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PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

oD wYDawCY:

Piotr Ruszewski

	 Z	prawdziwą	przyjemnością	od-
dajemy	w	Państwa	ręce	kolejny,	30	numer	
Expressu	Biznesu.	Nasze	pismo	jest	coraz	
bogatsze	w	najświeższe	informacje,	zarów-
no	ze	świata	biznesu,	gospodarki,	jak	i	poli-
tyki,	szczególnie	samorządowej.	Liczymy	na	
to,	że	dzięki	temu	jest	również	coraz	lepiej	
dopasowane	do	Państwa	oczekiwań.	
Tym	razem	na	naszych	łamach	prezentuje-
my	przedsiębiorstwa,	które	stanowią	dobry	
przykład	dla	innych:	25-leciem	istnienia	po-
chwalić	się	może	Ziaja,	czy	Unipil,	40-lecie	
obchodził	hucznie	Port	Gdański.	Jednak	nie	
każdy	biznes	wystartowałby	bez	wsparcia	
na	początku,	o	czym	świadczy	działalność	
Pomorskiego	Funduszu	Pożyczkowego,	któ-
ry	przez	ostatnią	dekadę	pomógł	zaistnieć	
wielu	firmom.	
	 Prezes	firmy	Ciecholewski-Wen-
tylacje	przekonuje,	jak	ważny	jest	zespół	
i	rodzinna	atmosfera	w	pracy,	a	prezes	
Abruko	uczy,	jak	zachować	równowagę	
w	życiu	prywatnym	i	zawodowym.	O	czy-
stości	kaszubskich	jezior	i	jej	wpływie	na	
rybołówstwo	mówi	Jan	Czapiewski.	
	 Dynamicznie	rozwija	się	pomorskie	rzemiosło	–	mamy	nowych	czeladników	oraz	
mistrzów,	a	rzemieślnicy	bez	obaw	stają	w	konkursowe	szranki.		Zapraszamy	również	do	
sprawdzenia	razem	z	nami,	jak	radzą	sobie	pomorskie	samorządy.	Dużo	dzieje	się	w	mo-
toryzacji:	BMW	Zdunek	otworzył	kolejny	salon,	Ford	wprowadza	nowe	modele,	w	tyle	nie	
pozostaje	także	Toyota.	Ponadto	w	numerze:	relacja	z	pola	golfowego,	pokazy	mody,	zawody	
fitness,	targi	kosmetyczne,	dietetyka	i	kulinaria	oraz	wiele	innych...
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WyWIAd

PoNoć Do ZAŁożENIA WŁASNEgo 
PRZEDSIębIoRStWA NAMÓWIŁ 

PANA gIEREK...

-	Mówię	o	tym	pół	żartem,	pół	serio,	
ale	rzeczywiście	słynne	hasło	towarzy-
sza	Gierka	„Zielone	światło	dla	rzemio-
sła”	sprawiło,	że	postanowiłem	działać	
na	własny	rachunek.

To	było	w	latach	70		ubiegłego	wieku,	
gdy	pracowałem	w	Wojewódzkim	
Przedsiębiorstwie	Instalacji	Sanitarnych	
w	Gdańsku.	W	1977	roku	powróciłem	
do	rodzinnego	Koźmina	i	założyłem	
zakład	blacharsko-ślusarski.	Ten	rok	
był	bardzo	ważny	dla	mojego	życia,	bo	
wtedy	także	wziąłem	ślub	z	mieszkanką	
Koźmina.

JAK PAN MożE oCENIć PIERWSZE 
LAtA SAMoDZIELNEgo PRoWADZE-

NIA fIRMy?

-	Nie	ma	co	ukrywać,	że	były	to	trudne	
lata	–	pracowałem	od	rana	do	wieczora	
i	sam	realizowałem	wszystkie	zamó-
wienia.	Pomagało	to,	że	-	podobnie	jak	
mój	ojciec	-	byłem	tzw.	złotą	rączką.	

W tej branży 
kreatywność

jest niezbędna
Ze	ZbIgNIEWEM CIEChoLEWSKIM,	prezesem	spółki	
Ciecholewski-Wentylacje	rozmawia	Grzegorz	Bryszewski

o fIRMIE

Firma Ciecholewski - Wentylacje sp.	z	o.o	ist-
nieje	na	rynku	od	37	lat.	Od	początku	swojej	
działalności	firma	zajmuje	się	produkcją	oraz	
wykonywaniem	instalacji	wentylacyjnych	i	kli-
matyzacyjnych.	Aktualnie	spółka	produkuje	
głównie:	przewody	wentylacyjne,	kształtki,	
nawiewniki,	kratki	wentylacyjne,	okapy,	na-
wiewy	laminarne	i	centrale	wentylacyjne.
Na	terenie	zakładu	w	Koźminie	znajdują	się:	
budynek	biurowy,	malarnia,	magazyn	i	hale	
produkcyjne	o	łącznej	powierzchni	użytko-
wej-przemysłowej	10	tys.	metrów	kw.		Zakład	
zatrudnia	400	pracowników.
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A	jeśli	chodzi	o	zlecenia,	to	zajmowałem	
się	dosłownie	wszystkim.	Potrafiłem	
odremontować	samochód,	rynnę	na-
prawić,	czasami	dostawałem	też	zlece-
nia	na	stworzenie	drobnej	wentylacji	
grawitacyjnej.	Ale	już	wtedy	marzyłem	
o	tworzeniu	skomplikowanych	i	nowo-
czesnych	instalacji	wentylacyjnych.

CZy tRANSfoRMACJA uStRoJoWA 
PoMogŁA W RoZWoJu?

-	Zdecydowanie	tak.	Na	początku	lat	90.	
ubiegłego	wieku	uzyskaliśmy	dostęp	do	
rynków,	które	wcześniej	były	zastrzeżo-
ne	dla	firm	państwowych,	co	dla	naszej	
firmy	oznaczało	konkretnie	szanse	na	
realizację	większych	projektów.	Wresz-
cie	też	mogliśmy	kupić	towary	wcześniej	
trudno	dostępne,	czyli	materiały	do	
produkcji	i	maszyny.
W	tych	latach	naszą	pierwszą	poważną	
inwestycją	był	udział	w	budowie	szpi-
tala	w	Kościerzynie.	Gdy	stworzyliśmy	
tam	kompleksową	instalację	wentyla-
cyjną	i	klimatyzacyjną,	o	naszej	firmie	
zrobiło	się	głośno.	Okazało	się,	że	udział	
w	tak	znaczącej	inwestycji	w	regionie	
i	dobre	referencje	oznaczają	w	praktyce	
początek	kolejnych	i	podobnych	zleceń.

PAńSKA fIRMA MożE SIę PoChWA-
LIć StWoRZENIEM INStALACJI 

WENtyLACyJNEJ NA PgE ARENIE 
I Dużą LICZbą ZAMÓWIEń Z ZA-

gRANICy. JAK ZDobyWA SIę tAKICh 
KoNtRAhENtÓW?

-	Na	rynku	wygrywamy	uniwersalnością	
i	szybkością	reakcji	na	potrzeby	klien-
tów.	Duże	znaczenie	pewnie	ma	także	
nasza	biegłość	w	realizacji	zamówień	na	
rynkach	zagranicznych.	Zgromadziliśmy	
tam	cenne	doświadczenia	i	teraz	mo-
żemy	wszystkim	naszym	kontrahentom	
zaproponować	indywidualne	rozwią-
zania	według	zasady	„od	projektu	do	
efektu”.
Muszę	też	podkreślić,	że	w	przypadku	
naszej	firmy	wciąż	większość	produkcji,	
bo	około	70	procent	trafia	na	eksport,	
na	rynek	niemiecki,	szwedzki,	angielski,	
francuski	i	szwajcarski.	
Podczas	realizacji	takich	zleceń	udało	
nam	się	umocnić	naszą	pozycję	na	
rynku	morskich	urządzeń	wentylacyj-
nych.	W	przypadku	zleceń	dla	stoczni	

w	Hamburgu	i	Papenburgu		realizujemy	
głównie	zlecenia	w	zakresie	specjali-
stycznych		instalacji	okrętowych	ze	stali	
nierdzewnej.	W	ostatnich	latach	udało	
nam	się	dostarczyć	elementy	instalacji	
wentylacyjnych	dla	całej	floty	AIDA,	
która	liczy	łącznie	aż	siedem	statków	
pasażerskich.
Inny	sukces	to	oddanie	do	użytku	
w	2012	roku	statku	Innovation,	któ-
ry	został	wyposażony	w	kompletny	
system	wentylacji	oparty	na	naszych	
produktach.	Zadaniem	tej	jednostki	
była	instalacja	na	Morzu	Północnym	
turbin	wiatrowych	i	określano	ją	jako	
najnowocześniejszy	statek	tego	typu	
na	świecie.	Muszę	też	podkreślić,	że	
wodowanie	jednostki	zyskało	ogromne	
zainteresowanie	ze	strony	mediów.
Mamy	także	sukcesy	na	rynku	lokalnym.	
Bo	właśnie	tak	można	opisać	nawią-
zanie	dużego	kontraktu	z	największym	
polskim	producentem	leków	i	substancji	
farmaceutycznych,	czyli	Polpharmą	ze	
Starogardu	Gdańskiego.

W WyWIADACh CZęSto PAN 
PoDKREśLA, żE NAJWIęKSZyM 
SuKCESEM fIRMy Są PRACoW-

NICy. A WśRÓD NICh JESt tAKżE 
PANA żoNA, CÓRKA, SyN, ZIęć 

I SyNoWA...

-	To	duża	satysfakcja,	że	udało	nam	się	
stworzyć	stałą	ekipę	pracowników,	na	
których	mogę	polegać	-	solidnych,	od-
powiedzialnych	i	pracowitych.	Wśród	
ponad	400-osobowej	załogi	pracę	
znalazło	ponad	100	kobiet.	Te	panie	
wcześniej	nie	miały	styczności	z	naszą	
branżą	i	nie	były	aktywne	zawodowo,	
przygotowaliśmy	więc	dla	nich	system	
specjalnych	szkoleń.	Właśnie	dla	kobie-
cej	części	załogi	tworzymy	elastyczny	
grafik,	który	pozwala	na	indywidualne	

dostosowanie	godzin	pracy	do	potrzeb	
urlopowych,	czy	też	konieczności	wy-
dłużenia	czasu	opieki	nad	dziećmi.
Inne	nasze	pomysły	na	stworzenie	naj-
lepszych	warunków	pracy	to	działający	
w	firmie	fundusz	ubezpieczeniowy	
PGE	Pogodna	Przyszłość,	kasa	zapomo-
gowo-pożyczkowa	i	pakiet	usług	me-
dycznych,	z	którego	korzystają	wybrani	
pracownicy.	
Dużo	satysfakcji	sprawia	mi	także	to,	że	
nasze	przedsiębiorstwo	stało	się	rodzin-
ną	firmą.	Tym	bardziej,	że	początkowo	
moje	dzieci	miały	zupełnie	inne	plany	
zawodowe.	Ostatecznie	moja	rodzina	
przekonała	się	i	wciągnęła	w	branżę	
wentylacyjną	i	tworzymy	zgraną	ekipę,	
w	której	każda	osoba	realizuje	się	na	
swój	własny	sposób.
Liczę	na	to,	że	oprócz	syna	i	córki,	także	
wnuki	będą	kontynuowały	nasze	działa-
nia	i	przejmą	kiedyś	firmę.

- JAKIE MA PAN PLANy RoZWo-
Ju fIRMy? SŁySZAŁEM o StWo-
RZENIu CENtRuM bADAWCZo-

RoZWoJoWEgo...

-	Tak.	To	marzenie,	które	jest	już	w	trak-
cie	realizacji,	głównie	dzięki	współpracy	
z	naukowcami	z	Politechniki	Gdańskiej.
Muszę	też	podkreślić,	że	w	naszej	bran-
ży	kreatywność	i	odpowiednie	zaplecze	
badawczo-rozwojowe	jest	po	prostu	
niezbędne.	Bez	niego	nie	moglibyśmy	
zrealizować	wielu	zamówień.	Nie	po-
wstałoby	na	przykład	specjalistyczne	
instalacje	stosowane	w	salach	wykłado-
wych	czy	koncertowych,	gdzie	poziom	
hałasu	urządzeń	wentylacyjnych	musi	
być	wyjątkowo	niski.	Tutaj	muszę	też	
przywołać	przykład	naszej	realizacji	
w	Operze	w	Montpellier	we	Francji,	
gdzie	wykonywaliśmy	wentylację.	Tam	
nasi	inżynierowie	musieli	opracować	
unikatowy	i	wyjątkowo	specjalistyczny	
nawiewnik	powietrza,	który	był	cen-
tralną	częścią	całej	konstrukcji.	To	było	
wyjątkowe	wyzwanie,	bo	na	opracowa-
nie	nawiewnika	mieliśmy	jedynie	dwa	
tygodnie.
Inna	nasza	nowatorska	i	kreatywna	
realizacja	to	przygotowywany	właśnie	
typoszereg	energooszczędnych	trójni-
ków	wentylacyjnych,	które	pozwalają	
na	zmniejszenie	oporów	przesyłanego	
powietrza	o	20	procent.

TO dUżA 
sATysFAKCJA, 

żE UdAłO NAM sIę 
sTWORzyć sTAłą 

EKIpę pRACOWNIKóW, 
NA KTóRyCh MOgę 

pOlEgAć
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JAK to SIę ZACZęŁo?

-	Kiedy	25	lat	temu	wpadłem	na	po-
mysł	zbudowania	teatru	w	stylu	elż-
bietańskim	w	Gdańsku,	nikt	chyba	nie	
wiedział,	gdzie	to	mnie	zaprowadzi.	

I PRZEZ tE ćWIERć WIEKu NIgDy 
NIE ChCIAŁ SIę PAN WyCofAć?

-	Był	czas,	kiedy	jeszcze	mogłem	się	
ze	wszystkiego	wycofać,	zwłaszcza	że	
w	Polsce	mamy	nawet	określenie	„sło-
miany	zapał”,	więc	wszyscy	okazaliby	
daleko	idące	zrozumienie.	Ale	nie,	to	
nie	był	zapał,	raczej	pierwsze	sympto-
my	szaleństwa.	Nie	umiałem	się	wyco-
fać	–	choroba	okazała	się	silniejsza.	Nie	
pomagały	życzliwe	uwagi	i	rady	znajo-
mych,	ich	pełne	troski	twarze	i	smutny	
wzrok,	którym	penetrowali	moje	oczy,	
jakby	w	poszukiwaniu	resztek	rozsąd-
ku.	Na	próżno,	coraz	bardziej	wypełnia-
ło	je	szaleństwo.	Nie	pomagały	ostrze-
żenia,	nawet	niepowodzenia	i	porażki,	
poniżenia,	czy	okazjonalne	nawroty	
rozsądku.	Parłem	nieustępliwie,	nie	
bacząc	na	nic.	Co	więcej,	w	chorobie	
wydawało	mi	się,	że	mój	szalony	en-
tuzjazm	zatacza	kręgi	i	zaraża	innych,	
że	jest	grono	osób	i	instytucji,	a	nawet	
korporacji,	które	mnie	popierają	i	też	
chcą,	by	w	Gdańsku	powstał	teatr.	Był	
czas,	żeby	się	z	tego	wycofać,	jak	choć-
by	wtedy,	gdy	na	pierwszym	fundraisin-
gu	spostrzegłem,	że	goście	zamiast	po	
portfele	i	książeczki	czekowe	sięgali	po	

flaszki	musującego	wina,	które	skrywali	
za	pazuchą,	i	chyłkiem	umykali	z	uro-
czystości.	Ale	nie,	tkwiłem	w	swoim	
uporze	i	nieskrywanym	optymizmie.	

I Co PAN WyMyśLIŁ?

-	W	napływie	choroby	napisałem	list	do	
Jego	Królewskiej	Wysokości	Księcia	Wa-
lii	z	prośbą	o	patronat,	a	kiedy	odpo-
wiedział	jego	koniuszy,	powinienem	był	
się	wycofać.	Ale	jak	na	złość,	koniuszy	
zaprosił	mnie	na	spotkanie	z	Księciem,	
a	kiedy	pojechałem,	otrzymałem	ko-
lejny	znak	niebios:	Książę,	grając	rano	
w	polo,	spadł	z	konia	i	złamał	rękę,	
więc	nie	mógł	się	ze	mną	spotkać.	To	
wtedy	powinienem	się	wycofać.	Ale	nie	
dało	się:	Książę	objął	patronat,	a	mnie	
ogarnęły	urojenia,	że	teraz	wszystko	
pójdzie	z	górki.	Nie	szło,	a	ja	trwałem	
w	przekonaniu,	że	idzie	jak	z	płatka.	Mi-
jały	lata,	a	euforia	mnie	nie	opuszczała.	
Nawet	w	sytuacjach	kryzysowych	nie	
przychodziło	otrzeźwienie,	jak	choćby	
wtedy,	gdy	nie	mieliśmy	środków	na	
konkurs	architektoniczny,	na	archeolo-
gów	czy	pierwsze	prace	projektowe.	

JEDNAK NIE oDŁożyŁ PAN PoMy-
SŁu NA PÓŁKę?

-	Niestety	Waldemar	Dąbrowski,	Mini-
ster	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	
dał	nam	wtedy	pieniądze,	więc	ogłosili-
śmy	konkurs,	który	wygrał	Renato	Rizzi,	
człowiek	o	szczególnym	talencie	i	ła-

godności,	który	złamał	jednak	wszelkie	
warunki	konkursu.	Ale	tego	w	chorobie	
nie	widziałem.	Wtedy	też	był	moment,	
żeby	dać	sobie	spokój.	Lecz	nie,	parłem	
dalej.	Wydawało	mi	się,	że	odważny	
projekt	tak	wszystkich	ujmie,	że	reali-
zacja	będzie	kwestią	chwili.	Tak	jednak	
nie	było.	Pieniędzy	też	nie.

JAKIE fAtuM tyM RAZEM 
ZADZIAŁAŁo?

-	Na	moją	zgubę	Ministerstwo	Kultury	
ogłosiło	konkurs	na	wsparcie	wielkich	
inwestycji.	Oczyma	rozszalałej,	chorej	
wyobraźni	widziałem	fundusze	eu-
ropejskie	kapiące	jak	manna	z	nieba.	
Oczywiście,	postanowiłem	startować,	
chociaż	projekt	był	nieukończony,	
a	pieniędzy	nie	było	nawet	na	wkład	
własny.	

SytuACJA bEZ WyJśCIA...

-	Ale	wtedy,	jak	na	złość,	objawił	się	Jan	
Kozłowski,	Marszałek	Województwa	
Pomorskiego,	ze	swoim	ówczesnym	za-
stępcą,	a	dziś	marszałkiem	Mieczysła-
wem	Strukiem	i	prezydentem	Gdańska	
Pawłem	Adamowiczem,	którzy	wpadli	
na	pomysł,	by	założyć	nową	instytucję:	
Gdański	Teatr	Szekspirowski,	na	którą	
mogą	dać	pieniądze	potrzebne	do	
udziału	w	konkursie.	Widać,	że	wirus	
mego	szaleństwa	zataczał	coraz	szersze	
kręgi.	Gdybyśmy	odpadli,	byłaby	sto-
sowna	chwila,	by	dać	sobie	spokój...

PoCHwała 

szaleństwa
Z	prof.	JERZyM LIMoNEM	rozmawia	ANNA	KŁOS.
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Najpierw	w	holu	zawisła	tablica	
upamiętniająca	Grzegorza	Hillela	
Cwajga,	aktora	Teatru	Żydowskie-
go	im.	Idy	Kamińskiej	w	Warsza-
wie.	Uczestniczyli	w	tym	darczyń-
cy	tablicy	–	Bożena	i	Arie	Zweig,	
synowa	i	syn	aktora,	przybyli	
z	rodziną	na	uroczystość	z	Chi-
cago.	Potem	zaczęły	się	atrakcje	
inauguracyjnego	wieczoru.
Tancerze	z	Sopockiego	Teatru	
Tańca	i	Akrobatycznego	Teatru	
Tańca	Mira-Art	odgrywali	krót-
kie,	farsowe	scenki.	Makbeta	
co	prawda	nie	było,	ale	Hamlet	
tak	–	nawet	ośmiu.	W	łączącym	
klasykę	ze	współczesnością	kil-
kuminutowym	przedstawieniu,	
poruszali	się	w	rytm	muzyki,	
każdy	z	nich	dzierżył	nieodłączny	
rekwizyt	–	czaszkę.	Aktorzy	z	lon-
dyńskiego	The	Shakespeare’s	

Globe	odegrali	krótką	scenkę	
historyczną.
Bankiet	też	był	artystyczny.	
Muzyczno-wizualno-kulinarne	
widowisko	pod	batutą	Roberta	
Florczaka	w	choreografii	Krzysz-
tofa	Leona	Dziemaszkiewicza	
dostarczyło	wielu	niezapomnia-
nych	wrażeń.	Już	na	początku	
wieczoru	goście	zastanawiali	
się	co	znaczy	ogromny	koń	z	ar-
kuszy	bristolu	i	sznurka,	stojący	
w	foyer.	Okazało	się,	że	arkusze	
ukrywają	staroświecki	ogromny	
kredens	w	którym	umieszczo-
ne	są	słone	i	słodkie	przekąski	
oraz	owoce.	Później	z	podziemi	
wjechał	potężny	stół,	którego	
główną	atrakcją	był	złoty	Sfinks	
w	postaci	wpółnagiej	kobiety,	
prezentujący	na	wyciągniętych	
dłoniach	tace	z	jedzeniem.

pROF. JERzy lIMON OTWORzył 
sWóJ WyMARzONy TEATR. 

to Nie seN, 
tylko jawa

ALE? 

–	Minister	Bogdan	Zdrojewski	przyznał	nam	
znaczną	kwotę	i	mogliśmy	ruszać	z	inwe-
stycją.	Nie	było	wyjścia.	Niestety	choroba	
pogłębiła	się	i	zgodziłem	się	zostać	dyrekto-
rem	inwestycji.	Wydawało	mi	się,	że	teraz	
nie	może	już	być	żadnych	przeszkód,	a	przy	
moim	doświadczeniu	budowlanym,	jasności	
przepisów,	klarowności	ustaw,	przy	wspar-
ciu	i	życzliwości	urzędów,	wyrozumieniu	
kontrolerów,	budowa	będzie	się	toczyć	bez-
kolizyjnie.	Niestety,	choroba	czyniła	dalsze	
postępy,	a	mnie	wydawało	się,	że	tempo	
jest	świetne,	wszyscy	ją	wspierają,	a	ja	zna-
komicie	sobie	radzę	z	trudną	materią	bu-
dowlaną	i	zarządczą.	Szczególnie	polubiłem	
robienie	sobie	zdjęć	w	złotym	kasku,	opro-
wadzanie	wycieczek	po	budowie,	a	w	spra-
wach	urzędowych	niebywałej	wprawy	
nabrałem	w	podpisywaniu	dokumentów	za	
zgodność	z	oryginałem	własnego	podpisu.	
Wydawało	mi	się,	że	to	w	zupełności	wy-
starczy,	by	sprostać	procedurom.	

tyLE LAt, A WCIąż NIE MożNA byŁo 
oRgANIZoWAć SPEKtAKLI...

-	Dlaczego	nie?	Ku	przerażeniu	Włodzimie-
rza	Ziółkowskiego,	głównego	wykonawcy	
i	mojego	zastępcy,	zacząłem	urządzać	
występy	teatralne	zanim	stanęły	ściany,	
a	pamiętny	balet	buldożerów	odbył	się	na	
błotnistym	placu,	zanim	w	ogóle	ruszono	
z	budową.	A	mnie	się	wydawało,	że	teatr	
już	stoi.	Były	to	jednak	dowody	zniszczeń,	
jakich	w	moim	umyśle	dokonywała	cho-
roba.	Co	więcej,	okazało	się,	że	w	miarę	
postępów	budowy	objawy	mojego	szaleń-
stwa	poszerzyły	się	o	majaki.	Proszę	sobie	
wyobrazić,	że	teraz,	w	tej	właśnie	chwili,	
wydaje	mi	się,	że	teatr	jest	ukończony,	a	ja	
przemawiam	przed	gronem	dostojnych,	
a	przy	tym	życzliwych	gości.	Teatr	jest	pięk-
ny,	cały	w	drewnie	i	kamieniu,	ma	otwiera-
ny	dach,	ale	ja	już	wiem,	że	to	tylko	miraż.	
Nawet	wydawało	mi	się	przez	chwilę,	że	
jestem	w	Elsynorze	i	widzę	przyjazd	akto-
rów	angielskich,	tak	jak	w	Hamlecie.	Ale	
mam	prośbę,	nawet	jeśli	miałbym	narazić	
się	na	śmieszność,	zachowując	się,	jakbym	
otwierał	teatr,	to	bardzo	wszystkich	proszę	
–	pamiętajcie,	że	szaleństwo	utkane	jest	
z	tej	samej	materii,	co	sny,	więc	nie	mów-
cie,	że	jest	inaczej,	że	tego,	co	widzę,	nie	
ma,	nie	wytrącajcie	mnie	ze	snu,	bo	chciał-
bym,	żeby	trwał	wiecznie.

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJęCIE: Anna	Kłos

Od lewej: Mieczysław struk, marszałek z żoną 
Mariolą, paweł Adamowicz prezydent gdańska 
z córką Antoniną 

WyWIAd
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Firma to 
LUDZIE

Z ZENoNEM ZIAJA	rozmawia	ANNA	KŁOS.

MIJA WŁAśNIE 25 LAt buDoWANIA MARKI ZIAJA. tAJEMNICą SuKCESu - WEDŁug PREZESA ZENoNA ZIAI 
- JESt PoŁąCZENIE WIZJoNERStWA, PRZEDSIębIoRCZośCI I tRADyCJI. fILoZofIą fIRMy oD PoCZątKu 
byŁA PRoDuKCJA KoSMEtyKÓW PoPuLARNyCh, o WyśMIENItEJ JAKośCI I PRZyStęPNEJ CENIE. 

Wyróżnienie „de nihilo nihil fit” wręczone przez marszałka Mieczysława struka 
w imieniu samorządu województwa pomorskiego z okazji jubileuszu 25-lecia firmy ziaja

JAK WygLąDAŁy PoCZątKI fIRMy?

-	Kiedy	na	początku	przemian	postso-
lidarnościowych	na	wygłodzony	polski	
rynek	trafiły	kosmetyki	zagranicznych	
marek,	znane	u	nas	tylko	ze	słyszenia,	
społeczeństwo	po	pierwszym	zachły-
śnięciu	się	nimi	zauważyło,	że	polskie	
produkty	też	mogą	być	dobrej	jakości.	

My	mieliśmy	już	hit,	rynkowy	przebój.	
To	był	nasz	słynny	naturalny	krem	
oliwkowy.	

SKąD WZIąŁ SIę PoMySŁ 
NA tEN KREM?

-	Wymyśliłem	jego	recepturę	pracując	
w	aptece	Szpitala	Marynarki	Wojennej	

w	Gdańsku	Oliwie.	Nieustannie	mie-
liśmy	tam	do	czynienia	z	problemami	
uszkodzeń	skóry,	bliznami,	oparzeniami,	
więc	szukałem	specyfiku,	który	się	z	tym	
szybko	i	skutecznie	upora.	W	1989	roku	
założyliśmy	z	żoną	Aleksandrą	firmę	
i	rozpoczęliśmy	produkcję.	Szybko	oka-
zało	się,	że	klienci	bardzo	chętnie	kupują	
krem	oliwkowy	Ziaja.	I	tak	jest	do	dzisiaj.	

WyWIAd
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Ta	sama	receptura,	ta	sama	zielona	
kolorystyka,	choć	technologia	już	inna.	
Ale	ponieważ	w	kosmetyce	zmieniło	
się	podejście	do	pielęgnacji	skóry,	więc	
dostosowaliśmy	się	również	do	nowych	
trendów.
 

NA CZyM PoLEgA ŁąCZE-
NIE SZACUNKU DlA TRADYCJI 

Z NoWoCZESNośCIą?

-	Dla	nas	tradycja	to	właśnie	seria	oliw-
kowa.	Dlatego	z	okazji	jubileuszu	25-
lecia	firmy	przygotowaliśmy	nową	linię	
produktów,	która	do	niej	nawiązuje.	
Zainspirowały	nas	liście	zielonej	oliwki,	
które	wspomagają	pielęgnację	skóry	
naturalnym,	zdrowym	i	dermatologicz-
nym	sposobem.

Co WyRÓżNIA PRoDuKty SERII 
JubILEuSZoWEJ?

-	Przede	wszystkim	receptury	i	sposób	
aplikacji	produktów.	W	trosce	o	suchą,	
wrażliwą	skórę	przygotowaliśmy	wy-
jątkowy	preparat	–	oliwkę	do	mycia.	To	
niekonwencjonalne	rozwiązanie	oczysz-
czania	skóry	olejami.	Kolejnym	oryginal-
nym	produktem	jest	woda	tonizująca	
w	spray’u.	Doskonale	sprawdza	się	na	
co	dzień,	w	podróży	i	po	ćwiczeniach.	
W	zależności	od	potrzeb	skóry,	propo-
nujemy	maski	z	liśćmi	zielonej	oliwki	
–	regenerującą	i	oczyszczającą,	oraz	płyn	
dwufazowy	do	demakijażu	i	oliwkowy	
dezodorant	bez	soli	glinu.	Wszystkie	
produkty	można	obejrzeć	na	naszej	
stronie	internetowej	ziaja.com,	na	którą	
serdecznie	zapraszamy.

MuSIELIbyśMy DŁugo RoZMA-
WIAć, Aby WyMIENIć Choć CZęść 

PRoDuKtÓW ZIAJA StWoRZoNyCh 
W WASZyM LAboRAtoRIuM, PRo-
DuKoWANyCh PRZEZ tE ćWIERć 

WIEKu.

-	To	prawda.	Nasza	oferta	obejmuje	po-
nad	tysiąc	produktów.	Jeśli	chodzi	o	te-
goroczne	nowości,	mogę	polecić	rów-
nież	serię	oczyszczanie	–	liście	manuka.

CÓż to tAKIEgo?

-	Drzewo	Manuka	pochodzi	z	Australii	

i	Nowej	Zelandii.	W	naszych	preparatach	
wykorzystaliśmy	hydrofilowy	ekstrakt	
z	liści	z	drzewa	Manuka.	Wywodzi	się	
on	z	medycyny	naturalnej,	gdzie	jest	
stosowany	jako	leczniczy	kompres	na	
rany	i	podrażnienia	naskórka.	Posiada	
właściwości	antybakteryjne	o	szerokim	
spektrum	działania.	

CZy W tEJ SERII RÓWNIEż ZNAJDuJą 
SIę INNoWACyJNE PRoDuKty?

-	Oczywiście.	Warto	wspomnieć	o	paście	
do	głębokiego	oczyszczania	twarzy.	Moż-
na	ją	stosować	jak	tradycyjny	peeling,	
a	także	jako	maseczkę	oczyszczającą.	
Na	noc	świetnie	sprawdzi	się	krem	
mikrozłuszczający	z	kwasem	migdało-
wym,	a	do	codziennej	pielęgnacji	tonik	
w	spray’u	zwężający	pory.	

A CZy WśRÓD NoWośCI ZNAJ-
DZIE SIę Coś WyJątKoWEgo DLA 

PANÓW?

-	Dla	dynamicznych	i	aktywnych	męż-
czyzn	rekomendujemy	żel	3w1	pod	
prysznic	z	bardzo	popularnej	i	lubianej	
serii	Yego.	Skutecznie	myje	i	pielęgnuje	
twarz,	ciało	i	włosy.	

gDZIE MożNA ZNALEźć WSZyStKIE 
WASZE PRoDuKty?

-	W	2012	roku	uruchomiliśmy	projekt	
Ziaja	dla	Ciebie.	To	placówki	doradcze	
w	zakresie	pielęgnacji,	oferujące	pełne	
portfolio	produktów	Ziaja,	Ziaja	med	
i	Ziaja	pro.	Obecnie	w	całej	Polsce	działa	
120	punktów	Ziaja	dla	Ciebie.	

- A PoZA PoLSKą?

-	Dobra	jakość	zawsze	się	obroni.	Klienci	
ją	docenili	i	jesteśmy	im	za	to	wdzięczni.	
Okazało	się,	że	także	cudzoziemcy	polu-
bili	naszą	markę.	Zagraniczną	ekspansję	
zaczęliśmy	już	wiele	lat	temu,	ale	praw-
dziwe	możliwości	otworzyły	się	po	wej-
ściu	Polski	do	Unii	Europejskiej.	Obecnie	
firma	Ziaja	znana	jest	m.	in.	w	Austrii,	
Chorwacji,	Czarnogórze,	Finlandii,	
Hiszpanii,	Czechach	i	Gruzji.	Można	nas	
znaleźć	również	w	bardziej	egzotycznych	
krajach,	takich	jak	Filipiny,	Chile,	Japo-
nia,	Korea	Południowa	i	Wietnam.	

to PRAWDZIWy SuKCES.

-	To	zespół	tworzy	sukces.	Firma	to	
ludzie.	Ziaja	to	firma	rodzinna,	oprócz	
mnie	i	mojej	żony	pracuje	również	nasz	
syn	Bartosz,	synowa	Lidia,	oraz	córka	
Barbara.	Ale	dla	nas	rodzinę	Ziaja	tworzą	
wszyscy	pracownicy	i	współpracownicy,	
których	jest	już	w	Polsce	około	tysiąca.

JAK WIDZI PAN PRZySZŁość SWoJEJ 
fIRMy?

-	Najważniejszy	jest	entuzjazm,	zaan-
gażowanie	i	nowe	pomysły.	Kupić	tech-

nologię	można	szybko	i	łatwo,	jeśli	ma	
się	pieniądze.	Wymyślić	coś	nowego	to	
prawdziwa	sztuka.	Nie	należy	skupiać	
się	na	tym	co	mamy	dziś,	ale	wybiegać	
myślą	do	przodu,	zastanawiać	się,	gdzie	
będziemy	za	10	lat.

pomorski Urząd Marszałkowski repre-
zentowali podczas wizyty w labora-
torium: marszałek Mieczysław struk 

(pośrodku), Włodzimierz szordykowski 
oraz Anna golec.

WyWIAd
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oStAtNIo W KoŁACh PRZEDSIębIoRCÓW 
CoRAZ CZęśCIEJ MÓWI SIę o „WoRK-LIfE 

bALANCE”. Co to WŁAśCIWIE JESt?

To	koncepcja	pochodząca	z	USA,	ale	znana	
u	nas	od	dawna,	w	myśl	której	należy	odpo-
wiednio	zarządzać	swoim	czasem	tak,	aby	osią-
gnąć	równowagę	między	sprawami	zawodowy-
mi,	rodziną	i	własnymi	przyjemnościami.

W poszukiWaniu 
harmonijnego 

życia

Z DR. toMASZEM boJAR-fIJAŁKoWSKIM 
- prezesem	firmy	ABRUKO	sp.	z	o.o.	
we	Władysławowie	-	o	pracy,	karierze,	
rodzinie	i	sporcie	rozmawia ANNA KŁoS.

fo
t.	
al
in
ab
ob

ro
w
sk
a.
co
m

Tomasz bojar-Fijałkowski z żoną Moniką, córką patrycją oraz synami: Maksymilianem i leonardem
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CÓż W tyM NoWEgo? Już MoJA 
bAbCIA, PRoStA KobIEtA, SuRoWo 
NAPoMINAŁA SWyCh DoRoSŁyCh 
Już SyNÓW, żE PRÓCZ PRACy MAJą 
tEż DoM, DZIECI I ZDRoWIE, o KtÓ-
RE tRZEbA DbAć. MyśLę, żE W WIE-
Lu DoMACh WE WŁADySŁAWoWIE 

PRZEStRZEgA SIę tAKICh ZASAD. 

To	prawda,	zawsze	podziwiałem	i	chwa-
liłem	tę	obyczajowość.	Niestety	w	obec-
nych,	trochę	zwichrowanych	czasach,	
pojawiło	się	zjawisko	pewnej	nierówno-
wagi,	zwane	pracoholizmem.	Szczególnie	
wśród	ludzi	młodych.

CZyżbyM RoZMAWIAŁA 
Z PRACohoLIKIEM?

Nie	jestem	pracoholikiem,	ale	odpowied-
nie	ułożenie	dnia,	kiedy	kieruje	się	spół-
ką,	pracuje	naukowo,	próbuje	się	znaleźć	
czas	dla	rodziny	i	jeszcze	pomyśleć	o	dzia-
łalności	publicznej,	nie	jest	łatwe.	Zbyt	
intensywne	życie	grozi	wypaleniem.

tEN „WoRK-LIfE bALANCE” MA RA-
toWAć PRZED WyPALENIEM?

Tak,	bo	ten	problem	jest	coraz	częstszy	
i	w	naszym	społeczeństwie	i	w	moim	
pokoleniu.

JESt PAN WCIąż Dość MŁoDy, Choć 
MIAŁAM MożLIWość PANA PoZNAć 

Już Z 10 LAt tEMu...

Rzeczywiście.	Poznaliśmy	się,	kiedy	pra-
cowałem	u	boku	wojewody	Jana	Ryszar-
da	Kurylczyka,	od	którego	dużo	dobrego	
można	się	było	nauczyć,	potem	było	
Ministerstwo	Budownictwa,	autostrada	
A-1	i	cały	czas	równolegle	uczelnie,	na	
których	wykładałem	i	wykładam.

A tERAZ RoZMAWIAMy WE 
WŁADySŁAWoWIE...

Od	przeszło	3	lat	kieruję	spółką	komunal-
ną	ABRUKO,	która	realizuje	głównie	za-
dania	gminy	takie,	jak	budowa	i	naprawy	
dróg,	chodników,	utrzymania	miejskiej	
zieleni,	oczyszczanie	miasta.

to tEż WyMAgA tEgo 

ZbILANSoWANIA?

Tak,	bo	spółka	jest	wielobranżowa,	co	
chwila	pojawiają	się	dodatkowe	tematy,	
a	to	zarządzanie	cmentarzem,	a	to	budo-
wa	skweru,	a	kiedy	indziej	kładki	drew-
nianej	na	Zatoce	Puckiej.	W	tej	pracy	nie	
można	się	nudzić,	tym	bardziej,	że	mamy	
wokół	wielu	tzw.	„życzliwych”.	Na	szczę-
ście	są	też	prawdziwi.	Jak	to	w	życiu.

Co JESt NAJtRuDNIEJSZE, A Co DAJE 
NAJWIęCEJ SAtySfAKCJI Z ZARZą-

DZANIA tą SPÓŁKą?

Najtrudniejsze	jest	zrównoważenie	
oczekiwań	właściciela,	czyli	gminy,	załogi	
i	związków	zawodowych,	kontrahentów	
i	jeszcze	pilnowanie	celów	ekonomicz-
nych.	To	wszystko	przy	niespotykanej	
w	sektorze	prywatnym	ilości	ograniczeń,	
takich	jak:	zamówienia	publiczne,	dyscy-
plina	finansów	publicznych,	czy	dostęp	
do	informacji	publicznej...	Aż	trudno	
nadążyć.

ALE PoZytyWy tEż Są?

Oczywiście,	że	są.	Najwięcej	satysfakcji	
daje	mi	obserwowanie,	jak	tętnią	życiem	
nowe	przestrzenie	publiczne,	które	two-
rzymy.	Te	skwery,	powstające	na	przy-
słowiowym	ściernisku,	wymagają	wiele	
wysiłku	od	całej	naszej	załogi.	Ale	jak	
cieszy	radość	mieszkańców,	widok	tych	
rodzin	i	rozbawionych	dzieci,	które	z	nich	
korzystają!

A PANA DZIECI - ZDAJE SIę, żE tRÓJ-
KA - tEż KoRZyStAJą Z PoDobNyCh 
PLACÓW I uRZąDZEń W PAńSKIM 

toWARZyStWIE? CZy NIE MA NA to 
PAN CZASu?

Właśnie	o	to	chodzi	w	tym	„work-life	
balance”,	żeby	wygospodarować	czas.	
Z	córką	co	tydzień	wspólnie	jeździmy	
konno	i	to	jest	wyłącznie	nasze	przeżycie.	
Z	chłopcami	staram	się	spędzać	sporo	
czasu	w	domu,	ponieważ	starszy	jest	nie-
pełnosprawny,	więc	możliwości	wspólnej	
zabawy	są	ograniczone,	ale	młodszy	
nadrabia	żywiołowością	za	brata.	I	przy	
okazji	od	małego	się	uczy,	że	bratu	należy	
pomagać.

DLA SIEbIE tEż PAN Coś WygoSPo-
DARoWuJE Z tEgo CZASu?

Niezbyt	dużo,	bo	wieczorami	sprawdzam	
prace	dyplomowe	moich	studentów,	ale	
pamiętam,	że	ruch	i	dbałość	o	zdrowie	
jest	koniecznością.	Staram	się	regular-
nie	ćwiczyć,	latem	biegam	po	10	km.	
A	żeby	było	też	coś	dla	rozwoju	umysłu,	
w	drodze	do	pracy	i	z	powrotem	słucham	
audiobooków.	Ponieważ	to	60	km	jazdy	
samochodem	w	jedną	stronę,	to	zdąży-
łem	się	mocno	podciągnąć	w	literaturze.	

DoKtoRAt NAPISAŁ PAN Z PRAWA 
oChRoNy śRoDoWISKA. tAM PoD-
StAWoWyM PoJęCIEM JESt  „ZRÓW-
NoWAżoNy RoZWÓJ”, CZy to PRÓ-

buJE PAN oSIągNąć?

Dokładnie,	zrównoważony	rozwój	siebie	
samego.	Niemniej	prawdą	jest,	że	bez	
codziennej	skrzętnej	pracy	mojej	żony	
w	domu,	bo	przecież	to	na	nią	spada	
większość	niewdzięcznych	domowych	
obowiązków,	bez	mojej	pięknej	dziew-
czyny,	która	nigdy	się	nie	skarży,	miałbym	
w	tym	dziele	niewielkie	szanse.
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W KRęgu WSPÓLNyCh DZIAŁAń Są 
tEż SAMoRZąDy Dość oDLEgŁE oD 

bAŁtyKu? 

-	Gdy	działamy	w	pojedynkę,	sukcesy	są	
mało	widoczne,	a	działalność	niezbyt	
efektywna,	więc	warto	grać	w	drużynie,	
którą	tworzy	Związek	Miast	i	Gmin	Mor-
skich.	To	nie	jest	wyłącznie	związek	samo-
rządów	gmin	położonych	bezpośrednio	

nad	Bałtykiem.	Łączą	nas	wspólne	intere-
sy	w	jakiś	sposób	związane	z	morzem.	

JAKIE Są ZAtEM, PANIE PREZESIE, 
tE NAJWAżNIEJSZE WSPÓLNE 

INtERESy? 

-	Plan	zagospodarowania	przestrzennego	
obszarów	nadmorskich	w	kontekście	
zrównoważonego	rozwoju	obszarów	

przybrzeżnych	to	jeden	z	tematów	ab-
sorbujących	uwagę	ZMiGM	od	dłuższego	
już	czasu.	Złożoność	problemu	i	jego	
niejednoznaczność	w	sferze	interpretacji	
wywołuje	wiele	dyskusji	i	emocji.	Nie	
inaczej	było	podczas	ostatniego	spotka-
nia	delegatów	Związku	Miast	i	Gmin	Mor-
skich,	którzy	przez	dwa	dni	obradowali	
w	Jastarni.	Widoczna	stała	się	współpraca	
gmin	nadmorskich	z	urzędami	morskimi	

samorządy 
razem 
dla 
gospodarki 
morskiej 
i nadmorskiej

Z ANDRZEJEM boJANoWSKIM,	
wiceprezydentem	Gdańska,	
prezesem	Związku	Miast	
i	Gmin	Morskich	rozmawia	
ANNA KŁoS
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w	kwestii	zagospodarowania	przestrzen-
nego	obszarów	morskich,	co	jest	bardzo	
pozytywną	przesłanką	na	przyszłość.

CZy ZWIąZEK ZAJMuJE StANoWI-
SKo WoBEC KoNFlIKTU INTERESóW 

NA StyKu PotRZEb goSPoDARKI 
I oChRoNy śRoDoWISKA?

-	To	bardzo	ostatnio	aktualny	temat	–	nie	
tylko	w	branży	gospodarki	morskiej.	Za-
gospodarowanie	przestrzenne	terenów	
na	obszarach	morskich	Natura	2000	wy-
wołuje	wiele	sytuacji	konfliktowych	i	nie-
porozumień.	Delegaci	Związku,	reprezen-
tujący	mieszkańców	nadmorskich	miej-
scowości,	bardzo	emocjonalnie	odnoszą	
się	do	zapisów,	które	istotnie	ograniczają	
możliwości	czerpania	pożytków	z	morza.	
Związek	Miast	i	Gmin	Morskich	jest	za	
polityką	zrównoważonego	rozwoju	oraz	
ustanawianiem	form	ochrony	środowi-
ska	adekwatnych	do	zagrożenia	i	nie	blo-
kujących	bez	uzasadnionych	powodów	
rozwoju	gospodarczego	oraz	interesu	
społecznego	w	strefach	związanych	z	ob-
szarami	Natura	2000.	Działalność	fanaty-
ków	–	nie	tylko	w	tej	dziedzinie	-	na	ogół	
nie	przynosi	nic	dobrego.

RoZuMIEM, żE DZIAŁALNość 
ZWIąZKu WyMAgA WyWIERANIA 
PEWNyCh NACISKÓW NA oRgANy 
PAńStWoWE, NAKŁANIAJąC JE Do 
PRZyJęCIA oCZEKIWANyCh PRZEZ 
CZŁoNKÓW ZWIąZKu RoZWIąZAń 

PRAWNo-uStRoJoWyCh?

-	To	bardzo	ważne	zadanie	Związku.	
Zawsze	staramy	się	uczestniczyć	w	pro-
cesie	stanowienia	prawa.	W	przypadku	
projektów	nowych	ustaw	rozpatrujemy	
ich	korzystne	i	niekorzystne	dla	naszych	
samorządów	aspekty	i	podejmujemy	
stosowne	interwencje.	Dotyczy	to	
przede	wszystkim	ustawy	o	portach	
i	przystaniach	morskich	czy	o	rybołów-
stwie,	w	tym	bałtyckim.

NoWEJ uStAWy o PoRtACh WCIąż 
NIE MA...

-	Ale	obowiązująca	obecnie	została	
stworzona	przez	czołowych	działaczy	
ZMiGM	i	choć	już	była	nowelizowana	

co	najmniej	9	razy,	wciąż	jest	uważana	
przez	część	samorządów	za	optymalną.	
Osobiście	uważam,	że	kierują	się	one	
pewnym	oportunizmem	–z	apisy	ustawy	
nie	stwarzają	większych	problemów,	
czyli	ustawa	jest	dobra.	Ten	typ	myślenia	
nie	uwzględnia	faktu,	że	w	ten	sposób	
tworzy	się	niewykorzystany	potencjał	
naszych	miast	i	gmin.

CZy MIęDZyNARoDoWE PRZEMIA-
Ny, KtÓRE ZASZŁy Po SoLIDARNo-

śCIoWEJ REWoLuCJI, A PotEM WEJ-
śCIE PoLSKI Do uNII EuRoPEJSKIEJ 
PRZyNIoSŁy KoNIECZNość NoWE-
go PoDEJśCIA Do PotENCJAŁÓW 
goSPoDARCZo-RoZWoJoWyCh 

WASZyCh MIASt I gMIN?

-	Nie	tylko	naszych	–	wszystkich.	Po	
pierwsze,	prócz	tradycyjnych	gałęzi	
gospodarczych	związanych	z	morzem,	
uległy	wzmocnieniu	funkcje	dotąd	trak-
towane	jako	uzupełniające,	a	nawet	mar-
ginalne,	została	dowartościowana	idea	
wykorzystania	walorów	turystyczno-wy-
poczynkowych	poszczególnych	terenów.	
Wyszliśmy	naprzeciw	tym	tendencjom,	
podjęliśmy	szereg	działań,	także	między-
narodowych.	Od	stycznia	2013	Związek	
bierze	udział	w	projekcie	MARRIAGE,	
realizowanym	w	ramach	programu	Po-
łudniowy	Bałtyk.	Jego	założeniem	jest	
wypromowanie	wybrzeża	południowego	

Bałtyku	jako	obszaru	ciekawego	z	punktu	
widzenia	turystyki	wodnej	i	zwiększenia	
liczby	żeglarzy	odwiedzających	jego	
porty	i	przystanie	morskie.	W	ramach	
projektu	przewidziane	jest	stworzenie	
wspólnej	marki	South	Coast	Baltic,	pod	
którą	występować	będą	porty	i	przy-
stanie	z	czterech	krajów	południowego	
wybrzeża.

JAK to WygLąDA Z PuNKtu WIDZE-
NIA JEDNEgo WoJEWÓDZtWA – NP. 

PoMoRSKIEgo?

-	Niedawno,	w	ramach	tego	projektu	
Związek	zorganizował,	przy	współpracy	
z	Narodowym	Centrum	Żeglarstwa	AW-
FiS	w	Gdańsku,	warsztaty	szkoleniowe	
dla	operatorów,	menedżerów	oraz	pra-
cowników	marin	i	przystani	z	wojewódz-
twa	pomorskiego,	a	także	przedstawicieli	
gmin	nie	należących	do	Związku,	a	mają-
cych	w	swej	pieczy	obszar	realizowanej	
aktualnie	inwestycji	o	nazwie	„Pętla	
Żuławska”.	Głównym	tematem	rozważań	
był	sposób	zarządzania	marinami,	ich	
promocja	i	zastosowanie	innowacyjnych	
rozwiązań	mających	podnieść	umiejęt-
ności	zarządzania	tymi	obiektami	i	przy-
ciągania	do	nich	turystów.	Korzystaliśmy	
przy	tej	okazji	z	doświadczeń	niemiec-
kich.	Ma	powstać	podręcznik	w	polskiej	
wersji	językowej	dotyczący	zarządzania	
marinami.
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ZMiGM	został	utworzony	w	1991	roku	
jako	kontynuacja	działań	Związku	Go-
spodarczego	Miast	Morskich,	powo-
łanego	w	1947	roku	przez	Eugeniusza	
Kwiatkowskiego	i	Witolda	Bublewskie-
go,	jako	wspólny	organizm	jednoczący	
pobrzeża:	szczecińskie,	koszalińskie	
i	gdańskie	–	to	ostatnie	wraz	z	Elblą-
giem	i	jego	otoczeniem.	Tendencje	jed-
noczące	w	ostatnich	czasach	wzmocniły	
się.	W	2011	roku,	w	Szczecinie,	Związek	
Miast	i	Gmin	Morskich	zawarł	poro-
zumienie	o	współpracy	z	pokrewnymi	
organizacjami:	Ligą	Morską	i	Rzeczną,	
Stowarzyszeniem	na	Rzecz	Miast	i	Gmin	
Nadodrzańskich	i	Związkiem	Miast	
Nadwiślańskich.	

SKoRo MÓWIMy o żEgLARStWIE, 
ChybA IStotNy JESt WKŁAD ZMIgM 

W uRAtoWANIE PRZED CAŁKoWI-
tyM ZNISZCZENIEM SŁyNNEgo żA-

gLoWCA „gENERAŁ ZARuSKI”? 

-	Oczywiście.	Uczestniczyliśmy	jako	
partner	gdańskiego	MOSiR-u	w	zbiórce	
funduszy	na	jego	renowację	i	wyposa-
żenie,	potem	na	eksploatację	i	mamy	
przywilej	organizowania	rejsów	dla	dzieci	
i	młodzieży.	Odbył	się	już	jeden	taki	
rejs,	planowane	są	kolejne.	Podjęliśmy	
inicjatywę,	aby	w	każdej	spośród	gmin	
i	miast	naszego	Związku	nasi	delegaci	
wytypowali	jedną	szkołę	objętą	patrona-
tem	ZMiGM,	z	którą	współpraca	będzie	
najbardziej	intensywna.

W PoJęCIu ZAgoSPoDARoWANIA 
REKREACyJNo-tuRyStyCZNEgo 

tERENu MIEśCI SIę NIE tyLKo 
żEgLARStWo?

-	W	tej	kategorii	każda	gmina	ma	swoje	
pomysły.	Dotyczą	one	nie	tylko	turystyki	
wodnej	(morskiej,	ale	i	w	obrębie	akwe-
nów	śródlądowych),	a	także:	wędkarskiej,	
rowerowej,	pieszej,	ponadto	wykorzysta-
nia	regionalnych	atrakcji,	organizowania	
imprez,	które	mogą	być	miejscową	mar-
ką.	Przykładem	choćby	projekt	„Gdańsk	
–	Światową	Stolicą	Bursztynu”.

o ZWIąZKu:

Docieramy do źródeł, 
prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.

To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród 
przedsiębiorców.

Prosimy o przesłanie skanu lub kopii tego formularza na:
e-mail: redakcja@expressy.pl, fax na nr 58 736 16 92 
lub adres: Redakcja NORdApREss, Al. zwycięstwa 24, 89-219 gdańsk

Zapraszamy do korzystania 
z prenumeraty magazynu 
eXPreSS BiZneSU
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KońCZąCA SIę KADENCJA to oKA-
ZJA Do WSZELKIEgo RoDZAJu 

PoDSuMoWAń. JAK PAN oCENIA 
MINIoNy RoK?

-	Ta	kadencja	była	bardzo	ciężka.	
Przede	wszystkim	dlatego,	że	po	swoich	
poprzednikach	otrzymałem	blisko	300-
milionową	dziurę	w	budżecie	miasta.	
Do	tego	krótka	kadencja	rządzi	się	
swoimi	prawami.	Radni	opozycji	byli	
bardziej	zainteresowani	prowadzeniem	
kampanii	wyborczej	w	trakcie	sesji,	niż	
działaniem	ponad	podziałami	na	rzecz	
miasta.

najWażniejsi są 

mieszkańcy

WyWIAd

Z JERZyM WILKIEM,	
prezydentem	Elbląga	
rozmawia	ANNA KŁoS

W tEJ KRÓtKIEJ KADENCJI, MIMo 
BRAKU WSPARCIA ZE STRoNY oPo-
ZyCJI, uDAŁo MI SIę PRZyCIągNąć 
Do MIAStA KILKu INWEStoRÓW, 
RoZPoCZąŁEM tEż buDoWę KoM-
PLEKSu bASENÓW. MIESZKAńCy 
DoStRZEgLI, żE RZąDZIć MIAStEM 
MożNA W SPoSÓb oSZCZęDNy I oD-
PoWIEDZIALNy - MÓWI JERZy WILK, 
PREZyDENt ELbLągA W RoZMoWIE 
PoDSuMoWuJąCEJ JEgo PÓŁtoRA-
RoCZNą KADENCJę.
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byŁy SytuACJE, KIEDy RADNI NIE-
ZALEżNIE oD PRZyNALEżNośCI Po-
LItyCZNEJ, gŁoSoWALI WSPÓLNIE?

-	Radni	zaakceptowali	np.	zapropono-
wane	przeze	mnie	obniżki	czynszów	
i	biletów	komunikacji	miejskiej.	W	tym	
przypadku	nie	mogli	jednak	postąpić	
inaczej.	Blisko	100-stuprocentowa	pod-
wyżka,	jaką	wprowadziła	w	poprzedniej	
kadencji	Platforma	Obywatelska,	była	
dla	ludzi	nie	do	przyjęcia.	Podobnie	
rzecz	wyglądała	z	podwyżką	cen	bi-
letów	komunikacji	miejskiej,	która	
była	procentowo	najwyższa	w	Polsce!	
Najliczniejszą	grupę,	korzystającą	na	
co	dzień	z	komunikacji,	stanowią	dzieci	
i	młodzież.	I	to	właśnie	w	rodziny	ude-
rzyła	ta	podwyżka.
Niestety,	w	wielu	innych	przypadkach	
mogłem	liczyć	tylko	na	poparcie	rad-
nych	Prawa	i	Sprawiedliwości.	Tak	było	
np.	przy	pierwszej	próbie	sprzedaży	
działek	pod	inwestycje	na	Lotniczej,	
czy	przy	projekcie	likwidacji	straży	
miejskiej.

INWEStyCJE, NoWE MIEJSCA PRA-
Cy, to JESt to, CZEgo oCZEKuJą 

MIESZKAńCy. PoD tyM WZgLęDEM 
KADENCJA byŁA uDANA.

-	Za	moich	poprzedników	na	Modrzewi-
nie	funkcjonowały	trzy	firmy.	Podczas	
mojej,	przypominam	półtorarocznej	
prezydentury,	decyzję	o	inwestowaniu	
podjęły	cztery	nowe	firmy	–	w	tym	Aco-
ustics,	który	już	rozpoczął	produkcję.	
Nowa	firma	jest	również	w	obiektach	
przy	ul.	Lotniczej.	I	gdyby	radni	opozycji	
nie	wstrzymali	sprzedaży	znajdujących	
się	tam	działek,	byłoby	ich	już	więcej.

W JAKI SPoSóB WSPIERA PAN lo-
KALNyCh PRZEDSIębIoRCÓW?

-	Przede	wszystkim	regularnie	spoty-
kam	się	z	elbląskimi	przedsiębiorcami	
i	to	nie	tylko	z	tymi	największymi.	
Mówię	m.	in.	o	comiesięcznych	spo-
tkaniach	w	Elbląskim	Parku	Technolo-
gicznym	z	przedstawicielami	różnych	
branż.	Dzięki	temu	wiem,	jakie	są	ich	
oczekiwania,	co	utrudnia	im	funkcjo-
nowanie,	także	jeśli	chodzi	o	funk-
cjonowanie	urzędu.	Z	drugiej	strony	
przedsiębiorcy	na	bieżąco	otrzymują	
informację	m.	in.	na	temat	możliwo-
ści	pozyskiwania	finansów	ze	źródeł	
zewnętrznych,	czy	ulg,	jakie	mogą	uzy-
skać	z	miasta.
Powołałem	też	Elbląską	Radę	Klastrów,	
która	skupia	około	150	lokalnych	
przedsiębiorców	zatrudniających	w	su-
mie	2,5	tysiąca	osób.	To	bardzo	ważne	
przedsięwzięcie,	ponieważ	w	nowej	
perspektywie	unijnej	właśnie	zrzesze-
nia	firm	będą	mogły	liczyć	na	znaczące	
środki.

WRÓćMy Do fINANSÓW MIAStA: 
oSZCZęDNE goSPoDARoWANIE 

byŁo JEDNyM Z gŁÓWNyCh PANA 
hASEŁ WyboRCZyCh. Co tu uDA-

Ło SIę ZRobIć?

-	Zrezygnowałem	z	etatu	jednego	
wiceprezydenta	i	doradców,	a	mój	
poprzednik	miał	np.	trzech	doradców.	
Ograniczyłem	do	minimum	wzrost	
zatrudnienia.	To	przyniosło	wymierne	
korzyści.
Pismo	Samorządu	Terytorialnego	
„Wspólnota”	co	roku	przygotowuje	
ranking	wydatków	ponoszonych	na	

utrzymanie	administracji	w	przeli-
czeniu	na	jednego	mieszkańca	po-
szczególnych	gmin.	Na	pierwszych	
miejscach	tego	rankingu	są	miasta	
z	najmniejszymi	wydatkami	na	admi-
nistrację.	Elbląg	wcześniej	zajmował	
miejsca	w	drugiej	dziesiątce	tego	ran-
kingu,	15-17.	Gwałtowny	wzrost	wy-
datków	na	administrację	odnotowano	
po	roku	2010,	gdy	do	władzy	doszła	
Platforma	Obywatelska.	W	2012	roku	
nasze	miasto	spadło	na	29	miejsce.	Po	
wprowadzonych	przeze	mnie	oszczęd-
nościach	w	2013	roku,	Elbląg	awanso-
wał	aż	o	5	miejsc	na	24	lokatę.	Jestem	
przekonany,	że	w	rankingu	za	2014	rok	
awansujemy	o	kolejne	miejsca.

DZIuRA W buDżECIE PoKRZyżo-
WAŁA PLANy INWEStyCyJNE.

-	Utrudniła	je,	ale	to	nie	znaczy,	że	nic	
nie	udało	się	zrobić.	Przede	wszystkim	
musieliśmy	jednak	dokończyć	inwe-
stycje	drogowe,	które	przez	dwa	lata	
paraliżowały	ruch	w	mieście.
Przy	ulicy	Moniuszki	powstaje	Cen-
trum	Rekreacji	Wodnej.	A	we	wrześniu	
został	wybrany	wykonawca,	który	
opracowuje	koncepcję	tunelu	lub	
wiaduktu	łączącego	dzielnicę	Zatorze	
z	centrum.	Do	30	maja	2015	roku	bę-
dzie	również	gotowa	dokumentacja	
niezbędna	do	rozpoczęcia	budowy	
wybranego	połączenia.	Kolejnym	kro-
kiem	będzie	realizacja	wybranej	kon-
cepcji.	Do	końca	listopada	powstanie	
połączenie	ul.	Lotniczej	z	Akacjową.	
To	pozwoli	mieszkańcom	na	wyjazd	
z	dzielnicy	w	kierunku	węzła	Wschód	
bez	konieczności	stania	w	korkach	
przed	szlabanami.

WyWIAd
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CHrońmY 
kaszubskie 

jeziora!
Z JANEM CZAPIEWSKIM,	prezesem	firmy	Radbur	z	Somonina	
rozmawia	RAfAŁ KoRbut. 
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KRąg JEZIoR RADuńSKICh tWoRZy 
12 JEZIoR, KtÓRE RoZCIągAJą SIę 
NA obSZARZE 2 tyS. hEKtARÓW. 

JAKIE ZNACZENIE MAJą tE JEZIoRA 
DLA CAŁEgo PoMoRZA?

-	Ogromne.	Stąd	rzeką	Radunią	płynie	
woda	pitna	dla	Trójmiasta,	od	jakości	
wód	w	tych	jeziorach	zależy,	co	będzie	
lecieć	z	kranów	mieszkańców	Gdańska.	
Ujęcie	wody	pitnej	dla	gdańszczan	znaj-
duje	się	bowiem	w	Straszynie.	Pętla	
jezior	raduńskich	to	180	mln	m	sześć.	
wody,	o	stan	której	trzeba	stale	dbać!	
I	ok.	60	mln	m	sześć.	z	tego	płynie	wła-
śnie	do	Gdańska.	

CZy MIESZKAńCy tRÓJMIAStA 
Mogą być ZAtEM PEWNI, żE 

WoDA, KtÓREJ użyWAJą I PIJą NA 
Co DZIEń, JESt CZyStA?

-	Tak,	to	woda	o	najwyższej	klasie	czy-
stości,	płytka,	dobrze	natleniona.	

MÓWI PAN, żE WoDA Z Po-
WIERZChNI JESt NAJCZyStSZA. 

A Co SIę DZIEJE W gŁębSZyCh PAR-
tIACh JEZIoR?

-	Tu	już	jest	gorsza	sytuacja.	Aby	to	wy-
tłumaczyć,	muszę	najpierw	wyjaśnić,	
że	woda	nie	jest	przez	cały	rok	jedna-
kowa,	tylko	zmienia	się	w	zależności	od	
pór	roku.	Wiosną	z	dna,	nagrzewając	
się,	wypływa	w	górę	i	miesza	się	z	po-
wierzchniową.	Jesienią	jest	odwrotnie.	
Do	tego	dochodzi	jeszcze	wiatr,	który	
poruszając	powierzchnią	wody	miesza	
ją,	natlenia	i	w	ten	sposób	oczyszcza.	
To	jednak	za	mało,	aby	zneutralizować	
zanieczyszczenia	z	dna	jezior.	Woda	
w	zależności	od	pory	roku	zmienia	
wodę	–	z	niebieskiej	staje	się	zielona.	
Od	czego?	Od	glonów,	które	nadmier-
nie	rozrastają	się	właśnie	z	powodu	
zanieczyszczenia.	

SKąD SIę bIoRą tE ZANIECZySZCZE-
NIA, JAKIEgo Są RoDZAJu?

-	Winni	są	tu	ludzie.	Gęsta	zabudowa	
na	brzegach	jezior	(na	2	tys.	hektarów	
przypada	ponad	6	tys.	posesji),	domki	
jednorodzinne	i	letniskowe	niepodłą-
czone	do	kanalizacji,	a	często	nawet	
nie	posiadające	szamba.	Ścieki	od-
prowadzane	są	niestety	pośrednio	do	
wody.	Gdyby	wszyscy	mieli	prawidłowe	
szamba	lub	kanalizację	to	nie	byłoby	
problemu.	Do	tego	dochodzi	jeszcze	
zanieczyszczenie	z	przenawożenia	pól.	
Nawozy,	sypane	przez	rolników,	są	
spłukiwane	przez	deszcz	i	spływają	do	
zbiorników	wodnych.	

ALE PRZECIEż WCIąż SŁySZy SIę 
o INWEStyCJACh – WŁAśNIE buDo-

WIE KANALIZACJI, oCZySZCZALNI 
śCIEKÓW, ItD. 

-	Tak,	ale	dotyczy	to	obszarów,	gdzie	

jest	zabudowa	o	określonej	gęstości.	
Nad	brzegami	jest	natomiast	mniejsze	
zagęszczenie,	a	właściciele	prywatni	
często	–	aby	oszczędzić	–	nie	budują	
szczelnych	szamb	lub	przydomowych	
oczyszczalni	ścieków,	ale	nielegalnie	
spuszczają	ścieki	do	rzek	i	jezior.	Oprócz	
tego	sporo	inwestycji	prowadzonych	na	
akwenach	i	przy	brzegach	związana	jest	
jednak	nie	z	ekologią	i	ochroną	wód,	
ale	bardziej	z	turystyką	i	rekreacją.	Są	
to	obiekty,	które	umożliwiają	upra-
wianie	sportów	wodnych.	A	to	z	kolei	
nie	jest	korzystne	dla	ryb,	gdyż	stale	
zmniejsza	się	obszar,	gdzie	ryby	mogą	
żyć	i	rozmnażać	się.	

WŁAśNIE – Ryby. PAńSKA fIRMA 
ZAJMuJE SIę M.IN. RyboŁÓW-
StWEM. JAK PAN oCENIA: CZy 

W KASZubSKICh JEZIoRACh PRZy-
byWA, CZy RACZEJ ubyWA Ryb?

-	Niestety	ubywa	i	winne	temu	jest	
zanieczyszczenie	wody.	Dopóki	z	tym	
sobie	nie	poradzimy	i	nie	usuniemy	
źródeł	zanieczyszczeń,	nie	możemy	
nawet	zarybiać	akwenów.	Bo	przecież	
nie	wpuścimy	ryb	do	ścieków,	gdyż	one	
i	tak	nie	przeżyją.	Mamy	własną,	no-
woczesną	wylęgarnię,	ale	przecież	ryby	
potrzebują	przestrzeni	i	czystej,	natle-
nionej	wody.	Tymczasem	właśnie	z	tym	
tlenem	jest	problem.	Zanieczyszczenia	
powodują	nadmierny	rozrost	glonów	
i	te	glony	zużywają	cały	tlen.	Na	dnie	
zbiornika	powstają	strefy	beztlenowe,	
w	których	ginie	praktycznie	całe	życie.	

JAKIE WIęC DZIAŁANIE PoWINNo 
SIę PoDJąć, Aby PoPRAWIć Sytu-
ACJę I ZAtRZyMAć DALSZE ZANIE-

CZySZCZANIE JEZIoR?

-	Przede	wszystkim	kontrola	i	konse-
kwentne	egzekwowanie	przestrzegania	
przepisów,	dotyczących	ochrony	śro-
dowiska,	od	właścicieli	posesji.	I	w	ten	
sposób	wyeliminowanie	źródeł	zanie-
czyszczeń,	czyli	nielegalnego	spuszcza-
nia	ścieków.	Musimy	o	tę	wodę	dbać,	
to	nasze	wspólne	dobro.	Te	jeziora	oraz	
rzeki	to	i	turystyka,	i	rybołówstwo,	i	na-
turalne	walory	przyrodnicze,	i	woda,	
którą	piją	mieszkańcy	Trójmiasta.
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-	Chociaż	oceniamy	perspektywy	przy-
szłego	roku	pozytywnie,	przewidujemy	
wzrost	gospodarczy	w	wysokości	ok.	4	
%	PKB,	inflację	nie	więcej	niż	2	%,	biz-
nesowi	nie	będzie	łatwo,	a	bezrobocie,	
szczególnie	wśród	młodych,	wcale	się	
nie	zmniejszy	–	stwierdził	na	samym	
początku	październikowego	spotkania	
członków	Loży	Gdańskiej	Business	
Centre	Club,	prezes	Marek	Goliszewski,	
przedstawiciel	warszawskiej	centrali.
  
Głównym	problemem,	z	którym	muszą	
się	borykać	przedsiębiorcy,	są	pozapła-
cowe	koszty	pracy,	sięgające	45	–	48	%.	
Dług	publiczny	państwa	wciąż	rośnie,	
a	przedsiębiorcy	nie	zwiększają	zatrud-
nienia,	bo	wiedzą,	że	to	obciążenie	
finansów	firm.

Wśród	innych	postulatów,	zgłaszanych	
z	sali	przez	członków	BCC,	było	jeszcze:	
domaganie	się	skrócenia	czasu	oczeki-
wania	na	zwrot	VAT-u	do	dwóch,	mak-
symalnie	trzech	tygodni,	możliwości	
czasowego	odroczenia	płatności	ZUS,	
gdy	firma	nie	ma	dochodów,	wstrzy-
mania	zalewu	ustaw	i	podniesienia	ich	
precyzyjności.	
Postulaty	te,	jak	oznajmił	prezes	Go-
liszewski,	pojawiają	się	podczas	jego	
podróży	w	każdym	województwie,	
a	nawet	już	zostały	spisane	i	złożone	na	
ręce	Janusza	Piechocińskiego,	ministra	
gospodarki	i	wicepremiera	z	prośbą	
o	ich	wdrożenie.	
Dużo	było	narzekań	na	funkcjonowanie	
aparatu	sprawiedliwości,	poczynając	
od	sposobu	doręczania	pism	sądowych,	

gdzie	dwukrotne	awizo	jest	uważane	
za	dowód	doręczenia.	Protestowano	
w	imieniu	pokrzywdzonych	w	wyniku	
spektakularnych	akcji	służb	specjal-
nych,	efektownych	aresztowań	z	któ-
rych	później,	jak	się	okazuje,	nic	nie	
wynika,	tzw.	śledztwom	trałowym	orga-
nizowanym	na	zasadzie:	szeroko	zacią-
gnąć	sieć,	a	nuż	coś	się	złowi.	Wszystko	
to	wprowadza	firmy	w	stan	kłopotów,	
a	nawet	upadłości.	
Marek	Goliszewski	zapewniał,	że	orga-
nizacja	BCC	spełnia	i	chce	dalej	spełniać	
rolę	polisy	bezpieczeństwa	dla	biznesu,	
więc	prosi	o	zgłaszanie	przypadków,	
gdy	firma	jest	w	niebezpieczeństwie,	
a	jej	byt	jest	zagrożony,	szczegól-
nie	w	kontekście	działań	Urzędów	
Skarbowych.

Co uwiera 
biznesmenów

TEKST: Anna	Kłos|	ZDJęCIE: Cezary	Piwowarski	(pl.wikipedia.org)

MAREK gOlIszEWsKI, pREzEs bUsINEss CENTRE ClUb, 
spOTKAł sIę z pOMORsKIMI pRzEdsIębIORCAMI. spO-
TKANIE z szEFEM bCC zORgANIzOWANO W OlIVIA bUsI-
NEss CENTRE z INICJATyWy gdAńsKIEJ lOży bCC.

Konferencja „Innowacyjna Europa”, 
z udziałem ekspertów z najbardziej 
innowacyjnych gospodarek świata, 
przedstawicieli polskiego biznesu, nauki 
i administracji publicznej odbyła się 
w gdańsku. 

Spotkanie	to,	organizowane	przez	firmy	
PwC	i	Intel,	towarzyszyło	Europejskiemu	
Forum	Nowych	Idei.	Wciąż	istnieje	po-

trzeba	stworzenia	odpowiednich	regu-
lacji	w	zakresie	własności	intelektualnej,	
transferu	technologii	oraz	warunków	
działania	komercyjnych	ośrodków	ba-
dawczo-rozwojowych	w	Polsce.	Dlatego	
też	środowiska	biznesowe,	naukowe	oraz	
administracja	publiczna	zainicjowały	trój-
stronną	dyskusję	na	temat	zacieśnienia	
współpracy	i	zwiększenia		innowacyjności	
polskiej	gospodarki.	Zakres	tematyczny	

więCej InnoWacJI w PolsCe konferencji	objął	m.	in.	tematy:	„Eko-
system	dla	innowacji	-	w	jaki	sposób	
stworzyć	ekosystem	przyjazny	innowacji”,	
„Ekspansja	innowacji	-	nowe	formy	i	dro-
gi	innowacji”,	„Sukcesy	B+R	w	kluczowych	
sektorach	-	nowy	krajobraz	sektora	wła-
sności	intelektualnej”,	„Dlaczego	młode	
firmy	i	duże	korporacje	potrzebują	się	
nawzajem?”	oraz	„Finansowanie	innowa-
cji”.	Do	Gdańska	zaproszono	wielu	prele-
gentów	z	USA,	Singapuru,	Izraela	i	Europy	
Zachodniej,	którzy	podzielili	się	swoją	
wiedzą	i	doświadczeniem.
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Każdy	z	prelegentów	odniósł	sukces	
w	biznesie	i	zdecydował	się	podzielić	
swoją	wiedzą.	Konferencję,	w	któ-
rej	uczestniczyło	ok.	pół	tys.	osób,	
poprowadzili	Olivier	Janiak	i	Jakub	
Wesołowski.
Nazwa	“Show	me,	don’t	tell	me”	nie	
jest	przypadkowa.	Prelegenci	dali	ze	
sceny	taką	wiedzę,	że	każdy	będzie	
wiedział,	jak	ją	wykorzystać	w	swo-
im	biznesie.	To	nie	będą	to	kolejne	

notatki	schowane	po	szkoleniu	do	
szuflady.	Mówcy	pokazali	bowiem,	
jak	działać,	aby	coś	zmienić	w	swoim	
życiu.	
Wydarzenie	było	skierowane	do	
osób	działających	w	MLM	(w	mar-
ketingu	sieciowym),	prowadzących	
własny	biznes,	szukających	pomysłu	
na	siebie	lub	chcących	coś	zmienić	
w	swoim	życiu.	Kolejna	konferencja	
–	w	marcu	przyszłego	roku.

Pokaż, Nie mów
„shOW ME, dON’T TEll 
ME” TO JEdyNA W sWO-
IM ROdzAJU KONFEREN-
CJA, KTóRA OdbyłA sIę 
W sOpOCKIM hOTElU 
shERATON.

szkolenie odbywało się przy użyciu nowoczesnych metod 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIA: Rafał	Korbut
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Walczą	o	swoje	miejsce	w	życiu	społecz-
nym,	o	możliwość	swobodnego	poru-
szania	się	po	mieście,	o	miejsce	w	edu-
kacji,	prawo	do	zainteresowań	i	pasji,	
a	przede	wszystkim	o	miejsca	pracy.	
Kto?	Ludzie	niepełnosprawni.	Chwała	
tym,	którzy	im	to	wszystko	zapewniają	
i	ułatwiają.	Celem	konkursu	„Lodoła-
macze	2014”	jest	nagrodzenie	przedsię-
biorstw	zatrudniających	osoby	niepeł-
nosprawne,	tworzących	nowe	miejsca	
pracy	lub	podnoszących	ich	standard.	
Lodołamacz	to	firma,	instytucja	i	orga-
nizacja	przełamująca	stereotypy	i	uprze-
dzenia	związane	z	zatrudnieniem	osób	
niepełnosprawnych.	
Główna	organizatorka	konkursowej	
gali	-	Monika	Tykarska,	prezes	Fundacji	
Aktywizacji	Osób	Niepełnosprawnych	
powiedziała:
-	W	przyszłym	roku,	na	jubileuszowej	
dziesiątej	gali	będzie	o	nas	jeszcze	gło-

śniej.	Kapituła	może	nagrodzić	ze	wzglę-
dów	regulaminowych	jedynie	kilka	firm,	
jednak	wszystkie,	które	zatrudniają	
osoby	z	niepełnosprawnością,	niech	się	
czują	zwycięzcami,	bo	stwarzają	wa-
runki	dla	ich	integracji,	dają	szansę	na	
pełne	uczestnictwo	w	życiu	społecznym.
Ewa	Kamińska,	zastępca	prezydenta	
Gdańska,	zaskoczyła	wszystkich	stwier-
dzeniem,	że	chciałaby,	aby	kolejny	kon-
kurs	był	już	ostatnim.	Dlaczego?	Żeby	
nie	było	już	żadnych	lodów	do	przeła-
mywania,	a	zatrudnianie	osób	niepełno-
sprawnych	stało	się	zupełnie	naturalną	
rzeczywistością.
Niestety	nikt	nie	wierzył,	aby	coś	takie-
go	stało	się	możliwe	w	tak	krótkim	cza-
sie.	Wyraził	to	dyplomatycznie	Dariusz	
Majorek,	dyrektor	Oddziału	Pomor-
skiego	PFRON:	–	Konkurs	jest	jednak	
potrzebny,	dużo	zmienia	się,	ale	jeszcze	
daleka	droga	do	normalności.

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJęCIE:	Anna	Kłos

KAtEgoRIA otWARty RyNEK
I	miejsce	–	Jan	Kubić,	Gdańsk
II	miejsce	–	Kancelaria	Doradztwa	Podatkowego	LEGIS	Sp.	z	o.o.	Sp.	k.,	Gdańsk
III	miejsce	–	Swissmed	Centrum	Zdrowia	S.A.,	Gdańsk

SuPER LoDoŁAMACZ 2014
Polskie	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Osób	z	Upośledzeniem	Umysłowym,	Gdańsk

LoDoŁAMACZ SPECJALNy 2014
Małgorzata	Rybicka	–	przewodnicząca	Stowarzyszenia
	 	 					Pomocy	Osobom	Autystycznym,	Gdańsk

Walczą ze społecznym 

zlodowaceniem
W sAlI JAzzOWEJ pOlsKIEJ FIlhARMONII bAłTyCKIEJ W gdAńsKU 

MIAł MIEJsCE FINAł IX pOMORsKIEgO KONKURsU „lOdOłAMACzE 2014”. 

Roman Walasiński (z prawej), 
prezes zarządu swissmed Centrum 
zdrowia s.A., otrzymał wyróżnienie 

z rąk stanisława szwabskiego, prze-
wodniczącego Rady Miasta gdyni

KAtEgoRIA INStytuCJA
I	miejsce	–	Gdańskie	Stowarzyszenie	Kobiet	Amazonki,	Gdańsk
II	miejsce	–	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Integracji	
	 			Centrum	Integracji,	Gdynia
III	miejsce	–	Pomorski	Oddział	Okręgowy	Polskiego	
	 					Czerwonego	Krzyża,	Gdańsk

KAtEgoRIA ZAKŁAD PRACy ChRoNIoNEJ
I	miejsce		–	Klimawent	S.A.,	Gdynia	
II	miejsce	–	Piekarnia	Wyrób	i	Sprzedaż	
																						Tadeusz	Jakubowski,	Sławno

LauREacI KonKuRsu loDołamaCZe 2014
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Zwycięskim	projektem	został	gdyński	
„InfoBox	–	Obserwatorium	Zmian”.	
To	już	dziewiąta	edycja	konkursu,	
który	organizowany	jest	przez	Zarząd	
Województwa	Pomorskiego.	Do	te-
gorocznej	edycji	zgłoszono	34	przed-
sięwzięcia	reprezentujące	różne	skale	
i	formy	zagospodarowania	przestrzeni.	
Inicjatywa	ma	na	celu	podnosze-
nie	jakości	przestrzeniu	publicznej,	
która	w	znacznym	stopniu	wpływa	
na	poziom	atrakcyjności	danego	ob-

szaru	oraz	na	komfort	życia	lokalnej	
społeczności.
Gdyński	projekt	„InfoBox	–	Obser-
watorium	Zmian”,	został	doceniony	
m.in.	za	nowoczesną	i	innowacyjną	
formę,	stworzenie	miejsca	spotkań	
oraz	znakomite		rozwiązanie	zagospo-
darowania	przestrzeni	śródmiejskiej,	
spełniające	oczekiwania	użytkowników	
w	różnym	wieku	i	o	różnych	zainte-
resowaniach.	Ponadto	wyróżnieniem	
I	stopnia	nagrodzone	zostały	miasto	

Ustka	za	projekt	„Kładka	nad	Kana-
łem	Portowym”	,	gmina	Kosakowo	za	
„Ogólnopolską	Aleję	Zasłużonych	Ludzi	
Morza	w	Rewie”.	Komisja	przyznała	
również	trzy	wyróżnienia	II	stopnia,	
a	otrzymały	je:	gmina	Starogard	Gdań-
ski	za	przedsięwzięcie	„Grodzisko	
Owidz”,	gmina	Kościerzyna	–	„Cen-
trum	wsi	Kaliska	Kościerskie”	oraz	
gmina	Puck,	na	terenie	której	zrealizo-
wano	przedsięwzięcie	„Park	Kulturowy	
–	Osada	Łowców	Fok	w	Rzucewie”.

Infobox 
doceniony przez marszałka

ROzsTRzygNIęTO KONKURs „NAJlEpszA pRzEsTRzEń 
pUblICzNA WOJEWódzTWA pOMORsKIEgO”.

W konkursie wygrał gdyński Infobox

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIA: Sylwia	Szumielewicz-Tobiasz
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Wieczór	poprowadził	Jarosław	Waś-
kiewicz,	redaktor	naczelny	portalu	
Biznesnafali.pl.	Po	ostatnim	spotka-
niu	„Sukces	Pisany	Szminką”	z	Olgą	
Kozierowską,	tym	razem	przyszła	
kolej	na	wieczór	z	laureatką	plebi-
scytu	„Sukces	Roku”,	„Dyrektorem	
Marketingu	Roku”,	jurorką	konkursu	
„Idea	Awards”,	„Golden	Arrow”,	
„Osobowością	Roku”	–	Gabrielą	
Antczak.	
Tematyka	była	zróżnicowana	–	nie	
zabrakło	zagadnień		biznesowo-mar-
ketingowych,	ale	także	spraw	„z	ży-
cia	wziętych”.	Panie	z	uwagą	słuchały	
prelekcji	i	chętnie	zadawały	pytania.	

Dodajmy,	że	tytuł	„Dyrektor	Mar-
ketingu	Roku”	przyznawany	jest	
utalentowanym	i	jednocześnie	
niebanalnym	osobowościom,	które	
dzięki	swym	działaniom	wpłynęły	
na	sukces	rynkowy	firm.	„Dyrektor	
Marketingu	Roku”	nie	tylko	musi	
być	dobrym	szefem,	ale	również	
wartościowym	człowiekiem	i	osobą,	
której	nie	są	obce	istotne	problemy	
społeczne.	Laureatka	wynikami	swo-
jej	pracy	przebiła	zacne	grono	Dyrek-
torów	Marketingu	firm	wielu	branż	i		
została	uhonorowana	tytułem	w	ka-
tegorii:	„Wyjątkowa	efektowność	
przy	niskim	budżecie”.

marka jest 

kobietą

TEKST: Dorota	Korbut|	ZDJęCIE: Rafał	Korbut

WIECzóR bIzNEsOWy z NIEzWyKłyM gOśCIEM, 
gAbRIElą ANTCzAK, „OsObOWOśCIą ROKU” 
ORAz „dyREKTOREM MARKETINgU ROKU” Od-
był sIę W hOTElU NAdMORsKIM W gdyNI.  

Ilona Adamska była bohaterką 
drugiego wieczoru w ramach cyklu 
„Marka jest kobietą”. 

Spotkanie	odbyło	się	tradycyjnie	w	ho-
telu	Nadmorski	w	Gdyni.	Ilona	Adamska	
to	laureatka	konkursu	„Kobiecy	biznes	
2014”,	ambasadorka	„Przedsiębiorczo-
ści	Kobiet	2014”,	„Autorka	Roku	2013”,	
wydawca	i	redaktor	naczelna	trzech	
prestiżowych	magazynów:	„Imperium	
Kobiet”,	„Law	Business	Quality”	i	„Egypt	
Exclusive”.	

o konkurencji 
w BiZNesie i Nie tYlko

TEKST: Dorota	Korbut
ZDJęCIE: materiały	prasowe

W	programie	wieczoru	znalazły	się	m.	
in.	rozmowy	o	marce	w	życiu	i	w	bizne-
sie	oraz	liczne	niespodzianki.
Szczególne	emocje	wzbudziła	dyskusja	
o	–	nie	zawsze	uczciwych	–	metodach	
konkurencji	w	biznesie.	Po	oficjalnej	
części	przyszła	pora	na	część	mniej	ofi-
cjalną,	przy	poczęstunku	i	loterii	z	atrak-
cyjnymi	nagrodami.

Ilona Adamska, laureatka 
m. in. konkursu „Kobiecy biznes 2014”
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Październik	to	miesiąc	wyjątkowy	dla	
Polskiego	sportu	i	to	nie	tylko	za	sprawą	
wygranego	meczu		polskiej	reprezentacji	
z	Niemcami	-	Mistrzami	Świata	z	Mun-
dialu	w	Brazylii	2014.	Odbyło	się	nie	
mniej	ważne	spotkanie	ponad	150	spe-
cjalistów	w	zakresie	marketingu	sporto-
wego	na	stadionie	PGE	ARENA	Gdańsk.	
II	edycja	Bałtyckiego	Kongresu	Marke-
tingu	Sportowego	to	wydarzenie	mające	
na	celu	wymianę	wiedzy	i	doświadczeń	
pomiędzy	przedstawicielami	biznesu,	
samorządu	a	światem	sportu	i	nauki.
Sport	niezaprzeczalnie	cieszy	się	zain-
teresowaniem	przedsiębiorców,	jednak	
wciąż	potrzeba	konkretnych,	usystema-
tyzowanych	rozwiązań	na	rzecz	świa-
domego	i	efektywnego	wykorzystania	
potencjału	infrastruktury	sportowej	oraz	
wiedzy	o	skutecznej	realizacji	celów	biz-
nesowych.	Z	takim	nastawieniem	kon-
tynuowana	jest	idea	tworzenia	miejsca	
corocznego	spotkania	instytucji	związa-
nych	ze	sportem	opierając	się	także	na	
podpisanej	w	2013	r.	Gdańskiej	Karcie	
Marketingu	Sportowego.
W	ciągu	dwóch	dni	kongresu	odbyły	się	
debaty	i	panele	dyskusyjne,	dotyczące	
głównie	zagadnień	tzw.	Sport	Business	
Intelligence	-	badaniom	i	analizie	danych	
w	ramach	organizacji	wydarzeń	spor-
towych	o	różnej	skali,	które	następnie	
wykorzystywane	są	do	podejmowania	
skutecznych	decyzji	biznesowych.
Druga	edycja	kongresu	skupiała	się	także	

na	potrzebach	bizneso-
wych	sektora	bankowego	
i	ubezpieczeniowego.	
Firmy	z	branży	finanso-
wej	chętnie	wiążą	się	
ze	sportem,	oczekując	
od	tej	współpracy	po-
zytywnego	wpływu	na	
swój	wizerunek	i	wynik	
ekonomiczny.	Ten	trend,	
na	świecie	widoczny	od	
lat,	w	Polsce	dopiero	się	
świadomie	rozpoczyna	
i	na	pewno	będzie	się	
rozwijał.	Prezentacje	
i	dyskusje	obejmowały	
wyzwania	i	możliwości	
jakie	stoją	przed	sekto-
rem	bankowym	i	ubez-
pieczeniowym,	wizerun-
kiem	oraz	motywacjami	
decydującymi	o	nawiąza-
niu	relacji	ze	sportem.
Poruszane	podczas	kongresu	tematy	to	
także	marketing	sportów	motorowych,	
halowych,	plażowych	oraz	potencjału	
rozwoju	golfa	w	Polsce.	Uczestnicy	
prelekcji	i	paneli	dyskusyjnych	mogli	
dowiedzieć	się,	jak	efektywnie	zarządzać	
klubem	sportowym,	by	przyciągać	spon-
sorów	a	na	przykładzie	rugby	-	na	czym	
budować	markę	sportów	zespołowych,	
co	ważne	jest	dla	sponsorów	sportu	i	jak	
przegonić	konkurencję	w	wyścigu	po	
pieniądze	sponsorów.

mariaż 
sPortu i biznesu
bAłTyCKI KONgREs MARKETINgU spORTOWEgO W gOśCINNyCh 
pROgACh pgE ARENA gdAńsK dObIEgł KOńCA.

TEKST: Dorota	Korbut|	ZDJęCIE: materiały	prasowe

Robert Korzeniowski, wielokrotny mistrz 
olimpijski, świata i Europy, podczas kongresu

Dwa	dni	spotkania	uświetnił	bankiet	zor-
ganizowany	w	nowym	centrum	rekreacji	
i	sportu	FUN	ARENA,	będącym	częścią	
stadionu	PGE	ARENY.	Była	to	świetna	
okazja	do	nawiązania	relacji	bizneso-
wych,	zwłaszcza	że	spotkanie	sprzyjało	
nieformalnemu	zacieśnianiu	znajomości,	
chociażby	podczas	wyścigów	na	gokar-
tach	elektrycznych.
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Poruszano	różne	problemy,	z	jakimi	bo-
rykają	się	przedsiębiorcy.	Pojawiły	się	też	
pomysły,	jak	można	wykorzystać	nowe	
rozdanie	środków	z	Unii	Europejskiej.	
Wśród	zaproszonych	gości	byli	m.	in.	Mie-
czysław	Struk,	marszałek	województwa	

pomorskiego	oraz	Dariusz	Męczykowski,	
wiceprzewodniczący	Sejmiku	Wojewódz-
twa	Pomorskiego.
Jednym	z	ważniejszych	tematów	dla	
przedsiębiorców	pozostają	niezmiennie	
lokalne	podatki	od	działalności	gospodar-

PriorYtetY: 
podatki, drogi i kolej
CzłONKOWIE KAszUbsKIEgO zWIązKU pRACOdAWCóW spOTKAlI sIę 
W zAJEźdzIE NAd sTAWEM W gRAbóWKU (pOWIAT KOśCIERsKI), gdzIE 
dysKUTOWAlI O syTUACJI gOspOdARCzEJ pOMORzA. 

TEKST: Rafał	Korbut|	ZDJęCIE: materiały	prasowe

Publiczność	mogła	wysłuchać	wystą-
pień	prelegentów:	Sebastiana	Kotowa	
i	Mateusza	Grzesiaka.	Pierwszy	z	nich	
wygłosił	wykład	„Pułapki	myślenia	w	biz-
nesie”,	drugi	-	„Ego-rcyzmy.	Czym	jest	
i	jak	działa	EGO?”.	Po	wykładach,	które	
cieszyły	się	wyjątkową	frekwencją	i	du-
żym	zainteresowaniem,	nastąpiła	część	
koktajlowa.

PułaPki myślenia 
w BiZNesie i ZarZąDZaNie eGo

„pRIVATE bANKINg 
pO gOdzINACh” 
TO hAsłO spOTKANIA, 
KTóRE OdbyłO sIę 
W sOpOCKIEJ 
zATOCE szTUKI. sebastian Kotow, prelegent

dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący pomorskiego sejmiku, 
Mieczysław struk, marszałek województwa pomorskiego, 

zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego związku pracodawców

czej	oraz	środków	transportu.	
-	Stawki	obowiązujące	w	poszczególnych	
gminach	powiatu	kartuskiego	są	bardzo	
zróżnicowane	-	Zbigniew	Jarecki,	prezes	
Kaszubskiego	Związku	Pracodawców.	-	
Wysokość	podatków	jest	ustalana	na	po-
ziomie	samorządów	gminnych,	chcemy	
więc	nawiązać	stałą	współpracę	z	wój-
tami	i	burmistrzami,	aby	stawki	w	całym	
powiecie	były	zbliżone.	Duże	zróżnicowa-
nie	powoduje	bowiem	„uciekanie”	firm	
z	jednej	gminy	do	innej.	
Kolejne	sprawy,	o	których	dyskutowano,	
to:	propozycja	budowy	drugiego	toru	linii	
kolejowej	pomiędzy	Gdynią	a	Kościerzy-
ną,	kwestia	budowy	dróg	dojazdowych	
przez	Pomorską	Kolej	Metropolitalną	
oraz	rozwój	budownictwa	(przedsiębiorcy	
nie	chcą,	aby	Kaszuby	stały	się	„sypialnią	
Trójmiasta”	apelują	więc,	aby	oprócz	bu-
downictwa	mieszkaniowego	rozwijać	tak-
że	budownictwo	pod	przemysł	i	biznes).	
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Podczas	uroczystej	gali	sześć	firm	wyróż-
niono	tytułem	Ambasadora	Pomorskie-
go	Funduszu	Pożyczkowego	za	przykład	
budowania	potencjału	firmy	z	wyko-
rzystaniem	funduszy	samorządowych	
i	unijnych.	

Ambasadorami	zostały	firmy,	które	sko-
rzystały	z	pożyczek	PFP	–	m.	in.	znany	
gdyński	Park	Trampolin	Jumpcity,	spółka	
IM	Łukaszuk,	prowadząca	nowoczesne	
centrum	medyczne	Nowe	Orłowo,	
IKMAR	-	Stangiel	Szkoła	Tenisa.	Wśród	

Ambasadorów	funduszu	są	również	ju-
bilaci.	Swoje	25-lecie	na	rynku	obchodzi	
producent	leków	i	kosmetyków	–	lębor-
ski	Profarm,	10	lat	działa	już	Sopocka	
Szkoła	Montessori	–	pionier	na	Pomorzu	
w	pedagogice	montesoriańskiej,	oraz	

Pomorski 
Fundusz 

Pożyczkowy 
ma 10 lat

TEKST: Dorota	Korbut|	ZDJęCIA: Rafał	Korbut

JUbIlEUsz 10-lECIA dzIAłAlNOśCI pOMORsKI FUNdUsz pOżyCzKOWy 
śWIęTOWAł W gdAńsKIM hOTElU hIlTON.

Od lewej: Ryszard świlski, Członek zarządu Województwa pomorskiego, Małgorzata Wolska, profarm  lębork, Mariusz łuka-
szuk i Izabela Toporska–łukaszuk, IM łukaszuk sp. J., Joanna Ustowska, sopocka szkoła Montessori, Marcin stanglewicz, 

Ikmar sp. z o.o.-stangiel szkoła Tenisa, Maciej leśniak, park Trampolin Jumpcity, Tomasz Niewęgłowski, Eter-Med. sp. z o.o.
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Pomorski	Fundusz	Pożyczkowy	powstał	
w	grudniu	2004	roku	z	inicjatywy	Sa-
morządu	Województwa	Pomorskiego.	
Nakreślona	została	wówczas	misja,	którą	
fundusz	realizuje	do	dziś.	To	ułatwianie	
firmom	i	starterom	dostępu	do	nisko	
oprocentowanych	pożyczek	na	zakłada-
nie	i	rozwój	działalności	gospodarczej	
w	regionie.	
PFP	to	instytucja	non	profit,	która	nie	
działa	dla	zysku.	Oferta	produktowa	fun-
duszu	w	pierwszej	kolejności	uwzględnia	
interesy	pożyczkobiorców,	w	szczegól-
ności	ich	szanse	powodzenia	na	rynku	

–		dlatego	cieszy	się	coraz	większą	popu-
larnością	wśród	pomorskich	firm.	Swoim	
zasięgiem	spółka	objęła	całe	Pomorskie.	
Centrala	Funduszu	jest	w	Gdańsku,	a	na	
terenie	województwa	pomorskiego	
funkcjonują	oddziały:	w	Chojnicach,	
Słupsku	i	Malborku.	Z	początkiem	roku	
2014	Fundusz	rozszerzył	swoją	działal-
ność	o	nowe	województwo	warmińsko–
mazurskie,	uruchomiając	kolejny	oddział	
w	Elblągu.
Pomorski	Fundusz	Pożyczkowy	jest	mar-
ką	rozpoznawalną	w	regionie.	Fundusz	
realizuje	nieprzerwanie	od	lat	projekty	

unijne,	które	nakierowane	są	na	wspie-
ranie	przedsiębiorców	w	regionie.	To	
jeden	z	największych	pośredników	
finansowych	zaangażowanych	w	dystry-
bucję	środków	z	Inicjatywy	JEREMIE	na	
Pomorzu.	Oferowane	pożyczki	na	rozwój	
mikro	i	małych	firm,	finansowane	są	
w	większości	ze	środków	samorządo-
wych,	budżetu	państwa	oraz	Unii	Euro-
pejskiej.	PFP	jako	pierwszy	na	Pomorzu	
zdecydował	się	wspierać	firmy	pożycz-
kami	na	zasadach	pomocy	de	minimis,	
obniżając	ich	oprocentowanie	poniżej	
wartości	rynkowej.

spółka	Eter-Med,	która	od	15	lat	prężnie	
rozwija	się	w	branży	usług	medycznych.	
W	czasie	uroczystości	wyróżniono	in-
stytucje	współpracujące	z	Pomorskim	
Funduszem	Pożyczkowym.	Za	partner-
stwo	w	budowaniu	przedsiębiorczości	
w	regionie	odznaczono	pamiątkową	
statuetką:	Agencję	Rozwoju	Pomorza,	
Departament	Instrumentów	Inżynierii	
Finansowej	Banku	Gospodarstwa	Krajo-
wego,	Pomorski	Regionalny	Fundusz	Po-
ręczeń	Kredytowych	oraz	Departamenty	
Urzędu	Marszałkowskiego	Wojewódz-
twa	Pomorskiego:	Rozwoju	Regionalne-
go	i	Przestrzennego,	Europejskiego	Fun-
duszu	Społecznego	oraz	Departament	
Programów	Regionalnych.	
Na	uroczystości	obecni	byli	m.	in.	Ry-
szard	Świlski,	członek	zarządu	woj.	
pomorskiego,	Jan	Kozłowski,	były	mar-
szałek	woj.	pomorskiego,	prezydenci,	
przedstawiciele	samorządu	wojewódz-
twa	pomorskiego,	Banku	Gospodarstwa	
Krajowego	i	innych	ważnych	instytucji	
otoczenia	biznesu.	Nie	zabrakło	również	
przedsiębiorców,	korzystających	na	co	
dzień	z	oferty	pożyczkowej	spółki.
Galę	poprowadził	Sławomir	Siezieniew-
ski,	znany	dziennikarz	TVP	Gdańsk.	
Oprawę	muzyczną	uroczystości	zapewnił	
zespół	Dariusza	Kruka,	znanego	trójmiej-
skiego	muzyka.
-	10-lecie	działalności	PFP	Sp.	z	o.o.	zbie-
ga	się	z	jubileuszem	wstąpienia	Polski	

PFP ZMIEnIa PoMoRZE

do	struktur	Unii	Europejskiej	–	mówi	
Sławomir	Koprowski,	prezes	zarządu.	-	
W	ciągu	tych	10	lat	wiele	pomorskich	
firm	budowało	swój	potencjał	i	pozycję	
na	rynku	z	naszym	wsparciem	–	z	czego	
dziś	jesteśmy	szczególnie	dumni.	
-	Od	początku	istnienia	wsparliśmy	po-

nad	4	tysiące	pomorskich	firm	pożycz-
kami	o	łącznej	wartości	przekraczającej	
kwotę	170	milionów	złotych	–	mówi	
Waldemar	Długiński,	dyrektor	Programu	
Mikrofinansowania.	-	Akcja	pożyczkowa	
spółki	zwielokrotniła	się	w	ciągu	trzech	
ostatnich	lat.

Od lewej: sławomir Koprowski, prezes zarządu pFp sp. z o.o., 
Jan Kozłowski, były marszałek woj. pomorskiego



EXPRESS BIZNESU        35

Od lewej: zbigniew Canowiecki, prezes zarządu 
pracodawców pomorza i Adam protasiuk, 
Wiceprezes zarządu Regionalnej Izby 
gospodarcza pomorza wraz z żoną

pracownicy pFp sp. z o.o. Od lewej: 
grzegorz dąbrowski, Marcin piasecki, 

Monika Watkowska, sławomira łukowska

Od lewej: przemysław Woliński, prezes zarządu 
Kujawsko-pomorskiego Funduszu pożyczko-
wego sp. z o.o., Krystian Jendrzejewski, dom 
przedsiębiorcy w Tczewie

Od lewej: łukasz żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju 
pomorza s.A., Mirosław Kamiński, prezes zarządu pARRsA 

w słupsku, sławomir Wakuła, Jacek Tarnowski,
pierwszy prezes zarządu pFp sp. z o.o., z żoną

Od lewej: Rafał Jeka, pełnomocnik 
prezydenta Miasta słupska ds. organizacji 
pozarządowych, Edward zdzieborski, 
Wiceprezydent Miasta słupska

Od lewej: leszek Madeja, pFp sp. z o.o., 
Marcin stanglewicz, IKMAR sp. z o.o., z żoną Iwoną

Od lewej: Małgorzata stasiak, Urząd Miasta gdańsk, 
Aneta grzębska, przewodnicząca RN pFp sp, z o.o., 

Anna Nawra, zastępca przewodniczącej RN pFp sp. z o.o., 
Iwona bierut, dyrektor Wydziału polityki 

gospodarczej UM w gdańsku
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Za	nami	uroczystość	poświęcenia	ka-
mienia	węgielnego	budynku	Olivia	SIX.	
Budynek	wejdzie	w	skład	największego	
centrum	biznesowego	Metropolii	Gdań-
skiej	-	Olivia	Business	Centre.	

Tym	samym	centrum	zwiększy	swoją	
łączną	powierzchnię	do	ponad	70	ty-
sięcy	metrów	kwadratowych.	Budowa	
Olivia	SIX	to	konsekwentna	realizacja	
strategii	polegającej	na	oddawaniu	
do	użytkowania	co	roku,	tak	jak	w	po-
przednich	latach,	kolejnych	budynków	

biurowych,	zwiększając	bezpieczeństwo	
i	elastyczność	biznesową	rezydentów	
Olivii.	W	tym	roku	oddany	został	do	
użytkowania	budynek	Olivia	Four,	a	rok	
temu	Olivia	Point	&	Tower.
Budynek	Olivia	SIX	ma	bardzo	dobre	po-
łożenie	przy	głównej	arterii	komunika-
cyjnej	Trójmiasta	i	zaoferuje	najemcom	
trzy	piętra	parkingów	podziemnych,	
parkingi	naziemne	oraz	piętro	przezna-
czone	do	świadczenia	usług	i	handlu.	
Pozostałe	15	tysięcy	metrów	kwadrato-
wych	przestrzeni	biurowych	najwyższej	

klasy	A,	wypełni	kolejne	14	kondygna-
cji.	Budowa	Olivia	Six	rozpoczęła	się	
w	lutym	bieżącego	roku,	a	planowane	
zakończenie	budowy	to	drugi	kwartał	
przyszłego	roku.	Obecnie	realizowany	
jest	etap	stanu	surowego	przez	wysoko-
specjalistyczną	spółkę	Pekabex	z	Pozna-
nia,	znaną	między	innymi	z	uczestnictwa	
w	dostawach	konstrukcji	tunelu	pod	
Wisłą	w	Gdańsku.	Dwa	kolejne	projek-
towane	budynki	uzyskały	pozwolenia	na	
prace	budowlane,	które	rozpoczną	się	
na	początku	przyszłego	roku.

oLIvIa BusInEss cEntRE się roZrasta

Energa wybudowała w gdańsku 
największą farmę fotowoltaiczną 
w Polsce. 

Panele	słoneczne	o	łącznej	mocy	1,64	
MW	zajmują	powierzchnię	około	
trzech	boisk	do	piłki	nożnej,	a	ich	
szacunkowa	produkcja	jest	w	stanie	
pokryć	zapotrzebowanie	na	energię	
elektryczną	ponad	700	gospodarstw	
domowych.
Farma	fotowoltaiczna,	usytuowana	
na	granicy	Gdańska	i	Przejazdowa,	
zbudowana	została	z	6292	paneli	
o	łącznej	mocy	1,636	MWp.	Ułożono	
je	w	pięciu	równoległych	rzędach	na	
powierzchni	około	25	tys.	metrów	
kw.,	czyli	większej,	niż	zajmują	trzy	
pełnowymiarowe	boiska	piłkarskie.	
Według	wstępnych	szacunków	in-
stalacja	będzie	produkować	około	
1,5	GWh	energii	rocznie,	co	pozwoli	
zaspokoić	zapotrzebowanie	około	
720	przeciętnych	gospodarstw	domo-

Farma Fotowoltaiczna 
w GDańsku

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	
ZDJęCIE: materiały	prasowe

wych.	Koszt	inwestycji	wyniósł	blisko	
9,5	mln	zł,	a	prace	budowlano-monta-
żowe	trwały	dwa	miesiące.
Inwestycja	zgodna	jest	z	celem	strate-
gicznym	Grupy	Energa,	który	zakłada	
rozwój	przyjaznych	naturze	źródeł	wy-
twarzania	energii.	

Farma	fotowoltaiczna	zwiększy	moc	
OZE	zainstalowaną	w	elektrowniach	
Grupy	o	niespełna	0,5	proc.	Będzie	
to	pierwsza	instalacja	Grupy	ENERGA	
wykorzystująca	do	produkcji	energii	
promienie	słoneczne	i	dołączy	do	
innych	wykorzystywanych	w	Grupie	

odnawialnych	źródeł:	wody,	wiatru	
i	biomasy.	Firma	planuje	także	budowę	
elektrowni	fotowoltaicznej	w	woje-
wództwie	kujawsko-pomorskim	mocy	
około	4	MW.
-	Nasza	farma	fotowoltaiczna	w	Gdań-
sku	to	wciąż	bardziej	inwestycja	do-
świadczalna,	która	nie	będzie	miała	
większego	udziału	w	produkcji	energii,	
ani	w	skonsolidowanych	wynikach	
Grupy.	Pamiętajmy	jednak,	że	techno-
logie	fotowoltaiczne	tanieją	najszybciej	
na	świecie.	Dlatego	nie	wykluczamy,	
że	w	przyszłości	inwestycje	w	fotowol-
taikę	na	większą	skalę	będą	dobrym	
pomysłem	na	biznes.	Dziś	zbieramy	
cenne	doświadczenie	w	ich	budowie	–	
powiedział	Mirosław	Bieliński,	prezes	
Energa	SA.
Nowa	farma	w	Gdańsku	znacząco	
zwiększy	moc	zainstalowanych	w	Pol-
sce	instalacji	fotowoltaicznych,	która	
według	ostatnich	danych	Urzędu	
Regulacji	Energetyki	wynosi	prawie	3	
MW.	Fotowoltaika	ma	jednak	wciąż	
niewielki	udział	w	całkowitej	mocy	OZE	
zainstalowanej	w	Polsce,	która	wynosi	
niemal	6	tys.	MW.

Farma fotowoltaiczna w gdańsku 
to inwestycja doświadczalna
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Wizyta	naukowca	jest	efektem	ścisłej	
współpracy	Olivia	Business	Centre,	mia-
sta	Gdańska,	Uniwersytetu	Gdańskiego	
i	Politechniki	Gdańskiej.	Podczas	trzydnio-
wego	pobytu	w	Gdańsku	prof.	Ian	Angell	

kontrowersyjny 
proFesor 

oDwieDZił GDańsk
zNANy z KONTROWERsyJNyCh OpINII pROFEsOR IAN ANgEll z lONdON 

sChOOl OF ECONOMICs zAWITAł dO TRóJMIAsTA, gdzIE dAł sERIę WyKłAdóW. 

TEKST: DorotaKorbut	|	ZDJęCIA: materiały	prasowe

podzielił	się	swoją	wiedzą	ze	studentami	
i	biznesmenami.
Jako	futurolog,	Ian	Angell	nie	ucieka	
w	swych	wystąpieniach	od	żadnego	tema-
tu.	Jego	wykłady	dotyczą	m.	in.	sposobów	
na	przetrwanie	w	naszym	brutalnym	świe-
cie,	informatyki,	skomplikowanych	relacji	
rząd-podatnik,	szeroko	rozumianego	
bezpieczeństwa,	„kradzieży	zwanej	podat-
kami”,	niewłaściwego	wykorzystywania	
sztucznej	inteligencji	przez	wielkie	firmy,	
nowych	strategii	marketingowych	i	sprze-
dażowych.	Angielski	naukowiec	uważa	
m.	in.,	że	w	przyszłości	„prawa	człowieka”	
będą	znaczyły	tyle	co	„boska	moc	królów”.	
Bogaci	będą	coraz	bogatsi,	a	biedni	coraz	
biedniejsi.	Co	więcej,	takie	pojęcia	jak	

„wspólne	dobro”	i	„sprawiedliwość”	zosta-
ną	wykreślone	ze	słownika.
-	Znam	profesora	osobiście.	Jego	wystą-
pienia	zawsze	są	porywające,	zmuszające	
do	refleksji	i	kontrowersyjne.	Poza	tym	to	
bardzo	wesoły	człowiek	–	mówi	Jake	Je-
phcott,	dyrektor	Rozwoju	Biznesu	w	Olivia	
Business	Centre.
Wykłady	prof.	Iana	Angella	w	Gdańsku	
odbyły	się	po	angielsku:	Uniwersytet	
Gdański:	„The	Future	of	Money”,	Uniwer-
sytet	Gdański:	„Science’s	First	Mistake”,	
Politechnika	Gdańska:	„Innovation:	thin-
king	outside	the	box”,	Olivia	Business	Cen-
tre:	„The	Flight	of	the	Golden	Geese”	(ten	
ostatni	był	to	wykład	o	charakterze	za-
mkniętym	-	tylko	dla	zaproszonych	gości).

Światowej	sławy	futurolog	i	guru	IT.	Jego	
kontrowersyjne,	konstruktywne	i	radykal-
ne	opinie	nie	pozostawiają	publiczności	
obojętnej.	Jest	konsultantem	znanych	poli-
tyków,	autorem	wielu	książek	i	medialnym	
komentatorem	rzeczywistości.	Doradzał	
m.	in.	UNESCO	i	Rosyjskiemu	Ministerstwu	
Nauki.	W	latach	1986-2011	zajmował	sta-
nowisko	profesora	systemów	informatycz-
nych	London	School	of	Economics.

PRof. IAN ANgELL
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Dyplomy	mistrzowskie	wręczono	29	
osobom,	które	potwierdziły	swoje	kwa-
lifikacje	w	zawodach:	mechanik	pojaz-
dów	samochodowych,	stolarz,	cukier-
nik,	elektryk,	lakiernik	samochodowy.
Podczas	uroczystości	najwyższym	rze-
mieślniczym	odznaczeniem	–	Szablą	
Kilińskiego	-	odznaczono	Grzegorza	Pel-
lowskiego,	członka	Zarządu	Pomorskiej	
Izby	Rzemieślniczej	MSP	oraz	członka	
Zarządu	Związku	Rzemiosła	Polskiego.	
Kolejnym	wyróżnionym	jest	Bogdan	
Klauza,	wieloletni	Starszy	Powiatowego	
Cechu	Rzemiosł	Różnych	MiŚP	w	Pucku,	
któremu	wręczono	Krzyż	Kawalerski	
Orderu	Odrodzenia	Polski.
Oprócz	tego	czternastu	czeladników,	
którzy	uzyskali	najlepsze	wyniki	na	
egzaminach,	otrzymało	ozdobne	Świa-
dectwa	Czeladnicze.	Reprezentowali	
oni	cechy	w	Starogardzie	Gdańskim,	
Tczewie,	Kwidzynie,	Gdyni,	Rumi,	Puc-
ku,	Wejherowie,	Sopocie	oraz	Cech	
Rzemiosł	Artystycznych	w	Gdańsku.
-	Wręczenie	dyplomów	mistrzowskich	
i	świadectw	czeladniczych	to	dla	rze-
mieślników	wielkie	święto	podkreślił	

Nowi 

mistrzowie 
i czeladnicy

UROCzysTOść WRęCzENIA OdzNACzEń, śWIAdECTW CzElAdNICzyCh 
ORAz dyplOMóW MIsTRzOWsKICh OdbyłA sIę W dWORzE ARTUsA W gdAńsKU. 
byłO TO KOlEJNE WspólNE pRzEdsIęWzIęCIE pOMORsKIEJ Izby RzEMIEślNICzEJ 

MAłyCh I śREdNICh pRzEdsIęWzIęć ORAz MUzEUM hIsTORyCzNEgO MIAsTA
gdAńsKA W RAMACh zAINICJOWANEJ KIlKA MIEsIęCy TEMU WspółpRACy. 

TEKST: Rafał	Korbut	|	ZDJęCIA: Rafał	Laskowski

Wiesław szajda, prezes zarządu Izby Rzemiosła 
oraz Kazimierz plocke podczas odznaczenia
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Wiesław	Szajda,	prezes	Pomorskiej	Izby	
Rzemieślniczej	Małych	i	Średnich	Przed-
siębiorstw	w	Gdańsku.	-	To	potwier-
dzenie	zdobytych	przez	nich	osiągnięć	
zawodowych.	Jestem	dumny	i	cieszę	
się,	że	dzięki	potwierdzeniu	ich	kwali-
fikacji	ci	młodzi	ludzie	będą	wspierać	
rozwój	małej	i	średniej	przedsiębior-
czości	w	naszym	kraju.	Jednocześnie	
zachęcam	tych	adeptów	rzemiosła,	by	
kontynuowali	trudy	swoich	mistrzów	
i	podejmowali	się	w	przyszłości	kształ-
cenia	kolejnych	pokoleń	dobrych	fa-
chowców.	Dodam,	że	zainteresowanie	
nauką	zawodów,	które	w	najbliższej	
przyszłości	dają	gwarancję	znalezienia	
zatrudnienia	(zazwyczaj	dobrze	płat-
nego),	jest	coraz	większe,	co	napawa	
optymizmem.	Zresztą	liczby	mówią	
same	za	siebie	–	zaledwie	ok.	4	proc.	

adeptów	rzemiosła	nie	podejmuje	pra-
cy,	a	i	to	najczęściej	wynika	z	tego,	że	
wyjeżdżają	za	granicę.	Coraz	chętniej	
także	młodzi	ludzie	podejmują	naukę	
zawodów	w	rzemieślniczym	systemie	
edukacyjnym.	Ponadto	rośnie	świado-
mość	rodziców	i	młodzieży,	że	należy	
posiadać	konkretne	umiejętności	zawo-
dowe,	aby	bez	problemu	znaleźć	dobrą	
pracę.		
Uroczystości	towarzyszyła	inscenizacja	
w	wykonaniu	Garnizonu	Gdańsk	na-
wiązująca	do	wielowiekowej	tradycji	
nadawania	tytułów	czeladniczych	i	mi-
strzowskich.	Ukazane	zostały	działania,	
jakie	podejmowano	na	rzecz	cechów,	
by	ich	członkowie	mogli	wyrabiać	swoje	
produkty,	nie	martwiąc	się	o	nieuczci-
wą	konkurencję,	jednocześnie	dbając	
o	jakość	rzemiosła.	Gdańsk	bowiem,	

dzięki	wielu	kontaktom	z	odległymi	zie-
miami	oraz	dostępowi	do	morza,	sku-
piał	wielu	znakomitych	rzemieślników.	
Przyciągał	ich	swoją	atrakcyjnością,	
jako	miejsce	dobrobytu	oraz	handlu	
produktami	z	całej	Europy.
W	uroczystości	udział	wzięli	m.in.	Ka-
zimierz	Plocke	–	Sekretarz	Stanu	w	Mi-
nisterstwie	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	
Wiesław	Byczkowski	-	Wicemarszałek	
Województwa	Pomorskiego,	Maria	
Opinc	–	Bennich	-	Dyrektor	Biura	Wo-
jewody	Pomorskiego,	Gabriela	Alber-
tin	–	Pomorski	Wicekurator	Oświaty,	
przedstawiciele	Urzędu	Miejskiego	
w	Gdańsku,	Powiatowych	Urzędów	
Pracy,	Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy,	
Związku	Rzemiosła	Polskiego,	izb	rze-
mieślniczych,	cechów	oraz	innych	orga-
nizacji	zrzeszających	pracodawców.

Wyróżnieni mistrzowie rzemiosła z prezesem Wiesławem szajdą

UROCzysTOśCI TOWARzyszyłA INsCENIzACJA W WyKONANIU 
gARNIzONU gdAńsK NAWIązUJąCA dO WIElOWIEKOWEJ TRAdyCJI 

NAdAWANIA TyTUłóW CzElAdNICzyCh I MIsTRzOWsKICh.
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REKLAMA & PR
RÓŻNI GRACZE 

JEDNA DRUŻYNA

pR MEdIA gROUp
p.ruszewski@expressy.pl
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Zakupy	można	robić	w	Halach	Łuko-
wych	Pomorskiego	Parku	Naukowo-
Technologicznego	Gdynia.	Można	tu	
kupić	m.	in.	warzywa,	owoce,	świeże	
wędliny,	miody,	zioła,	przyprawy,	czy	
kozie	sery,	oferowane	przez	pomor-
skich	wystawców.	Z	kolei	dla	sprzedają-
cych	to	możliwość	dotarcia	do	odbior-
ców	bezpośrednio,	bez	dodatkowych	
„ogniw”	łańcucha	handlowego.
-	Dzięki	ogromnemu	zainteresowaniu	
oraz	sugestiom	ze	strony	klientów	od-
wiedzających	Bazar	Bo	Ze	Wsi	w	PPNT,	
postanowiliśmy	powrócić	po	waka-
cyjnej	przerwie	i	ponownie	dać	możli-
wość	dostępu	do	nisko	przetworzonej	

żywności	mieszkańcom	Gdyni	-	mówi	
Sonia	Zakrzewska,	lider	projektu	Bo	Ze	
Wsi.	-	Mamy	nadzieję,	że	mieszkańcy	
ponownie	przyjmą	pozytywnie	naszą	
inicjatywę.	To	co	cieszy,	to	stale	rosną-
ca	frekwencja,	bo	to	oznacza,	że	wzra-
sta		świadomość	o	potrzebie	zdrowego	
trybu	życia.
Przy	okazji	warto	wspomnieć,	że	Koło	
Naukowe	Strateg,	m.	in.	dzięki	pomy-
słowi	na	bazar,	wygrało	polską	edycję	
konkursu	Enactus,	skierowanego	do	
przedsiębiorczych	studentów.	W	nagro-
dę	zwycięzcy	pojadą	na	światowy	finał	
rywalizacji	przedsiębiorczych	studen-
tów	do	Szanghaju.

Wiejski bazar 
PomYsłem Na BiZNes
KOłO NAUKOWE sTRATEg/ENACTUs UNIVERsITy 
OF gdANsK, pRzy WspółpRACy z pOMORsKIM 
pARKIEM NAUKOWO-TEChNOlOgICzNyM W gdyNI, 
ROzpOCzęłO KOlEJNą EdyCJę pRzEdsIęWzIęCIA 
bAzAR bO zE WsI. 

firma CbRE, zajmująca się szeroko po-
jętą obsługą biznesu, otworzyła nową 
siedzibę w trójmieście - w Centrum 
biurowym Neptun we Wrzeszczu.  

Przeprowadzka	jest	następstwem	
dynamicznego	rozwoju	trójmiejskiej	
placówki	CBRE,	jak	podkreślił	w	swym	
przemówieniu	Colin	Waddell,	dyrektor	
zarządzający	CBRE	w	Polsce:
-		W	tym	roku	nasz	gdański	zespół	
otrzymał	do	realizacji	kolejne	usługi	
zarządzania	projektami.	W	przyszłości	
planujemy	także	uruchomienie	nowych	
linii	biznesowych,	aby	móc	jeszcze	
bardziej	wspierać	naszych	klientów.	
Jednym	ze	strategicznych	celów	CBRE	
jest	rozwijanie	regionalnej	sieci	biur	
w	Polsce,	wzorem	naszej	działalności	

w	Trójmieście.	
Ze	zmiany	lokalizacji	zadowolony	jest	
także	Mariusz	Wiśniewski,	zastępca	dy-
rektora	działu	powierzchni	biurowych	
w	CBRE,	szef	trójmiejskiego	biura.
-	Po	zmianie	lokalizacji	trójmiejskiej	
siedziby	CBRE,	nasi	klienci	zyskali	nie	
tylko	większy	komfort	ze	względu	na	
nowoczesną	przestrzeń	biurową,	którą	
oferuje	CB	Neptun	-	mówi.	-	Dążąc	do	
obsługi	klientów	na	najwyższym	pozio-
mie,	zwiększamy	w	Trójmieście	liczbę	
specjalistów	oraz	wprowadzamy	nowe	
linie	biznesowe.	Pozycja	lidera	zobo-
wiązuje,	dlatego	jako	jedyni	w	regionie	
zapewniamy	klientom	kompleksową	
usługę	–	od	analizy	rynku,	wyszukania	
optymalnego	biura,	negocjacji	warun-
ków	najmu	i	zapisów	umów	do	zapew-

nienia	wsparcia	dedykowanego	inżynie-
ra	w	kwestiach	technicznych.
Trzeba	przyznać,	że	CBRE	jest	obecnie	
liderem	wśród	międzynarodowych	firm	
doradczych	w	sektorze	nieruchomości	
komercyjnych	w	trójmiejskim	regio-
nie.	W	2012	r.	doradzało	bankowi	BPH	
w	konsolidacji	biur	w	regionie,	w	efek-
cie	czego	BPH	wynajął	ok.	20	tys.	m	kw.	
w	Euro	Office	Park	w	Gdańsku,	gdzie	
zatrudnia	blisko	3	tys.	pracowników.	
Centrum	Biurowe	Neptun	(CBN),	zloka-
lizowane	przy	alei	Grunwaldzkiej	103A,	
jest	pierwszym	wysokościowym	obiek-
tem	biurowym	klasy	A	w	Trójmieście	
i	jednocześnie	najwyższym	budynkiem	
w	Gdańsku.	Ma	86	metrów	wysokości	
i	został	oddany	do	użytkowania	w	stycz-
niu	2014	roku.	Anna Kłos 

cBRE w NePtuNie
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Koszt	tej	ważnej	dla	miasta	inwestycji	
to	ok.	40	mln	zł	z	czego	85	%	stano-
wić	będzie	dofinansowanie	w	ramach	
Szwajcarsko-Polskiego	Programu	
Współpracy.	

Ekologiczna	elektrociepłownia	zasi-
lać	będzie	miejską	sieć	ciepłowniczą	
w	Lęborku	i	będzie	współpracować	
z	ciepłownią	KR-1	MPEC	Lębork	oraz	
systemem	elektroenergetycznym.	
-	Inwestycja	jest	na	początkowym	eta-
pie.	Gotowa	jest	już	dokumentacja	pro-
jektowa,	rozpoczęto	roboty	budowlane,	
powstała	część		konstrukcji	budynku	
elektrociepłowni,	rozpoczęto	budowę	
placów	składowania	biomasy,	dostar-

czono	już	kocioł	do	spalania	biomasy	–	
tłumaczy	Aleksandra	Mielewczyk-Kraw-
czyk	z	Wydziału	Realizacji	Inwestycji	
UM	Lębork.
Zakres	inwestycji	obejmuje:	budowę	
budynku	elektrociepłowni	oraz	budyn-
ku	magazynu	i	przygotowania	biomasy	
w	Lęborku	przy	ul.	Traugutta,	instalację	
kompletnej	technologii	elektrociepłow-
ni	pracującej	w	kogeneracji,	instalację	
wewnętrzne	i	przyłącza,	komin	i	prze-
budowę	wjazdu	od	ul.	I	Armii	WP.	Pa-
liwem	będą	zrębki	lub	brykiety,	rośliny	
energetyczne,	drewno	odpadowe).	
Zadanie	inwestycyjne	„Budowa	elek-
trociepłowni	opalanej	biomasą	jako	
podstawowego	źródła	ciepła	w	syste-
mie	ciepłowniczym	miasta	Lęborka”	
realizowana	jest	w	formule	„zaprojektuj	
i	wybuduj”.	Budowę	realizuje	konsor-
cjum	firm:	Polytechnik	Luf	-	und	Feu-
erungstechnik	GmbH	z	Weissenbach	
i	Polytechnik	Polska	sp.	z.o.o	z	Gdyni.

roŚNie lęBorska 
elektrociePłownia

Na placu budowy powstała już część 
konstrukcji budynku elektrociepłowni.

W lębORKU ROzpO-
CzęłA sIę bUdOWA 
ElEKTROCIEpłOWNI 
zAsIlANEJ bIOMAsą.

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIE: UM	Lębork

Plebiscyt	miał	charakter	ogólnopolski,	
a	uprawnionych	do	startu	było	ponad	
15	000	instytucji	publicznych	z	2479	
gmin.	W	pierwszym	etapie	urzędy	otrzy-
mywały	nominację.	Mogli	jej	udzielić	

dziennikarze	lokalni	oraz	mieszkańcy.	
W	drugim	etapie	odbywało	się	głosowa-
nie.	Wygrały	te	urzędy,	które	otrzymały	
najwięcej	głosów.	Trwająca	od	5	marca	
rywalizacja	samorządów	zakończyła	się	

kosakowo DoCeNioNe w PleBisCYCie

WśRód 50 zWyCIęzCóW 
II EdyCJI plEbIsCyTU 
„URząd pRzyJAzNy 
MEdIOM I spOłECzEń-
sTWU” zNAlAzłA sIę 
gMINA KOsAKOWO. 

TEKST: Grzegorz	Bryszewski
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sukcesem	50	instytucji.
II	edycja	plebiscytu	objęła	zasięgiem	nie-
mal	wszystkie	instytucje	samorządowe	
w	Polsce.	Warszawska	Grupa	Doradców	
Public	Relations	–	organizator	wydarzenia	
–	wykluczyła	z	udziału	tylko	urzędy	w	16	
miastach	wojewódzkich.	Ponad	połowa	
z	nich	to	urzędy	miast.	Wśród	laureatów	
znalazło	się	9	miast	rządzonych	przez	

prezydentów	m.	in.	Kołobrzeg	czy	Wejhe-
rowo.	Szesnastką	urzędów	kierują	burmi-
strzowie	np.	Olecko.	Laureaci	to	również	
starostowie.	W	przeciwieństwie	do	innych,	
tego	typu	wydarzeń	samorządowych,	
szansę	na	wygraną	w	plebiscycie	„Urząd	
Przyjazny	Mediom	i	Społeczeństwu”	miały	
również	niewielkie	urzędy	gmin.	Plebiscyt	
Warszawskiej	Grupy	Doradców	PR	miał,	

bowiem	3	podstawowe	cele:	nagrodzenie	
najlepszych	samorządów,	podkreślenie	
znaczenia	mediów	lokalnych	i	regional-
nych	w	kreowaniu	wizerunku	miejsca	oraz	
udowodnienie,	że	nawet	niewielkie	gminy	
mogą	prowadzić	skuteczną	komunikację	
społeczną.	W	sumie	nagrodzonych	zostało	
sześcioro	wójtów,	wśród	nich	Jerzy	Włu-
dzik	z	gminy	Kosakowo.

Kaszubski	Inkubator	Przedsiębiorczo-
ści	zlokalizowano	na	trzecim	piętrze	
miejskiego	biurowca	ZWAR.	W	środku	
początkujący	przedsiębiorcy	znajdą	
do	swojej	dyspozycji	8	w	pełni	wypo-
sażonych	pomieszczeń	biurowych,	2	
pomieszczenia	na	drobną	działalność	
gastronomiczną,	2	sale	konferencyj-
no-szkoleniowe	i	jedno	tzw.	„biuro	na	
godziny”.	W	przyszłości	ma	także	tam	się	
pojawić	Eksploratorium,	czyli	miejsce	do	
organizacji	kreatywnych	i	edukacyjnych	
działań	dla	najmłodszych.	Głównym	ce-
lem	obiektu	jest	pomoc	początkującym	
firmom	i	wspieranie	przedsiębiorczości.
-	Zapraszamy	wszystkich	przedsiębior-
ców,	którzy	mają	założoną	działalność	nie	
dłużej	niż	trzy	lata	-	zachęca	Alicja	Zającz-
kowska,	wiceburmistrz	Lęborka.	-	Naj-
łatwiej	będzie	oczywiście	firmom,	które	
są	na	początku	drogi,	na	starcie.	Nasza	
pomoc	będzie	się	opierała	na	wsparciu	
technicznym,	doradztwu	a	także	za-
pewnieniu	pomieszczeń	do	rozwijaniu	
biznesu.	Przez	pierwszy	rok	działalności	
inkubator	oferuje	ceny	wynajęcia	biura	

tu PomoGą 
Przedsiębiorczym
pOMOC pOCząTKUJąCyM FIRMOM I WspIERANIE pRzEdsIębIORCzOśCI. 
WłAśNIE TAKIE zAdANIA będzIE spEłNIAł KAszUbsKI INKUbATOR pRzEdsIę-
bIORCzOśCI, KTóRy pOWsTAł W dAWNyM bUdyNKU zWAR W lębORKU. 

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	
ZDJęCIE: Grzegorz	Bryszewski

Kaszubski Inkubator przedsiębiorczości powstał 
w dawnym budynku zWAR w lęborku

w	wysokości	50	procent	cen	rynkowych	
obowiązujących	w	mieście.
W	ramach	całej	inwestycji,	oprócz	po-
mieszczeń	inkubatora,	wymieniono	także	
okna,	zamontowano	kolektory	słoneczne	
na	dachu	budynku,	zainstalowano	wen-
tylację	mechaniczną,	a	cały	budynek,	
w	którym	mieści	się	kilkadziesiąt	orga-
nizacji	pozarządowych	został	ocieplony.	
Operatorem	lęborskiego	obiektu	jest	
konsorcjum	firm	Prywatne	Centrum	
Edukacyjne	Marmołowski	i	Twin	Media.	
W	ramach	całego	projektu	operator	musi	

spełnić	dwa	założone	wcześniej	wskaźni-
ki	-	do	końca	2014	roku	6	obiektów	musi	
korzystać	z	infrastruktury	inkubatora,	
a	na	koniec	2015	roku	w	obiekcie	musi	
działać	już	8	przedsiębiorstw.
Lęborski	Inkubator	Przedsiębiorczości	
powstał	w	ramamach	dużego	projektu	
unijnego,	którego	liderem	jest	gmina	
miejska	Kościerzyna.	Podobnie	obiekty	
powstały	albo	wciąż	powstają	w	Kartu-
zach,	Kościerzynie	i	Bytowie.	
Koszt	budowy	lęborskiego	inkubatora	
wyniósł	3,7	mln	złotych.
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ZbLIżA SIę KoNIEC KADENCJI, WAR-
to ZAtEM PoKuSIć SIę o PARę 

SŁÓW PoDSuMoWANIA. CZy MI-
NIoNE 4 LAtA uZNAJE PAN ZA Do-

bRZE WyKoRZyStANE? 

Ostatnie	cztery	lata	to	czas	ważny	
dla	Gdyni	i	dobrze	wykorzystany.	
Utrwalamy	swoją	pozycję,	miasta	
o	wysokiej	jakości	życia.	Składa	się	na	
to	zarówno	rozwój	infrastruktury,	jak	
i	kolejne	przedsięwzięcia	włączające	
mieszkańców	we	współtworzenie	na-
szej	małej	ojczyzny.	Seniorzy	i	osoby	
niepełnosprawne	diagnozują	prze-
strzeń	publiczną,	wskazując	miejsca,	
które	wymagają	korekt.	Organizacje	
pozarządowe	współtworzą	polityki	
miejskie,	rady	dzielnic	decydują,	które	
drogi	mają	być	wyremontowane	na	ich	

terenie.	Jeszcze	w	tym	roku	oddanych	
do	użytku	będzie	prawie	40	przedsię-
wzięć	wskazanych	przez	mieszkańców	
w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego.	
Te	wszystko	sprawia,	że	Gdynia	jest	
powszechnie	uważana	za	miasto	przy-
jazne	mieszkańcom.

Co W oStAtNICh LAtACh byŁo 
NAJWAżNIEJSZE, JEśLI ChoDZI 
o KIERuNKI RoZWoJu gMINy: 

INWEStyCJE DRogoWE, RoZWÓJ 
ośWIAty, RoZbuDoWA bAZy tu-
RyStyCZNEJ, A MożE PRoMoCJA 

MIAStA?

Staramy	się,	by	miasto	rozwijało	się	
równomiernie.	Przeznaczamy	więc	
środki	na	przedsięwzięcia	z	różnych	
dziedzin.	Węzeł	Maksymiliana	i	posze-

rzenie	ul.	Chwarznieńskiej	to	kolejne	
ważne	elementy	programu	drogowego	
miasta.	Symbolem	zmian	gospodar-
czych	w	Gdyni	jest	Pomorski	Park	Na-
ukowo-Technologiczny.	Dzięki	firmom	
takim,	jak	te	wyrastające	w	Parku,	
rośnie	znaczenie	gospodarcze	naszego	
miasta	jako	ośrodka	nowoczesnych	
technologii.	Cały	czas	poszerzamy	
ofertę	miasta	dla	seniorów,	ale	nie	
zapominamy	też	o	młodzieży.	Centrum	
Nauki	Experyment	zostało	właśnie	
uznane	za	najlepszy	produkt	turystycz-
ny	Pomorza.	Powodem	do	dumy	jest	
nowy	budynek	szkoły	muzycznej.	Nie	
należy	zapominać	o	wielkich	imprezach	
plenerowych	takich,	jak	Red	Bull	Air	
Race	czy	zlot	żaglowców,	stanowiących	
atrakcję	dla	Gdynian	i	przyciągających	
do	miasta	tłumy	turystów.

miasto Przyjazne 
miesZkańCom

Z MIChAŁEM guCIEM,	wiceprezydentem	Gdyni	rozmawia	DoRoTA KoRBUT
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PARTNERSTWo I WSPólNE INICJA-
TYWY To KlUCZoWE SPRAWY DlA 

SAMoRZąDÓW. JAK ZAtEM oCENIA 
PAN tę WSPÓŁPRACę - Z RADNyMI, 
WŁADZAMI SąSIEDNICh SAMoRZą-

DÓW, A tAKżE Z RoZMAItyMI IN-
StytuCJAMI I oRgANIZACJAMI? 

Partnerstwo	to	taki	znak	firmowy	Gdy-
ni.	Doskonale	układa	nam	się	współ-
praca	z	lokalnymi	partnerami.	Nie	są	
to	ogólniki,	tylko	konkretne	działania	
na	rzecz	rozwoju	miasta.	Dzięki	takie-
mu	partnerstwu	powstało	hospicjum	
dla	dzieci,	nowy	budynek	Ciapkowa,	
nowoczesny	skatepark.	Kilka	dni	temu	
wiecha	zawisła	na	Inkubatorze	Przed-
siębiorczości.	Współpraca	wykracza	
poza	granice	Gdyni.	Wspólnie	z	Sopo-
tem	i	Gdańskiem	kończymy	pierwszy	
etap	systemu	sterowania	ruchem	
Tristar	oraz	realizację	dużego	pakietu	
dróg	rowerowych.	Kolejne	strategiczne	
przedsięwzięcia	planujemy	wspólnie	
z	samorządami	Metropolii	w	ramach	
porozumienia	NORDA	oraz	szerzej	
w	Związku	ZIT.

W gDyNI JESt REALIZoWANyCh 
WIElE INWESTYCJI PRZY UDZIAlE 

fuNDuSZy uNIJNyCh. JAKIE PRZED-
SIęWZIęCIA bęDą REALIZoWANE 

W NAJbLIżSZyCh LAtACh?

W	najbliższych	miesiącach	na	ulice	
miasta	wyjedzie	40	niskopodłogowych,	
ekologicznych	autobusów.	Wkrótce	
rozpocznie	się	budowa	przystanków	
Pomorskiej	Kolei	Metropolitalnej.	Chce-
my,	by	docelowo	kolej	dotarła	też	do	
północnych	dzielnic	Gdyni	–	Pogórza,	
Obłuża.	W	przyszłym	roku	zaprosimy	do	
dwóch	nowych	instytucji	kulturalnych	
–	Muzeum	Emigracji	oraz	Centrum	
Filmowego,	które	powstają	również	
dzięki	wsparciu	Unii.	Zaawansowane	są	
prace	nad	rewitalizacją	w	dzielnicy	Chy-
lonia	-	to	duże	przedsięwzięcie,	które	
od	kilku	lat	przygotowujemy	wspólnie	
z	mieszkańcami,	a	teraz	ma	duże	szanse	
na	finansowanie	z	UE.	Te	przedsięwzię-
cia	są	już	zaawansowane,	ale	pieniędzy	
z	Brukseli	będzie	znacznie	więcej.	Je-
stem	przekonany,	że	tak	jak	do	tej	pory,	
będziemy	z	sukcesem	pozyskiwać	ko-
lejne	środki	unijne,	które	przyczynią	się	
do	zmiany	oblicza	naszego	miasta.

W	ramach	uroczystości	wręczenia	
tego	prestiżowego	wyróżnienia	
odbyła	się	uroczysta	sesja	Rady	
Miejskiej,	a	zaraz	po	otrzymaniu	na-
grody	ulicami	miasta	wyruszyła	Para	
Radości.	
Do	świętowania	zaproszono	wielu	
znamienitych	gości.	Nie	zabrakło	
między	innymi	delegacji	z	miast	
partnerskich,	Mieczysława	Struka,	
marszałka	województwa	pomorskie-
go,	Janusza	Lewandowskiego,	posła	
do	Parlamentu	Europejskiego	oraz	
posłów	ziemi	słupskiej.	Wręczenie	
nagrody	nie	mogłoby	się	odbyć	bez	
Axela	Fischera,	przewodniczącego	
Podkomisji	ds.	Nagrody	Europy	oraz	
Wojciecha	Sawickiego,	sekretarza	

Generalnego	Zgromadzenia	Parla-
mentarnego	Rady	Europy.	W	Słupsku	
obecni	byli	także	przedstawiciele	
miast	polskich,	które	wcześniej	
otrzymały	tę	prestiżową	nagrodę.		
Oprócz	nagrody	Axel	Fischer	wrę-
czył	prezydentowi	czek	na	kwotę	
10	tysięcy	euro,	za	które	słupska	
młodzież	będzie	mogła	pogłębiać	
wymianę	z	miastami	partnerskimi.	
Nagroda	Rady	Europy	przyznawana	
jest	nieprzerwanie	od	1955	roku.	
Dotychczas	otrzymało	ją	tylko	71	eu-
ropejskich	miast	z	państw-członków	
Rady	Europy.	Słupsk	jest	czwartym	
polskim	miastem,	które	zdobyło	Na-
grodę	Główną	Rady	Europy	po	Czę-
stochowie,	Gdyni	i	Katowicach.

NaGroDa 
Rady euRopy 

Dla słuPska
TO byłO WIElKIE śWIęTO W MIEśCIE - NAgROdA 
EUROpy 2014 pOWędROWAłA dO słUpsKA! 

TEKST: Rafał	Korbut
ZDJęCIE: materiały	prasowe

Maciej Kobyliński, prezydent słupska, 
odbiera Nagrodę Europy z rąk Axela Fishera
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Przedstawiciele	GOM	podsumowywa-
li	trzy	lata	swojej	działalności.	Paweł	
Adamowicz,	prezes	GOM	i	prezydent	
Gdańska	zaznaczył,	że	wciąż	wielu	samo-
rządowców	z	Pomorza	nie	ma	wiedzy	na	
temat	tego,	czym	powinna	się	zajmować	
metropolia. 
-	Dlatego	my	musimy	poprzez	działania	
bardzo	praktyczne	udowadniać	niemal	na	
co	dzień,	że	to	jest	potrzebne.	Bo	samo-
rządowcy	potrzebują	dowodów	i	wymier-
nych	efektów	-	podkreślił	Adamowicz. 

PRZy bogAtyM MożNA WIęCEJ

Hanna	Brejwo,	wójt	gminy	Pszczółki	tłu-
maczyła	natomiast,	że	obszar	metropoli-
talny	ułatwia	małym	gminom	pozyskanie	
dodatkowych	pieniędzy. 
-	Biednemu	przy	bogatym	lżej	i	przyna-
leżność	do	metropolii	pozwala	nam	my-
śleć,	że	jesteśmy	wybraną	kastą.	To	daje	
nam	dwie	rzeczy,	po	pierwsze	pieniądze,	
a	po	drugie,	zdobywamy	coś	bardzo	
wartościowego	-	wiedzę.	Dzięki	temu,	że	
jesteśmy	w	metropolii,	bierzemy	udział	
w	projektach	i	zdobywamy	fundusze	na	
realizację	konkretnych	rzeczy	-	mówiła	
Hanna	Brejwo. 
Po	krótkim	podsumowaniu	już	zrealizo-
wanych	projektów,	przedstawiciele	GOM	

Gdański obszaR 
metRopolitalny

ma trzy lata
TWORzENIE plANU gOspOdARKI NIsKOEMIsyJNEJ, bUdOWA 

TRANspORTOWyCh WęzłóW INTEgRACyJNyCh I sTWORzENIE 
„WEEKENdóW zA pół CENy” dlA ObCOKRAJOWCóW. 

TO NAJNOWszE plANy gdAńsKIEgO ObszARU METROpOlITAlNEgO.

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIE: Grzegorz	Bryszewski

Józef Reszke, wiceprezes gOM, starosta wejherowski 
oraz paweł Adamowicz, prezes gOM i prezydent gdańska

poinformowali	o	najbliższych	planach.	
Jednym	z	nich	jest	przygotowywanie	Pla-
nu	Gospodarki	Niskoemisyjnej.	Ten	do-
kument	będzie	gotowy	w	2015	roku	i	ma	
wskazać	główne	źródła	zanieczyszczeń	
w	metropolii	i	sposoby	ich	likwidacji.	

WęZŁy DLA PoDRÓżNyCh

GOM	zajmie	się	także	budową	transpor-
towych	węzłów	integracyjnych,	które	
zwiększą	komfort	podróżowania	po	

metropolii.	Węzły	zostaną	zbudowane	
lub	rozbudowane	w	18	punktach	me-
tropolii:	Tczewie,	Pruszczu	Gdańskim,	
Kartuzach,	Redłowie,	Karwinach,	Luzinie,	
Rumi,	Wejherowie,	Osowie,	Somoninie,	
Rębiechowie,	Sierakowicach,	Redzie,	
Żukowie	Wschodnim,	Cieplewie,	Gołubiu	
Kaszubskim,	Gościcinie	Wejherowskim,	
Pszczółkach.	Planowany	termin	realizacji	
projektu	wartego	280	mln	złotych	to	lata	
2014-2022. 
-	Już	teraz	w	powiecie	wejherowskim	
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-	Z	inicjatywą	powstania	organizacji	me-
tropolitalnej	wyszedł	prezydent	Gdańska.	
Na	początku	2011	r.	zaprosił	do	dyskusji	
kilkudziesięciu	samorządowców,	którzy	
w	czerwcu	podpisali	deklarację	przystąpie-
nia	do	stowarzyszenia,	a	15	września	2011	
r.	powołali	je	do	życia.	Formalnie	organiza-
cja	została	zarejestrowana	6	października.
 
-	W	2011	r.	GOM	liczył	29	samorządów.	
Dziś	jest	ich	w	składzie	stowarzyszenia	49.	
To	obszar	o	powierzchni	6	605,62	km	kw.,	
zamieszkany	przez	1,28	mln	mieszkańców.
 
-	Członkami	wspierającymi	są	dwie	firmy	
partnerskie:	Saur	Neptun	Gdańsk	oraz	
Gdańska	Infrastruktura	Wodociągowo-
Kanalizacyjna.	
 
-	Część	najważniejszych	projektów	GOM	
jest	finansowana	z	dotacji	UE	i	rządowych,	
które	udało	się	zdobyć	stowarzyszeniu.	
W	sumie	to	ponad	14	mln	zł,	przezna-
czonych	na	działanie	Ośrodka	Wsparcia	
Ekonomii	Społecznej,	Platformę	Prak-
tyk	i	przygotowanie	Planu	Gospodarki	
Niskoemisyjnej.

jest	tyle	samochodów,	co	dorosłych	
mieszkańców,	a	w	powiecie	kartuskim	
zarejestrowano	nieomal	tyle	samo	po-
jazdów,	ile	ten	powiat	liczy	mieszkańców.	
Nie	uda	się	więc	nam	wszystkim	wjechać	
do	Gdańska.	Dlatego	potrzebne	są	węzły	
integracyjne	-	tłumaczył	Józef	Reszke,	
wiceprezes	GOM	i	starosta	wejherowski. 

LICZy SIę StRAtEgIA

Gdański	Obszar	Metropolitalny	napisze	
również	Strategię	Metropolii	2030,	która	
ma	przewidywać	przyszłe	wyzwania	i	za-
grożenia	dla	metropolii.	Ten	dokument,	
który	ma	inny	charakter	niż	Strategia	
Województwa,	ma	być	gotowy	jesienią	
2015	roku.	GOM	chce	też	kontynuować	
swoje	działania	promocyjne.	Chodzi	kon-
kretnie	o	organizowane	wspólnie	akcje	
„Weekendów	za	pół	ceny”.	W	przyszłym	
roku	organizacja	zamierza	współpraco-
wać	z	liniami	lotniczymi	i	przed	sezonem	
stworzyć	ofertę	weekendów	za	pół	ceny,	
skierowanych	do	Irlandczyków,	Włochów	
i	Hiszpanów.

MEtRoPoLIA W SKRÓCIE

SpaceForest	to	jedyna	firma	realizu-
jąca	projekty	w	sektorze	kosmicznym,	
która	działa	w	ramach	Pomorskiego	
Parku	Naukowo-Technologicznego	
w	Gdyni.

W	drugim	konkursie	organizowanym	
przez	Task	ESA	–	Poland	(„Task	Force	
PL-ESA”),	organizowanym	dla	polskich	
podmiotów	z	sektora	kosmicznego	
w	programie	Polish	Indu-
stry	Incentive	Scheme,	
proponowany	przez	
SpaceForest	projekt,	
zatytułowany	„Opra-
cowanie	kluczowych	
technologii	do	generacji	
częstotliwości”,	został	
oceniony	pozytywnie	
i	jest	zakwalifikowany	do	
wdrożenia.	Czas	trwania	
projektu	to	12	miesięcy.	
Projekt	SpaceForest	jest	
jednym	z	28	zatwierdzo-
nych	projektów	spośród	
70	zgłoszonych.
Firma	SpaceForest	jest	jedyną	firmą	
parkową	działającą	w	sektorze	ko-
smicznym.	Może	pochwalić	się	wdro-
żeniami	własnej	technologii	strojenia	
filtrów	mikrofalowych	dla	światowej	
skali	partnerów	z	branży	kosmicznej.	
Spółka	aktualnie	pracuje	nad	techno-

logiami	bezprzewodowej	transmisji	
energii	mikrofalowej	(ang.	Wireless	
Power	Transfer)	oraz	sieciami	czujni-
ków	bezprzewodowych	(ang.	Wireless	
Sensor	Networks)	w	zastosowaniach	
do	systemów	kosmicznych.	Partnerem	
SpaceForest	w	projekcie	jest	firma	
RUAG	Space	AB	(www.ruag.com)	
z	Goeteborga	w	Szwecji.	RUAG	jest	
firmą	technologiczną,	w	grupie	konfe-

deracji	Szwajcarskiej	z	główną	siedzibą	
w	Bernie.	RUAG	jest	wiodącym	do-
stawcą	oraz	integratorem	systemów	
oraz	komponentów	do	zastosowań	
kosmicznych.	Łącznie	w	oddziałach	
RUAG	w	Szwajcarii,	Austrii,	Niemczech,	
Węgrzech,	Szwecji	oraz	Stanach	Zjed-
noczonych	pracuje	łącznie	7900	osób.

kosmiczne 
technologie 
Z GDYNi
FIRMy spACEFOREsT ORAz RUAg spACE Ab będA 
pRACOWAć NAd NOWOCzEsNyMI gENERATORAMI 
CzęsTOTlIWOśCI dlA EUROpEJsKIEJ AgENCJI KO-
sMICzNEJ (EsA).

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIE: Wikimedia
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Ten	ważny	dokument	odebrał	zarząd	
szpitala	w	obecności	Hanny	Zych-Ci-
soń,	wicemarszałek	województwa	
pomorskiego.	Dla	Szpitala	Morskiego	
zapewnienie	bezpieczeństwa	pacjenta	
podczas	procesu	leczenia	jest	prio-
rytetem.	Ministerstwo	Zdrowia	oraz	
kierownictwo	szpitala	postanowiło	
przeprowadzić	projekt	pilotażowy	w	za-
kresie	zarządzania	ryzykiem	i	zleciło	
dokonanie	oceny	bezpieczeństwa	pa-
cjentów	doradcom	zewnętrznym.	Za-
danie	to	powierzono	niemieckiej	firmie	
Gesellschaft	für	Risiko-beratung	mbH,	
w	skrócie	GRB,	która	w	Niemczech	cie-
szy	się	uznaniem	na	rynku.	Sprawdzono	
strukturę	organizacyjną	oraz	przebieg	
procesów	terapeutycznych	w	codzien-
nej	pracy	personelu	szpitala	na	od-
dziale	położniczym	i	ginekologicznym,	
a	także	dziedziny	obarczone	dużym	

ryzykiem,	do	których	należy	położnic-
two,	neonatologia	i	anestezjologia	oraz	
skontrolowała	przestrzeganie	zasad	hi-
gieny.	W	drodze	rozmowy	i	wywiadów	
z	pracownikami	oraz	poprzez	obserwa-
cję	zidentyfikowano	i	oceniono	ryzyko	
związane	z	opieką	nad	pacjentem	
z	uwzględnieniem	dotychczasowych	
działań	w	zakresie	zarządzania	jakością.
Kilka	miesięcy	po	przeprowadzeniu	
analizy	ryzyka	związanego	z	opieką	nad	
pacjentem	oraz	skontrolowaniu	prze-
strzegania	zasad	bezpieczeństwa	w	tym	
względzie	firma	GRB	ponownie	odwie-
dziła	szpital,	aby	skontrolować	stopień	
wdrożenia	oraz	skuteczność	ustalonych	
działań	zaradczych.	Okazało	się,	że	
uzupełniono	standardy	organizacyjne,	
wymieniono	stare	elementy	wyposa-
żenia	na	nowe	bądź	zakupiono	całkiem	
nowy	sprzęt.

szPital 
z certyfikatem

szpITAl MORsKI IM. pCK W gdyNI OTRzyMAł Od NIEMIECKIEJ FIRMy gRb CER-
TyFIKAT pOTWIERdzAJąCy EFEKTyWNE WdROżENIE sysTEMU zARządzANIA 

RyzyKIEM KlINICzNyM W dzIEdzINIE gINEKOlOgII I pOłOżNICTWA. 

MIECZySŁAW StRuK, 
marszałek	województwa	
pomorskiego:

TEKST: Dorota	Korbut|	ZDJęCIA: materiały	prasowe

-	Wciąż	podnoszone	są	standardy	opie-
ki	medycznej,	tak	aby	każdy	pacjent,	
pomimo	uciążliwości,	jaką	jest	choro-
ba,	czuł	się	komfortowo	i	bezpiecznie	
w	rękach	najlepszych	specjalistów.	
Cieszę	się,	że	działania	Szpitala	Mor-
skiego	w	zakresie	eliminacji	ryzyka	
zostały	docenione	certyfikatem	oraz	
wierzę,	że	w	przyszłości	służba	zdrowia	
będzie	przykładem	dobrego	zarządza-
nia	i	dbałości	o	dobro	pacjentów.
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Firma	Tritec	z	kapitałem	norweskim,	
od	2002	roku	działa	w	Polsce	w	branży	
metalowej,	w	tym	m.	in.	w	produkcji	
konstrukcji	stalowych	wykorzystywa-
nych	w	obszarach	offshore	i	maritime.	
W	celu	poszerzenia	swojej	działalności	
i	usprawnienia	procesu	produkcyjnego	
firma	w	ekspresowym	tempie	9	miesięcy	
wybudowała	nowy	zakład	w	Podstrefie	
„Redzikowo”	Słupskiej	Specjalnej	Stre-

fie	Ekonomicznej.	W	ramach	ekspansji	
firma	Tritec	w	Słupskiej	SSE	zainwesto-
wała	blisko	8	mln	zł	i	zatrudnia	46	osób.	
W	przyszłości	zarząd	firmy	planuje	dalszą	
rozbudowę	firmy.
-	Jesteśmy	bardzo	zadowoleni	z	lokaliza-
cji	naszej	fabryki	w	Regionie	Słupskim.	
Obecnie,	oprócz	zakładu	produkcyjnego	
w	Słupskiej	Strefie,	w	ramach	Tritec	En-
gineering	działamy	także	w	Słupskim	In-
kubatorze	Technologicznym.	Prowadzimy	
tam	prace	nad	dwoma	innowacyjnymi	

inwestycja 
W słupskiej strefie

NORWEsKI TRITEC OTWIERA 
NOWą FAbRyKę W pOd-
sTREFIE „REdzIKOWO” 
słUpsKIEJ spECJAlNEJ 
sTREFy EKONOMICzNEJ. 

W ramach 
ekspansji firma 
Tritec w słupskiej 
ssE zainwestowała 
blisko 8 mln zł 
i zatrudnia 46 osób.

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIE: materiały	prasowe

projektami:	Jack	Pack	-	zestaw	podno-
śnikowy	do	przemieszania	kontenerów)	
i	Rapid	Purge	Technology	-	technologia	
oczyszczania	zbiorników	gazowców	–	
mówi	Bjorn	Kverneland	–	prezes	zarządu	
Tritec.	
-	To	nasz	kolejny	projekt	inwestycyjny	
z	kapitałem	skandynawskim	realizowany	
w	Słupskiej	Specjalnej	Strefie	Ekonomicz-
niej.	Widzimy	duży	potencjał	w	nawią-
zywaniu	współpracy	z	przedsiębiorcami	
skandynawskimi	dla	których	Pomorze	jest	
atrakcyjnym	miejscem	do	inwestowania	
i	nawiązywania	kooperacji	biznesowych	
–	komentuje	Mirosław	Kamiński,	prezes	
Pomorskiej	Agencji	Rozwoju	Regionalne-
go	S.A.,	zarządzający	Słupską	SSE.

Podstrefa	„Redzikowo”	Słupskiej	SSE	
jest	w	fazie	intensywnego	rozwoju.	Do	
tej	pory	zainwestowali	tu:	„AJ	Fabryka	
Mebli”	Sp.	z	o.o.	ze	Szwecji	–	producent	
mebli	oraz	„TG-Dnalop”	Sp.	z	o.o.	-	kana-
dyjski	producent	przyjaznych	środowisku	
łożysk	ślizgowych.	Wkrótce	otwarte	
zostaną	dwie	kolejne	fabryki	z	kapitałem	
polskim:	„Euroledlighting”	Sp.	z	o.o.	–	
producent	systemów	oświetleniowych	
LED	i	„BranQ”	Sp.	z	o.o.	-	przetwórstwo	
tworzyw	sztucznych.

W	sali	konferencyjnej	Hotelu	Bayjonn	
w	Sopocie	zorganizowano	pierwszą	
edycję	konferencji	skierowanej	do	
touroperatorów	„Yes	Tour	Conference	
–	Konferencja	o	turystyce	i	biznesie”.	

Wydarzenie	zorganizowane	zostało	
przez	sopocki	hotel	a	jego	celem	
było	poszerzenie	wiedzy	uczestników	
z	zakresu	aktualnej	sytuacji	w	branży	
turystycznej	oraz	przedstawienie	
możliwości	wykorzystania	kanałów	
społecznościowych	i	nowych	tech-
nologii	w	skutecznym	dotarciu	do	
turysty	biznesowego.	Spotkanie	
rozpoczęło	się	uroczystym	powi-
taniem	gości	i	przedstawieniem	
prelegentów	przez	Bogdana	Donke,	
członka	założyciela	Gdańskiej	Organi-
zacji	Turystycznej	oraz	członka	Rady	
Gdańskiej	Organizacji	Turystycznej,	
który	jednocześnie	był	pierwszym	
prelegentem	podczas	konferencji.	
Tematem	jego	wystąpienia	były	
wyzwania	i	problemy	związane	z	tu-
rystyką	przed	i	po	sezonie	oraz	moż-
liwości	ich	rozwiązania.	Anna	Kopek,	
właścicielka	firmy	Teja	Tour,	podczas	
swojej	prelekcji	skupiła	się	na	nowych	
trendach	w	ofercie	turystycznej	oraz	
ich	praktycznym	wykorzystaniu	w	do-
tarciu	do	klienta	biznesowego.	O	tym,	
iż	kanały	społecznościowe,	takie	jak	
Facebook,	LinkedIn	czy	Google+,	są	
skutecznym	narzędziem	w	promocji	
i	sprzedaży	usług	turystycznych	prze-
konywała	Magdalena	Pawłowska,	
właścicielka	Insource	Marketing	&	PR	
Agency.	Natomiast	Łukasz	Magrian,	
zastępca	byrektora	biura	Pomorskiej	
Regionalnej	Organizacji	Turystycznej	
zachęcał	touroperatorów	do	podjęcia	
aktywnej	współpracy	z	organizacja-
mi	turystycznymi	oraz	opowiedział	
o	szansach,	jakie	wynikną	z	podjęcia	
konkretnych	działań.

soPoCkie 
sPotkaNie 
turystyczne

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	



EXPRESS BIZNESU        51

gOspOdARKA

SChEMAt tEChNoLogICZNy 
INSTAlACJI:

Instalacja	składa	się	
z	zasadniczych	bloków	
technologicznych:	

A.	Zestaw	zbiorników	i	urzą-
dzeń	technicznych	do	przy-
gotowania,	magazynowania	
i	transportu	technologicznego	
paliw	i	reagentów.
b. Reaktor	z	palnikami	i	dy-
szami	wrzutowymi	spalin	do	
termicznego	przekształcania	
rozdrobnionych	frakcji	pal-
nych	odpadów	i	biomasy	
z	rzutem	płynnych,	niepal-
nych	pozostałości.
C. Odzysknicowy,	pionowy	

kocioł	z	systemem	redukcji	
zanieczyszczeń	gazowych.
D. Wymiennik	spaliny/powie-
trze	do	spalania,	dla	konden-
sacji	pary	wodnej	ze	spalin	
–	ekonomizer.
E.	Modułowy	filtr	pulsacyjny	
z	systemem	zrzutu	pyłów	do	
kanału	recyrkulowanych	do	
reaktora	spalin.
f. Zestaw	demisterów	do	usu-
wania	ze	spalin	mgły	i	kropel	
kondensatu.
g.	Zestaw	urządzeń	do	
transportu	pozostałości	
procesowych.
h.	Zespół	sterowania,	zabez-
pieczeń,	automatyzacji,	wi-
zualizacji	i	rejestracji	danych	
procesowych	i	emisyjnych.

ekoloGiCZNe 
technologie 

wYtwarZaNia CiePła

Efektem	jest	oferta	kotłów	wodnych	
i	parowych	0,3	do	6	MW	na	biomasę	
roślinną	w	postaci	trocin,	zrębki	i	drew-
na	kawałkowego.	Niewyczerpalnym,	
odnawialnym	źródłem	energii	są	od-
pady	roślinne	i	zwierzęce	oraz	frakcje	
energetyczne	odpadów	komunalnych.	
Wykorzystanie	tych	surowców	do	celów	
energetycznych,	głównie	ze	względu	na	
skomplikowane	procesy	fizyko-chemicz-
ne	ich	termicznego	przekształcenia,	z	do-
puszczalną	emisyjnością	zanieczyszczeń	

FAbRyKA KOTłóW FAKO 
s.A. W RUMI Od WIElU 
lAT REAlIzUJE pROgRAM 
WdRAżANIA pROdUKCJI 
URządzEń KOTłOWyCh 
dO WyTWARzANIA ENERgII 
CIEplNEJ zE źRódEł ENER-
gII OdNAWIAlNEJ. 

gazowych,	wymaga	zaawansowanych	
nowatorskich	technik.	Znane	i	stosowa-
ne	technologie,	komorowe,	rusztowe,	
fluidalne,	są	mało	przydatne	dla	odzysku	
energii	z	odpadów	w	przypadku	małych	
jednostek	grzewczych	do	10	MW.	Tech-
nologie	te	wymagają	stosowania	kosz-
townych	systemów	oczyszczania	spalin,	
znacznie	przekraczających	koszt	urządzeń	
kotłowych	i	wytwarzają	pozostałości	stałe	
i	ciekłe	wymagające	utylizacji.	Ponadto,	
dotychczasowe	uregulowania	prawne	
wymagały,	w	przypadku	energetycznego	
wykorzystania	odpadów,	uzyskanie	decy-
zji	środowiskowych	przewidzianych	dla	
„spalarni	śmieci”.	Obecne	uwarunkowa-
nia	prawne,	po	wprowadzeniu	„ustawy	
śmieciowej”	umożliwiają,	w	przypadkach	
posiadania	technologii	wykorzystującej	
określone	odpady	do	celów	energe-
tycznych	w	warunkach	dopuszczalnej	
emisyjności,	przeprowadzenie	procedury	
w	celu	utracenie	przez	te	odpady	statusu	
odpadów.	Dla	takich	przypadków	moż-
na	uzyskać	zezwolenie	na	prowadzenie	

odzysku	energii	poza	instalacjami	spa-
lania	odpadów.	FAKO	S.A.	wraz	z	S.E.A.	
WAGNER	Sp.	z	o.o.	realizuje	program	
wdrożenia	innowacyjnej	technologii	
termicznego	przekształcania	wyselek-
cjonowanych,	energetycznych	odpadów	
komunalnych	zmieszanych	z	jednorocz-
ną	biomasą	roślinną	(	w	tym	odpady	
zielone).	S.E.A.	WAGNER	z	Politechniką	
Krakowską,	w	ramach	badań	w	II	kon-
kursie	INNOTECH,	uzyskała	technologię	
termicznego	przekształcania	mieszanek	
wysuszonych	odpadów	zielonych	z	mącz-
ką	mięsno-kostną,	która	wykorzystywana	
jest	z	wdrażanej	technologii.	Rozwiązanie	
techniczne	odzysku	energii	z	frakcji	pal-
nych	odpadów	komunalnych	i	odpadów	
biomasy	jest	przedmiotem	projektu	
zgłoszonego	w	II	konkursie	GEKON	przez	
konsorcjum	Politechnik	Warszawskiej	
i	Krakowskiej	oraz	S.E.A.	WAGNER,	w	któ-
rym	liderem	jest	FAKO	S.A..	Zasadnicze	
procesy	technologiczne	innowacyjnego	
rozwiązania	pokazane	są	na	poniższym	
rysunku	poglądowym.

TEKST: Rafał	Korbut



Do	reaktora	doprowadzone	są:	pali-
wo	rozpałkowe,	rozdrobnione	frakcje	
energetyczne	odpadów	komunalnych,	
biomasa,	powietrze,	pył	z	instalacji	od-
pylania	wraz	z	częścią	spalin	oraz	w	razie	
potrzeby	dodatkowe	reagenty.	Kształt	
komory,	wrzuty	powietrza	i	spalin	oraz	
dobrane	ich	prędkości	wypływu,	powo-
dują	pionowe	i	poziome,	przenoszenie	
przekształcanych	w	różnych	temperatu-
rach	surowców.	Pozwala	to	na	regulację	
czasu	ich	przebywania	w	odpowiednich	
strefach	reaktora,	całkowite	zgazowanie	
i	spalenie	wszystkich	składników	palnych	
oraz	roztopienie	niskotopliwych	niepal-
nych	pozostałości.	Niepalne,	wysoko-
topliwe	pozostałości	zostają	zatopione	
w	płynnej	masie	i	tak	utworzona	gęstwa	
zostaje	zrzucana	do	chłodnicy.	Uzyskane	
zeszkliwione	niepalne	pozostałości	za-
wierają	niewymywalne	zanieczyszczenia	
stałe,	które	są	obojętne	dla	środowiska.	

Całkowicie	dopalone	gazy	przekazane	
są	do	kotła	odzysknicowego,	skąd	schło-
dzone	do	wymiennika	wodnego,	gdzie	
zostają	dodatkowo	schładzane	wodą	
z	udziałem	reagentów.	Zmniejsza	to	po-
wstawanie	dioksyn	w	procesie	de	novo.	
Następnie	spaliny	przechodzą	do	pod-
grzewacza	powietrza	do	spalania,	skąd	
do	zestawu	demisterów	dla	ich	odwod-
nienia.	Skąd	po	odpyleniu	kierowane	są	
do	emitora.	Kondensat	jest	przekazywa-
ny	do	chłodnicy,	w	której	studzona	jest	
gęstwa,	pyły	z	instalacji	odpylania	do	
reaktora.	Instalacja	nie	generuje	płyn-
nych	odpadów,	nadmiar	emitowany	jest	
z	chłodnicy	w	postaci	pary	wodnej	do	
atmosfery.	Gazy	odlotowe	są	w	sposób	
ciągły	monitorowane,	w	przypadkach	
przekroczenia	dopuszczalnego	poziomu	
zanieczyszczeń,	następuje	automatyczna	
korekta	technologii.	W	przypadkach	
awarii	lub	przekroczeń	emisyjności,	na-

tychmiast	zatrzymany	zostaje	wrzut	su-
rowców	do	reaktora,	ich	chwilowe	ilości	
w	reaktorze	(	ok.	5	kg)	do	termicznego	
przekształcania	nie	powodują	żadnych	
zagrożeń	dla	środowiska.	
Wdrażana	technologia	w	realny	sposób	
może	się	przyczynić	do	rozbudowy	roz-
proszonej	energetyki	wykorzystującej	
źródła	energii	odnawialnej.	Zgodnie	
z	przepisami	42%	energii	uzyskanej	
z	termicznie	przetwarzanych	odpadów	
komunalnych	jest	kwalifikowanych	jako	
energia	odnawialna,	uwzględniając	
dodatek	biomasy,	możliwym	jest	jej	
zwiększenie	do	ok.	60%.	Przeprowadzo-
ne	analizy	ekonomiczne	wskazują,	że	
możliwym	jest,	w	wyniku	eksploatacji	in-
stalacji	z	wdrażaną	technologią,	zmniej-
szenie	kosztów	uzyskania	energii	ciepl-
nej	o	50%,	w	stosunku	do	najniższych	
dotychczas	kosztów	wytwarzania	energii	
cieplnej	ze	spalania	miału	węglowego.

gOspOdARKA 

Podróżni jadący pociągiem na tra-
sie Warszawa – gdynia – Warszawa 
w pociągach „Kaszub” oraz  pocią-
giem „Norwid” na trasie Kraków – 
gdynia – Kraków będą mogli prze-
testować nową aplikację mWARS 
umożliwiającą zamówienie posiłku 
bezpośrednio do przedziału.

Podróżni	korzystający	z	nowej	apli-
kacji	mobilnej	mają	możliwość	prze-
glądania	menu	z	opisem	 
i	zdjęciami	każdej	potrawy	znajdują-
cej	się	aktualnie	w	karcie	WARS.	Za-
mówienia	składane	są	w	dowolnym	
momencie	podróży	oraz	dostar-
czane	pasażerowi	bezpośrednio	do	
przedziału,	w	którym	się	znajduje.	
-	Mamy	nadzieję,	że	proponowa-
ne	przez	nas	nowe	rozwiązanie	

testują aPlikaCję mWARS
TEKST: Grzegorz	Bryszewski	
ZDJęCIE: PKP	Intercity/
Bartłomiej	Banaszak

technologiczne	podniesie	komfort	
podróży.	Aplikacja	mWars	umożliwia	
pasażerowi	składanie	zamówień	bez	
konieczności	wychodzenia	z	przedziału	
-	mówi	Paweł	Dudek,	Prezes	Zarządu	
WARS	S.A.
Aplikacja	mWars	bazuje	na	techno-
logii	kontekstowego	przetwarzania	
zamówień	opracowanego	przez	firmę	
WellServed.	Realizowana	jest	w	opar-
ciu	o	usługę	działającą	„w	chmurze”,	
umożliwiając	podróżnym	przeglądanie	
menu	oraz	składanie	zamówień,	a	re-

stauracjom	ich	realizację.	
-	Dzięki	najnowszym	technologiom	
możemy	zamawiać	smartfonem	wy-
brany	posiłek	w	dogodnym	momencie	
czy	miejscu	–	mówi	Maksymilian	Ku-
śmierek,	Prezes	WellServed	Sp.	z	o.o.	
-	To	pierwsza	aplikacja	mobilna	świad-
cząca	taką	usługę	w	Polsce.	Jesteśmy	
więc	bardzo	dumni,	że	możemy	uczest-
niczyć	w	tym	projekcie	–	dodaje.
Aplikacja	mWARS	przygotowana	zosta-
ła	na	smartfony	i	tablety	z	systemem	
Android	oraz	iOS.
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uniPil 
na szEROKICh 

WOdACh
JUbIlEUsz 25-lECIA IsTNIENIA ObChOdzI W TyM ROKU 

pRzEdsIębIORsTWO UsłUg MORsKICh UNIpIl sp. z O.O.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIA: materiały	prasowe

Patrząc	na	nowoczesny	budynek	
i	łodzie	pilotowe	w	świetnym	stanie		
technicznym,	aż	trudno	uwierzyć,	że	
na	początku	działania	firmy	był	tylko	
jeden	stary	kuter	i	nieustanna	tułaczka	
w	poszukiwaniu	odpowiedniej	siedziby.
Przedsiębiorstwo	zajmuje	się	świad-
czeniem	usług	pilotowych.	Obszarem	
działania	jest	Gdynia	-	reda	i	port	-	oraz	
porty	Zatoki	Gdańskiej,	takie	jak	Hel,	
Puck,	czy	Władysławowo.	
-	25	lat	temu	pilotaż	statków	była	
to	usługa	wykonywana	przez	Zarząd	
Portu	Gdynia	–	wyjaśnia	Ryszard	Wró-
bel,	dyrektor	Unipilu.	-	Piloci	działali	

w	strukturze	Wydziału	Usług	Żeglugo-
wych.	W	1988	r.	w	Europie	zaczęły	się	
jednak	pojawiać	nowe	formy	organiza-
cji	pilotażu.	Podglądaliśmy,	jak	odbywa	
się	to	w	Niemczech,	Holandii	i	Francji.	
W	końcu	postanowiliśmy	sprawdzić,	
czy	podobne	rozwiązania	przyjmą	się	
na	polskim	gruncie.	
Rok	1989	był	przełomowy.	
-	My,	czyli	piloci	z	gdyńskiego	portu,	
postanowiliśmy	powołać	do	życia	spół-
kę	i	świadczyć	usługi	całkowicie	pry-
watnie	–	dodaje	dyrektor.	-	Już	w	maju	
podpisaliśmy	akt	notarialny,	dający	
podwaliny	pod	przyszłą	firmę.	Umowy	

na	transport	pilotów	
na	redę	podpisaliśmy	
z	Wydziałem	Usług	
Żeglugowych.	Pro-
wadziliśmy	rozmowy	
z	agentami	armato-
rów,	by	zgłoszenia	
kierowali	bezpośred-
nio	do	nas.	Od	paź-
dziernika	byliśmy	już	
samodzielną	firmą.	
Oczywiście,	nie	szło	
łatwo.	Po	pewnym	
czasie	„zaczęły	się	
schody”.	Wydział	
Usług	Żeglugowych	
podwyższył	opłaty	za	
transport	pilotów	do	

takich	cen,	że	wiele	zleceń	przestało	
się	opłacać.	Firma	musiała	mieć	własny	
środek	transportu.	Wybór	padł	na	40-
letni	szwedzki	kuter	pilotowy,	który	po	
wojennych	zawirowaniach	ostatecznie	
trafił	do	Uniwersytetu	Gdańskiego.	
Unipil	korzystał	z	niego	przez	kilka	lat,	
jednak	był	to	statek	wysłużony	i	z	cza-
sem	naprawy	przestały	się	opłacać.	
-	Z	Norwegii	przywieźliśmy	nową	łódź	
pilotową,	która	choć	nowoczesna,	
jednak	nie	nadawała	się	do		pracy	
w	zimie	–	mówi	dyrektor.	-	W	Finlandii	
zbudowaliśmy	zatem	łódź,	która	może	
poruszać	się	nawet	w	stałym	lodzie	
o	grubości	do	20	cm	–	sprawdza	się	
w	warunkach	zimowych!
Na	tym	nie	koniec.	Pojawiły	się	bo-
wiem	problemy	lokalowe.	Unipil	naj-
pierw	zajmował	3	pokoje	w	Dworcu	
Morskim,	tuż	przy	WUŻ.	Potem	prze-
niósł	się	na	ul.	Chrzanowskiego,	a	na-
stępnie	do	siedziby	kapitanatu	portu.	
Kolejna	przeprowadzka	odbyła	się	do	
budynku	Dalmoru,	gdzie	firma	przez	
ponad	12	lat	miała	siedzibę	obok	wła-
snych	jednostek	pływających.	
-	Gdańsk	i	Szczecin	miały	własne	sta-
cje	pilotowe	i	my	też	tak	chcieliśmy	
–	wspomina	R.	Wróbel.	-	Pojawiła	się	
możliwość	wzniesienia	budynku	przy	
ul.	Warsztatowej	i	Chrzanowskiego.	
Prace	poszły	błyskawicznie	i	już	w	2013	
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Początki	przemysłu	stoczniowego	w	re-
jonie	obecnej	ulicy	Waszyngtona	da-
tuje	się	na	rok	1922,	gdy	powstał	tam	
pierwszy	warsztat	Franciszka	Letkego.	
Oficjalna	data	utworzenia	stoczni	Na-
uta	pojawia	się	jednak	cztery	lata	póź-
niej,	czyli	7	października	1926	roku,	gdy	

Rada	Miejska	w	Gdyni	podjęła	uchwałę	
o	budowie	przemysłu	stoczniowego.	
Przedsiębiorstwo	zostało	zarejestrowa-
ne	pod	nazwą	„Nauta”	w	maju	1927	r.	
W	początkach	swej	działalności	Nauta	
produkowała	barki,	holowniki,	szalandy	
oraz	jednostki	pomocnicze	niezbędne	

do	budowy	portu,	była	więc	pierwszą	
polską	stocznią	dostarczającą	tabor	
wodny	do	Portu	Gdynia.	
Po	wojnie	na	terenach	należących	dziś	
do	Nauty	działały	trzy	przedsiębior-
stwa:	Zakład	Złomowania	Wraków,	Re-
montowa	Obsługa	Statków	oraz	Stocz-

nauta 
88 lat w branży

7 pAźdzIERNIKA 1926 R. RAdA MIEJsKA W gdyNI pOdJęłA UChWAłę 
O bUdOWIE pRzEMysłU sTOCzNIOWEgO. WydARzENIE TO UzNAWANE 
JEsT zA OFICJAlNą dATę pOWsTANIA sTOCzNI REMONTOWEJ NAUTA. 

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIA: materiały	prasowe

r.	nastąpiła	przeprowadzka	do	nowej,	
okazałej	siedziby.	Jednak	największą	
wartością	Unipilu	są	piloci	i	ich	po-
tencjał,	przejawiający	się	w	wiedzy	
i	doświadczeniu.	Zawód	pilota	jest	uko-
ronowaniem	kariery	morskiej.	To	na	
pilotach	ciąży	współodpowiedzialność	
za	bezpieczeństwo	statków	i	infrastruk-
tury	portowej	oraz	ochronę	środowiska	
w	portach	i	na	redach.

JAKIE PLANy NA PRZySZŁość MA 
uNIPIL?

-	Skala	naszych	działań	jest	bezpośred-
nio	uzależniona	od	kondycji	gospo-
darki	–	nie	ukrywa	dyrektor.	-	Ruch	
statków	w	porcie	jest	barometrem	
naszej	gospodarki.	Z	półrocznym	a	na-
wet	z	rocznym	wyprzedzeniem	widać	
po	ilości	i	tonażu	statków,	czy	zbliża	

się	kryzys,	czy	ożywienie.	Od	2011	
roku	obroty	rosną,	a	ten	rok	może	być	
nawet	rekordowy	w	historii	Unipilu.	
Wspólnie	z	kolegami	tworzyliśmy	tę	
firmę	od	podstaw.	Od	25	lat	koledzy	
piloci	powierzają	mi	funkcję	dyrekto-
ra.	Teraz	pora	udać	się	na	emeryturę	
i	przekazać	pałeczkę	młodszym	kole-
gom,	służąc	im	oczywiście	wieloletnim	
doświadczeniem.

łodzie pilotowe są w świetnym stanie technicznym
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nia	Rybacka.	W	1952	dwa	ostatnie	
połączyły	się,	tworząc	Gdyńską	Stocz-
nię	Remontową.	Początkowo	stocznia	
zajmowała	się	budową	i	remontami	
niewielkich	łodzi	rybackich	i	technicz-
nych.	W	tym	czasie	stocznię	wyposa-
żono	w	pochylnię,	która	pozwalała	wo-
dować	jednostki	o	długości	do	150	m	
oraz	zakupiono	pierwszy	dok	pływający	
(o	nośności	1200	t).	Kolejne	ważne	in-
westycje	przeprowadzono	w	latach	60.	
–	oddano	wtedy	do	użytku	nowe	hale	
i	budynki	administracyjno-produkcyjne	
oraz	hotel	robotniczy,	zakupiono	także	
kolejne	dwa	doki	pływające	(o	nośności	
3500	i	4500	ton).
W	roku	1976,	czyli	w	50	rocznicę	nada-
nia	praw	miejskich	Gdyni,	przedsiębior-
stwu	przywrócono	jego	przedwojenną	
nazwę	–	Nauta.	Kolejne	dziesięciolecie	
przyniosło	rozkwit	przemysłu	stocz-
niowego	na	całym	świecie,	a	dobra	ko-
niunktura	korzystnie	wpłynęła	na	roz-
wój	Nauty.	Na	początku	lat	70.,	dzięki	
nawiązaniu	współpracy	kooperacyjnej	
z	Holandią,	Włochami	i	krajami	Europy	
Zachodniej,	Nauta	rozszerzyła	swoją	
działalność,	wychodząc	z	produkcją	na	
rynek	międzynarodowy.	Już	w	począt-
kach	lat	80.	ponad	60	proc.	produkcji	
Nauty	trafiało	na	eksport.	W	obecnym	
kształcie	Nauta	działa	od	początku	
1999	r.,	kiedy	w	wyniku	komercjalizacji	
przedsiębiorstwo	państwowe	zostało	
przekształcone	w	spółkę	akcyjną.
W	zakładzie	przy	ul.	Waszyngtona	
Nauta	miała	ograniczone	możliwości		
techniczne	i	powierzchniowe,	przez	

co	trafiały	do	niej	jedynie	mniejsze	
jednostki,	nie	przekraczające	100	m	
długości.	Przeprowadzka	na	tereny	
przy	Czechosłowackiej	umożliwiła	więc	
szybki	rozwój	stoczni.	Teraz		stocznia	
remontuje	nawet	największe	jednostki	
wpływające	na	Bałtyk	–	dotychczas	
największym	statkiem	w	historii	Na-
uty	był	zbiornikowiec	wahadłowy	MT	
Grena	(o	długości	ponad	277	m	i	szero-
kości	46	m),	remontowany	pod	koniec	
2013	r.		
Bardziej	rozległe	zaplecze	produkcyjne	
dało	stoczni	możliwość	zdywersyfiko-
wania	działalności.	Obecnie	oprócz	re-
montów	cywilnych,	stocznia	remontuje	
również	jednostki	specjalne	oraz	budu-
je	nowe	statki	i	konstrukcje	stalowe.
Dorobek	i	doświadczenie	Nauty	od	
wielu	lat	jest	doceniane	przez	środowi-
sko	stoczniowe.	Stocznia	posiada	liczne	
certyfikaty	i	uprawnienia	renomowa-
nych	towarzystw	klasyfikacyjnych	
oraz	instytucji	nadzoru,	a	także	jest	
laureatem	licznych	nagród	przyznawa-
nych	przez	organizacje	i	media	z	bran-
ży.	Stocznia	jest	laureatem	m.	in.	takich	
nagród,	jak:	Symbol	roku	2013,	Bursz-
tynowe	Jajo	czy	Innowacyjny	Orzeł	
Pomorski	2014.		
-	Stocznia	Nauta	ma	już	88	lat.	Tak	dłu-
ga	tradycja	to	bez	wątpienia	powód	do	
dumy,	a	jednocześnie	zobowiązanie	do	
tego,	by	w	dalszym	ciągu	się	rozwijać	
i	zwiększać	swoje	możliwości	produk-
cyjne	–	komentuje	Krzysztof	Juchnie-
wicz,	wiceprezes	zarządu	ds.	handlu	
w	Stoczni	Nauta.

statek typu psV był pierwszą 
jednostką zbudowaną na terenach 

pochylni historycznej stoczni gdań-
skiej, przywróconych do produkcji 
przez stocznię Nauta. Wodowanie 
miało miejsce w marcu 2014 roku.
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Port	Północny	to	część	gdańskiego	
portu,	która	powstała	w	latach	70.	
ubiegłego	wieku.	Budowę	rozpoczę-
to	w	1970	roku,	zaś	już	4	lata	późnej	
do	nabrzeża	terminala	węglowego	
przybił	masowiec	Uniwersytet	Gdań-
ski,	aby	doładować	prawie	13	tys.	
ton	węgla.	I	ta	data	została	uznana	
za	początek	działalności	spółki.	

Uroczystość	jubileuszową	zorgani-
zowano	w	Teatrze	Szekspirowskim	
w	Gdańsku.	W	obchodach	wzięli	
udział	–	oprócz	przedstawicieli	
zarządu	spółki	–	politycy	szczebla	
centralnego,	prezesi	i	dyrektorzy	naj-
większych	firm	z	Pomorza,	samorzą-
dowcy,	władze	województwa	i	wielu	
innych	znamienitych	gości.

40 lat minęło...
…JAK JEdEN dzIEń – TE słOWA pIOsENKI zE zNANEgO pOlsKIEgO sERIAlU 

„CzTERdzIEsTOlATEK” dOsKONAlE pAsUJą dO JUbIlEUszU, 
JAKI ObChOdzIł NIEdAWNO pORT półNOCNy W gdAńsKU. 

bO spółKA śWIęTOWAłA WłAśNIE 40 lAT IsTNIENIA. 

TEKST: Rafał	Korbut	|	ZDJęCIA: Rafał	Korbut

paweł Adamowicz, przewodniczący rady Nadzorczej zarządu 
Morskiego portu gdańsk i jednocześnie prezydent gdańska

Od lewej: Marek pietruszewski, wice-
prezes zarządu ds. finansowych, dorota 
Raben, prezes zarządu i Jerzy Melaniuk, 

wiceprezes zarządu ds. infrastruktury
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CZy WśRÓD ogÓLNIE ZNANyCh, 
tRADyCyJNyCh fuNKCJI PoRtu 
RybACKIEgo WE WŁADySŁAWoWIE 
Są tEż fuNKCJE tuRyStyCZNo-RE-
KREACyJNE? CZy NIE PRZESZKADZA-
Ją W DZIAŁALNośCI PoRtu?

-	Port	we	Władysławowie	musi	sprostać	
rozmaitym	funkcjom.	To	nie	tylko	port	
rybacki,	to	również	port	schronienia	
dla	kutrów	i	jachtów	podczas	złej	pogo-
dy,	w	tym	sztormowej	na	Bałtyku.	Do	
portu	często	w	sezonie	i	poza	sezonem	
zawijają	statki	obsługujące	platformy	
firmy	Lotos	Petrobaltic:	Afrodyta,	
Saeforce,	Kambr,	które	dostarczają	za-
opatrzenie	na	platformy	wydobywcze	
usytuowane	na	morzu	na	wysokości	
Rozewia.	Port	we	Władysławowie	pełni	
również	funkcję	turystyczno-rekre-
acyjną	w	sezonie.	Dla	turystów	dużą	
atrakcją	jest	obserwować,	a	dla	nas	
to	codzienny	widok,	kiedy	wczesnym	
rankiem	rybacy	na	swoich	łodziach	
wracają	z	połowów	i	przygotowują	rybę	
do	wyładunku.	Albo,	gdy	naprawiają	
sprzęt	połowowy	na	nabrzeżu,	przygo-
towując	się	do	kolejnych	rejsów.	Nasi	
goście	mają	wtedy	posmak	romantyki	
morza.	Szczególnie	chętnie	port	jest	

odwiedzany	przez	turystów,	od	kie-
dy	nabrzeże	północne	stanowi	trakt	
spacerowy.	

oRgANIZuJECIE tEż REJSy tuRy-
StyCZNE Po PoRCIE I MoRZu? 

-	Nie,	nie	organizujemy	rejsów	tury-
stycznych,	udostępniamy	nabrzeże	
północne,	gdzie	turyści	chętnie	space-
rują,	przysiadają	na	ławeczkach	i	odpo-
czywają.	Sami	armatorzy	przygotowują	
swoje	jednostki,	a	w	tym	sezonie	było	
ich	9,	i	organizują	rejsy	pasażerskie.	
Pomysł	ten	powstał,	gdy	w	związku	
z	okresami	ochronnymi	poszczególnych	
gatunków	ryb,	rybacy	nie	mogli	ich	
łowić.	Wielkim	powodzeniem	cieszą	się	
rejsy	pasażerskie	na	stylizowanych	ło-
dziach	pirackich,	które	dają	przedsmak	
wielkiej	przygody,	a	jednocześnie	są	
fantastyczną	okazją	do	zrobienia	pa-
miątkowych	zdjęć,	które	zabiera	się	do	
domu,	gdzieś	daleko	od	morza.	Potem	
w	długie	jesienne	wieczory	ogląda	się,	
wspominając	ze	znajomymi	i	rodziną	to	
piękne	lato	we	Władysławowie.	Turyści	
bardziej	sportowego	ducha	wolą	rejsy	
tradycyjnymi	jednostkami	oraz	szybki-
mi	łodziami	typu	rib,	gwarantującymi	

moc	adrenaliny	dla	odważnych.	A	dla	
romantyków	i	zakochanych	par	są	orga-
nizowane	szampańskie	rejsy	w	kierun-
ku	zachodzącego	słońca.	

CZy oDNotoWALIśCIE tEgo LAtA 
ożyWIoNy RuCh JAChtÓW I IN-
NyCh JEDNoStEK żEgLARSKICh? 
SKąD PRZybyWAŁy JEDNoStKI, 
CZy NA DŁugo? Z JAKICh uSŁug 
PoRtoWyCh KoRZyStAŁy? CZy byLI 
WśRÓD NICh CuDZoZIEMCy?

-	Turystyka	morska	jest	bardzo	popular-
na,	co	roku	odwiedza	nasz	port	wiele	
jachtów,	w	tym	sezonie	przybywało	
w	lipcu	i	sierpniu	477	jachtów,	w	tym	
169	z	obcych	państw.	
Staramy	się	sprostać,	jako	spółka	„Szku-
ner”,	będąca	zarządcą	infrastruktury	
portowej,	coraz	większym	oczekiwa-
niom	żeglarzy.	Ledwie	kończy	się	sezon,	
już	myślimy,	jak	jeszcze	bardziej	ułatwić	
życie	odwiedzającym	nas	miłośnikom	
żeglowania.	W	tym	roku	planujemy	po	
zakończeniu	sezonu	żeglarskiego	re-
mont	pomostu	jachtowego	i	łazienek.	

Bo lato Było 

Piękne 
tego roku...
UdANy sEzON TURysTyCzNy W pORCIE 
WłAdysłAWOWO pOdsUMOWUJE 
Grażyna radtke - głóWNy 
dyspOzyTOR pORTU.

gOspOdARKA 
MORsKA
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W	tym	roku	w	porcie	zagościło	tzw.	
„pastwisko	internetowe”,	co	ucieszyło	
żeglarzy,	bo	gwarantuje	całodobowy	
dostęp	do	Internetu.	Niecodzienną	
atrakcję	dla	turystów	w	tym	roku	
w	porcie	stanowiły	specjalistyczne	
jednostki	PRCiPu,	prowadzące	prace	
pogłębiarskie	na	morzu	w	rejonie	plaży,	
u	nasady	Półwyspu	Helskiego.	W	por-
cie	stacjonowały	szalandy,	holowniki	
„Bodo”,	„Henryk”,	„Stefan”,	pogłębiarka	
z	rurociągiem	100-metrowym	„Trojan”	
i	pogłębiarka	chwytakowa	„Małż”.	Wie-
lu	turystów,	w	tym	rodzin	z	dziećmi,	
z	zaciekawieniem	przyglądało	się	tym	
jednostkom	spacerując	po	porcie.

CZy NA tERENIE PoRtu oRgANI-
ZoWANo IMPREZy REKREACyJNo-
RoZRyWKoWE DLA MIESZKAńCÓW 
I tuRyStÓW? JAKIE? CZy CIESZyŁy 
SIę ZAINtERESoWANIEM?

-	Port	w	tym	sezonie,	a	właściwie	plac	
pomiędzy	falochronami,	stał	się	zaple-

czem	technicznym	dla	wielkiego	wyda-
rzenia	kulturalnego,	jakim	była	impreza	
organizowana	w	sierpniu	przez	TVN	pt.	
„Projekt	plaża”.

CZy byŁy ZAWoDy żEgLARSKIE? 
A WęDKARSKIE? PRZEZ Kogo I DLA 
Kogo oRgANIZoWANE? 

-	Władysławowo	słynie	z	takiej	działal-
ności.	W	porcie	stacjonuje	ok.	45	jed-
nostek	wędkarskich,	na	których	przez	
cały	rok,	nie	tylko	w	sezonie	letnim,	
są	organizowane	wyprawy	na	połów	
dorsza.	Cieszą	się	one	wielkim	zainte-
resowaniem,	przyjeżdżają	wędkarze	
z	całej	Polski.	Port	Władysławowo	znaj-
duje	się	blisko	łowisk,	płynie	się	około	4	
godz.	na	połów	dorsza	w	jedną	stronę,	
a	szyprowie,	pływający	od	wielu	lat	po	
Bałtyku,	znają	zwyczaje	i	miejsca	wystę-
powania	ryb	w	ławicach	i	gwarantują	
udane	połowy.	

CZY lATo Z PUNKTU WIDZENIA 

SEZoNu tuRyStyCZNEgo MożNA 
uZNAć ZA uDANE?

-	Port	Władysławowo	turyści	co	roku	
odwiedzają	tłumnie	w	sezonie,	nie-
mniej	wciąż	myślimy,	co	jeszcze	cieka-
wego	możemy	im	zaoferować.	Może	
w	przyszłym	sezonie	uda	nam	się	otwo-
rzyć	do	powszechnego	zwiedzania	izbę	
pamięci,	gdzie	już	zostały	zgromadzone	
zbiory	dotyczące	bogatej	historii	naszej	
firmy	„Szkuner”,	posiadającej	długolet-
nie	tradycje	rybacko-połowowe,	prze-
twórcze	i	stoczniowe	oraz	poszerzyć	
zakres	wystawy	o	zbiory	gromadzone	
latami	przez	Pana	Henryka	Gawlasa,	
wieloletniego	pracownika	spółki	„Szku-
ner”...	A	lato?	Było	piękne	tego	roku...	
Pod	każdym	względem.

gOspOdARKA 
MORsKA
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TEKST: Dorota	Korbut|	ZDJęCIE: materiały	prasowe

Nie BoimY się 
atomu

pOdsUMOWANO KOlEJNy ETAp pRAC zWIązANyCh 
z bUdOWą ElEKTROWNI JądROWEJ. 

Według	zebranych	danych,	wśród	lokal-
nej	społeczności	wzrasta	poparcie	dla	
budowy	elektrowni	atomowej.
Mieszkańcy	gmin	Choczewo,	Krokowa	
i	Gniewino	od	ponad	roku	mogą	ob-
serwować	pracę	ekspertów	z	Worley-

Parsons,	firmy	realizującej	na	zlecenie	
spółki	PGE	EJ	1	badania	środowiskowe	
i	lokalizacyjne,	niezbędne	do	wyzna-
czenia	miejsca	położenia	przyszłej	
elektrowni	jądrowej.	Pomiary	realizo-
wane	są	we	współpracy	z	ekspertami	

wielu	polskich	instytucji	i	ośrodków	
naukowych,	m.	in.	Instytutu	Morskie-
go	w	Gdańsku,	Narodowej	Fundacji	
Ochrony	Środowiska,	Głównego	Insty-
tutu	Górnictwa	oraz	Instytutu	Budow-
nictwa	Wodnego	PAN.	

zespół ichtiologiczny NFOs 
przeprowadza rekonesans 
na terenie niewybudowanej 
elektrowni
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Po PIERWSZE - bADANIA

Badania	są	kluczowym	elementem	
wstępnego	procesu	budowy	inwestycji,	
bez	tego	typu	oceny	nie	są	bowiem	
możliwe	jakiekolwiek	czynności	ad-
ministracyjne	związane	z	uzyskaniem	
pozwoleń	m.	in.	środowiskowych	czy	
lokalizacyjnych	dla	elektrowni	jądrowej.	 
–	Badania	środowiskowe	i	lokalizacyjne	
sukcesywnie	posuwają	się	do	przodu	
–	podkreśla	Jacek	Cichosz,	prezes	PGE	
EJ	1.	-	Badania	środowiskowe	to	proces	
trwający	minimum	12	miesięcy,	a	loka-
lizacyjne	-	24	miesiące.	Czeka	nas	jesz-
cze	bardzo	dużo	pracy	przed	przejściem	
do	kolejnego	etapu	procesu,	czyli	ana-
lizy	zebranych	danych	i	przygotowania	
wymaganych	wniosków.
Przez	ostatni	rok	zrealizowano	sze-
reg	kluczowych	prac,	m.	in.	z	obszaru	
badań	geologicznych	(zakończenie	
montażu	sieci	czujników	i	urządzeń	
specjalistycznych),	meteorologicznych	
(postawienie	wieży	meteorologicznej	
w	Żarnowcu)	czy	hydrologicznych	(zain-
stalowanie	urządzeń	pomiarowych	dla	
części	lądowej	i	morskiej).

EDuKACJA I INfoRMACJA
  
Obecnie	kontynuowany	jest	proces	in-
wentaryzacji	przyrodniczej.	W	ciągu	na-
stępnych	kilku	miesięcy	rozpocznie	się	
analiza	danych,	a	następnie	sporządzo-
ny	zostanie	raport	z	oceny	oddziaływa-
nia	na	środowisko.	Równolegle	trwają	
przygotowania	do	uruchomienia	badań	
sejsmologicznych	i	geologicznych,	dzię-
ki	zakończonej	właśnie	budowie	sieci	
czujników	monitoringu.	Ze	względu	na	
specyfikę	lokalizacji	„Żarnowiec”,	gdzie	
należy	dokładnie	zinwentaryzować	te-
ren	po	niedokończonej	w	latach	osiem-
dziesiątych	ubiegłego	wieku	budowie	
elektrowni	jądrowej,	prowadzone	są	
dodatkowe	analizy	terenu.	Konieczna	
jest	m.	in.	inwentaryzacja	istniejących	
struktur	czy	oszacowanie	kosztów	roz-
biórki	ruin	budowli. 
Równolegle	do	badań	środowiskowych	
i	lokalizacyjnych	realizowanych	w	re-
gionie	gmin	Krokowa,	Choczewo	i	Gnie-
wino,	PGE	EJ	1	kontynuuje	działania	
edukacyjne	i	informacyjne	skierowane	
do	mieszkańców	tego	regionu.

Zakończyła	się	największa	inwesty-
cja	w	48-letniej	historii	Elbląskie-
go	Przedsiębiorstwa	Energetyki	
Cieplnej,	związana	z	wymianą	sieci	
ciepłowniczych	i	budową	węzłów	
cieplnych.	Zadanie	to	było	współ-
finansowane	z	Funduszu	Spójności	
UE	w	ramach	IX	osi	priorytetowej	
Programu	Operacyjnego	Infrastruk-
tura	i	Środowisko	„Infrastruktura	
energetyczna	przyjazna	środowisku	
i	efektywność	energetyczna”.	Pro-
jekt	pierwotnie	zakładał	realizację	
21	zadań.	Natomiast	w	2014	r.	po-
zyskano	dodatkowe	środki	na	wyko-
nanie	kolejnego	zadania	o	wartości	
ok.	1,5	mln	zł	netto.
Inwestycja	została	zrealizowana	
przy	współpracy	elbląskich	firm	wy-
konawczych.	Zakres	prac	obejmował	
wymianę	wyeksploatowanych	sieci	
kanałowych,	charakteryzujących	się	
największymi	współczynnikami	strat	
ciepła,	na	nowoczesne	rurociągi	
preizolowane,	wyposażone	w	sys-
tem	alarmowy.	W	ramach	programu	
przebudowie	uległy	zarówno	odcin-
ki	sieci	magistralnych	o	średnicach	
500-600mm,	jak	i	sieci	rozdzielcze	
wraz	z	przyłączami.	Zlikwidowano	
również	4	grupowe	stacje	cieplne,	
a	w	ich	miejsce	powstały	preizolo-
wane	przyłącza	wraz	z	indywidual-
nymi	węzłami	ciepłowniczymi.	
Wartość	zrealizowanych	22	zadań	to	

modernizacja 
MIEJsKIEgo sYstEMu 
ciepłowniczeGo 
w elBląGu

INWEsTyCJA 
dOFINANsOWANA 
zE śROdKóW UNII 
EUROpEJsKIEJ 
W lATACh 2011-2014.
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łącznie	blisko	35	mln	zł.	netto,	a	ponad	
19,8	mln	zł	netto	to	środki	pomocowe,	
pochodzące	z	Unii	Europejskiej.	Przez	
cztery	lata	przebudowano	około	12	km	
sieci	ciepłowniczych	oraz	wybudowa-
no	89	węzłów	cieplnych,	z	których	każ-
dy	został	wyposażony	w	nowoczesną	
automatykę	regulacyjną,	zapewniającą	
racjonalne	zużycie	ciepła	dostarczone-
go	do	obiektów.
Efektem	wykonanych	modernizacji	
jest	przede	wszystkim	ograniczenie	
strat	ciepła	na	przesyle,	co	spowoduje	
zmniejszenie	emisji	pyłów	i	gazów	
do	atmosfery,	w	tym	dwutlenku	wę-
gla.	Dzięki	wyeliminowaniu	zagrożeń	
awariami,	zwiększy	się	pewność	oraz	
niezawodność	dostaw	ciepła	do	miesz-
kańców	naszego	miasta.	Wybudowa-
nie	89	nowych	indywidualnych	węzłów	

cieplnych	umożliwia	indywidualne	roz-
liczenia	za	pobrane	ciepło	przez	każdy	
obiekt	oraz	lepsze	dostosowanie	do	
charakterystyki	termicznej	budynku.
Dzięki	zrealizowanemu	przez	EPEC	
projektowi	„Modernizacja	miejskiego	
systemu	ciepłowniczego	w	Elblągu”	
zwiększył	się	udział	nowoczesnych	
sieci	preizolowanych	w	miejskim	sys-
temie	ciepłowniczym.	W	2011	r.	udział	
tych	sieci	wynosił	43	%,	zaś	obecnie	
wzrósł	do	53	%.	Poniższy	wykres	pre-
zentuje	wzrost	długości	sieci	ciepłow-
niczej	w	Elblągu	w	latach	2011-2014	
wraz	ze	zmianą	udziału	poszczegól-
nych	technologii	jej	wykonania.

Obecnie	trwają	prace	nad	rozdziałem	
nowych	funduszy	z	Unii	Europejskiej	
na	lata	2014-2020.	Elbląskie	Przedsię-

biorstwo	Energetyki	Cieplnej	będzie	
nadal	zabiegało	o	dalsze	środki	na	mo-
dernizację	przesyłowych	sieci	ciepłow-
niczych	i	źródeł	ciepła,	aby	w	sposób	
ciągły	zwiększać	efektywność	energe-
tyczną	miejskiego	systemu	ciepłow-
niczego	oraz	podnosić	niezawodność	
dostarczanego	do	odbiorców	ciepła.	
W	tym	celu	spółka	złożyła	wniosek	do	
marszałka	województwa	warmińsko-
mazurskiego	o	dofinansowanie	projek-
tu	„Modernizacja	sieci	ciepłowniczej	
w	Elblągu,	w	tym	sieci	przesyłowych,	
likwidacja	grupowych	węzłów	cie-
płowniczych,	budowa	układów	odpy-
lania”.	Inwestycja	ta	ma	szanse	zostać	
zrealizowana	w	ramach	Kontraktu	
Terytorialnego	dla	Województwa	War-
mińsko-Mazurskiego.	Planowany	koszt	
całkowity	przedsięwzięcia	to	62	mln	zł.
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Rok akademicki 2014/2015 w Akademii 
Wychowania fizycznego i Sportu im. Ję-
drzeja śniadeckiego w gdańsku rozpoczął 
się uroczystą mszą świętą w Archikate-
drze oliwskiej, w której uczestniczyły 
władze AWfiS, pracownicy i studenci.

-	Drodzy	studenci	pierwszego	roku!	Sta-
wiacie	swoje	pierwsze	kroki	w	uczelni,	
w	której	spotkacie	wielu	ludzi	–	starszych	
kolegów,	wykładowców	i	trenerów	–	
z	których	będziecie	mogli	brać	przykład.	
Nie	wzbraniajcie	się	przed	tym,	ale	pa-
miętajcie,	że	w	każdym	z	Was	ukryte	są	
talenty,	które	każdego	z	Was	czynią	kimś	
wyjątkowym.	To	od	Was	i	od	nas	–	Wa-
szych	nauczycieli	–	zależy,	czy	uda	się	te	
talenty	obudzić	i	wykorzystać.	W	imieniu	
moich	kolegów	zapewniam	Was,	że	zro-
bimy	wszystko,	aby	tak	się	stało,	bo	nie	
ma	dla	nauczyciela	większej	satysfakcji	niż	
ta,	która	płynie	z		sukcesów	jego	uczniów.	
Postarajmy	się	o	te	sukcesy	razem!	–	tymi	
słowami	zwrócił	się	do	studentów	pierw-
szego	roku	w	przemówieniu	inauguracyj-
nym	JM	Rektor	AWFiS,	prof.	Waldemar	
Moska.
Po	mszy	świętej	odbyło	się	uroczyste	
posiedzenie	Senatu	AWFiS.	Po	powitaniu	

przybyłych	gości,	prof.	Waldemar	Moska	
wygłosił	przemówienie.	Obok	wielu	słów	
skierowanych	do	studentów	Akademii,	
zwłaszcza	tych	z	pierwszego	roku	studiów,	
rektor	przypominał	najważniejsze	ze-
szłoroczne	sukcesy	naukowe	i	sportowe,	
przede	wszystkim	znaczący	wzrost	publi-
kacji,	w	tym	publikacji	z	punktacją	Impact	
Factor,	rozbudowę	Laboratorium	Wysiłku	
Fizycznego	i	Genetyki	w	Sporcie	oraz	Labo-
ratorium	Badań	Prozdrowotnej	Aktywno-
ści	Fizycznej,	a	także	zakończone	wielkim	
sukcesem	Halowe	Mistrzostwa	Świata	
w	Lekkoatletyce	współorganizowane	przez	
miasto	Sopot	i	AWFiS.	W	przemówieniu	
rektor	wspomniał	też	o	zakończeniu	
kompleksowej	termomodernizacji	uczel-
ni,	która	przyniosła	Akademii	znaczące	
oszczędności,	a	także	przywołał	nowe	
inwestycje,	zarówno	te	już	rozpoczęte,	
jak	II	etap	rozbudowy	mariny	żeglarskiej	
w	Narodowym	Centrum	Żeglarstwa	AW-
FiS	im.	dra	Krzysztofa	Zawalskiego,	czy	
budowa	Laboratorium	Psychologii	Sportu	
przy	Narodowym	Centrum	Badawczo-
Wdrożeniowym	Psychologii	Sportu	AWFiS	
Gdańsk,	jak	i	te	planowane,	czyli	budowa	
nowoczesnej	Hali	Leszka	Blanika	Centrum	
Innowacyjno-Wdrożeniowego.	DK

awFis 
roZPoCZął Naukę
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Wyższa Szkoła bankowa w gdań-
sku, jako jedyna uczelnia na Po-
morzu uzyskała dofinansowanie 
wysokości prawie 900 tysięcy zł 
z unii Europejskiej dla projektu 
„bądź kapitanem swojej kariery 
zawodowej”, skierowanego do 
studentów. 

Projekt	dotyczy	osób	uczących	
się	na	ostatnim	roku	studiów	
I	i	II	stopnia	na	kierunku	Finanse	
i	Rachunkowość.	Dzięki	pozyska-
nym	środkom	studenci	będą	brali	
udział	w	wielu	działaniach,	które	
wzmocnią	ich	potencjał	na	rynku	
pracy.	W	ramach	projektu	uczelnia	
zorganizuje	szereg	certyfikowanych	
szkoleń	i	warsztatów,	spotkania	
z	psychologiem,	doradcą	zawodo-
wym,	czy	szkolenie	z	otwierania	
działalności	gospodarczej.	Dodat-
kowo	studenci	będą	mogli	wziąć	
udział	w	konkursie	na	najlepszy	
biznesplan,	stworzyć	internetową	
grę	decyzyjną	z	przedsiębiorczości	
oraz	skorzystać	z	płatnych	stażów	
zawodowych.	
Ponadto	WSB	specjalnie	dla	stu-
dentów	i	wykładowców	otworzyła	
„klinikę”	pomocy	informatycznej.	
W	ramach	projektu,	pracownicy	
działu	informatyki	WSB	pomagają	
studentom	i	wykładowcom	w	roz-
wiązywaniu	problemów	informa-
tycznych,	by	usprawnić	korzystanie	
z	zasobów	uczelni.	Dyżury	„kliniki”	
odbywają	się	w	Gdańsku,	w	każdą	
środę	(w	godzinach	14.00	–	16.00)	
oraz	w	soboty	(w	godzinach	14.00-
16.00),	w	siedzibie	szkoły	na	Dol-
nej	Bramie	8.	W	Gdyni	-	w	każdy	
czwartek	i	sobotę	w	godzinach	
13.00	–	14.00,	ul.	Śląska	35/37.
DK

wsb 
otwiera
„klinikę”
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Ten	klejnot	to	usytuowanie	miejscowo-
ści	tam,	gdzie	rzeka	Łeba	wpływa	do	
Bałtyku.	Pradolina	rzeki	Łeby	-	„Niebie-
ska	Krainka”	–	tworzy	nadmorski	trójkąt	
fantastycznie	korzystnych	dla	naszego	
zdrowia	anomalii	pogodowych,	oto-
czony	z	trzech	stron	wodami:	Bałtyku,	
jeziora	Łebsko	i	jeziora	Sarbsko.	Jest	to	
teren	o	szczególnej	cyrkulacji	powietrza,	

wywołanej	przez	zachwycająco	wyso-
kie,	piaszczyste,	jasne	wydmy	mierzei	
oddzielającej	błękitne	wody	jeziora	od	
ciemnoniebieskich	wód	morza.	Do	tego	
rozległa		plaża	o	intensywnym	nasło-
necznieniu,	wzmocnionym	przez	złoty,	
kwarcowy	piasek,		zaliczana	do	najpięk-
niejszych	plaż	Europy.	Dodajmy	do	tego	
fakt,	że	woda	morska	jest	szczególnej	

czystości	a	kąpiel	w	Łebie	nie	była	nigdy	
zabroniona,	nieobecność	przemysłu	
w	obrębie	50	km,	wielkie	połacie	zie-
leni	Słowińskiego	Parku	Narodowego	
i	Rezerwatu	Mierzei	Sarbskiej.	Wartości	
tego	miejsca	nie	do	końca	są	zbadane.	
Wiadomo,	że	pod	ziemią	ukryte	są	
źródła	geotermalne,	lecznicze	solanki	
i	borowiny.

OTRzyMAlIśMy Od NATURy WIElKI sKARb – MóWI RUdOlF gRECzKO z łEby, lE-
KARz MEdyCyNy spOłECzNEJ, spECJAlIsTA ORgANIzACJI OChRONy zdROWIA, 

- AlE NIE dO KOńCA pOTRAFIMy z NIEgO sKORzysTAć.  

TEKST: Anna	Kłos|	ZDJęCIE: Adam	Sierant

DroGa wYBoista 
łeby do uzdrowiska
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NA PoCZątKu byŁ „KuRhAuS”

Walory	przyrodnicze,	ekologiczne	i	zdro-
wotne	Łeby	znane	są	od	stuleci.	Ponad	
100	lat	temu	berlińska	spółka	kapitało-
wa	zbudowała	w	Łebie	dom	zdrojowy	
„kurhaus”	-	obecnie	„Neptun”,	w	którym	
wykonywano		zabiegi	hydroterapii	z	uży-
ciem	zimnej	i	ciepłej	wody	morskiej.	
Do	Łeby	poprowadzono	linię	kolejową	
a	najstarsi	Niemcy	jeszcze	pamiętają	
reklamy	Łeby	na	dworcu	kolejowym	
w	Berlinie…		
Walory	uzdrowiskowe	Łeby	docenione	
były	bezpośrednio	po	wojnie	również	
przez	władze	polskie. świadczy o tym 
uchwała Miejskiej Rady Narodowej 
w Łebie z dnia 27 września 1947 roku, 
powołująca „uzdrowisko Morskie 
Łeba” na podstawie ustawy o uzdrowi-
skach z roku 1922	(to	ciekawostka	dla	
osób	zajmujących		się	historią	uzdrowisk	
w	Polsce).	Zmieniały	się	władze	ale	
nie	zmieniały	się	dążenia	miejscowych	
entuzjastów		do	przeobrażenia	Łeby	
w	miejscowość	uzdrowiskową.	Były	na-
wet	sukcesy:

•	Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 1970 roku	rozciąga	
przepisy	ustawy	z	roku	1966	o	uzdro-
wiskach	i	lecznictwie	uzdrowiskowym	
m.in.	na…	Łebę	w	województwie	
słupskim

•	Na	podstawie	Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 12 kwietnia 1974 r. miasto 
Łeba należy do obszarów specjalnie 
chronionych

•	Profil	leczniczy	dla	miasta	Łeby	za-
twierdzony	Zarządzeniem Ministra  
Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 27 
listopada 1974 r. obejmuje:…	choroby	
układu	oddechowego,	choroby	układu	
wydzielania	wewnętrznego	i	przemiany	
materii	oraz	choroby	narządów	ruchu	
i	reumatyczne

•	Wytyczne Naczelnego Inspektoratu 
Lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 14 
lipca 1986 r.	określiły	docelową	wielkość	
bazy	łóżkowej	lecznictwa	uzdrowi-
skowego	miasta	Łeby	na	3000 miejsc 
sanatoryjnych.

Fantastyczny	plan	zagospodarowania	
przestrzennego	Łeby	z roku 1986	prze-
widywał	realizację zakładów i urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego, m.in. za-
kładu przyrodoleczniczego, przychodni, 
szpitala, zakładu rehabilitacyjnego, 
domu zdrojowego z pijalnią wód … 
również basenów kąpielowych otwar-
tych i krytych z wodą leczniczą, wodę 
podgrzewaną morską i wodą zwykłą... 
itp. itd.

RoZWÓJ MIAStA „NA RoZKAZ”

Władze	Łeby,	dopasowując	się	do	tych	
świetlanych	perspektyw		wysoko	sta-
wiały	sobie	poprzeczkę	rozbudowując	
infrastrukturę	miasta	(ulica	nadmorska,	
oczyszczalnia	ścieków,	szkoła,	przed-
szkole,	dom	kultury	itp).	Wyznaczyły	też	
tereny	pod	bazę	uzdrowiskową.	Łeba	
otrzymała	olbrzymie	pieniądze,	ponie-
waż	los	miasta	był	podporządkowany	
geopolitycznym	(militarnym)	celom	„lu-
dowego”	państwa.	Niestety	sprowadziło	
się	to	do	rabunkowego		gospodarowania	
zasobami	naturalnymi	(baza	wojskowa	
powstała	na	terenie	rezerwatu!)	w	lesie	
powstawały	kombinaty	wypoczynkowe	
dla	pracowników	dużych	zakładów	prze-
mysłowych,	hut,	kopalń	(w	razie	nagłej	
potrzeby	–	koszary	dla	wojska).	Dla	
mnie	to	przykłady	charakterystycznego	
dla	tamtych	lat	gwałtownego	rozwoju	
miasta	„na	rozkaz”,	kosztem	przyrody,	
kosztem	jakości	życia	–	stwierdza	dr	Ru-
dolf	Greczko	-	w efekcie uzdrowisko nie 
powstało.

tRZEbA SPRZEDAWAć...
    
W	nowych	warunkach	społeczno	–	eko-
nomicznych	lat 90-tych duże	ośrodki	
wczasowe	podupadły,	załamało	się	
również	rybołówstwo	i	przetwórstwo,		
a	miasto	Łeba	zostało	zmuszone	do	
aktywnego	poszukiwania	metod	sprze-
daży	swojego	produktu	na	rynku	usług	
wczasowych	i	turystycznych.	Przykładem	
swoiście	rozumianej	promocji	miasta	
jest	historia	„Księstwa	Łeba”.	
Oczywiście	niepodważalne	walory	Łeby	
gwarantują	sukcesy	handlowe	bez	wy-
siłku	szukania	wczasowiczów	w	ciągu	
dwóch	miesięcy	wakacyjnych,	natomiast	

dwa	miesiące	przed	i	po	wakacjach	wy-
magają	już	wielkiej	aktywności.	
trzeba sprzedawać usługi także poza 
sezonem. Pożyje ten, kto pracuje co 
najmniej przez 6 miesięcy w roku. te 
prawdy rozumiane są już przez Łebian, 
którzy chcą sięgnąć także po lekce-
ważoną w poprzednich latach funkcję 
uzdrowiskową miasta. 

W	roku	1999,	formułując	wizję	i	stra-
tegię	miasta,	określono	główny	cel	
następująco:	

Łeba – miasto atrakcyjne przez cały 
rok, rozwijające się w sposób zrówno-
ważony, zachowujące  swój tradycyjny, 
nadmorski uzdrowiskowy i rodzinny 
charakter.

oPŁACA SIę być ZDRoWyM

Jako lekarz – kontynuuje dr greczko – 
stwierdzam, że zdrowie to nie tylko brak 
choroby, to zdolność dostosowywania 
się człowieka do zmieniających się 
warunków środowiskowych. Człowiek	
„zahartowany”	-	jest	na	tyle	zdrowy,	że	
może	przebywać	bez	szkody	dla	organi-
zmu	w	warunkach	zimna	i	gorąca,	wiatru,	
wilgoci,	jest	zdolny	do	dużych	wysiłków.	
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Człowiek „uodporniony” –	jest	na	tyle	
zdrowy,	że	może	przebywać	w	środowi-
sku	skażonym,	nie	zarazi	się	łatwo	wiru-
sami,	bakteriami.			

Zdrowym, sprawnym, zahartowanym 
i odpornym musi być też szef firmy. 
Nie	zazdroszczę	codziennego	organizo-
wania	pracy,	narad,	negocjacji,	rozmów	

telefonicznych	z	dostawcami,		awantur	
z	dłużnikami;	konfliktów...	a	zwłaszcza	
zwalniania	ludzi	z	pracy.	

Mówię swoim pacjentom -biznesme-
nom, że najważniejszą częścią firmy, 
najważniejszą i najdroższą maszyną 
w firmie jest osoba jej szefa. Zasługu-
je	na	przeglądy,	badania,	biologiczną	
odnowę,	na	inwestowanie	w	zdrowie.	
Ochrona	zdrowia	dobrze	się	kalkuluje,	
opłaca	się	być	zdrowym.	opłaca się 
chronić zdrowie swoje i swoich bliskich, 
opłaca się chronić zdrowie również 
swoich pracowników. Na	tym	polega,	
moim	zdaniem,	kapitałowe	i...	„kapitali-
styczne”	traktowanie	zdrowia	i	ochrony	
zdrowia.	Jeżeli	zdajemy	sobie	sprawę	
z	ważności	problematyki	zdrowotnej,	
jeżeli	doceniamy	zdrowie	traktowane	
jako	potencjał	możliwości	dostosowy-

wania	się	i	do	pokonywania	trudności,	
jeżeli reprezentujemy wysoki poziom 
świadomości zdrowotnej, to będziemy 
starać się nasze zdrowie wzmacniać, 
potencjał naszego zdrowia podnosić, 
hartować swój organizm, uodparniać 
się, odpoczywać nad bałtykiem - mą-
drze i aktywnie – również i w Łebie.

ŁEbA DLA ZDRoWIA

Goście	Łeby	coraz	czę-
ściej	zainteresowani	
są	pobytem	celowym,	
kwalifikowanym	-	dla	
zdrowia.		Takiemu	za-
potrzebowaniu	już	od-
powiadają	duże	i	małe	
ośrodki	wczasowe,	
centra	domków	letnich,	
liczne	pensjonaty.	Two-
rzymy	bazę	dla	rehabili-
tacji	i	rekonwalescencji,	
dla	biologicznej	odnowy.	
Tworzymy	atestowane	
kwatery	zdrowotne	
dla	matki	z	przewlekle	
chorym	dzieckiem,	
gwarantujemy	całodo-
bową	opiekę	medyczną,	
zabiegi	lecznicze.	Łeba	
zaprasza	przez	cały	
rok	na	indywidualne	
i	rodzinne	wczasy	pro-

filaktyczne,	na	turnusy	rehabilitacyjne,	
na	kolonie	i	zielone	szkoły	z	programem	
profilaktycznym.

WALCZMy DALEJ o StAtuS 
UZDRoWISKA

Łeba	jako	uzdrowisko	to	z	punktu	wi-
dzenia	miejscowości	zwiększony	rynek	
usług	i	rynek	pracy.	Łebianie	–	ludzie	
praktyczni,	pragmatyczni,	pracowici	–	
zdają	sobie	sprawę	z	problemu	zapew-
nienia	bytu		dzieciom	i	wnukom.	Nie	
wszyscy	zdają	sobie	sprawę	z	tego,	ile	
jeszcze	pracy	trzeba	wykonać,	ile	prze-
szkód	pokonać	na	wyboistej	drodze	Łeby	
do	uzdrowiska…	Ale	jestem	przekonany,	
że	droga	ta	jest	do	pokonania	i	zobaczę	
przy	wjeździe	do	miasta	tablicę:	
„uZDRoWISKo MoRSKIE ŁEbA”
-	kończy	dr	Rudolf	Greczko.
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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.

Odpowiedź	na	te	i	inne	pytania,	znaleźć	
można	było	w	Elbląskim	Parku	Techno-
logicznym.	Tam	najmłodsi	elblążanie	
mieli	okazję	wziąć	udział	w	niesamo-
witym	wydarzeniu	-	wystawie	„Umysł	
przyłapany”	przygotowanej	przez	Cen-
trum	Nauki	Kopernik.
 
Impreza	pod	nazwą	„Doświadczenie	
z	Nauką”	przyciągnęła	na	Modrzewinę	
setki	uczniów	z	elbląskich	szkół.	Przez	

sześć	godzin	jej	trwania	można	było	
obejrzeć	15	interaktywnych	ekspona-
tów	dostarczonych	przez	warszawskie	
Centrum	Nauki	Kopernik.	Za	ich	po-
mocą	najmłodsi	dowiedzieli	się,	jak	
funkcjonuje	ludzki	mózg	i	jak	można	go	
oszukać.	Z	magicznymi	doświadczenia-
mi	wystąpiły	także	chemiczki	z	elblą-
skiego	laboratorium.	Na	specjalnych	
pokazach	z	doświadczeniami	zaprezen-
towano,	jak	jest	zbudowany	i	jak	działa	

nasz	mózg	oraz	jakie	triki	stosowane	są	
przez	iluzjonistów,	aby	nas	zmylić	lub	
oszukać.	 
Organizatorami	imprezy	byli:	Jerzy	
Wilk,	prezydent	Miasta	Elbląga,	Elbląski	
Park	Technologiczny,	Stowarzyszenie	
„Centrum	Rozwoju	Ekonomicznego	
Pasłęka”	oraz	Zarząd	Komunikacji	Miej-
skiej	w	Elblągu.	 
Patronem	medialnym	wydarzenia	był	
Express	Biznesu.

NajmłoDsi PoZNawali w ePt 

tajemnice nauki
jak DZiałają NasZe ZmYsłY: węCHu, słuCHu, wZroku? 

CZY rZeCZYwistoŚć jest Na PewNo taka, jaką ją PostrZeGamY? 
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W	gronie	10	wyróżnionych	projektów	
inwestycyjnych	znalazły	się:	budowa	mo-
stów	zwodzonych	na	rzece	Elbląg	w	ob-
rębie	elbląskiej	starówki	oraz	budowa	
miniprzystani	wraz	z	systemami	odbioru	
i	segregacji	odpadów	w	województwie	
warmińsko-mazurskim.	 
Wręczenie	nagród	samorządom	i	instytu-
cjom,	które	były	realizatorami	wybranych	
w	konkursie	inwestycji,	miała	miejsce	
podczas	Wschodniego	Kongresu	Gospo-
darczego	(WKG)	w	Białymstoku.	 
Intencją	organizatora	plebiscytu	„Top	
Inwestycje	Komunalne	Polski	Wschodniej	
2014”	było	wskazanie	najlepszych	prak-
tyk	inwestycyjnych	zrealizowanych	przez	
samorządy,	spółki	komunalne	lub	inne	
podmioty,	nad	którymi	władzę	sprawuje	
samorząd. 
Konkurs	wyróżnił	te	inwestycje	komu-
nalne,	które	najbardziej	przyczyniły	się	
do	rozwoju	gospodarki,	regionu	i	miesz-
kańców	Polski	Wschodniej	w	ostatnich	
dziesięciu	latach,	wskazał	najlepsze	in-
westycje	zrealizowane	na	terenie	pięciu	
województw:	podlaskiego,	lubelskiego,	
warmińsko-mazurskiego,	podkarpackie-
go	i	świętokrzyskiego. 
Redakcja	serwisu	Portalsamorzadowy.pl,	
wraz	z	Radą	Konsultacyjną	konkursu,	
wytypowała	dziesięć	równorzędnych	Top	
Inwestycji	Komunalnych	Polski	Wschod-

niej	2014.	Najlepsze	dwa	projekty	wska-
zali	także	internauci.	W	internetowym	
głosowaniu	oddano	łącznie	blisko	70	tys.	
głosów.	Tytuły	Top	Inwestycji	Komunal-
nych	Polski	Wschodniej	2014	zdobyły:	
Rewitalizacja	rynku	i	przestrzeni	miejskiej	
w	Białymstoku,	Centrum	Geoedukacji	
w	Kielcach,	Port	Lotniczy	Rzeszów	–	bu-
dowa	nowego	terminalu	pasażerskiego,	
Modernizacja	i	rozbudowa	infrastruktury	
Portu	Morskiego	w	Elblągu,	Przygoto-
wanie	terenów	w	Białymstoku	dla	Su-
walskiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej,	
Utworzenie	Puławskiego	Parku	Nauko-
wo-Technologicznego	i	przygotowanie	
terenów	inwestycyjnych,	Regionalne	
centrum	kształcenia	zawodowego	no-
woczesnych	technologii	w	Rzeszowie,	
Budowa	miniprzystani	wraz	z	systemami	
odbioru	i	segregacji	odpadów	w	woje-
wództwie	warmińsko-mazurskim,	Zinte-
growany	System	Miejskiego	Transportu	
Publicznego	w	Lublinie	i	Blok	kogene-
racyjny	opalany	biomasą	w	ciepłowni	
Łężańska	w	Krośnie. 
W	internetowym	rankingu	czytelników	
Portalu	Samorządowego	zwyciężyły	dwie	
inwestycje:	Budowa	pijalni	wód	mineral-
nych,	tężni,	parków:	zdrojowego	i	kine-
zyterapeutycznego	w	uzdrowisku	Gołdap	
oraz	Poprawa	gospodarki	wodno-ścieko-
wej	aglomeracji	Ełk.

doceniono 
lokalne 
inwestycje

laureaci Top Inwestycji Komunalnych polski Wschodniej 2014

Dwie iNwestYCje ZrealiZowaNe Na warmii i maZu-
raCH ZDoBYłY tYtułY „toP iNwestYCji komuNal-
NYCH Polski wsCHoDNiej 2014”, a Dwie kolejNe 
ZwYCiężYłY w PleBisCYCie iNterNetowYm. 
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Przyłączając	się	do	tej	ini-
cjatywy	parki	zadeklarowały	
wolę	współpracy	w	zakresie	
wymiany	informacji	i	innych	
działań	mających	na	celu	
wzmocnienie	efektywności	
i	skuteczności	usług	świad-
czonych	w	regionach	w	zakre-
sie	wspierania	mikro,	małych	
i	średnich	przedsiębiorstw.	
Do	zawarcia	współpracy	do-
szło	w	Ełku.	 
List	intencyjny	podpisały:	
Park	Naukowo-Technologicz-
ny	w	Ełku,	Elbląski	Park	Tech-
nologiczny,	Olsztyński	Park	
Naukowo-Technologiczny,	
Park	Naukowo-Technologicz-
ny	Polska-Wschód	w	Suwał-
kach	Sp.	z	o.	o.,	Białostocki	
Park	Naukowo-Technologicz-
ny,	Puławski	Park	Naukowo-
Technologiczny,	Lubelski	Park	
Naukowo-Technologiczny	
S.A.,	Kielecki	Park	Technolo-
giczny	oraz	Podkarpacki	Park	
Naukowo-Technologiczny	
AEROPOLIS. 
Wszystkie	instytucje	zade-
klarowały	m.	in.	chęć	wspól-
nej	organizacji	wybranych	
imprez,	wzajemną	wymianę	
kluczowych	informacji	i	do-
świadczeń,	podejmowanie	
innych	działań	mających	na	
celu	wzmocnienie	oferty	
i	dostępności	usług	dla	MSP,	
poszukiwanie	możliwych	
form	współpracy	w	zakresie	
rozwoju	i	aplikowania	do	pro-
gramów	finansujących	rozwój	
instytucji,	a	także	opraco-
wanie	i	realizację	strategii	
rozwoju.

WsPóLnE 
działania 
Parków

Dziewięć parków naukowo-
technologicznych Polski 
Wschodniej podpisało list 
intencyjny, inicjujący wza-
jemną współpracę na rzecz 
rozwoju innowacji w tym 
regionie.
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acoustIcs otworZYł 

w elBląGu
nową Fabrykę

WARMIA I MAzURy

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jerzy Wilk, prezydent Elbląga, Krzysztof Mielczarek, 
współinwestor fabryki i Anders busvold, norweski właściciel grupy Acoustics.

To	czwarta	fabryka,	która	rozpoczęła	
działalność	na	terenie	Elbląskiego	Par-
ku	Technologicznego.	W	nowoczesnej	
hali	o	powierzchni	1240	m2	produko-
wane	będą	m.	in.	elementy	redukujące	
hałas	na	platformach	wiertniczych.	
Zatrudnienie	w	niej	znajdzie	ponad	30	
pracowników,	m.in.	inżynierów,	monte-
rów	i	spawaczy. 

Na elBląskiej moDrZe-
wiNie oFiCjalNie otwar-
to ZakłaD ProDukCYj-
NY FirmY aCoustiCs.

Spółka	Acoustics	to	polski	oddział	nor-
weskiej	spółki	Acoustics	AS,	działającej	
na	rynku	offshore	od	1997	roku.	Od	
2011	r.	oddział	firmy	mieści	się	w	biu-
rowcu	Elbląskiego	Parku	Technologicz-
nego.	Po	3	latach	działalności	w	Elblą-
gu,	Acoustics	postanowił	wybudować	
na	Modrzewinie	swój	własny	obiekt	
produkcyjno	-	biurowy.	Jego	budowa	
ruszyła	pod	koniec	2013	r.	przy	ul.	An-
toniego	Czuchnowskiego. 
Nowoczesny	kompleks	produkcyjny,	
docelowo	liczył	będzie	ponad	2700	m2.	
W	pierwszym	etapie,	powstał	obiekt	
o	powierzchni	1240	m2.	Budynek	po-
dzielono	na	część	produkcyjną,	liczącą	
1000	m2	i	część	biurową	-	240	m2.	Do	
tego	dochodzi	osobny	obiekt	magazy-

nowy	o	wielkości	300	m2.	 
-	Ta	fabryka	jest	„uszyta	na	miarę”	
-	podkreśla	Daniel	Dłuszczakowski,	
Dyrektor	Generalny	Acoustics	Sp.	z	o.	
o.	-	Hala	produkcyjna	budowana	była	
stricte	pod	wymagania	rynku	nafto-
wego.	Wszystkie	narzędzia,	maszyny	
i	oprzyrządowanie	spełniają	wymaga-
nia	stawiane	przez	takich	potentatów	
jak	choćby	koncern	Statoil.	 
Do	oficjalnego	otwarcia	nowej	fabryki	
na	Modrzewinie	doszło	10	paździer-
nika.	Tradycyjnego	przecięcia	wstęgi	
dokonali:	Anders	Busvold,	prezes	
Acoustics,	Krzysztof	Mielczarek,	współ-
właściciel	fabryki	oraz	Jerzy	Wilk,	pre-
zydent	Elbląga.	 
-	To	jest	wzorcowy	przykład	jak	urząd	
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Krzysztof Mielczarek, współinwestor fabryki podczas spaceru 
po fabryce z Jerzym Wilkiem, prezydentem Elbląga  

miasta	i	prezydent	powinni	współpra-
cować	z	przedsiębiorcami.	Stworzy-
liśmy	dogodne	warunki	do	tego,	by	
firma	mogła	się	rozwijać	–	powiedział	
podczas	otwarcia	Jerzy	Wilk.	-	Kiedy	
firma	zaczęła	zwiększać	produkcję	przy-
znałem	jej	właścicielom	Nagrodę	Pre-
zydenta	Elbląga.	Mam	nadzieję,	że	za	
państwa	wzorem	inne	przedsiębiorstwa	
będą	budowały	tu	swoje	zakłady. 
-	Firma	dzięki	tej	nowoczesnej	fabryce	
podniosła	standard	naszych	produktów.	
Moja	idea	na	firmę	Acoustics,	to	bycie	
rozpoznawanym	w	branży	offshore	
-	mówił	Anders	Busvold,	norweski	wła-
ściciel	grupy	Acoustics. 
W	nowym	zakładzie	wdrażane	i	pro-
dukowane	będą	przede	wszystkim	
elementy	poprawiające	warunki	pracy	
na	platformach	wiertniczych,	stacjonu-
jących	głównie	na	Morzu	Norweskim	
i	Morzu	Północnym.	Ponadto	prowa-
dzona	będzie	produkcja	konstrukcji	
i	urządzeń	z	wysokogatunkowej	stali	
nierdzewnej.	 
Nowa	fabryka	to	także	nowe	miejsca	
pracy.	Zatrudnienie	w	firmie	znacznie	
wzrośnie.	Pracę	znajdą	w	niej	m.	in.	
specjaliści	z	dziedziny	spawalnictwa	
i	monterzy.	 
-	Z	chwilą	uruchomienia	produkcji,	
w	nowej	hali	znajdzie	pracę	minimum	
30	pracowników	–	zapowiada	Krzysztof	
Mielczarek	z	firmy	Elspaw,	która	jest	
współinwestorem	przedsięwzięcia. 
Firma	posiada	już	pełen	koszyk	zamó-
wień.	-	Efekt	poinwestycyjny	nas	trochę	
przerósł.	Zamówienia	posypały	się	
jak	z	rękawa.	Do	lata	przyszłego	roku	
mamy	120	proc.	wypełnionej	możli-
wości	produkcyjnej	–	cieszy	się	Daniel	
Dłuszczakowski,	Dyrektor	Generalny	
polskiego	oddziału	Acoustics.	

W	Ornecie	oficjalnie	otwar-
to	Strefę	Przedsiębiorczości.
Dzięki	kompleksowemu	
przygotowaniu	terenu	oraz	
modernizacji	drogi	woje-
wódzkiej	513	w	kierunkach	
do	Pasłęka	oraz	Lidzbarka	
Warmińskiego	Orneta	liczy	
na	większe	zainteresowanie	
firm.
Inwestorom	w	drodze	
przetargów	oferowanych	
będzie	ponad	21	ha	tere-
nów	inwestycyjnych	Strefy	
Przedsiębiorczości.	Działki	

pod	inwestycje	są	w	pełni	
uzbrojone	w	sieci	wodocią-
gowe	kanalizację	sanitarną	
i	deszczową	oraz	kanały	
teletechniczne.	Całość	spina	
nowowybudowany	układ	
drogowy	strefy.	Wykonano	
także	oświetlenie	LED	całe-
go	terenu	strefy. 
Obecnie	trwa	procedura	
włączenia	terenów	Strefy	
Przedsiębiorczości	w	Or-
necie	do	Warmińsko	–	Ma-
zurskiej	Specjalnej	Strefy	
Ekonomicznej.	 

orNeCka streFa 
przedsiębiorczości
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osiemnaście działek inwestycyjnych zlokalizowa-
nych na obrzeżach ornety to efekt projektu unijnego 
o wartości 7,5 mln zł wspartego środkami regional-
nego programu operacyjnego.
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Będzie	to	pierwszy	inwestor	z	branży	
spożywczej	na	Modrzewinie.	Dotych-
czas	na	terenie	Elbląskiego	Parku	Tech-
nologicznego	swoje	hale	wybudowały	
wyłącznie	firmy	z	branż	metalowej	
i	budowlanej. 
Spółka	Nutrimilk	została	założona	
w	maju	tego	roku	w	Elblągu.	Firma	
zajmuje	się	produkcją	i	dostawą	
sproszkowanych	preparatów	i	miesza-
nek	mlecznych,	które	są	alternatywą	
dla	tradycyjnego	mleka	w	proszku.	Na	
elbląskiej	Modrzewinie	inwestor	pla-
nuje	budowę	zakładu	produkcyjnego	
preparatów	mlecznych	przeznaczo-
nych	do	dalszego	przerobu	w	branży	
spożywczej. 
-	W	produkcji	będziemy	opierać	się	na	
produktach	pochodzenia	zwierzęcego.	

Będziemy	tworzyć	półprodukty,	któ-
re	później	będą	wykorzystywane	do	
produkcji	np.	czekolady,	wafelków,	czy	
jogurtów	–	wyjaśnia	Agnieszka	Jano-
wicz,	współwłaściciel	spółki	Nutrimilk.	
-	Odbiorcami	będą	głównie	klienci	za-
graniczni,	ale	również	krajowi	produ-
cenci	m.in.	napojów,	lodów,	pieczywa. 
Pracę	na	hali	produkcyjnej,	znajdzie	
początkowo	około	10	osób.	Dodatko-
wych	5	pracowników	zatrudnionych	
będzie	w	administracji.	 
Wariant	optymistyczny	zakłada,	że	
budowa	fabryki	zakończy	się	jeszcze	
w	pierwszym	kwartale	2015	r.		 
-	Chcielibyśmy	ruszyć	jak	najszybciej	
z	produkcją,	bo	mamy	już	stałych	od-
biorców	i	podpisane	wstępne	kontrak-
ty	-	mówi	współwłaścicielka	Nutrimilk.

Nutrimilk 
inwestuje 

w elBląGu

hala produkcyjno - magazynowa firmy Nutrimilk 
powstanie przy ul. Czuchnowskiego na Modrzewinie 

jesZCZe w tYm roku PrZY ul. CZuCHNowskieGo 
w elBląGu roZPoCZąć się ma BuDowa Hali 
ProDukCYjNo - maGaZYNowej Z CZęŚCią Biurową 
FirmY Nutrimilk. 
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We wrześniu Działdowska 
Agencja Rozwoju S.A. uroczy-
ście obchodziła 20-lecie swo-
jego funkcjonowania. 

zenon szacherski prezes dAR 
przybliżył obszary działalności 

działdowskiej Agencji Rozwoju s.A.

Jubileusz	świętowano	wspólnie	
z	Warmińsko-Mazurskim	Fun-
duszem	„Poręczenia	Kredyto-
we”	-	spółką	której	założycielem	
i	głównym	udziałowcem	jest	DAR	
S.A.,	w	tym	samym	czasie	obcho-
dzącym	10-tą	rocznicę	działalno-
ści.	Uroczysta	gala	została	zorga-
nizowana	w	Sali	Bankietowej	„Na	
Wzgórzu”	w	miejscowości	Wysoka	
k/Działdowa.	Podczas	uroczysto-
ści	swoje	prezentacje	przedstawili	
prezesi	zarządów	obu	spółek.	Ze-
non	Szacherski	przybliżył	obszary	
działalności	Działdowskiej	Agencji	
Rozwoju	S.A.,	prezentując	bogaty	
dorobek	spółki	DAR		wypracowa-
ny	w	trakcie	20-letniej	działalno-
ści.	Również	Sławomir	Gutkowski,	
prezes	zarządu	Warmińsko-Ma-
zurskiego	Funduszu	„Poręczenia	
Kredytowe”	zaprezentował	10-
letnią	historię	Funduszu.	Ponadto	
Jan	Szczucki,	członek	zarządu	
Policy	&	Action	Group	Uniconsult		
w	Warszawie,	przedstawił	miejsce	
i	rolę	funduszy	poręczeniowych	
w	systemie	wspierania	przedsię-
biorczości	w	Polsce	i	na	tym	tle	
znaczenie	lokalnych	i	regionalnych	
funduszy	poręczeniowych.	 
W	trakcie	obchodów	zaprezento-
wano	również		wystawę	zdjęć,	na	
których	zostały	utrwalone	waż-
niejsze	wydarzenia,	które	zapisały	
się	w	historii	spółek.
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Premierowa eDYCja 
targów

Impreza	trwała	dwa	dni	na	terenie	
Ełckiego	Parku	Naukowo-Technologicz-
nego.	 
Oficjalnego	otwarcia	Targów	Budow-
lanych	dokonał	Tomasz	Andrukiewicz,	
prezydent	miasta	Ełku	oraz		Jarosław	
Słoma,	wicemarszałek	województwa	
warmińsko-mazurskiego.	Następnie	
zgromadzeni	goście	udali	się	na	II	Kon-
ferencję	z	cyklu	Business	to	Business	
(B2B)	„Potencjał	i	rozwój	budownictwa	
w	regionie	Warmii	i	Mazur”.	Partnera-
mi	Konferencji	B2B	są	Suwalska	Spe-
cjalna	Strefa	Ekonomiczna	oraz	firma	
Rockwool	Polska.	W	ramach	spotkania	
odbyły	się	dwa	panele	dyskusyjne	
(„Uwarunkowania	i	kierunki	rozwoju	
budownictwa”,	oraz	„Efektywność	
energetyczna	w	budownictwie”).	Wzięli	
w	nich	udział	m.	in.	Tomasz	Kozłowski	
-	Prezes	Wschodniego	Klastra	Budowla-
nego,	Janusz	Hinc	–	Dyrektor	Handlowy	
Porta	KIM	oraz	Konrad	Witczak	-	spe-
cjalista	ds.	norm	i	standardów	Rockwo-
ol	Polska. 
Równocześnie	na	placu	przed	budyn-
kiem	Parku	Naukowo-Technologicznego	
w	Ełku	swoją	ofertę	prezentowało	37	
firm	z	branży	budowlanej,	wyposażenia	
i	aranżacji	wnętrz	oraz	nieruchomości. 
Drugi	dzień	targów	zorganizowano	
z	myślą	o	mieszkańcach	Ełku	i	okolic.	
Oprócz	bogatej	oferty	wystawienniczej,	
dla	zwiedzających	przygotowane	zo-
stały		atrakcje:	spotkanie	z	ekspertami	
z	branży	budowlanej	„Ekspert	budow-
lany	radzi”,	warsztaty	i	prezentacje	
„ABC	budowy”.	Dla	najmłodszych	wy-
znaczono	natomiast	bezpłatną	„Strefę	
malucha”	z	dmuchanymi	zjeżdżalniami,	
trampoliną	oraz	watą	cukrową	i	po-
pcornem.	Przygotowano	także	darmo-
wy	„kącik	smakosza”.	 
Wydarzenie	zakończono	wręczeniem	
dyplomów	dla	wystawców.	Za	przygo-
towanie	najładniejszej	wystawy	nagro-
dę	główną	przyznano	firmie	Rutkowski	
Development.	Wyróżnienie	natomiast	
otrzymała	firma	Plastimet	oraz	firma	
Transbud.

37 Firm Z BraNżY BuDowlaNej, wYPosażeNia i araNżaCji wNętrZ 
oraZ NieruCHomoŚCi, wZięło uDZiał w i ełCkiCH tarGaCH BuDowlaNYCH 
„twój Dom Na maZuraCH”.

W pierwszej edycji targów w Ełku zaprezentowało się 37 firm 
z branży budowlanej, wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz nieruchomości
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Irlandia	obroniła	tytuł	mistrza	starego	
kontynentu	i	pokonała	w	finale	Szwe-
dów	(3,5	–	1,5).	Z	brązowymi	medalami	
wrócą	do	domu	Anglicy.	Polska	drużyna	
zakończyła	na	15.	miejscu.
Po	dwóch	dniach	gry	w	formacie	stroke	
play,	wszystkie	drużyny	zostały	podzielo-
ne	na	podstawie	uzyskanych	rezultatów.	
Szwedzi,	którzy	awansowali	do	grona	
najlepszych	zespołów	z	pierwszego	
miejsca,	w	meczu	półfinałowym	poko-
nali	reprezentację	Szkocji	3,5-1,5.	Drugi	
półfinał	zakończył	się	zwycięstwem	bro-
niących	tytułu	Irlandczyków.	Ci	pokonali	
Anglię	3-2.
W	walce	o	medal	brązowy	spotkali	się	
Anglicy	i	Szkoci.	Oba	zespoły	zapowia-
dały	walkę	do	ostatniego	uderzenia,	
a	mecz	ekscytował	niektórych	kibiców	
nawet	bardziej,	niż	tocząca	się	w	tym	
czasie	walka	o	złoty	medal.	Ostatecznie,	
walka	rozstrzygnęła	się	na	korzyść	re-
prezentacji	Anglii,	stosunkiem	4-1.
Po	rozegranych	meczach,	wszyscy	golfi-
ści	udali	się	do	Filharmonii	Kaszubskiej	
w	Wejherowie.	Tam	odbyła	się	oficjalna	
ceremonia	zakończenia	mistrzostw,	
z	udziałem	oficjeli	i	zaproszonych	gości.
-	Zaszczytem	było	gościć	wszystkich	Pań-
stwa	na	polu	Sierra	Golf	Club.	Zadaniem	
naszym	było	przygotować	pole	najlepiej,	
jak	to	tylko	możliwe,	a	także	stworzyć	
atmosferę,	która	zapadnie	w	pamięć	
i	stanie	się	kolejnym	z	powodów,	dla	

golFiści 
z IRlANdII NA pOdIUM!
dRUżyNOWE MIsTRzOsTWA EUROpy sENIORóW, KTóRE ROzgRyWANO 

NA pOlU sIERRA gOlF ClUb, zgROMAdzIły 20 REpREzENTACJI. 

TEKST: Dorota	Korbut
ZDJęCIE: mat.	Sierra	GC/www.shotsonthefairway.com

którego	będziecie	chcieli	Państwo	wró-
cić	do	nas	w	przyszłości	–	powiedział	
Sebastian	Magrian,	prezes	Sierra	Golf	
Club.
Z	ust	Pawła	Laskowskiego,	przedstawi-
ciela	Polskiego	Związku	Golfa,	wicepre-
zesa	ds.	sędziowskich	i	dyscyplinarnych,	
padły	słowa	podziękowania	dla	wszyst-
kich	zaangażowanych,	w	szczególności	
właścicieli	pola	Sierra	GC,	a	także	Eu-
ropejskiej	Federacji	Golfa,	za	zaufanie	
i	wsparcie	w	organizację	turnieju.
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Ponad	180	wystawców	z	Polski	i	z	za-
granicy,	producenci	i	dystrybutorzy	
kosmetyki	profesjonalnej,	pielęgnacji	
paznokci,	dłoni,	włosów,	makijażu,	wi-
zażu,	a	także	firmy	oferujące	wyposaże-
nie	oraz	sprzęt	do	salonów	kosmetycz-
nych,	fryzjerskich,	solariów	i	gabinetów	

odnowy	biologicznej	prezentowały	
swoją	ofertę	w	ramach	Targów.
Targi	Uroda	to	przedsięwzięcie	przede	
wszystkim	dla	profesjonalistów.	Spe-
cjalnie	dla	nich	w	ramach	autorskiego	
programu	organizowane	były	semi-
naria,	szkolenia,	prestiżowe	konkursy,	

a	także	liczne	pokazy	odbywające	się	
na	scenie.	Goście	spoza	branży	mogli	
zapoznać	się	z	nowinkami	z	dziedzi-
ny	kosmetyki,	kosmetologii,	wizażu	
i	fryzjerstwa.
Jednak	najwięcej	emocji	towarzyszyło	
trzem	konkursom,	które	zostały	roze-

mistrZowie 
nożyczek i grzebienia
TARgI KOsMETyCzNE I FRyzJERsKIE UROdA Odbyły sIę NA TERENIE AMbER EXpO. 
TO NAJWIęKszE WydARzENIE bRANżOWE W półNOCNEJ pOlsCE. 

Wiesław szajda, prezes zarządu Izby (z lewej) wręczał nagrody laureatom

TEKST: Rafał	Korbut	|	ZDJęCIA: Rafał	Korbut
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DZIAŁ DAMSKI

Wyciskanie	fal	na	mokro:	
I	miejsce	-	Dominika	Oracz,	Nowy	Dwór	
Gdański;	II	miejsce	-	Klaudia	Miler,	
Nowy	Dwór	Gdański;	III	miejsce	-	Anna	
Perszon,	Wejherowo,	IV	miejsce	-	Daria	
Bojke,	Wejherowo;	V	miejsce	-	Emilia	
Gering,	Tczew;	VI	miejsce	-	Klaudia	Gło-
wicka,	Tczew

CZESANIE FRYZURY 
KoNSuMENCKIEJ: 
I	miejsce	-	Olga	Stodulska,	Gdańsk;	
II	miejsce	-	Daria	Cisłowska,	Wejhe-
rowo;	III	miejsce	-	Joanna	Orłowska,	
Wejherowo;	IVmiejsce	–	Marika	Toma-
szewska,	Kwidzyn

CZESANIE FRYZURY WIECZoRoWEJ 
Po KoNSuMENCKIEJ: 

I	miejsce	-	Olga	Stodulska,	Gdańsk;	
II	miejsce	-	Daria	Cisłowska,	Wejhe-
rowo;	III	miejsce	-	Joanna	Orłowska,	
Wejherowo

UCZESANIE FRYZURY WIECZoRo-
WEJ Z DŁugICh WŁoSÓW: 

I	miejsce	-	Paulina	Baranowska,	Wej-
herowo;	II	miejsce	-	Dominika	Oracz,	
Nowy	Dwór	Gdański;	III	miejsce	-	Mo-
nika	Fogt,	Gdańsk;	IV	miejsce	-	Oktawia	
Kwidzińska,	Puck;	V	miejsce	-	Anna	Ry-
dlewska,	Gdańsk;	VI	miejsce	-	Klaudia	
Pniewska,	Starogard	Gdański

grane	i	rozstrzygnięte	podczas	targów.	
Dwa	z	nich	-	50.	Jubileuszowy	Woje-
wódzki	Konkurs	Uczniów	Rzemiosła	
Fryzjerskiego	im.	Stefana	Zdrojewskie-
go	oraz	Otwarty	Konkurs	Międzyszkolny	
Open	Hair	Cup	-	,	zostały	zorganizowa-
ne	przez	Pomorską	Izbę	Rzemieślniczą	
Małych	i	Średnich	Przedsiębiorstw.	

50 WoJEWÓDZKI 
KoNKURS UCZNIóW 
RZEMIoSŁA fRyZJERSKIEgo

Jak	co	roku	uczniowie	mogli	zmierzyć	
się	w	dwóch	kategoriach	damskiej	oraz	
męskiej.	W	jury	konkursu	zasiadali:	Mo-
nika	Piątek,	przewodnicząca	sekcji	fry-
zjerskiej	w	Sopocie;	Arkadiusz	Serweta,	
mistrz	fryzjerstwa,	stylista,	szkolenio-
wiec,	przewodniczący	sekcji	fryzjerskiej	
przy	Cechu	Rzemiosł	Różnych	w	Koło-
brzegu;	Sebastian	Książk,	mistrz	szkolą-
cy,	członek	komisji	egzaminacyjnej	Izby	
Rzemiosła	i	Przedsiębiorczości	Pomorza	

podczas targów swoją ofertę zaprezentowało wiele firm z branży kosmetycznej

INDYWIDUAlNE: 

I	miejsce	-	Anna	Rydlewska,	Pomorskie	
Szkoły	Rzemiosł;	II	miejsce	-	Alek-
sandra	Anuszkiewicz,	Zespół	Szkół	
Rzemiosła	i	Handlu	w	Gdyni;	III	miej-
sce	-	Martyna	Kurkowska,	Powiatowy	

Zespół	Szkół	nr	3	w	Kościerzynie

DRużyNoWE: 

I	miejsce	–	Pomorskie	Szkoły	Rzemiosł;	
II	miejsce	–	Zespół	Szkół	Rzemiosła	
i	Handlu	w	Gdyni;	III	miejsce	–	Powia-

towy	Zespół	Szkół	nr3	w	Kościerzynie;	
IV	miejsce	–	Zasadnicza	Szkoła	Zawo-
dowa	nr	1	w	Starogardzie	Gdańskim;	
V	miejsce	–	Zespół	Szkół	Inżynierii	
Środowiska	i	Usług	w	Elblągu;	VI	miej-
sce	–	Zespół	Szkół	Zawodowych	nr	9	
w	Gdańsku

WYNIKI: 

Środkowego,	ekspert	magazynu	Your	
Hair;	Małgorzata	Kantowska,	Mistrzy-
ni	Polski	fryzjerstwa	damskiego	oraz	
laureatka	Mistrzostw	Polski	na	dziale	

damskim	oraz	męskim;	Robert	Zagór-
ski,	stylista	fryzur	męskich	i	wielokrotny	
sędzia	konkursów	międzyszkolnych	
w	Polsce.

WyNIKI oPEN hAIR CuP RoKoKo:

DZIAŁ MęSKI

Modelowanie	długich	włosów:	
I	miejsce	-	Piotr	Waszczuk,	Gdańsk;	
II	miejsce	-	Monika	Fogt,	Gdańsk;	
III	miejsce	-	Malwina	Rybicka,	Starogard	
Gdański;	IV	miejsce	-	Patrycja	Funk,	
Wejherowo;	V	miejsce	-	Nicola	Rzoska,	
Nowy	Dwór	Gdański;	VI	miejsce	-	Ines	
Lubawska,	Starogard	Gdański

Uczesanie	fryzury	klasycznej:	
I	miejsce	-	Filip	Elend,	Wejherowo;	II	
miejsce	-	Malwina	Rybicka,	Starogard	
Gdański;	III	miejsce	-	Wioleta	Milewska,	
Starogard	Gdański
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W	uroczystości	wzięła	udział	prof.	Mał-
gorzata	Omilanowska,	minister	kultury	
i	dziedzictwa	narodowego,	Wojciech	
Szczurek,	prezydent	Gdyni	i	liczne	grono	
osób	związanych	z	polskim	filmem.	Im-
prezę	poprowadził	Maciej	Orłoś.	

Gdyńskie	Centrum	Filmowe	powstaje	na	
placu	Grunwaldzkim.	W	nowoczesnym	
budynku	znajdzie	swoją	siedzibę	Gdyń-
ska	Szkoła	Filmowa,	trzy	sale	kina	stu-
dyjnego,	klub	filmowy,	restauracja	oraz	
biura	Festiwalu	Filmowego.	

-	To	będzie	tętniące	filmowym	życiem	
przez	cały	rok	centrum	miasta	-	zapo-
wiedział	Wojciech	Szczurek,	prezydent	
Gdyni.	-	Działania,	które	dotyczą	filmu	
w	Gdyni	to	dziś	już	nie	tylko	Gdyńska	
Szkoła	Filmowa,	warsztaty	filmowe,	

wieCHa NaD GDYńskim 

centrum 
Filmowym

pO zAlEdWIE TRzECh MIEsIąCACh bUdOWy, NAd gdyńsKIM 
CENTRUM FIlMOWyM zAWIsłA WIEChA. CElUlOIdOWA 
- JAK pRzysTAłO NA INWEsTyCJę zWIązANą z FIlMEM. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIA: 	Tomasz	Lenik

Małgorzata Omilanowska, 
minister kultury 
i dziedzictwa narodowego
oraz Wojciech szczurek, 
prezydent gdyni
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CENtRuM W LICZbACh

W	ramach	inwestycji	powstanie	także	podziemny	parking	na	220	aut	
oraz	kolejka	szynowa	na	Kamienną	Górę.	Sam	plac	stanie	się	parkiem,	
a	muszla	koncertowa	przejdzie	zasłużony	remont.	Całość	inwestycji	to	
kosz	30,6	mln	zł	netto,	z	czego	21,9	mln	zł	to	pożyczka,	którą	pozyska-
no	w	ramach	unijnej	inicjatywy	Jessica.

Nie zabrakło osób związanych od lat z polskim filmem

produkcja	filmowa	odbywająca	się	
w	mieście,	ale	też	biznes,	który	rozwija	
się	w	związku	z	filmem,	powstają	firmy	
producenckie.
-	Gdynia	zdecydowała	się	zainwestować	
w	film	i	efekty	tego	już	widzimy	-	powie-
działa	prof.	Małgorzata	Omilanowska.	

-	Dobra,	wieloletnia	tradycja	organizo-
wania	festiwalu	polskich	filmów	w	tym	
mieście,	była	inspiracją,	aby	potrakto-
wać	sprawę	filmowców	poważnie.	Ta	
inwestycja	przeobrazi	tę	część	Gdyni.	
Gdyńskie	Centrum	Filmowe	zostanie	
otwarte	w	trzecim	kwartale	2015	roku.

Choć tegoroczna edycja festiwalu 
traffic Design już dawno się za-
kończyła, w gdyni powstał nowy 
mural. Niezwykłą pracę francu-
skiego artysty hopare można oglą-
dać na ścianie budynku przy ul. 
hallera 31 A. 

Lokalizacja	muralu	nie	jest	przy-
padkowa.	Wielkie	malowidło	
o	wymiarach	10	m	na	7	m	ozdobiło	
ścianę	budynku,	w	której	siedzibę	
ma	fundacja	Adapa,	zajmująca	się	
pomaganiem	osobom	z	autyzmem.	
Dzieło	nosi	tytuł	„Tchnienie	wscho-
du”	i	przedstawia	kobietę	wąchają-
cą	kwiat.	
-	Tematyka	miała	w	pewien	
sposób	współgrać	z	profilem	
działalności	fundacji	-	opowiada	
Natalia	Kaczor	ze	stowarzyszenia	
Traffic	Design,	jedna	z	inicjato-
rek	powstania	muralu.	Jak	to	się	
stało,	że	praca	powstała	już	po	
zakończeniu	tegorocznego	Traffic	
Design?	To,	co	robimy	nie	uszło	
uwadze	Galerii	42b	z	Paryża,	która	
promuje	młodą	sztukę.	Cathrine,	
pracująca	tam	Francuzka	polskiego	
pochodzenia,	skontaktowała	się	
z	nami	i	zaproponowała	wspólne	
przedsięwzięcie.
Autorem	muralu	jest	Alexandre	
Monteiro,	tworzący	pod	pseudo-
nimem	Hopare.	Jego	prace	można	
oglądać	na	budynkach	nie	tylko	we	
Francji,	ale	też	we	Włoszech,	na	
Tahiti,	w	Chinach	czy	Portugalii.

Mural 
zE spOłECzNyM 

pRzEKAzEM

fo
t.	
Al
ka
	M

ur
at
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Tym	razem	trójmiejska	społeczność	
Wenusjanek	spotkała	się	w	malowni-
czo	położonym	hotelu	Golden	Tulip	
Gdańsk	Residence,	gdzie	została	ciepło	
powitana	przez	Daniela	Danielewicza,	
dyrektora	generalnego	kompleksu.	
Swoją	obecnością	zaszczyciły	spotkanie	
kobiety	biznesu:	Małgorzata	Jasnoch,	
prezes	zarządu	Gdańskiej	Fundacji	
Przedsiębiorczości	i	szef	Inkubatora	
STARTER,	Natalia	Bogdan,	założycielka	

i	prezes	zarządu	ogólnopolskiej	agencji	
pracy	tymczasowej	i	doradztwa	perso-
nalnego	JOBHOUSE	oraz	Sylwia	Zaręba,	
blogerka	modowa	i	stylistka.	W	rozmo-
wie	z	Katarzyną	Sempołowicz-Lipską	
i	Patrycją	Bronk	panie	wyjawiły	m.	in.	
nad	jakimi	projektami	oraz	z	jakim	
zespołem	pracują,	w	jaki	sposób	pasję	
można	przekuć	w	intratne	zajęcie,	jak	
również	podzieliły	się	garścią	inspiracji	
odnośnie	wystartowania	z	własnym	

biznesem.	
Nie	zabrakło	energetycznej	i	wesołej	
zabawy	networkingowej,	dzięki	której	
panie	miały	szansę	na	jeszcze	lepszą	
integrację.	Podczas	spotkania	czekało	
wiele	atrakcji,	a	zwieńczeniem	wieczo-
ru	był	konkurs	wizytówkowy.	Organiza-
torem	spotkań	Wenusjanek	jest	firma	
Com	Creation,	zaś	partnerem	organiza-
cyjnym	firma	Alternativva.	Koordyna-
torki	już	planują	grudniową	edycję.

wenusjanki 
Po raZ trZeCi

gdzIE MOżNA W pRzyJEMNEJ ATMOsFERzE pOsłUChAć 
O pAsJI I pRzEdsIębIORCzOśCI, JEdNOCzEśNIE dEgUsTUJąC 

WyśMIENITyCh MOłdAWsKICh WIN, AROMATyCzNEJ WłOsKIEJ KAWy 
ORAz pyszNOśCI zAsERWOWANyCh pRzEz blOgERKI KUlINARNE? 

TAKIE RzECzy TylKO NA KONFERENCJACh WENUsJANEK!

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIE: Maciej	Bućko	(amphoto.pl)	

Od lewej: Anete dembek-Moszczyńska, Magdalena Tęga, Magdalena Koszper, 
Katarzyna sempołowicz-lipska, patrycja bronk, Katarzyna sobiepan, Kamila Milewska.

Pod naszym 
patronatem
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Rajd	Kobiet,	zorganizowany	przez	Au-
tomobilklub	Orski,	to	zabawa	i	rywali-
zacja	w	doborowym,	damskim	gronie.	
Zawody	odbyły	się	na	trasie	przebie-
gającej	przez	różne	punkty	Trójmiasta:	
sopockie	molo,	ERGO	Arenę,		sopocki	
tor	gokartowy	oraz	Kolibki	Adventure	
Park,	by	zakończyć	się	w	Pomarańczo-
wej	Plaży.	
Była	to	nie	tylko	przyjemność,	ale	rów-
nież	nauka.	Organizatorom	zależało,	
by	przełamać	powszechny,	krzywdzący	
stereotyp,	że	kobiety	gorzej	radzą	sobie	
za	kierownicą	niż	mężczyźni.	Udział	
w	imprezie	sprzyjał	zatem	poprawieniu	
sprawności	prowadzenia	samochodu	
i	pozwalał	zdobyć	nowe	umiejętności.

W	programie	uwzględniono	między	
innymi:	przejazd	w	alko	goglach,	testy	
krajoznawcze,	test	Stewarta,	szkolenie	
z	pierwszej	pomocy	medycznej,	jazdy	
gokartami,	quadami,	wrak	race,	jazdy	
testowe	nowymi	modelami	samocho-
dów,	spotkanie	z	policjantem.
Na	zwyciężczynie	rajdowych	konkuren-
cji	czekały	atrakcyjne	nagrody	rzeczo-
we.	A	po	wyczerpującej	części	sporto-
wej	dnia	rajdowego	w	Pomarańczowej	
Plaży	przygotowano	moc	atrakcji	
integrujących	i	aktywizujących:	zumbę,	
warsztaty	z	komunikacji	prowadzone	
przez	wykwalifikowanych	trenerów	
oraz		wspólne	tańce	i	bankiet	połączo-
ny	z	rozdaniem	nagród	i	pucharów.

rajd Kobiet
w doboRowym GRonie
TO byłO WydARzENIE dlA pAń z pAsJą I sIłą! KObIECE zEspOły WzIęły 
UdzIAł W spEKTAKUlARNyM RAJdzIE. NA TRAsIE CzEKAłO MOC ATRAKCJI 
I zAdAń dO WyKONANIA. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIA: Rafał	Korbut

Pod naszym 
patronatem
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Ideą	Sztafety	Firm	jest	integracja	
pracowników	poprzez	dobrą	zabawę	
i	zespołową	rywalizację.	Słabszym	
biegaczom	żywiołowy	doping	kolegów	
dodawał	skrzydeł,	a	ci	silniejsi	wylewali	
siódme	poty,	by	choć	trochę	popra-
wić	wynik	swojej	drużyny	-	w	myśl	
zasady,	że	najskuteczniejsza	jest	praca	
zespołowa.	
-	Dzisiejsza	impreza	pokazała,	że	ludzie	
bardzo	chętnie	podejmują	aktywność	
fizyczną,	co	nas,	pracowników	Akademii	
Wychowania	Fizycznego	i	Sportu,	bar-
dzo	cieszy	–	powiedział	prof.	Wojciech	
Ratkowski,	uczestnik	Sztafety	Firm	
w	drużynie	AWFiS.	–	Jednak	bardzo	
ważne	jest	to,	by	zwłaszcza	na	początku	
przygody	z	bieganiem	mieć	profesjo-

nalne	wsparcie.	Bo	ruch	niewłaściwie	
poprowadzony	może	prowadzić	do	znie-
chęcenia,	a	co	gorsze,	nawet	do	kon-
tuzji,	a	tego	chcielibyśmy	uniknąć.	Jeśli	
ktoś	włącza	się	w	tego	typu	imprezy,	to	
powinien	mieć	przyjemność	z	tego,	że	
startuje,	że	spotyka	się	z	innymi.	Zwycię-
stwo	nie	jest	tutaj	najważniejsze.	Celem	
jest	dobra	zabawa	z	ukierunkowaniem	
na	zdrowie	i	z	tego	właśnie	powodu	
jako	Akademia	Wychowania	Fizycznego	
i	Sportu	chętnie	włączamy	się	w	takie	
przedsięwzięcia	jak	Sztafeta	Firm.		
Do	biegu	każda	firma	mogła	zgłosić	do-
wolną	liczbę	czteroosobowych	drużyn,	
a	w	ich	skład	mógł	wejść	każdy,	nie-
zależnie	od	stanowiska	zajmowanego	
w	firmie	i	poziomu	sportowego.

sztaFeta Firm
NA TERENIE KAMpUsU AKAdEMII WyChOWANIA FIzyCz-
NEgO I spORTU W gdAńsKU OdbyłA sIę pIERWszA 
EdyCJA szTAFETy FIRM – IMpREzy bIEgOWEJ dEdyKO-
WANEJ, JAK WsKAzUJE JEJ NAzWA, FIRMOM dzIAłAJą-
CyM NA TRóJMIEJsKIM RyNKU. 

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIE: mat.	AWFiS

sztafeta to zabawa i integracja dla wszystkich

W gdańsku powstanie pierwsza pla-
cówka kosmetycznej firmy L’AMoRAgE 
w unii Europejskiej. 

Lokalizację	wybrano	świetną.	Jest	już	
przygotowane	biuro	z	centrum	szko-
leniowo-konferencyjnym	na	I	piętrze	
w	biurowcu	przy	ul.	Szymanowskiego	
2/8	we	Wrzeszczu,	a	dla	klientek	-	bardzo	
ekskluzywne	wnętrza	Akademii	Piękności	
L’AMORAGE,	z	oddzielnym	wejściem	z	uli-
cy	na	parterze	budynku.	Lokal	ma	600	m	
kw.	Powierzchni,	na	której	mieści	się	14	
kabin	przewidzianych	na	indywidualne	
spotkania	klientek	z	osobistymi	specjalist-
kami	od	kompleksowej	pielęgnacji	urody.	
Kosmetyków	L’AMORAGE	nie	ma	
w	sprzedaży	w	żadnej	sieci	handlowej,	
będzie	nimi	dysponować	tylko	gdańska	
placówka.	Jak	mówi		dr	Mirosław	Masiel	
–	dyrektor	zarządzający	–	chodzi	o	za-
chowanie	jak	najwyższych	standardów.	
Starannie	dobrane	zabiegi	i	użycie	okre-
ślonych	kosmetyków,	tworzy	pewną	ca-
łość	pielęgnacyjną.	Klientka	nie	musi	znać	
się	na	procedurach	stosowania.	Gdyby	
kupowała	kosmetyki	po	prostu	w	sklepie	
i	używała	„na	chybił	trafił”,	nie	osiągnęła-
by	właściwego	efektu.
Z	czasem	L’AMORAGE	uruchomi	placówki	
w	Warszawie,	w	Katowicach,	Krakowie,	
Poznaniu	i	Wrocławiu.	Za	2-3	miesiące	
ruszą	kolejne,	w	Niemczech	–	we	Frank-
furcie	nad	Menem	i	Dusseldorfie.	A	im-
ponujący	marsz	stylu	L’AMORAGE	zaczął	
się	w	Stanach	Zjednoczonych	i	Kanadzie.	
Na	wschodzie	działalność	rozpoczęła	się	
w	Moskwie,	potem	był	Kaliningrad.

wielkie wejŚCie 
L’AMORAGE 
w GDańsku

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJęCIE: Anna	Kłos
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Znajdują	się	w	nim:	Marina	Club	
Hotel,	biura,	sale	konferencyjne	oraz	
Champagne	Taras	-	na	dziesiątej	
kondygnacji.	Gości	powitali	Dorota	
Wellman	oraz	Tomasz	Jacyków.
-	Widok	na	marinę	i	cały	Gdańsk	jest	
absolutnie	piękny.	Właściwie	zwie-
dziliśmy	dziś	wszystkie	zabytki,	sto-
jąc	w	oknie	–	żartowała	Wellman.
Właścicielem	Bursztynowej	Wieży	
jest	Szymon	Wang,	Chińczyk,	który	
do	Polski	przyjechał	20	lat	temu	
w	ramach	międzynarodowej	wy-
miany	młodych	inżynierów	i	tak	mu	
się	spodobało,	że	postanowił	u	nas	
rozwinąć	swe	biznesy.	Jest	też	wła-
ścicielem	firmy	odzieżowej	w	Łodzi.	
Obecnie	mieszka	w	Kanadzie.	
Podczas	imprezy	goście	wysłuchali	
muzyki	klubowej,	wokalistką	była	

Izabela	„Islet”	Laskowska.	Potem	
na	niewielkim	wybiegu	pojawiły	się	
modelki.	Mogliśmy	zobaczyć	naj-
nowsze	kolekcje	takich	marek,	jak	
Cavalli,	Emanuel	Berg,	Splendido,	
czy	Batycki.	 
O	przygotowanie	potraw	zadbali	sze-
fowie	restauracji,	Piotr	Sawczenko	
oraz	Mateusz	Bajonczak.	Serwowano	
głównie	chińskie	regionalne	produk-
ty,	ryby,	owoce	morza.
Fani	motoryzacji	mieli	okazję	podzi-
wiania	luksusowych	samochodów	
z	salonu	Prestige,	zaparkowanych	
przed	Amber	Tower.	Miłośnicy	
żeglarstwa	mogli	imprezę	oglądać	
z	zacumowanego	w	marinie	katama-
ranu.	O	północy,	zgodnie	z	chińskim	
obyczajem,	nastąpił	wysyp	na	niebie	
sztucznych	ogni	i	fajerwerków.	

Od prawej szymon Wang – właściciel 
Amber Tower i Krzysztof Aranowski 

z biura Nieruchomości dom&house, który 
przed trzema laty sprzedał mu budynek 

hydrosteru

WIElKIE OTWARCIE ambeR toweR OdbyłO sIę W bUdyNKU 
pRzy Ul. szAFARNIA 10 W gdAńsKU. 

TEKST: Anna	Kłos	|	ZDJęCIE: Anna	Kłos

HuCZNe otwarCie w 

amber tower

Impreza	upłynęła	pod	znakiem	blisko	
15	warsztatów,	w	tym:	lepienia	z	gliny,	
malowania	na	koszulkach,	trampkach	
i	przeźroczach.	Nie	zabrakło	muzyki,	czyli	
nauki	gospel	i	gry	na	kotłach	karaibskich.	
Lonżownia	zamieniła	się	w	SLOT	Kino.	
W	repertuarze	znalazły	się	m.	in.	film	„Ra-
kieta”,	a	także	pokaz	etiud	z	repertuaru	

UdAny dEbiUt w koliBkaCH

TEKST: Dorota	Korbut
ZDJęCIE: Martyna	Jagucka

pONAd TysIąC Osób WzIęłO UdzIAł W pIERWszEJ EdyCJI 
KUlTURAlNEgO FEsTIWAlU slOT pOMORzE. 

Gdyńskiej	Szkoły	Filmowej	i	Szkoły	Andrze-
ja	Wajdy.	Wieczór,	to	czas	na	koncerty.	Na	
scenie	wystąpili:	Michelle,	Danek	i	zespół	
Frühstuck.	
SLOT,	czyli	Stowarzyszenie	Lokalnych	
Ośrodków	Twórczych	miało	za	cel	spotka-
nie	osób	z	Trójmiasta,	które	były	zainte-
resowane	szeroko	pojętymi	działaniami	
artystycznymi.	Uczestnicy	mogli	poznać	
i	spróbować	czegoś	nowego	i	podzielić	się	
ze	sobą	twórczym	potencjałem.
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A	brak	odpowiedniego	przygoto-
wania	się	na	takie	warunki		u	wielu	
skutkuje	przeziębieniami.	Co	zatem	
zrobić,	aby	cieszyć	się	jesiennym	cza-
sem?		Postaw	na	odpowiednia	dietę!

KRoK PIERWSZY
 
Białko	–	dostarczaj	je	codziennie	
w	postaci	chudego	mięsa,	ryb	oraz	
jaj.	Białko	jest	składnikiem	przeciw-
ciał	odpowiedzialnych	za	odporność	
organizmu.	

KRoK DRugI
 
Probiotyki	czyli	żywe	kultury	bakte-
rii.	Znajdziesz	je	w	fermentowanych	
napojach	mlecznych	tj.	jogurcie,	ke-
firze,	mleku	acidofilnym	i	serach	oraz	
kiszonkach,	które	dodatkowo	mają	
wysoką	zawartość	wit.	C.	

KRoK TRZECI 

Witaminy	i	minerały.	To	prawdziwa	
tarcza	obronna.	Cynk,	selen,	że-
lazo,	karotenoidy	i	witamina	C	i	E	
walczą	z	wirusami	i	pomagają	czuć	
się	i	wyglądać		zdrowo.	Szukaj	ich	

w	pomidorach,	zwłaszcza	tych	prze-
tworzonych	w	postaci	pomidorów	
z	puszki	i	przecieru	pomidorowego	
zawierającego	silny	przeciwutleniacz	
–	likopen.	Włącz	do	diety	również	
cytrusy,	marchewkę,	paprykę,	socze-
wicę,	zboża,	dynię,		awokado	oraz	
orzechy.

KRoK CZWARTY
 
Niezbędne	nienasycone	kwasy	tłusz-
czowe:	omega-3	i	omega-6.	Znaj-
dziesz	je	w	rybach,	awokado	i	oliwie	
z	oliwek.	

KRoK PIąty

Jedz	ciepłe	posiłki.	Pomogą	ci	się	
rozgrzać	w	wietrzne	i	chłodne	dni.	
Gotuj	zupy	z	warzywami,	rób		risotta	
i	zapiekanki	warzywne.

KRoK SZóSTY
 
Rozgrzewający	łyk!	Herbaty	i	kawy	
z	imbirem,	goździkami,	cynamonem	
i	kardamonem	to	doskonały	pomysł	
na	popołudniową	filiżankę	czegoś	
miłego.	Zdrowej	jesieni!

sZeŚć kroków Do 

  zdrowia jesienią
pRzyROdA zMIENIłA gARdERObę - TERAz Rzą-
dzI JEsIEń. pOzA pIęKNyMI KOlORAMI, KTóRE 
NAs OTACzAJą zAFUNdOWAłA NAM TAKżE NIż-
szE TEMpERATURy, WIATR I dEszCz. 

TEKST: Anna	Słomkowska,	dietetyk	medyczny	i	sportowy
ZDJęCIE: materiały	prasowe
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Promocja	zdrowego	stylu	życia	u	dzieci,	
młodzieży	i	dorosłych	poprzez	organizację	
zawodów	sylwetkowych	i	gimnastycznych,	
których	partnerem	jest	miasto	Gdańsk	-	
taki	właśnie	był	cel	pierwszej	edycji	tego	
wydarzenia.	Zawody	okazały	się	strzałem	
w	dziesiątkę.	Ludzie	z	całej	Polski	zjechali	
do	Gdańska,	aby	pokazać	swoje	wysporto-
wane	ciała.
Zawodników	oraz	widzów	gorąco	przywi-
tała	Aleksandra	Kobielak,		mistrzyni	świata	
fitness.	
Na	scenę	wyszły	zawodniczki	z	kategorii	
FIT-KID	w	wieku	od	8	do	14	lat	oraz	te	star-
tujące	w	Fitess	Aerobic,	które	zaprezento-

wały	układy	taneczno-gimnastyczne.	
Potem	pojawiły	się	wszystkie	panie,	
prezentując	kolekcję	sukien	zaprojek-
towanych	przez	Aleksandrę	Kobielak.	
W	dniu	zawodów	mogliśmy	oglądać	także	
suknie	UFUFU,	które	zaprojektował	Michał	
Starost.	Na	scenie	pojawił	się	też	zawod-
nik,	który	zaprezentował	kategorię	Fitness	
Athletic,	zmierzyły	się	zawodniczki	w	ka-
tegorii	Fitness	Model	i	Fitness	Figure.	Był	
także	czas	na	kolejną	kategorię	-		Kultury-
styka	Niepełnosprawnych.	Finałowa	runda	
Fitness	Model	prezentowała	zawodniczki	
w	sukniach	wieczorowych.	
Na	koniec	Aleksandra	Kobielak	wręczała	

medale,	puchary	oraz	
nagrody	od	partnerów	
i	sponsorów.	Nagroda-
mi	były	m.	in.	indywidu-
alne	statuetki	Aleksandry	
Kobielak:	za	najlepszy	układ	
fitness	(którą	otrzymała	Nikola	Szydłowska	
z	Gdańska)	oraz	za	najlepszą	sylwetkę	
fitness	(którą	otrzymała	Marta	Górka	
z	Warszawy).	Drugą	edycję	imprezy	zapo-
wiedziano	na	2015	rok.	Patronat	medialny	
nad	wydarzeniem	objął	„Express	Biznesu”.

Wyjątkowe zawody fitness
dO KAżdEJ gRUpy WIEKOWEJ, pOCząWszy 
Od 8 ROKU żyCIA, sKIEROWANE były zAWOdy 
gRANd pRIX FITNEss AlEKsANdRy KObIElAK.

TEKST: Grzegorz	Bryszewski	|	ZDJęCIE: materiały	prasowe

Organizatorami	pierwszej	edycji	im-
prezy	byli:	firma	Marietta	Mariage	
oraz	Unique	Club	&	Lounge.	W	ten	
wieczór	sopocki	deptak	przed	klubem	
zamienił	się	w	wybieg	modowy	pełen	
pięknych	kobiet,	ekskluzywnych	su-
kien	ślubnych	Marietty	Mariage,	biżu-

terii	YES	i	wyjątkowych	ubrań	marki	
ZAYDER	oraz	MAGNIFIC.	Nie	zabrakło	
pokazów	szkoły	baletowej	i	muzyki	
na	żywo.	Po	zakończeniu	pokazów	
rozpoczął	się	bankiet,	podczas	któ-
rego	dzielono	tort	z	motywem	sukni	
ślubnej.

wieCZór 
  z modą
W sOpOCKIM KlUbIE UNIqUE ClUb & lOUNgE 
Odbył sIę ClAssIC EVENINg. W pROgRAMIE NIE 
zAbRAKłO lICzNyCh ATRAKCJI I NIEspOdzIANEK.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIE: Rafał	Korbut

Pod naszym 
patronatem
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MENu PAńStWA REStAuRACJI ZoStAŁo 
ZDoMINoWANE PRZEZ DZICZyZNę...

-	Stawiamy	właśnie	na	dziczyznę,	bo	rzadko	
można	ją	spotkać	w	pomorskich	restauracjach.	
Dania	z	dziczyzny	prezentujemy	także	podczas	
bankietów	i	hotelowych	eventów	i	są	one	dobrze	
odbierane	przez	gości	takich	uroczystości.	Muszę	
jednak	podkreślić,	że	przygotowanie	smacznych	
dań	z	dziczyzny	wymaga	dużych	umiejętności,	
niełatwo	jest	też	zdobyć	dobre	mięso.	Z	moich	
doświadczeń	wynika,	że	w	innych	restauracjach	
temat	dziczyzny	jest	w	pewien	sposób	zaniedba-
ny.	A	szkoda,	bo	potrawy	z	dziczyzny	są	cenione	
przez	smakoszy,	także	dlatego,	że	jest	to	zdrowe	
mięso.	Tutaj	nie	zachodzi	obawa	o	faszerowanie	
hormonami	czy	też	sterydami.

NA PEWNo obSERWuJE PAN ogRoMNą 
MoDę NA gotoWANIE. W tELEWIZJI JESt 
WIELE PRogRAMÓW KuLINARNyCh, Do-
SŁoWNIE KAżDA oSobA SZuKA NoWyCh 

SMAKÓW A KuChARZE StAJą SIę CELEbRy-
tAMI. CZy tAKA MoDA MA WPŁyW NA 

PANA PRACę?

-	Tak	i	to	duży.	Nie	ma	co	ukrywać,	że	w	ciągu	
ostatnich	lat	świadomość	kulinarna	Polaków	
ogromnie	się	zwiększyła.	Powodem	jest	oczy-
wiście	moda	na	gotowanie,	programy	kulinarne	
czy	też	wyjazdy	zagraniczne,	gdzie	ludzie	poznają	
nowe	potrawy	i	nowe	smaki.	W	dużym	uprosz-
czeniu	Polacy	oczekują	teraz	coraz	lepszych	

GoŚCi kusimY 

dziczyzną
Z ŁuKASZEM SZCZEPANIAKIEM,	

Szefem	Kuchni	w	Hotelu	
Haffner	w	Sopocie	rozmawia	

gRZEgoRZ bRySZEWSKI
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i	oryginalnych	potraw,	cenią	dobrą	kuch-
nię	i	potrafią	ocenić,	czy	oferta	danej	
restauracji	jest	rzeczywiście	atrakcyjna.	
Z	mojego	punktu	widzenia	oznacza	to	
konieczność	kreowania	coraz	ciekaw-
szych	potraw	ale	większa	świadomość	
kulinarna	Polaków	oznacza	otwartość	na	
nowe	smaki.	Polacy	chcą	eksperymento-
wać	i	potrafią	docenić	takie	nietypowe	
połączenia	smaków	jak	np.	czekolada	
i	ser.	Jeszcze	kilka	lat	temu	tego	typu	
oryginalne	potrawy	zupełnie	by	się	nie	
sprawdziły.

W hotELoWEJ REStAuRACJI ofE-
RuJECIE LIvE CooKINg, CZyLI goto-
WANIE NA oCZACh gośCIA. CZy Są 

to PoPuLARNE PoKAZy?

-	Takie	gotowanie	na	oczach	gościa	to	
uatrakcyjnienie	naszych	niedzielnych	
brunchy,	eventów	i	bankietów.	Dbamy	
o	to,	żeby	gotowanie	było	dynamiczne	
i	widowiskowe,	często	potrawy	są	więc	
flambirowane.	Dla	gości	hotelowych	live	
cooking	jest	też	atrakcyjny,	bo	pozwala	
im	poznać	nowe	smaki,	mogą	nas	za-

pytać	o	sposoby	przygotowania	potraw	
a	później	pokaz	może	stanowić	inspira-
cję	do	gotowania	u	siebie	w	domu.

NA KoNIEC NASZEJ KRóTKIEJ RoZ-
MoWy PRoSZę o ZDRADZENIE, 

W JAKICh tRÓJMIEJSKICh REStAu-
RACJACh PAN JADA. A MożE Po 
CAŁyM tygoDNIu PRACy W ho-

TEloWEJ RESTAURACJI UNIKA PAN 
tAKICh MIEJSC?

-	Nie	jest	aż	tak	źle.	Odwiedzam	topowe	
trójmiejskie	restauracje,	żeby	spróbo-
wać	nowych	smaków	i	sprawdzić,	jak	
dana	restauracja	sprawdza	się	na	lokal-
nym	rynku.	Czasem	także	takie	wypady	
stanowią	inspirację	do	stworzenia	no-
wych	potraw	w	naszym	hotelu.
W	życiu	prywatnym	staram	się	nie	
być	srogim	sędzią	kulinarnym,	także	
jeśli	otrzymuję	zaproszenie	na	obiady	
w	domu	znajomych.	Jestem	zdania,	że	
praca	kucharza	jest	indywidualna	i	każdy	
ma	swoje	preferencje	i	własny	smak.	Nie	
krytykuję	więc,	jeśli	dana	potrawa	nie	
spełnia	moich	własnych	oczekiwań.

Sposób przygotowania:

Gotujemy	makaron	w	osolonej	wodzie	
z	dodatkiem	oliwy	z	oliwek.	Na	patelni	na	
rozgrzanej	oliwie	smażymy	płatki	czosn-
ku,	czerwoną	cebulę	i	sparzone	grzyby,	
doprawiamy	solą	i	świeżo	mielonym	
pieprzem.	Po	podsmażeniu	dodajemy	od-
cedzony	makaron	wkładamy	na	patelnię	
i	krótko	podsmażamy	mieszając	wszystkie	
składniki.	Wykładamy	na	talerz	posypując	
tartym	parmezanem,	szczypiorkiem.

pappardelle szpinakowe 
Ze sCHaBem Z DZika i kaPelusZami Borowików

MożNA Ją ŁAtWo MoDyfIKoWAć 
ZA PoMoCą RÓżNoRoDNyCh 
DoDAtKÓW. PAPPARDELLE Z bo-
RoWIKAMI, PŁAtKAMI CZoSNKu 
I PARMEZANEM to ŁAtWA W Wy-
KoNANIU PoTRAWA NA SZYBKI 
obIAD. Po DoDANIu NP. ZAMARy-
NoWANyCh KAWAŁKÓW SChAbu 
Z DZIKA I śWIEżEgo tyMIANKu 
otRZyMAMy WSPANIAŁą PotRA-
Wę NA KoLACJę WE DWoJE.

Przepis dla 2 osób 

Składniki:
•	MAKARoN pappardelle	szpinakowy	
•	BoRoWIKI	świeże	lub	mrożone	
(mogą	być	inne	grzyby)
•	2	ząbki	CZoSNKU	–	polskiego
•	SZCZYPIoREK
•	CZERWoNA CEBUlA 
•	PoMIDoRKI	cherry	
•	SER	parmezan
•	Sól i	koniecznie	świeżo	mielony	
czarny	PIEPRZ	(zapach	i	aromat	
nie	do	porównania	z	pieprzem	
mielonym	kupowanym	w	paczkach)
•	olIWA	z	oliwek	
•	Świeże	ZIoŁA 

Do DaNia Pasuje 

białe wino CHarDoNNaY.

smaCZNeGo!

Polędwicę	z	dzika	oczyszczamy	z	błon	
i	przygotowujemy	marynatę:
ocet sherry, czerwone wino, czosnek, 
jałowiec, liść laurowy, ziele angielskie, 
rozmaryn, tymianek, marchew, seler.
Całość	marynujemy	około	24	godzin

Marynata do schabu z dzika:
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Jeszcze	przed	oficjalną	premierą	klienci	
firmy	BIG	AutoHandel,	autoryzowanego	
dilera	Forda,	mieli	bowiem	niepowta-
rzalną	okazję	do	obejrzenia	dwóch	
nowych	samochodów	–	odmienionego	
Focusa	oraz	Mondeo	piątej	generacji.
Na	premierę	zostali	zaproszeni	kluczowi	
klienci	firmy.	
-	Dziękuję,	że	zechcieliście	poświęcić	
swój	czas,	by	z	nami	świętować	pre-
mierę	nowych	modeli	Forda	–	powitał	
zebranych	Amadeusz	Juszczak,	dyrektor	
generalny	BIG	AutoHandel.
Podczas	przedpremierowego	pokazu	
nie	zabrakło	również	dobrej	muzyki.	
Na	scenie	wystąpił	Artem	Furman,	
laureat	telewizyjnego	show	X-Factor.	
Do	uroczystego	odsłonięcia	aut	zostali	
zaproszeni	sami	klienci.	Gdy	samochody	
ukazały	się	w	końcu	oczom	zebranych,	
nie	brakowało	słów	uznania,	a	nawet	
zachwytu.	I	nic	dziwnego	–	Focus	
i	Mondeo	zaskoczyły	bowiem	nie	tylko	
stylistyką,	ale	też	najnowocześniejszymi	
rozwiązaniami	technicznymi.	
-	Te	modele	dołączyły	do	stylistyki	
Kinetic	Design	–	tłumaczył	Amadeusz	
Juszczak,	mówiąc	o	walorach	nowego	
Focusa.	-	Widać	to	m.	in.	w	agresywnym	
grillu,	dynamicznych	przetłoczeniach	
na	masce,	a	także	(a	właściwie	przede	
wszystkim)	gruntownie	zmienionym	
wnętrzu.	Warto	dodać,	że	to	model,	
którego	właściwie	nie	trzeba	rekla-
mować,	gdyż	od	13	lat,	czyli	od	kiedy	
zadebiutował	na	rynku,	jest	ceniony	
przez	klientów.	Jest	to	jeden	z	najpo-

Focus i mondeo 
- Nowe oBliCZa ForDa

spORE EMOCJE, zACIEKAWIENIE I NIECIERplIWE OCzEKIWANIE – TO WszysTKO 
TOWARzyszyłO pRzEdpREMIEROWEJ pREzENTACJI NOWyCh MOdElI FORdA. 

TEKST: Rafał	Korbut
ZDJęCIA: Rafał	Korbut

Od lewej: Marcin Wandasiewicz (bIg AUTOhANdEl), 
Mateusz lewandowicz (INTER MARINE), Janusz łuczka (lpp)

pularniejszych	samochodów	na	świecie	
w	swojej	klasie.	
Jeszcze	większe	emocje	wzbudził	nowy	
Mondeo,	przedstawiciel	segmentu	
aut	klasy	średniej.	Tu	ciekawostką	jest	

wprowadzenie	nowej	jednostki	napędo-
wej:	2-litrowego	diesla	biturbo	o	mocy	
204	KM.	Kolejne	innowacyjne	rozwiąza-
nie	to	wersja	z	napędem	hybrydowym	
w	najbogatszej	wersji	Titanium.

MOTORyzACJA
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Lokalizacja	nowego	salonu	nie	jest	przy-
padkowa.	Gdynia	to	nowoczesne,	szybko	
rozwijające	się	miasto,	pełne	życia	i	inno-
wacyjnych	pomysłów.	
-	Dążymy	do	tego,	aby	nowy	salon	stał	się	
miejscem,	w	którym	nasi	Klienci	realizo-
wać	będą	swoje	motoryzacyjne	marzenia,	
zaś	Ci	już	doświadczający	radości	z	jazdy	
samochodami,	motocyklami	BMW	oraz	
samochodami	MINI	mogli	przekazać	swój	
pojazd	do	bieżącej	obsługi.	Chcielibyśmy	
stać	się	miejscem	lubianym	przez	Gdynian	
i	wszystkich	odwiedzających	nas	klien-
tów	–	zapowiada	Adam	Gosk,	kierownik	
salonu.	
Nowy,	gdyński	salon	BMW	i	MINI	Zdunek	
należy	do	najnowocześniejszych	tego	typu	
obiektów	w	Polsce.	
-	W	sumie	to	3,3	tys.	m	kw.	powierzchni	
użytkowej	–	opowiada	Tadeusz	Zdunek,	
prezes.	–	Posiadamy	12	nowoczesnych	
stanowisk	serwisowych.	Zrobiliśmy	

wszystko,	by	standard	obsługi	klienta	był	
jak	najwyższy.	Nasze	kilkuletnie	doświad-
czenie	z	reprezentowania	marki	BMW	
w	siedzibie	Gdańsku	przekonuje,	że	to	
właśnie	jakość	podejścia	do	klienta	decy-
duje	o	sukcesie	salonu.
Firma	Zdunek	jest	autoryzowanym	deale-
rem	marek	BMW	i	MINI.	Swoją	współpra-
cę	z	niemieckim	producentem	rozpoczęła	
przed	niemalże	pięcioma	laty.	Sukces	
przedstawiciele	dealera	tłumaczą	zwłasz-
cza	poziomem	obsługi	serwisowej.	Atu-
tem	jest	m.	in.	najnowocześniejszy	sprzęt	
do	diagnostyki	i	napraw,	który	znalazł	się	
na	wyposażeniu	serwisu.	Współczesne	
samochody	wymagają	zaawansowanych	
technologicznie	urządzeń,	dzięki	nim	od-
nalezienie	i	usunięcie	usterki	może	odby-
wać	się	szybko	i	bez	zbędnych	przestojów.	
W	nowym	salonie	w	Gdyni	pracować	
będzie	pięćdziesięciu	wykwalifikowanych	
pracowników.

W gdyNI pOWsTAł 
NOWy sAlON bMW 
I MINI, pROWAdzONy 
pRzEz FIRMę zdUNEK. 
NOWOCzEsNy pUNKT 
spEłNIA WysOKIE 
sTANdARdy FIRMy 
bMW gROUp ORAz 
IdEAlNIE WpIsUJE 
sIę W ChARAKTER 
MIAsTA. 

NOwy salON 
bmw zdunek 
w gdyNi

TEKST: Dorota	Korbut
ZDJęCIA: kobiece-atelier.com

prezentacja bMW i8

Tadeusz zdunek, 
prezes zdunek premium

Agnieszka Moczyńska, 
Kierownik działu Marketingu 

bMW zdunek (pośrodku) 
wraz z Reni Jusis 

i Tomaszem Makowieckim

MOTORyzACJA
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-	W	trakcie	ostatnich	tygodni	wielo-
krotnie	testowaliśmy	trasy,	dobierając	
je	pod	kątem	możliwości	samochodów	
z	napędem	4x4	–	mówi	Magdalena	
Senkowska,	specjalista	ds.	marketingu	
firmy	Toyota	Walder.	–	Naszym	głów-
nym	celem	było	pokazanie	klientom,	
co	potrafią	ich	samochody	w	trudnych	

warunkach.	Przejazdy	po	różnych	na-
wierzchniach	–	grząskim	polu,	szutrze,	
stromych	zboczach,	czy	leśnych	wybo-
istych	drogach,	miały	uświadomić,	że	
jest	to	„naturalne”	środowisko	takich	
aut,	jak	Toyota	Land	Cruiser,	Hilux	oraz	
RAV4.	
Rajd	odbywał	się	w	formie	rodzinnego	
pikniku	–	najważniejszym	aspektem	
była	dobra	zabawa	z	nutką	rywalizacji.	
-	Dla	załóg	przygotowaliśmy	pięć	
konkurencji	punktowanych	oraz	jed-
ną	dodatkową	–	dodaje	Magdalena	
Senkowska..	Pierwszą	z	nich	była	
konkurencja	„Wyścig	z	czasem”,	czyli	
przejazd	po	wyznaczonej	trasie	w	jak	
najkrótszym	czasie.	Teren	był	wyma-
gający	–	pole,	grząska	ziemia,	liczne	
zakręty	oraz	wieńczące	trasę	okrążenie	
beczki.	Etap	offroadowy	wymagał	od	
uczestników	nie	tylko	szybkości,	ale	
także	precyzji	w	nawigacji	–	najwięcej	
punktów	otrzymywało	się	za	uzbieranie	
pieczęci	ukrytych	w	różnych	miejscach.	
Klientom	umożliwiliśmy	także	zabawę	

na	Monster	Quadzie	na	gąsienicach	
oraz	za	kółkiem	Can	Am	Commande-
ra.	Ostatnia	konkurencja	to	„Granice	
wytrzymałości”	–	przejazd	segway’em,	
wspinaczka	na	ściance	oraz	kilka	minut	
spędzone	na	trenażerze	lotów.	Dodat-
kową	konkurencją	był	przejazd	Toyotą	
z	napędem	hybrydowym.	Celem	było	
uzyskanie	jak	najniższego	spalania	
w	jak	najkrótszym	czasie.	
W	trakcie	imprezy	prowadzony	był	
konkurs	na	najlepsze	„selfie”	z	wybraną	
Toyotą.	Wszyscy	goście	bawili	się	przy	
grillu	oraz	grzanym	winie	aż	do	późnych	
godzin	popołudniowych,	kiedy	zostały	
wręczone	nagrody	za	najlepsze	wyniki.	
-	Słyszeliśmy	wiele	pozytywnych	opinii	
na	temat	rajdu.	Już	zaczęliśmy	rozwa-
żać	zorganizowanie	kolejnej	imprezy	
w	klimacie	offroad.	Dziękujemy	naszym	
klientom	za	tak	liczne	przybycie	i	miłe	
słowa	–	mówi	Magdalena	Senkowska.	–	
Specjalnie	dla	nich	zamówiliśmy	piękną	
pogodę!	Takie	atrakcje	i	przyjemności	
tylko	z	Toyotą	Walder!

rajd 4x4 
toyota walder
ChłOdNA AURA NIE zApOWIAdAłA 
NICzEgO dObREgO. JEdNAK pRA-
COWNICy FIRMy TOyOTA WAldER 
ChWAszCzyNO I RUMIA dOKłAdAlI 
WszElKICh sTARAń, Aby sTANąć 
NA WysOKOśCI zAdANIA I zApEWNIć 
sWOIM KlIENTOM NIEzApOMNIANE 
pRzEżyCIA. 

TEKST: Dorota	Korbut
ZDJęCIA: Przemysław	Trapkowski	

MOTORyzACJA
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Jest	to	najważniejsza	i	największa	im-
preza	motoryzacyjna	w	Trójmieście.	
Nic	dziwnego,	bowiem	te	targi	są	
przeglądem	wszystkiego,	co	aktualnie	
dzieje	się	na	rynku	motoryzacyjnym.	
Zwiedzający	mogą	obejrzeć	ofertę	naj-
lepszych	firm	–	dealerów	samochodów	
osobowych	i	ciężarowych,	motocykli,	
skuterów,	quadów,	a	także	firm	oferują-
cych	usługi	branży	motoryzacyjnej.	
Tym	razem	Targi	Motoryzacyjne	3TM	
różniły	się	od	dotychczasowych	edycji	
imprezy.	Duże	zainteresowanie	poten-
cjalnych	klientów	detalicznych	oraz	

sugestie	wystawców	wskazały	bowiem	
na	potrzebę	rozszerzenia	formuły	im-
prezy	o	dodatkowy	dzień.	„Dzień	dla	
flot	i	przedsiębiorców”	był	poświęcony	
na	prezentację	stoisk	i	oferty	dla:	klien-
tów	flotowych,	wybranych	klientów	
VIP,	dziennikarzy,	władz	lokalnych	i	sa-
morządowych.	Jednocześnie	wystawcy	
i	klienci	branżowi	mieli	możliwość	
uczestniczenia	w	konferencjach	doty-
czących	zarządzania	flotą,	bieżących	
zmian	w	prawie,	związanych	z	branżą	
motoryzacyjną	i	prezentacji	nowości	
branżowych.

Największy przegląd 
moto-nowości
VI EdyCJA TARgóW MOTORyzACyJNyCh 3TM zA NAMI. WydARzENIE 
OdbyłO sIę NA TERENIE ERgO ARENy I byłO OKAzJą dO pREzENTACJI 
OFERTy RóżNyCh FIRM z bRANży.

TEKST: Dorota	Korbut	|	ZDJęCIA: Rafał	Korbut

pojawiły się także old-timery Można było obejrzeć auta z najwyższej półki

zWIEdzAJąCy MOgą 
ObEJRzEć OFERTę 

NAJlEpszyCh FIRM – 
dEAlERóW sAMOChO-

dóW OsObOWyCh I CIę-
żAROWyCh, MOTOCyKlI, 

sKUTERóW, qUAdóW

MOTORyzACJA



EXPRESS BIZNESU        95

Nowe modele Forda nawiązują stylistycznie do Astona Martina

Józef haller, wiceprezes zarządu serwis haller prezentuje nową odsłonę Opla Adama
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Gadżetomania

Sony	wprowadza	na	
rynek	smukły,	lekki	
tablet,	który	spełnia	
najbardziej	surowe	
normy	wodoodpor-
ności.	Urządzenie	
nazwane	Xperia™	
Z3	Tablet	Compact	
posiada	8-calowy	
wyświetlacz	z	naj-

nowszą	technologią	
audio,	na	którym	
wyraźniej	widać	
każdy	odcień.	Naj-
wydajniejszy	w	tej	
klasie	urządzeń	
procesor.	A	do	tego	
możliwość	urucha-
miania	znakomitych	
gier	na	PS4™.

Fenomenalne	funkcje	rysika	S	
Pen	oraz	rewelacyjny	wyświe-
tlacz	Super	AMOLED	to	pod-
stawy	technologii	najnowszego	
smartfonu	z	serii	Note	-	Samsung	
Galazy	Note	4.	GALAXY	Note	4	
wyposażony	został	w	5,7-calowy	
ekran	o	rozdzielczości	Quad	HD	
(2560x1440)	wykonany	w	tech-
nologii	Super	AMOLED,	który	
oddaje	kolory	jeszcze	dokładniej.	
GALAXY	Note	4	został	wyposażo-
ny	w	nowy	aparat	fotograficzny,	
urządzenie	posiada	matrycę	
wielkości	16	megapikseli	oraz	
premierowy	system	stabilizacji	
optycznej	(Smart	OpticalImage	
Stabilizer).

Specjalnie	z	myślą	o	małych	i	średnich	
przedsiębiorstwach	firma	Samsung	
Electronics	wprowadziła	na	rynek	
nową,	kolorową	drukarkę	laserową	A4	
oraz	urządzenie	wielofunkcyjne.	Po	

raz	pierwszy	dla	tej	branży	Samsung	
wyposażył	obydwa	urządzenia	w	tech-
nologię	NFC,	ułatwiając	tym	samym	
drukowanie	z	urządzeń	przenośnych.
Kolorowa	drukarka	laserowa	oraz	
urządzenie	wielofunkcyjne	ProXpress	
C2620/2670	są	wyposażone	w	naj-
ważniejsze	funkcje,	takie	jak:	obsługa	
technologii	NFC	(komunikacji	bliskie-
go	zasięgu),	kompatybilność	z	otwartą	
platformą	Samsung	XOA-Web,	obsłu-
ga	technologii	ReCP	oraz	polimeryzo-
wany	toner.	Dzięki	nim	możliwe	jest	
drukowanie	mobilne	–	z	zachowaniem	
profesjonalnej,	wysokiej	jakości	kolo-
ru	druku	–	z	jeszcze	większą	szybko-
ścią	(26	stron	na	minutę).

nowy smartfon od apple

Firma	Apple	wprowadzi	na	rynek	
iPhone	5s,czyli	nowe	wcielenie	
najlepiej	działającego	smartfona	
na	świecie.	W	wyjątkowo	smu-
kłej	i	lekkiej	konstrukcji	kryje	
nowe	funkcje	i	rozwiązania,	takie	
jak	zaprojektowany	przez	Apple	
64-bitowy	procesor	A7,	nowa	
8-megapikselowa	kamera	iSight	
z	lampą	błyskową	True	Tone,	
a	także	innowacyjny	czytnik	linii	

papilarnych	Touch	ID.	Razem	
z	modelem	iPhone	5s	na	rynek	
wejdzie	także	iPhone	5c,	który	
zbudowany	jest	na	fundamen-
cie	funkcji	i	rozwiązań	już	teraz	
budzących	entuzjazm	użytkowni-
ków,	takich	jak	4-calowy	wyświe-
tlacz	Retina,	superszybki	proce-
sor	A6	i	8-megapikselowa	kame-
ra	iSight	—	a	przy	tym	oferuje	
znakomitą	wydajność	baterii.

drukarka dla małych firm Nowy produkt 
z serii note

tablet do zadań specjalnych
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