKO z łEBY WłAśNIE OSIągNęłO 50 lECIE. 

pRzEślEDzIlIśMY ICh WYBOISTą żYCIOWą DROgę . 

50 lat wspólnego życia Aleksandra Szafarowicz - greczko i Rudolf greczko 
określają jako „wspólnota małżeńską dwojga wolnych ludzi, specjalistów i właścicieli”
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Patriotyzm, etos pracy dla Polski (nie dla 
ideologii) kształtowało wśród absolwen-
tów kilku wspaniałych profesorów – pe-
dagogów tej szkoły, a przeniesiony był 
przez nich z tradycji międzywojennej. 
Wpajono do serca i do głowy „impon-
derabilia” (warto przypomnieć sobie to 
pojęcie).
Swoisty wybuch aktywności uczniów 
i powrót do tradycji szkolnej nastąpił 
w roku 1956. 
Może z tych lat pozostało przekonanie, 
że Polska jest możliwa do naprawienia...
Studia medyczne w Poznaniu, Akademia 
Medyczna - to również miejsce kształ-
towania postawy „do ludzi”. To wzoro-
wanie się na wielkich starych nauczycie-
lach akademickich. Wielu z nich było po 
prostu praktykującymi lekarzami. 
Pierwsze 25-lecie Aleksandra i Rudolf 
wieńczą studenckim ślubem. Idą do pra-
cy rzuceni na „głęboką wodę”, na wieś. 
Organizują wiejski Ośrodek Zdrowia 
zaczynając od odgruzowania budynku...

WRACAMy DO „SAMARyTANIZMU”

Do pojęcia „samarytanizmu” Państwo 
Greczkowie powracają wielokrotnie. 
Obowiązek udzielenia pomocy był 
inaczej traktowany w latach minio-
nych, w państwowej socjalistycznej 
służbie zdrowia, inaczej jest traktowany 
obecnie, gdy „służby” praktycznie nie 
ma, usługi medyczne i relacje: lekarz 
– pacjent – płatnik, oparte są na grze 
rynkowej. Ale nawet w kapitalizmie 
nie wszystko da się zapłacić, chrze-
ścijański samarytanizm powinien nas 
obowiązywać. 
- Nie jest to łatwe i proste – stwier-
dza Doktor Greczko. - Ale elementy 
filozofii powinności i filozofii korzyści 
mam głęboko przemyślane. Wykonując 
zawód medyczny, doceniam wartość 
i szanuję stan zdrowia mojego pacjenta, 
poświęcam ochronie zdrowia mój czas, 
energię, wiedzę. W tej grze o zdrowie 
wymagam również dla siebie docenie-
nia, uznania i... gratyfikacji. Nie jest to 
problem wynagrodzenia. Zacytuję tu 
jednego z kolegów: „dając człowiekowi 
poczucie bezpieczeństwa, lekarz musi 
to poczucie bezpieczeństwa również 
mieć”.

DOśWIADCZENIA żyCIOWE 
I ZAWODOWE

W swojej karierze lekarze z Łeby pra-
cowali na kilku poziomach „służby 
zdrowia”. Uzyskali specjalizacje, zdobyli 
doświadczenia lekarskie, organizacyj-
ne ordynatorskie i dyrektorskie, także 
gratyfikacje w postaci odznaczeń 
państwowych... 

Obserwowali, studiowali organiza-
cję ochrony zdrowia w kilku krajach. 
Szwecja i Dania mogły zachwycić swoją 
opieką nad seniorami, rehabilitacją 
dzieci niepełnosprawnych, wspaniałymi 
osiągnięciami w przygotowaniu osób 
z zespołem  Downa do samodzielnego 
życia w społeczeństwie. Od przyjaciół 
duńskich przejęli powiedzenie: „Nikt 
nie wie lepiej niż ja, czego mi potrzeba”. 
W Niemczech można było podziwiać 
praktykę ekonomicznego funkcjonowa-
nia szpitala, liczenie kosztów przy każdej 
procedurze medycznej, elementy okre-
sowej analizy ekonomicznej. 
W domu niemieckim dziwne wówczas 
wydawały się kalkulacje dietetyczne go-
spodyni w kuchni, praktykowana zasa-
da, że nie wykłada się na stół więcej, niż 
zasiadający do stołu chcą zjeść. W Anglii 
zastanawiające były relacje budujące 
społeczeństwo obywatelskie i powie-
dzenie do zapamiętania: „I ja, i moja 
władza zasługujemy na szacunek”. Na 
Korsyce – mimo boomu turystycznego, 
trzeba do dziś przestrzegać zasady: „Nie 
pchaj się tam, gdzie cię nie chcą”. 
W latach 70-tych młodzi Polacy szybko 
uczyli się nowoczesnej Europy. Może 
dlatego nazywano nas „najweselszym 
barakiem w obozie”.
Doktor Greczko akcentuje swoją spo-
strzeżenie, że już wówczas wielu mło-
dych Polaków pracowało na terenie 
całej Europy, a polscy lekarze byli wśrod 
najlepszych na świecie. Reprezentuje 
pogląd, że polska medycyna z wysoko 
wykształconą kadrą, z wiekową tra-
dycją, z dobrą organizacją pracy, była 
kontynuacją polskiej polityki społecznej 
z lat międzywojennych. 
- Uczyliśmy się od świata, ale i świat 
miał czego uczyć się od nas. W latach 
80-tych, ale również niestety i później, 
zmarnowano wiele osiągnięć, efektów 
ciężkiej pracy całego powojennego po-
kolenia. Ktoś ocenił: w systemie ochro-
ny zdrowia „matkę i dziecko wylano 
z kąpielą”, a w szkołach „profilaktykę 
wyrzucono za bramę”. Nowej rzeczy-
wistości - rynku usług medycznych 
- nie nauczyliśmy się – twierdzi Rudolf 
Greczko. 

SPEŁNIENIE W NIEZALEżNOśCI

Po doświadczeniach w ochronie zdro-
wia w kraju i za granicą, Państwo Grecz-
ko przyjechali do Łeby. Budynek przy ul. 
Powstańców Warszawy, w którym działa 
teraz ich Ośrodek Zdrowia „Promotion” 
był w latach powojennych miejscem 
pracy ojca Rudolfa – Doktora Lucjana 
Greczko, pamiętanego do dziś przez 
jego pacjentów. Więc podjęcie działal-
ności w Łebie było powrotem w rodzin-

ne strony. 
- Praca w nadmorskiej Łebie jest poważ-
nym wyzwaniem. Poza sezonem miesz-
ka tu 4 tysiące osób, w sezonie jest ich 
60 tysięcy. Oznacza to pracę w „nor-
malnym” trybie w trakcie zimy, wiosny 
i jesieni i trzykrotnie więcej obowiązków 
latem – tłumaczy Rudolf Greczko.
Pytani o zalety pracy w Łebie lekarze 
zgodnie potwierdzają, że są spełnieni 
zawodowo.
- Powodem jest między innymi samo-
dzielność. Prowadzimy niezależną, 
samofinansującą się firmę, można 
powiedzieć – dwie firmy, bo „podsta-
wową” na teren gminy i specjalistyczną 
psychiatryczną na teren powiatu. Sami 
też jesteśmy „firmą”, w znaczeniu marki 
i nazwiska. Dla pacjentów i mieszkań-
ców nasze nazwisko kojarzy się z dobrą 
i profesjonalną obsługą, co stanowi 
dobrą reklamę. Z taką satysfakcją wiążę 
się także olbrzymia odpowiedzialność za 
firmę, za jej los i za przyszłość – podkre-
śla Jubilat.

PO PRACy ROZMAWIAMy O... PRACy

50 lat wspólnego życia lekarze z Łeby 
określają jako „wspólnotę małżeńską 
dwojga wolnych ludzi, specjalistów 
i właścicieli”. Bardziej romantycznego 
określenia używa pan Rudolf: 
- Jesteśmy razem przy „dyszlu” – opo-
wiada z uśmiechem. 
Jubilaci tłumaczą, że w przypadku mał-
żeństwa lekarzy naturalną jest rozmowa 
na tematy zdrowotne także po pracy. 
I nie zawsze te rozmowy są miłe, grzecz-
ne i czułe.
- Jako małżeństwo wspieramy się w mo-
mentach trudnych, ale oboje mamy 
wiedzę na temat swoich specjalności, 
w rozmowach pojawiają się też i słowa 
krytyki. I to bardzo zdrowa sytuacja, bo 
taka konkretna i uzasadniona krytyka 
pozwala rozwijać własne kompetencje. 
Chociaż, czasem trzeba przyznać szcze-
rze, że tematów zdrowotnych w naszych 
rozmowach jest zbyt dużo – tłumaczy 
lekarz z Łeby.

CZEGO żyCZą JUBILACI? 

Wszystkim możemy życzyć zrozumie-
nia sensu hasła Światowej Organizacji 
Zdrowia, które brzmi „Twoje Zdrowie 
w Twoich rękach”. Naszym Pacjentom, 
Klientom, by byli zdrowi i bogaci, bo 
choroby i biedy nie życzymy nawet wro-
gom. Przedsiębiorcom życzymy, żeby 
ubezpieczali zawsze swoją firmę i by 
rozumieli, że najważniejszą i najdroższą 
„maszyną” dla własnego biznesu, dla 
firmy - jest jej Szef, Właściciel. By dbali 
o siebie – mówi Rudolf Greczko.
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W Podstrefie Iława swoją inwestycję 
ulokuje CSY sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
zajmuje się produkcją części zamien-
nych m.in. do samochodów ciężaro-
wych, autobusów, przyczep, maszyn 
rolniczych. Spółka zadeklarowała 
poniesienie nakładów inwestycyjnych 
na poziomie minimum 11 mln zł, za-
trudnienie co najmniej 15 osób i utrzy-
manie zatrudnienia na poziomie 110 
miejsc pracy.
W Podstrefie Elbląg swoje inwestycje 
ulokują trzy firmy. Pierwsza z nich 
Promus sp. z o.o. zadeklarowała po-
niesienie nakładów inwestycyjnych na 
poziomie 26,5 mln złotych, utworzenie 
co najmniej 20 nowych oraz utrzyma-
nie 47 miejsc pracy. Głównym profilem 
działalności spółki jest produkcja linii 
technologicznych dla branży spożyw-
czej, produkcja części zamiennych do 
maszyn i urządzeń przemysłowych oraz 
produkcja konstrukcji stalowych. 
Kolejnym przedsiębiorstwem, które 
otrzymało zezwolenie jest Zakład Usług 
Technicznych Elstar sp. z o.o. To firma 
z ponad 30-letnim doświadczeniem. 
Spółka działa w branży metalowej. 
Przedsiębiorca zainwestuje minimum 
18 mln złotych i utworzy co najmniej 
20 nowych miejsc pracy.
Nutrimilk sp. z o.o. to kolejna firma 
inwestująca w Podstrefie Elbląg. Pod-
stawową działalnością spółki będzie 
produkcja preparatów mlecznych, 
które będą przeznaczone do dalszego 

16 zezwoLeń 
W PÓł ROKu

WARmiŃsKO-mAzuRsKA sPecjAlNA sTReFA eKONOmiczNA s.A. 
WyDAłA KOlejNe zezWOleNiA NA PROWADzeNie DziAłAlNOści 

GOsPODARczej W PODsTReFAcH: W elBląGu, iłAWie, liDzBARKu 
WARmiŃsKim, szczyTNie, NiDzicy, mRąGOWie i zAKROczymiu. 

łączNie W i PÓłROczu 2014 R. sPÓłKA WyDAłA 
16 zezWOleŃ NA PROWADzeNie DziAłAlNOści GOsPODARczej.

Elbląski park Technologiczny działający na terenie podstrefy
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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 Rafał Kadłubowski dziennikarz z regionu.

przerobu w branży spożywczej. Przed-
siębiorca zadeklarował poniesienie 
nakładów inwestycyjnych na poziomie 
minimum 3 mln zł i  utworzenie 7 no-
wych miejsc pracy.
Kolejne zezwolenie zostało również 

wydane w Podstrefie Szczytno. Otrzy-
mała je Stolarnia Mazurska Marcin 
Berkowski. Przedsiębiorca zadeklaro-
wał poniesienie nakładów w wysoko-
ści 0,5 mln zł i utworzenie 3 nowych 
miejsc pracy. 
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Konkurs jest corocznym, 
prestiżowym wydarze-
niem, odbywającym się 
w ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważo-
nej Energii, organizo-
wanego przez Komisję 
Europejską. Jego 
celem jest promo-
cja i uhonorowanie 
jednostek samorzą-
du terytorialnego, 
które swoimi dzia-
łaniami wyróżniają 
się na tle całej 
Unii Europejskiej 
w zakresie: odna-
wialnych źródeł 
energii, gospodarki 
niskoemisyjnej 
oraz racjonalnego 
gospodarowania 
energią.
Komisja Euro-
pejska, spośród 
342 zgłoszonych 
projektów z całej 
Europy, wyłoniła 30 
najlepszych. Wśród 
nominowanych 
projekt gminy Kisielice 
był jedynym z Polski.  
Kisielice zwyciężyły pro-
jektem „Gmina Kisielice 
– Samowystarczalna 
Energetycznie Gmina”. 
W ramach projektu 
gmina pokazała swoje 
osiągnięcia w dziedzi-
nach: uniezależnienia 
się energetycznego, 
ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń lokalnego 
rozwoju gospodarczego 
w oparciu o inwestycje 
w OZE. Wszystkie do-
tychczasowe inwestycje 
z obszaru gminy można 

podzielić na trzy główne 
grupy: energetykę wia-
trową, wykorzystanie 
biomasy do produkcji 
ciepła i energii elektrycz-
nej oraz wykorzystanie 
energii słonecznej do 

produkcji energii elek-
trycznej. 
Ogłoszenie zwycięzców 
odbyło się pod koniec 
czerwca w Brukseli. 
Nagrodę dla gminy Ki-
sielice odebrał osobiście 
Tomasz Koprowiak Bur-
mistrz Kisielic. - Jestem 
bardzo szczęśliwy, że 
tutaj w Brukseli odbie-
ram tę nagrodę dla całej 
naszej społeczności lo-
kalnej, wszystkich miesz-
kańców - powiedział 
w swoim wystąpieniu za-
raz po wręczenie nagro-
dy Tomasz Koprowiak.

Polska gmina nagrodzona 
w europejskim konkursie
Gmina Kisielice zwyciężyła w ogólnoeuropejskim 
konkursie „Sustainable Energy & ManagEnergy 
Awards” w kategorii „ManagEnergy”. Nagrodę za 
zwycięstwo odebrał w Brukseli Tomasz Koprowiak 
Burmistrz Kisielic.

W Podstrefie Lidzbark War-
miński zezwolenie otrzymał 
Polmlek sp. z o.o. Projekt 
przedsięwzięcia polegał bę-
dzie na budowie nowej hali 
produkcyjnej, rozbudowie ist-
niejących obiektów oraz zaku-
pie i instalacji nowoczesnych 
linii technologicznych do 
suszenia serwatki postaci kon-
centratu białek serwatkowych 
oraz laktozy. Spółka zamierza 
zainwestować co najmniej 
150 mln zł, utworzyć 70 no-
wych miejsc pracy i utrzymać 
zatrudnienie na poziomie 644 
pracowników.
Kolejną firmą z branży mle-
czarskiej, która zdecydowała 
się na ulokowanie inwestycji 
na obszarach WMSSE jest 
Mazurskie Mleko sp. z o.o. 
Inwestycja w Podstrefie 
Nidzica polegała będzie na 
budowie zakładu produkcyj-
nego oraz zakupie i instalacji 
nowych linii technologicznych 

do przerobu mleka i produk-
cji wyrobów mleczarskich. 
Przedsiębiorca zadeklarował 
inwestycję na poziomie 130 
mln złotych i utworzenie 80 
nowych miejsc pracy.
Nowego inwestora będzie 
miała również Podstrefa 

Mrągowo. Spółdzielnia Mle-
czarska Mlekpol zamierza 
wybudować obiekty produk-
cyjno – magazynowe wraz 
z niezbędnym zapleczem 
socjalno - biurowym i labo-
ratoryjnym. Głównym celem 
inwestycji jest zwiększenie 
zdolności produkcyjnych 
mleka i serwatki w proszku. 
Przedsiębiorca poniesie na-
kłady inwestycyjne w wysoko-
ści minimum 130 mln złotych 
i utworzy co najmniej 90 no-
wych miejsc pracy.
Należąca do Grupy Inter Cars, 
ILS sp. z o.o. zainwestuje 
z kolei w nowopowstałej 
Podstrefie Zakroczym. Celem 
planowanego projektu inwe-
stycyjnego jest stworzenie 
nowoczesnego, europejskie-
go centrum logistycznego 
opartego na innowacyjnych 
rozwiązaniach technologicz-
nych. Dodatkowo w ramach 
planowanego przedsięwzięcia 

spółka utworzy centrum 
usług wspólnych.  Do 
realizacji inwestycji ko-
nieczna będzie budowa 
obiektów magazynowo 
– biurowych o łącznej 
powierzchni 40 000 m 
kw. W ramach inwe-
stycji przedsiębiorstwo 
zamierza zainwestować 
na terenie strefy co naj-
mniej 155 mln złotych 
i utworzyć minimum 
200 nowych miejsc 
pracy. 
W I półroczu 2014 r. 
spółka wydała 16 ze-
zwoleń na prowadzenie 
działalności gospodar-
czej. - Przedsiębiorcy za-
deklarowali ponad 849 
mln zł nakładów inwe-
stycyjnych, utworzenie 
802 nowych i utrzyma-
nie ponad 2900 miejsc 
pracy – informuje Ma-
rek Karólewski, prezes 
Warmińsko Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-

micznej SA. - To dobre infor-
macje dla naszego regionu, 
tym bardziej że za wyjątkiem 
jednego przedsiębiorcy po-
zostałe firmy reprezentuje 
100 proc. polski kapitał, a aż 
14 zezwoleń dotyczyło nowej 
inwestycji – dodaje.

Nagrodę dla gminy odebrał 
w Brukseli Tomasz Koprowiak 
Burmistrz Kisielic 
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WARMIA I MAzURY
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„Perły Samorządu” to ogólno-
polski ranking organizowany 
przez redakcję Dziennika Gazety 
Prawnej w dwóch kategoriach: 
włodarze i samorządy. W tym 
roku rozstrzygnięta została już 
druga edycja, w której wybrano 
najlepszych prezydentów i bur-
mistrzów miast, wójtów gmin, 
a także uhonorowane zostały 
nowoczesne miasta i gminy 
wiejskie.
 
Tomasz Andrukiewicz Prezydent 
Ełku został wyróżniony w kate-
gorii najlepszy włodarz miasta 
do 100 tys. mieszkańców. Nato-
miast Ełk otrzymał „Perłę Samo-
rządu 2014” zajmując III miejsce 
w kategorii miast do 100 tys. 
mieszkańców. 
W tegorocznej edycji „Pereł 
Samorządu 2014” w rankingu 
samorządów pierwsze miejsca 
w swojej kategorii zajęła także 
wiejska gmina Iława.

miAsto i PrezydeNt 
WyRÓżNiONe

ełK OTRzymAł „PeRłĘ sAmORząDu 2014” W KATeGORii miAsTA 
DO 100 Tys. mieszKAŃcÓW, A jeGO PRezyDeNT TOmAsz ANDRuKieWicz 

zOsTAł WyRÓżNiONy W KATeGORii NAjlePszycH WłODARzy 
W RANKiNGu DzieNNiKA GAzeTy PRAWNej. 

Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku został wyróżniony w kategorii najlepszych 
włodarzy w rankingu Dziennika gazety prawnej.
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- Mamy w Olsztynie kilkanaście jezior. 
Dzięki nowym inwestycjom zyskujemy 
wspaniałe miejsca do uprawiania spor-
tów wodnych, rekreacji czy wypoczyn-
ku – powiedział Piotr Grzymowicz, pre-
zydent Olsztyna podczas uroczystego 
podpisania umowy na realizację pro-
jektu „Kontynuacja budowy całorocznej 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
nad jeziorem Krzywym w Olsztynie”
Umowę podpisali Piotr Grzymowicz 

- prezydent Olsztyna i Zenon Bugno 
przedstawiciel wykonawcy SKANSKA 
SA. Planowane zakończenie inwestycji 
przypadnie tuż przez rozpoczęciem 
przyszłorocznego sezonu żeglarskiego. 
Wartość podpisywanego kontraktu to 
26,1 mln zł. 
Budowa nowych obszarów rekreacyj-
no-sportowych będzie obejmować 
Zatokę Miłą i Słoneczna Polanę. Zatoka 
Miła zyska nie tylko wielofunkcyjny let-

nio-zimowy szlak turystyczny ale także 
boisko do piłki nożnej. Słoneczna Pola-
na to przede wszystkim infrastruktura 
sportowa, m.in.: całoroczny hangar 
z warsztatem szkutniczym, budynek 
żeglarstwa wodnego i lodowego, place 
sprzętu wodnego, slip stały i pływający, 
pomosty, boisko sportowe z wyposaże-
niem (do piłki siatkowej). Nie zabraknie 
także tras pieszo-rowerowych, placów 
gier i zabaw a także nowej zieleni.

Jezioro 
PRzyciąGA BizNes
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BRzeGi jeziORA uKiel (KRzyWe) PRzyciąGAją cORAz WiĘcej mieszKAŃcÓW, 
sPORTOWcÓW i TuRysTÓW. 
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Władze Olsztyna szykują korzystną 
niespodziankę dla firm i instytucji 
ubiegających się o dotacje w ramach 
funduszy europejskich na lata 2014-
2020. 

stawiają na 
ekologię

Rozpoczęto prace nad stworzeniem 
tzw. „planu gospodarki niskoemisyj-
nej”. Będzie to rodzaj przewodnika po 
działaniach redukujących emisję gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń, uła-
twiającego zdobycie pieniędzy np. na 
termomodernizację, energooszczędne 
budownictwo i ogrzewanie, ekologicz-
ny transport czy energię odnawialną. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
wyznaczy strategiczne kierunki w za-
kresie działań inwestycyjnych i nie-
inwestycyjnych w takich obszarach, 

jak: transport publiczny i prywatny, 
budownictwo publiczne, gospodarka 
przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło 
i energię oraz gospodarka odpadami 
(recykling). Dokument ten wyznaczy 
konkretne cele w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, efektyw-
ności energetycznej oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w mieście w okresie 2014-2020. Dla-
tego mottem prac nad planem jest 
znane hasło:  „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”.
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WARMIA I MAzURY WARMIA I MAzURY

„Perły Samorządu” to ogólno-
polski ranking organizowany 
przez redakcję Dziennika Gazety 
Prawnej w dwóch kategoriach: 
włodarze i samorządy. W tym 
roku rozstrzygnięta została już 
druga edycja, w której wybrano 
najlepszych prezydentów i bur-
mistrzów miast, wójtów gmin, 
a także uhonorowane zostały 
nowoczesne miasta i gminy 
wiejskie.
 
Tomasz Andrukiewicz Prezydent 
Ełku został wyróżniony w kate-
gorii najlepszy włodarz miasta 
do 100 tys. mieszkańców. Nato-
miast Ełk otrzymał „Perłę Samo-
rządu 2014” zajmując III miejsce 
w kategorii miast do 100 tys. 
mieszkańców. 
W tegorocznej edycji „Pereł 
Samorządu 2014” w rankingu 
samorządów pierwsze miejsca 
w swojej kategorii zajęła także 
wiejska gmina Iława.

miAsto i PrezydeNt 
WyRÓżNiONe

ełK OTRzymAł „PeRłĘ sAmORząDu 2014” W KATeGORii miAsTA 
DO 100 Tys. mieszKAŃcÓW, A jeGO PRezyDeNT TOmAsz ANDRuKieWicz 

zOsTAł WyRÓżNiONy W KATeGORii NAjlePszycH WłODARzy 
W RANKiNGu DzieNNiKA GAzeTy PRAWNej. 

Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku został wyróżniony w kategorii najlepszych 
włodarzy w rankingu Dziennika gazety prawnej.
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- Mamy w Olsztynie kilkanaście jezior. 
Dzięki nowym inwestycjom zyskujemy 
wspaniałe miejsca do uprawiania spor-
tów wodnych, rekreacji czy wypoczyn-
ku – powiedział Piotr Grzymowicz, pre-
zydent Olsztyna podczas uroczystego 
podpisania umowy na realizację pro-
jektu „Kontynuacja budowy całorocznej 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
nad jeziorem Krzywym w Olsztynie”
Umowę podpisali Piotr Grzymowicz 

- prezydent Olsztyna i Zenon Bugno 
przedstawiciel wykonawcy SKANSKA 
SA. Planowane zakończenie inwestycji 
przypadnie tuż przez rozpoczęciem 
przyszłorocznego sezonu żeglarskiego. 
Wartość podpisywanego kontraktu to 
26,1 mln zł. 
Budowa nowych obszarów rekreacyj-
no-sportowych będzie obejmować 
Zatokę Miłą i Słoneczna Polanę. Zatoka 
Miła zyska nie tylko wielofunkcyjny let-

nio-zimowy szlak turystyczny ale także 
boisko do piłki nożnej. Słoneczna Pola-
na to przede wszystkim infrastruktura 
sportowa, m.in.: całoroczny hangar 
z warsztatem szkutniczym, budynek 
żeglarstwa wodnego i lodowego, place 
sprzętu wodnego, slip stały i pływający, 
pomosty, boisko sportowe z wyposaże-
niem (do piłki siatkowej). Nie zabraknie 
także tras pieszo-rowerowych, placów 
gier i zabaw a także nowej zieleni.

Jezioro 
PRzyciąGA BizNes
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BRzeGi jeziORA uKiel (KRzyWe) PRzyciąGAją cORAz WiĘcej mieszKAŃcÓW, 
sPORTOWcÓW i TuRysTÓW. 
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Władze Olsztyna szykują korzystną 
niespodziankę dla firm i instytucji 
ubiegających się o dotacje w ramach 
funduszy europejskich na lata 2014-
2020. 

stawiają na 
ekologię

Rozpoczęto prace nad stworzeniem 
tzw. „planu gospodarki niskoemisyj-
nej”. Będzie to rodzaj przewodnika po 
działaniach redukujących emisję gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń, uła-
twiającego zdobycie pieniędzy np. na 
termomodernizację, energooszczędne 
budownictwo i ogrzewanie, ekologicz-
ny transport czy energię odnawialną. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
wyznaczy strategiczne kierunki w za-
kresie działań inwestycyjnych i nie-
inwestycyjnych w takich obszarach, 

jak: transport publiczny i prywatny, 
budownictwo publiczne, gospodarka 
przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło 
i energię oraz gospodarka odpadami 
(recykling). Dokument ten wyznaczy 
konkretne cele w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, efektyw-
ności energetycznej oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w mieście w okresie 2014-2020. Dla-
tego mottem prac nad planem jest 
znane hasło:  „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”.
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Intensywną akcję informacyjną prze-
widywano na prawie trzy miesiące. 
Podmioty uczestniczące w akcji wpro-
wadziły promocje, oferty i udogodnie-
nia dla turystów z Rosji, takie jak np. 
rosyjskojęzyczny personel. Powstał też 
specjalny portal z wizytówkami uczest-
ników kampanii.  
Inicjatorem akcji jest Warmińsko-
Mazurska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, partnerami mniejszość 
rosyjska w Polsce i Fundacja Polska 
Friendly, a patronat nad nią objął Ja-
cek Protas, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Działania informacyjne potrwają do 
31 sierpnia 2014 roku i obejmują m.in. 
artykuły na portalu miejsko-informa-
cyjnym kaliningrad.ru, regularne wpisy 
informujące o ofercie podmiotów 
w social mediach (na portalu społecz-
nościowym vkontakte.ru), product pla-
cement w programie informacyjnym 
„NOVOSTI” na antenie TV KASKAD, 
kampanię outdoorową na nośnikach 
LED, spoty na antenie dwóch stacji 
radiowych Monte Carlo i Europa Plus. 
Wizytówki uczestników akcji można 
znaleźć na specjalnie przygotowanym 
w ramach akcji portalu www.russian-
friendly.com/mazury wraz z odesła-
niem do ich rosyjskojęzycznych stron. 
Są podzielone na trzy kategorie: 
obiekty turystyczne, atrakcje oraz 

wydarzenia. Dodatkowo każdy z pod-
miotów przygotował własną ofertę dla 
turystów z Rosji. 
W większości miejsc jest rosyjskoję-
zyczny personel oraz materiały infor-
macyjne pisane cyrylicą. Obiekty na 
rok otrzymują też certyfikaty „Russian 
Friendly” potwierdzające wysoką ja-
kość ich usług oraz udogodnienia dla 
Rosjan. Dzięki portalowi Rosjanie będą 
mogli zaplanować komfortowy urlop 
w Polsce odwiedzając jedną interneto-
wą witrynę, zamiast przeglądać wiele 
przypadkowych stron. 
- Naszym założeniem było przygoto-
wanie konkretnej propozycji, która 
uwzględnia potrzeby rosyjskiego tury-
sty – mówi Jarosław Klimczak, Prezes 
W-M ROT. – Nie chcieliśmy opierać 
swoich działań na ogólnych hasłach, 

ale pokazać konkretne produkty, jakie 
mamy do zaoferowania. Warmia i Ma-
zury to przepiękny region, ale trzeba 
pokazać naszym sąsiadom, że wspa-
niałym widokom towarzyszy m. in. 
baza noclegowa na wysokim poziomie 
czy atrakcje, które zapewniają udany 
rodzinny odpoczynek. Siłą kampanii 
jest też fakt, że integruje obiekty tu-
rystyczne z regionu, dzięki czemu po-
wstała spójna i kompleksowa oferta. 

Blok energetyczny produkuje „zieloną” 
energię elektryczną oraz ciepło na po-
trzeby mieszkańców Elbląga. 
Instalacja wyposażona jest między innymi 
w turbogenerator o mocy elektrycznej 

25 MWe oraz kocioł parowy z rusztem 
o wydajności 90 ton pary na godzinę. 
Planowana roczna produkcja energii elek-
trycznej to około 165 tysięcy MWh oraz 
ciepła około 796 tysięcy GJ. Planowane 

zużycie biomasy to około 135 tysięcy ton 
rocznie. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom tech-
nologicznym zastosowanym w wybudo-
wanej instalacji, emisja dwutlenku węgla 
zostanie ograniczona o około 155 tysięcy 
ton rocznie. 
- Pomimo wielu przeciwności losu i trud-
nych warunków w jakich przyszło nam 
realizować ten kontrakt, w tym upadłości 
dostawcy technologii, realizacja została 
zakończona a blok przekazany do eksplo-
atacji. W trakcie ruchu próbnego osią-
gnęliśmy parametry elektryczne i cieplne 
wymagane kontraktem – powiedział 
Jarek Żemła, dyrektor Departamentu 
Energetyki Odnawialnej Mostostalu War-
szawa. 
Blok w Elblągu został oddany z dużym 
opóźnieniem, ponieważ według umowy 
podpisanej 25 marca 2011 r., Mostostal 
Warszawa miał inwestycję dla Energi Ko-
generacji zrealizować do 9 grudnia 2012 
r. Wartość kontraktu opiewała na 200 
mln zł netto. 

zieLoNA eNergiA 
W elBląGu

mOsTOsTAl WARszAWA PRzeKAzAł DO eKsPlOATAcji 
BlOK eNeRGeTyczNy OPAlANy BiOmAsą O mOcy 20 mWe 

iNWesTOROWi eNeRGA KOGeNeRAcjA W elBląGu. 

Nowy blok na biomasę będzie produkował zieloną energię elektryczną oraz ciepło
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WARmiA i mAzuRy 
PrzyJAzNe rosJANom

„RussiAN FRieNDly lATO 2014 TylKO NA WARmii 
i mAzuRAcH” TO GłÓWNe HAsłO KAmPANii PRO-

DuKTOWej WOjeWÓDzTWA WARmiŃsKO-mA-
zuRsKieGO W OBWODzie KAliNiNGRADzKim.

Samorządowych Menedżerów Regio-
nu wybierali przedstawiciele lokalnych 
władz – prezydenci miast, burmistrzo-
wie i wójtowie gmin oraz starostowie 
powiatów. Wskazywali te gminy, które 
wyróżniają się na tle innych, m. in. 
potrafią skutecznie pozyskiwać unijne 
fundusze, wspierają przedsiębiorców 
działających na ich terenie, biorą udział 

w działaniach na rzecz społeczności 
lokalnych. 
Samorządowcy spośród gmin w da-
nym województwie wybierali jedne-
go – w ich ocenie - lidera w regionie. 
Dokonując wyboru nie mogli wskazać 
własnej gminy. W drugim kroku re-
spondenci proszeni byli o wskazanie 
samorządów gminnych z ich woje-

wództwa, które są liderem pod wzglę-
dem takich kryteriów jak: dobre za-
rządzanie finansami gminy, efektywne 
pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, 
inwestowanie w ochronę środowiska 
(kanalizacja, utrzymanie czystości), 
efektywne budowanie aktywności spo-
łecznej czy skuteczne radzenie sobie 
z wdrożeniem ustawy śmieciowej. 

Włodarze liderami w regionie
Dziennik „Puls Biznesu” ogłosił wyniki plebiscytu na „Samorządowego Menedżera Regionu 2013”. Pierwsze 
miejsce zdobył Marek Miros - burmistrz Gołdapi, drugie Tomasz Andrukiewicz - prezydent Ełku, a trzecie Jerzy 
Wilk - prezydent Elbląga. 

WARMIA I MAzURY WARMIA I MAzURY

INICJATOREM AKCJI 
JEST WARMIńSKO-
MAzURSKA REgIO-

NAlNA ORgANIzACJA 
TURYSTYCzNA

‘‘ ‘‘
Dzięki inwestycji powstał nie tylko 
Plac Miejski z fontanną i letnią sce-
ną, ale wybudowano także ponad 
500 miejsc parkingowych a zatrud-
nienie zyskało ok. 600 mieszkańców 
Ełku i okolic. 
Kompleks rekreacyjno – handlowy 
Brama Mazur powstał na terenie 
dawnych ełckich koszar wojsko-
wych. Jest pierwszym w Ełku 
i regionie tego typu kompleksem 
rekreacyjno-handlowym. Tworzą go 
dwa niezależne budynki – galeria 
handlowa oraz kino sieci Planet Ci-
nema. Łączna powierzchnia wszyst-
kich budynków, razem z kondygna-
cjami podziemnymi wynosi ok. 43 
157 m kw. Zakłada się, że inwestycja 
ta przyniesie miastu oraz miesz-
kańcom szereg korzyści. W ramach 
prowadzonych prac rewitalizacji 
uległy zdegradowane tereny woj-
skowe i powstała nowa przestrzeń 
publiczna, czyli Plac Miejski z ale-
jami, fontannami i zielenią. Miasto 
zyskało również przestrzeń rozryw-
kowo-handlowo-kulturalną (sklepy, 
kino). Inwestorem i zarządcą Bramy 
Mazur jest Master Management 
Group sp. z o.o.
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PierWsza 
taka galeria 
w regionie
W Ełku otwarto Bramę Mazur 
- największe centrum handlowo-
rozrywkowe w tym regionie z 65 
różnymi lokalami i kompleksem 
kinowym. 
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Intensywną akcję informacyjną prze-
widywano na prawie trzy miesiące. 
Podmioty uczestniczące w akcji wpro-
wadziły promocje, oferty i udogodnie-
nia dla turystów z Rosji, takie jak np. 
rosyjskojęzyczny personel. Powstał też 
specjalny portal z wizytówkami uczest-
ników kampanii.  
Inicjatorem akcji jest Warmińsko-
Mazurska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, partnerami mniejszość 
rosyjska w Polsce i Fundacja Polska 
Friendly, a patronat nad nią objął Ja-
cek Protas, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Działania informacyjne potrwają do 
31 sierpnia 2014 roku i obejmują m.in. 
artykuły na portalu miejsko-informa-
cyjnym kaliningrad.ru, regularne wpisy 
informujące o ofercie podmiotów 
w social mediach (na portalu społecz-
nościowym vkontakte.ru), product pla-
cement w programie informacyjnym 
„NOVOSTI” na antenie TV KASKAD, 
kampanię outdoorową na nośnikach 
LED, spoty na antenie dwóch stacji 
radiowych Monte Carlo i Europa Plus. 
Wizytówki uczestników akcji można 
znaleźć na specjalnie przygotowanym 
w ramach akcji portalu www.russian-
friendly.com/mazury wraz z odesła-
niem do ich rosyjskojęzycznych stron. 
Są podzielone na trzy kategorie: 
obiekty turystyczne, atrakcje oraz 

wydarzenia. Dodatkowo każdy z pod-
miotów przygotował własną ofertę dla 
turystów z Rosji. 
W większości miejsc jest rosyjskoję-
zyczny personel oraz materiały infor-
macyjne pisane cyrylicą. Obiekty na 
rok otrzymują też certyfikaty „Russian 
Friendly” potwierdzające wysoką ja-
kość ich usług oraz udogodnienia dla 
Rosjan. Dzięki portalowi Rosjanie będą 
mogli zaplanować komfortowy urlop 
w Polsce odwiedzając jedną interneto-
wą witrynę, zamiast przeglądać wiele 
przypadkowych stron. 
- Naszym założeniem było przygoto-
wanie konkretnej propozycji, która 
uwzględnia potrzeby rosyjskiego tury-
sty – mówi Jarosław Klimczak, Prezes 
W-M ROT. – Nie chcieliśmy opierać 
swoich działań na ogólnych hasłach, 

ale pokazać konkretne produkty, jakie 
mamy do zaoferowania. Warmia i Ma-
zury to przepiękny region, ale trzeba 
pokazać naszym sąsiadom, że wspa-
niałym widokom towarzyszy m. in. 
baza noclegowa na wysokim poziomie 
czy atrakcje, które zapewniają udany 
rodzinny odpoczynek. Siłą kampanii 
jest też fakt, że integruje obiekty tu-
rystyczne z regionu, dzięki czemu po-
wstała spójna i kompleksowa oferta. 

Blok energetyczny produkuje „zieloną” 
energię elektryczną oraz ciepło na po-
trzeby mieszkańców Elbląga. 
Instalacja wyposażona jest między innymi 
w turbogenerator o mocy elektrycznej 

25 MWe oraz kocioł parowy z rusztem 
o wydajności 90 ton pary na godzinę. 
Planowana roczna produkcja energii elek-
trycznej to około 165 tysięcy MWh oraz 
ciepła około 796 tysięcy GJ. Planowane 

zużycie biomasy to około 135 tysięcy ton 
rocznie. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom tech-
nologicznym zastosowanym w wybudo-
wanej instalacji, emisja dwutlenku węgla 
zostanie ograniczona o około 155 tysięcy 
ton rocznie. 
- Pomimo wielu przeciwności losu i trud-
nych warunków w jakich przyszło nam 
realizować ten kontrakt, w tym upadłości 
dostawcy technologii, realizacja została 
zakończona a blok przekazany do eksplo-
atacji. W trakcie ruchu próbnego osią-
gnęliśmy parametry elektryczne i cieplne 
wymagane kontraktem – powiedział 
Jarek Żemła, dyrektor Departamentu 
Energetyki Odnawialnej Mostostalu War-
szawa. 
Blok w Elblągu został oddany z dużym 
opóźnieniem, ponieważ według umowy 
podpisanej 25 marca 2011 r., Mostostal 
Warszawa miał inwestycję dla Energi Ko-
generacji zrealizować do 9 grudnia 2012 
r. Wartość kontraktu opiewała na 200 
mln zł netto. 

zieLoNA eNergiA 
W elBląGu

mOsTOsTAl WARszAWA PRzeKAzAł DO eKsPlOATAcji 
BlOK eNeRGeTyczNy OPAlANy BiOmAsą O mOcy 20 mWe 

iNWesTOROWi eNeRGA KOGeNeRAcjA W elBląGu. 

Nowy blok na biomasę będzie produkował zieloną energię elektryczną oraz ciepło
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WARmiA i mAzuRy 
PrzyJAzNe rosJANom

„RussiAN FRieNDly lATO 2014 TylKO NA WARmii 
i mAzuRAcH” TO GłÓWNe HAsłO KAmPANii PRO-

DuKTOWej WOjeWÓDzTWA WARmiŃsKO-mA-
zuRsKieGO W OBWODzie KAliNiNGRADzKim.

Samorządowych Menedżerów Regio-
nu wybierali przedstawiciele lokalnych 
władz – prezydenci miast, burmistrzo-
wie i wójtowie gmin oraz starostowie 
powiatów. Wskazywali te gminy, które 
wyróżniają się na tle innych, m. in. 
potrafią skutecznie pozyskiwać unijne 
fundusze, wspierają przedsiębiorców 
działających na ich terenie, biorą udział 

w działaniach na rzecz społeczności 
lokalnych. 
Samorządowcy spośród gmin w da-
nym województwie wybierali jedne-
go – w ich ocenie - lidera w regionie. 
Dokonując wyboru nie mogli wskazać 
własnej gminy. W drugim kroku re-
spondenci proszeni byli o wskazanie 
samorządów gminnych z ich woje-

wództwa, które są liderem pod wzglę-
dem takich kryteriów jak: dobre za-
rządzanie finansami gminy, efektywne 
pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, 
inwestowanie w ochronę środowiska 
(kanalizacja, utrzymanie czystości), 
efektywne budowanie aktywności spo-
łecznej czy skuteczne radzenie sobie 
z wdrożeniem ustawy śmieciowej. 

Włodarze liderami w regionie
Dziennik „Puls Biznesu” ogłosił wyniki plebiscytu na „Samorządowego Menedżera Regionu 2013”. Pierwsze 
miejsce zdobył Marek Miros - burmistrz Gołdapi, drugie Tomasz Andrukiewicz - prezydent Ełku, a trzecie Jerzy 
Wilk - prezydent Elbląga. 

WARMIA I MAzURY WARMIA I MAzURY

INICJATOREM AKCJI 
JEST WARMIńSKO-
MAzURSKA REgIO-

NAlNA ORgANIzACJA 
TURYSTYCzNA

‘‘ ‘‘
Dzięki inwestycji powstał nie tylko 
Plac Miejski z fontanną i letnią sce-
ną, ale wybudowano także ponad 
500 miejsc parkingowych a zatrud-
nienie zyskało ok. 600 mieszkańców 
Ełku i okolic. 
Kompleks rekreacyjno – handlowy 
Brama Mazur powstał na terenie 
dawnych ełckich koszar wojsko-
wych. Jest pierwszym w Ełku 
i regionie tego typu kompleksem 
rekreacyjno-handlowym. Tworzą go 
dwa niezależne budynki – galeria 
handlowa oraz kino sieci Planet Ci-
nema. Łączna powierzchnia wszyst-
kich budynków, razem z kondygna-
cjami podziemnymi wynosi ok. 43 
157 m kw. Zakłada się, że inwestycja 
ta przyniesie miastu oraz miesz-
kańcom szereg korzyści. W ramach 
prowadzonych prac rewitalizacji 
uległy zdegradowane tereny woj-
skowe i powstała nowa przestrzeń 
publiczna, czyli Plac Miejski z ale-
jami, fontannami i zielenią. Miasto 
zyskało również przestrzeń rozryw-
kowo-handlowo-kulturalną (sklepy, 
kino). Inwestorem i zarządcą Bramy 
Mazur jest Master Management 
Group sp. z o.o.
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PierWsza 
taka galeria 
w regionie
W Ełku otwarto Bramę Mazur 
- największe centrum handlowo-
rozrywkowe w tym regionie z 65 
różnymi lokalami i kompleksem 
kinowym. 



EXPRESS BIZNESU      60 |  

Za 72 mln zł gruntownie przebudowa-
ny zostanie odcinek torów ze Szczytna 
do Szyman, powstanie peron przy ter-
minalu lotniska oraz Lokalne Centrum 
Sterowania w Szczytnie. 
To już drugi duży projekt kolejowy 
w okolicach 
Szczytna. Zakoń-
czony w 2013 roku 
remont torów do 
Olsztyna pozwolił 
na podniesienie 
prędkości pocią-
gów i poprawienie 
komfortu podró-
żowania. Teraz 
składy mogą je-
chać z prędkością 
100 km/h. Trasa 
obsługiwana jest 
przez nowocze-
sne szynobusy zakupione w ostatnich 
latach przez samorząd województwa. 

Finalnie pociąg dojeżdżać ma do lotni-
ska w Szymanach w około 45 minut. 
Powstanie Lokalnego Centrum Stero-
wania pozwoli z kolei na sprawniejsze 
kierowanie ruchem do Szyman oraz Pi-
sza. W nowej perspektywie finansowej 

Unii Europejskiej 
planowana jest 
modernizacja linii 
w kierunku Ma-
zur, dzięki czemu 
znaczne skróci się 
czas podróży do 
Pisza i Ełku. 
Wartość projektu 
to ponad 72 mln 
zł, zaś dofinanso-
wanie z Regional-
nego Programu 
Operacyjnego 
Warmia i Mazury 

na lata 2007-2013 wynosi blisko 47 
mln zł.

Pociągiem NA 
LotNisko.
szyBciej i WyGODNiej

POlsKie liNie KOlejOWe s.A. OTRzymAły 
śRODKi uNijNe NA mODeRNizAcjĘ liNii 

KOlejOWej OlszTyN-szczyTNO-szymANy. 

Szynobus na Warmii i Mazurach

fo
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Tym razem tematem spotkania elblą-
skich przedsiębiorców była sprzedaż 
w Internecie. Partnerami wydarzenia 
były: mBank i FirstON.
 
Na wakacyjne spotkanie w Hotelu 
Elbląg przybyło około 30 osób repre-
zentujących głównie lokalne firmy 
zajmujące się handlem i sprzedażą in-
ternetową. Na wstępie tematykę bez-
pieczeństwa płatności on-line, przybli-
żyła zebranym Marta Ciuła z mBanku. 

Następnie w dwóch wystąpieniach 
przedstawicieli firmy FirstON przed-
siębiorcy mieli szansę dowiedzieć się, 
jakie są zasady związane z rozwojem 
sprzedaży przez Internet oraz jakie wa-
runki trzeba spełnić by osiągnąć w tym 
polu sukces. Prelegenci - Marek Gięt-
kowski i Aneta Stefaniak - przedstawili 
także narzędzia, które mogą być przy-
datne przy rozwijaniu sklepu on-line, 
wykorzystujące wsparcie ze środków 
unijnych. 

o iNterNetoweJ sPrzedAży
elBląsKA izBA GOsPODARczA, ODDziAł ReGiONAlNej izBy 

GOsPODARczej POmORzA, zORGANizOWAłA leTNią eDycjĘ 
elBląsKicH śNiADAŃ BizNesOWycH. 

Marta Ciuła z elbląskiego mBanku

Marek giętkowski, specjalista 
ds. rozwoju biznesu w Internecie

Elbląskie śniadanie Biznesowe, na które przybyło około 30 osób, 
odbyło się już po raz kolejny w gościnnych wnętrzach hotelu Elbląg
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WARMIA I MAzURY WARMIA I MAzURY

pOWSTANIE lOKAlNEgO 
CENTRUM STEROWANIA 

pOzWOlI NA SpRAWNIEJ-
SzE KIEROWANIE RUChEM 
DO SzYMAN ORAz pISzA. 
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Firma produkcyjna Vermiculite 
Poland prowadząca działalność 
w Parku Naukowo – Technolo-
gicznym w Ełku, została zwy-
cięzcą I edycji konkursu „Przed-
siębiorstwo Odpowiedzialne 
Społecznie WaMaBOSS 2014”.
 
I edycja tego konkursu odbyła się 
podczas konferencji zorganizowanej 
przez samorząd województwa war-
mińsko – mazurskiego, dotyczącej 
korzyści i barier w stosowaniu zasad 
społecznie odpowiedzialnego biz-
nesu. W konferencji wzięli udział 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 
samorządu i instytucji otoczenia 
biznesu. 
Poruszone zostały tematy z zakresu 
wdrażania standardów społecznej 
odpowiedzialności. Przedsiębiorcy, 
samorządowcy, przedstawiciele 
środowiska naukowego i instytucji 
otoczenia biznesu dzielili się swoimi 
doświadczeniami w tym zakresie. 
Częścią konferencji była uroczysta 
gala I edycji konkursu „Przedsiębior-
stwo Odpowiedzialne Społecznie 
WaMaBOSS 2014”. 
W konkursie wzięło udział 17 przed-
siębiorstw z Warmii i Mazur, które 
w ramach swojej działalności wspie-
rają rozwój lokalny, dbają o środowi-
sko naturalne i najwyższą jakość. 
Zwycięzcami konkursu zostali: w ka-
tegorii mikroprzedsiębiorca: Ver-
miculite Poland, firma produkcyjna 
Diana Kuprianow w Ełku, w kategorii 
małe przedsiębiorstwo: Bartbo 
Agencja Eventowa w Butrynach k/
Olsztyna, w kategorii średnie przed-
siębiorstwo: Niczuk Metall – PL Spół-
ka Jawna. Wyróżniono także 3 firmy: 
za najwyższą jakość procesów zarzą-
dzania – Nutripol Sp. z o.o. w Olsz-
tynku, w kategorii zaangażowanie 
i wspieranie rozwoju lokalnego NGO 
and Business Service Przemysław 
Rajchel w Olsztynie, za szczególną 
dbałość i poszanowanie środowiska 
naturalnego wyróżnienie otrzymała 
firma INKSPOT Daniel Dragański.

WamaBoss 2014 
czyli społecznie 
odpowiedzialni 
w regionie

We wrześniu w Ełku odbędą się I Targi 
Budowlane „Twój Dom na Mazurach” 
organizowane przez Miasto Ełk we 
współpracy z ełckim Parkiem Naukowo-
Technologicznym i Suwalską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Wydarzenie skie-
rowane jest do osób profesjonalnie 
związanych z branżą budowlaną, a także 
mieszkańców Ełku i okolic.

Pomysłodawcą Ełckich Targów Budow-
lanych „Twój Dom na Mazurach”, które 
zaplanowano na 26 – 27 września 2014 
r. w Parku Naukowo-Technologicznym 
w Ełku, jest Tomasz Andrukiewicz Prezy-
dent miasta. Organizatorem wydarzenia 
jest miasto, natomiast partnerami w re-
alizacji projektu: Park Naukowo-Techno-
logiczny oraz Suwalska Specjalna Strefa 

targi BudoWlane  w ełku Ekonomiczna.
Głównym celem Ełckich Targów Budow-
lanych jest promocja potencjału branży 
budowlanej w Ełku, poprzez prezentację 
m. in. oferty przedsiębiorców i produ-
centów materiałów budowlanych, a tak-
że podniesienie świadomości uczest-
ników wydarzenia w zakresie wzrostu 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w procesach budowlano – inwestycyj-
nych. Więcej informacji można znaleźć 
na www.targi.technopark.elk.pl
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Za 72 mln zł gruntownie przebudowa-
ny zostanie odcinek torów ze Szczytna 
do Szyman, powstanie peron przy ter-
minalu lotniska oraz Lokalne Centrum 
Sterowania w Szczytnie. 
To już drugi duży projekt kolejowy 
w okolicach 
Szczytna. Zakoń-
czony w 2013 roku 
remont torów do 
Olsztyna pozwolił 
na podniesienie 
prędkości pocią-
gów i poprawienie 
komfortu podró-
żowania. Teraz 
składy mogą je-
chać z prędkością 
100 km/h. Trasa 
obsługiwana jest 
przez nowocze-
sne szynobusy zakupione w ostatnich 
latach przez samorząd województwa. 

Finalnie pociąg dojeżdżać ma do lotni-
ska w Szymanach w około 45 minut. 
Powstanie Lokalnego Centrum Stero-
wania pozwoli z kolei na sprawniejsze 
kierowanie ruchem do Szyman oraz Pi-
sza. W nowej perspektywie finansowej 

Unii Europejskiej 
planowana jest 
modernizacja linii 
w kierunku Ma-
zur, dzięki czemu 
znaczne skróci się 
czas podróży do 
Pisza i Ełku. 
Wartość projektu 
to ponad 72 mln 
zł, zaś dofinanso-
wanie z Regional-
nego Programu 
Operacyjnego 
Warmia i Mazury 

na lata 2007-2013 wynosi blisko 47 
mln zł.

Pociągiem NA 
LotNisko.
szyBciej i WyGODNiej

POlsKie liNie KOlejOWe s.A. OTRzymAły 
śRODKi uNijNe NA mODeRNizAcjĘ liNii 

KOlejOWej OlszTyN-szczyTNO-szymANy. 

Szynobus na Warmii i Mazurach
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Tym razem tematem spotkania elblą-
skich przedsiębiorców była sprzedaż 
w Internecie. Partnerami wydarzenia 
były: mBank i FirstON.
 
Na wakacyjne spotkanie w Hotelu 
Elbląg przybyło około 30 osób repre-
zentujących głównie lokalne firmy 
zajmujące się handlem i sprzedażą in-
ternetową. Na wstępie tematykę bez-
pieczeństwa płatności on-line, przybli-
żyła zebranym Marta Ciuła z mBanku. 

Następnie w dwóch wystąpieniach 
przedstawicieli firmy FirstON przed-
siębiorcy mieli szansę dowiedzieć się, 
jakie są zasady związane z rozwojem 
sprzedaży przez Internet oraz jakie wa-
runki trzeba spełnić by osiągnąć w tym 
polu sukces. Prelegenci - Marek Gięt-
kowski i Aneta Stefaniak - przedstawili 
także narzędzia, które mogą być przy-
datne przy rozwijaniu sklepu on-line, 
wykorzystujące wsparcie ze środków 
unijnych. 
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Marta Ciuła z elbląskiego mBanku

Marek giętkowski, specjalista 
ds. rozwoju biznesu w Internecie

Elbląskie śniadanie Biznesowe, na które przybyło około 30 osób, 
odbyło się już po raz kolejny w gościnnych wnętrzach hotelu Elbląg
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Firma produkcyjna Vermiculite 
Poland prowadząca działalność 
w Parku Naukowo – Technolo-
gicznym w Ełku, została zwy-
cięzcą I edycji konkursu „Przed-
siębiorstwo Odpowiedzialne 
Społecznie WaMaBOSS 2014”.
 
I edycja tego konkursu odbyła się 
podczas konferencji zorganizowanej 
przez samorząd województwa war-
mińsko – mazurskiego, dotyczącej 
korzyści i barier w stosowaniu zasad 
społecznie odpowiedzialnego biz-
nesu. W konferencji wzięli udział 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 
samorządu i instytucji otoczenia 
biznesu. 
Poruszone zostały tematy z zakresu 
wdrażania standardów społecznej 
odpowiedzialności. Przedsiębiorcy, 
samorządowcy, przedstawiciele 
środowiska naukowego i instytucji 
otoczenia biznesu dzielili się swoimi 
doświadczeniami w tym zakresie. 
Częścią konferencji była uroczysta 
gala I edycji konkursu „Przedsiębior-
stwo Odpowiedzialne Społecznie 
WaMaBOSS 2014”. 
W konkursie wzięło udział 17 przed-
siębiorstw z Warmii i Mazur, które 
w ramach swojej działalności wspie-
rają rozwój lokalny, dbają o środowi-
sko naturalne i najwyższą jakość. 
Zwycięzcami konkursu zostali: w ka-
tegorii mikroprzedsiębiorca: Ver-
miculite Poland, firma produkcyjna 
Diana Kuprianow w Ełku, w kategorii 
małe przedsiębiorstwo: Bartbo 
Agencja Eventowa w Butrynach k/
Olsztyna, w kategorii średnie przed-
siębiorstwo: Niczuk Metall – PL Spół-
ka Jawna. Wyróżniono także 3 firmy: 
za najwyższą jakość procesów zarzą-
dzania – Nutripol Sp. z o.o. w Olsz-
tynku, w kategorii zaangażowanie 
i wspieranie rozwoju lokalnego NGO 
and Business Service Przemysław 
Rajchel w Olsztynie, za szczególną 
dbałość i poszanowanie środowiska 
naturalnego wyróżnienie otrzymała 
firma INKSPOT Daniel Dragański.

WamaBoss 2014 
czyli społecznie 
odpowiedzialni 
w regionie

We wrześniu w Ełku odbędą się I Targi 
Budowlane „Twój Dom na Mazurach” 
organizowane przez Miasto Ełk we 
współpracy z ełckim Parkiem Naukowo-
Technologicznym i Suwalską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Wydarzenie skie-
rowane jest do osób profesjonalnie 
związanych z branżą budowlaną, a także 
mieszkańców Ełku i okolic.

Pomysłodawcą Ełckich Targów Budow-
lanych „Twój Dom na Mazurach”, które 
zaplanowano na 26 – 27 września 2014 
r. w Parku Naukowo-Technologicznym 
w Ełku, jest Tomasz Andrukiewicz Prezy-
dent miasta. Organizatorem wydarzenia 
jest miasto, natomiast partnerami w re-
alizacji projektu: Park Naukowo-Techno-
logiczny oraz Suwalska Specjalna Strefa 

targi BudoWlane  w ełku Ekonomiczna.
Głównym celem Ełckich Targów Budow-
lanych jest promocja potencjału branży 
budowlanej w Ełku, poprzez prezentację 
m. in. oferty przedsiębiorców i produ-
centów materiałów budowlanych, a tak-
że podniesienie świadomości uczest-
ników wydarzenia w zakresie wzrostu 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w procesach budowlano – inwestycyj-
nych. Więcej informacji można znaleźć 
na www.targi.technopark.elk.pl
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- Tego lata dokonali państwo przeło-
mowej zmiany w firmie. Nowa nazwa, 
nowy logotyp, nowe pomysły rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Od tej chwili salony Toyoty w Chwasz-
czynie i Rumi stoją pod wspólnym 
szyldem Toyota Walder. Rebranding 
w przedsiębiorstwie jest bardzo poważ-
ną, a także ryzykowną decyzją. W tym 

roku zdecydowaliśmy się podjąć wyzwa-
nie. Pracowaliśmy nad projektem gra-
ficznym logotypu oraz nowymi elemen-
tami identyfikacji wizualnej firmy. Mały-
mi krokami zmierzamy do celu, chociaż 
zadanie nie należy do najłatwiejszych. 
Akcentowanie nazwiska właścicieli w na-
zwie firmy zapewni nam spójną i prostą 
komunikację z klientami, którzy od tej 
pory nie będą mieli problemu z przypi-

w tróJmieście 
toyotA 

zNAczy WAlDeR

z mAriuszem kubiAkiem – DYREKTOREM zARząDzAJąCYM, 
O NOWOśCIACh TEgO lATA W fIRMIE ROzMAWIA ANNA KłOS.
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saniem nazwiska dealera do konkretnej 
nazwy marki. Bo w Trójmieście Toyota 
znaczy Walder.

- Za marką Toyota Walder stoi nie tylko 
najwyższa jakość i precyzja, ale także 
bogata historia. Jak wyglądał rozwój 
firmy na przestrzeni ostatnich lat? 

Pan Roman oraz pani Teresa Walder 
związali swą działalność zawodo-
wą z marką Toyoty już w 1991 roku 
w Chwaszczynie, kiedy został otwarty 
pierwszy salon z serwisem mechanicz-
nym. Wraz z rozwojem sieci dealerskiej 
Toyoty w Polsce, rozwijaliśmy również 
naszą firmę. Stację w Chwaszczynie 
w ciągu kilku pierwszych lat rozbudowy-
waliśmy tak, by spełniała oczekiwania 
naszych klientów. W 2003 roku oddali-
śmy do użytku największy i najnowocze-
śniejszy warsztat blacharsko-lakierniczy 
na Pomorzu – Centrum Likwidacji 
Szkód – CLS Walder, który oferuje pe-
łen zakres usług dla wszystkich marek 
samochodów.  Sprzedaż Toyoty stale 
rosła, podobnie jak wymogi rynku i na-
szych klientów. Postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw temu i w 2004 roku otwo-
rzyliśmy w Rumi największy wówczas, 
zaprojektowany z filozofią Feng-Shui, 
salon Toyoty w Polsce północnej. Kilka 
lat później, w 2010 roku, zmian doczekał 
się także salon w Chwaszczynie. 11 lipca 
bieżącego roku otworzyliśmy salon Le-
xus Trójmiasto w Gdyni Nowym Orłowie 
przy Alei Zwycięstwa 241/3. 

- Pamiętam, że lato w Waszym przed-
siębiorstwie było gorące nie tylko z po-
wodu temperatury...

Rzeczywiście pracowaliśmy intensywnie. 

28 – 29 czerwca zorganizowaliśmy Dni 
Otwarte nowego modelu najmniejszego 
z aut z rodziny Toyoty -  Aygo. Natomiast 
9 i 10 dzień sierpnia to wielka i niepo-
wtarzalna premiera Yarisa po faceli-
ftingu – modelu, który cieszy się coraz 
większą popularnością wśród naszych 
klientów. 

- Mógłby Pan scharakteryzować ten 
model? 

Yaris to model łączący wiele zalet - jest 
ekonomiczny i niezawodny. Jeżdżą nim 
klienci indywidualni, a także flotowi. 
Obecnie jest to model, z którego ko-
rzysta Pomorski Ośrodek Ruchu Dro-
gowego. Wiadomo, że kandydaci na 
kierowców, z racji swojego niewielkiego 
doświadczenia, czasami zapewniają 
samochodom ekstremalne warunki. 
Yaris jest bezawaryjny. Instruktorzy jazdy 
twierdzą, że jest to najlepsze auto w hi-
storii szkół jazdy do tej pory.

- Na czym konkretnie polegają zalety 
yarisa po modernizacji?

Można powiedzieć, że Toyota idzie z du-
chem czasu. Niewątpliwie nowy Yaris 
wyróżnia się spośród innych samocho-
dów klasy B – auto charakteryzuje się 
ponadczasowym designem, całkowicie 
nową jakością zastosowanych materia-
łów, niemalże nieograniczonymi możli-
wościami personalizacji wnętrza. Nowy 
Yaris ma usztywnione zawieszenie, do 
którego dodano nowe elementy; do-
datkowo zostały ograniczone wstrząsy 
i jednocześnie wzrosła stabilność przy 
skręcaniu – układ kierowniczy reaguje 
niezwykle sprawnie, a auto odznacza się 
dużą przyczepnością.

- Jak nowy yARIS wygląda?

Nowocześnie i elegancko. Ma nowy, 
charakterystyczny przód nawiązujący do 
dynamiki aut sportowych. Reprezentuje 
nowy język stylistyki - podobnie jak Aygo. 
Nowy Yaris jest rozpoznawalny już z da-
leka – charakterystyczny grill i zmiana 
kształtu świateł niewątpliwie odróżniają 
auto od innych. Modyfikacja wnętrza 
zwiększa poczucie przestronności kabiny, 
która i tak należy do największych w tym 
segmencie. Poprawiono jakość mate-
riałów, wzbogacono ofertę kolorystyki 
i możliwości indywidualnego wyboru 
wielu szczegółów przez klienta.

- Nowy yaris dostępny jest w wersji 
z napędem klasycznym lub hybrydo-
wym. Dlaczego warto rozważyć kupno 
hybrydy?

Spalanie Yarisa z napędem hybrydowym 
wynosi zaledwie 3,1 litra/100km w mie-
ście – auto jest niezwykle oszczędne 
i ekologiczne – stojąc w korku nie spa-
lamy ani kropli paliwa. Samochód jest 
bardzo cichy oraz komfortowy. Hybryda 
łączy pracę dwóch silników – spalinowe-
go oraz elektrycznego, które wzajemnie 
się wspomagają - nie ma potrzeby pod-
łączania samochodu do prądu. Samo-
chody Toyoty z napędem hybrydowym 
są niewątpliwymi pionierami na rynku 
motoryzacyjnym. Salony Toyota Walder 
posiadają największą na Pomorzu flotę 
aut z napędem hybrydowym – klien-
ci korzystający z serwisu mają okazję 
otrzymać hybrydowe auto zastępcze na 
czas naprawy. O zaletach hybryd można 
mówić wiele, ale najlepiej przekonać się 
w praktyce w trakcie jazd testowych, na 
które bardzo serdecznie zapraszam.
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Sopot Jazz Festival 2014 to tym razem aż 
pięć dni fantastycznej, oryginalnej muzy-
ki, premierowych, zainicjowanych przez 
festiwal projektów oraz intrygujących 
twórców wielu narodowości, którzy za-
prezentują się w mocno zróżnicowanych 
konfiguracjach - od solo aż po big band!

- Podczas tegorocznego święta muzyki 
improwizowanej spodziewać możemy 
się artystów z dwunastu krajów - mówi 
Adam Pierończyk, dyrektor artystyczny 
festiwalu, jeden z najważniejszych i naj-
bardziej kreatywnych polskich muzyków 
jazzowych. - Usłyszymy wykonawców 
młodych oraz legendy, poszukujących 

oraz poruszających się w jazzie środka, 
a także cztery premiery, które powstaną 
na specjalne zamówienie festiwalu. 
Imprezę rozpocznie 8 października, 
koncertem na sopockiej scenie kameral-
nej Teatru Wybrzeże, saksofonista Jon 
Irabagon oraz jego trio, w którego skład 
wchodzą wybitni amerykańscy weterani: 
basista Mark Helias oraz perkusista Bar-
ry Altschul.
9 października w legendarnym Spatife 
wystąpi unikatowy duet Szwajcarów: An-
dreasa Schaerera i Lucasa Niggli - tylko 
głos i zestaw perkusyjny. Po nich po raz 
pierwszy na scenie spotkają się czołowy 
niemiecki tenorzysta Matthias Schubert 

oraz wyróżniające się na polskim rynku 
trio RGG. Kolejne trzy koncerty odbędą 
się w położonej na plaży Zatoce Sztuki. 
Na zakończenie festiwalu, w niedzielę 
12 października, odbędzie się nad-
zwyczajny koncert. W namiocie Zatoki 
Sztuki wystąpi specjalnie powołany big 
band, złożony z czołowych trójmiejskich 
i polskich muzyków pod kierownictwem 
muzycznym młodej, obiecującej aranżer-
ki Aleksandry Tomaszewskiej. Gościem 
specjalnym będzie legendarny Jan Pta-
szyn Wróblewski – uczestnik pierwszej 
edycji naszego festiwalu w 1956 roku, 
o której opowie nam przed samym kon-
certem. Dorota Korbut
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Sopot Jazz Festival 2014 to tym razem aż 
pięć dni fantastycznej, oryginalnej muzy-
ki, premierowych, zainicjowanych przez 
festiwal projektów oraz intrygujących 
twórców wielu narodowości, którzy za-
prezentują się w mocno zróżnicowanych 
konfiguracjach - od solo aż po big band!

- Podczas tegorocznego święta muzyki 
improwizowanej spodziewać możemy 
się artystów z dwunastu krajów - mówi 
Adam Pierończyk, dyrektor artystyczny 
festiwalu, jeden z najważniejszych i naj-
bardziej kreatywnych polskich muzyków 
jazzowych. - Usłyszymy wykonawców 
młodych oraz legendy, poszukujących 

oraz poruszających się w jazzie środka, 
a także cztery premiery, które powstaną 
na specjalne zamówienie festiwalu. 
Imprezę rozpocznie 8 października, 
koncertem na sopockiej scenie kameral-
nej Teatru Wybrzeże, saksofonista Jon 
Irabagon oraz jego trio, w którego skład 
wchodzą wybitni amerykańscy weterani: 
basista Mark Helias oraz perkusista Bar-
ry Altschul.
9 października w legendarnym Spatife 
wystąpi unikatowy duet Szwajcarów: An-
dreasa Schaerera i Lucasa Niggli - tylko 
głos i zestaw perkusyjny. Po nich po raz 
pierwszy na scenie spotkają się czołowy 
niemiecki tenorzysta Matthias Schubert 

oraz wyróżniające się na polskim rynku 
trio RGG. Kolejne trzy koncerty odbędą 
się w położonej na plaży Zatoce Sztuki. 
Na zakończenie festiwalu, w niedzielę 
12 października, odbędzie się nad-
zwyczajny koncert. W namiocie Zatoki 
Sztuki wystąpi specjalnie powołany big 
band, złożony z czołowych trójmiejskich 
i polskich muzyków pod kierownictwem 
muzycznym młodej, obiecującej aranżer-
ki Aleksandry Tomaszewskiej. Gościem 
specjalnym będzie legendarny Jan Pta-
szyn Wróblewski – uczestnik pierwszej 
edycji naszego festiwalu w 1956 roku, 
o której opowie nam przed samym kon-
certem. Dorota Korbut
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Aż 42 tysiące fanów przyjechało na kon-
cert Justina Timberalake’a do Gdańska. 
Ale pobito też inny rekord – zadowole-
nia z wydarzenia. Po imprezie nie było 
na stadionie osoby, która wyrażałaby się 
inaczej niż z zachwytem o show danym 

przez amerykańskiego artystę. 
Potwierdzeniem odczuć fanów były 
nagłówki gazet i artykułów w portalach 
internetowych na następny dzień po 
koncercie. „Justin Timberlake wystąpił 
w Polsce. Brak słów, by opisać to, co się 

tam działo!“ - allaboutmusic.pl. „Justin 
Timberlake wystąpił w Gdańsku. To było 
coś niesamowitego!“ – gazetabizneso-
wa.pl, „Wyjatkowy koncert w PGE ARE-
NIE. Justin Timberlake powalił publikę 
na kolana“ – getlucky.pl. „Justin Timber-

koNcert 
timberLAke’A 

jeszcze lePszy Niż OczeKiWANO!
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Justin Timberlake przed samym koncertem spotkał się z pawłem Adamowiczem, prezydentem gdańska i jego rodziną
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lake wystąpił w Gdańsku. Fani zachwy-
ceni“ – mmtrojmiasto.pl, „Timberlake 
porwał 42 tysiące ludzi na koncercie 
w Gdańsku. Jest MOC“ – plotek.pl. Tytu-
ły można by wymieniać długo. Wszystkie 
euforyczne po koncercie. 
Jeszcze więcej niż dziennikarze na pew-
no mówili o tym wydarzeniu fani. 42 
tysiące widzów nie zapomni tej imprezy 
długo, tym bardziej, że również orga-
nizacyjnie udało się wszystkim stanąć 
na wysokości zadania. O bezpieczeń-
stwo imprezy zadbała sprawnie policja 
w Gdańsku, przewóz ponad 18 tysięcy 
osób na i ze stadionu zapewniła SKM, na 
samym stadionie zaś wszystko zagrało 
równie dobrze, jak rytmy ze sceny. To 
także dzięki pracy wolontariuszy z RCWG 
działających przy koncercie. A oto co 
można było usłyszeć po wygaszeniu 
świateł na scenie, z ust osób  dzięki któ-
rym koncert się odbył. – Podziękowania 
należą się bardzo wielu osobom – mówił 
Tomasz Kowalski, Prezes Areny Gdańsk 
Operator. – Wierzyliśmy, że ten koncert 
będzie wielkim wydarzeniem i że wybór 
artysty, którego dokonaliśmy, będzie 
strzałem w dziesiątkę. Dokładnie tak się 
stało. Organizacyjnie musieliśmy wyko-
nać ogrom pracy, ale satysfakcja z niej 
jest równie duża.  – PGE ARENA jest już 
rozpoznawalnym na świecie obiektem, 
na którym sprawnie realizuje się koncer-
ty, w absolutnie wyjątkowym otoczeniu 
najpiekniejszego stadionu w Polsce  - 
zapewnił Janusz Stefański z Agencji Pre-
stige MJM. – Jestem bardzo zadwolony, 
że mogłem być świadkiem jak tyle osób 
tak doskonale bawi się w Gdańsku – 
stwierdził Paweł Adamowicz, Prezydent 
Miasta Gdańska. 

Na PGE ARENIE tego dnia było mnó-
stwo znanych z kręgów artystycznych, 
sportowych i kulturalnych oraz świata 
mediów osób. Bawili się na koncercie 
między innymi: Urszula Dudziak, Andrzej 
Sołtysik, Kamil Durczok, Piotr Polk, Rafał 
Cieszyński, Edyta Herbuś, Maciej Musiał, 
Adam Zdrójkowski, Ewa Farna, Tomasz 
Kammel, Andrzej Piaseczny, Tatiana 
Okupnik, Agustin Egurrola, Czesław Mo-
zil, Tomasz Ossoliński, Nergal, Dariusz 
Tiger Michalczewski, Marcin Gortat. 
Wszyscy jednym głosem zgodnie wyra-
żali zadowolenie, że nie przegapili tego 
najważniejszego wydarzenia muzyczne-

go w Polsce. - Stosując porównanie do 
koszykówki, Timberlake to taki Shaqu-
ille O`Neal, Michael Jordan w kwiecie 
wieku czy LeBron James – powiedział 
Marcin Gortat, najbardziej znany polski 
koszykarz, który na koncercie pojawił się 
z Tatianą Okupnik, piosenkarką. - Marcin 
przetańczył cały koncert, a to jest coś, co 
można rzadko obserwować! To oznacza, 
że mu się naprawdę podobało. Mi zresz-
tą też. Cieszę się, że mogłam podziwiać 
Justina i jego muzyków. Jego kapela też 
zasługuje na uznanie, bo jest genialna 
–  zachwycała się Tatiana Okupnik. - Ten 
facet niesamowicie potrafi skracać dy-
stans z publicznością. Z nim można się 
poczuć jak z kumplem. Jest trochę takim 
„ziomem” z Twojej dzielnicy. Swego cza-
su powiedział zresztą, za co kocha Nowy 
Jork. Mówił, że tam się nikt nim nie 
podnieca jak wielką gwiazdą. Kiedy ktoś 
mija go na ulicy krzyczy „Timberlake, 
dobra robota!”. Podczas tego koncertu 
też pokazał, że to lubi najbardziej. Był 
bardzo blisko ludzi – stwierdził znany 
prezenter telewizyjny Tomasz Kammel.
Koncert Justina Timberlake’a, tak 
doskonały w organizacji, perfekcyjny 
w tym co działo się na scenie i szalenie 
gorąco przyjęty przez tysiące fanów, 
będzie teraz wysokim wyzwaniem dla 
organizatorów… - Będziemy musieli 
starać się zaproponować w przyszłym 
roku coś równie dobrego, żeby nie było 
zawodu – uśmiechał się Tomasz Ko-
walski. – Wierzymy, że współpracując 
z najlepszymi agencjami koncertowymi 
to wyzwanie uda się nam zrealizować 
z powodzeniem. 
Agnieszka Weissgerber
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Czesław Mozil też przyjechał na pierwszy koncert Justina Timberlake’a w polsce

Na widowni bawiła się również Edyta herbuś - tancerka i aktorka
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Rozgrywki odbyły się na terenie Sierra 
Golf Club, pod patronatem Expressu 
Biznesu. Gracze grali według definicji 
zawartych w Regułach Golfa R&A Rules 
Limited, w formacie Stroke play Brutto, 
STB Netto. Rywalizowali zarówno pano-
wie, jak i panie. 
To już kolejna odsłona takiego wyda-
rzenia sportowego pod znakiem Po-
rsche. Turniej obfitował w emocje oraz 
liczne atrakcje. 
Goście zostali powitani w Sierra GC 

lampką szampana. Potem zaczął się 
Turniej Tee times ora Akademii golfa. 
Po lunchu, wieczorem do dyspozycji 
gości był DJ,który zapewnił oprawę 
muzyczną, na chętnych czekało kasyno 
i open bar.
Drugi dzień upłynął pod znakiem Tur-
nieju Shotgun. Jednocześnie startowała 
Akademia Golfa dla początkujących. Po 
południu imprezę zakończyła uroczysta 
ceremonia rozdania nagród Turnieju 
oraz Akademii. Dorota Korbut

emocJe 
NA POlu GOlFOWym

TURNIEJ III pORSChE CENTRUM SOpOT AUTO lEllEK gROUp gOlf OpEN 2 
JUż zA NAMI.

Wspólne chwile na polu golfowym podczas udanego turnieju
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Cztery szklanki wybite dzwonem Bia-
łej Fregaty, czyli Daru Pomorza, przez 
nestora polskiego żeglarstwa i dzienni-
karstwa Bohdana Sienkiewicza i kontr-
admirała Czesława Dyrcza, kończącego 
kadencję Grotmaszta, zasygnalizowały 
rozpoczęcie spotkania Bractwa Kaphor-
nowców, odbywającego się w trakcie 
Operacji Żagle Gdyni. 

Właśnie na „Darze Pomorza” podczas 
Operacji Żagiel w 1974 roku z inicjatywy 
między innymi Trójmiejskich dzienni-
karzy, Zenona Gralaka i Tadeusza Ja-
błońskiego, powołano do życia Bractwo 
Kaphornowców. Powstało ono na wzór 
francuskiego stowarzyszenia powstałego 
w 1937 roku w St Malo Association Ami-
cale Internationale des Capitaines au 
Long Cours Horniers. To bardzo elitarne 
stowarzyszenie przyjmowało począt-
kowo do swego grona tylko marynarzy 
zawodowych. Dopiero w 1973 roku bry-
tyjska sekcja stowarzyszenia utworzyła 
kategorię „Yacht Member”.
Przez te 40 lat Bractwo Kaphornowców 
odnotowało ponad 90 przejść polskich 
jachtów wokół Przylądka Horn. Z okazji 
40-lecia przygotowana została wystawa 
„Polacy na Hornie”, prezentowana na 
„Darze Pomorza”. Jest to wystawa mo-
bilna, już była pokazywana w Bydgosz-
czy i planowane jest jej zaprezentowanie 
w jak największej ilości polskich miast.
Czesław Dyrcz, kontradmirał, rektor Aka-
demii Marynarki Wojennej, dowódca 
ORP „Iskra” w rejsie dookoła świata, był 
Grotmasztem Bractwa przez dwie ka-
dencje. Zwieńczeniem jego przewodni-
czenia stało się drugie, uaktualnione wy-
danie książki „Pokłon Hornowi” będącej 
dokumentacją przejść wszystkich pol-
skich jachtów wokół Przylądka Nieprze-
jednanego, która ukazała się w obecnym 
jubileuszowym roku. Z okazji święta 
Bractwa sporo było życzeń i gratulacji. 

grotmAszt 
z TORuNiA

KAphORNOWCY śWIęTOWAlI 40 ROCzNICę pOWSTANIA. NA NADzWYCzAJNYM 
WAlNYM zEBRANIU BRACTWA WYBRANY zOSTAł NOWY gROTMASzT. 

Bohdan Sienkiewicz, nestor polskiego żeglarstwa i dziennikarstwa, rozpoczął spotkanie

Liga Morska i Rzeczna przyznała Bractwu 
swoje najwyższe odznaczenie - Krzyż 
Pro Mari Nostro. Odebrał je ustępujący 
Grotmaszt kontradmirał Czesław Dyrcz, 
a wręczał prezes Ligi - Andrzej Królikow-
ski. Bractwo przyznało Jerzemu Litwino-
wi, dyrektorowi Narodowego Muzeum 
Morskiego, godność Przyjaciela Bractwa 
Kaphornowców.

Został nim toruński żeglarz Cezary Barto-
siewicz, który opłynął Horn w 2010 roku 
na jachcie „Selma Expeditions”. Można 
powiedzieć, że historia zatoczyła koło. 
To przecież władze przedwojennego 
województwa pomorskiego z siedzibą 
w Toruniu w 1928 roku, dla uczczenia 
10-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, postanowiły uczcić ów 

jubileusz prezentem w postaci żaglowca 
na którym będą kształcić się młode wilki 
morskie. Delegacja z Torunia znalazła 
odpowiedni obiekt, przeszukawszy porty 
Europy, zakupiła, sfinansowała jeszcze 
jego remont i ochrzciła nazwą „Dar Po-
morza”, ponieważ na jego zakup zrzucili 
się obywatele całego regionu.
Po spotkaniu na „Darze Pomorza” 
w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się 
promocja drugiego, uzupełnionego 
(pierwsze było na 25-lecie Bractwa) 
wydania książki „Pokłon Hornowi”. Jej 
dobrym duchem, któremu udało się na 
czas zdobyć wszystkie materiały i „zor-
ganizować” finansowanie, był redaktor 
Bohdan Sienkiewicz. Książki nie można 
kupić. Dla członków Bractwa jest ona 
dostępna za darmo. Anna Kłos

fo
t. 

W
ie

sła
w

 M
al

ic
ki

pO gODzINACh



EXPRESS BIZNESU      | 71



EXPRESS BIZNESU      72 |  

pO gODzINACh

Dlatego 26 września w Olivia Business 
Centre w Gdańsku odbędzie się II 
Konferencja Personal Branding. Spra-
wujemy patronat nad tym wydarze-
niem. Jest to konferencja bezpłatna, 
skierowana do małych i średnich przed-
siębiorców oraz do firm jednoosobo-

wych, gdzie człowiek sam jest swoją 
własną marką i samodzielnie musi się 
„przebijać” na rynku wśród tysięcy mu 
podobnych.
Dlatego też przygotowano darmowe 
szkolenie dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, dążących do stwo-

rzenia silnej marki osobistej. Warto, 
by idea personal brandingu stała się 
znana szerszym kręgom ludzi, by zaczęli 
świadomie kreować własny wizerunek. 
Więcej informacji na http://www.per-
sonalbrandingpolska.pl. 
DK 

NiecH cię 
zAuWAżą!

NIKT O TOBIE NIE WIE, MASz złą REpUTACJę, NICzYM SIę NIE WYRóżNIASz, 
NIE ODpOWIADASz NA NICzYJE pOTRzEBY – JAKO MARKA, NIE ISTNIEJESz! 

Organizatorzy i prelegenci - od lewej: Olga letycja Długołęcka, Agnieszka pawlikowska, 
piotr frączkowski, Anna Szubert i Ewa Struzik

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Pod naszym 
patronatem



EXPRESS BIZNESU      | 73

pO gODzINACh

- Podobnie, jak obrazy, również ubrania 
i biżuteria  są formą sztuki – argumentuje 
Barbara Glaza, właścicielka galerii. 
Co ciekawe, organizatorki pokazu nie 
postawiły na zawodowe modelki. Na wy-
biegu pokazała się sama autorka kreacji, 
czyli Grażyna Paturalska, a także Kata-
rzyna Ditrich-Paturalska, współautorka 
kolekcji Kate & Grace Collection (prywat-
nie... teściowa i synowa). 
- Skóra naturalna jest znakiem firmowym 

Grace Collection – podkreśliła Grażyna 
Paturalska. - To właśnie z niej wykonane 
są zarówno torebki, jak i ubrania. Czasem 
występuje „w towarzystwie” koronki, 
jedwabiu, czy futra.
Na tym nie koniec atrakcji wieczoru. 
Podczas spotkania zadebiutowała marka 
Lucreative, której właścicielką jest Lucyna 
Draczyńska. Wydarzenie poprowadził 
Jarosław Waśkiewicz, redaktor naczelny 
magazynu „Biznes na fali”. Dorota Korbut

modA 
mOże Być szTuKą
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W gAlERII SzTUKI glAzA ExpO DESIgN ODBYł SIę NIECODzIENNY pOKAz MODY 
– UBRAń gRAżYNY pATURAlSKIEJ I BIzUTERII lUCYNY DRACzYńSKIEJ. 

od lewej - Barbara glaza (glaza Expo Design), lucyna Draczyńska (lucreative),
grażyna paturalska (Styl w Wielkim Mieście), Jarosław Waśkiewicz (biznesnafali.pl)

Czesław Kukowski, były radny miasta 
i biznesmen z Wejherowa, podczas po-
kazu w galerii Sztuki glaza Expo Design

grażyna paturalska podpisuje 
swoją książkę
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W moim odczuciu sztuka to część inte-
lektualnego obszaru, który jest w każ-
dym z nas. Sztuka to nasza wrażliwość 
na słowa, gesty, dźwięki i obrazy. 

Każda osoba odbiera sztukę inaczej. Dla 
jednych liryczny pejzaż będzie wielkim 
dziełem, a dla innych bezwartościowym 
bohomazem. Pablo Picasso w trakcie 
kawiarnianych spotkań „bazgrolił” na ser-
wetkach, które potem służyły jako szkice 
do jego uznanych dzieł. Sztuki nie powin-
no się wartościować na lepszą i gorszą. 
Każdy z nas sam potrafi ocenić czy dana 
praca go porusza, czy nie. Trudno dziś 
określić jednoznaczną definicję sztuki. 
Nazwać ją i włożyć w ramy. Dawne ma-
lunki naskalne w paleolitycznych grotach 
zostały uznane za sztukę, a to przecież 
nic innego jak pismo obrazkowe, którym 
posługiwali się nasi przodkowie. Współ-
czesne instytucje sztuki przyjęły jednak 
pewien analityczny porządek. Uznano, że 

wszystkie wytwory artystyczne od cza-
sów malarstwa naskalnego przez gotyk, 
renesans, barok, impresjonizm do czasów 
współczesnych są sztuką. Takie podejście 
buduje porządek i uznanie dla sztuki i jej 
przedstawicieli. W każdym dziele arty-
sta stara się przekazać fragment siebie, 
często patrzy na świat przez pryzmat 
emocji i na tej podstawie powstają jego 
indywidualne i wartościowe kompozycje. 
Jeżeli znaczna liczba odbiorców doceni 
i uzna jego dzieła, to mówi się, że jego 
dorobek twórczy jest genialny i bezcenny. 
Wielu twórców jednak pozostaje w cieniu 
swoich pracowni, a ich prace nigdy nie 
obejrzą światła dziennego i nie dostąpią 
sławy i uznania. Żeby ograniczyć efekt 
samotności i zapomnienia dla sztuki i jej 
twórców, będziemy zamieszczać w kolej-
nych numerach naszego magazynu publi-
kacje, które przybliżą i poruszą Państwa 
wrażliwość na wartości jakie niesie sztuka 
i jej twórcy.

Gdzie Pan rozpoczął swoją drogę 
twórczą?

- Kiedy byłem małym chłopcem wie-
działem, że chcę być artystą i już jako 
uczeń III klasy szkoły podstawowej 
zauważyłem, że to co robię budzi 
podziw innych. Stało się to dla mnie 
czynnikiem motywującym, który spo-
wodował, że zapisałem się do ogniska 
plastycznego. W szkole podstawowej 

pojawiła się pierwsza myśl o szkole 
artystycznej, jednak spotkało się to 
z dezaprobatą wśród nauczycieli, co 
mnie zdemotywowało. Poszedłem więc 
do standardowej szkoły w Gdyni, gdzie 
uczyłem się ślusarstwa. Czułem jednak, 
że nigdy nie sprawdzę się w tej profe-
sji. Na zajęciach musieliśmy piłować 
młotki, a tego typu zajęcia nie przycho-
dziły mi łatwo i co gorsza, nie dawały 
satysfakcji. Wiedziałem, że na tym polu 

poniosę porażkę. Każdego dnia dojeż-
dżałem aż z Lęborka do Gdyni, więc 
zacząłem myśleć o szkole w Pucku, któ-
ra znajdowała się znacznie bliżej i miała 
niższy poziom nauczania. Przez pewien 
okres chodziłem równolegle do dwóch 
szkół – jednego dnia do gdyńskiej, inne-
go do tej w Pucku. Przyszedł moment, 
że coś we mnie pękło i rzuciłem obie 
szkoły nie myśląc o konsekwencjach. 
Mama oczywiście nic nie wiedziała 

gdyNiA, PAryż,    
WARszAWA…

PROFESOR EUGENIUSZ 
„GENO” MAŁKOWSKI 

Jeden z najwybitniejszych polskich 
malarzy. W świecie sztuki zaistniał 
nie tylko jako autor nieszablono-
wych prac, ale również inicjator kil-
ku ruchów artystycznych. Od 1991 
roku tworzył także w Paryżu, gdzie 
organizował akcje wspólnego malo-
wania i szybkiego malowania przy-
ciągające liczną widownię. W 1997 
roku uzyskał stopień doktora na 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, w 2005 roku doktora habilito-
wanego, a dwa lata później został 
profesorem Uniwersytetu Warmiń-
sko – Mazurskiego. Jest autorem 
licznych tekstów na temat sztuki, 
twórcą wielu aranżacji wystaw, za-
równo polskich, jak i zagranicznych.

z eugeNiuszem „geNo” mAŁkowskim
ROzMAWIA MIlENA ANTONIAK, hISTORYK SzTUKI.

cO TO jesT 
sztukA?

DARIUSZ PAWEŁ MODZELEWSKI

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



EXPRESS BIZNESU      | 75

SzTUKA I fINANSE SzTUKA I fINANSE

W moim odczuciu sztuka to część inte-
lektualnego obszaru, który jest w każ-
dym z nas. Sztuka to nasza wrażliwość 
na słowa, gesty, dźwięki i obrazy. 

Każda osoba odbiera sztukę inaczej. Dla 
jednych liryczny pejzaż będzie wielkim 
dziełem, a dla innych bezwartościowym 
bohomazem. Pablo Picasso w trakcie 
kawiarnianych spotkań „bazgrolił” na ser-
wetkach, które potem służyły jako szkice 
do jego uznanych dzieł. Sztuki nie powin-
no się wartościować na lepszą i gorszą. 
Każdy z nas sam potrafi ocenić czy dana 
praca go porusza, czy nie. Trudno dziś 
określić jednoznaczną definicję sztuki. 
Nazwać ją i włożyć w ramy. Dawne ma-
lunki naskalne w paleolitycznych grotach 
zostały uznane za sztukę, a to przecież 
nic innego jak pismo obrazkowe, którym 
posługiwali się nasi przodkowie. Współ-
czesne instytucje sztuki przyjęły jednak 
pewien analityczny porządek. Uznano, że 

wszystkie wytwory artystyczne od cza-
sów malarstwa naskalnego przez gotyk, 
renesans, barok, impresjonizm do czasów 
współczesnych są sztuką. Takie podejście 
buduje porządek i uznanie dla sztuki i jej 
przedstawicieli. W każdym dziele arty-
sta stara się przekazać fragment siebie, 
często patrzy na świat przez pryzmat 
emocji i na tej podstawie powstają jego 
indywidualne i wartościowe kompozycje. 
Jeżeli znaczna liczba odbiorców doceni 
i uzna jego dzieła, to mówi się, że jego 
dorobek twórczy jest genialny i bezcenny. 
Wielu twórców jednak pozostaje w cieniu 
swoich pracowni, a ich prace nigdy nie 
obejrzą światła dziennego i nie dostąpią 
sławy i uznania. Żeby ograniczyć efekt 
samotności i zapomnienia dla sztuki i jej 
twórców, będziemy zamieszczać w kolej-
nych numerach naszego magazynu publi-
kacje, które przybliżą i poruszą Państwa 
wrażliwość na wartości jakie niesie sztuka 
i jej twórcy.

Gdzie Pan rozpoczął swoją drogę 
twórczą?

- Kiedy byłem małym chłopcem wie-
działem, że chcę być artystą i już jako 
uczeń III klasy szkoły podstawowej 
zauważyłem, że to co robię budzi 
podziw innych. Stało się to dla mnie 
czynnikiem motywującym, który spo-
wodował, że zapisałem się do ogniska 
plastycznego. W szkole podstawowej 

pojawiła się pierwsza myśl o szkole 
artystycznej, jednak spotkało się to 
z dezaprobatą wśród nauczycieli, co 
mnie zdemotywowało. Poszedłem więc 
do standardowej szkoły w Gdyni, gdzie 
uczyłem się ślusarstwa. Czułem jednak, 
że nigdy nie sprawdzę się w tej profe-
sji. Na zajęciach musieliśmy piłować 
młotki, a tego typu zajęcia nie przycho-
dziły mi łatwo i co gorsza, nie dawały 
satysfakcji. Wiedziałem, że na tym polu 

poniosę porażkę. Każdego dnia dojeż-
dżałem aż z Lęborka do Gdyni, więc 
zacząłem myśleć o szkole w Pucku, któ-
ra znajdowała się znacznie bliżej i miała 
niższy poziom nauczania. Przez pewien 
okres chodziłem równolegle do dwóch 
szkół – jednego dnia do gdyńskiej, inne-
go do tej w Pucku. Przyszedł moment, 
że coś we mnie pękło i rzuciłem obie 
szkoły nie myśląc o konsekwencjach. 
Mama oczywiście nic nie wiedziała 

gdyNiA, PAryż,    
WARszAWA…

PROFESOR EUGENIUSZ 
„GENO” MAŁKOWSKI 

Jeden z najwybitniejszych polskich 
malarzy. W świecie sztuki zaistniał 
nie tylko jako autor nieszablono-
wych prac, ale również inicjator kil-
ku ruchów artystycznych. Od 1991 
roku tworzył także w Paryżu, gdzie 
organizował akcje wspólnego malo-
wania i szybkiego malowania przy-
ciągające liczną widownię. W 1997 
roku uzyskał stopień doktora na 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, w 2005 roku doktora habilito-
wanego, a dwa lata później został 
profesorem Uniwersytetu Warmiń-
sko – Mazurskiego. Jest autorem 
licznych tekstów na temat sztuki, 
twórcą wielu aranżacji wystaw, za-
równo polskich, jak i zagranicznych.

z eugeNiuszem „geNo” mAŁkowskim
ROzMAWIA MIlENA ANTONIAK, hISTORYK SzTUKI.

cO TO jesT 
sztukA?

DARIUSZ PAWEŁ MODZELEWSKI
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o mojej decyzji. Codziennie wychodzi-
łem z domu i czekałem w okolicy na 
kolegów, którzy wracali z zajęć. W tym 
wolnym czasie malowałem na piasku 
na plaży i nieopodal peronu fragmenty 
obrazów Jana Matejki. Ogarnął mnie 
jakiś niespokojny duch i siła wyższa za-
częła pchać ku przeznaczeniu. Podzie-
liłem się moimi planami z ciotką, która 
zabrała mnie na spotkanie z dyrekto-
rem Liceum Plastycznego w Gdyni. Był 
oczarowany moimi pracami, jednak 
niestety był to już okres po egzaminach 
wstępnych. Sprzedałem więc stary 
kocioł, który leżał u nas w domu w piw-
nicy i za te pieniądze kupiłem bilet do 
Jeleniej Góry, w której mieszkał mój 
ojciec. Zostałem u niego i zapisałem się 
do okolicznego ogniska plastycznego. 
Krótko później poszedłem na egzaminy 
do Szkoły Plastycznej we Wrocławiu. 
W trakcie egzaminów, koledzy wymyślili 
dla mnie przezwisko „Picass” odzwier-
ciedlające mój styl. Z tymi kolegami 

przyjaźnię się do dzisiaj.

Co spowodowało, że zdecydował się 
Pan poświęcić twórczości?

- Męczące struganie młotków. Do-
świadczenia wyniesione ze szkół 
zawodowych utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że nie nadaję się do pracy 
odtwórczej, a moim powołaniem jest 
sztuka. Czułem wewnętrzną misję i jed-
nocześnie bardzo mobilizował mnie 
dobry odbiór moich prac przez innych. 
Szkoły zawodowe to nie były miejsca 
dla mnie. 

Co Panu daje największą satysfakcję 
w byciu artystą?

- Kiedy maluję, zapominam o wszyst-
kim innym. Każdy proces twórczy jest 
maksymalnie naładowany emocjami. 
Czuję wewnętrzną potrzebę budowania 
nowych tworów i lubię w mojej sztuce 

eksperymentować. Farba jako tworzy-
wo mnie magnetyzuje i wprost uwiel-
biam patrzeć na to, jak się rozlewa 
na płótnie. Gdy spontanicznie maluję 
mam wrażenie, że każdy przypadek 
okazuje się tak naprawdę być celowym 
działaniem. Napędza mnie również 
fakt, że widzę odzew wśród odbiorców. 
Prywatnie jestem niezbyt pewny siebie, 
dopiero na polu sztuki czuję się speł-
niony i wiem, że to co robię doceniają 
też inni. Dzięki sztuce czuję się po pro-
stu wyjątkowy.

Jakie jest przesłanie Pańskiej sztuki? 

- W mojej sztuce można wyróżnić sze-
reg okresów, z których każdy ma inne 
wyjątkowe wartości. Zaczynałem swoją 
karierę jako realista. Szybko jednak zro-
zumiałem, że sztuka pokazująca świat 
widzialny taki, jakim jest naprawdę, 
to nie moja droga, ponieważ tą realną 
rzeczywistość pokazali już doskonale 
inni artyści. Po studiach poczułem, że 
potrzebuję wyznaczyć własną ścieżkę. 
Zacząłem wtedy tworzyć pierwsze 
obrazy przedstawiające tłum, ale dalej 
tkwiła w nich pewna doza realizmu. 
Później zapoczątkowałem etap malo-
wania profili ludzkich pozbawionych 
indywidualnych cech. Coraz częściej 
pojawiał się też w moich obrazach 
kosmos. Mówiłem o ludziach, którzy 
są, byli i będą. Pokazywałem człowieka 
jako element zbiorowości. Niemniej 
widać w tych obrazach, że z tej wielości 
chcę przejść do indywidualnej osoby. 
Wiedziałem, że talent pozwala mi 
pokazać doskonale osobowość i zapra-
gnąłem wyjąć pojedynczą jednostkę 
z tłumu, który malowałem.
W latach 90. zacząłem z kolei malować 
moje „szybkie obrazy”. Były to prace 
bardzo ekspresyjne, jednak dalej opar-
te na realnej wizji. Szukałem skrótów, 
ale nie udało mi się wtedy jeszcze po-
kazać człowieka takiego, jakiego chcia-
łem. Osiągnąłem to, kiedy rozpocząłem 
tworzenie tapowanych ludzkich sylwe-
tek. Jednocześnie z biegiem czasu coraz 
bardziej zacząłem dostrzegać fakt, że 
wszyscy mają pasję i chcą pozostawić 
po sobie jakiś ślad. A ja dzięki moim 
prostym figurom chciałem powiedzieć 
coś więcej. Zapragnąłem zawrzeć 
w nich myśli tysięcy ludzi. Zacząłem 
więc zamieszczać w nich znaki, które 
widywałem na około każdego dnia, np. 
na murach czy gazetach. Uświadomi-
łem sobie, że te myśli mogą pojawiać 
się na płótnie i papierze jako pierwsze, 
a następnie mogę nanosić na nie moje 
figury. Wpadłem na pomysł, by zapra-
szać do wspólnego malowania przypad-
kowych ludzi, którzy zapełnią płótna 

swoimi rozważaniami i pragnieniami. 
Pierwsze tego typu akcje zrealizowałem 
w trakcie mojego kilkuletniego pobytu 
w Paryżu, który okazał się bardzo waż-
nym etapem mojej drogi. W szeregu 
zorganizowanych przeze mnie happe-
ningów przechodnie zostawiali po sobie 
ślady, które w twórczy sposób mogłem 
wykorzystać wypełniając nimi wnętrza 
aktorów obecnych na moich obrazach. 
Moi bohaterowie mówią więc myślami 
tysięcy ludzi, a ja w zupełnie w nowy 
sposób mówię o człowieczeństwie.  

Co najmocniej pobudza Pańską kre-
atywność? Czy ma Pan jakiś sekretny 
rytuał?

- Do działania najbardziej pobudza 
mnie możliwość pokazania poprzez 
sztukę pewnych rzeczy drugiemu czło-
wiekowi. Udział w wystawach to jest 
ten moment, w którym chce się praco-
wać coraz więcej. Zupełnie jak wciąga-
jąca rozmowa, która zachęca do dzie-
lenia się własnymi myślami. Dopinguje 
mnie publiczność, przede wszystkim te 
osoby, które naprawdę chcą oglądać 
sztukę. Jestem wciąż nienasycony dys-
kusją z odbiorcami.
W różnych etapach tworzenia miałem 

różne rytuały. Kiedy malowałem reali-
stycznie, po prostu patrzyłem i przeno-
siłem na płótno to, co widzę. Niemniej 
jednak zawsze był to mój własny 
subiektywny zapis. Gdy maluję obrazy 
z wyobraźni często uśmiecham się do 
siebie. Wycinając z papieru moich „bo-
haterów” wybieram dla każdego z nich 
jakiś gest. Następnie rozkładam ich na 
płaszczyźnie i buduję pewną wizję, któ-
ra poprowadzi mnie gdzieś dalej. 

Kto jest Pańskim mistrzem?

- Moim mistrzem jest przede wszystkim 
cała historia sztuki. Najbardziej podoba 
mi się jednak sztuka artystów, którzy 
chcieli pokazać coś nowego. Jednocze-
śnie zdaję sobie sprawę, że pierwsze 
eksperymenty tych, którzy stali na nie-
zbadanym gruncie były narażone na zły 
odbiór i grono przeciwników. Dla mnie 
mistrz to ten, kto sam próbuje spene-
trować nieznane gąszcze i nie boi się 
wypłynąć na niewiadome wody. Wła-
śnie tacy artyści budzą moje zacieka-
wienie. Z nimi czuje jedność, bo nawet 
jeśli idziemy w różnych kierunkach, ra-
zem idziemy po nowe. Wiele zawdzię-
czam twórczości Picassa. Podziwiam 
również Modiglianiego i Dubuffeta. 

Jestem oczarowany pracami Nikifora. 
Zawsze chcę iść jednak własną ścieżką. 

Czy ma Pan przesłanie dla młodych 
twórców?

- Twórca musi tworzyć zawsze nieza-
leżnie od przeciwności. Chciałbym, 
żeby młodzi artyści zbudowali atmos-
ferę ścierania się różnych poglądów 
i chęci rozwijania własnych pasji. Życzę 
im tego samego, czego życzę sobie 
– ogromnych ilości wystaw i wiele no-
wych galerii na rynku sztuki. Chciałbym 
również, żeby aktywność artystów 
sprawiła, że sztuką zainteresują się mi-
liony odbiorców. 

Gdyby miał Pan odpowiedzieć na py-
tanie naszych czytelników - Co to jest 
sztuka?

- Moim zdaniem sztuka jest po prostu 
zapisem, czy to w formie wizualnej, 
słownej, czy dźwiękowej, tego co mamy 
do powiedzenia na temat człowieka 
i świata. Sztuka wyraża również afir-
mację rzeczywistości przez autora lub 
mówi o jego niezgodzie. Opowiada 
o lękach i podziwie dla otaczających 
nas form. 

SzTUKA I fINANSE SzTUKA I fINANSE

FAKT: od zarania dziejów instynkt popychał człowieka do 
eksplorowania nowych obszarów.
Dzięki temu nasz gatunek zasiedlił całą Ziemię. Granice po-
znawania ciągle się przesuwają i dzisiaj potrzeba odkrywa-
nia  dociera w kosmos. I chociaż współcześnie eksploracja 
przestrzeni kosmicznej jest uzasadniona głównie naukowo, 
politycznie i ekonomicznie,  to nie miałaby miejsca gdyby nie 
wszechmocna, wręcz atawistyczna potrzeba człowieka do 
sięgania w nieznane.

hUMAN TRACE to projekt  znak czasów, którego pomysło-
dawcą jest ciekawy człowiek, który do tej pory nie miał wiele 
wspólnego z technologiami kosmicznymi, za to wiele z ludz-
ką kreacją. Human Trace to owoc potrzeby sięgania dalej, 

odkrywania kolejnych światów, potrzeby realizacji marzeń…
Projekt Human Trace – może być pomnikiem naszych czasów 
i to już na etapie przygotowań. Bezpośrednią inspiracją dla 
przedsięwzięcia oraz pierwszym dowodem na zasadność 
zaangażowania wielu ludzi była nieoczekiwanie – akcja 
wspólnego malowania profesora Eugeniusza „Geno” Mał-
kowskiego, którego mogliśmy poznać w naszym wywiadzie. 
Ponadto – szereg globalnych, społecznych akcji wysyłania na-
zwisk i różnych treści zapisywanych na obiektach latających 
w kosmos. Być może dzisiaj za wcześnie jeszcze, aby posłać 
człowieka na Marsa.
Dlaczego jednak nie zainstalować na Marsie już dzisiaj trwa-
łego śladu naszej cywilizacji: pierwszej, ufundowanej przez 
światową społeczność galerii ludzkiej kreacji?

MARSJAńSKA GALERIA SZTUKI I KREACJI – to projekt, 
którego wszystkie implikacje cywilizacyjne, technologiczne 
(poczynając od RFI NASA), kulturalne i międzyludzkie zaczy-
nają docierać do nas dopiero po chwili. Inżynierowie do-
strzegają w nim ogrom wyzwań, ale także niesamowity zysk 
technologiczny. Naukowcy – sposób na zintensyfikowanie 
dążeń do poznania Układu Słonecznego, inwestorzy – kon-
kretny profit, politycy – sztandar ludzkości. A zwykli ludzie – 
trwały ślad, udział w budowie pomnika naszych czasów...

Serdecznie zapraszamy - Dariusz Paweł Modzelewski 
i cały zespół redakcji Expressu Biznesu.

już W KOlejNym NumeRze 
zAPRezeNTujemy KOsmiczNy 
PROjeKT z GATuNKu ART & scieNce.
HumAN TRAce - PROjeKT, DziĘKi 
KTÓRemu KAżDy człOWieK BĘDzie 
mÓGł zOsTAWić sWÓj ślAD NA mARsie...
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o mojej decyzji. Codziennie wychodzi-
łem z domu i czekałem w okolicy na 
kolegów, którzy wracali z zajęć. W tym 
wolnym czasie malowałem na piasku 
na plaży i nieopodal peronu fragmenty 
obrazów Jana Matejki. Ogarnął mnie 
jakiś niespokojny duch i siła wyższa za-
częła pchać ku przeznaczeniu. Podzie-
liłem się moimi planami z ciotką, która 
zabrała mnie na spotkanie z dyrekto-
rem Liceum Plastycznego w Gdyni. Był 
oczarowany moimi pracami, jednak 
niestety był to już okres po egzaminach 
wstępnych. Sprzedałem więc stary 
kocioł, który leżał u nas w domu w piw-
nicy i za te pieniądze kupiłem bilet do 
Jeleniej Góry, w której mieszkał mój 
ojciec. Zostałem u niego i zapisałem się 
do okolicznego ogniska plastycznego. 
Krótko później poszedłem na egzaminy 
do Szkoły Plastycznej we Wrocławiu. 
W trakcie egzaminów, koledzy wymyślili 
dla mnie przezwisko „Picass” odzwier-
ciedlające mój styl. Z tymi kolegami 

przyjaźnię się do dzisiaj.

Co spowodowało, że zdecydował się 
Pan poświęcić twórczości?

- Męczące struganie młotków. Do-
świadczenia wyniesione ze szkół 
zawodowych utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że nie nadaję się do pracy 
odtwórczej, a moim powołaniem jest 
sztuka. Czułem wewnętrzną misję i jed-
nocześnie bardzo mobilizował mnie 
dobry odbiór moich prac przez innych. 
Szkoły zawodowe to nie były miejsca 
dla mnie. 

Co Panu daje największą satysfakcję 
w byciu artystą?

- Kiedy maluję, zapominam o wszyst-
kim innym. Każdy proces twórczy jest 
maksymalnie naładowany emocjami. 
Czuję wewnętrzną potrzebę budowania 
nowych tworów i lubię w mojej sztuce 

eksperymentować. Farba jako tworzy-
wo mnie magnetyzuje i wprost uwiel-
biam patrzeć na to, jak się rozlewa 
na płótnie. Gdy spontanicznie maluję 
mam wrażenie, że każdy przypadek 
okazuje się tak naprawdę być celowym 
działaniem. Napędza mnie również 
fakt, że widzę odzew wśród odbiorców. 
Prywatnie jestem niezbyt pewny siebie, 
dopiero na polu sztuki czuję się speł-
niony i wiem, że to co robię doceniają 
też inni. Dzięki sztuce czuję się po pro-
stu wyjątkowy.

Jakie jest przesłanie Pańskiej sztuki? 

- W mojej sztuce można wyróżnić sze-
reg okresów, z których każdy ma inne 
wyjątkowe wartości. Zaczynałem swoją 
karierę jako realista. Szybko jednak zro-
zumiałem, że sztuka pokazująca świat 
widzialny taki, jakim jest naprawdę, 
to nie moja droga, ponieważ tą realną 
rzeczywistość pokazali już doskonale 
inni artyści. Po studiach poczułem, że 
potrzebuję wyznaczyć własną ścieżkę. 
Zacząłem wtedy tworzyć pierwsze 
obrazy przedstawiające tłum, ale dalej 
tkwiła w nich pewna doza realizmu. 
Później zapoczątkowałem etap malo-
wania profili ludzkich pozbawionych 
indywidualnych cech. Coraz częściej 
pojawiał się też w moich obrazach 
kosmos. Mówiłem o ludziach, którzy 
są, byli i będą. Pokazywałem człowieka 
jako element zbiorowości. Niemniej 
widać w tych obrazach, że z tej wielości 
chcę przejść do indywidualnej osoby. 
Wiedziałem, że talent pozwala mi 
pokazać doskonale osobowość i zapra-
gnąłem wyjąć pojedynczą jednostkę 
z tłumu, który malowałem.
W latach 90. zacząłem z kolei malować 
moje „szybkie obrazy”. Były to prace 
bardzo ekspresyjne, jednak dalej opar-
te na realnej wizji. Szukałem skrótów, 
ale nie udało mi się wtedy jeszcze po-
kazać człowieka takiego, jakiego chcia-
łem. Osiągnąłem to, kiedy rozpocząłem 
tworzenie tapowanych ludzkich sylwe-
tek. Jednocześnie z biegiem czasu coraz 
bardziej zacząłem dostrzegać fakt, że 
wszyscy mają pasję i chcą pozostawić 
po sobie jakiś ślad. A ja dzięki moim 
prostym figurom chciałem powiedzieć 
coś więcej. Zapragnąłem zawrzeć 
w nich myśli tysięcy ludzi. Zacząłem 
więc zamieszczać w nich znaki, które 
widywałem na około każdego dnia, np. 
na murach czy gazetach. Uświadomi-
łem sobie, że te myśli mogą pojawiać 
się na płótnie i papierze jako pierwsze, 
a następnie mogę nanosić na nie moje 
figury. Wpadłem na pomysł, by zapra-
szać do wspólnego malowania przypad-
kowych ludzi, którzy zapełnią płótna 

swoimi rozważaniami i pragnieniami. 
Pierwsze tego typu akcje zrealizowałem 
w trakcie mojego kilkuletniego pobytu 
w Paryżu, który okazał się bardzo waż-
nym etapem mojej drogi. W szeregu 
zorganizowanych przeze mnie happe-
ningów przechodnie zostawiali po sobie 
ślady, które w twórczy sposób mogłem 
wykorzystać wypełniając nimi wnętrza 
aktorów obecnych na moich obrazach. 
Moi bohaterowie mówią więc myślami 
tysięcy ludzi, a ja w zupełnie w nowy 
sposób mówię o człowieczeństwie.  

Co najmocniej pobudza Pańską kre-
atywność? Czy ma Pan jakiś sekretny 
rytuał?

- Do działania najbardziej pobudza 
mnie możliwość pokazania poprzez 
sztukę pewnych rzeczy drugiemu czło-
wiekowi. Udział w wystawach to jest 
ten moment, w którym chce się praco-
wać coraz więcej. Zupełnie jak wciąga-
jąca rozmowa, która zachęca do dzie-
lenia się własnymi myślami. Dopinguje 
mnie publiczność, przede wszystkim te 
osoby, które naprawdę chcą oglądać 
sztukę. Jestem wciąż nienasycony dys-
kusją z odbiorcami.
W różnych etapach tworzenia miałem 

różne rytuały. Kiedy malowałem reali-
stycznie, po prostu patrzyłem i przeno-
siłem na płótno to, co widzę. Niemniej 
jednak zawsze był to mój własny 
subiektywny zapis. Gdy maluję obrazy 
z wyobraźni często uśmiecham się do 
siebie. Wycinając z papieru moich „bo-
haterów” wybieram dla każdego z nich 
jakiś gest. Następnie rozkładam ich na 
płaszczyźnie i buduję pewną wizję, któ-
ra poprowadzi mnie gdzieś dalej. 

Kto jest Pańskim mistrzem?

- Moim mistrzem jest przede wszystkim 
cała historia sztuki. Najbardziej podoba 
mi się jednak sztuka artystów, którzy 
chcieli pokazać coś nowego. Jednocze-
śnie zdaję sobie sprawę, że pierwsze 
eksperymenty tych, którzy stali na nie-
zbadanym gruncie były narażone na zły 
odbiór i grono przeciwników. Dla mnie 
mistrz to ten, kto sam próbuje spene-
trować nieznane gąszcze i nie boi się 
wypłynąć na niewiadome wody. Wła-
śnie tacy artyści budzą moje zacieka-
wienie. Z nimi czuje jedność, bo nawet 
jeśli idziemy w różnych kierunkach, ra-
zem idziemy po nowe. Wiele zawdzię-
czam twórczości Picassa. Podziwiam 
również Modiglianiego i Dubuffeta. 

Jestem oczarowany pracami Nikifora. 
Zawsze chcę iść jednak własną ścieżką. 

Czy ma Pan przesłanie dla młodych 
twórców?

- Twórca musi tworzyć zawsze nieza-
leżnie od przeciwności. Chciałbym, 
żeby młodzi artyści zbudowali atmos-
ferę ścierania się różnych poglądów 
i chęci rozwijania własnych pasji. Życzę 
im tego samego, czego życzę sobie 
– ogromnych ilości wystaw i wiele no-
wych galerii na rynku sztuki. Chciałbym 
również, żeby aktywność artystów 
sprawiła, że sztuką zainteresują się mi-
liony odbiorców. 

Gdyby miał Pan odpowiedzieć na py-
tanie naszych czytelników - Co to jest 
sztuka?

- Moim zdaniem sztuka jest po prostu 
zapisem, czy to w formie wizualnej, 
słownej, czy dźwiękowej, tego co mamy 
do powiedzenia na temat człowieka 
i świata. Sztuka wyraża również afir-
mację rzeczywistości przez autora lub 
mówi o jego niezgodzie. Opowiada 
o lękach i podziwie dla otaczających 
nas form. 

SzTUKA I fINANSE SzTUKA I fINANSE

FAKT: od zarania dziejów instynkt popychał człowieka do 
eksplorowania nowych obszarów.
Dzięki temu nasz gatunek zasiedlił całą Ziemię. Granice po-
znawania ciągle się przesuwają i dzisiaj potrzeba odkrywa-
nia  dociera w kosmos. I chociaż współcześnie eksploracja 
przestrzeni kosmicznej jest uzasadniona głównie naukowo, 
politycznie i ekonomicznie,  to nie miałaby miejsca gdyby nie 
wszechmocna, wręcz atawistyczna potrzeba człowieka do 
sięgania w nieznane.

hUMAN TRACE to projekt  znak czasów, którego pomysło-
dawcą jest ciekawy człowiek, który do tej pory nie miał wiele 
wspólnego z technologiami kosmicznymi, za to wiele z ludz-
ką kreacją. Human Trace to owoc potrzeby sięgania dalej, 

odkrywania kolejnych światów, potrzeby realizacji marzeń…
Projekt Human Trace – może być pomnikiem naszych czasów 
i to już na etapie przygotowań. Bezpośrednią inspiracją dla 
przedsięwzięcia oraz pierwszym dowodem na zasadność 
zaangażowania wielu ludzi była nieoczekiwanie – akcja 
wspólnego malowania profesora Eugeniusza „Geno” Mał-
kowskiego, którego mogliśmy poznać w naszym wywiadzie. 
Ponadto – szereg globalnych, społecznych akcji wysyłania na-
zwisk i różnych treści zapisywanych na obiektach latających 
w kosmos. Być może dzisiaj za wcześnie jeszcze, aby posłać 
człowieka na Marsa.
Dlaczego jednak nie zainstalować na Marsie już dzisiaj trwa-
łego śladu naszej cywilizacji: pierwszej, ufundowanej przez 
światową społeczność galerii ludzkiej kreacji?

MARSJAńSKA GALERIA SZTUKI I KREACJI – to projekt, 
którego wszystkie implikacje cywilizacyjne, technologiczne 
(poczynając od RFI NASA), kulturalne i międzyludzkie zaczy-
nają docierać do nas dopiero po chwili. Inżynierowie do-
strzegają w nim ogrom wyzwań, ale także niesamowity zysk 
technologiczny. Naukowcy – sposób na zintensyfikowanie 
dążeń do poznania Układu Słonecznego, inwestorzy – kon-
kretny profit, politycy – sztandar ludzkości. A zwykli ludzie – 
trwały ślad, udział w budowie pomnika naszych czasów...

Serdecznie zapraszamy - Dariusz Paweł Modzelewski 
i cały zespół redakcji Expressu Biznesu.

już W KOlejNym NumeRze 
zAPRezeNTujemy KOsmiczNy 
PROjeKT z GATuNKu ART & scieNce.
HumAN TRAce - PROjeKT, DziĘKi 
KTÓRemu KAżDy człOWieK BĘDzie 
mÓGł zOsTAWić sWÓj ślAD NA mARsie...
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- Ma Pan za sobą uczestnictwo w wielu 
prestiżowych konkursach kulinarnych 
i pracę w renomowanych restaura-
cjach. Jak Pan trafił do Zamku Gniew?

- Prezes Zamku Gniew skontaktował się 
ze mną trzy lata temu z prośbą o po-
moc w organizacji ekskluzywnego cate-
ringu dla 800 osób we Wiedniu. Udało 
mi się sprostać takiemu wyzwaniu i tak 
właśnie rozpoczęła się moja współpra-
ca z Zamkiem Gniew.

- Charakter średniowiecznego zamku 

chyba wręcz „wymusza” skupienie się 
na kuchni polskiej?

- I tak i nie. Oczywiście w menu domi-
nują potrawy z kuchni polskiej w różno-
rodnym wydaniu - można tam znaleźć 
na przykład takie dania, jak grasica na 
borowikach w śmietanie z rosti i jaj-
kiem przepiórczym. Nie zamykamy się 
jednak przed innymi potrawami, gdyż 
prowadzimy restaurację hotelową, 
która rządzi się innymi prawami niż 
restauracja zlokalizowana na przykład 
w centrum miasta. Musimy się więc 

skupić na różnorodnych potrzebach 
gości hotelowych i posiadać propozy-
cje także dla wegetarian czy też osób 
uwielbiających jedną konkretną kuch-
nię. Dla mnie jest to także szansa na 
prezentację potraw z mojej ulubionej 
kuchni tajskiej. W menu restauracji ho-
telowej można więc znaleźć chociażby 
zupę tajską.

- Oprócz sukcesów kulinarnych ma 
Pan na koncie także poważne sukcesy 
jeśli chodzi o carving, czyli rzeźbienie 
w owocach...

KucHNiA 
pachnąca cynamonem

Z mAriuszem gAcHewiczem, szeFem KucHNi W zAmKu GNieW
ROzmAWiA GRzeGORz BRyszeWsKi.

AbsoLweNt: włocławskiego zespołu Szkół 
Chemicznych, uczęszczał tam także do szko-
ły zawodowej i Technikum gastronomicznego
PrAcowAŁ w restauracji Ratuszowa 
i hotelu Viktoria we Włocławku
kuNszt kuLiNArNy był doceniany przez 
głowy państwa, gotował dla prezydentów: 
Wałęsy, Komorowskiego, Kwaśniewskiego
Lubi kucHNie: tajską i włoską
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- Tak. Bo od początku mojej działal-
ności kulinarnej interesowały mnie 
także sprawy związane z kulinariami, 
ale niezwiązane bezpośrednio z go-
towaniem. W carving zacząłem się 
bawić kilka lat temu, a w 2009 roku 
udało mi się zająć pierwsze miejsce 
na wszystkich krajowych konkursach 
carvingowych. W tym roku zdobyłem 
też tytuł wicemistrza Europy w Pradze, 
a podczas II Mistrzostw Europy w Ca-
rvingu Chińskim udało mi się zdobyć 

trzecie miejsce. 
Wciąż interesuję się carvingiem i swo-
je umiejętności prezentuję chociażby 
podczas organizacji ślubów i wesel 
albo imprez okolicznościowych w Zam-
ku Gniew. Szefuję także stowarzysze-
niu Carving Team Poland i z tego po-
wodu raczej rzadko rywalizuję podczas 
zawodów carvingowych.

- Na koniec naszej rozmowy proszę 
o zdradzenie, czego mogą się spodzie-

wać goście Zamku jesienią...

- Tworząc jesienne menu odejdziemy 
od lekkich, letnich potraw i zapropo-
nujemy gościom sycące potrawy mię-
sne z dodatkiem sezonowych składni-
ków. Goście naszego hotelu mogą się 
więc spodziewać kuchni z dziczyzną, 
borowikami, śliwkami węgierkami. 
To będzie kuchnia pachnąca anyżem 
i cynamonem...
- Dziękuję za rozmowę.

POLęDWICZKA WIEPRZOWA 
podana na piasku z orzechami, 
redukcją malinową, 
topinamburem 
i serem pleśniowym

Stopień trudności 1-5/ 3
Czas na wykonanie potrawy 
bez marynat ok. 50 min., na 10 por.

     • 1000 g polędwiczka wp.
     • 50ml oliwa
     • rozmaryn św.
     • 150ml mleko
     • 200g masło
     • 500 g topinambur 
     • 500 g żółty burak
     • 300 g maliny
     • 200 g cukier
     • 150ml ocet balsamiczny
     • 200 g pumpernikiel
     • 30g orzech nerkowca
     • 30g orzech włoski
     • 30g pistacje obrane
     • 300 g ser plęśniowy
     • sól gruba
     • pieprz świeżo mielony

Polędwiczkę oczyść z błon i za-
marynuj w soli, pieprzu, rozma-
rynie i łyżce oliwy. Mięso spakuj 
próżniowo i odstaw na ok. 2h. 
Następnie mięso włóż do pieca 
konwekcyjnego na parowanie 
lub do cyrkulatora wodnego do 
temp. 62 C na minimum 40 min. 
Po tym czasie przed podaniem 
polędwiczkę wyjmij z opakowa-
nia, wysusz ręcznikiem papiero-
wym. Rozgrzej patelnię, włóż na 
nią gałązkę rozmarynu, czosnek 
i obsmaż z każdej strony po ok 
30 s. tak, aby uzyskać złoty kolor. 
Polędwiczkę należy pokroić na 3 
kawałki i wydać.
Topinambur i żółty burak obierz 
i wykrój kostkę o bokach 1,5 cm, 
włóż do wrzącej osolonej wody 
z dodatkiem masła i mleka. Go-
tuj, aż produkty zmiękną. Przed 
podaniem możesz podgrzać na 
suchej patelni lub z dodatkiem 
masła.
Pumpernikiel, orzechy, zioła (na-

tka, tymianek, mięta), sól i łyżkę 
oliwy wrzuć do termomixa lub 
innego urządzenia i rozdrobnij, 
w zależności jaką grubość chcesz 
uzyskać, tyle czasu poddaj 
obróbce.
Maliny, cukier, ocet balsamicz-
ny wrzuć do garnka i gotuj na 
wolnym ogniu, po zagotowaniu 
odstaw i przetrzyj przez drobne 
sito. Uzyskany sos należy zredu-
kować do konsystencji gęstego 
kremu doprawiając pieprzem 
(w tym sosie możesz ugotować 
młode buraki, które będą świet-
nym dodatkiem). 
Na talerz wykładasz piasek, na 
nim układasz polędwiczkę, do-
okoła topinambur, żółty burak 
i inne warzywa sezonowe. Na 
polędwiczkę układasz pokru-
szony ser pleśniowy i polewasz 
ciepłym sosem o konsystencji 
kremu. Mięso posyp świeżym 
pieprzem i grubą solą.
Smacznego!
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W pawilonie przy ul. św. Ducha w Gdań-
sku mieszkańcy i turyści mogli spróbo-
wać lokalnych przysmaków oraz spotkać 
się z ludowymi artystami z całego wo-
jewództwa, którzy zaprezentowali ory-
ginalne wyroby rękodzieła. Pomorskie 
Smaki to wydarzenie dla całej rodziny. 
Dorośli goście mieli możliwość dowie-
dzenia się od rolników i producentów 
z Pomorza, jak wytwarza się naturalną 
żywność, a także zobaczenia, jak przy-
rządzane są regionalne potrawy według 
receptur znanych od pokoleń. Wielu dań 

można było oczywiście posmakować. 
Natomiast na dzieci czekały warsztaty 
plastyczne – np. malowania na szkle, 
ceramiki, decoupage czy haftu. Wszyst-
ko to okraszone dużą dawką ludowej 
muzyki i przyśpiewek, pod patronatem 
Mieczysława Struka, marszałka woje-
wództwa pomorskiego.
Impreza była okazją zobaczenia w poka-
zie gotowania na żywo Hanny Zych-Ci-
soń, wicemarszałek województwa, którą 
w kulinarnych zmaganiach wspomogła 
gdyńska restauratorka Malika. 

Wiele produktów i potraw, które zapre-
zentowano podczas pokazów, zareje-
strowanych jest na - prowadzonej przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
- liście produktów tradycyjnych woje-
wództwa pomorskiego, która uwzględ-
nia przede wszystkim stare, co najmniej 
25-letnie receptury ich przygotowania. 
Obecnie województwo pomorskie po-
siada na liście 151 takich produktów, 
zajmując drugie miejsce w kraju, za wo-
jewództwem podkarpackim.
Oprac. DK

POmORze 
na językach

POmORsKie smAKi - WielKie śWiĘTO TRADycyjNej KucHNi i KulTuRy NAszeGO 
ReGiONu – ByłO jeDNą z cieKAWszycH leTNicH ATRAKcji TRÓjmiAsTA.
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hanna zych-Cisoń, wicemarszałek województwa (z lewej) i Malika, gdyńska restauratorka.
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Sport to zdrowie. Ważne jednak, aby 
się do niego odpowiednio przygoto-
wać. Po pierwsze roztrenować ciało 
po to, aby móc biegać maratony lub 
przjeżdżać kilometry na rowerze 
i uniknąć przykrych kontuzji. Druga 
sprawa to odpowiednie żywienie 
i nawodnienie organizmu. 

POSIŁKI

Wyżywienie na cały dzień powinno 
być zaplanowane, a przede wszyst-
kim należy przewidywać posiłki oko-
łotreningowe. Warto jeść regularnie 
w ciągu całego dnia – to sprawi, że 
organizm znacznie łatwiej będzie 
gospodarował energią, którą dosta-
je z jedzeniem, a także pozwoli Ci 
czuć się dobrze i lekko. Około 1,5 - 2 
godziny przed treningiem zaplanuj 
posiłek składający się z białka (mięso, 
jajo, ryba), warzyw oraz węglowoda-
nów (gruba kasza, ciemny ryż, brą-
zowy makaron, ciemne pieczywo). 
Jeśli trening (jazda rowerem, gra lub 

biegi) trwa powyżej 2 godzin z mały-
mi przerwami, warto zjeść po ok. 60 
min. banana. 

PŁyNy

Najlepsza o picia jest oczywiście 
woda! Jaka? Średnio lub wysoko zmi-
neralizowana czyli powyżej 700 mg 
minerałów/litr (czytaj etykiety!). Pij 
wodę przez cały dzień. W przypadku 
kiedy trening jest po południu, za-
cznij pić napój izotoniczny od 40 min. 
treningu, do tego czasu spożywaj 
wodę. Napój izotoniczny ma odpo-
wiednio dobrane cukry oraz elek-
trolity, które tracisz wraz z potem. 
Pozwoli ci utrzymać energię na wy-
sokim poziomie i zapobiegnie zmę-
czeniu. Wybierz napój izotoniczny 
profesjonalny – najbezpieczniej kupić 
go w sklepach dla sportowców. 

Owocnych sukcesów! 
Anna Słomkowska 

dietetyk medyczny i sportowy

sPORT?
Przygotuj się!

JEźDzISz NA ROWERzE? BIEgASz? JEślI TAK, TO pAMIęTAJ RóWNIEż, 
żE TWóJ ORgANIzM pOTRzEBUJE ODpOWIEDNIEgO pAlIWA DO pRACY.  
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Stanisław Zachariasz i Łukasz Stani-
szewski z Trójmiasta znaleźli się w re-
gionalnym finale prestiżowego konkur-
su barmańskiego Pilsner Urquell Polish 
Master Bartender 2014. 
W trakcie rywalizacji każdy z  uczest-
ników musiał zaprezentować swoje 
umiejętności w serwowaniu piwa Pil-
sner Urquell, odpowiadając jednocze-
śnie na pytania dotyczące piwa i bar-
mańskiego fachu. Ważne było nie tylko 
prawidłowe udzielenie odpowiedzi, 
ale również styl prezentacji i interak-

cja z publicznością. Kolejnym etapem 
konkursu był tzw. ślepy test, w którym 
barmani musieli w ciągu trzech minut 
zidentyfikować 5 piw na podstawie ich 
smaku.  
-Najważniejsze jest, aby goście otrzy-
mywali produkt najwyższej jakości. Je-
śli gość otrzyma świetnie podane piwo 
ponownie pojawi się w lokalu – po-
wiedział Łukasz Staniszewski pracujący 
w pubie „Balsam Cafe” w Gdańsku, 
jeden z piątki najlepszych barmanów 
z regionu. (GB)

DOceNiONO lOKAlNycH baRmanów

W trakcie rywalizacji każdy z  uczestników 
musiał zaprezentować swoje umiejętności 
w serwowaniu piwa pilsner Urquell
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Były to pierwsze, bezpłatne warsztaty 
kulinarne Historii Kambuzowych, pro-
wadzone przez Bartosza Liska. Gościem 
specjalnym był Aleksander Doba, który 
jako pierwszy przepłynął kajakiem 
Atlantyk w najszerszym jego miejscu 
z kontynentu na kontynent. Publiczność 
aktywnie uczestniczyła w warsztatach, 
podczas których przygotowywane były 
przysmaki żeglarskie. 
- W rozmowie z Olkiem Dobą, 68-
letnim kajakarzem i podróżnikiem, 
postarałem się pokazać jeden ze spo-
sobów na to, jak przygotować się do 
dalekich rejsów, które nie zawsze koń-

czą się w planowanym terminie – mówi 
Bartosz Lisek, organizator warsztatów 
i twórca Historii Kambuzowych. - Histo-
rie Kambuzowe to pierwsza w Polsce 
inicjatywa podkreślająca znaczenie do-
brego odżywiania podczas uprawiania 
żeglarstwa. Jako smakosz i uczestnik 
wielu rejsów, przekonałem się, jak waż-
na jest umiejętność sporządzenia listy 
zakupów, przechowywania żywności, 
gospodarowania nią, wykorzystania 
tych produktów, które są charaktery-
styczne dla danego regionu, a przede 
wszystkim umiejętność przetrwania na 
jachcie. (DK)

PRzysmAKi 
po żeglarsku

JAK gOTUJą żEglARzE, MOżNA BYłO pRzEKONAć SIę pODCzAS WARSzTATóW 
KUlINARNYCh W pORCIE JAChTOWYM W gDYNI.
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Bartosz lisek i Aleksander Doba

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością

hISTORIE KAMBU-
zOWE TO pIERW-
SzA W pOlSCE 

INICJATYWA pOD-
KREślAJąCA zNA-
CzENIE DOBREgO 
ODżYWIANIA pOD-
CzAS UpRAWIANIA 

żEglARSTWA.
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Poczas wyborów, które zorganizowano 
przed muszlą koncertową na sopockim 
molo Marika pokonała 11 innych pięk-
ności z całej Polski.

W trakcie rywalizacji publiczność podzi-
wiała kandydatki w pięciu odsłonach: 
sukienkach letnich, strojach sporto-
wych, strojach kąpielowych, kreacjach 
pin-up oraz sukienkach koktajlowych. 
Jury (w którym zasiadła także Natalia 
Kaźmierczak ubiegłoroczna „misska”) 
zadecydowała o przekazaniu tytułu Miss 
Lata do Mariki Czernickiej. Zwyciężczyni 
ma 19 lat, mierzy 173 cm wzrostu i po-
chodzi z Chojnic.
- Nie spodziewałam się, że mogę wygrać 

ten konkurs. Szczerze mówiąc myślałam, 
że na takich konkursach nie jest zbyt 
fajnie, że dziewczyny są zawistne, ale 
tutaj nie - dziewczyny były świetne, miłe 
i przyjazne sobie - tłumaczyła Marika 
Czernicka.
Jury wyróżniło jeszcze dwie kandydatki: 
I wicemiss została Klaudia Małkiewicz 
z Lipna, a na najniższym stopniu podium 
uplasowała się Justyna Bajak 17-letnia 
mieszkanka Dębnicy Kaszubskiej. Tytuł 
Miss Publiczności przypadł jedynej 
reprezentantce Trójmiasta - Monice Pa-
sternackiej. Galę poprowadził Sławomir 
Siezieniewski - prezenter telewizyjny. 
Magazyn „Express Biznesu” był patro-
nem medialnym wydarzenia. (GB)

WyBRANO 
Miss Lata

mARiKA czeRNicKA, DzieWiĘTNAsTOleTNiA DzieWczyNA z cHOjNic 
zOsTAłA miss lATA sOPOT 2014.

przed muszlą koncertową na sopockim molo rywalizowało 12 kandydatek.

 TYTUł MISS pUBlICzNOśCI 
pRzYpADł JEDYNEJ 

REpREzENTANTCE TRóJMIASTA - 
MONICE pASTERNACKIEJ.

Marika Czernicka, Miss lata Sopot 2014
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Celem konkursu było wyłonienie najład-
niejszego jachtu żaglowego oraz jachtu 
motorowego, prezentowanego na tar-
gach. Spośród zgłoszonych do konkursu 
jednostek zwycięzców wyłoniło jury 
w składzie: Leszek Gonciarz – polski kon-
struktor i projektant jachtów, Stanisław 
Iwiński – żeglarz, Krzysztof Łoszewski – 
projektant mody, stylista, autor książki 
„Dress Code. Tajemnice męskiej elegan-
cji” oraz Hanna Bakuła polska malarka, 
scenograf, kostiumolog, felietonistka 
i autorka książek. Wręczenie nagrody 
Gdynia Yacht Design odbyło się w Klu-
bie Wystawcy. Podczas targów zostały 
także wręczone nominacje w konkursie 
„Jacht Roku w Polsce – Polish Yacht of 
the Year 2015”, organizowanym przez 
redakcję Magazynu Sportów Wodnych 
„Żagle”. Komisja konkursowa zdecydo-
wała, że nagrody uzyskały następujące 
konstrukcje: w kategorii Jachty Żaglowe 
- Hanse 575, prezentowany przez firmę 
Horyzont, w kategorii Jachty Motorowe 
- Monte Carlo 5, wystawiony przez firmę 
Power Boats Poland. Ponadto jury po-
stanowiło przyznać wyróżnienie jachto-
wi motorowemu Balt 818 Tytan, wysta-
wionemu przez stocznię Balt Yacht. (DK)

DesiGNeRsKie jAcHTy 

z nagrodami 
pODCzAS TEgOROCzNYCh TARgóW WIATR I WODA JUż pO RAz pIąTY 

pRzYzNANO NAgRODę W KONKURSIE gDYNIA YAChT DESIgN. 

podczas imprezy prezentowano nowoczesne jachty
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pODCzAS TARgóW 
zOSTAłY TAKżE 

WRęCzONE NOMINACJE 
W KONKURSIE 

„JAChT ROKU W pOlSCE – 
pOlISh YAChT 

Of ThE YEAR 2015”
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Akademia była jedną z atrakcji dwudnio-
wej konferencji dla dealerów tej firmy, 
którą zorganizowano na polu golfowym. 
Firma John Deere to światowy lider 
w produkcji maszyn rolniczych na świecie 
oraz producent sprzętu do pielęgnacji 
terenów zielonych. Konferencja dla de-
alerów firmy organizowana jest dwa razy 
do roku a jej celem jest prezentacja no-
wych produktów i przekazanie informacji 
o działaniach marketingowych firmy. 
Podczas spotkania w Sierra Golf Club mó-
wiono głównie o maszynach sezonowych 
a na konferencję zaproszono przedstawi-
cieli 18 dealerów firmy z całej Polski. Do 
Sierra Golf Club  przyjechało więc prawie 
60 osób z branży rolniczej sprzedających 
maszyny John Deere.
- Konferencje dla dealerów robimy naj-
częściej w hotelach i centrach konferen-

cyjnych. Tym razem wybraliśmy Sierra 
Golf Club, żeby pokazać naszym deale-
rom, jak się gra w golfa. Wybraliśmy to 
miejsce także dlatego, że do pielęgnacji 
pola używane są maszyny naszej firmy - 
tłumaczy Piotr Dziamski, szef marketingu 
John Deere Polska.
Pierwszy dzień spotkania w Sierra Golf 
Club zdominowały sprawy marketingo-
we i prezentacja nowych produktów. 
Wieczorną atrakcją była natomiast Aka-
demia Golfa, która dla wielu uczestników 
konferencji była pierwszym kontaktem 
z tym ciekawym sportem. I mimo tego, 
że Akademia nie miała formy turnieju to 
i tak nagrodzono najlepszych golfistów. 
W dwóch konkurencjach najlepszy był 
Tomasz Krawiec z firmy Agro-Efekt z miej-
scowości Syców, w trzeciej wygrał Marek 
Januszewski z John Deere Polska. (GB)

AKADemiA GOlFA 
John Deere

pRAWIE 60 DEAlERóW fIRMY JOhN DEERE z CAłEJ pOlSKI 
pRóBOWAłO SWOICh SIł pODCzAS AKADEMII gOlfA 

W SIERRA gOlf ClUB pOD WEJhEROWEM. 

Dealerzy firmy John Deere spotkali się na dwudniowej 
konferencji w Sierra golf Club pod Wejherowem.
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Do pielęgnacji pola w Sierra gold uży-
wane są maszyny firmy John Deere.

fIRMA JOhN DEERE 
TO śWIATOWY lIDER 
W pRODUKCJI MA-

SzYN ROlNICzYCh NA 
śWIECIE ORAz pRO-

DUCENT SpRzęTU DO 
pIElęgNACJI TERENóW 

zIElONYCh.
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Wieczór poprowadził Jarosław Waśkie-
wicz, redaktor naczelny biznesnafali.pl. 
Główne wystąpienie trwało prawie 2 
godziny i miało tytuł: „Bać się, ale pró-
bować. Bycie odważną nie oznacza bycia 
wyzwoloną od lęków. Bycie odważną 
to podejmowanie działania pomimo 
strachu”. Wygłosiła je Olga Kozierowska. 
Było o spełnianiu marzeń, wytrwałości 
w dążeniu do celu, panowaniu nad sła-
bościami i obronie przed zagrywkami 
konkurencji.
Potem Jarosław Waśkiewicz zaprosił do 
zabrania głosu Ilonę Adamską, wydawcę 
Imperium Kobiet, Law Business Quality 
oraz Fatimę Wojcieszenko, właścicielkę 
VIP Event.
Dopełnieniem wieczoru był pokaz letniej 
kolekcji trójmiejskich artystek. Można 
było obejrzeć sukienki, które przygotowa-
ła Joanna Weyna z pracowni Pudu oraz 
biżuterię Bożeny Kamińskiej z pracowni 
Amberway. Choreografię do pokazu 
opracowała Lucyna Jata ze Studio L. Na 
uczestniczki czekało wiele niespodzianek 
oraz upominki od partnerów wydarzenia. 
Dorota Korbut

suKces 
ma kolor szminki

NIEMAl 170 pAń UCzESTNICzYłO W SpOTKANIU W RAMACh 
DRUgIEJ EDYCJI „SUKCESU pISANEgO SzMINKą”, KTóRE ODBYłO SIę 

W hOTElU NADMORSKIM W gDYNI.
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Olga Kozierowska zachwycała charyzmą
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Biznesowe nowości książkowe

Steve Harrison,
Przyzwoitość w zarządzaniu. 
Jak małe gesty 
budują wielkie firmy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, 
lipiec 2014

Maura Nevel Thomas,

Sekrety osobistej efektywności
Wydawnictwo: One Press, lipiec 2014

Eric Worre,

Bądź pro! 
Wydawnictwo: Helion, czerwiec 2014  



EXPRESS BIZNESU      | 89

Gadżetomania

Nowy Media 
Center 
od OrigenAE

Notebook 
do biura

Nowy smartfon 
od Samsunga
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