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Piotr Ruszewski

 Przekazujemy w Państwa ręce 
kolejny, 33 numer Expressu Biznesu. 
W nim, jak zwykle, przygotowaliśmy licz-
ne informacje ze świata biznesu, gospo-
darki oraz polityki samorządowej i lifesty-
le’u – słowem to, co działo się ważnego 
na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur. 
Zapraszamy do zapoznania się z wywia-
dem z Andrzejem Kasprzakiem, prezesem 
zarządu MTG na temat wydarzeń organizo-
wanych w Amber Expo oraz ze Zdzisławem 
Czuchą, dyrektorem generalnym RIGP 
o konieczności współpracy w biznesie. 
Ponadto zachęcamy do lektury naszych 
stałych cykli: rozmowy z konsulem hono-
rowym - w tym odcinku Stanisław Dąbro-
wa-laskowski (Islandia), z rektorem wyższej uczelni – tym razem 
prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, rektor Wyższej Szkoły Admi-
nistracji i Biznesu w Gdyni oraz wywiadu z człowiekiem kultury 
i sztuki – tym razem Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże.  

Ponadto, na naszych łamach prezentuje-
my działania podejmowane przez Busi-
ness Centre Club, Pracodawców Pomorza 
oraz Pomorski Klub Biznesu, a także rela-
cję z konferencji „Otwarci na Skandyna-
wię”. O jubileuszu polskiej samorządności 
opowiada Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, a o samo-
rządności na europejskim szczeblu – Pa-
weł Adamowicz, prezydent Gdańska. 
Oprócz tego - porcja świeżych informacji 
z samorządów pomorskich i warmińsko-
mazurskich,  współpraca Polski z naszymi 
sąsiadami ze Wschodu (początek nowe-
go cyklu) i  raport o edukacji w szkołach 
wyższych. Zapraszamy także do działu po-

święconego „lżejszej” tematyce, a w nim: kulinaria, moda, salony 
piękności - także dla panów, nowości motoryzacyjne i książkowe.

Życzymy miłej lektury!
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PAtryk kItowskI został nowym 
prezesem Grupy Nokaut. Wcześniej te 
obowiązki pełnił Wojciech Czernecki, 
przewodniczący rady nadzorczej firmy. 
Świeżo mianowany prezes zasiadał 
w zarządzie Grupy Nokaut od czerw-
ca 2014 r. Przez ostatnie trzy lata 
pracował jako niezależny konsultant 

w projektach inwestycyjnych typu pri-
vate equity. W latach 2011-2012 był 
prezesem Apache Quest, a wcześniej 
pracował jako manager ds. inwestycji 
i bankowości korporacyjnej w Banku 
Handlowym, Investment Fund Mana-
gers, Deutsche Banku i Banku BPH. 
Jest absolwentem studiów magister-

skich ze stosunków międzynarodo-
wych w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz studiów licencjac-
kich na kierunku finanse międzyna-
rodowe w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu.

MAgDAlenA PrAMfelt 
została prezesem Polsko-
Szwedzkiej Izby Gospodar-
czej. Nowa pani prezes to 
skandynawistka i dzienni-
karka. Jest prezydentem 
zarządu Stowarzyszenia 
Konsulów Honorowych 
w Polsce.  Dotychczas 
pełniła funkcję dyrektora 
programowego Izby. Jest konsulem honorowym Królestwa 
Niderlandów.  Oprócz spraw konsularnych zajmuje się pro-
jektami dotyczącymi współpracy polsko-niderlandzkiej. 
Redaktorka programów informacyjnych, autorka reportaży 
i publicystycznych audycji po polsku oraz szwedzku. Absol-
wentka Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego,  
studia uzupełniające odbyła na Uniwersytecie w Sztokhol-
mie oraz w centrum dziennikarzy FOJO w Kalmarze. Studia 
podyplomowe 
z komunika-
cji medialnej 
i PR ukończyła 
w Wyższej Szko-
le Administracji 
i Biznesu.

Wybitny pomorski polityk JAn koZłowskI do-
piero co przekazał stery wojewódzkiego zarządu 
PO Sławomirowi Neumannowi, zachowując jed-
nak funkcję wiceprzewodniczącego. Aktualnie 
można powiedzieć, że wrócił do korzeni (jako 
absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki 
Gdańskiej), ponieważ został pełnomocnikiem 
rektora PG ds. współpracy z partnerami strate-
gicznymi. W ramach nowych obowiązków wybrał 
się niedawno wraz z rektorem Henrykiem Kraw-
czykiem do Stanów Zjednoczonych – w temacie 
gazu łupkowego, a potem zaplanował wyprawę 
na Ukrainę.

AnDrZeJ tersA 
objął stanowisko 
prezesa zarządu 
gdańskiej Energi po 
tym, jak stracił je 
Mirosław Bieliński. 
Nowy prezes po-
przednio zasiadał 
w zarządach: Energa 
Hydro i PGE Energia 
Odnawialna. Z wykształcenia inżynier 
elektroenergetyk, absolwent Politech-

niki Gdańskiej. Na 
tym nie koniec zmian. 
Stanowiska stracili 
także Roman Szyszko 
i Wojciech Topolnicki, 
wiceprezesi zarządu 
Energi. W ich miejsca 
zostali powołani: 
Seweryn Kędra - wi-
ceprezes zarządu ds. 

finansowych i Jolanta Szydłowska - wi-
ceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

toMAsZ ChAMerA, wiceprezes 
ds. sportu oraz dyrektor sportowy 
Polskiego Związku Żeglarskiego 
w czasie odbywającego się w Gdy-
ni corocznego spotkania komitetu 
wykonawczego EUROSAF został 
wybrany wiceprezydentem Euro-
pejskiej Federacji Żeglarskiej.
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Docieramy do źródeł, 
prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.

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

e-mail: biuro@expressy.pl, 
tel./fax 58 736 16 92

Szukaj w Empiku. Zamów prenumeratę

eXpReSS BiZNeSU

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Rodziny te przyjeżdżają do Polski i tu 
zaczynają życie od nowa. Akcja dotyczy 
pomocy ewakuowanym rodzinom oraz 
wsparcia ich procesu adaptacyjnego 
w naszym kraju. 
PP wystąpili w tej sprawie do wojewody 
pomorskiego, który objął akcję swoim 
patronatem i wyznaczył koordynatora - 

Mieszkanie i praca 
dla rodaka z Ukrainy 
AkCję POMOCy dLA ROdzIN POChOdzENIA POLSkIEgO z WSChOdNIEj, OgARNIęTEj WOjNą, 

UkRAINy zAINICjOWALI „PRACOdAWCy POMORzA”.

ZBIGNIEW CANOWIECKI APElUJE O POMOC DlA RODAKóW

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  Dorota Korbut

dawcy Pomorza” zachęcają dewelope-
rów, aby w przypadku wyrażenia takiej 
ochoty przez gminę, dokonywać sprze-
daży mieszkań na ten cel na specjalnych 
warunkach (np. na raty albo w zamian 
za grunty budowlane). Rekomendują 
również firmom zainteresowanie się re-
montami na własny koszt mieszkań w za-
sobach danej gminy z przeznaczeniem 
na powyższy cel.
„Pracodawcy Pomorza” zamierzają 
upowszechnić sprawę i skłaniać kolejne 
firmy oraz samorządy do udziału w roz-
wiązywaniu tego typu problemów. 
- liczymy bardzo na zaangażowanie nie 
tylko przedsiębiorców, ale również na 
lokalne władze samorządowe – dodaje 
Zbigniew Canowiecki. - Gdyby władze, 
mieszkańcy i przedsiębiorcy każdego 
miasta pomorskiego zapewniły chociaż-
by tylko jedno mieszkanie i pracę dla 
jednej ukraińskiej rodziny to pomoc na-
szego regionu byłaby znacząca.
Na razie akcja przynosi efekty. PP otrzy-
mali już kilkadziesiąt propozycji miejsc 
pracy oraz zgłoszenia pomocy miesz-
kaniowej. Zadanie jest jednak bardzo 
skomplikowane. Chodzi bowiem o to, że 
rodziny muszą zacząć wszystko niemal 
od zera. Trzeba je „zakorzenić”, stworzyć 
warunki do edukacji, czy ułatwić znale-
zienie pracy. 
Potrzeba wiele – poszukiwane jest np. 
pianino dla jednej z rodzin polskiego po-
chodzenia, z rejonu ogarniętego wojną 
Donbasu. Dziecko jednej z rodzin uczęsz-
czało bowiem do szkoły muzycznej. 
Chcąc zapewnić mu kontynuację nauki, 
inicjatorzy akcji zwracają się z apelem 
o pomoc w tej sprawie.

Bernarda Matheę, dyrektora Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 
- Podejmując tę akcję pamiętamy, że 
wielu Polaków wyjeżdżających z naszej 
ojczyzny podczas stanu wojennego 
i w okresie późniejszym do innych krajów 
otrzymywało tam pomoc materialną, 
mieszkania i pracę – podkreśla Zbigniew 
Canowiecki, prezes zarządu PP. - Przy-

szedł czas, kiedy my powinniśmy doko-
nać tego samego, zapewniając w tym 
zakresie pomoc ukraińskim rodakom. 
Wydaje się, że wspólnymi siłami władz 
samorządowych, deweloperów i przed-
siębiorców można zapewnić naszym 
rodakom w potrzebie mieszkania, a z do-
konanego przez nas rozeznania wśród 

członków naszej organizacji wynika, że 
z zatrudnieniem członków rodzin ukraiń-
skich również nie byłoby problemu.
Dla przykładu - jeden z gdańskich przed-
siębiorców budowlanych zadeklarował 
nie tylko pracę, ale również dwupokojo-
we mieszanie, które jest gotów „od ręki” 
za symboliczną kwotę wynająć wskaza-
nej rodzinie ukraińskiej. Ponadto „Praco-

Express Biznesu /  BIzNES
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Dla biznesu, miasta i regionu
z ANdRzEjEM kASPRzAkIEM, PREzESEM zARządU MIędzyNAROdOWyCh TARgóW gdAńSkICh, 

ROzMAWIA dOROTA kORBUT.

ZDJĘCIA:  Agnieszka Potocka / subobiektywna.pl
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Powstanie obiektu takiego, jak Am-
berexpo, nowej siedziby Między-
narodowych targów gdańskich, na 
zawsze zmieniło postrzeganie tej części 
miasta...

- Ta dzielnica rzeczywiście była zanie-
dbana, przed laty nazywano ją Pekinem. 
Teraz to się zmieniło. Budowa stadionu 
PGE Arena była przełomem w najnow-
szej historii tej części miasta, my z na-
szym Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym mamy także swój udział w tych 
przemianach.

kiedyś trudno byłoby sobie wyobrazić, 
żeby na terenie letnicy powstał hotel. 
Czy teraz jest takie zapotrzebowanie? 

- Myślimy o hotelu, bowiem działalność 
centrum wystawienniczego, konfe-
rencyjnego i kongresowego wywołuje 
zapotrzebowanie na taki obiekt. Ta-
kie postulaty zgłaszają zresztą sami 
uczestnicy wydarzeń organizowanych 
w AmberExpo, myślę więc, że istnienie 
średniej klasy hotelu w bezpośrednim 
sąsiedztwie Centrum byłoby w pełni 
uzasadnione. 

Dysponujecie Państwo na wskroś no-
woczesną infrastrukturą. Jakie zostały 
podjęte działania pozwalające w pełni ją 
wykorzystać, a Międzynarodowym tar-
gom gdańskim dotrzeć do nowych grup 
odbiorców?

- Dzięki europejskim standardom wspo-
mniana nowoczesna infrastruktura 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
AmberExpo otworzyła przed Między-
narodowymi Targami Gdańskimi nowe, 
wcześniej nieosiągalne, perspektywy, 
stąd w przyjętej strategii nacisk kła-
dziemy na dywersyfikację działalności, 
poszerzenie rynku oraz budowanie marki 
naszych targów i Centrum AmberExpo 
w kraju i zagranicą. 
Minione dekady działalności Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich upłynęły 
pod znakiem organizacji targów i wystaw. 
Również dzisiaj jest to niezwykle istot-
ny obszar naszej działalności, bowiem 
jesteśmy identyfikowani z tak znanymi 
wydarzeniami, jak jedne z największych 
na świecie Międzynarodowe Targi Bursz-
tynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 
AMBERIF I AMBERMART i Międzyna-
rodowe Targi Kolejowe TRAKO, targi 
EUROPOlTECH, BAlT MIlITARY EXPO 
czy jedno z najbardziej atrakcyjnych 

wydarzeń plenerowych – Jarmark św. 
Dominika, a ostatnio także Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Nie tylko staramy 
się systematycznie podnosić rangę tych 
wydarzeń, ale do kalendarza wprowa-
dzamy nowe imprezy, by wspomnieć 
choćby o Fit Festivalu, Festiwalu Turysty-
ki i Czasu Wolnego, Bike Festivalu i Baltic 
Games czy Targach Gra i Zabawa. Jednak 
wraz z wybudowaniem nowoczesnego 
Centrum wzrosły nie tylko standardy 
naszych usług, ale i ich gama. Kompleks 
usług kongresowo-konferencyjnych stał 
się bardzo istotnym obszarem naszej 
działalności. Wejście na ten rynek usług 
stanowi dla nas nowe wyzwanie, ale 
z miesiąca na miesiąc coraz bardziej 
zaznaczamy na nim swoją obecność. 
Zarówno w wymiarze lokalnym, jak 
i ogólnopolskim, czy międzynarodo-
wym. Wspomnę choćby o Kongresie 
Smart Metropolia, Ogólnopolskim 
Szczycie Energetycznym, czy Europej-
skim Kongresie Medycznym. Jeśli dodać 
do tego szereg wydarzeń o charakterze 
konferencyjnym, seminaryjnym czy oko-
licznościowym dedykowanych firmom 
czy branżom – to już dziś w kalendarzu 

AmberExpo znajduje się ponad 160 po-
zycji tylko w roku. 
Warto przy tym pamiętać, że nieobce 
jest nam także uczestnictwo w zupełnie 
nietypowych przedsięwzięciach, jak 
na przykład AmberExpo Półmaraton 
Gdańsk, któremu nie tylko patrono-
waliśmy, ale i metę zorganizowaliśmy 
w jednej z wystawienniczych hal, czy 
kilkutygodniowa fabryka św. Mikołaja 
dedykowana najmłodszym mieszkań-
com Gdańska w okresie świątecznym. 
 
ta imponująca skala nowych zadań 
to dla firmy i całej załogi nie lada 
wyzwanie...
 
- Dywersyfikacja działalności zmusza 
nas do reorganizacji struktury firmy, do 
aktywnej obecności wszędzie tam, gdzie 
rozwój wydarzeń umożliwia zaoferowa-
nie naszych usług. Znamiennym przy-
kładem jest nasza obecność w kwietniu 
w 5. Edycji Beijing International Jeweiry 
Fair 2015 w Pekinie. Mając na uwadze 
rozwój naszych targów Amberif i Am-
bermart i potrzebę poszerzania rynku 
gdańskich jubilerów i bursztynników, po 

raz pierwszy zorganizowaliśmy w China 
International Exhibition Centre polski 
pawilon, umożliwiający prezentacje 
oferty kilkunastu polskim firmom. War-
to również i na tym kontynencie przypo-
mnieć, że Gdańsk predysponuje do tego 
by być „światową stolicą bursztynu”... 
To także znamienny przykład naszej ko-
egzystencji z miastem i regionem. Dzięki 
przyjęciu przez włodarzy naszego miasta 
i marszałka województwa pomorskiego 
odważnej, perspektywicznej strategii 
rozwojowej Międzynarodowych Targów 
Gdańskich, zyskały one możliwość prze-
kształcenia się w nowoczesny, rynkowy 
organizm, który spełnia zarazem ważną 
wizerunkową funkcję, stanowi istotny 
element życia społeczno-gospodarczego 
regionu.

Express Biznesu /  BIzNES Express Biznesu /  BIzNES
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poszerzenie rynku oraz budowanie marki 
naszych targów i Centrum AmberExpo 
w kraju i zagranicą. 
Minione dekady działalności Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich upłynęły 
pod znakiem organizacji targów i wystaw. 
Również dzisiaj jest to niezwykle istot-
ny obszar naszej działalności, bowiem 
jesteśmy identyfikowani z tak znanymi 
wydarzeniami, jak jedne z największych 
na świecie Międzynarodowe Targi Bursz-
tynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 
AMBERIF I AMBERMART i Międzyna-
rodowe Targi Kolejowe TRAKO, targi 
EUROPOlTECH, BAlT MIlITARY EXPO 
czy jedno z najbardziej atrakcyjnych 

wydarzeń plenerowych – Jarmark św. 
Dominika, a ostatnio także Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Nie tylko staramy 
się systematycznie podnosić rangę tych 
wydarzeń, ale do kalendarza wprowa-
dzamy nowe imprezy, by wspomnieć 
choćby o Fit Festivalu, Festiwalu Turysty-
ki i Czasu Wolnego, Bike Festivalu i Baltic 
Games czy Targach Gra i Zabawa. Jednak 
wraz z wybudowaniem nowoczesnego 
Centrum wzrosły nie tylko standardy 
naszych usług, ale i ich gama. Kompleks 
usług kongresowo-konferencyjnych stał 
się bardzo istotnym obszarem naszej 
działalności. Wejście na ten rynek usług 
stanowi dla nas nowe wyzwanie, ale 
z miesiąca na miesiąc coraz bardziej 
zaznaczamy na nim swoją obecność. 
Zarówno w wymiarze lokalnym, jak 
i ogólnopolskim, czy międzynarodo-
wym. Wspomnę choćby o Kongresie 
Smart Metropolia, Ogólnopolskim 
Szczycie Energetycznym, czy Europej-
skim Kongresie Medycznym. Jeśli dodać 
do tego szereg wydarzeń o charakterze 
konferencyjnym, seminaryjnym czy oko-
licznościowym dedykowanych firmom 
czy branżom – to już dziś w kalendarzu 

AmberExpo znajduje się ponad 160 po-
zycji tylko w roku. 
Warto przy tym pamiętać, że nieobce 
jest nam także uczestnictwo w zupełnie 
nietypowych przedsięwzięciach, jak 
na przykład AmberExpo Półmaraton 
Gdańsk, któremu nie tylko patrono-
waliśmy, ale i metę zorganizowaliśmy 
w jednej z wystawienniczych hal, czy 
kilkutygodniowa fabryka św. Mikołaja 
dedykowana najmłodszym mieszkań-
com Gdańska w okresie świątecznym. 
 
ta imponująca skala nowych zadań 
to dla firmy i całej załogi nie lada 
wyzwanie...
 
- Dywersyfikacja działalności zmusza 
nas do reorganizacji struktury firmy, do 
aktywnej obecności wszędzie tam, gdzie 
rozwój wydarzeń umożliwia zaoferowa-
nie naszych usług. Znamiennym przy-
kładem jest nasza obecność w kwietniu 
w 5. Edycji Beijing International Jeweiry 
Fair 2015 w Pekinie. Mając na uwadze 
rozwój naszych targów Amberif i Am-
bermart i potrzebę poszerzania rynku 
gdańskich jubilerów i bursztynników, po 

raz pierwszy zorganizowaliśmy w China 
International Exhibition Centre polski 
pawilon, umożliwiający prezentacje 
oferty kilkunastu polskim firmom. War-
to również i na tym kontynencie przypo-
mnieć, że Gdańsk predysponuje do tego 
by być „światową stolicą bursztynu”... 
To także znamienny przykład naszej ko-
egzystencji z miastem i regionem. Dzięki 
przyjęciu przez włodarzy naszego miasta 
i marszałka województwa pomorskiego 
odważnej, perspektywicznej strategii 
rozwojowej Międzynarodowych Targów 
Gdańskich, zyskały one możliwość prze-
kształcenia się w nowoczesny, rynkowy 
organizm, który spełnia zarazem ważną 
wizerunkową funkcję, stanowi istotny 
element życia społeczno-gospodarczego 
regionu.
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Nagrodę za rok 2014 otrzymali: Tomasz 
Andrukiewicz, prof. Andrzej Krankow-
ski, Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” 
UWM w Olsztynie oraz oddział kardio-
chirurgii WSS w Olsztynie. W tym roku 
tytułem honorowym wyróżniono Janu-
sza Piechocińskiego.
Presti żowy tytuł „Osobowość Roku 
Warmii i Mazur” przyznawany jest od 
1994 roku, osobom spoza biznesu, 
które wyróżniły się na niwie kultury, 
nauki i działalności społecznej na rzecz 
rozwoju oraz promowania regionu. 
Wręczenie nagród za miniony rok 
miało miejsce podczas uroczystej gali 
w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii 
Olsztyńskiej.
W kategorii samorządy tytuł otrzymał 
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, 

który został doceniony za wybitne 
osiągnięcia w zakresie pozyskiwania 
i wykorzystywania funduszy z Unii Eu-
ropejskiej oraz za zaangażowanie w roz-
wój gospodarczy, społeczny, kulturalny 
i sportowy Ełku.
- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, 
ale ta nagroda należy się 60-tysiącom 
mieszkańców naszego miasta, bo to oni 
obdarzyli mnie zaufaniem i zdecydowa-
li, że jestem prezydentem Ełku – powie-
dział podczas gali Tomasz Andrukiewicz.
Tytuły za rok 2014 otrzymali także:
- Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Olsz-
tynie – za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie chirurgicznego leczenia chorób 
serca i wielkich naczyń u dorosłych,
- prof. Andrzej Krankowski z Instytutu 

Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie – za wybitne 
osiągnięcia naukowe w badaniach jo-
nosfery techniką radiową,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
– za wspaniałe osiągnięcia artystyczne 
i propagowanie przez 45 lat polskiego 
folkloru w kraju i za granicą. 
Tradycją stało się także przyznawanie 
statuetki „Honorowa Osobowość Roku 
Warmii i Mazur” osobom, które wnio-
sły niekwesti onowany wkład w rozwój 
Polski. Do tej pory honorowy tytuł 
otrzymali m. in. Bronisław Komorowski, 
Bogdan Borusewicz, Jerzy Buzek, Elż-
bieta Bieńkowska i Janusz lewandow-
ski. W tym roku do tego grona dołączył 
wicepremier Janusz Piechociński.

Osobowość Roku 
Warmii i Mazur

kAPITUłA WARMIńSkO–MAzURSkIEgO kLUBU BIzNESU PO RAz 21. PRzyzNAłA TyTUł „OSOBOWOŚć 

ROkU WARMII I MAzUR”. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: Marcin Kierul / Urząd Miasta Olsztyn

SZUKAJ 
W empiKU

ZAMÓW 
pReNUmeRAtę!

biuro@expressy.pl
fb.com/ExpressBiznesu
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sPort: Konrad Bukowiecki, Marcin 
Waszkielis, Marcin Możdżonek

kUltUrA, sZtUkA, MUZykA: Teatr 
im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, 
Pracownia Konserwacji Zabytków 
STIUK Szymon M. Konecko

nAUkA I oChronA ZDrowIA: 
prof. Andrzej Kukwa z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie, zespół leka-
rzy pod kierownictwem dr. Roberta 
Budkiewicza z Wojewódzkiego Spe-

cjalistycznego Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie

osoBowoŚĆ: Bartłomiej Głuszak, 
Andrzej Dowgiałło

sUkCes orgAnIZACyJny: Integra-
cyjny Klub Sportowy Atak Elbląg, 
Urząd Miasta i Gminy w Mikołaj-
kach, Urząd Miejski w Olecku

ProDUkCJA ŻywoŚCI I sZtUkA 
kUlInArnA: Browar Kormoran Sp. 
z o.o., Zakład Wędliniarski Flis-Pol 
Jarosław Flis, Restauracja Roman-

tyczna Hotel SPA Dr Irena Eris 
Wzgórza Dylewskie Sp. z.o.o.

tUrystykA: Interaktywne Mu-
zeum Państwa Krzyżackiego 
w Działdowie, Hotel St. Bruno 
w Giżycku, Hotel Marina Golf Club 
w Sile

InnowACJe I roZwÓJ: Zakład 
Metalowy Agromasz - Janusz 
Gruszczewski z Mrągowa, firma 
Zortrax Sp. z o.o., Okręgowe Przed-
siębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne Sp. z o.o. w Olsztynie.

Wręczenia statuetek dokonał Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. „laur 
Najlepszym z Najlepszych” przyznawa-
ny jest od 2004 roku. Jego celem jest 
uhonorowanie ambasadorów woje-
wództwa, którzy w poszczególnych la-
tach wyróżnili się na forum krajowym 
i międzynarodowym, osiągnęli sukces 
doceniony przez niezależne gremia, 
przyczynili się do promocji regionu. 
laur służy podkreśleniu ich sukcesów 
na Warmii i Mazurach w miejscu, 
w którym mieszkają i funkcjonują.
Kapituła w każdej edycji na nowo 
określa kategorie, co podyktowane 
jest sukcesami mieszkańców regionu 
osiąganymi w danym roku. Tym razem 
laur przyznany został w takich dzie-
dzinach, jak: kultura i sztuka, nauka 
i ochrona zdrowia, rozwój i innowacje, 
osobowość, turystyka, produkcja żyw-
ności i sztuka kulinarna oraz sukces 
organizacyjny.

Statuetki laureatom wręczono pod-
czas uroczystej gali, która odbyła się 
w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii 
im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. 

Do tej pory przyznano 291 laurów. 
W tym roku trafiły one w ręce kolej-
nych 22 zasłużonych mieszkańców 
województwa. 

Najlepsi w regionie
POzNALIŚMy LAUREATóW kOLEjNEj EdyCjI NAgRód „LAUR NAjLEPSzyM z NAjLEPSzyCh”. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: Marek Dominiak / Browar Kormoran

LAUREAcI:
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Natomiast Elbląg stał się czwartym 
w Polsce honorowym konsulatem 
Mołdawii. Uroczyste przekazanie peł-
nomocnictwa konsularnego Maciejowi 
Bukowskiemu odbyło się w elbląskim 
Ratuszu Staromiejskim. W wydarzeniu 
uczestniczył m. in. Iurie Bodrug. amba-
sador Mołdawii w Polsce, a także przed-
stawiciel polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.
- W naszym kraju jest przełom, mieliśmy 
wybory parlamentarne, tworzymy koali-
cję i zastanawiamy się, którą drogą iść 
- podkreślał podczas uroczystości Iurie 
Bodrug, ambasador Mołdawii. - Ciągle 
piszę z Warszawy do Kiszyniowa, by brać 
przykład z Polski, bo wam się udało, 
oczywiście nie wszystko, ale wiele rzeczy 
i warto z tego brać przykład. Aby to było 
możliwe, są nam potrzebni pomocnicy 
i takim pomocnikami są konsulowie ho-
norowi. Cieszę się, że Maciej Bukowski 
będzie reprezentować interesy Mołdawii 
na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. To wspaniały człowiek. 
W otwarciu honorowego konsulatu 
uczestniczyli m. in. parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, 
duchowieństwo, przedsiębiorcy oraz 
Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.
- Otwieramy dziś pierwszy w powojen-
nej historii, konsulat w naszym mieście 
- zaznaczył prezydent. - To na pewno jest 
dla nas, jako dla miasta, duży honor i za-
szczyt. Serdecznie gratuluję Maciejowi 
Bukowskiemu. Zaszczytna funkcja, jaka 
została panu powierzona jest dowodem 
zaufania i stanowi rękojmię należytego 

Elblążanin honorowym 
konsulem Mołdawii
MACIEj BUkOWSkI, ELBLąSkI PRzEdSIęBIORCA I WSPółWłAŚCICIEL SPółkI CLEANER, zOSTAł 

hONOROWyM kONSULEM REPUBLIkI MOłdAWII.

OD lEWEJ IURIE BODRUG, AMBASADOR MOłDAWII W POlSCE 
I MACIEJ BUKOWSKI, HONOROWY KONSUl MOłDAWII

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIA:  UM Elbląg

i godnego wykonywania powierzonych 
zadań. Jestem przekonany, że pańskie 
działania przysłużą się do wzrostu moł-
dawsko-polskiej współpracy.  
Działania Macieja Bukowskiego jako 
konsula mają przyczynić się do umocnie-
nia więzi polsko-mołdawskich, rozwoju 
kontaktów gospodarczych, kulturowych 

i sportowych oraz wymiany doświad-
czeń samorządowych.
Początkiem polsko–mołdawskiej współ-
pracy w Elblągu będzie projekt Elblą-
skiej Orkiestry Kameralnej i Orkiestry 
Kameralnej w Mołdawii, dzięki któremu 
realizowane będą wspólne koncerty, 
festiwale oraz nagranie płyty.
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Uczestnicy konferencji rozmawiali o za-
cieśnieniu współpracy między Warmią 
i Mazurami a krajami skandynawskimi.
- Warmińsko-mazurskie to dobry przy-
kład inwestycji krajowych i zagranicz-
nych, zwłaszcza w naszych najmocniej-
szych branżach, bliskich także krajom 
skandynawskim: w sektorze drzewno-
meblarskim, turystyce, produkcji jach-
tów oraz żywności wysokiej jakości – 
powiedział podczas konferencji Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego. – Jestem 
przekonany, że dzisiejsze spotkanie po-

zwoli na zacieśnienie dotychczasowych 
kontaktów i nawiązanie nowych. Rolą 
samorządu jest ułatwienie kontaktów 
między biznesem krajów nordyckich 
a województwem warmińsko-mazur-
skim, dlatego tak bardzo nam zależy na 
promocji gospodarczej regionu – zarów-
no wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
Uczestnicy konferencji rozmawiali 
o potencjale i wizerunku wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego w oczach 
przedstawicieli firm skandynawskich, 
możliwościach przeniesienia biznesu 
na Warmię i Mazury, czy o różnicach 

Region otwarty 
na Skandynawię
PONAd STU PRzEdSTAWICIELI SAMORządóW, BIzNESU, PRA-

COWNIkóW INSTyTUCjI OTOCzENIA BIzNESU I dzIENNIkARzy 

z POLSkI, SzWECjI I FINLANdII WzIęłO UdzIAł W kONFERENCjI 

,,OTWARCI NA SkANdyNAWIę”, kTóRA OdByłA SIę W ELBLągU.

w uwarunkowaniach prawnych w dzia-
łalności gospodarczej w Polsce, Finlan-
dii, Szwecji i Norwegii. 
- W każdym kraju inwestorzy wymagają 
wsparcia i takie są też oczekiwania – by 
otrzymać pełną informację, dotyczącą 
wymogów prawnych, czy gdzie i jaką 
pomoc można uzyskać – powiedział 
Antti Pohjonen, prezes firmy Sand Valley 
Company z o.o. z Pasłęka. – A Warmia 
i Mazury są fantastycznym miejscem na 
inwestycje.
Tegoroczna konferencja była częścią 
misji przyjazdowej przedsiębiorców ze 
Szwecji i Finlandii. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele 24 firm, zainteresowani 
współpracą z polskimi przedsiębiorcami 
lub inwestowaniem na Warmii i Mazu-
rach. Misja trwała trzy dni i była okazją 
do zapoznania się z ofertą firm z wiodą-
cych w regionie branż, np. meblarstwa 
czy produkcji żywności. Przedsiębiorcy 
odwiedzili takie miejsca, jak Elbląski 
Park Technologiczny, fabryka mebli Wój-
cik w Elblągu oraz pole golfowe Sand 
Valley Golf&Country Club w Pasłęku.
Wydarzenie ,,Otwarci na Skandynawię” 
odbyło się już po raz trzeci i stanowiło 
kolejny etap intensywnej promocji 
samorządu województwa warmińsko-
mazurskiego skierowanej na biznes 
z krajów skandynawskich. Dotychczaso-
we działania to m. in. misje przyjazdowe 
i wyjazdowe, bezpośrednie spotkania 
i kontakty, kampanie promocyjne oraz 
turniej golfowy Warmia & Mazury Cup, 
zorganizowany dla skandynawskiego 
i polskiego biznesu.
Zainteresowanie krajami północy nie 
jest przypadkowe, Skandynawia jest 
bowiem coraz atrakcyjniejszym ryn-
kiem dla polskich firm. Według danych 
Ministerstwa Gospodarki w 2014 roku 
Polska znajdowała się na 11. miejscu 
wśród odbiorców szwedzkich towarów 
oraz wśród krajów eksportujących na 
rynek szwedzki. W Finlandii plasuje się 
na miejscu 13., zarówno wśród krajów 
eksportujących, jak i importujących. We-
dług NBP do końca 2013 roku Finlandia 
zainwestowała w Polsce w formie inwe-
stycji bezpośrednich 1,56 mld euro.
Patronem medialnym konferencji 
,,Otwarci na Skandynawię” był Express 
Biznesu.

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe:  Rafał Kadłubowski 

W RAMACH KONFERENCJI ZORGANIZOWANO WYJAZD NA POlE GOlFOWE SAND VAllEY 
GOlF&COUNTRY ClUB W PASłęKU
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 Jaką rolę odgrywa konsul honoro-
wy we współczesnym świecie – dla 
biznesu, gospodarki, zacieśniania 
współpracy międzynarodowej?

- Honorowy urzędnik konsularny 
pracuje na rzecz kraju wysyłającego 
honorowo, czyli bez wynagrodzenia, 
na własny koszt. Jest on narzędziem 
pomocniczym zawodowej służby 
dyplomatyczno-konsularnej, wyko-
nując w kraju przyjmującym przede 
wszystkim zadania z zakresu ochrony 
interesów osób fizycznych i prawnych 
kraju wysyłającego. Dzięki dogłębnej 
znajomości realiów swojej ojczyzny 
jako kraju przyjmującego, konsul 
honorowy ułatwia i może pogłębiać 
współpracę międzynarodową w zakre-
sie gospodarczym, kulturalnym i poli-
tycznym, mając osobiście szczególne 
możliwości takiego oddziaływania, 
aby współpraca ta przebiegała w spo-
sób obustronnie korzystny. Jest rzeczą 
oczywistą, że honorowy urzędnik 
konsularny musi cieszyć się nieposzla-
kowaną opinią obydwu zainteresowa-

nych krajów, czyli kraju wysyłającego 
i swojej ojczyzny.
 
na czym polegają Pana obowiązki 
jako konsula honorowego na co 
dzień? Z jakimi sprawami styka się 
Pan najczęściej i czego dotyczą po-
dejmowane interwencje?

- Oprócz oficjalnych godzin urzędo-
wania, staram się być dostępny dla 
interesantów, zwłaszcza Islandczy-
ków, niezależnie od daty i pory doby. 
W moim przypadku interwencje do-
tyczą wymiany handlowej, turystyki 
i kultury, a także spraw z dziedziny 
prawa karnego (pomoc osobom, 
którym zarzuca się wejście w kolizję 
z przepisami polskiego prawa). Jed-
nakże w tym ostatnim przypadku nie 
podejmuję działań wbrew woli Is-
landczyków, którzy popadli w kłopoty, 
obowiązuje mnie bowiem zawodowa 
dyskrecja.
 
Jak postrzega Pan relacje Polski z kra-
jem, który pan obecnie reprezentuje? 

Jakie są rokowania dla tych stosun-
ków na najbliższą przyszłość?

- Islandzko-polskie stosunki są trady-
cyjnie wzorowe. Oprócz podziwu dla 
surowej islandzkiej przyrody, kraj ten 
w ostatnich latach stał się interesują-
cym dla Polaków rynkiem pracy, który 
to aspekt moim zdaniem przyćmiewa 
ostatnio walory przyrodnicze i spo-
łeczno-kulturowe Islandii, od której 
rdzennych mieszkańców możemy 
uczyć się praktyczności gospodarczej 
i politycznej, poszanowania prawa 
i osobistej godności współobywateli.
W dziedzinie ekonomicznej Islandia 
jest i będzie nadal dla Polski atrakcyj-
nym partnerem jako źródło najwyższej 
jakości ryb i innych owoców morza 
oraz ich przetworów. Również islandz-
ka przyroda i kultura Islandczyków 
będą przyciągać polskie zainteresowa-
nie. Z drugiej strony, w sferze stałego 
zainteresowania Islandczyków są 
i pozostaną przede wszystkim polski 
przemysł okrętowy oraz polska kultu-
ra, zwłaszcza muzyka i teatr.
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Co zdecydowało o zainteresowaniu 
Pana właśnie Islandią? Czy to efekt 
pasji i zamiłowania, czy też wy-
nik np. wcześniejszych kontaktów 
biznesowych?

- Jako absolwent WSHM/WSE w Sopocie 
swoją aktywność zawodową dzieliłem 
pomiędzy gospodarkę morską (Polcargo, 
Shipcontrol, PIHZ, Navimor) i służbę 
dyplomatyczną (trzykrotne uczestnic-
two w międzynarodowych misjach 
pokojowych w Wietnamie), radcostwo 
handlowe ambasady polskiej w Etiopii, 
kierownictwo polską ambasadą w Rej-
kiawiku (charge d’affaires a.i.). Z proble-
matyką islandzką bezpośrednio miałem 
do czynienia w okresie kierowania 
gdańską spółką Navimor (1983-1986), 
a następnie jako organizator i kierownik 
polskiej ambasady w Rejkiawiku (1987-
1991). Duże wrażenie zrobiły na mnie 
pomysłowość, wytrwałość, ambitność 
oraz kulturalny dorobek współczesnych 
Islandczyków. Po przejściu na wcześniej-
szą emeryturę, w roku 2002 zaakcepto-
wałem propozycję rządu islandzkiego 
i podjąłem się, jako jedyny wówczas 
w Polsce honorowy urzędnik islandzki, 
pełnienia funkcji honorowego konsula, 
a następnie honorowego konsula gene-
ralnego w Gdańsku.
Jako bodajże pierwszy polski autor, z po-
mocą islandzkich przyjaciół, wydałem 
w 1998 r. w języku islandzkim autobio-
graficzną książkę pod tytułem „Bezna-
dziejny mrok - światło nadziei”, pragnąc 
w ten sposób przybliżyć Islandczykom 
polską historię i jej współczesność.
Tak więc Islandia i jej rdzenni miesz-
kańcy wzbudzili mój szacunek i podziw 
w wyniku zawodowych kontaktów z tym 
wyspiarskim krajem.

Konsul ułatwia współpracę
z dR. STANISłAWEM dąBROWą-LASkOWSkIM, hONOROWyM kONSULEM gENERALNyM ISLANdII, 

ROzMAWIA dOROTA kORBUT.

ZDJĘCIA:  Agnieszka Potocka / 
subobiektywna.pl

Islandia została przez jej dawnych 
mieszkańców nazwana „Krajem lodu” 
(Island). Podobno po to, aby zniechę-
cić do osiedlania się nadmiaru ludzi 
na tej odkrytej w IX wieku n.e. przez 
Wikingów wyspie. Chociaż, podobno 
znacznie wcześniej starożytni żeglarze 
greccy, zapędziwszy się na północne 
wody Oceanu Atlantyckiego, zauważyli 
wielki, zamglony i ziejący chłodem ląd, 
który nazwano złowrogim mianem 
Ultima Thule, co miało oznaczać wyspę 
na końcu świata. Niektórzy badacze są 
zdania, że była to właśnie Islandia…
Znacznie później, ale jeszcze przed Wi-
kingami, przybywali na Islandię chrze-
ścijańscy pustelnicy z dzisiejszej Irlandii. 
Nie ostali się jednak po zjawieniu się 
Wikingów na tej wyspie. 
- Zdarza się, że jestem pytany o… 
islandzkich Eskimosów – mówi dr 
Stanisław Dąbrowa-laskowski, Hono-

rowy Konsul Generalny Islandii. - Otóż 
nieliczni Eskimosi bywają w Islandii, na 
przykład w przypadkach, gdy przylatują 
na nią jako grenlandzcy turyści. Nato-
miast stali mieszkańcy Islandii, a jest 
ich około 300 tysięcy, są ludem (wy-
jąwszy nielicznych imigrantów spoza 
Europy, na przykład Filipińczyków) par 
excellence europejskim, i – na co warto 
zwrócić uwagę – wprawdzie męscy 
przodkowie rdzennych mieszkańców 
Islandii, będąc nordyckimi Wikingami, 
reprezentowali sobą żywioł germański, 
jednakże genetycznie współczesny nam 
Islandczyk jest w bardzo znacznym 
stopniu Celtem. Bowiem geny celtyc-
kie odziedziczyli oni po praprzodkach 
w linii głównie żeńskiej, którymi były 
kobiety pochodzące z Irlandii, dołącza-
jące do Wikingów w podróży na daleką 
północ, często nie z własnej kobiecej 
woli. 

Islandia - północne krańce 
europejskiej cywilizacji

Wreszcie, kilka zdań o naszych roda-
kach w Islandii. Dobrze się stało, że 
w ostatnich latach reaktywowano tam 
polską ambasadę. Ponadto, od wielu 
lat, przybywający na Islandię polscy 
obywatele mogą liczyć na bezinte-
resowną uzupełniającą konsularną 
opiekę ze strony wypróbowanego przy-
jaciela Polski w osobie Fridrika Gun-
narssona, Konsula Honorowego Rze-
czypospolitej. W ostatnich latach Polki 
i Polacy, napływając w poszukiwaniu 
pracy wąską lecz stałą strużką na tę 
północną wyspę, stali się jej najliczniej-
szą mniejszością narodową. Pracują 
przede wszystkim w przetwórstwie 
rybnym, a także w usługach hotelo-
wych oraz jako pomocniczy personel 
służby zdrowia. 
Polska jest w Islandii stosunkowo do-
brze znana i cieszy się przychylnym 
zainteresowaniem, nie tylko jako 
chłonny rynek zbytu islandzkich ryb 
i przetworów rybnych, ale także ze 
względu na walory polskiego przemy-
słu okrętowego. Polski film, teatr, mu-
zyka i plastyka są w Islandii popularne 
i cenione wysoko.
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 Jaką rolę odgrywa konsul honoro-
wy we współczesnym świecie – dla 
biznesu, gospodarki, zacieśniania 
współpracy międzynarodowej?

- Honorowy urzędnik konsularny 
pracuje na rzecz kraju wysyłającego 
honorowo, czyli bez wynagrodzenia, 
na własny koszt. Jest on narzędziem 
pomocniczym zawodowej służby 
dyplomatyczno-konsularnej, wyko-
nując w kraju przyjmującym przede 
wszystkim zadania z zakresu ochrony 
interesów osób fizycznych i prawnych 
kraju wysyłającego. Dzięki dogłębnej 
znajomości realiów swojej ojczyzny 
jako kraju przyjmującego, konsul 
honorowy ułatwia i może pogłębiać 
współpracę międzynarodową w zakre-
sie gospodarczym, kulturalnym i poli-
tycznym, mając osobiście szczególne 
możliwości takiego oddziaływania, 
aby współpraca ta przebiegała w spo-
sób obustronnie korzystny. Jest rzeczą 
oczywistą, że honorowy urzędnik 
konsularny musi cieszyć się nieposzla-
kowaną opinią obydwu zainteresowa-

nych krajów, czyli kraju wysyłającego 
i swojej ojczyzny.
 
na czym polegają Pana obowiązki 
jako konsula honorowego na co 
dzień? Z jakimi sprawami styka się 
Pan najczęściej i czego dotyczą po-
dejmowane interwencje?

- Oprócz oficjalnych godzin urzędo-
wania, staram się być dostępny dla 
interesantów, zwłaszcza Islandczy-
ków, niezależnie od daty i pory doby. 
W moim przypadku interwencje do-
tyczą wymiany handlowej, turystyki 
i kultury, a także spraw z dziedziny 
prawa karnego (pomoc osobom, 
którym zarzuca się wejście w kolizję 
z przepisami polskiego prawa). Jed-
nakże w tym ostatnim przypadku nie 
podejmuję działań wbrew woli Is-
landczyków, którzy popadli w kłopoty, 
obowiązuje mnie bowiem zawodowa 
dyskrecja.
 
Jak postrzega Pan relacje Polski z kra-
jem, który pan obecnie reprezentuje? 

Jakie są rokowania dla tych stosun-
ków na najbliższą przyszłość?

- Islandzko-polskie stosunki są trady-
cyjnie wzorowe. Oprócz podziwu dla 
surowej islandzkiej przyrody, kraj ten 
w ostatnich latach stał się interesują-
cym dla Polaków rynkiem pracy, który 
to aspekt moim zdaniem przyćmiewa 
ostatnio walory przyrodnicze i spo-
łeczno-kulturowe Islandii, od której 
rdzennych mieszkańców możemy 
uczyć się praktyczności gospodarczej 
i politycznej, poszanowania prawa 
i osobistej godności współobywateli.
W dziedzinie ekonomicznej Islandia 
jest i będzie nadal dla Polski atrakcyj-
nym partnerem jako źródło najwyższej 
jakości ryb i innych owoców morza 
oraz ich przetworów. Również islandz-
ka przyroda i kultura Islandczyków 
będą przyciągać polskie zainteresowa-
nie. Z drugiej strony, w sferze stałego 
zainteresowania Islandczyków są 
i pozostaną przede wszystkim polski 
przemysł okrętowy oraz polska kultu-
ra, zwłaszcza muzyka i teatr.
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Po prawie 20 latach działalności samo-
rządowej i politycznej działa Pan teraz 
w biznesie. Chciał Pan w ten sposób od-
począć od polityki?

- Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę 
wyraźnie podkreślić, że przegrałem wy-
bory na burmistrza Kościerzyny. W mojej 
ocenie taka decyzja mieszkańców była 
dla wielu zaskakująca, ponieważ w ostat-
nich latach udało się w mieście zrealizo-
wać rzeczy wielkie, czyli takie o znaczeniu 
ponadregionalnym. Mam na myśli oddłu-
żenie kościerskiego szpitala, podpisanie 
umowy na budowę obwodnicy miasta, 
coraz lepsze połączenie kolejowe z Trój-
miastem, które powstanie po budowie 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Inny 
sukces, który ma charakter prestiżowy, to 
skuteczna walka z reformą sądów, która 
mogła pozbawić naszych mieszkańców 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Po przegranych wyborach otrzymałem 
wiele propozycji pracy w samorządzie, 
czy też polityce. Zainteresowanie moją 
osobą potraktowałem jako potwierdze-
nie mojej skuteczności i umiejętności na-
wiązywania kontaktów. Nie chciałem jed-
nak korzystać z propozycji politycznych, 
aby uniknąć komentarzy, że „otrzymałem 
po znajomości polityczną fuchę”. Cieka-
wie zapowiadały się natomiast rozmowy 
z samorządem gospodarczym i zaowoco-
wały one nawiązaniem współpracy.

Działalność w rIgP to chyba powrót do 
biznesu, bo jeszcze na studiach prowa-
dził Pan przecież własną firmę...

- Tak, można powiedzieć, że wywodzę się 
właśnie z biznesu. Zawsze mi zależało na 
swobodzie związanej z prowadzeniem 

własnej działalności, a w tych latach 
mówiłem stanowczo, że warto pracować 
na swoim. To postanowienie udało mi 
się spełnić jeszcze na studiach, gdy z ko-
legami założyliśmy własną firmę. To była 
jedna z pierwszych spółek joint venture 
z udziałem kapitału szwedzkiego. Zajmo-
waliśmy się produkcją odzieży ochronnej 
i roboczej. Z dzisiejszej perspektywy nie 

brzmi to może specjalnie atrakcyjnie 
i nowocześnie, ale w tamtych latach uda-
ło nam się wypełnić niszę i sprzedawać 
towar, którego wcześniej po prostu nie 
było.
Czasem obserwuję nawet działalność 
mojego pierwszego biznesu, całe przed-
siębiorstwo mocno się rozrosło i „wy-
pączkowały” z niego aż 4 nowe firmy.

Biznes powinien 
współpracować ze sobą
zE zdzISłAWEM CzUChą, dyREkTOREM gENERALNyM REgIONALNEj IzBy gOSPOdARCzEj PO-

MORzA, ROzMAWIA gRzEgORz BRySzEWSkI.

ZDJĘCIA:  materiały prasowe

Express Biznesu /  BIzNES
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Doświadczenie samorządowo-polityczne 
pomaga Panu w działalności w rIgP, czy 
też może są jakieś przyzwyczajenia i zwy-
czaje, które wręcz przeszkadzają?

- W moim przypadku nie można raczej 
mówić o „przeszkadzaniu”, ale oczywiście 
przekonałem się dosyć wyraźnie o różni-
cach w pracy samorządowej i w biznesie. 
Jedna z nich polega na podejściu do 
zysku. Wiadomo, że samorząd realizując 
swoje cele zupełnie nie kieruje się chęcią 
osiągnięcia zysku, co z kolei jest oczywi-
stością w biznesie. Właśnie w biznesie nie 
ma też skrupułów, gdy przedsiębiorsto 
próbuje działać w sektorze, gdzie po pro-
stu nie da się zarobić, to szybko porzuca 
taką działalność. Jeszcze jedna sprawa 
to wolność gospodarcza, samorząd re-
alizuje konkretne i z góry założone cele, 
a w biznesie można robić tak naprawdę 
wszystko...

na czym się skupia działalność rIgP 
na początku 2015 roku? Jakie projekty 
realizujecie?

- Zdecydowanie najważniejsze działanie 
polega na przygotowaniu się do najnow-
szego rozdania środków unijnych. Już 
wkrótce ruszą przecież nabory na po-
szczególne programy i chcemy się do nich 
jak najlepiej przygotować. Stąd właśnie 
poszukiwania ekspertów z poszczegól-
nych branż, którzy będą pomagali przed-
siębiorcom ubiegać się o środki na rozwój 
i pisać dobre projekty.
Trzeba bowiem wyraźnie podkreślić, 
że wcześniejsze dofinansowanie unijne 
pozwoliło naszym przedsiębiorcom na 
dogonienie zachodnich firm i oferowanie 
usług i produktów na podobnym pozio-
mie. W przypadku najnowszego rozdania 
finansowego wyzwanie jest jeszcze bar-
dziej ambitne – chodzi bowiem o wdroże-
nie najlepszych projektów do gospodarki 
i sprzedaż tych produktów pod polskimi 
markami na rynkach trzecich.
Inny nasz projekt to „Sukces(ja)”, czyli 
akcja poświęcona tematowi przekazywa-
nia biznesu następnemu pokoleniu. W jej 
ramach informujemy, w jaki sposób za-
planować i sprawnie przeprowadzić suk-
cesję w danej firmie i podpowiadamy jak 
uniknąć zagrożeń związanych z procesem 
przekazywania biznesu.
W naszej ocenie akcja jest wyjątkowo 

potrzebna, nie ma bowiem co ukrywać, 
że rośnie wiek przedsiębiorców, a liczba 
młodych ludzi, którzy działają w biznesie 
nie jest wystarczająco duża, żeby ten pro-
ces wyhamować.

wspomniał Pan, że członkowie rIgP 
zgłaszają Państwu swoje problemy i bo-
lączki. Czy można wskazać tematy, które 
pojawiają się najczęściej i dotyczą dużej 
części lokalnych przedsiębiorców?

- Problemów z pewnością można wymie-
nić wiele, ale przedsiębiorcy są zaprawieni 
w bojach, a aby wzajemnie móc sobie 
pomóc, konieczne jest działanie w grupie, 
dlatego zachęcamy do działania w takich 
organizacjach, jak RIGP. Obserwujemy ge-
neralny trend, który polega na braku chęci 
przynależności do organizacji bizneso-
wych, czy współpracy np.w ramach grup 
producenckich czy klastrów. Warto tutaj 
nawiązać do niemieckiego przykładu, 
gdzie biznesmeni są zobowiązaniu pra-
wem do działania w ramach samorządów 
gospodarczych, a ich wspólne inicjatywy 

są skuteczne i przynoszą wymierne skutki.
W Polsce członkostwo w organizacjach 
jest dobrowolne. Czy to dobrze - zdania 
są podzielone. Mam na myśli sytuacje, 
gdy na przykład dana firma cierpi z po-
wodu niedopracowanych uregulowań 
prawnych, ale nic w tej sprawie nie robi, 
bo nie wierzy, że jej głos będzie brany pod 
uwagę. Gdyby jednak dana firma działała 
razem z innymi podmiotami, które są 
w podobnej sytuacji, to miałaby szansę na 
wpłynięcie na zmianę prawa. 
Działanie w ramach izb, klastrów, stowa-
rzyszeń jest także pomocne w przypadku 
problemów danego przedsiębiorcy. Znane 
są przecież przypadki, gdy dana firma ma 
problemy finansowe, a współpracujące 
z nią podmioty wykupują jej długi po to, 
żeby firma miała szanse przetrwać. Takie 
działanie jest spowodowane zarówno 
chęcią pomocy, jak i potrzebą utrzymania 
łańcucha kooperacyjnego.
Podsumowując, warto się zrzeszać i dzia-
łać w grupie. Zapraszam do członkostwa 
i współpracy z Regionalną Izbą Gospodar-
czą Pomorza.

Ukończył studia na Wydziale Budow-
nictwa lądowego Politechniki Gdań-
skiej (magister inżynier), absolwent 
studiów podyplomowych na Wydzia-
le Architektury oraz Elektrotechniki 
i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

W latach 1994-2007 oraz 2010-2014 
pełnił funkcję burmistrza Koście-
rzyny. Był także posłem VI kadencji 
Sejmu z ramienia PO (od listopada 
2007 do grudnia 2010) Na początku 
stycznia 2015 roku objął funkcję dy-
rektora Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza

ZDZIsłAw CZUChA
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Przyszłość 
metROpOlii 

BIzNESMENI z CAłEgO POMORzA WzIęLI UdzIAł W SPOTkANIU 

CzłONkóW LOży gdAńSkIEj BCC, kTóREgO gOŚCIEM SPECjAL-

NyM Był PAWEł AdAMOWICz, PREzydENT gdAńSkA.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  Dorota Korbut

Tematem wydarzenia była szeroko po-
jęta przyszłość metropolii gdańskiej.
- Mamy nadzieję, iż wspólna debata 
pozwoli wypracować efektywne strate-
gie, pomocne w dynamicznym rozwoju 
biznesu na terenie Gdańska – tłumaczy 
Maciej Dobrzyniecki, kanclerz loży 
Gdańskiej BCC.
Jako miejsce spotkania wybrano Euro-
pejskie Centrum Solidarności w Gdań-
sku. Rozpoczęto od wręczenia nagród 
„Firma Dobrze Widziana” dla Grupy 
GPEC oraz Portu Gdynia, by następnie 
przejść bezpośrednio do debaty. 
- Może dobrym pomysłem byłaby 
zmiana granic powiatu gdańskiego dla 
utworzenia wspólnej platformy intere-
sów? – zastanawiał się Maciej Grabski, 
prezes Olivia Business Center. 

- Czemu tak długo zwlekano ze zinte-
growanym podejściem do ZIT? – docie-
kał Maciej Dobrzyniecki.
Gość spotkania mówił o wielu 
aspektach. 
- Brakuje nam „mózgu metropolital-
nego” - ubolewał Paweł Adamowicz. 
- Tymczasem udział w metropolii od-
bywa się na zasadzie gry zespołowej. 
Dlatego tak ważna jest deglomeracja 
i dekoncentracja instytucji i ośrodków 
decyzyjnych. Mamy dobre przykłady 
z zagranicy, gdzie takie ośrodki znajdu-
ją się nawet w niewielkich miejscowo-
ściach. Tymczasem u nas 99,99 proc. 
z nich mieści się w Warszawie.

Kazimierz Wierzbicki, prezes 
zarządu Stowarzyszenia Trefl Po-
morze i wiceprezes zarządu Trefl 
Gdańsk, podziękował władzom 
Gdańska za współpracę w dzie-
dzinie sportowego wychowania 
młodzieży:
- Mówi się, że Gdańsk to stolica 
Kaszub, dodałbym do tego - sto-
lica sportowego ducha. Od kiedy 
Katarzyna Hall, ówczesna wice-
prezydent Gdańska, uruchomiła 
szkołę sportową, a kolejne władze 
otaczały placówkę opieką, jest 
to inkubator młodych talentów 
z którego nasza ekipa czerpie 
nieustannie. 
Na koniec radni zrobili sobie 
pamiątkowe wspólne zdjęcie 
z siatkarzami.

Siatkarze 
u gdańskich 
radnych
SIATkARzE LOTOSU TRE-

FLA gdAńSk ByLI gOŚćMI 

POdCzAS SESjI RAdy MIA-

STA gdAńSkA W NOWyM 

RATUSzU.

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIe: Dorota Mironiszczenko/ 
www.gdansk.pl
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Nie ma co ukrywać – o ile sam proces 
skupiania się wokół silnego ośrodka 
raczej nie miał przeciwników, o tyle od 
początku zaczęła się kształtować me-
tropolia dualna – jak orzeł w carskim 
godle – dwugłowa. A Sopot odgrywać 
zaczął rolę szyi między nimi. 
Wprawdzie już kilka tygodni temu 
prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu 
ogłosili, że porozumienie zawiążą. 
Wydali w tej sprawie nawet stosowne 
oświadczenie:
„Bogatsi o doświadczenia samorządów 
skupionych w Stowarzyszeniu Gdański 
Obszar Metropolitalny oraz Metropo-
litalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów NORDA, 
w jubileuszowym roku dwudziestopię-
ciolecia odrodzonego samorządu tery-
torialnego w Polsce, my niżej podpisani 
deklarujemy chęć przekształcenia Sto-
warzyszenia GOM i Forum NORDA we 
wspólne Stowarzyszenie Gdańsk, Gdy-
nia, Sopot - Trójmiasto mające na celu 
skuteczne działania dla dobra miesz-

kańców Pomorza. Pierwszym zadaniem 
Stowarzyszenia będzie wspólne przy-
gotowanie programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych i pozyskanie 
środków na projekty ważne dla rozwoju 
naszej metropolii oraz regionu”.
Jednak, aby utworzenie stowarzysze-
nia sformalizować, trzeba było pewne 
kwestie doprecyzować. Pierwszą z nich 
była nazwa. Wprawdzie nazwa Gdański 
Obszar Metropolitarny wydawała się 
najwłaściwsza z punktu widzenia roz-
poznawalności marki, zarówno w kraju, 
jak i za granicą, ale marginalizowała 
znaczenie Gdyni, na co z kolei nie chciał 
się zgodzić prezydent Wojciech Szczu-
rek. Nieoficjalne negocjacje, w których 
głównym mediatorem był prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski, trwały.
Wreszcie, w poniedziałek 13 kwietnia 
2015 r., władze Gdańska, Gdyni i So-
potu, a także przedstawiciele samo-
rządów przynależnych do metropolii, 
spotkali się w Europejskim Centrum 
Solidarności, aby ustalić status nowe-

Samorządy razem
NOWą, SkIEROWANą kU PRzySzłOŚCI FORMą ORgANIzACjI 

SAMORządóW STANIE SIę OBSzAR METROPOLITALNy gdAńSk – 

gdyNIA – SOPOT.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

To historyczny moment, zwień-
czenie moich kilkuletnich starań. 
Nie było łatwo przekonać tylu 
samorządowców do stworzenia 
wspólnoty, trzeba było przezwy-
ciężyć wiele trudności, ale jednak 
się udało. Stowarzyszenie będzie 
pełnić funkcję ZIT, w tym Insty-
tucji Pośredniczącej dla Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. Dzięki temu 
będzie można wiele osiągnąć. 
Mam nadzieję, że to koniec nie-
porozumień i kłopotów, że od 
teraz współpraca będzie się roz-
wijała harmonijnie.

go stowarzyszenia. Prezydent Jacek 
Karnowski z satysfakcją obwieścił, że 
powstanie stowarzyszenie o nazwie: 
Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdy-
nia – Sopot. Odbyło się to w obecności 
Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni 
oraz reprezentantów części samorzą-
dów NORDY.
Różnica zdań między władzami Gdań-
ska i Gdyni dotyczyła m. in. tego, jaką 
większością należy podjąć uchwałę 
w sprawie przyjęcia i zmiany strategii 
ZIT. Prezydent Gdyni chciał, aby ta 
uchwała była podejmowana jednogło-
śnie, natomiast prezydent Gdańska, 
aby podejmowano ją większością 2/3 
głosów. Ostatecznie zgodzono się, że ta 
strategiczna uchwała ma być podejmo-
wana większością 9/10 głosów. Pozo-
stałe uchwały mają być podejmowane 
zwykłą większością głosów. Obszar 
Metropolitalny będzie miał siedzibę 
w Gdańsku. 
Następnym krokiem będzie podjęcie 
przez Radę Miasta Gdyni i inne samo-
rządy uchwał o przystąpieniu do stowa-
rzyszenia. Wtedy zostanie uzupełniony 
skład zarządu o Wojciecha Szczurka, 
prezydenta Gdyni i Krzysztofa Hilde-
brandta, prezydenta Wejherowa.

Komentarz 
PAwłA 
ADAMowICZA, 
prezydenta Gdańska:
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w styczniu 2015 r. odbyły się nowe 
wybory przedstawicielstw krajowych 
do komitetu regionów w Brukseli. Zo-
stał Pan reprezentantem Pomorskiego 
na kolejną 5-letnią kadencję. Jak Pan 
widzi rolę i zadania komitetu regio-
nów po wyborach?

Nie jestem jedynym pomorskim przed-
stawicielem tego unijnego organu. Jest 
nas trzech, prócz mnie marszałek Mie-
czysław Struk i radny gdyński Stanisław 
Szwabski. Delegacja Polski do KR liczy 
18 członków i 16 zastępców. Jesteśmy 
wśród 350 przedstawicieli 28 państw. 
Przewodniczącym polskiej delegacji 
jest Marek Woźniak – marszałek wiel-
kopolski, który jest poza tym jednym 
z wiceprzewodniczących KR. Nato-
miast przewodniczącym został Markku 
Markkula z Finlandii. To dobry sygnał, 
bo z pewnością będzie doceniał rolę 
gospodarki morskiej w ogóle, a sprawy 
Morza Bałtyckiego w szczególności. Jest 
zatem naturalna zbieżność z interesem 
naszego regionu i samego Gdańska, 
gdzie ten sektor gospodarki, a szcze-
gólnie portowy napędza koniunkturę. 
Może to też wzmocnić rolę krajów 
basenu Morza Bałtyckiego w starciu 
z dużą mocniejszą grupą lobbistyczną 
basenu Morza Śródziemnego. 

Co właściwie w sprawach tzw. małych 
ojczyzn kr może zrobić? niektórzy 
uważają, że to organ raczej dekoratyw-
ny, bez większego znaczenia...

Tak mówią ci, których wiedza jest ogra-
niczona niewielkim kręgiem zaintereso-
wań. Wprawdzie KR nie jest organem 
decyzyjnym lecz doradczym Unii, ale 

bardzo dla niej istotnym. To najważniej-
szy unijny organ działający w zakresie 
polityki regionalnej UE. To podkreśle-
nie roli polityk regionalnej w procesie 
integracji europejskiej. To pośrednik 
między instytucjami europejskimi a re-
gionami, społecznościami lokalnymi 
i samorządami terytorialnymi. To czysta 
idea samorządności, ale na najwyż-
szym, czyli europejskim szczeblu. I o ile 
polska samorządność terytorialna ob-
chodzi w tym roku 25-lecie, ta europej-
ska w roku ubiegłym zaliczyła 20-lecie, 
bo KR został powołany w roku 1994.

Jakie sprawy kr na wstępie nowej ka-
dencji ocenił jako szczególnie ważne?

Już na pierwszym posiedzeniu, czyli 
w lutym 2015 r. zgłosiliśmy postulat 
włączenia KR do grupy doradczej ds. 
negocjacji porozumienia o Transatlan-
tyckim Partnerstwie Handlowo- Inwe-
stycyjnym (TTIP), potocznie zwanym 
partnerstwem Unii Europejskiej 

i Stanów Zjednoczonych. W zasadzie 
wyrażamy poparcie dla tego programu 
Komisji Europejskiej  na rzecz rozwoju 
gospodarczego i wzrostu zatrudniania, 
ale wyniki negocjacji nie powinny nega-
tywnie wpłynąć na małe gospodarki lo-
kalne i regionalne. Należy też kontynu-
ować ochronę regionalnych produktów 
żywnościowych, zachować europejskie 
standardy w zakresie ochrony zdrowia 
i stanu środowiska, zachować struktury 
prawne i procedury UE oraz krajów 
członkowskich. 

Będzie Pan miał zatem jako prawnik 
szerokie spektrum działania...

Szczególnie, że w ramach swych obo-
wiązków w KR mam recenzować pro-
jekty prawa europejskiego i uchwał 
Komisji Parlamentu Europejskiego. To 
bardzo odpowiedzialne, trudne i czaso-
chłonne zadanie.

to zadanie dla Pana jako prawnika, 
a najważniejsze jako prezydenta 
miasta?

Proszę pamiętać, ze 70% populacji Unii 
Europejskiej zamieszkuje obszary miej-
skie, więc miasta w sposób naturalny 
są siłą napędową innowacji, źródłem 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. 
Potrzebujemy programu rozwoju miast 
na poziomie Unii Europejskiej. Widzę 
tu też wiodącą rolę metropolii, dlatego 
zaangażowałem się już kilka lat temu 
w budowanie Gdańskiego Obszaru 
Metropolitarnego. I cieszy mnie nie-
zmiernie, że niedawno, bo w lutym br. 
została podjęta decyzja o wspólnocie 
z Forum NORDA.

Komitet Regionów, 
czyli samorządność 

na europejskim szczeblu
z PAWłEM AdAMOWICzEM, PREzydENTEM gdAńSkA ROzMAWIA ANNA kłOS.
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trudne początki

Po II Wojnie Światowej Gniewino zosta-
ło zasiedlone przez napływową ludność 
z różnych części kraju, zaś lokalna admi-
nistracja była na jej terenie bardzo nie-
stabilna i nie realizowała konsekwentnej 
strategii rozwoju. W latach 70-tych 
i 80-tych XX w. rolnicze Gniewino zo-
stało poddane procesowi gwałtownej 
industrializacji w związku z budową naj-
większej polskiej elektrowni szczytowo-
pompowej a następnie nieukończonej 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
Część miejscowości została wówczas 
całkowicie zlikwidowana (na ich miejscu 
np. powstał gigantyczny sztuczny zbior-
nik wody), w innych powstały osiedla. 

Na terenie gminy Gniewino osiedliło 
się mnóstwo ludzi pracujących na bu-
dowach. W roku 1990 Gniewino była 
jedną z najbiedniejszych polskich gmin, 
po przerwaniu budowy elektrowni ją-
drowej przypominająca opuszczony plac 
budowy. Głównym problemem było 
załamanie lokalnej gospodarki – niemal 
w 100 proc. związanej z przerwaną 
inwestycją. 

wyzwania dla samorządu

Samorząd gminy stanął w pierwszej 
kolejności przed zadaniem zapewnienia 
bezpieczeństwa socjalnego mieszkań-
ców, okiełznania plagi bezrobocia i wy-
kreowania strategii. 

Wieś, 
którą dostrzegła
europa

gNIEWINO TO WIEjSkA gMINA, LICząCA dzIŚ NIECO PONAd 7,3 

TyS. MIESzkAńCóW, kTóRA PRzEByłA dłUgą dROgę, zANIM 

UdAłO jEj SIę OSIągNąć SUkCES.

Po kilku latach negocjacji z admini-
stracją rządową udało się uzgodnić, że 
funkcjonująca tu elektrownia wodna 
zostanie opodatkowana na rzecz gminy 
oraz że na terenie przerwanej budowy 
elektrowni jądrowej powołana zostanie 
specjalna strefa ekonomiczna dla no-
wych inwestorów. 
- Dziś gmina Gniewino ma charakter 
turystyczno-rolniczo-przemysłowy – tłu-
maczy Zbigniew Walczak, wójt gminy 
Gniewino. - Naszym bogactwem stały 
się zasoby odnawialnych źródeł energii. 
Funkcjonuje tutaj największa polska 
elektrownia szczytowo-pompowa, po-
wstała też jedna z pierwszych w Polsce 
siłowni wiatrowych, a obecnie jest 
już cała farma wiatrowa. W obiektach 
użyteczności publicznej zainstalowano 
kolektory słoneczne oraz kotłownie na 
biomasę. W gminie prowadzi się też 
uprawę wierzby energetycznej. Gmina 
Gniewino przystąpiła do Porozumie-
nia Burmistrzów i była organizatorem 
i uczestnikiem kilku konferencji między-
narodowych nt. Energetyki dla samorzą-
dowców. Współpracuje w tym zakresie 
z partnerami z Hiszpanii, Holandii, Szwe-
cji czy Węgier. Ostatnie odkrycia złóż 
gazu ziemnego, łupkowego oraz ropy 
naftowej, pozwalają przypuszczać, że na 
terenie gminy znajduje się jedno z naj-
większych tego typu polskich złóż. 
Wybudowano dużą, nowoczesną szkołę, 
nowy ośrodek zdrowia z nowoczesnym 
centrum rehabilitacji. We współpracy 
z miejscowymi inwestorami powołano 
do życia „Pakt na rzecz zatrudnienia 
i współpracy”, który sprawdził się jako 
program ograniczania bezrobocia. Suk-
cesem było też pozyskanie norweskiego 
inwestora, który wybudował w Gniewi-
nie jedną z największych polskich fabryk 
produkujących konserwy rybne i dał 
miejsca pracy.

Praca i inwestycje

Najważniejszym celem Strategii Roz-
woju jest walka o powstawanie tu jak 
największej ilości nowych miejsc pracy. 
Turystyka jest branżą, która generuje ta-
kie możliwości. Nie mniej ważne są tez 
inwestycje. łączna suma środków finan-
sowych zainwestowanych przez gminę 
Gniewino w najważniejsze i największe 
zadania zrealizowane na jej terenie od 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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roku 1990 to ponad 200 mln zł! Ok. 40 
proc. tej kwoty pochodziło ze źródeł 
pozabudżetowych. 
Po wstąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej gmina Gniewino stała się liderem 
w realizacji projektów rozwojowych. 
- W 2000 r. przewodząc pracom Pomor-
skiego Związku Gmin Wiejskich dopro-
wadziliśmy do otwarcia przez to stowa-
rzyszenie biura regionalnego w Brukseli 
– dodaje Zbigniew Walczak. - Było to 
wówczas drugie takie biuro z Polski, 

w tym jedyne prowadzone przez or-
ganizację pozarządową. Dziś jest ono 
oficjalnym biurem całego województwa 
pomorskiego a w jego prowadzenie za-
angażował się Urząd Marszałkowski. 

Turystyka a sport

W 2007 r. w gminie Gniewino otwarto 
kompleks turtystyczno-rekreacyjny 
„Kaszubskie Oko” z wieżą widokową, 
restauracją, polem do mini-golfa, ma-
kietami dinozaurów itp. Rozpoczęło to 
boom turystyczny. W tym samym roku 

w Gniewinie otwarto także nowoczesną 
salę kinową i bowling.
Postanowiono także postawić na rozwój 
sportu – jeszcze w latach 90. wybu-
dowano stadion z pełnowymiarowym 
boiskiem piłkarskim i urządzeniami lek-
koatletycznymi a następnie pierwszą 
w województwie pomorskim krytą 
pływalnię na terenach wiejskich. W ko-
lejnych latach pojawiły się 2 dodatko-
we boiska treningowe ze sztucznym 
oświetleniem, hala sportowa oraz 

hotel pobytowy. Kompleks uzyskał tytuł 
„Obiekt Sportowy Roku” Polskiego Klu-
bu Infrastruktury Sportowej, a Gniewino 
zostało wybrane przez UEFA jako jedno 
z centrów pobytowych na mistrzostwa 
Euro 2012. Trenowała tu reprezentacja 
byłych mistrzów Europy i Świata - Hisz-
panii. To właśnie wtedy Europa dostrze-
gła Gniewino w dosłownym sensie tego 
słowa.

energetyczna przyszłość

Energetyka będzie jednym z głównych 

wyzwań przyszłości na terenie gminy. 
- Stąd nasze zaangażowanie w tematykę 
energii odnawialnej, dialog o energety-
ce jądrowej – tłumaczy Zbigniew Wal-
czak. - Na tym terenie przydzielono też 
koncesje na poszukiwanie gazu ziemne-
go i ropy naftowej. Jeżeli te inwestycje 
osiągną sukces, gmina Gniewino planuje 
doprowadzić do realizacji projektu pn. 
„Dom Planety”. Będzie to centrum inte-
raktywnej edukacji nt. energetyki, które-
go uzupełnieniem będzie kolejka linowa 

i stoki narciarskie. Natomiast najwięk-
szym projektem, nad którym pracujemy 
od 2004 r. jest połączenie Jeziora Żarno-
wieckiego z Morzem Bałtyckim kanałem 
żeglownym dla jachtów. Na Jeziorze 
Żarnowieckim już zbudowaliśmy szereg 
nowoczesnych przystani, które będą 
rozbudowywane. Jestem pewny, że 
realizowana przez nas strategia pozwoli 
przemienić gminę Gniewino w miejsce 
w pełni nowoczesne, uniezależnione 
gospodarczo od produkcji rolnej, oferu-
jące konkurencyjne i unikalne produkty 
dla inwestorów i przyjezdnych.
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Jej cele to: wzmocnienie wizerunku 
regionu jako przyjaznego inwesty-
cjom oraz prezentacja atutów gospo-
darczych województwa.  W ramach 
unijnego projektu, którego całkowita 
wartość wynosi blisko 7 mln zł, naj-
większa część środków, bo około 6 
mln zł, przeznaczona została na zor-

ganizowanie ogólnopolskiej kampanii 
informacyjno-promocyjnej. 
- Kampanię kierujemy do decydentów 
oraz potencjalnych przedsiębiorców 
spoza regionu – mówi Gustaw Ma-
rek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego. – Chcemy 
pokazać nasze walory gospodarcze 

Kampania 
promocyjna 

regionu
W OLSzTyNIE ROzPOCzęłA SIę OgóLNOPOLSkA kAMPANIA INFOR-

MACyjNO-PROMOCyjNA W RAMACh PROjEkTU „WARMIA I MAzURy 

PRO-INVEST 2015”.

związane m. in. z możliwościami po-
mocy publicznej, jakie dają działające 
w regionie dwie strefy ekonomicz-
ne, czy bogatą ofertę trzech parków 
naukowo-technologicznych.
Kampania ma wskazać możliwości roz-
woju współpracy polskich firm z regio-
nalnymi przedsiębiorcami, skupionymi 
wokół wybranych specjalizacji: eko-
nomii wody, meblarstwa i przemysłu 
drzewnego oraz produkcja żywności 
wysokiej jakości. Województwo pod-
kreśla też potencjał zasobów ludzkich 
czy możliwości rozwoju firm BPO, czyli 
outsourcingu procesów biznesowych.
- Kampania realizowana będzie przez 
pół roku i obejmie szeroki wachlarz 
form i narzędzi marketingowych – 
mówi Radosław Zawadzki, dyrektor 
Departamentu Koordynacji Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 
– Projekt zakłada promocję gospodar-
czą regionu w radiu, telewizji i inter-
necie, a także działania z zakresu mar-
ketingu bezpośredniego i komunikacji 
PR. Część działań prowadzona jest 
wyłącznie poza naszym regionem. Nie 
zamykamy się jednak na reinwestycje, 
tzn. możliwość rozwoju firm, które już 
na Warmii i Mazurach funkcjonują. 
Również rodzimym przedsiębiorcom 
przypomnimy, jak atrakcyjne pod 
względem inwestycyjnym jest nasze 
województwo. 
Punktem wyjścia strategii komunikacji 
w kampanii jest podejście do biznesu 
i pracy w sposób całościowy: biznes 
jest częścią życia, a efektywność to 
pochodna odpowiednio stymulujące-
go otoczenia.
- W naszej kreacji oparliśmy się na 
podobieństwie elementów naturalnie 
występujących na Warmii i Mazurach 
i w świecie biznesu – mówi Jakub 
Strzałkowski z firmy DSK, która wspól-
nie z firmą Effective Media przepro-
wadzi kampanię. - Praca w korporacji 
przy biurkach w tzw. open space mo-
głaby być dużo efektywniejsza w miej-
scu z piękną przyrodą, spokojem 
i świeżym powietrzem. Ta przestrzeń 
pracy na tle relaksującej natury sprzy-
ja regeneracji sił i wydajniejszej pracy, 
a tym samym zwiększeniu zysków 
przedsiębiorców. Doszliśmy do prze-
konania, że takie warunki są idealne 
właśnie na Warmii i Mazurach.

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

NA ZDJęCIU: GUSTAW MAREK BRZEZIN, MARSZAłEK WOJEWóDZTWA WARMIńSKO-MAZURSKIEGO



   27

Tytuł za rok 2014 przyznano w ra-
mach jubileuszowej, dziesiątej edycji 
rankingu Filary Polskiej Gospodarki. 
Wyróżnienie podczas gali w Warsza-
wie, w imieniu prezydenta, odebrała  
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wice-
prezydent Gdyni.
Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” 
oraz tworzone w jego ramach zesta-
wienie „Samorządowy Menedżer 
Regionu” mają na celu wyróżnienie 
wybitnych firm oraz samorządowców 
z poszczególnych województw, których 

doświadczenia warto naśladować. 
laureatów wybierają sami samorzą-
dowcy, którzy obserwując rozwój 
przedsiębiorstw oraz gmin w swoim 
regionie, wskazują najlepszych. Warto 
dodać, że Wojciech Szczurek zdobył 
pierwsze miejsce również w ubiegłym 
roku.
- Żałuję, że prezydent nie mógł ode-
brać nagrody osobiście, bo na pewno 
byłoby mu miło obserwować, jak 
wielkim, zasłużonym poważaniem się 
cieszy wśród innych wyróżnionych 

samorządowców i przedsiębiorców - 
powiedziała po gali Katarzyna Gruszec-
ka-Spychała. -  Jestem zadowolona, że 
ciężka praca i wybitne umiejętności 
Wojciecha Szczurka są  jednogłośnie 
doceniane i stawiane za wzór. Zaszczy-
tem jest dla mnie pracować w zespole 
kierowanym przez takiego szefa 
Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” 
co roku przygotowywany jest przez 
czołową agencję badawczą (w tym 
roku ARC Rynek i Opinia) oraz redakcję 
dziennika „Puls Biznesu”. 

Samorządowy 
menedżer nr 1

PIERWSzE MIEjSCE W RANkINgU SAMORządOWy MENEdżER REgIONU zAjął PONOWNIE 

WOjCIECh SzCzUREk, PREzydENT gdyNI.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  mat. pras. UM Gdynia
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WyWIAd z MIECzySłAWEM STRUkIEM, MARSzAłkIEM WOjEWódzTWA POMORSkIEgO 

XXV-lecie 
samorządności 

regionalnej

Z jakimi doświadczeniami i nadziejami 
wchodzimy w następne ćwierćwiecze?

- Od burmistrza Jastarni do marszałka 
województwa przeszedł Pan długą 
drogę. Czego się Pan na tej drodze 
nauczył? Co jest najważniejsze dla 
samorządowca?
Początek mojej samorządowej drogi 
zbiegł się z transformacją ustrojową 

roku 1989. Jak sięgam pamięcią, był 
to dodatkowy impuls do działania. 
W moim przypadku była to wewnętrz-
na potrzeba wzięcia odpowiedzialności 
za miejsce, w którym się urodziłem 
i wychowałem, skąd pochodzą moi 
przodkowie, za miejsce, w którym 
żyłem. Dzisiaj, jako marszałek woje-
wództwa pomorskiego, utożsamiam się 
z całym naszym regionem. To miejsce, 

w którym żyję i pracuję. Dla mnie, ale 
myślę, że dla wielu moich kolegów 
samorządowców, szczególnie tych, 
którzy przez lata sprawują swój urząd, 
ale także dla mieszkańców, oczywiste 
jest, że wszyscy jesteśmy gospodarzami 
w swoim regionie. Bez wspólnej pracy 
nie udałoby się nam osiągnąć tego, co 
dzisiaj mamy. Najważniejsze dla samo-
rządowca są: umiejętność współpracy, 

ZDJĘCIA:  www.pomorskie.eu
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otwartość na ludzi i dążenie do osiąga-
nia jak najlepszych rezultatów w swojej 
działalności.

Przez te 25 lat władza samorządowa 
niewątpliwie okrzepła i zebrała do-
świadczenia, ale zmieniła się rzeczy-
wistość. Z jakimi nowymi wyzwaniami 
wchodzi Pan w następne ćwierćwiecze 
samorządności?

- Jest wiele różnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które powinny być 
dokończone w kolejnych latach. Ale 
jest też bardzo dużo przedsięwzięć nie-
inwestycyjnych, budujących poczucie 
wspólnoty regionalnej. Ja widzę coraz 
większe takie poczucie i na Powiślu, 
i na Ziemi Chojnickiej, także na Ziemi 
Słupskiej. Proszę popatrzeć, że przez 
ostatnie 4 lata nie było żadnych głosów 
na temat oderwania Ziemi Słupskiej 
i tworzenia województwa środkowopo-
morskiego. A przez 8 wcześniejszych lat 
regularnie o tym słyszeliśmy. Zmiany, 
jakie dokonały się w ostatnich latach 
m.in. dzięki inwestycjom unijnym 
i zrównoważonej polityce rozwoju 
całego województwa, pozwalają nam 
coraz bardziej czuć się jedną wielką 
pomorską rodziną, mieszkającą w tym 
samym regionie. O te sprawy będę dbał 
jak pomorski gospodarz.
We współczesnych czasach o przyszłej 
konkurencyjności województwa, szcze-
gólnie w kategorii przewagi gospodar-
czej, zadecydują inteligentne specjaliza-
cje regionu. 
Koncepcja inteligentnych specjalizacji, 
zainicjowana przez Komisję Europejską, 
ma na celu wskazanie obszarów specja-
lizujących się w wybranych dziedzinach 
nauki i technologii oraz stworzenie 
optymalnych warunków ich rozwoju. 
Zasadę inteligentnej specjalizacji oraz 
jej znaczenie dla polityki rozwoju re-
gionu określono w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020, co 
jest istotnym czynnikiem wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Inteligentne specjalizacje 
to w naszym zamyśle obszary badaw-
czo-rozwojowe o dużym potencjale 
wzrostu, które opierają swój rozwój na 
ciekawych pomysłach biznesowych, 
innowacjach, nowych rozwiązaniach 

technologicznych i współpracy. Chce-
my, żeby miały one rzeczywisty poten-
cjał do ekspansji i sprostania konkuren-
cji na rynkach międzynarodowych. 
W województwie pomorskim przyję-
liśmy oddolny proces wyboru inteli-
gentnych specjalizacji. Oznacza to, że 
zainteresowane środowiska z regionu 
tzw. Partnerstwa mogły zgłaszać swoje 
propozycje w procedurze konkursowej, 
przedstawiając potencjał badawczo-
rozwojowy danego obszaru oraz jego 
perspektywy rozwojowe w przyszłości 
z udziałem środków publicznych i ka-
pitału prywatnego. I tak, po ponad 
półtorarocznym konkursie i procesie 
przedsiębiorczego odkrywania w dniu 
9 kwietnia br. podjęliśmy decyzję 
o wyborze 4 obszarów Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza: technologie 
off-shore i portowo-logistyczne, tech-
nologie interaktywne w środowisku 
nasyconym informacyjnie, technologie 
ekoefektywne w produkcji, przesyle, 
dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz 
technologie medyczne w zakresie cho-
rób cywilizacyjnych i okresu starzenia 
się.
Z Partnerstwami reprezentującymi 
wybrane obszary inteligentnych spe-
cjalizacji wybranymi przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego, podjęte 
będą negocjacje w celu uzgodnienia 
i zawarcia Porozumienia, które będzie 
uszczegóławiało m. in. warunki i kry-
teria dostępu do wsparcia w ramach 
RPO WP 2014-2020 w zakresie inte-
ligentnych specjalizacji. Dodatkowo, 
jeśli w ramach Porozumień strony 
uzgodnią konkretne przedsięwzięcia 
istotne dla rozwoju całej ISP, to uzy-
skają one preferencje w dostępie do 
finansowania w ramach RPO. Ponadto, 
przedsięwzięcia uzgodnione w ramach 
Porozumień, które będą kwalifikowały 
się do finansowania na poziomie krajo-
wym będą promowane przez samorząd 
województwa pomorskiego w ramach 
kontraktów terytorialnych oraz innych 
trybów uzgadniania priorytetów regio-
nalnych na poziomie centralnym.

rozwój województwa zależy rów-
nież od decyzji podejmowanych na 
szczeblu krajowym, szczególnie tych 
dotyczących inwestycji i rozwiązań sys-
temowych. w jaki sposób samorząd 

wojewódzki może na nie wpływać?

- Przede wszystkim liczy się współ-
praca na merytorycznym poziomie, 
np. z Ministerstwem Infrastruktury 
i Rozwoju, z którym przebiega ona 
bardzo dobrze. To, że województwo 
pomorskie jest jednym z najlepiej wy-
korzystującym unijne środki regionem 
to nie przypadek, a właśnie m. in. efekt 
współpracy z MIR. Także częste wizyty 
byłej pani minister Elżbiety Bieńkow-
skiej na Pomorzu, czy obecnej Marii 
Wasiak, świadczą o poparciu i sympatii 
ze strony ministrów, a tym samym mi-
nisterstwa dla działań prowadzonych 
przez samorząd województwa. Innym 
przykładem bardzo dobrej współpracy 
z MIR jest podpisany w grudniu ub. 
roku Kontrakt Terytorialny, który jest 
jednym z najważniejszych dla woje-
wództwa pomorskiego instrumentów 
finansowania przedsięwzięć o kluczo-
wym znaczeniu dla rozwoju Pomorza 
w perspektywie 2020 roku. W umowie 
tej uzgodnione zostały cele i przedsię-
wzięcia priorytetowe, które mają istot-
ne znaczenie dla rozwoju kraju oraz 
województwa. W Kontrakcie Terytorial-
nym znalazły się m. in. takie inwestycje, 
jak: droga S6 na odcinkach Słupsk – Ko-
szalin oraz Gdańsk – Słupsk wraz z ob-
wodnicą metropolitalną, obwodnice 
Kościerzyny i Starogardu Gdańskiego, 
most przez rzekę Nogat w Malborku, 
rozwój kolei aglomeracyjnej, popra-
wa dostępu kolejowego do portów 
w Gdańsku i Gdyni, modernizacja śluz 
żaglowych na Nogacie, Szkarpawie 
i Martwej Wiśle, II etap zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Żuław.

regionalny Program operacyjny wo-
jewództwa Pomorskiego umożliwia 
wydanie 1,86 mld euro w przedziale 
budżetowym unijnym lat 2014 – 2020. 
Co dzięki temu woj. pomorskie może 
osiągnąć?

- Kładziemy nacisk na sprawny i bez-
pieczny transport zbiorowy, będziemy 
dalej rozwijać połączenia z lotniskiem 
oraz rozbudowywać i modernizować 
pomorskie drogi, przykładem są: Tunel 
pod Martwą Wisłą, droga S7, obwod-
nica Kościerzyny. Ponadto stale nadzo-
rujemy prace konkretnych jednostek 
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XXV-lecie 
samorządności 

regionalnej

Z jakimi doświadczeniami i nadziejami 
wchodzimy w następne ćwierćwiecze?

- Od burmistrza Jastarni do marszałka 
województwa przeszedł Pan długą 
drogę. Czego się Pan na tej drodze 
nauczył? Co jest najważniejsze dla 
samorządowca?
Początek mojej samorządowej drogi 
zbiegł się z transformacją ustrojową 

roku 1989. Jak sięgam pamięcią, był 
to dodatkowy impuls do działania. 
W moim przypadku była to wewnętrz-
na potrzeba wzięcia odpowiedzialności 
za miejsce, w którym się urodziłem 
i wychowałem, skąd pochodzą moi 
przodkowie, za miejsce, w którym 
żyłem. Dzisiaj, jako marszałek woje-
wództwa pomorskiego, utożsamiam się 
z całym naszym regionem. To miejsce, 

w którym żyję i pracuję. Dla mnie, ale 
myślę, że dla wielu moich kolegów 
samorządowców, szczególnie tych, 
którzy przez lata sprawują swój urząd, 
ale także dla mieszkańców, oczywiste 
jest, że wszyscy jesteśmy gospodarzami 
w swoim regionie. Bez wspólnej pracy 
nie udałoby się nam osiągnąć tego, co 
dzisiaj mamy. Najważniejsze dla samo-
rządowca są: umiejętność współpracy, 
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otwartość na ludzi i dążenie do osiąga-
nia jak najlepszych rezultatów w swojej 
działalności.

Przez te 25 lat władza samorządowa 
niewątpliwie okrzepła i zebrała do-
świadczenia, ale zmieniła się rzeczy-
wistość. Z jakimi nowymi wyzwaniami 
wchodzi Pan w następne ćwierćwiecze 
samorządności?

- Jest wiele różnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które powinny być 
dokończone w kolejnych latach. Ale 
jest też bardzo dużo przedsięwzięć nie-
inwestycyjnych, budujących poczucie 
wspólnoty regionalnej. Ja widzę coraz 
większe takie poczucie i na Powiślu, 
i na Ziemi Chojnickiej, także na Ziemi 
Słupskiej. Proszę popatrzeć, że przez 
ostatnie 4 lata nie było żadnych głosów 
na temat oderwania Ziemi Słupskiej 
i tworzenia województwa środkowopo-
morskiego. A przez 8 wcześniejszych lat 
regularnie o tym słyszeliśmy. Zmiany, 
jakie dokonały się w ostatnich latach 
m.in. dzięki inwestycjom unijnym 
i zrównoważonej polityce rozwoju 
całego województwa, pozwalają nam 
coraz bardziej czuć się jedną wielką 
pomorską rodziną, mieszkającą w tym 
samym regionie. O te sprawy będę dbał 
jak pomorski gospodarz.
We współczesnych czasach o przyszłej 
konkurencyjności województwa, szcze-
gólnie w kategorii przewagi gospodar-
czej, zadecydują inteligentne specjaliza-
cje regionu. 
Koncepcja inteligentnych specjalizacji, 
zainicjowana przez Komisję Europejską, 
ma na celu wskazanie obszarów specja-
lizujących się w wybranych dziedzinach 
nauki i technologii oraz stworzenie 
optymalnych warunków ich rozwoju. 
Zasadę inteligentnej specjalizacji oraz 
jej znaczenie dla polityki rozwoju re-
gionu określono w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020, co 
jest istotnym czynnikiem wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Inteligentne specjalizacje 
to w naszym zamyśle obszary badaw-
czo-rozwojowe o dużym potencjale 
wzrostu, które opierają swój rozwój na 
ciekawych pomysłach biznesowych, 
innowacjach, nowych rozwiązaniach 

technologicznych i współpracy. Chce-
my, żeby miały one rzeczywisty poten-
cjał do ekspansji i sprostania konkuren-
cji na rynkach międzynarodowych. 
W województwie pomorskim przyję-
liśmy oddolny proces wyboru inteli-
gentnych specjalizacji. Oznacza to, że 
zainteresowane środowiska z regionu 
tzw. Partnerstwa mogły zgłaszać swoje 
propozycje w procedurze konkursowej, 
przedstawiając potencjał badawczo-
rozwojowy danego obszaru oraz jego 
perspektywy rozwojowe w przyszłości 
z udziałem środków publicznych i ka-
pitału prywatnego. I tak, po ponad 
półtorarocznym konkursie i procesie 
przedsiębiorczego odkrywania w dniu 
9 kwietnia br. podjęliśmy decyzję 
o wyborze 4 obszarów Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza: technologie 
off-shore i portowo-logistyczne, tech-
nologie interaktywne w środowisku 
nasyconym informacyjnie, technologie 
ekoefektywne w produkcji, przesyle, 
dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz 
technologie medyczne w zakresie cho-
rób cywilizacyjnych i okresu starzenia 
się.
Z Partnerstwami reprezentującymi 
wybrane obszary inteligentnych spe-
cjalizacji wybranymi przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego, podjęte 
będą negocjacje w celu uzgodnienia 
i zawarcia Porozumienia, które będzie 
uszczegóławiało m. in. warunki i kry-
teria dostępu do wsparcia w ramach 
RPO WP 2014-2020 w zakresie inte-
ligentnych specjalizacji. Dodatkowo, 
jeśli w ramach Porozumień strony 
uzgodnią konkretne przedsięwzięcia 
istotne dla rozwoju całej ISP, to uzy-
skają one preferencje w dostępie do 
finansowania w ramach RPO. Ponadto, 
przedsięwzięcia uzgodnione w ramach 
Porozumień, które będą kwalifikowały 
się do finansowania na poziomie krajo-
wym będą promowane przez samorząd 
województwa pomorskiego w ramach 
kontraktów terytorialnych oraz innych 
trybów uzgadniania priorytetów regio-
nalnych na poziomie centralnym.

rozwój województwa zależy rów-
nież od decyzji podejmowanych na 
szczeblu krajowym, szczególnie tych 
dotyczących inwestycji i rozwiązań sys-
temowych. w jaki sposób samorząd 

wojewódzki może na nie wpływać?

- Przede wszystkim liczy się współ-
praca na merytorycznym poziomie, 
np. z Ministerstwem Infrastruktury 
i Rozwoju, z którym przebiega ona 
bardzo dobrze. To, że województwo 
pomorskie jest jednym z najlepiej wy-
korzystującym unijne środki regionem 
to nie przypadek, a właśnie m. in. efekt 
współpracy z MIR. Także częste wizyty 
byłej pani minister Elżbiety Bieńkow-
skiej na Pomorzu, czy obecnej Marii 
Wasiak, świadczą o poparciu i sympatii 
ze strony ministrów, a tym samym mi-
nisterstwa dla działań prowadzonych 
przez samorząd województwa. Innym 
przykładem bardzo dobrej współpracy 
z MIR jest podpisany w grudniu ub. 
roku Kontrakt Terytorialny, który jest 
jednym z najważniejszych dla woje-
wództwa pomorskiego instrumentów 
finansowania przedsięwzięć o kluczo-
wym znaczeniu dla rozwoju Pomorza 
w perspektywie 2020 roku. W umowie 
tej uzgodnione zostały cele i przedsię-
wzięcia priorytetowe, które mają istot-
ne znaczenie dla rozwoju kraju oraz 
województwa. W Kontrakcie Terytorial-
nym znalazły się m. in. takie inwestycje, 
jak: droga S6 na odcinkach Słupsk – Ko-
szalin oraz Gdańsk – Słupsk wraz z ob-
wodnicą metropolitalną, obwodnice 
Kościerzyny i Starogardu Gdańskiego, 
most przez rzekę Nogat w Malborku, 
rozwój kolei aglomeracyjnej, popra-
wa dostępu kolejowego do portów 
w Gdańsku i Gdyni, modernizacja śluz 
żaglowych na Nogacie, Szkarpawie 
i Martwej Wiśle, II etap zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Żuław.

regionalny Program operacyjny wo-
jewództwa Pomorskiego umożliwia 
wydanie 1,86 mld euro w przedziale 
budżetowym unijnym lat 2014 – 2020. 
Co dzięki temu woj. pomorskie może 
osiągnąć?

- Kładziemy nacisk na sprawny i bez-
pieczny transport zbiorowy, będziemy 
dalej rozwijać połączenia z lotniskiem 
oraz rozbudowywać i modernizować 
pomorskie drogi, przykładem są: Tunel 
pod Martwą Wisłą, droga S7, obwod-
nica Kościerzyny. Ponadto stale nadzo-
rujemy prace konkretnych jednostek 
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ochrony zdrowia, wykonujemy prace 
modernizacyjne, dążymy do ciągłej po-
prawy jakości świadczonych usług i do-
stępności sprzętu medycznego. Ważna 
jest również dla nas edukacja, w tym 
szkolenie zawodowe, a także tworze-
nie nowych miejsc pracy. Wierzę, że 
ten rok, a także kolejne lata przyniosą 

wiele pozytywnych zmian i zrealizuje-
my wszystkie zamierzone cele.

Polityka unijna kładzie ostatnio duży 
nacisk na prorozwojową rolę ośrod-
ków miejskich, zalecając tworzenie 
Miejskich obszarów funkcjonalnych. 
na jakim etapie jest ten proces, jak 

Pan ocenia jego dotychczasowe rezul-
taty i perspektywy?

- Miasta ogniskują istotnie elementy 
decydujące o aktywnym, bogatym 
fizycznie i duchowo, zdrowym życiu 
w obszarach ich oddziaływania. Mia-
sta same w sobie, zwłaszcza większe, 

w tym metropolitalne, są skupiskami 
ludności, gospodarki, infrastruktury, 
kapitału, miejsc pracy, wyspecjali-
zowanych usług, różnych wydarzeń 
niedostępnych często w mniejszych 
miastach i obszarach wiejskich. Ob-
szary wiejskie dysponują bliskością 
do usług podstawowych, brakiem 

przegęszczenia, bogatą i zróżnico-
waną przyrodę, bliskością terenów 
upraw zdrowszej żywności. Obszary 
oddziaływania miast nie pokrywają 
się z obecnymi podziałami admi-
nistracyjnymi – tworzą je zarówno 
większe i mniejsze miasta oraz obszary 
wiejskie funkcjonalnie z nimi powią-
zane. Siła, natężenie i rodzaje tych 
powiązań są decydujące dla wyzna-
czania, funkcjonowania i planowania 
zintegrowanego rozwoju obszarów. 
W rozwoju tym należy dostrzegać 
synergię miedzy potrzebami całych 
obszarów w zakresie podstawowych 
funkcji miejskich: dostępności z miejsc 
zamieszkania do odpowiedniej ilości 
atrakcyjnych różnorodnych miejsc pra-
cy, miejsc obsługi podstawowej oraz 
ponadlokalnej, rozwoju nowych usług, 
w tym metropolitalnych oraz dostę-
pu do terenów rekreacji w bliskości 
z przyrodą. Obszar miejski poprzez 
sprawny system powiązań komunika-
cyjnych i infrastrukturalnych winien to 
zapewnić. Ocena jakości, sprawności 
funkcjonowania wyrażana jest przez 
akceptowany społecznie czas i eko-
nomiczne koszty zapewnienia relacji 
między wszystkimi funkcjami w obsza-
rze miejskim.
 W obowiązującym „Planie zagospo-
darowania przestrzennego wojewódz-
twa pomorskiego” wskazano osiem 
miejskich obszarów funkcjonalnych 
oraz obszar funkcjonalny aglomeracji 
Trójmiasta, tzw. Obszar Metropolitalny 
Trójmiasta. Obszary te stały się inspi-
racją dla Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Pomorskiego, w której zgodnie 
z tzw. zintegrowanym podejściem 
terytorialnym określono nowy instru-
ment realizacji polityki rozwoju – Zin-
tegrowane Porozumienia Terytorialne. 
Są one procesem negocjacji i uzgad-
niania przedsięwzięć rozwojowych 
– kluczowych inwestycji wzmacniają-
cych rozwój tych obszarów. Pozwalają 
także koordynować działania inwesty-
cyjne adresowane do danego obszaru 
z poziomu krajowego.
Obecnie jesteśmy na etapie doprecy-
zowania ostatecznego kształtu tych 
porozumień. Już w chwili obecnej 
można jednak powiedzieć, że nowa 
formuła współpracy zmieniła spojrze-
nie na politykę rozwoju województwa 

i efekty jej realizacji. Dzięki współpra-
cy w ramach obszarów funkcjonalnych 
efektywnie wykorzystujemy środki 
publiczne, wzmacniamy komplemen-
tarność przedsięwzięć i zapewniamy 
im większe oddziaływanie. Myślę, że 
doświadczenia miejskich obszarów 
funkcjonalnych powinny stać się inspi-
racją do szerszego zastosowania po-
dejścia terytorialnego w planowaniu 
polityki rozwoju.

- Jak Pan ocenia znaczenie i przy-
szłą rolę obszaru metropolitalnego 
Trójmiasta?

Obszar metropolitalny Trójmiasta jest 
bardzo istotną częścią województwa, 
jego motorem rozwojowym, bowiem 
koncentruje znaczną część miesz-
kańców i gospodarki województwa, 
a przede wszystkim decyduje o moż-
liwościach rozwoju wielu dziedzin 
służących całemu województwu. 
Wśród tych funkcji ważne są zwłasz-
cza te o znaczeniu metropolitalnym, 
czyli miejsca, przestrzenie, instytucje, 
transport zbiorowy, podmioty spo-
łeczne i gospodarcze oraz wydarzenia, 
istotne dla zaspokajania potrzeb nie 
tylko mieszkańców miast tworzących 
obszar metropolitalny, ale potencjal-
nie wszystkich mieszkańców regionu, 
a także kluczowe w kontekście konku-
rencji miedzy metropoliami na rynku 
europejskim i światowym. 
Znaczenie obszaru metropolitalnego 
zostało odzwierciedlone w zapisach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Na ich podstawie, 
w ramach mechanizmu tzw. Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) wydzielona została alokacja prze-
znaczona wyłącznie na realizację pro-
jektów zlokalizowanych na obszarze 
metropolitalnym. Alokacja ta wynosi 
blisko 260 mln euro. Warto podkre-
ślić, że nie będzie ona wydatkowana 
na dowolne rodzaje projektów, ale 
w sposób selektywny, w oparciu o za-
pisy Programu, a także przygotowanej 
w tym celu Strategii ZIT, na przedsię-
wzięcia zorientowane na wzmacnianie 
funkcji metropolitalnych i komplekso-
we rozwiązywanie problemów wspól-
nych dla całego obszaru.
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wiele pozytywnych zmian i zrealizuje-
my wszystkie zamierzone cele.

Polityka unijna kładzie ostatnio duży 
nacisk na prorozwojową rolę ośrod-
ków miejskich, zalecając tworzenie 
Miejskich obszarów funkcjonalnych. 
na jakim etapie jest ten proces, jak 
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- Miasta ogniskują istotnie elementy 
decydujące o aktywnym, bogatym 
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w obszarach ich oddziaływania. Mia-
sta same w sobie, zwłaszcza większe, 
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zowanych usług, różnych wydarzeń 
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sprawny system powiązań komunika-
cyjnych i infrastrukturalnych winien to 
zapewnić. Ocena jakości, sprawności 
funkcjonowania wyrażana jest przez 
akceptowany społecznie czas i eko-
nomiczne koszty zapewnienia relacji 
między wszystkimi funkcjami w obsza-
rze miejskim.
 W obowiązującym „Planie zagospo-
darowania przestrzennego wojewódz-
twa pomorskiego” wskazano osiem 
miejskich obszarów funkcjonalnych 
oraz obszar funkcjonalny aglomeracji 
Trójmiasta, tzw. Obszar Metropolitalny 
Trójmiasta. Obszary te stały się inspi-
racją dla Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Pomorskiego, w której zgodnie 
z tzw. zintegrowanym podejściem 
terytorialnym określono nowy instru-
ment realizacji polityki rozwoju – Zin-
tegrowane Porozumienia Terytorialne. 
Są one procesem negocjacji i uzgad-
niania przedsięwzięć rozwojowych 
– kluczowych inwestycji wzmacniają-
cych rozwój tych obszarów. Pozwalają 
także koordynować działania inwesty-
cyjne adresowane do danego obszaru 
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Obecnie jesteśmy na etapie doprecy-
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nie na politykę rozwoju województwa 
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funkcjonalnych powinny stać się inspi-
racją do szerszego zastosowania po-
dejścia terytorialnego w planowaniu 
polityki rozwoju.

- Jak Pan ocenia znaczenie i przy-
szłą rolę obszaru metropolitalnego 
Trójmiasta?

Obszar metropolitalny Trójmiasta jest 
bardzo istotną częścią województwa, 
jego motorem rozwojowym, bowiem 
koncentruje znaczną część miesz-
kańców i gospodarki województwa, 
a przede wszystkim decyduje o moż-
liwościach rozwoju wielu dziedzin 
służących całemu województwu. 
Wśród tych funkcji ważne są zwłasz-
cza te o znaczeniu metropolitalnym, 
czyli miejsca, przestrzenie, instytucje, 
transport zbiorowy, podmioty spo-
łeczne i gospodarcze oraz wydarzenia, 
istotne dla zaspokajania potrzeb nie 
tylko mieszkańców miast tworzących 
obszar metropolitalny, ale potencjal-
nie wszystkich mieszkańców regionu, 
a także kluczowe w kontekście konku-
rencji miedzy metropoliami na rynku 
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Znaczenie obszaru metropolitalnego 
zostało odzwierciedlone w zapisach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Na ich podstawie, 
w ramach mechanizmu tzw. Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) wydzielona została alokacja prze-
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nych dla całego obszaru.
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Co szykują deweloperzy?
NA RyNkU MIESzkAń dUżO SIę W OSTATNIM CzASIE SPRzEdAjE I BUdUjE. NIEkTóRE FIRMy PLA-

NUją ROzPOCzęCIE W TyM ROkU IMPONUjąCEj ILOŚCI INWESTyCjI.

toMAsZ sZnAJDer, 
wiceprezes zarządu 
Polnord

- W tym roku zamierzamy 
uruchomić 18 nowych 
projektów, w tym nowe 
etapy już istniejących in-
westycji. Powstanie w nich 
łącznie 2.500 mieszkań 
w standardzie popularnym. 
Ceny mieszkań w przewa-
żającej liczbie będą mieścić 
się w limitach programu 

Mieszkanie dla młodych. W planowanych inwestycjach naj-
więcej będzie lokali dwupokojowych o metrażu od 35 do 50 
m kw. i trzypokojowych od 50 do 75 m kw.  
Klienci poszukujący mieszkań w wyjątkowych projektach, 
za które są gotowi zapłacić nieco wyższą cenę ze względu 
na dobrą lokalizację i jakość, także znajdą duży wybór lokali 
w naszej ofercie. Przykładem może być tu drugi etap inwe-
stycji Brama Sopocka, który planujemy uruchomić w tym 
roku. Są w nim dostępne apartamenty trzy i czteropokojowe 
o metrażu od 68 do 89 m kw.

AnDrZeJ PrZyBek, 
dyrektor sprzedaży 
w Grupy Kapitałowej 
Euro Styl

- Naszą kolejną inwestycję 
o nazwie Idea zapowiedzie-
liśmy już podczas ostatnich 
targów mieszkaniowych 
w Gdańsku. Osiedle po-
wstanie na pograniczu 
Oliwy i Przymorza, pomię-
dzy  ulicami Beniowskiego 
i Droszyńskiego, na terenie 
po Międzynarodowych 

Targach Gdańskich. Poza dobrą lokalizacją i rozwiniętą in-
frastrukturą, projekt wyróżniać będzie atrakcyjne zagospo-
darowanie otwartej przestrzeni publicznej. W jej tworzenie 

włączą się uznani artyści. Pragnęliśmy stworzyć tętniącą 
życiem, inspirującą przestrzeń, w której chce się być, nie ma 
miejsca na nudę, która wyzwalać będzie w ludziach to co naj-
lepsze. W najbliższym czasie powstaną trzy pierwsze budyn-
ki, w których znajdą się mieszkania o powierzchni od 40 do 
100 m kw. W pierwszym budynku, który będzie miał wiele 
przeszkleń, balustrady, loggie, zaoferujemy przede wszystkim 
mieszkania 2 i 3 pokojowe. Elewację ze starannie zaprojek-
towanymi detalami z cegły, ozdobią grafiki przedstawiające 
prace malarskie naszego partnera artystycznego. Planujemy 
wprowadzenie w Idei inteligentnego systemu sterowania 
urządzeniami  i instalacjami w mieszkaniu, który będzie do-
stępny dla klientów w standardzie. 
Jeszcze w tym roku w Pruszczu Gdańskim rozpoczniemy rów-
nież budowę  inwestycji Brama Żuław oraz nowego projektu 
usytuowanego w Gdyni na pograniczu dwóch dzielnic: Kar-
win i Dąbrowy.

MAłgorZAtA 
ostrowskA, 
dyrektor pionu 
marketingu 
i sprzedaży 
w J.W. Construction

- W tym roku kluczowymi 
projektami będą kolejne 
etapy naszej sztandarowej 
inwestycji Bliska Wola przy 
ulicy Kasprzaka w War-
szawie. Budowa trzeciego 
etapu, rozpocznie się 
w połowie roku. Wiosną 

rozpoczniemy także budowę drugiego etapu osiedla Zielo-
na Dolina w warszawskiej Białołęce, w którym powstanie 
ponad 300 lokali. Zaoferujemy mieszkania od funkcjonalnie 
zaprojektowanych kawalerek o powierzchni od 25 m kw. do 
apartamentów o powierzchni blisko 130 m kw. We wszyst-
kich inwestycjach zapewniamy wysoki standard budynków 
oraz wykończenia. Mieszkania będą dostępne w cenie od 
4.900 zł/ m kw. Na osiedlu Zielona Dolina oferujemy obecnie 
wybrane lokale w promocyjnej cenie 4.324 zł/m kw., a w Bli-
skiej Woli wybrane mieszkania z 5 % rabatem.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA:  materiały prasowe
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Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie. 
Medal został ustanowiony po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości w 1918 
roku przez ówczesnego wojewodę 
pomorskiego. łacińska sentencja jest 
skróconą wersją cytatu z wersu 461 
Księgi I Eneidy Wergiliusza, a znaczy: 
„Niech czyny będą nagrodzone”. Zwy-
czaj ich wręczania odnowił w roku 2001 
Jan Ryszard Kurylczyk,  ówczesny wo-
jewoda pomorski. Ryszard Stachurski, 
obecny wojewoda, dodał nową katego-
rię medalu: sprawy społeczne.
W tej kategorii został nagrodzony 
ksiądz Jan Adam Kaczkowski, doktor 
nauk teologicznych, organizator i dyrek-
tor Puckiego Hospicjum św. Ojca Pio. 

Jest autorem hasła: „Hospicjum to też 
życie” i pomysłodawcą organizowania 
kwietniowych „Pół Nadziei” z żonkilami 
na Pomorzu. Od lat zmaga się z choro-
bą nowotworową. I jak sam powiedział 
podczas uroczystości w Belwederku, 
próbuje się nauczyć żyć z chorobą. lau-
dację wygłosiła Alicja Stolarczyk, prezes 
Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

lAUreACI 
w kAtegorII gosPoDArkA 

Port gdańsk, któremu prezesuje od 
dwu lat Dorota Raben, w roku 2014 
roku przeładował ok. 32,3 mln ton 
towarów. To blisko 40% wzrostu prze-

ładunku towarów masowych, ponad 
13% wzrostu przeładunku paliw, blisko 
o 10% wyższy wynik w kategorii  prze-
ładunku zbóż i prawie o 7% wyższe 
przeładunki drobnicowe. Rok 2014 
przejdzie do historii także w zakre-
sie przeładunku kontenerów (udało 
się przekroczyć po raz pierwszy liczbę 
1,2 mln TEU). 

Port gdynia, gdzie prezesem zarządu 
jest Janusz Jarosiński, rok 2014 zakoń-
czył zyskiem netto w wysokości 110 
mln zł. Obroty ładunkowe wzrosły 
o blisko 10%, osiągając rekordowe 
19,4 mln ton. Największe wzrosty za-
notowano w grupie drobnicy - prawie 

Nagrody wojewody 
pomorskiego

RySzARd STAChURSkI, WOjEWOdA POMORSkI, WRęCzył W SOPOCkIM BELWEdERkU MEdALE 

SINT SUA PRAEMIA LAUdI zA 2014 ROk. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

15-procentowy przyrost, ponad 30-
procentowy wzrost nastąpił w grupie 
zbóż. Rekord padł też w przeładunkach 
ropy i przetworów naftowych. Janusz 
Jarosiński (sopocianin z urodzenia) 
z Portem Gdynia związany jest od czasu 
zakończenia studiów.

laudację na cześć zarządów obu por-
tów – gdańskiego i gdyńskiego, wygłosił 
Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu 
Pracodawców Pomorza.

lAUreACI 
w kAtegorII sPort

Anita włodarczyk - mistrzyni sportowa. 
W sierpniu ubiegłego roku w Berlinie 
po raz trzeci poprawiła rekord świata, 
uzyskując 79,58 m! Oprócz pobicia re-
kordu, zdobyła tytuł mistrzyni Europy 
w Zurychu, wygrała klasyfikację IAAF 
Hammer Throw Challenge i Puchar In-

terkontynentalny w Marrakeszu. 

krzysztof kaliszewski – młociarz i tre-
ner Anity Włodarczyk. Był zawodnikiem 
Skry Warszawa. Dziesięć razy trafiał do 
czołowej szóstki najlepszych młociarzy 
w kraju. Po zakończeniu sportowej ka-
riery podjął się pracy trenera. 

lAUreAt 
w kAtegorII kUltUrA 

Maciej kosycarz - fotoreporter związa-
ny z Pomorzem. Syn Zbigniewa, foto-
grafa dokumentującego historię Gdań-
ska i całego regionu. Maciej kontynuuje 
pracę ojca, wydając niemal corocznie 
kolejne albumy z cyklu „Fot. Kosycarz - 
Niezwykłe zwykłe zdjęcia”, zawierające 
fotografie Gdańska i regionu wykonane 
przez ojca i syna od 1945 do czasów 
współczesnych. Prowadzi Agencję Kosy-
carz Press Foto KFP.

      przeglądaj 
          online na  
  metropolia.info

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155
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- Zmiany w przepisach dotyczących 
badań lekarskich pracowników to krok 
w dobrym kierunku, korzystny zarówno 
dla pracowników, jak i pracodawców – 

ocenia Zenon Wasilewski, ekspert ds. 
prawa medycznego. - Osoby zmieniające 
pracę nie będą musiały robić nowych 
badań lekarskich, jeśli już te posiadane 

zmiany 
w kodeksie pracy

będą nadal aktualne, a warunki pracy na 
nowym stanowisku będą podobne jak na 
poprzednim.
Ustawa wprowadzi istotną zmianę do-
tyczącą przeprowadzania wstępnych 
badań lekarskich pracowników. Regulacja 
wskazuje, że wstępnym badaniom lekar-
skim nie podlegają osoby:  przyjmowane 
ponownie do pracy u tego samego praco-
dawcy na to samo stanowisko lub na sta-
nowisko o takich samych warunkach pra-
cy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wy-
gaśnięciu poprzedniego stosunku pracy 
z tym pracodawcą oraz przyjmowane do 
pracy u innego pracodawcy na dane sta-
nowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku 
pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy 
aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do pracy w wa-
runkach pracy opisanych w skierowaniu 
na badania lekarskie, a pracodawca ten 
stwierdzi, że warunki te odpowiadają 
warunkom występującym na danym 
stanowisku pracy (z wyłączeniem osób 
przyjmowanych do wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych).
Nowe przepisy potwierdziły, że koszty 
badań ponosi zawsze pracodawca i że to 
on kieruje pracownika na wstępne, okre-
sowe i kontrolne badania lekarskie.
Nie zmieniają się zasady przeprowadza-
nia okresowych badań lekarskich pra-
cowników. Przeprowadza się je: co 2 lata, 
jeżeli pracownik jest narażony na wdy-
chanie szkodliwych pyłów lub oparów, 
co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje 
gorący mikroklimat (po 45. roku życia ba-
dania takie muszą być wykonywane co 2 
lata), co 4 lata, jeżeli pracownik stale ko-
rzysta z komputera, co 5 lat, w przypadku 
pracowników biura niekorzystających 
z komputerów.
Natomiast pracownicy, których niezdol-
ność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni, 
zawsze podlegają badaniom kontrolnym. 
Nie ulegają zmianie przepisy dotyczące 
przeprowadzania obowiązkowych badań 
wszystkich pracowników, w tym młodo-
cianych, zmieniających stanowisko pracy 
zagrożone chorobami zawodowymi, wy-
padkami przy pracy oraz uciążliwością jej 
wykonywania.

zACzął OBOWIązyWAć zNOWELIzOWANy ART. 229 kOdEkSU PRA-

Cy. OgRANICzA ON M. IN. SyTUACjE, W kTóRyCh BEzWzgLędNIE 

WyMAgANE jEST SkIEROWANIE NA BAdANIA WSTęPNE. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  mat. pras.

ZENON WASIlEWSKI, EKSPERT DS. PRAWA MEDYCZNEGO
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XXII edycja, pod nową nazwą Welco-
nomy Forum in Toruń, poświęcona 
była tematyce innowacyjności w pol-
skiej gospodarce. Co roku w forum 
uczestniczy około 2000 osób, a wśród 
nich najważniejsze postaci ze świa-

ta polityki, biznesu, nauki, z kraju 
i zagranicy.
Głównym organizatorem był jak za-
wsze Jacek Janiszewski ze Stowarzy-
szenia Integracja i Współpraca.  Panel 
otwarcia poprowadził Jerzy Buzek, 

europoseł, przewodniczący Komisji 
Przemysłu, Badań i Energii, b. prze-
wodniczący Parlamentu Europejskie-
go. Uczestniczyli: Olgierd Dziekoński 
– minister w Kancelarii Prezydenta 
RP,  Andrzej Halicki – minister ad-

XXII Forum 
GospoDarCze 
w Toruniu
FORUM gOSPOdARCzE W TORUNIU TO jEdEN z NAjWIękSzyCh kONgRESóW W POLSCE. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  Anna Kłos

PROF. JERZY BUZEK
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ministracji i cyfryzacji, Rafał Baniak 
– podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Skarbu, Bożena lubińska- Kasprzak 
– prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości,  Andrzej Mali-
nowski – prezydent Pracodawców RP, 
Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach, 
Dariusz Kacprzyk – prezes Banku Go-
spodarstwa Krajowego i wielu innych. 
Przedsiębiorców reprezentowali: 
Dariusz Blocher – prezes BUDIMEXU 
SA., Marian Chmielewski – wiceprezes 
KGHM Polska Miedź, Marek Cywiński 
– dyrektor generalny Kapsch Telematic 
Services sp. z o. o., Tomasz Żaboklicki 
– prezes firmy Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz. Województwo pomorskie 
reprezentowali: Teresa Kamińska – 
prezes PSSE, Radosław Szatkowski – 
prezes Agencji Rynku Rolnego.  

głÓwnyM hAsłeM 
- InnowACyJnoŚĆ

- Innowacyjność to nie tylko szansa 
na większy zysk, poprawę jakości, 
wydajności i efektywności, to także 
droga do wzrostu wartości spółek – 
powiedział Rafał Baniak, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa 
podczas sesji plenarnej. - To dlatego 
powierzyliśmy Agencji Rozwoju Prze-
mysłu nową rolę. Obok prowadzenia 
procesów naprawczych w polskiej 
gospodarce, ARP staje się także pasem 
transmisyjnym między światem nauki 
a biznesem.
Dodał, że do zadań ARP po wdroże-
niu nowej strategii będzie należała 
także komercjalizacja innowacyjnych 
i mądrych technologicznie projektów. 
Zapewnił, że jest całkowita determina-
cja, pełna wiedza co do autentycznych 
potrzeb inwestowania w nowe tech-
nologie i nowe projekty badawczo-
rozwojowe.
W 2014 r. spółki Skarbu Państwa 
łącznie zainicjowały 164 projekty we 
współpracy z instytucjami naukowymi 
i badawczymi. liderami w tej dzie-
dzinie są Polska Grupa Zbrojeniowa 
i KGHM.
Realizowane projekty dotyczą m. in. 
wytwarzania nowoczesnych kompozy-
tów zawierających grafen dla przemy-
słu energetycznego i elektronicznego, 

zarządzania zdolnościami przesyło-
wymi sieci elektroenergetycznych, 
pozyskiwania metali szlachetnych, po-
szukiwania i eksploatacji węglowodo-
rów niekonwencjonalnych, sposobów 
obniżania emisji gazów cieplarnianych 
oraz wytwarzania paliw i energii z bio-
masy i odpadów rolniczych.

sPoJrZenIe oD strony BrUkselI

Inauguracyjną sesję plenarną popro-
wadził prof. Jerzy Buzek. Swą wypo-
wiedź zaczął od stwierdzenia, że trze-
ba wyrwać Europę ze stanu stagnacji. 
Dla osiągnięcia przyspieszenia gospo-
darczego musimy stworzyć mocny 
wspólny rynek europejski, na którym 
trzeba się nauczyć konkurować tanią 
energią. Jerzy Buzek zauważył też, że 
sztandarowy pomysł Złotego Trójkąta 
Innowacyjności jakoś w Polsce nie wy-
chodzi i zaproponował, aby pomyśleć, 
co nam tak naprawdę przeszkadza 
w innowacyjności.

PolskI eksPort – MoŻlIwoŚCI, 
PrAktykA, wyZwAnIA

Organizatorem tego dnia forum było 
Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspor-
tu – agenda Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego, Certyfikacji i Moni-
toringu Funduszy Unijnych w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.
Już na wstępie dowiedzieliśmy się, 
że sieć takich centrów, wspierających 
eksporterów, działa we wszystkich 
polskich województwach, z wyjątkiem 
pomorskiego.
Przedstawiciel Ministerstwa Gospo-
darki omówił najważniejsze zjawiska 
związane z polskim eksportem. Do-
minują w nim półprodukty i surowce. 
Na szczęście widać zmiany na korzyść 
– np. rolnictwo eksportuje coraz 
więcej przetworzonych produktów. 
Eksport w wiodących dziedzinach jak 
np. motoryzacja to głównie części 
składowe do pojazdów różnego typu 
montowanych przez europejskich lide-
rów. Podobnie duży jest polski wkład 
w branży AGD, choć gotowy produkt 
ma zagraniczną markę. Inna wiodąca 
branża – meble - to też w dużej części 
polski produkt w wyrobach zagranicz-

nych marek, np. Ikei.
Omawiano też problemy związane 
z eksportem na rynki wschodnie 
w kontekście embarga w stosunkach 
UE Rosja.
W tym temacie bardzo ciekawe było 
wystąpienie dr Rusłana Jesina, za-
stępcy dyrektora  departamentu ds. 
międzynarodowych kontaktów gospo-
darczych Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Białorusi. Stwierdził, że Biało-
ruś może stać się pośrednikiem w kon-
taktach gospodarczych podmiotów 
z Polski i innych krajów UE na rynkach 
wschodnich. Przedstawił, jakie są moż-
liwości udziału polskich firm w uru-
chomieniu nowych przedsiębiorstw 
na Białorusi oraz modernizacji już 
istniejących zakładów. Poinformował, 
że w roku 2014 na terenie Białorusi 
działało 375 firm z polskim kapitałem 
oraz 30 ich przedstawicielstw. Wyliczył 
zalety inwestowania w tym kraju: stra-
tegiczne położenie geograficzne Biało-
rusi, dostęp do 4 bardzo atrakcyjnych 
rynków: Rosji, Kazachstanu, Armenii 
i Kirgistanu, czyli Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej, korzystne możliwości 
prywatyzacyjne, konkurencyjny inwe-
stycyjny i podatkowy klimat, dobrze 
rozwinięta sieć transportowa. Ponadto 
Bank Rozwoju Republiki Białoruś po-
siada możliwość wspierania polsko-
białoruskich przedsiębiorstw. Poinfor-
mował też, że w roku 2015 Republika 
Białoruś objęła przewodnictwo w EUG 
i w związku z tym odbędzie się w Miń-
sku w dniach 12 – 15 maja 2015 r. 
Białoruskie Forum Przemysłowe (w ra-
mach Euroazjatyckiego Tygodnia na 
Białorusi), z udziałem ogromnej liczby 
przedstawicieli gremiów gospodar-
czych. Białoruś ma też rozwinięty eks-
port, którego najważniejszymi bran-
żami są: nawozy potasowe, traktory 
i ogólnie ciężki sprzęt transportowy. 
Coraz mocniejsze branże to wyroby 
lniane i drzewne.
Treścią ostatniego wystąpienia były 
problemy odliczeń VAT w eksporcie. 
Prof. Witold Modzelewski – wybitny 
prawnik - omówił temat, wypunk-
towując niedorzeczności polskiego 
systemu i uczulając przedsiębiorców 
na rozmaite zasadzki, które w związku 
z tym na nich czyhają ze strony różne-
go typu przestępców.
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Po pierwsze
luDzie i praCa

zE zdzISłAWEM ROBAkOWSkIM, PREzESEM ABRUkO ROzMAWIA ANNA kłOS.

Przedwiośnie to zawsze najtrudniejszy 
okres dla przedsiębiorstwa zajmujące-
go się gospodarką komunalną. Mimo 
tego spółka ABrUko po raz pierwszy 
od dwunastu lat zakończyła pierwszy 
kwartał roku 2015, czyli okres do koń-
ca marca, zyskiem. 

- Przypomnę,   że w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat pierwszy kwartał zawsze był 
zamykany dużym, rzędu kilkaset tysięcy 
złotych deficytem. W marcu 2014 roku 
deficyt ten przekroczył milion złotych. 
Tym bardziej więc cieszy fakt, że prze-
łamaliśmy ten zły trend i po długim 
czasie osiągnęliśmy dodatni wynik 

finansowy.  I to mimo bardzo złej zimy, 
w kontekście interesów naszej Spółki, 
oczywiście, gdyż dla firmy, która zarabia 
na akcji zimowej im bardziej sroga zima, 
tym lepiej.  Na przedwiośniu nie zaczy-
na się jeszcze sezon prac drogowych, 
a w firmie trzeba regulować wynagro-
dzenia załogi oraz ponosić inne obciąże-
nia finansowe. 

- Zwalnia Pan?

Od objęcia stanowiska prezesa nie 
zwolniłem ani jednego pracownika 
z branży technicznej. Żaden robotnik 
zatrudniony na bezpośredniej produkcji 

nie stracił pracy. Nawet będę zatrudniać 
dodatkowych pracowników na umowy 
zlecenia. Podpisałem też umowę z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Pucku, 
który refunduje część funduszu płac 
dla nowo zatrudnionych pracowników. 
Jesteśmy zobowiązani przeszkolić ich 
i utrzymywać zatrudnienie przez mini-
mum trzy miesiące, czyli w sumie do 
jesieni. Ale najlepszych, o ile front ro-
bót na to pozwoli, będziemy się starali 
zatrudniać na dłużej. I jak zwykle na 
wiosnę, potrzebujemy pracowników 
sezonowych – do robót drogowych, 
przy pielęgnacji trawników oraz przy 
oczyszczaniu miasta.

ZDJĘCIe: materiały prasowe
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- startowaliście też w rozmaitych 
przetargach na prace drogowe poza 
władysławowem... 

Tak, w bieżącym roku braliśmy udział 
w czternastu przetargach na robo-
ty drogowe i pomimo licznej i silnej 
konkurencji cztery z nich wygraliśmy. 
Realizacja jednej z podpisanych umów 
będzie wymagała od nas dużej mo-
bilizacji w związku z koniecznością 
zakończenia robót przed rozpoczęciem 
sezonu turystyczno-wypoczynkowego. 
Chodzi o spacerowy deptak do mola 
w Jastarni.

- A pozostałe?

Rozpoczęliśmy już budowę ulic Mickie-
wicza, Matejki, lisiej i Chmielnej w Cho-
czewie. W Gniewinie wykonujemy ciągi 
piesze w prestiżowym miejscu przy 
Wieży Widokowej „Kaszubskie Oko”. 
Wkrótce rozpoczniemy budowę dwóch 
ulic w luzinie: Robakowską i Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Poza tym 
realizujemy długoterminową umowę 
zawartą z Urzędem Miasta Puck na kon-
serwację dróg.

- Pewnie macie na względzie kolejne 
przetargi...

Przymierzamy się do dwóch niemałych 
przetargów drogowych w Rumi, ale 
nie podam dzisiaj szczegółów, żeby nie 
zapeszyć.

- szykujecie też jakieś atrakcje dla tury-
stów na zbliżający się sezon?

Będzie to atrakcja nie tylko dla turystów 
ale też dla mieszkańców Władysławowa 
i okolic. Dobiegają końca prace przy 
budowie kładki edukacyjnej na terenie 
rezerwatu przyrody „Słone łąki”. W ten 
sposób powstanie ciąg spacerowo–edu-
kacyjny, gdzie zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści będą mogli mile spędzić czas 
na łonie natury w bliskim kontakcie 
z przyrodą. Tym bardziej, że w bardzo 
bliskim sąsiedztwie nowo postawionej 
kładki edukacyjnej znajduje się wybu-
dowany w ubiegłym roku przez Abruko 
skwer z urządzeniami do aktywnego 
wypoczynku.

- to inwestycje zaplanowane i częścio-
wo wykonane przez poprzednie wła-
dze waszego przedsiębiorstwa?

Zgadza się, ale niestety borykamy się 
też z niechlubnym bagażem obciążeń 
finansowych pozostawionym przez po-
przednie władze Spółki. Pewne decyzje 
podjęte przez mojego poprzednika były, 
najdelikatniej rzecz ujmując, co naj-
mniej kontrowersyjne. Jest w tej spra-
wie prowadzone dochodzenie CBA. Nie-
które sprawy analizowane są też przez 
gdyńską prokuraturę. Podjąłem starania 
w kierunku odzyskania chociaż części 
utraconych przez Abruko w minionym 
okresie pieniędzy. Jednak czas pokaże, 
czy będą zakończone sukcesem. 

W wydarzeniu udział wzię-
ło ok. 80 przedsiębiorców 
oraz m. in. przedstawiciele 
instytucji otoczenia biznesu 
i organizacji wspierających 
przedsiębiorczość w regionie 
pomorskim. Cały cykl konfe-
rencji został objęty patrona-
tem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
Tematyka konferencji obej-
mowała różne formy pozyski-
wania kapitału, w tym możli-
wości finansowania rozwoju 
przedsiębiorstw w nowej per-
spektywie finansowej na lata 
2014-2020. Jej celem była 
również dyskusja oraz wymia-
na poglądów i doświadczeń 
pomiędzy przedsiębiorcami 
a przedstawicielami władz 
samorządowych i instytucji 
otoczenia biznesu. Integralną 
częścią konferencji była deba-
ta pod hasłem „W poszukiwa-
niu efektywnych instrumen-
tów wsparcia innowacyjnych 
MSP”. Uczestnicy dowiedzieli 
się o różnych możliwościach 
pozyskania kapitału i rozwoju 
firmy, w tym poprzez rynek 
giełdowy, fundusze inwesty-
cyjne, czy wsparcie z dotacji 
unijnych.

TEKST: Dorota Korbut

Potęga 
rozwoju
W SIEdzIBIE POMORSkIEj 

IzBy RzEMIEŚLNICzEj 

MAłyCh I ŚREdNICh 

PRzEdSIęBIORSTW Od-

ByłA SIę kOLEjNA kON-

FERENCjA z CykLU „PO-

TęgA ROzWOjU - ROz-

Wój dO POTęgI. dROgI 

MSP PO kAPITAł”.
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Nowością targów była oferta Krajowe-
go Funduszu Społecznego skierowana 
do pracodawców i ich pracowników.
- Z nadzieją patrzę na pojawiające się 
nowe możliwości wspierania firm przez 
fundusze społeczne - krajowe i euro-
pejskie - powiedział marszałek Mieczy-
sław Struk. - Wobec wyzwań związa-
nych ze starzeniem się społeczeństwa, 
województwo pomorskie staje przed 
koniecznością nie tylko inwestowa-
nia w młodych, ale również podjęcia 
szkoleń i przekwalifikowania starszych 
pracowników.
Odpowiedzialnym w Urzędzie Mar-
szałkowskim za wdrażanie programów 
unijnych, w tym Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, jest wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski. 

- Dla podnoszenia kompetencji zawo-
dowych pracujących istotne są: pro-
mowanie zatrudnienia osób z różnych 
grup wiekowych, lepsze przygotowanie 
pracowników do zmian globalnych, 
oswojenie ich z perspektywą kształ-
cenia się przez całe życie – podkreślił 
wicemarszałek. - 
Zbigniew Canowiecki, prezes Praco-
dawców Pomorza pozytywnie ocenił 
współpracę swej organizacji z wszelki-
mi strukturami pomorskich Urzędów 
Pracy. Koniecznością nazwał budo-
wanie struktur współpracy w skali 
metropolitalnej. Szczegóły współpracy 
publicznych służb zatrudnienia z pra-
codawcami przedstawił Roland Budnik, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.

Metropolitalne Targi pracy
TARgI PRACy OdByły SIę W CENTRUM WySTAWIENNICzO-kONFERENCyjNyM AMBEREXPO.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA:  Anna Kłos

Express Biznesu /  gOSPOdARkA
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Konferencja odbyła się pod patrona-
tem Mieczysława Struka, marszałka 
województwa pomorskiego, a zorgani-
zowana została przez Konfederację le-
wiatan i Pomorski Związek Pracodaw-
ców lewiatan. Partnerami organiza-
torów były Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Pomorska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Podczas wydarzenia przedstawiono 
wyniki badań kondycji sektora mikro, 
małych, średnich przedsiębiorstw 

dla Pomorza. Badanie objęło prawie 
wszystkie obszary działalności MMŚP 
– ocenę bieżącej sytuacji firm, a także 
ich prognozy na kolejne lata, cele stra-
tegiczne, ocenę potencjału rynku, na 
którym firmy działają, ocenę pozycji 
konkurencyjnej na rynku, realizowa-
ne i planowane inwestycje i źródła 
ich finansowania, w tym korzystanie 
z kredytów, leasingu, a także z fundu-
szy unijnych, sytuację w zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach, w tym znaczenie 

kapitału ludzkiego w portfelu aktywów, 
z których MMŚP korzystają, stosunek 
do innowacji i do B+R, nastawienie 
do eksportu, ocenę współpracy z in-
stytucjami administracji publicznej. 
W tegorocznym badaniu rozszerzony 
został zakres pytań dotyczących korzy-
stania z zewnętrznego finansowania, 
w tym z leasingu, a także wprowa-
dzone zostały pytania dotyczące ko-
rzystania przez MMŚP z technologii 
informatycznych.

TEKST: Dorota Korbut

Plany i wyzwania
W gdAńSkIM PARkU NAUkOWO-TEChNOLOgICzNyM OdByłA SIę kONFERENCjA „PLANy I WyzWA-

NIA POMORSkICh MMŚP. kONkURENCyjNOŚć SEkTORA MMŚP W REgIONIE”.

Uroczystość, zorganizowana przez 
Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, odbyła się 
w Dworze Artusa w Gdańsku. 
- Nagrodzone dziś firmy są motorem 
postępu i rozwoju gospodarczego 
Pomorza – podkreślił podczas uro-
czystej gali Wiesław Szajda, prezes 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw. - Wy-
różnionym życzę kolejnych sukcesów 
i rozwoju firm. 
- Dziękuję za wkład i dobrą, rzetelną 
robotę na rzecz rozwoju województwa 
pomorskiego – dodał Michał Owczar-
czak, wicewojewoda pomorski. - Izba 
skupia ok. 2,5 tys. firm, to bardzo 
dużo i te firmy wywierają duży wpływ 
na cały region. Bardzo ważne jest to, 

że odbudowujecie szkolnictwo zawo-
dowe. Kładziemy na to bardzo duży 
nacisk, aby stale zwiększać zaintereso-
wanie tym rodzajem edukacji. 
Znaczenie działalności przedsiębiorstw 
podkreślił też Ryszard Świlski, wice-

marszałek województwa pomorskiego. 
- To moment historyczny, również 
w kontekście podpisania kilka dni 
temu porozumienia pomiędzy samo-
rządem województwa a Komisją Euro-
pejską – wyjaśniał wicemarszałek.

Rzemieślnicy 
wyróżnieni

RzEMIEŚLNICy z CAłEgO POMORzA OdEBRALI LISTy gRATULACyjNE, PRzyzNANE zA dzIAłALNOŚć 

I OSIągNIęCIA W 2014 ROkU. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIe: Rafał Korbut
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Unia dorzuci 
Więcej dO pKm

kOMISjA EUROPEjSkA zATWIERdzIłA zWIękSzENIE dOFINANSOWANIA PROjEkTU POMORSkIEj 

kOLEI METROPOLITALNEj dO 85 PROCENT.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  mat. PKM
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Pomorska Kolej Metropolitalna SA 
otrzymała decyzję Komisji Europej-
skiej o zwiększeniu unijnego wkładu 
w projekt PKM z dotychczasowych 70 
do 85 procent. Tym samym sukcesem 
zakończyły się 1,5-roczne starania 
władz województwa pomorskiego oraz 
samorządowej spółki PKM SA o zwięk-
szenie dofi nansowania realizowanego 
obecnie projektu, dzięki czemu możli-
we było rozszerzenie go o dodatkowe 
trzy przystanki na linii 201 Gdynia 
– Kościerzyna.

wIĘCeJ PrZystAnkÓw

Realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko projekt PKM pierwotnie 
obejmował budowę do końca 2015r. 
18-kilometrowej linii kolejowej po-
między Gdańskiem-Wrzeszczem i Rę-
biechowem z 8 nowymi przystankami. 
Budowa dodatkowych przystanków 
na istniejącej już linii kolejowej 201 
Gdynia – Kościerzyna planowana była 
dopiero w kolejnym etapie, w ramach 
nowych środków unijnych dostępnych 
do 2020 roku.
Kiedy jednak w połowie 2013 r. poja-
wiła się szansa na zwiększenie unijne-
go dofi nansowania projektu PKM z 70 
do 85 procent, władze województwa 
oraz PKM SA podjęły decyzję o wystą-
pieniu do Komisji Europejskiej z odpo-
wiednim wnioskiem. W uzasadnieniu 
zaproponowane zostało rozszerzenie 
projektu „Pomorska Kolej Metropo-
litalna Etap I – rewitalizacja „Kolei 
Kokoszkowskiej” o trzy dodatkowe 
i oczekiwane przez mieszkańców przy-
stanki: Gdańsk-Osowa, Gdynia-Karwi-
ny i Gdynia-Stadion. Zwiększenie do-
fi nansowania UE oraz związane z tym 
oszczędności na wkładzie własnym 
województwa, pozwoliłyby bowiem 
na ich budowę kilka lat wcześniej niż 
pierwotnie planowano.

nAJwIĘksZA InwestyCJA 

Przystanek PKM w Gdańsku-Osowej, 
w sąsiedztwie istniejącej tam stacji 
PKM, ma być gotowy jeszcze w 2015 
roku, równolegle z uruchomieniem ca-
łej linii PKM. Oba przystanki na terenie 
Gdyni powinny powstać najpóźniej do 

połowy 2016 roku, a obecnie dobiega 
końca ich projektowanie.
Po ofi cjalnej zgodzie Komisji Europej-
skiej na zwiększenie dofi nansowania 
i rozszerzenie projektu PKM o trzy 
dodatkowe przystanki, wartość całej 
inwestycji wynosi 914,4 mln zł nett o. 
Dofi nansowanie unijne to aż 656,5 
mln zł, czyli 85 proc. kwoty kwalifi ko-
walnej, wynoszącej 771 mln zł.
Pomorska Kolej Metropolitalna jest 
największą inwestycją infrastruktu-
ralną realizowaną przez samorząd 
województwa pomorskiego. Nowa 
linia połączy Gdańsk z Portem lotni-
czym im. lecha Wałęsy i dalej połączy 
się z istniejącą linią kolejową Gdynia 
- Kościerzyna. Dzięki PKM zarówno 
z Gdańska, jak i z Gdyni można będzie 
dojechać pociągiem do Portu lotnicze-
go w niecałe 25 minut, a z Kościerzyny 
do Gdańska w nieco ponad godzinę. 
Oddanie do użytku całej nowej linii 
PKM planowane jest 1 września 2015 
roku.

- Na tę decyzję czekaliśmy od 
czerwca ubiegłego roku, kiedy 
do Komisji Europejskiej przesła-
ny został ofi cjalny wniosek w tej 
sprawie. To dla nas bardzo dobra 
wiadomość, pozwalająca woje-
wództwu zaoszczędzić ponad 60 
mln zł na emisji obligacji fi nan-
sujących wkład własny do inwe-
stycji. Dzięki temu możemy już 
teraz wybudować trzy dodatko-
we przystanki PKM na linii 201, 
na czym zyskają tysiące miesz-
kańców Osowej oraz Gdyni.

rysZArD ŚwIlskI,
członek zarządu województwa 
pomorskiego, odpowiadający 
za budowę Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej:

Znak, który od teraz ma nieodłącznie 
kojarzyć się z Pomorzem, zaprezento-
wano ofi cjalnie podczas konferencji 
w Urzędzie Marszałkowskim. Jego 
autorem jest Andrzej Pągowski, jeden 
z najbardziej znanych i rozpozna-
walnych w kraju artystów grafi ków. 
Nowa strategia promocji regionu wraz 
z nowym znakiem mają stanowić 
podstawę dla promocji gospodarczej, 
zarówno w kraju jak i za granicą.
Podstawową ideą przedstawionej 
strategii promocji regionu jest potrze-
ba budowania marki terytorialnej. 
Budowa wizerunku Pomorskiego jest 
zadaniem kompleksowym, znacznie 
trudniejszym niż budowanie marki 
produktowej, usługowej, marki kor-
poracyjnej czy choćby marki miasta. 
Obejmuje szereg bardzo zróżnicowa-
nych aspektów i dziedzin życia związa-
nych z danym regionem, odnosi się do 
historii, kultury, stylu życia i mentalno-
ści mieszkańców, gospodarki i biznesu, 
turystki, specyfi ki architektonicznej 
i atrakcyjności miejscowości, a także 
aspektów związanych z naturą, krajo-
brazem oraz klimatem.
- Strategicznym wyzwaniem dla 
stworzenia marki regionalnej jest zna-
lezienie jednego, spójnego i wyróżnia-
jącego województwo pomorskie prze-
słania - mówi Ryszard Świlski, członek 
zarządu województwa pomorskiego. 
- Dla zwizualizowania tego przesłania 
powstał znak promocyjny, dla którego 
inspiracją było szukanie uniwersal-
nych, prostych skojarzeń i symboli 
związanych z atrakcyjnością, radością 
życia, energią, czyli wartościami repre-
zentującymi Pomorskie. Tak narodził 
się wyjątkowy, o malarskich charakte-
rze, znak „! Pomorskie”.

Nowe logo
zNAMy jUż NOWE LOgO, 

kTóRE Od TEj PORy BędzIE 

TOWARzySzyłO PROMOCjI 

REgIONU POMORSkIEgO 

W kRAjU I NA ŚWIECIE. 

Znak, który od teraz ma nieodłącznie 

W kRAjU I NA ŚWIECIE. 
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Stronami porozumienia w tej sprawie 
są: Polski Związek Żeglarski, Nowa 
Marina Gdynia Spółka Akcyjna, Nowa 
Marina Gdynia Spółka Akcyjna Spółka 
Komandytowa, Yacht Klub Stal Gdynia, 
Jacht Klub Morski Gryf, Yacht Klub Pol-
ski Gdynia, a także Związek Harcerstwa 
Polskiego.
Projekt zakłada realizację przez Polski 
Związek Żeglarski, przy współudziale 
gdyńskich klubów żeglarskich oraz 
Związku Harcerstwa Polskiego, nowo-
czesnego kompleksu przy Nabrzeżu 
Beniowskiego. Podpisany dokument 
formalnie pozwala rozpocząć inwesty-

cję, którą poprowadzi spółka Nowa Ma-
rina Gdynia. Według planów, do 2018 
roku powstanie profesjonalne zaplecze 
dla uprawiania żeglarstwa oraz sportów 
wodnych. 
Podpisanie porozumienia oznacza, że 
można przygotować biznesplan inwe-
stycji, zadbać o finansowanie, czy uzy-
skać pozwolenie na budowę. Gdyńska 
Rada Miasta musi jeszcze uchwalić 
zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego miejsca. Realnie 
oznacza to, że budowa może rozpocząć 
się najwcześniej w styczniu lub lutym 
2016 roku. Na początek konieczne 

będzie rozebranie dotychczasowych 
obiektów i przeprowadzka na około 
dwóch lat rezydentów mariny, do tym-
czasowych siedzib. 
- Basen żeglarski i budynki do niego 
przylegające budzą najpiękniejsze 
i najważniejsze skojarzenia z naszym 
miastem, a jednocześnie są jednym 
z najczęściej prezentowanych fragmen-
tów, ikoną Gdyni. Dlatego modernizacja 
tej przestrzeni jest dla nas niesłychanie 
ważna i cenna. Staje się to możliwe, 
mimo bardzo skomplikowanego stanu 
prawnego - tłumaczy Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni.

Nowa gdyńska marina
160 MLN złOTyCh TO SzACOWANy kOSzT POWSTANIA NOWEj MARINy gdyNI.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  gdynia.pl
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Czy euroregion Bałtyk jest ważnym 
podmiotem międzynarodowym?

- Z biegiem lat Euroregion Bałtyk staje 
się coraz ważniejszą platformą politycz-
ną, która prowadzi efektywną działal-
ność lobbingową, zarówno w instytu-
cjach unijnych, jak i na poziomie krajo-
wym i regionalnym. Na skutek sugestii 
naszych samorządów, ERB przyjął sze-
reg rezolucji i wspólnych stanowisk do-
tyczących istotnych kwestii takich, jak: 
europejska polityka spójności, polityka 
morska, ochrona środowiska czy infra-
struktura transportowa. Euroregion 
brał również bardzo aktywny udział 
w przygotowywaniu Strategii Unii Euro-
pejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 
oraz UE 2020, a teraz aktywnie uczest-
niczy w ich wdrażaniu. Euroregion 
Bałtyk był też jednym z głównych ini-

cjatorów powołania nowego programu 
współpracy transgranicznej Południowy 
Bałtyk, którego pierwsza edycja trwała 
w latach 2007-2013.

Czyli solidne podstawy działalności już 

wypracowano. Jak będzie wyglądała 
kontynuacja działań?

- Będziemy pracować nad umacnia-
niem znaczenia współpracy transgra-
nicznej, w tym dotyczącej Obwodu 
Kaliningradzkiego, gdzie należy się sku-
pić głównie na problematyce ochrony 
środowiska. O umacnianiu roli trans-
granicznej współpracy będziemy dysku-
tować podczas VI Forum Interesariuszy 
Euroregionu Bałtyk jesienią 2015 roku. 
W najbliższej przyszłości przewidujemy 
spotkanie przedstawicieli ERB z przed-
stawicielami instytucji europejskich 
w Brukseli. Stawiamy też na młodych...

W jaki sposób?

- Bardzo ważną rolę w strukturach ERB 
zawsze odgrywała młodzież, nie tylko 

z WIESłAWEM ByCzkOWSkIM, WICEMARSzAłkIEM POMORSkIM I PREzydENTEM EUROREgIONU 

BAłTyk, ROzMAWIA ANNA kłOS.

Ponad granicami

BęDziEMy PRAcOWAć nAD UMAc�
niAniEM znAczEniA WsPółPRAcy 
tRAnsGRAnicznEj, W tyM DOty�
czącEj OBWODU KAlininGRADzKiE�
GO, GDziE nAlEży się sKUPić GłóW�
niE nA PROBlEMAtycE OchROny 
śRODOWisKA. O UMAcniAniU ROli 
tRAnsGRAnicznEj WsPółPRAcy 
BęDziEMy DysKUtOWAć PODczAs 
Vi FORUM intEREsARiUszy EURORE�
GiOnU BAłtyK jEsiEnią 2015 ROKU. 

”
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Współpraca regionów 
nadbałtyckich
WIESłAW ByCzkOWSkI, WICEMARSzAłEk WOjEWódzTWA POMORSkIEgO, zOSTAł PREzydENTEM 

- W dOdATkU MIędzyNAROdOWyM. 

Podczas posiedzenia Prezydium Eurore-
gionu w Elblągu, przejął on prezydencję 
z rąk Vyatutasa Grubliauskasa, burmi-
strza Kłajpedy (ponieważ województwo 
pomorskie objęło w roku 2015 prze-
wodnictwo w Euroregionie Bałtyk).
Również w Elblągu odbyło się Walne 
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Gmin RP Euroregionu Bałtyk, podczas 
którego nastąpiły wybory władz na 
kolejną kadencję. Przewodniczącym 
zarządu został Witold Wróblewski, pre-
zydent Elbląga, pierwszą  wiceprzewod-
niczącą Joanna Zielińska (wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Gdyni) a drugim 

wiceprzewodniczącym Andrzej Boja-
nowski (wiceprezydent Gdańska). 
Euroregion Bałtyk (ERB) to zorganizo-
wana forma współpracy transgranicz-
nej w południowo-wschodniej części 
Regionu Morza Bałtyckiego, obejmu-
jąca partnerów z pięciu państw: Polski 
(województwa pomorskie i warmińsko-
mazurskie oraz Stowarzyszenie Gmin 
RP Euroregion Bałtyk, w którego skład 
wchodzi 45 gmin z tych województw), 
Rosji (Obwód Kaliningradzki), litwy 
(Stowarzyszenie Gmin Okręgu Kłajpedz-
kiego), Szwecji (Kalmar, Blekinge, Kro-
noberg) oraz Danii (Bornholm).

Prezydent jest najwyższym re-
prezentantem Euroregionu, prze-
wodniczy Prezydium, reprezen-
tuje ERB w kontaktach zewnętrz-
nych, w tym międzynarodowych. 
Bieżąca współpraca w Eurore-
gionie Bałtyk koordynowana jest 
przez Stały Międzynarodowy 
Sekretariat, zlokalizowany w Olsz-
tynie oraz sekretariaty regionalne 
w poszczególnych państwach 
(w Polsce są one w Gdańsku, 
Olsztynie i sekretariat Stowarzy-
szenia Gmin RP w Elblągu). 

TEKST: Anna Kłos

jako ważny temat, ale jako struktura, 
którą jest Rada Młodzieżowa Euro-
regionu Bałtyk. Bardzo się cieszę, że 
ostatnio powstała Młodzieżowa Rada 
Województwa Pomorskiego, która 
będzie doskonałym partnerem Rady 
Młodzieżowej w ERB. liczymy, że ta 
organizacja stworzy propozycje projek-
tów istotnych dla młodych i zaangażuje 
się w bałtycką aktywność międzynaro-
dową, w tym w lobbying na rzecz istot-
nych dla młodzieży rozwiązań.

Co jeszcze zamierza Pan usprawnić, 
czy zaktywizować podczas Pańskiej 
prezydencji?

- Poprawić poziom pracy i intensywność 
działań w zespołach zadaniowych, np. 
ds. wody, czyli ochrony zasobów wód 
Bałtyku i gospodarki wodnej. Ważne 
działania podejmowane będą także 
w ramach ustanowionej pod koniec 

2014 r. Grupy Zadaniowej ułatwiającej 
przygotowanie i rozwój przyszłych pro-
jektów w Programie Południowy Bałtyk, 
a także innych programach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej.

Co będzie do nich należeć?

- W tym roku plan działań Grupy Zada-
niowej ds. Wody uwzględnia dwa nowe 
tematy: zarządzanie zasobami wodnymi 
i planowanie przestrzenne, szczególnie 
odnośnie wód opadowych i burzowych.

A w kategorii gospodarki?

- To bardzo ważna część naszej działal-
ności. Postawimy głównie na wspiera-
nie tworzenia i promowanie klastrów, 
innowacyjność i przedsiębiorczość, 
umiędzynarodowienie sektora MŚP. 
Oczywiście nasze prace i projekty 
muszą być zbieżne ze strategicznymi 

dokumentami europejskimi, jak Europa 
2020, czy Strategia Unii Europejskiej dla 
Regionu Morza Bałtyckiego. W dalszym 
stopniu będziemy ułatwiać współpracę 
i sieciować partnerów regionalnych 
w celu realizacji wspólnych projektów 
z zakresu przedsiębiorczości, konkuren-
cyjności i innowacyjności. Postaramy 
się dokonać przeglądu strategii doty-
czących inteligentnych specjalizacji we 
wszystkich regionach ERB w celu wy-
miany doświadczeń i dobrych praktyk. 
Ważnym elementem będzie również 
współpraca z odpowiednimi instytu-
cjami np. Business link Greater Copen-
hagen (projekt Centrum Rozwojowe 
Klastrów Morza Bałtyckiego), czy siecią 
ERRIN. Jednym z założeń jest również 
prezentacja wyników badań prowa-
dzonych przez partnerów ze Szwecji, 
dotyczących potencjału współpracy B2B 
pomiędzy MŚP z południowej Szwecji 
i północnej Polski.
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Już za trzy miesiące porty w szczeci-
nie i Świnoujściu będą dysponować 
nowymi miejscami postojowymi dla 
pojazdów kołowych. trwająca inwe-
stycja pn. „Budowa infrastruktury 
terminali portowych w szczecinie 
i Świnoujściu – miejsca postojowe” 
to niejako kontynuacja prowadzonej 
modernizacji infrastruktury dostępu 
do portów morskich od strony ich 
zaplecza.

Budowa rozpoczęła się w połowie roku 
2014, a termin zakończenia inwestycji 
planowany jest na koniec czerwca 2015 
roku. łącznie w obu portach powstaje 
5 placów postojowych o całkowitej po-
wierzchni 9,3 ha. Zapewnią one miej-
sca dla 585 pojazdów, z czego 183 to 
miejsca przeznaczone dla postoju sa-
mochodów osobowych. Dla tych ostat-
nich przebudowany już został dotych-
czasowy plac (wraz z budową nowych 
miejsc) w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku głównego ZMPSiŚ SA. Dzięki 
temu z miejsc parkingowych korzysta-
ją nie tylko pracownicy ZMPSiŚ SA, ale 
i klienci portu oraz wszystkie podmio-
ty, które swoje siedziby mają zlokalizo-
wane w rejonie łasztowni. 
Place dla ciężkich pojazdów budowane 
są w rejonach przeładunków drobnico-
wych i masowych w Szczecinie, a także 
na terminalu promowym w Świnouj-
ściu i na wjeździe do Portu Handlowe-
go w Świnoujściu. Część z nich budo-
wana jest od podstaw i tam prace
budowlane postępują szybciej. Pozo-
stałe są modernizowane przy uwzględ-
nieniu jednoczesnej ich eksploatacji. 
Niezależnie od tego zaawansowanie 
prac jest wysokie i wynosi obecnie 
88 procent. Zakończone zostały już 
wszystkie roboty ziemne. Obecnie 
trwają prace nawierzchniowe oraz 

w budynkach sanitarnych – prace wy-
kończeniowe. Inwestycja jest niezwy-
kle istotna dla sprawnej obsługi środ-
ków transportu w portach. 
Dzięki niej uporządkowany zostanie 
ruch kołowy, czas obsługi samocho-
dów zostanie skrócony, poprawi się 
także bezpieczeństwo. Stanie się tak 
dzięki wyeliminowaniu potencjalnych 
kolizji sprzętu portowego z samocho-
dami ciężarowymi, parkującymi obec-
nie na drogach portowych. Ponadto
łatwiejsze będzie monitorowanie ru-
chu samochodowego przez straż gra-
niczną, służbę celną oraz służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo na 
terenie portów. Budowa miejsc posto-

jowych w portach w Szczecinie i Świno-
ujściu jest możliwa dzięki funduszom 
unijnym, z których korzysta Zarząd 
Morskich Portów Szczecin i Świnouj-
ście SA. Projekt współfi nansowany jest 
ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Umowa o dofi -
nansowanie zakłada całkowitą wartość 
zadania na poziomie 72,2 mln złotych, 
a dofi nansowanie unijne w wysokości 
60 mln złotych.

Postęp prac na budowie parkingów
w portach w Szczecinie i Świnoujściu
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Wielka w tym zasługa ludzi z pradaw-
nych rybackich rodzin – tych przy kole 
sterowym i wytrwałych załóg pracują-
cych na wodzie i na lądzie. Przedstawia-
my cz. II dziejów firmy.

tajfun lat 90-tych

Zmieniło się wszystko: otoczenie, wa-
runki, sama firma. Zamiast centralnego 
sterowania gospodarką – wolnorynkowe 
warunki ekonomiczne. Powstaje wiele 

prywatnych firm o konkurencyjnym pro-
filu działalności. W dziedziny tradycyjnie 
żywiące SZKUNERA wkracza kapitał 
obcy. Konkurencja nie zawsze jest uczci-
wa. I do tego tzw. Plan Balcerowicza. 
Z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować, 
wiele ustawić od nowa i ratować co się 
dało, przede wszystkim dochody. Została 
uruchomiona giełda rybna, gdzie zaopa-
trywały się w surowiec firmy z branży 
przetwórstwa. Sprzedano kutry burtowe 
typu B-25sA, ale w przetargach ogra-

niczonych - pracownikom SZKUNERA. 
Okres płatności rozłożono im na 7 lat, 
warunek - cały połów musi być sprzeda-
wany SZKUNEROWI. Tego ostatniego nie 
udało się wyegzekwować. Okazało się, 
że większość armatorów wyładowuje się 
na Bornholmie, bo tam tańsze paliwo. 
W tej sytuacji przedsiębiorstwo nawią-
zuje współpracę z rosyjską firmą i kutry 
dostarczają ryby na rosyjskie statki-bazy. 
Dzięki temu mogą tankować tańsze 
paliwo w Obwodzie Kaliningradzkim. 

60-lecie 

szKuNera 
z Władysławowa

Były FIRMy Były, ALE SIę ROzMyły... SzkUNER z WłAdySłAWOWA TO OSTATNIA z 5 ByłyCh FIRM 

PAńSTWOWyCh zAjMUjąCyCh SIę POłOWAMI I PRzETWóRSTWEM RyB NA BAłTykU I jEdyNA, 

kTóRA SIę UTRzyMAłA PO TRANSFORMACjI USTROjOWEj. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA:  mat. prasowe Niestety ta owocna współpraca trwa 
krótko ze względu na bankructwo po-
średnika ze Szczecina. Kutry rufowe też 
trzeba było oddać w leasing – 12 w 1991 
r. i 4 w 1992 r. Tym razem chętnych jest 
mniej niż poprzednio, w dodatku arma-
torzy kutrów burtowych, ze względu na 
słabsze wyniki połowów dorsza, doma-
gają się obniżenia cen ich kupna o 60%. 
I po długich targach otrzymują zgodę. 
Taki jest stan firmy, gdy w pod koniec 
1992 r. zaczyna nią kierować Romualda 
Białkowska.

Dobra na niedobre czasy

Pani Prezes twardość charakteru 
i odporność na trudne sytuacje ma 
w genach. Kutrem jej dziadka – Jakuba 
Myslisza - generał Józef Haller odbył rejs 
11 lutego 1920 r. podczas historycznych 
Zaślubin Polski z Morzem. Potem był 
inicjatorem budowy portu we Wła-
dysławowie. Jego syn – Bolesław - też 
był rybakiem, współwłaścicielem kutra 
Wła-5. Ona sama ukończyła ekonomikę 
przemysłu rybnego na Uniwersytecie 
Gdańskim, potem studia podyplomo-
we z zakresu organizacji i zarządzania 
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni 
i studium menedżerskie w Wlk. Brytanii. 
Czyż mógł być ktoś lepiej przygotowany 
do ratowania SZKUNERA, który - co tu 
mówić - tonął?
Ale była przy tym atrakcyjną, o deli-
katnej urodzie kobietą, która nie miała 
nawet 40 lat, więc rozmaici pseudobiz-
nesmeni chcieli ją traktować jak „legalną 

blondynkę”. A ponieważ stawiła opór, 
już kilka miesięcy po jej nominacji ścią-
gnęli do Władysławowa ówczesnego 
ministra od rybołówstwa, aby ją od-
wołał. Byli to armatorzy, którzy wzięli 
kutry w leasing i nie płacili rat. Minister 
jednak nie przyznał im racji a p. Prezes 
nie ustąpiła. Wygrała kilkanaście pro-
cesów z armatorami a 3 kutry odebrała 
nierzetelnym kontrahentom. Dokupiła 
też jeden kuter z upadającego przedsię-
biorstwa „Korab” w Ustce. Udało jej się 
też spłacić kredyt dewizowy wzięty na 
inwestycję w linię dorszową (i to mimo 
wysokiego wzrostu kursu dolara). Wtedy 
zaczęto ją nazywać Żelazną Romą.

Żelazna roma dopasowuje firmę do 
nowych czasów

Aby zatrzymać proces staczania się firmy 
po równi pochyłej, trzeba było podjąć 
niełatwe uczuciowo decyzje. Pozbyć 
się nieprodukcyjnego majątku, który 
był prestiżem, ale i obciążeniem ponad 
miarę. Dom Rybaka i straż pożarną prze-
kazano miastu, zakładowe bloki miesz-
kalne - spółdzielni mieszkaniowej.
A przede wszystkim należało otworzyć 
się na nowe formy działalności i za-
robku. Od 1994 r. port został otwarty 
dla turystów. Część rybaków przestała 
wypływać na połowy i zaczęła wozić 
turystów. W 2002 r. oddano do użytku 
marinę z pływającymi pomostami dla 
jachtów. Wymogiem czasów okazała się 
dbałość o ekologię. W ramach wykorzy-
stania środków na ochronę środowiska, 

przedsiębiorstwo wprowadziło program 
czystych technologii w przetwórstwie 
śledzi.
Po uruchomieniu nowoczesnej pod-
czyszczalni ścieków i podłączeniu do 
zbiorczej oczyszczalni, przedsiębiorstwo 
opuściło niechlubną grupę uciążliwych 
dla środowiska. Zmodernizowano hale 
produkcyjne. Wdrożono systemy HACCP 
i ISO. Dzięki środkom z unijnego Progra-
mu Operacyjnego „Rybołówstwo i prze-
twórstwo ryb 2004 – 2006”, zrealizowa-
no nowe inwestycje: chłodnię na 1000 
ton ryb, modernizację stacji uzdatniania 
wody i sieci energetycznych w porcie.
Z kolejnego programu pomocowego 
(Ryby 2007 – 2013) zmodernizowano 
hale przetwórcze oraz magazyn do 
składania odpadów, zakupiono skrzynie 
do ryb, sztaplarki i wózki. Ostatnią inwe-
stycją z tego rozdania środków jest bu-
dynek zaplecza socjalnego dla rybaków. 
Jego budowę rozpoczęto w styczniu 
2011 r., czyli w tym samym miesiącu, 
w którym prezes Białkowska została 
odwołana ze stanowiska przez ministra 
Skarbu Państwa za zbyt wolny jego 
zdaniem postęp prac nad prywatyzacją 
spółki. PP i UR SZKUNER miało według 
jego planów zostać skomunalizowane 
w roku 2010. 
Romualda Białkowska siedziała na fotelu 
prezesa niczym na minie przez 18 lat 
i nawet jej wrogowie przyznają, że prze-
prowadziła firmę przez najtrudniejszy 
okres w dziejach, otwierając pole do 
działania dla swych następców.
Ale o tym w kolejnej części cyklu.

OD lEWEJ: ANDRZEJ BUDZISZ - DYREKTOR DS. HANDlU, TERESA lINOWSKA - DYREKTOR DS. PRODUKCJI, ROMUAlDA BIAłKOWSKA 
- PREZES, HAlINA ROSIEJKA - DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH, MIROSłAW MOńKO - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH  PP I UR „SZKUNER”
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gają się obniżenia cen ich kupna o 60%. 
I po długich targach otrzymują zgodę. 
Taki jest stan firmy, gdy w pod koniec 
1992 r. zaczyna nią kierować Romualda 
Białkowska.

Dobra na niedobre czasy

Pani Prezes twardość charakteru 
i odporność na trudne sytuacje ma 
w genach. Kutrem jej dziadka – Jakuba 
Myslisza - generał Józef Haller odbył rejs 
11 lutego 1920 r. podczas historycznych 
Zaślubin Polski z Morzem. Potem był 
inicjatorem budowy portu we Wła-
dysławowie. Jego syn – Bolesław - też 
był rybakiem, współwłaścicielem kutra 
Wła-5. Ona sama ukończyła ekonomikę 
przemysłu rybnego na Uniwersytecie 
Gdańskim, potem studia podyplomo-
we z zakresu organizacji i zarządzania 
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni 
i studium menedżerskie w Wlk. Brytanii. 
Czyż mógł być ktoś lepiej przygotowany 
do ratowania SZKUNERA, który - co tu 
mówić - tonął?
Ale była przy tym atrakcyjną, o deli-
katnej urodzie kobietą, która nie miała 
nawet 40 lat, więc rozmaici pseudobiz-
nesmeni chcieli ją traktować jak „legalną 

blondynkę”. A ponieważ stawiła opór, 
już kilka miesięcy po jej nominacji ścią-
gnęli do Władysławowa ówczesnego 
ministra od rybołówstwa, aby ją od-
wołał. Byli to armatorzy, którzy wzięli 
kutry w leasing i nie płacili rat. Minister 
jednak nie przyznał im racji a p. Prezes 
nie ustąpiła. Wygrała kilkanaście pro-
cesów z armatorami a 3 kutry odebrała 
nierzetelnym kontrahentom. Dokupiła 
też jeden kuter z upadającego przedsię-
biorstwa „Korab” w Ustce. Udało jej się 
też spłacić kredyt dewizowy wzięty na 
inwestycję w linię dorszową (i to mimo 
wysokiego wzrostu kursu dolara). Wtedy 
zaczęto ją nazywać Żelazną Romą.

Żelazna roma dopasowuje firmę do 
nowych czasów

Aby zatrzymać proces staczania się firmy 
po równi pochyłej, trzeba było podjąć 
niełatwe uczuciowo decyzje. Pozbyć 
się nieprodukcyjnego majątku, który 
był prestiżem, ale i obciążeniem ponad 
miarę. Dom Rybaka i straż pożarną prze-
kazano miastu, zakładowe bloki miesz-
kalne - spółdzielni mieszkaniowej.
A przede wszystkim należało otworzyć 
się na nowe formy działalności i za-
robku. Od 1994 r. port został otwarty 
dla turystów. Część rybaków przestała 
wypływać na połowy i zaczęła wozić 
turystów. W 2002 r. oddano do użytku 
marinę z pływającymi pomostami dla 
jachtów. Wymogiem czasów okazała się 
dbałość o ekologię. W ramach wykorzy-
stania środków na ochronę środowiska, 

przedsiębiorstwo wprowadziło program 
czystych technologii w przetwórstwie 
śledzi.
Po uruchomieniu nowoczesnej pod-
czyszczalni ścieków i podłączeniu do 
zbiorczej oczyszczalni, przedsiębiorstwo 
opuściło niechlubną grupę uciążliwych 
dla środowiska. Zmodernizowano hale 
produkcyjne. Wdrożono systemy HACCP 
i ISO. Dzięki środkom z unijnego Progra-
mu Operacyjnego „Rybołówstwo i prze-
twórstwo ryb 2004 – 2006”, zrealizowa-
no nowe inwestycje: chłodnię na 1000 
ton ryb, modernizację stacji uzdatniania 
wody i sieci energetycznych w porcie.
Z kolejnego programu pomocowego 
(Ryby 2007 – 2013) zmodernizowano 
hale przetwórcze oraz magazyn do 
składania odpadów, zakupiono skrzynie 
do ryb, sztaplarki i wózki. Ostatnią inwe-
stycją z tego rozdania środków jest bu-
dynek zaplecza socjalnego dla rybaków. 
Jego budowę rozpoczęto w styczniu 
2011 r., czyli w tym samym miesiącu, 
w którym prezes Białkowska została 
odwołana ze stanowiska przez ministra 
Skarbu Państwa za zbyt wolny jego 
zdaniem postęp prac nad prywatyzacją 
spółki. PP i UR SZKUNER miało według 
jego planów zostać skomunalizowane 
w roku 2010. 
Romualda Białkowska siedziała na fotelu 
prezesa niczym na minie przez 18 lat 
i nawet jej wrogowie przyznają, że prze-
prowadziła firmę przez najtrudniejszy 
okres w dziejach, otwierając pole do 
działania dla swych następców.
Ale o tym w kolejnej części cyklu.

OD lEWEJ: ANDRZEJ BUDZISZ - DYREKTOR DS. HANDlU, TERESA lINOWSKA - DYREKTOR DS. PRODUKCJI, ROMUAlDA BIAłKOWSKA 
- PREZES, HAlINA ROSIEJKA - DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH, MIROSłAW MOńKO - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH  PP I UR „SZKUNER”
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Każdy z tych krajów ma dużą moc 
przyciągania. Przekonali się już o tym 
biznesmeni z Niemiec czy Szwecji, stając 
się najważniejszymi partnerami gospo-
darczymi tych postradzieckich krajów. 
Warto więc przedstawić wszystkie te 
możliwości kolejnym reprezentantom 
polskiego biznesu. 

BrAMA Do rosyJskIego BIZnesU

Kaliningrad jest rosyjską enklawą – przy-
czółkiem do zdobywania bardzo dużego 
rynku rosyjskiego. Obecnie jakiekolwiek 
działania biznesowe są tu utrudnione, 
z uwagi na sytuację międzynarodową, 
ale przecież trzeba zakładać, że kiedyś 

się to zmieni. Rosja ma mocno różniący 
się od polskiego system prawny, który na 
dodatek wyraźnie ogranicza możliwości 
rozwoju małego biznesu. Stąd jest to ob-
szar predestynowany raczej do dużych 
interesów, w które inwestor może za-
angażować równie duże pieniądze. Gdy 

jednak już to uczyni, to zysk jest niewąt-
pliwie większy, niż w Polsce. Szczególnie 
preferowane przez władze enklawy są 
inwestycje w produkcję. Wtedy można 
liczyć nawet na specjalną opiekę ze stro-
ny lokalnej administracji. Kaliningrad nie 
odbiega także od polskich standardów 

Biznes na 
(północnym) wschodzie
LITWA, łOTWA, ESTONIA, A TAkżE OBWód kALININgRAdzkI Są TERENEM INTENSyWNEgO dzIAłANIA 

POLSkIEgO BIzNESU. 

TEKST: Krzysztof szczepanik | ZDJĘCIA:  jakub szczepanik (Kaliningrad), stanisław tarasiewicz  (Wilno i Ryga)

RYGA
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w dziedzinie bezpieczeństwa. Opowieści 
o mafii są z reguły mocno przesadzo-
ne. Zresztą mafia, jak w każdym innym 
kraju, działa w Rosji tylko na pograniczu 
prawa i bezprawia. Jeśli takiego pogra-
nicza unikamy, to i straszny, rosyjski ma-
fioso, jest dla nas niegroźny. Dla rozpo-
czynających działania w kierunku rynku 
rosyjskiego (a niemających środków na 
rozwój wielkiej produkcji) sugerujemy 
zacząć wszystko od handlu. Na początek 
wystarczy dobrze wypromowana ekspo-
zytura firmy (hurtownia, dział sprzeda-
ży), ulokowana gdzieś na pograniczu – 
po polskiej stronie. Placówka taka musi 

mieć możliwość rozliczania dokumentów 
tax free. Wtedy bowiem, przyjeżdżający 
tu masowo (mimo zmniejszającej się 
wartości rubla), Rosjanie będą mogli bez 
problemu odliczać VAT od kupowanych 
towarów. Taką ekspozyturę handlo-
wą najlepiej założyć w Braniewie. Za 
miastem tym przemawia tak niewielka 
odległość od Kaliningradu (ok. 60 kilo-
metrów), jak i dobre połączenia drogo-
we z resztą kraju. Następnym krokiem 
w działalności „na kierunku rosyjskim” 
byłoby założenie placówki handlowej 
w Kaliningradzie. Ale to dopiero po suk-
cesie w biznesie „tax free” w Braniewie.

PoDAtkowy rAJ

Pozostałe trzy postsowieckie kraje 
nadbałtyckie (litwa, łotwa, Estonia) 
to członkowie Unii Europejskiej. łączy 
je także wspólna, europejska waluta 
– euro. 
Estonia to raj podatkowy dla naszego 
biznesu. Niski, liniowy podatek docho-
dowy, w połączeniu z bardzo liberalnym 

kodeksem pracy. Co bardzo ważne dla 
wielu inwestorów, w kraju tym już obec-
nie nie występują praktycznie żadne 
ograniczenia, przy zakupie na potrzeby 
działalności gospodarczej nieruchomości 
przez cudzoziemców. Jednocześnie Esto-
nia to pomost do Skandynawii. W szcze-
gólności do Finlandii i Szwecji, z którymi 
związana jest wieloma umowami o uła-
twieniach eksportowo-importowych. 
łotwa nie dość, że ma bardzo korzystne 
dla rozwoju biznesu, warunki praw-
no-podatkowe, to jeszcze z racji wielu 
starych powiązań, jest idealnym krajem 
do dalszej działalności pod kątem rynku 

rosyjskiego. W Rydze bowiem zbiega się 
wiele nitek rosyjskiego handlu zagranicz-
nego. Ryga staje się także powoli stolicą 
ekonomiczną państw nadbałtyckich. To 
tu przeniósł swoją siedzibę, znany do 
tej pory przede wszystkim w Estonii, 
szwedzki Hansa Bank. O roli Rygi świad-
czy także fakt, iż agencja Reuters swoje-
go korespondenta na państwa bałtyckie 
ulokowała właśnie tutaj.

PotenCJAł tUrystyCZny

litwa jest największym państwem po-
stradzieckiej pribałtiki. W tym państwie 
czujemy się najlepiej, także ze względów 
sentymentalnych. Tym bardziej, że opi-
sywana już po wielokroć, niechęć litwi-
nów do wszystkiego co polskie, nie jest 
aż tak wielka. Dawna wrogość jest często 
zastępowana przez nieskrywaną sympa-
tię. Szczególnie w regionach niezamiesz-
kiwanych przez mniejszość polską. Gdy 
się to połączy ze sprzyjającymi warun-
kami prawno-fiskalnymi (brak podatku 
dochodowego od osób prawnych!) oraz 

KAlININGTRAD

geograficznymi (kraj ten graniczy z Pol-
ską), to litwa jawi się jako doskonałe 
miejsce interesów dla polskiego biznesu. 
Nawet tego małego.
Państwa nadbałtyckie (wraz z Rosją) 
mają tańszą siłę roboczą niż w Polsce. 
Najbogatsza z nich Estonia ma uposa-
żenia pracownicze w przeliczeniu na 
osobę, w wysokości około 80% polskich 
standardów. 
Obecnie polski eksport do tych krajów 
to miliardy złotych. Przy o wiele mniej-
szym – maksymalnie 20% całości obrotu 
międzypaństwowego z Polską – impor-
cie. Jednocześnie nasz kraj jawi się tu 

jako ekonomiczna potęga, także z racji 
na inwestycje. Takie marki, jak Orlen, 
lotos czy też PZU, albo Mlekowita, są tu 
doskonale znane. 
Warto też zwrócić uwagę na do tej pory 
nieznany w naszym kraju, potencjał 
turystyczny tych krajów. Infrastruktura 
dorównuje polskiej. A ceny są jednak 
trochę niższe. Jednocześnie jest tu dużo 
bliżej niż do coraz modniejszych w Pol-
sce krajów śródziemnomorskich. Można 
więc do rosyjskiego Swietłogorska, litew-
skiej Połągi, łotewskiej Jurmali czy też 
estońskiej Parnawy wybrać się nawet na 
weekend. 
Wszystko więc przemawia za tym, byśmy 
pamiętali o naszych północnych sąsia-
dach i wiedzieli, że doskonały biznes 
można robić tuż za miedzą.
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firma zajmująca się sprze-
dażą markowej, białoruskiej 
wody mineralnej poszukuje 
dystrybutorów/importerów.

Kontakt: Mr Adomas Petrauskas
firma: JSC Informusa
Adres: Sauliu 39; Klaipeda lT-
92224; lithuania; tel: +370 46 313 
434; fax: +370 46 313 355
e-mail: adomas@informusa.lt 
www: www.informusa.lt
Język korespondencji: angielski, 
rosyjski, litewski

Producent ciastek, ciast i szarlotek 
poszukuje dystrybutorów/odbior-
ców swoich produktów.

Kontakt: Ms. Raimunda Vaznelienė
firma: Joint-stock company „Aneta 
tau”
Adres: Veiverių pl. 151; Kaunas 
lT- 46446; lithuania; tel: +370 37 
390462
e-mail: aneta_tau@hotmail.com 
www: aneta.uab.info

Język korespondencji: angielski, 
litewski

firma konstrukcyjno-budow-
lana poszukuje partnerów do 
współpracy oraz podejmie się roli 
podwykonawcy.

Kontakt: Mr Alvydas Valenti nas
firma: Ranga IV, UAB
Adres: A.Gostauto str. 12A; Vilnius 
lT-01108; lithuania; tel: +370 5 
2683658; fax: +370 5 2683682
e-mail: a.valenti nas@rangaiv.lt 
www: www.rangaiv.lt
Język korespondencji: angielski, 
litewski

firma oferująca produkty zdrowot-
ne (m. in. poduszki z łuskanej gry-
ki) poszukuje agentów/dystrybu-
torów swoich produktów. Kontakt 
z fi rmą poprzez litewskie Centrum 
euro Info w kaunasie.

Kontakt: Ms Zaneta Filonenkaite

firma: Euro Info Centre Kaunas
Adres: K. Donelaicio st. 8; 44213 
Kaunas; lithuania; tel: +370 37 
229212; fax: 370 37 208330
e-mail: zaneta.fi lonenkaite@cham-
bers.lt  
www: www.eic.lt
Język korespondencji: angielski, 
litewski

największy litewski producent 
włókien lnianych poszukuje fi rm 
zainteresowanych nawiązaniem 
współpracy handlowej. kontakt 
z fi rmą poprzez litewskie Centrum 
euro Info w kaunasie.

Kontakt: Ms Zaneta Filonenkaite
firma: Euro Info Centre Kaunas
Adres: K. Donelaicio st. 8; 44213 
Kaunas; lithuania; tel: +370 37 
229212; fax: 370 37 208330
e-mail: zaneta.fi lonenkaite@cham-
bers.lt 
www: www.eic.lt
Język korespondencji: angielski, 
litewski

Litewskie fi rmy w poszukiwaniu 
polskich partnerów

WIlNO
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na rynku usług edukacyjnych istnieje 
duża konkurencja. Co wyróżnia Pań-
stwa uczelnię i w jaki sposób próbuje 
ona przyciągnąć nowych studentów?

- Pytanie zawiera trafne, niepokojące 
stwierdzenie. Uczelnie, głównie tzw. 
niepubliczne, stały się rzeczywiście 
uczestnikami „rynku usług edukacyj-
nych”. Egzystencja i rozwój tych jedno-
stek naukowo-dydaktycznych zależy od 
praw tego rynku. Nasza uczelnia, nazy-
wana w języku prawnym „niepublicz-
ną”, służy celom publicznym, poprzez 
realizację programu państwowego pod 
ścisłym nadzorem Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej. Nie otrzymuje 
jednak żadnych pieniędzy od państwa 
(pomijając stypendia dla studentów). 
Osadzenie uczelni wyższych w realiach 
„rynku usług edukacyjnych” i „konku-
rencji” (zresztą nie zawsze uczciwej) 
jest pochodną utylitarnego pojmowa-
nia roli szkół wyższych, w których liczy 
się w zasadzie sprawność techniczna 
przy minimum materiału teoretycznego 
i standardowy program dostosowany 
do przeciętnych studentów. Staramy się 
jednak, by nasz student umiał nie tylko 
odpowiadać na zadawane mu pytania, 
lecz także wiedział, jakie pytania należy 
zadawać. Do końca będę wierny sta-
roświeckiemu ujęciu koncepcji uczelni 

wyższej jako źródła akademickiego 
wykształcenia i ośrodka oddziały-
wującego na środowiska kulturalne, 
naukowe, gospodarcze i kształcącego 
- proszę wybaczyć podniosły ton - elitę 
społeczeństwa.
Silną stroną naszej uczelni jest przede 
wszystkim wysoko kwalifikowana i za-
trudniona na stałe kadra naukowo-dy-
daktyczna, gwarantująca wysoką jakość 
kształcenia. Dobrze wygląda także 
nowoczesna wewnętrzna organizacja 
uczelni i jej finansowa stabilność. Głów-
nie dzięki tym czynnikom zyskaliśmy 
uznanie wielu kandydatów na studia.

Jaka jest w tych realiach rola rektora? 

Edukacja dla rynku pracy
z PROF. zW. dR. hAB. jERzyM MłyNARCzykIEM, REkTOREM WyżSzEj SzkOły AdMINISTRACjI 

I BIzNESU IM. E. kWIATkOWSkIEgO W gdyNI, ROzMAWIA dOROTA kORBUT.

Express Biznesu /  EdUkACjA

ZDJĘCIA:  materiały prasowe WsAiB



Musi chyba być nie tylko nauczycie-
lem akademickim, ale także wizjone-
rem i sprawnym menedżerem? 

- Rektor jest oczywiście pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym, lecz musi 
być także wizjonerem. Planujemy 
nowe oferty edukacyjne, modernizację 
kampusu i inwestycje w wyposażenie, 
a także dalsze wzmocnienie kadry 
naukowej i usprawnienie procesu 
dydaktycznego. W obliczu niespoty-
kanego dotąd w dziejach świata roz-
woju technicznego, organizacyjnego, 
społecznego i stosunków politycznych 
staramy się ukazywać naszym studen-
tom, co może czekać ich za kilka lat, 
po ukończeniu studiów. Co do umie-
jętności menedżerskich wystarczy, by 
rektor umiał skupić wokół siebie wyso-
ce sprawnych menedżerów o cechach 
wizjonerskich. To się udało naszej 
uczelni. 

A jakim człowiekiem jest rektor 
w wolnym czasie? Czy wówczas także 
zajmują go wyłącznie sprawy po-

kroju zawodowego, czy też znajduje 
chwile na rozwijanie własnych pasji 
i zamiłowań?

- Nie lubię okropnego pojęcia „spę-
dzanie czasu”, nie znam też, niestety, 
pojęcia „wolnego czasu”. Poza swymi 
naukowymi, dydaktycznymi i admini-
stracyjnymi obowiązkami na uczelni, 
jestem członkiem powołanej przez 
prezesa Rady Ministrów Komisji legi-

slacyjnej Prawa Morskiego, prezesem 
Międzynarodowego Sądu Arbitrażo-
wego w Gdyni i czynnym międzyna-
rodowym arbitrem gospodarczym, 
przewodniczącym Rady Programowej 
TVP Gdańsk, a także Mistrzem Kapituły 
Rady Miasta Gdańska przyznającej me-
dale Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja 
II. A tematy głębszych rozmyślań to 
polityka, historia najnowsza, muzyka 
klasyczna, wybrane dzieła poetyckie. 

Express Biznesu /  EdUkACjA
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Hala usytuowana będzie na terenie 
kampusu Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku.
AWFiS, reprezentowana przez prof. 
nadzw. dr. hab. Waldemara Moskę, rek-
tora uczelni oraz   Starogardzkie Przed-
siębiorstwo Budowlane S-Bud S.A,. 
reprezentowane przez zarząd spółki 
– Halinę Ceynowę, prezes zarządu 
i Zbigniewa łojka, wiceprezesa, podpi-
sały umowę formalnie rozpoczynającą 
budowę Hali leszka Blanika Centrum 
Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS. 
Koszt robót budowlanych wyniesie 
niemal 20 mln zł. Ponad 17 mln zł po-
chodzi z dotacji Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Około 1,7  mln 
zł to środki od miasta Gdańska, a po-
została część pochodzi z Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego. Planowany 
termin zakończenia budowy to koniec 
2016 roku.
Celem inwestycji jest zapew nienie 
zawodnikom optymalnych warunków 
treningowych. Ponadto – jak sama 
nazwa wskazuje – Hala leszka Blanika 
Centrum In nowacyjno-Wdrożeniowe 
AWFiS służyć będzie także badaniom 
naukowym związanym ze sportami 
gimnastycznymi.
- Poprzez budowę tego obiektu zostaną 
wzmocnione możliwości dydaktyczne, 
naukowe i sportowe AWFiS – mówi 

prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. 
- A osoba posła leszka Blanika, złotego 
medalisty Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie, gwarantuje znakomite osiągnięcia 
w przyszłości. 
Dodać należy, że leszek Blanik, decyzją 
Polskiego Związku Gimnastycznego, 
został trenerem głównym Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w gimnasty-
ce sportowej mężczyzn, czyli trenerem 
kadry narodowej.
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich ma 
ruszyć 1 lipca 2015 roku – mówi leszek 
Blanik. – Moim zadaniem jest zorgani-
zowanie ośrodka oraz sprowadzenie do 
niego kadry narodowej w gimnastyce 
sportowej mężczyzn.

centrum dla 
nauki i sportu

BUdOWA hALI LESzkA BLANIkA CENTRUM INNOWACyjNO - WdROżENIOWEgO AWFIS zOSTAłA 

OFICjALNIE ROzPOCzęTA.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  Beata zarach, AWFis

BARBARA STANISłAWISZYN, PREZES POlSKIEGO ZWIąZKU GIMNASTYCZNEGO, 
PROF. WAlDEMAR MOSKA, REKTOR AWFIS ORAZ lESZEK BlANIK, POSEł NA SEJM RP

Express Biznesu /  EdUkACjA
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Konferencja odbyła się w Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicznym. 
Organizatorzy wydarzenia, Ministerstwo 
Gospodarki i Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, do uczestnictwa zaprosili 
uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców 
i samorządowców z województw, na te-
renie których PSSE prowadzi działalność, 
czyli pomorskiego, kujawsko-pomorskie-
go i zachodniopomorskiego. 
W konferencji wzięła udział Ilona 
Antoniszyn–Klik, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Gospodarki, przedsta-
wiciele urzędów marszałkowskich oraz 
kuratorzy oświaty i wychowania z trzech 
województw. Gospodarzem spotkania 
była Teresa Kamińska, prezes zarządu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej sp. z o.o. 
- Oferta edukacyjna szkół zawodowych 
w Polsce nie zawsze odpowiada wymo-
gom rynku pracy. Tworzenie warunków 
rozwoju nowoczesnego szkolnictwa za-
wodowego jest zadaniem pilnym, a za-
razem długofalowym i wymagającym 
współdziałania nie tylko władz oświato-
wych i samorządów ale przede wszyst-

kim przedsiębiorców i samych szkół 
– powiedziała Teresa Kamińska.
Informację o stanie szkolnictwa zawo-
dowego w województwie pomorskim 
przekazał wicemarszałek Krzysztof 
Trawicki. Zwrócił uwagę na pozytywy 
i niedociągnięcia. Co prawda istnieją 
przykłady dobrej współpracy szkół za-
wodowych z pracodawcami – np. Zespół 
Szkół łączności w Gdańsku, Państwowe 
Szkoły Budownictwa w Gdańsku, współ-
praca starostwa kwidzyńskiego jako 
organu założycielskiego dla szkolnictwa 
zawodowego z International Paper Kwi-
dzyn, ale to wciąż wyjątki, a nie reguła. 
Podobnie wygląda sytuacja w innych 
województwach.
- Na rozwój kształcenia zawodowego 
w ramach RPO WP 2014 – 2020 samo-
rząd województwa pomorskiego planuje 
przeznaczyć 76,5 mln euro – poinfor-
mował wicemarszałek Trawicki. - W tym 
ponad 51,5 mln euro z EFRR na działania 
związane z modernizacją infrastruktury 
szkół zawodowych prowadzone w ra-
mach przedsięwzięcia wynikającego 
z Regionalnego Programu Strategicz-

nego Aktywni Pomorzanie. Wartością 
dodaną planowanych zmian będzie 
wypracowanie trwałej współpracy pra-
codawców z z organami prowadzącymi 
i szkołami zawodowymi, co powinno 
przełożyć się na sprawne reagowanie 
szkół zawodowych na zmiany zachodzą-
ce na rynku pracy.
Podczas konferencji nastąpiło uroczyste 
podpisanie deklaracji przystąpienia do 
Strefowego Klastra Edukacyjnego przez 
nowe instytucje. Klaster powołany został 
do życia 8 grudnia 2014 r., a jego  sy-
gnatariuszami byli: Pomorska SSE (ko-
ordynator klastra), Fundacja Pozytywne 
Inicjatywy z Pucka oraz Pomorska Izba 
Rzemieślnicza MŚP. Misją klastra jest 
łączenie potencjału gospodarczego, edu-
kacyjnego i naukowego na rzecz szeroko 
pojętego kształcenia ze szczególnym 
uwzględnieniem szkolnictwa zawodo-
wego dla potrzeb gospodarki i lokalnych 
rynków pracy.
W trakcie konferencji zaprezentowano 
dobre praktyki w zakresie szkolnictwa 
zawodowego firm działających na tere-
nie PSSE. 

Nobilitacja kształcenia 
zawodowego

dzIAłANIA NA RzECz POdNOSzENIA jAkOŚCI kSzTAłCENIA zAWOdOWEgO dOSTOSOWANEgO dO 

POTRzEB RyNkU PRACy Były TEMATEM kONFERENCjI „STAWIAMy NA SzkOLNICTWO zAWOdOWE”.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  materiały prasowe
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Prof. Dr hAB. 
PIotr JĘDrZeJowICZ, 
rektor Akademii Morskiej w Gdyni:
 
- Do najpopularniejszych kierunków 
należą nawigacja, transport oraz 
towaroznawstwo. Sądzę, że w naj-
bliższych latach zachowają one swoją 
popularność, choć napotkają silną 
konkurencję ze strony elektrotechni-
ki, elektroniki oraz mechaniki i budo-
wy maszyn. Absolwenci naszej uczelni 
nie mają problemów z odnalezieniem 
się na rynku pracy. Dzięki swoim 
kompetencjom, umiejętnościom 
praktycznym oraz dyplomom oficera 
marynarki handlowej, zdobywanym 
równolegle do dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, absolwenci Akade-
mii Morskiej w Gdyni są bardzo do-
brze postrzegani przez pracodawców. 
Obserwujemy oczywiście losy absol-
wentów oraz rynki pracy. Wiemy, że 
liczba osób zatrudnionych we flocie 
światowej stale rośnie oraz, że popyt 
na inżynierów przygotowanych do 
pracy na statkach w żegludze między-
narodowej będzie przez wiele jeszcze 
lat przewyższać podaż.

Edukacja na przyszłość
zAPyTALIŚMy REkTORóW Szkół WyżSzyCh, jAkIE kIERUNkI CIESzą SIę NAjWIękSzą POPULARNO-

ŚCIą, A jAkIE – W PROgNOzACh – Będą NAjPOPULARNIEjSzE zA kILkA LAT.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Prof. Zw. Dr. hAB. 
JerZy MłynArCZyk, 
rektor Wyższej Szkoły Administracji 
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni:

- Tradycyjnie popularny jest 
kierunek Zarządzanie i zawarte 
w nim kilkanaście specjalności. 
Zainteresowanie budzą też: Bez-
pieczeństwo Wewnętrzne, w tym 
Kryminalistyka i Kryminologia 
oraz Służby Specjalne i Policyjne, 
a także kierunek logistyka. Od-
notowujemy wzrost popularności 
jednolitych magisterskich studiów 
prawniczych. Uczelnia przewiduje 
uruchomienie kilku nowych kie-
runków, a także rozwój zapocząt-
kowanych już zajęć prowadzonych 
w językach obcych.
Ogromną troską uczelni jest to, 
by nasi absolwenci szli do pracy, 
a nie na bezrobocie. Prowadzimy 
w związku z tym naukowe badania 
rynkowe, a także utrzymujemy 
ścisłe kontakty ze środowiskami 
gospodarczymi, organizacjami pra-
codawców, korzystając z ich analiz 
i doradztwa. Dotyczy to także nie-
których ośrodków zagranicznych. 
Warto wspomnieć, że ponad 90% 
naszych studentów niestacjonar-
nych jest aktywnych zawodowo. 
Ich uczestnictwo w rynku pracy 
jest także ważnym źródłem infor-
macji o bieżących i przyszłych po-
trzebach gospodarki, administracji 
państwowej, samorządu i innych 
dziedzin życia.

Prof. Dr hAB. InŻ. 
henryk krAwCZyk,
rektor Politechniki Gdańskiej:
 
- Obecnie najbardziej popularne 
kierunki studiów to: geodezja i kar-
tografia, informatyka, gospodarka 
przestrzenna, transport, inżynieria 
materiałowa. 
Za kilka lat nadal będzie się liczyła so-
lidna wiedza, umiejętności spostrze-
gania rzeczywistości czy logicznego 
wnioskowania. Intuicyjnie wydaje się, 
że nastąpi dalszy rozwój kierunków 
interdyscyplinarnych takich jak: ener-
getyka + technologie informacyjne, 
elektronika + medycyna, czy infor-
matyka + socjologia + psychologia, 
itp. Wiele zależeć będzie od nowych 
wyników w nauce i technice. Obecnie 
obserwuje się rozwój inteligentnych 
pojazdów, inteligentnych budowli, 
kreatywnych automatów, czy cyfro-
wych dokumentów. Świat rzeczywisty 
coraz bardziej splata się ze światem 
wirtualnym, tym samym wielkie zna-
czenie będzie miała inżynieria wiedzy, 
mądre zarządzanie czy administracja 
cyfrowa.

Prof. nADZw. Dr hAB. 
wAlDeMAr MoskA, 
rektor Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku:

- W Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu największym zaintere-
sowaniem cieszy się Fizjoterapia, na 
którą w tym roku na studia stacjo-
narne startowało około 10 osób na 
jedno miejsce. Na pozostałe kierun-
ki, czyli Wychowanie fizyczne, Sport 
oraz Turystykę i rekreację także było 
dużo chętnych, w związku z czym 
możemy powiedzieć, że w tym roku 
niż demograficzny nas nie dotknął. 
W przypadku kierunku Turystyka 
i rekreacja (studia stacjonarne) 
udało nam się wypełnić limit przy-
jęć, choć chętnych, w porównaniu 
z kierunkami Wychowanie fizyczne 
i Sport było najmniej, ponieważ inne 
uczelnie w Trójmieście także oferują 
ten kierunek. W przypadku studiów 
niestacjonarnych, które są płatne, 
konieczna była dodatkowa rekru-
tacja na kierunkach Wychowanie 
fizyczne oraz Turystyka i rekreacja.
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Prof. Dr hAB. 
PIotr JĘDrZeJowICZ, 
rektor Akademii Morskiej w Gdyni:
 
- Do najpopularniejszych kierunków 
należą nawigacja, transport oraz 
towaroznawstwo. Sądzę, że w naj-
bliższych latach zachowają one swoją 
popularność, choć napotkają silną 
konkurencję ze strony elektrotechni-
ki, elektroniki oraz mechaniki i budo-
wy maszyn. Absolwenci naszej uczelni 
nie mają problemów z odnalezieniem 
się na rynku pracy. Dzięki swoim 
kompetencjom, umiejętnościom 
praktycznym oraz dyplomom ofi cera 
marynarki handlowej, zdobywanym 
równolegle do dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, absolwenci Akade-
mii Morskiej w Gdyni są bardzo do-
brze postrzegani przez pracodawców. 
Obserwujemy oczywiście losy absol-
wentów oraz rynki pracy. Wiemy, że 
liczba osób zatrudnionych we fl ocie 
światowej stale rośnie oraz, że popyt 
na inżynierów przygotowanych do 
pracy na statkach w żegludze między-
narodowej będzie przez wiele jeszcze 
lat przewyższać podaż.

Edukacja na przyszłość
zAPyTALIŚMy REkTORóW Szkół WyżSzyCh, jAkIE kIERUNkI CIESzą SIę NAjWIękSzą POPULARNO-

ŚCIą, A jAkIE – W PROgNOzACh – Będą NAjPOPULARNIEjSzE zA kILkA LAT.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Prof. Zw. Dr. hAB. 
JerZy MłynArCZyk, 
rektor Wyższej Szkoły Administracji 
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni:

- Tradycyjnie popularny jest 
kierunek Zarządzanie i zawarte 
w nim kilkanaście specjalności. 
Zainteresowanie budzą też: Bez-
pieczeństwo Wewnętrzne, w tym 
Kryminalistyka i Kryminologia 
oraz Służby Specjalne i Policyjne, 
a także kierunek logistyka. Od-
notowujemy wzrost popularności 
jednolitych magisterskich studiów 
prawniczych. Uczelnia przewiduje 
uruchomienie kilku nowych kie-
runków, a także rozwój zapocząt-
kowanych już zajęć prowadzonych 
w językach obcych.
Ogromną troską uczelni jest to, 
by nasi absolwenci szli do pracy, 
a nie na bezrobocie. Prowadzimy 
w związku z tym naukowe badania 
rynkowe, a także utrzymujemy 
ścisłe kontakty ze środowiskami 
gospodarczymi, organizacjami pra-
codawców, korzystając z ich analiz 
i doradztwa. Dotyczy to także nie-
których ośrodków zagranicznych. 
Warto wspomnieć, że ponad 90% 
naszych studentów niestacjonar-
nych jest aktywnych zawodowo. 
Ich uczestnictwo w rynku pracy 
jest także ważnym źródłem infor-
macji o bieżących i przyszłych po-
trzebach gospodarki, administracji 
państwowej, samorządu i innych 
dziedzin życia.

Prof. Dr hAB. InŻ. 
henryk krAwCZyk,
rektor Politechniki Gdańskiej:
 
- Obecnie najbardziej popularne 
kierunki studiów to: geodezja i kar-
tografi a, informatyka, gospodarka 
przestrzenna, transport, inżynieria 
materiałowa. 
Za kilka lat nadal będzie się liczyła so-
lidna wiedza, umiejętności spostrze-
gania rzeczywistości czy logicznego 
wnioskowania. Intuicyjnie wydaje się, 
że nastąpi dalszy rozwój kierunków 
interdyscyplinarnych takich jak: ener-
getyka + technologie informacyjne, 
elektronika + medycyna, czy infor-
matyka + socjologia + psychologia, 
itp. Wiele zależeć będzie od nowych 
wyników w nauce i technice. Obecnie 
obserwuje się rozwój inteligentnych 
pojazdów, inteligentnych budowli, 
kreatywnych automatów, czy cyfro-
wych dokumentów. Świat rzeczywisty 
coraz bardziej splata się ze światem 
wirtualnym, tym samym wielkie zna-
czenie będzie miała inżynieria wiedzy, 
mądre zarządzanie czy administracja 
cyfrowa.

Prof. nADZw. Dr hAB. 
wAlDeMAr MoskA, 
rektor Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku:

- W Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu największym zaintere-
sowaniem cieszy się Fizjoterapia, na 
którą w tym roku na studia stacjo-
narne startowało około 10 osób na 
jedno miejsce. Na pozostałe kierun-
ki, czyli Wychowanie fi zyczne, Sport 
oraz Turystykę i rekreację także było 
dużo chętnych, w związku z czym 
możemy powiedzieć, że w tym roku 
niż demografi czny nas nie dotknął. 
W przypadku kierunku Turystyka 
i rekreacja (studia stacjonarne) 
udało nam się wypełnić limit przy-
jęć, choć chętnych, w porównaniu 
z kierunkami Wychowanie fi zyczne 
i Sport było najmniej, ponieważ inne 
uczelnie w Trójmieście także oferują 
ten kierunek. W przypadku studiów 
niestacjonarnych, które są płatne, 
konieczna była dodatkowa rekru-
tacja na kierunkach Wychowanie 
fi zyczne oraz Turystyka i rekreacja.
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Obie strony zobowiązały się solidarnie 
współpracować i wzajemnie wspierać 
w zakresie realizacji przedsięwzięć 
sportowych, rekreacyjnych, naukowych 
i edukacyjnych, pozostających w za-
kresie ich celów statutowych. Akade-
mia Wychowania Fizycznego i Sportu 
objęła patronat naukowy nad klasą 
„menadżer sportu”, zobowiązując się 
do udzielania wsparcia metodycznego 

nauczycielom ZSSO w zakresie realizacji 
programu z przedmiotów związanych 
z profilem klasy, a także umożliwiania 
uczniom i nauczycielom ZSSO udziału 
w konferencjach naukowych i zajęciach 
organizowanych przez AWFiS.
Z kolei ZSSO zobowiązało się do umożli-
wienia prowadzenia badań naukowych 
pracownikom, doktorantom i studen-
tom AWFiS na terenie szkoły.

Porozumienie 
ZSSO i AWFiS
PROF. dR hAB. WALdEMAR MOSkA, REkTOR AkAdEMII WyChO-

WANIA FIzyCzNEgO I SPORTU W gdAńSkU ORAz MAREk PRUSAk, 

dyREkTOR zESPOłU SPORTOWyCh Szkół OgóLNOkSzTAłCą-

CyCh W gdyNI, POdPISALI UMOWę O WSPółPRACy.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  mat. pras. zssO w Gdyni

Ciekawi goście i trudne tematy 
są w tym przypadku kluczem. 
Kolejna edycja odbyła się pod ha-
słem „Zdrowe miejsce pracy” na 
Wydziale Nauk Społecznych UG. 
Konferencję otworzyła prof. UG, dr 
hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, 
dziekan Wydziału Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Gdańskiego. 
O zjawisku „work-life balance” czyli 
równowadze praca-życie i kosztach 
jej braku mówił dr Zdzisław Niec-
karz z Instytutu Psychologii UG. 
Z kolei dr Zbigniew Canowiecki, 
prezes Pracodawców Pomorza, 
poświęcił uwagę szeroko pojętej 
trosce o pracownika i relacje bizne-
su z otoczeniem. 
- CSR jest to społeczna odpowie-
dzialność biznesu – tłumaczył 
Zbigniew Canowiecki. - Musimy 
pamiętać, że ona nie jest kosztem! 
Jest za to źródłem wzrostu wydaj-
ności oraz innowacyjności pracy. 
Obszary CSR są już od 20 lat okre-
ślane w wielu dokumentach. Wy-
powiedziała się na ten temat Komi-
sja Europejska w postaci Zielonej 
Księgi i standardów ISO, wdraża-
nych przez przedsiębiorstwa. 
- Przedsiębiorca musi sobie zdawać 
sprawę, że więcej czerpie niż daje 
– podkreślił prezes Canowiecki. - 
I zawsze jest dłużnikiem otoczenia. 
To, że płaci podatki, nie znaczy 
automatycznie, że wszystko mu 
się należy. Musi czuć się odpowie-
dzialny za tę swoją małą Ojczyznę, 
w której funkcjonuje. 

Biznes 
odpowiedzialny 
społecznie
zdROWE MIEjSCE PRACy 

ByłO TEMATEM kOLEjNEj 

EdyCjI kONFERENCjI „NA-

UkA I BIzNES”, ORgANIzO-

WANEj NA UNIWERSyTECIE 

gdAńSkIM. 
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Tylko dla 
zawodowców
W RAMACh TygOdNIA zAWOdOWCA NASTąPIłO POdPISANIE 

POROzUMIENIA MIędzy CENTRUM kSzTAłCENIA zAWOdOWEgO 

I USTAWICzNEgO NR 2 W gdAńSkU A gRUPą LOTOS. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  Anna Kłos

Dzięki niemu szkoła przygotuje wykwa-
lifikowaną kadrę dla jednego z najwięk-
szych pracodawców Pomorza. Poro-

zumienie podpisała Barbara Mizerska 
(dyrektor CKZiU nr 2) i Joanna Tyszka, 
dyrektor biura zarządzania zasobami 

OD lEWEJ: JOANNA TYSZKA, DYREKTOR BIURA ZARZąDZANIA ZASOBAMI lUDZKIMI W lOTO-
SIE, PIOTR KOWAlCZUK, WICEPREZYDENT GDAńSKA, BARBARA MIZERSKA, DYREKTOR  CKZIU

ludzkimi w lotosie. 
– Taka współpraca przynosi korzyści obu 
stronom – mówiła dyrektor Mizerska, 
nawiązując do wieloletniej współpracy 
szkoły z Grupą lotos i innymi praco-
dawcami. – Firmy mogą liczyć na przy-
szłych pracowników, a szkoła zapewnia 
swoim uczniom odpowiednie warunki 
kształcenia, jak najbardziej zbliżone do 
wymagań, które postawi przed nimi 
rzeczywistość. 
Szkoła ma dawne tradycje współpracy 
z tym przedsiębiorstwem. Pierwsza umo-
wa z lOTOSEM została podpisana w roku 
1970. 
–  Chcemy, by jak najwięcej młodych 
ludzi wybierało szkolnictwo zawodowe – 
podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 
Dzięki podpisanemu porozumieniu, 
program współpracy między Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 2 w Gdańsku a Grupą lotos zostanie 
poszerzony. Opieką przedsiębiorstwa 
zostaną objęte trzy kierunki zawodo-
we: technolog przerobu ropy naftowej 
(nowy kierunek otworzony przez szkołę), 
technik laborant i technik ochrony śro-
dowiska. Będzie możliwość odbywania 
przez uczniów miesięcznych praktyk 
w lOTOSIE i finansowanie przez tę firmę 
stypendiów. Będzie mógł je otrzymać 
jeden uczeń lub uczennica z każdej kla-
sy czteroletniego technikum w trzech 
specjalnościach, czyli w sumie 12 osób. 
Stypendia w wysokości 1 tys. złotych 
będą wypłacane raz w roku szkolnym. 
Stypendyści będą uprzywilejowani przy 
ewentualnym ubieganiu się o zatrudnie-
nie w tej firmie.

W ramach Tygodnia Zawodowca, tytułem 
Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole 
Zawodowej i okolicznościową statuetką, 
zostali wyróżnieni przedsiębiorcy i instytu-
cje, które od lat systematycznie wspierają 
szkolnictwo zawodowe i starają się, aby 
absolwenci byli jak najlepiej przygotowani 
do wejścia na rynek pracy. 

Nominacji było łącznie 34, jednak nomi-
nowanych przez szkoły było 31 praco-
dawców, ponieważ troje pracodawców 
zostało zgłoszonych przez więcej, niż jedną 
szkołę. Spośród nominacji, podzielonych 
na siedem branż, wyłoniono siedmioro 
laureatów i przyznano Grand Prix, którą 
otrzymały Gdańskie Zakłady Teleelektro-

Nagrody dla pracodawców niczne „TElKOM-TElMOR” (zwyciężyły 
także w kategorii firm elektryczno-elektro-
nicznych). 
- Spotykamy się, by podziękować tym 
wszystkim, dzięki którym gdańskie szkoły 
zawodowe mogą kształcić w nowocze-
snych warunkach – podkreślał Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska 
ds. polityki społecznej, który pełnił rolę 
gospodarza uroczystości i wręczał statuet-
ki wyróżnionym, dziękując jednocześnie 
wszystkim nominowanym za systematycz-
ną współpracę z gdańskimi szkołami.

TEKST: Anna Kłos

Express Biznesu /  EdUkACjA
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Express Biznesu /  WARMIA I  MAzURy

Nagrodę przyznano za koncepcję i reali-
zację Pętli Żuławskiej. Projekt uznano za 
wzorcowy przykład organizacji przestrze-
ni wodnej sąsiadujących regionów. 
Nagrodę indywidualną Przyjaznego 
Brzegu w kategorii „Nowe i gruntownie 
zmodernizowane przystanie, zbudowa-
ne przez lokalne samorządy”, otrzymało 
także Braniewo. Miasto doceniono za 
nową przystań na rzece Pasłęce.
Organizatorem konkursu było Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

Honorowy patronat objął minister spor-
tu i turystyki, fundator nagrody Grand 
Prix. Konkursowi patronowali także: 
minister infrastruktury i rozwoju, prezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej i prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji 
konkursu i wręczenie nagród miało miej-
sce podczas Targów Sportów i Rekreacji 
„Wiatr i Woda” w Centrum Wystawien-
niczym w Warszawie.  
Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycz-

nie i przyrodniczo droga wodna, łącząca 
ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej 
Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, 
Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej 
– Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskie-
go, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody 
Zalewu Wiślanego. W ramach realizacji 
projektu, wzdłuż szlaków wodnych Pętli 
Żuławskiej zmodernizowano i zbudo-
wano sieć portów, przystani żeglarskich 
i pomostów cumowniczych o najwyższej 
jakości.

Nagroda 
dla Pętli Żuławskiej

URząd MARSzAłkOWSkI WOjEWódzTWA POMORSkIEgO, WRAz z URzędEM MARSzAłkOWSkIM 

WOjEWódzTWA WARMIńSkO-MAzURSkIEgO, UzySkAły gRANd PRIX NAgROdy PRzyjAzNEgO 

BRzEgU 2014.

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe:  UM Elbląg
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- Chcemy, aby ta marka, jako znak towa-
rowy, była chroniona na otwartym euro-
pejskim rynku, a certyfikat to gwarantuje 
– tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, mar-
szałek województwa. - Znak towarowy 
został zarejestrowany w Urzędzie Harmo-
nizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.
Uzyskanie rejestracji jest konsekwencją 
projektu „Produkt z Warmii i Mazur”.  
- Celem projektu jest identyfikacja pro-
duktów, usług, wydarzeń charakterystycz-
nych dla Warmii i Mazur, z których jeste-
śmy znani i którymi chcemy się chwalić 
– dodaje marszałek. – Z takiego sposobu 
wspierania własnej przedsiębiorczości 
słynie już włoska Umbria czy francuska 
Bretania. Projekt ma wzmocnić identyfi-
kację regionu i jego markę, a w rezultacie 
przełożyć się na tutejszą gospodarkę 
i rynek pracy.
Do tej pory o regionie głośno było w kra-
ju i za granicą dzięki udziałowi w konkur-
sie na 7 Nowych Cudów Natury. Samo-

rząd województwa jest także partnerem 
w biznesie, nie tylko poprzez wsparcie 
przedsiębiorców środkami europejskimi, 
ale także promocję gospodarczą. Realizo-
wane kampanie promocji gospodarczej 
aktualnie kierowane są głównie do in-
westorów z krajów skandynawskich, do 
Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Zało-
żeniem nowego projektu jest stworzenie 
i wypromowanie regionalnego produktu 
rozumianego jako znak „Produkt Warmia 
Mazury”. Są już pierwsze efekty, 107 firm 
z regionu postarało się o ten znak dla 120 
produktów, usług czy wydarzeń.
- Kupujmy nasze wyroby, korzystajmy 
z usług oferowanych przez nasze firmy, 

bywajmy na organizo-
wanych u nas impre-
zach, wspierajmy tutej-
szą przedsiębiorczość. 
Bądźmy regionalnymi 
patriotami – apeluje 
marszałek Brzezin.

Express Biznesu /  WARMIA I  MAzURy

W granice WMSSE zostały włączone 
tereny w województwie warmińsko-
mazurskim (Elbląg, Morąg, Nowe 
Miasto lubawskie, Olsztynek) oraz wo-
jewództwie mazowieckim (Pomiechó-
wek). W wyniku zmian powierzchnia 
strefy zwiększyła się do 1057 ha.
Na 55,4 ha prywatnych gruntów 
w woj. warmińsko-mazurskim mają 
być zrealizowane cztery inwestycje, 
polegające na modernizacji i rozbu-
dowie istniejących zakładów. Trzy 
dotyczą firm z branży meblarskiej: 
Żuławskiej Fabryki Mebli w Elblągu, 
Paged-Sklejka S.A. w Morągu i MM 
Szynaka-Interline w lidzbarku War-

mińskim. Czwartym inwestorem jest 
producent przetworów owocowych 
i warzywnych Tymbark-MWS w Olsz-
tynku. łącznie te firmy mają zainwe-
stować prawie 285 mln zł, stworzyć 
406 etatów i utrzymać 1060 miejsc 
pracy. Wszystkie te inwestycje są zwią-
zane z tzw. inteligentnymi specjaliza-
cjami Warmii i Mazur.
Strefą objęte zostało również 8,3 ha 
gruntów należących do mazowieckiej 
gminy Pomiechówek, gdzie utworzono 
kolejną już 30 Podstrefę WMSSE. Są 
to atrakcyjne tereny, ze względu na 
bliskie sąsiedztwo Portu lotniczego 
Warszawa Modlin.

Większa 
strefa specjalna
RAdA MINISTRóW zdECydOWAłA O ROzSzERzENIU WARMIńSkO-

MAzURSkIEj SPECjALNEj STREFy EkONOMICzNEj O PONAd 63 hA. 

ROZSZERZENIE W-MSSE POZWOlI M.IN NA ROZBUDOWę ŻUłAWSKIEJ FABRYKI MEBlI

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: RK-Media Rafał Kadłubowski

NA UNIWERSyTECIE WAR-

MIńSkO-MAzURSkIM 

W OLSzTyNIE WRęCzONO 

NAgROdy zA NAjLEPSzE IN-

NOWACyjNE ROzWIązANIA 

PRzydATNE dLA BIzNESU. 

Uroczystość była częścią semina-
rium „Najlepsze przykłady innowa-
cyjnych rozwiązań B+R w firmach”.
W ostatnich dwóch latach, działają-
ce przy olsztyńskim uniwersytecie 
Centrum Innowacji i Transferu 
Wiedzy, zrealizowało dwa projekty 
stażowo-szkoleniowe, mające na 
celu stworzenie przez pracowni-
ków uczelni nowych rozwiązań 
przydatnych dla przedsiębiorców. 
Innowacyjne rozwiązania dotyczyły 
czterech kluczowych dla regionu 
Warmii i Mazur specjalizacji: tury-
styki, branży informatyczno-tele-
komunikacyjnej, spożywczej oraz 
meblarstwa. W latach 2012-2014 
w projekcie „Regionalny transfer 
wiedzy z nauki do biznesu” wzięło 
udział 50 naukowców z UWM i 10 
biznesmenów. W kolejnej edycji do 
projektu przystąpiła podobna liczba 
naukowców, ale aż 40 firm.
Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020 mocno stawia na 
promocję innowacji, szczególnie 
w tzw. inteligentnych specjaliza-
cjach (dziedziny, na których opiera 
się gospodarka regionu). Będzie 
się liczyć nie tylko dobry pomysł 
zaproponowany przez naukowców, 
ale przede wszystkim zastosowanie 
go w praktyce. Jest o co walczyć, 
bo w nowym RPO aż 600 mln euro 
przeznaczonych jest właśnie na 
rozwój innowacyjności i przed-
siębiorczości (z tego ok. 340 mln 
euro ma trafić bezpośrednio do 
przedsiębiorstw).

Współpraca 
nauki 
z biznesem

Wspólnotowy 
znak towarowy

PROdUkT WARMIA MAzURy TO PIERWSzy WSPóLNOTOWy zNAk TOWAROWy, kTóREgO WłAŚCICIE-

LEM jEST SAMORząd WOjEWódzTWA WARMIńSkO-MAzURSkIEgO. 

TEKST: Rafał Kadłubowski 

Wartość projektu wynosi ponad 3 mln 
zł, z czego ponad 2,7 mln zł pochodzić 
będzie z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.
Nowe urządzenia mają usprawnić 
funkcjonowanie dotychczas działającej 
instalacji sortowniczej, a tym samym 
zwiększyć wydajność procesu odzy-

sku odpadów. Rozbudowa instalacji 
wpłynie na ograniczenie ilości odpa-
dów składowanych, poprawę jakości 
odzyskiwanych odpadów oraz jakości 
warunków pracy w ZUO.
Umowę o dofinansowanie, w obec-
ności m. in. Witolda Wróblewskiego, 
prezydenta Elbląga, podpisali Marian 

Inwestycja w ZUO w Elblągu
zAkłAd UTyLIzACjI OdPAdóW W ELBLągU POzySkAł dOFINAN-

SOWANIE NA zAkUP URządzEń SPECjALISTyCzNyCh dO SE-

gREgACjI OdPAdóW. 

Wojtkowski, dyrektor elbląskiego ZUO 
oraz Adam Krzyśków, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
- To kolejny etap rozbudowy elbląskie-
go ZUO – podkreślał podczas podpi-
sania umowy prezydent Witold Wró-
blewski. - W ostatnich latach za prawie 
80 milionów złotych stworzyliśmy 
w naszym mieście nowoczesny system 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
Jestem dumny, bo w sprawie gospodar-
ki odpadami Elbląg stał się liderem nie 
tylko w regionie, ale również w kraju. 
Gratuluję zdobycia kolejnych środków 
unijnych i życzę powodzenia w realizacji 
projektu. 

,,Projekt Produkt Warmii i Mazur 
stanowi kontynuację i uzupełnienie 
projektów, które jako urząd realizu-
jemy już od lat - wskazujemy najlep-
sze produkty i usługi Warmii i Ma-
zur, przyznajemy Nagrody Jakości, 
realizujemy przedsięwzięcia ukie-
runkowane na promocję gospodar-
czą i wspierające przedsiębiorców 
z naszego województwa. Poprzez 
przyznanie certyfikatu Produkt War-
mii i Mazur dajemy też konsumen-
tom jasny sygnał, że oznakowany 
produkt lub usługa są najwyższej 
jakości, są też związane z regionem, 
dlatego poprzez ich zakup wspierani 
są nasi lokalni przedsiębiorcy.”

Jasny sygnał
rADosłAw ZAwADZkI, 
dyrektor Departamentu 
Koordynacji Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie
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- Chcemy, aby ta marka, jako znak towa-
rowy, była chroniona na otwartym euro-
pejskim rynku, a certyfikat to gwarantuje 
– tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, mar-
szałek województwa. - Znak towarowy 
został zarejestrowany w Urzędzie Harmo-
nizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.
Uzyskanie rejestracji jest konsekwencją 
projektu „Produkt z Warmii i Mazur”.  
- Celem projektu jest identyfikacja pro-
duktów, usług, wydarzeń charakterystycz-
nych dla Warmii i Mazur, z których jeste-
śmy znani i którymi chcemy się chwalić 
– dodaje marszałek. – Z takiego sposobu 
wspierania własnej przedsiębiorczości 
słynie już włoska Umbria czy francuska 
Bretania. Projekt ma wzmocnić identyfi-
kację regionu i jego markę, a w rezultacie 
przełożyć się na tutejszą gospodarkę 
i rynek pracy.
Do tej pory o regionie głośno było w kra-
ju i za granicą dzięki udziałowi w konkur-
sie na 7 Nowych Cudów Natury. Samo-

rząd województwa jest także partnerem 
w biznesie, nie tylko poprzez wsparcie 
przedsiębiorców środkami europejskimi, 
ale także promocję gospodarczą. Realizo-
wane kampanie promocji gospodarczej 
aktualnie kierowane są głównie do in-
westorów z krajów skandynawskich, do 
Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Zało-
żeniem nowego projektu jest stworzenie 
i wypromowanie regionalnego produktu 
rozumianego jako znak „Produkt Warmia 
Mazury”. Są już pierwsze efekty, 107 firm 
z regionu postarało się o ten znak dla 120 
produktów, usług czy wydarzeń.
- Kupujmy nasze wyroby, korzystajmy 
z usług oferowanych przez nasze firmy, 

bywajmy na organizo-
wanych u nas impre-
zach, wspierajmy tutej-
szą przedsiębiorczość. 
Bądźmy regionalnymi 
patriotami – apeluje 
marszałek Brzezin.

Express Biznesu /  WARMIA I  MAzURy

W granice WMSSE zostały włączone 
tereny w województwie warmińsko-
mazurskim (Elbląg, Morąg, Nowe 
Miasto lubawskie, Olsztynek) oraz wo-
jewództwie mazowieckim (Pomiechó-
wek). W wyniku zmian powierzchnia 
strefy zwiększyła się do 1057 ha.
Na 55,4 ha prywatnych gruntów 
w woj. warmińsko-mazurskim mają 
być zrealizowane cztery inwestycje, 
polegające na modernizacji i rozbu-
dowie istniejących zakładów. Trzy 
dotyczą firm z branży meblarskiej: 
Żuławskiej Fabryki Mebli w Elblągu, 
Paged-Sklejka S.A. w Morągu i MM 
Szynaka-Interline w lidzbarku War-

mińskim. Czwartym inwestorem jest 
producent przetworów owocowych 
i warzywnych Tymbark-MWS w Olsz-
tynku. łącznie te firmy mają zainwe-
stować prawie 285 mln zł, stworzyć 
406 etatów i utrzymać 1060 miejsc 
pracy. Wszystkie te inwestycje są zwią-
zane z tzw. inteligentnymi specjaliza-
cjami Warmii i Mazur.
Strefą objęte zostało również 8,3 ha 
gruntów należących do mazowieckiej 
gminy Pomiechówek, gdzie utworzono 
kolejną już 30 Podstrefę WMSSE. Są 
to atrakcyjne tereny, ze względu na 
bliskie sąsiedztwo Portu lotniczego 
Warszawa Modlin.

Większa 
strefa specjalna
RAdA MINISTRóW zdECydOWAłA O ROzSzERzENIU WARMIńSkO-

MAzURSkIEj SPECjALNEj STREFy EkONOMICzNEj O PONAd 63 hA. 

ROZSZERZENIE W-MSSE POZWOlI M.IN NA ROZBUDOWę ŻUłAWSKIEJ FABRYKI MEBlI

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: RK-Media Rafał Kadłubowski

NA UNIWERSyTECIE WAR-

MIńSkO-MAzURSkIM 

W OLSzTyNIE WRęCzONO 

NAgROdy zA NAjLEPSzE IN-

NOWACyjNE ROzWIązANIA 

PRzydATNE dLA BIzNESU. 

Uroczystość była częścią semina-
rium „Najlepsze przykłady innowa-
cyjnych rozwiązań B+R w firmach”.
W ostatnich dwóch latach, działają-
ce przy olsztyńskim uniwersytecie 
Centrum Innowacji i Transferu 
Wiedzy, zrealizowało dwa projekty 
stażowo-szkoleniowe, mające na 
celu stworzenie przez pracowni-
ków uczelni nowych rozwiązań 
przydatnych dla przedsiębiorców. 
Innowacyjne rozwiązania dotyczyły 
czterech kluczowych dla regionu 
Warmii i Mazur specjalizacji: tury-
styki, branży informatyczno-tele-
komunikacyjnej, spożywczej oraz 
meblarstwa. W latach 2012-2014 
w projekcie „Regionalny transfer 
wiedzy z nauki do biznesu” wzięło 
udział 50 naukowców z UWM i 10 
biznesmenów. W kolejnej edycji do 
projektu przystąpiła podobna liczba 
naukowców, ale aż 40 firm.
Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020 mocno stawia na 
promocję innowacji, szczególnie 
w tzw. inteligentnych specjaliza-
cjach (dziedziny, na których opiera 
się gospodarka regionu). Będzie 
się liczyć nie tylko dobry pomysł 
zaproponowany przez naukowców, 
ale przede wszystkim zastosowanie 
go w praktyce. Jest o co walczyć, 
bo w nowym RPO aż 600 mln euro 
przeznaczonych jest właśnie na 
rozwój innowacyjności i przed-
siębiorczości (z tego ok. 340 mln 
euro ma trafić bezpośrednio do 
przedsiębiorstw).

Współpraca 
nauki 
z biznesem

Wspólnotowy 
znak towarowy

PROdUkT WARMIA MAzURy TO PIERWSzy WSPóLNOTOWy zNAk TOWAROWy, kTóREgO WłAŚCICIE-

LEM jEST SAMORząd WOjEWódzTWA WARMIńSkO-MAzURSkIEgO. 

TEKST: Rafał Kadłubowski 

Wartość projektu wynosi ponad 3 mln 
zł, z czego ponad 2,7 mln zł pochodzić 
będzie z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.
Nowe urządzenia mają usprawnić 
funkcjonowanie dotychczas działającej 
instalacji sortowniczej, a tym samym 
zwiększyć wydajność procesu odzy-

sku odpadów. Rozbudowa instalacji 
wpłynie na ograniczenie ilości odpa-
dów składowanych, poprawę jakości 
odzyskiwanych odpadów oraz jakości 
warunków pracy w ZUO.
Umowę o dofinansowanie, w obec-
ności m. in. Witolda Wróblewskiego, 
prezydenta Elbląga, podpisali Marian 

Inwestycja w ZUO w Elblągu
zAkłAd UTyLIzACjI OdPAdóW W ELBLągU POzySkAł dOFINAN-

SOWANIE NA zAkUP URządzEń SPECjALISTyCzNyCh dO SE-

gREgACjI OdPAdóW. 

Wojtkowski, dyrektor elbląskiego ZUO 
oraz Adam Krzyśków, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
- To kolejny etap rozbudowy elbląskie-
go ZUO – podkreślał podczas podpi-
sania umowy prezydent Witold Wró-
blewski. - W ostatnich latach za prawie 
80 milionów złotych stworzyliśmy 
w naszym mieście nowoczesny system 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
Jestem dumny, bo w sprawie gospodar-
ki odpadami Elbląg stał się liderem nie 
tylko w regionie, ale również w kraju. 
Gratuluję zdobycia kolejnych środków 
unijnych i życzę powodzenia w realizacji 
projektu. 

,,Projekt Produkt Warmii i Mazur 
stanowi kontynuację i uzupełnienie 
projektów, które jako urząd realizu-
jemy już od lat - wskazujemy najlep-
sze produkty i usługi Warmii i Ma-
zur, przyznajemy Nagrody Jakości, 
realizujemy przedsięwzięcia ukie-
runkowane na promocję gospodar-
czą i wspierające przedsiębiorców 
z naszego województwa. Poprzez 
przyznanie certyfikatu Produkt War-
mii i Mazur dajemy też konsumen-
tom jasny sygnał, że oznakowany 
produkt lub usługa są najwyższej 
jakości, są też związane z regionem, 
dlatego poprzez ich zakup wspierani 
są nasi lokalni przedsiębiorcy.”

Jasny sygnał
rADosłAw ZAwADZkI, 
dyrektor Departamentu 
Koordynacji Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie
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Instytucja zdobyła akredytację dla 
działającego w jej strukturach labora-
torium Zaawansowanych Analiz Środo-
wiskowych. Wzmocniła także działania 
w zakresie wsparcia osób planujących 
założenie firmy w formie tzw. startupów. 
W Parku trwają także intensywne przy-
gotowania do drugiej edycji Rodzinnego 
Pikniku Nauki i Techniki.
Istotnym dla działalności EPT, ale przede 
wszystkim dla przedsiębiorstw i instytucji, 
korzystających z usług laboratorium Za-
awansowanych Analiz Środowiskowych 
było otrzymanie akredytacji Państwowe-
go Centrum Akredytacyjnego na zgod-
ność z normą PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005.
- Nasze laboratorium poza standardo-
wymi usługami, prowadzi prace badaw-
czo-rozwojowe na potrzeby wdrożenia 
innowacyjnych produktów i usług - mówi 
Paweł lulewicz, dyrektor EPT. - Specjalnie 
na indywidualne zapotrzebowanie przed-

siębiorców, realizujemy projekty unijne, 
mające na celu nawiązanie współpracy 
naukowców z biznesem i wypracowanie 
konkretnych innowacyjnych rozwiązań. 
Nad jednym z takich rozwiązań pracował 
zespół naszego laboratorium.  
Perspektywa zdobycia nowych środków 
finansowych oraz coraz większe zapotrze-
bowanie na usługi Inkubatora Przedsię-
biorczości, skłoniła EPT do intensywnych 
działań w zakresie wsparcia osób planu-
jących założenie firmy.
- Razem z przedsiębiorcami, przedstawi-
cielami samorządu i uczelni, poznaliśmy 
rekomendowaną przez Ministerstwo 
Gospodarki metodykę lean Startup - 
wymienia Paweł lulewicz. - Pod koniec 
kwietnia, wspólnie z funduszem inwesty-
cyjnym Black Pearls, ogłaszamy rekruta-
cję do ogólnopolskiego konkursu Startup 
Roadshow w Elblągu. Elbląg ma duży, 
niewykorzystany w pełni potencjał twór-
czy, pomysłów i przedsiębiorczości, który 

chcemy dostrzec i wzmocnić. Codziennie 
słyszymy o nowych pomysłach a nagroda 
jest bardzo atrakcyjna to aż 100 tyś zł. 
Weźmiemy również udział w organizowa-
nym w PWSZ w Elblągu „Watify Start-up”, 
warsztatach dla studentów i absolwen-
tów elbląskich szkół.
Ważnym elementem działalności parku 
jest promocja wdrażanych i stosowanych 
w przemyśle technologii. Po sukcesie 
pierwszego, odbędzie się drugi Rodzinny 
Piknik Nauki i Techniki w Elbląskim Parku 
Technologicznym. Interaktywne wystawy, 
pokazy oraz warsztaty, mają przybliżyć 
uczestnikom Pikniku czym zajmują się 
przedsiębiorcy, jak wykorzystują naukę 
i rozwój technologiczny w swojej dzia-
łalności, a także zaszczepić naukowego 
bakcyla. 
- Zapraszamy wszystkich chętnych w nie-
dzielę 10 maja do Elbląskiego Parku Tech-
nologicznego – zachęca dyrektor Paweł 
lulewicz.

Nowe inicjatywy 
dla biznesu w EPT

PIERWSzy kWARTAł 2015 ROkU MINął W ELBLąSkIM PARkU TEChNOLOgICzNyM POd zNAkIEM kILkU 

NOWyCh INICjATyW. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: EPT
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Certyfikat potwierdza skutecznie 
wdrożony i doskonalony system za-
rządzania jakością oraz jakość świad-
czonych usług przez Urząd Miasta 
Olsztyna.
Po raz pierwszy certyfikat na zgodność 
z normą ISO 9001 przyznano Urzędowi 
Miasta w 2002 roku. Od tego czasu 
wdrożony system, nie rzadziej niż raz 
w roku poddawany jest weryfikacji na 
podstawie audytów nadzoru i raz na 
trzy lata wznawiany w procesie recer-

tyfikacji, który potwierdza ważność 
certyfikatu przez niezależne jednostki 
certyfikujące.
W grudniu 2014 roku Urząd Miasta 
Olsztyna przeszedł pomyślnie proces 
recertyfikacji, w wyniku którego Urząd 
Dozoru Technicznego w Warszawie, 
przyznał na kolejne trzy lata certyfikat 
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie „Świadczenia usług publicz-
nych związanych z zadaniami admini-
stracji samorządowej”.

Certyfikat  jakości 
dla Olsztyna
PIOTR gRzyMOWICz, PREzydENT OLSzTyNA OdEBRAł CERTyFIkAT 

NA zgOdNOŚć z NORMą PN-EN ISO 9001:2009 PRzyzNANy PRzEz 

URząd dOzORU TEChNICzNEgO W WARSzAWIE. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: Marcin Kierul / UM Olsztyn

Siatkówka 
plażowa
OLSzTyN BędzIE ORgANIzA-

TOREM TURNIEjU SIATkóW-

kI PLAżOWEj FIVB BEACh 

VOLLEyBALL WORLd TOUR 

2015 - CykLU ROzgRyWEk 

NA NAjWyżSzyM POzIOMIE, 

kTóRE OdByWAją SIę NA 

CAłyM ŚWIECIE. 

Od 25 do 30 sierpnia w stolicy 
Warmii i Mazur gościć będą 
najlepsze siatkarki i siatkarze 
plażowi świata. Tym razem za-
wody odbędą się nie w Starych 
Jabłonkach, a na specjalnie przy-
gotowanych boiskach na terenie 
olsztyńskiego Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego „Ukiel”.
Od 2004 r. zawody z cyklu World 
Tour w siatkówce plażowej odby-
wały się w Starych Jabłonkach. 
Dwa lata temu ta niewielka 
miejscowość pod Ostródą, była 
także gospodarzem mistrzostwa 
świata w tej dyscyplinie. Turniej, 
którego głównym organizatorem 
i dyrektorem był znany olsztyński 
biznesmen Tomasz Dowgiałło, 
cieszył się olbrzymim zaintere-
sowaniem kibiców. Co roku zdo-
bywał również wysokie oceny za 
organizację od władz międzyna-
rodowej federacji siatkówki FIVB.  
W tym roku, na prośbę dotych-
czasowych organizatorów, im-
preza przeniesie się do Olsztyna. 
Stronami zaangażowanymi w jej 
organizację będą m.in. Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek wo-
jewództwa, Piotr Grzymowicz, 
prezydent Olsztyna, Jacek Ka-
sprzyk, wiceprezes PZPS oraz 
Tomasz Dowgiałło, dotychczaso-
wy dyrektor zawodów w Starych 
Jabłonkach.
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Oprócz węgla, który jest importo-
wany od lat, polskie firmy zaczęły 
sprowadzać z Rosji także soję, rzepak, 
keramzyt, a nawet brzozę przeznaczo-
ną do produkcji papieru.
Arkadiusz Zgliński, dyrektor elblą-
skiego portu poinformował PAP, że 
importowi towarów z Rosji, a kon-
kretnie z Obwodu Kaliningradzkiego, 
sprzyja niski kurs rubla.
- Z Polski do Rosji eksportowane są 

już tylko materiały budowlane. Za to 
asortyment sprowadzanych z Rosji 
towarów poszerza się i to dość szybko 
- zaznaczył Zgliński.
Wciąż najpopularniejszym towarem 
sprowadzanym z Rosji drogą wod-
ną do portu w Elblągu jest węgiel. 
Ale od początku roku polskie firmy 
produkujące pasze sprowadziły też 
ładunki soi i rzepaku. Krajowe firmy 
zamówiły także transporty keramzy-

tu i granulatu PCV. Okazjonalnie do 
Elbląga przypływają również ładunki 
z brzozą przeznaczoną do produkcji 
papieru. 
Od początku roku w elbląskim porcie 
przeładowano już ponad 20 tys. ton 
towarów. To więcej, niż w porówny-
walnym okresie ubiegłego roku, ale 
mniej niż w miesiącach letnich, gdy 
przeładowywanych jest tu ok. 40 tys. 
ton towarów.

Rozwój portu w Elblągu
POWIękSzA SIę ASORTyMENT TOWARóW SPROWAdzANyCh z OBWOdU kALININgRAdzkIEgO dO POR-

TU W ELBLągU. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIe: Rafał Kadłubowski
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wizja teatru wybrzeże to teatr otwar-
ty, nowoczesny i awangardowy. Jakie 
działania podejmujecie, żeby tę wizję 
realizować? 

- Czasem jest to definicja post factum. 
Zakładamy pewne działania, a potem 
okazuje się, czy jest to bardziej klasycz-
ne, czy awangardowe oraz, jak oceniają 
to widzowie, środowisko i krytycy. Od 
momentu, gdy zostałem dyrektorem 
Teatru Wybrzeże, staram się nie za-
mykać, ale szukać szerokiego pasma 
dotarcia do potencjalnych widzów. I to 
się nam udaje. Teatr wystawia - w pory-
wach - na pięciu scenach, a regularnie 

na trzech. Uruchamiamy machinę, 
która wypełnia te sceny i umożliwia 
przygotowanie spektakli od strony 
logistycznej. I ona działa dobrze, bo 
od kilku lat obserwujemy niemal 100 
proc. frekwencję. Może nie nazwę tego 
pełnym sukcesem, ale na pewno jest to 
dobry kierunek.
 
nawet w sztuce panuje konkurencja 
– reguły rynku nie oszczędzają żadnej 
dziedziny. Co robicie, żeby przyciągnąć 
nowe grupy widzów?

- Konkurencja powinna działać na za-
sadzie, że jeżeli widz zobaczy gdzieś 

spektakl lub film, to pójdzie też na 
drugi – obejrzy, porówna, oceni. Taka 
konkurencja jest pozytywna i w ideal-
nym świecie tak to powinno wyglądać. 
Ale w prawdziwym życiu, kiedy mówi-
my o pieniądzach, to w grę wchodzą 
oczywiście różne aspekty: ile kosztuje 
bilet, czy występuje gwiazdor, jaki jest 
reżyser – i na tym polu rywalizujemy 
ze sobą. Kto pierwszy wystawi tytuł tak 
skutecznie, że nikt inny nie podniesie 
po nim rękawicy? Ja uważam, że w śro-
dowisku trójmiejskim potrzebne jest 
metropolitalne myślenie, pewien rodzaj 
wspólnego działania, zresztą – nie tylko 
w kulturze. 

Teatr jest w nas 
z AdAMEM ORzEChOWSkIM, dyREkTOREM TEATRU WyBRzEżE, ROzMAWIA dOROTA kORBUT.

ZDJĘCIA: www.teatrwybrzeze.pl
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w sytuacji, gdy liczne środki są skiero-
wane np. na Europejskie Centrum So-
lidarności, czy teatr szekspirowski, po-
zostałe instytucje muszą sobie radzić...

- Teatr taki, jak Wybrzeże to olbrzymie 
przedsięwzięcie, które nie może tak 
po prostu przestać działać. Nawet, 
gdy środki są niewystarczające. Wtedy 
kalkulujemy, ile możemy zrobić, ile „wy-
produkować” premier, ile zagrać tych 
tytułów. Polacy nie są społeczeństwem 
aż tak zamożnym. Mają jednak potrzebę 
chodzenia do teatru i uczestniczenia 
w kulturze. Nie mi oceniać, czy 40 zł za 
bilet to dużo, czy mało. Jeśli weźmie się 
pod uwagę cennik ogólnopolski – to 
pewnie mało. Ale, gdy do teatru chce 
pójść 4-osobowa rodzina, czy chło-
pak z dziewczyną, to jest to wydatek 
odczuwalny w ich budżecie. Pod tym 
względem rzeczywistość niestety bywa 
brutalna. Jednak ogromnie zależy nam 
na niewykluczaniu i docieraniu do grup 
społecznych, które mają gorsze warunki 
finansowe. 

Za rok mija 10 lat pańskiego dyrektoro-
wania teatrowi wybrzeże. Jak by pan 
ten czas podsumował?

- Nie lubię takich podsumowań. Po 
prostu robię swoje. Wierzę w to, co 
robię i na teatrze znam się na tyle, że 
mogę z podniesioną głowa podejmo-
wać pewne decyzje. Może to się innym 
podobać lub nie, ale ważne, by było to 
skuteczne. Na pewno był to okres bar-
dzo ciężkiej pracy. I nie mam wrażenia, 
że wszystko zostało osiągnięte. A raczej 
mam poczucie, że z każdym sezonem 
zaczynam wszystko od nowa. Teatr to 
nie tylko dyrektor, czy aktorzy. To zespół 
ludzi, którzy sprawiają że przedstawie-
nie może funkcjonować. W to trzeba 
naprawdę angażować się całym sercem. 
Cieszę się, że efekty są zauważane i do-
ceniane. A ponieważ pracujemy na tym, 
co niematerialne, brawa i owacje na 
stojąco to dla nas prawdziwa nagroda. 
Kto nie żyje teatrem, dziwi się, że u nas 
tyle ludzi i kolejki... Mamy grono stałych 
widzów i to jest fantastyczne!

największy sukces ostatnich miesięcy 
to chyba spektakl „Broniewski”, który 
zdobył liczne nagrody i świetne recen-

zje w całym kraju. Co jeszcze zapisałby 
pan po stronie sukcesów?

- Wszystkie wyróżnienia i nagrody po-
twierdzają, że jesteśmy ważną i liczącą 
się instytucją kulturalną w Trójmieście 
i na Pomorzu. Ale tak naprawdę naj-

większym sukcesem jest to, że ciągle 
nam się „chce chcieć”, że poszerzamy 
pole walki i robimy to wszystko z satys-
fakcją i pasją. Oczywiście, nie zawsze 
każde przedsięwzięcie kończy się sukce-
sem. Proces twórczy jest przecież obar-
czony dużą niepewnością. Wchodzimy 
w mroczne zakamarki literackie, doty-
kamy czegoś, co tylko nam się wydaje 
– poprzez przeczucie, przebłyski myśli, 
strzępy intuicji... I to zaczyna nam się łą-
czyć i objawiać w konkretnym zamyśle. 

A jakie są plany na najbliższą 
przyszłość?

- Najbliższe miesiące będą tak intensyw-
ne, że sam nie wiem, jak to udźwignie-
my. Jesteśmy chyba jedynym teatrem, 
który w lipcu i sierpniu potrafi grać 

100 przedstawień przy wysokiej fre-
kwencji. Na te wakacje planujemy trzy 
premiery, w tym jedną razem z Teatrem 
Szekspirowskim. W tym roku jesteśmy 
ograniczeni z powodu remontu. Inwe-
stujemy w nowe oblicze teatru. Nowa 
scena będzie się nazywała Stara Apteka. 

I choć na razie to dziura w ziemi, to 
plany są ambitne. Od wielu czynników, 
w tym także od funduszy unijnych bę-
dzie zależało, w jakim czasie uda się je 
zrealizować.
 
Czy jako dyrektor takiej instytucji 
miewa pan czas wolny? I jak Pan go 
spędza?

- Prawie wcale mi się to nie zdarza. Wra-
cam z teatru w środku nocy, wychodzę 
rano i to nie wyjątek, tylko reguła. Teatr 
Wybrzeże to zespół 130 osób, a co za 
tym idzie - mnóstwo spraw bieżących. 
Ale teatr jest po prostu zaraźliwy. Nie 
wyobrażam sobie życia bez tego bakcy-
la. Ten wirus jest w nas, we krwi... Z nim 
żyjemy i nie wiemy, jak wygląda funkcjo-
nowanie bez niego.

Express Biznesu /  kULTURA



 76    

Express Biznesu /  kULTURA

Koperta z wynikami została notarialnie 
otwarta podczas uroczystej gali, która 
odbyła się w Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku. Nagrody laureatom 
wręczył Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
W kategorii Kreacje Artystyczne wyróż-
nionych zostało 10 kandydatów. Spo-
śród tych nominacji Duża Kapituła PNA 
w tajnym głosowaniu wybrała trzech 
laureatów, którzy otrzymali statuetkę 
Gryfa Pomorskiego oraz równorzędne 
nagrody pieniężne w wysokości 15 ty-
sięcy złotych każda.
Pomorskie Nagrody Artystyczne w ka-
tegorii Kreacje Artystyczne otrzymali: 
Magdalena Grzebałkowska za książkę 
„Beksińscy. Portret podwójny” – zna-

komicie opowiedzianą trudną i wielo-
barwną biografię Zdzisława i Tomasza, 
ojca i syna; Zygmunt Rychert za twórczą 
i dydaktyczną pracę włożoną w przy-
gotowanie Orkiestry Symfonicznej 
Akademii Muzycznej w Gdańsku, za 
pracę, która zaowocowała nagraniem 
płyty „Wojciech Kilar: Angelus, Exodus, 
Victoria” oraz „Panufnik: Concertos”; 
Florian Staniewski za zapadającą w pa-
mięć kreację Pluszkina w „Martwych 
duszach” Nikołaja Gogola w reżyserii 
Janusza Wiśniewskiego na scenie Teatru 
Wybrzeże, a także za popularyzowanie 
sztuki scenicznej.
Tytuł Pomorskiej Nadziei Artystycznej 
otrzymał Maciej Kułakowski za inten-
sywną, międzynarodową aktywność 

koncertową, za wirtuozerię docenioną 
przez jury wielu rodzimych konkursów 
muzyki poważnej. laureat otrzymał 
statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz 10 
tysięcy złotych.
Nagrodę honorową w kategorii Mece-
nat Kultury otrzymała firma Ziaja ltd 
Zakład Produkcji leków sp. z o.o. za 
wieloletnie i konsekwentne wspieranie 
pomorskiej kultury, ze szczególnym 
uwzględnieniem Gdańskiego Festiwalu 
Muzycznego. Wielką Pomorską Nagrodę 
Artystyczną otrzymał Kiejstut Bereź-
nicki w uznaniu wybitnych dokonań 
w dziedzinie malarstwa, za blisko 60 
lat twórczej pracy, która zaowocowała 
stworzeniem niepowtarzalnego, rozpo-
znawalnego, własnego stylu.

Gryfy dla artystów
NAgROdzENI zA WyBITNE OSIągNIęCIA W dzIEdzINIE kULTURy I SzTUkI, CAłOkSzTAłT dOkONAń, 

WSPIERANIE POMORSkIEj kULTURy I ROkOWANIA NA PRzySzłOŚć – OTO LAUREACI POMORSkIEj 

NAgROdy ARTySTyCzNEj 2014. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA:  Pomorski Urząd Marszałkowski
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W tym roku uroczysta gala wręczenia 
Nagród Teatralnych Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Nagród 
Teatralnych Miasta Gdańska odbyła się 
– nie bez powodu - w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku.

laureatów wybrała specjalnie powoła-
na kapituła, składająca się z przedsta-
wicieli środowiska teatralnego, pomor-
skich mediów oraz Uniwersytetu Gdań-
skiego. laureatami Nagród Teatralnych 
Marszałka Województwa Pomorskiego 
za 2014 zostali: Michał Jaros – za znako-
mitą kreację Broniewskiego (młodsze-
go) w sztuce Radosława Paczochy w re-
żyserii Adama Orzechowskiego w Te-
atrze Wybrzeże, za stworzenie pełnej 
energii i żaru postaci młodego idealisty, 
który z nadzieją wygląda nowego dnia; 
Robert Ninkiewicz – za wybitną kreację 
Broniewskiego (starszego) w sztuce 
Radosława Paczochy w reżyserii Adama 

Orzechowskiego w Teatrze Wybrzeże, 
za wielką wrażliwość sceniczną i nie-
zwykle sugestywny w przekazie portret 
człowieka złamanego i rozczarowanego 
swoim życiem oraz sam Adam Orze-
chowski – za perfekcyjną i konsekwent-
ną reżyserię sztuki Broniewski Rado-
sława Paczochy. Spektakl w wyjątkowy 
sposób pobudza widza do refleksji nad 
życiowym dramatem wielkiego poety 
i zagubionego człowieka.

Nagrodę Honorową za Przedstawienie 
Roku 2014 (rzeźbę Jana Szczypki) otrzy-
mał Teatr Wybrzeże - za spektakl Bro-
niewski wg Radosława Paczochy. Zda-
niem członków kapituły, jest to spektakl 
zaskakujący i niezwykle sugestywny. 
Trudna i skomplikowana historia wiel-
kiego, choć kontrowersyjnego poety 
zyskała nowy wymiar. Sztuka wciąga 
widza i zmusza do refleksji nad nieprze-
widywalnością ludzkiego losu.

Teatr Wybrzeże uhonorowany
z OkAzjI MIędzyNAROdOWEgO dNIA TEATRU, ARTyŚCI zOSTALI UhONOROWANI NAgROdAMI PRzEz 

MIECzySłAWA STRUkA, MARSzAłkA WOjEWódzTWA POMORSkIEgO.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA:  Pomorski Urząd Marszałkowski



 78    

 78 |  
Express Biznesu /  Lifestyle



   79

 | 79
Express Biznesu /  Lifestyle

Sport i aktywny wypoczynek w ostat-
nich latach staje się coraz modniejszy. 
ludzie chcą się ruszać, chcą żyć zdrowo 
i dbać o swoją kondycję. Czy żeglar-
stwo także jest coraz popularniejsze?

- Społeczeństwo zaczęło się więcej ru-
szać. Widać to również w żeglarstwie – 
zaczyna się dużo dziać. Znaczący prze-
łom dla żeglarstwa stanowiły medale 
olimpijskie zdobyte przez Mateusza 
Kusznierewicza. Kolejnym kamieniem 
milowym były Igrzyska w londynie 
w 2012 roku, kiedy udało nam się speł-
nić oczekiwania medalowe w windsur-
fingu. Wróciliśmy z dwoma medalami 

i poprawiliśmy nasze dotychczasowe 
statystyki o 100%.

Jak tak wysokie osiągnięcia przekłada-
ją się na popularność danej dyscypliny 
sportu?

- Wynik sportowy na pewno pomaga. 
Każdy lubi mieć jakiś wzorzec, kogoś, 
z kogo może brać przykład. Niekoniecz-
nie idola, ale osobę, która pokazuje 
pewną drogę życiową. Takimi wzorcami 
mogą być nasi medaliści.

w windsurfingu od lat odnosiliście 
przecież sukcesy na poziomie mi-

strzostw europy i świata. 

- Tak, ale brakowało tej przysłowiowej 
„wisienki na torcie”, czyli medali olim-
pijskich. Medale przywiezione przez 
Przemka Miarczyńskiego i Zosię Kle-
packą pomogły, gdyż samo żeglarstwo 
zostało zakwalifikowane do prioryteto-
wych dyscyplin polskiego sportu. Z tym 
wiążą się większe środki finansowe, 
zainteresowanie mediów i sektora 
publiczno-prywatnego. 

skoro już mówimy o pieniądzach - Pol-
ski Związek Żeglarski także pozyskuje 
fundusze od przedsiębiorców.

Nabieramy 
  wiatru w żagle

z TOMASzEM ChAMERą, WICEPREzESEM POLSkIEgO zWIązkU żEgLARSkIEgO ORAz WICEPREzy-

dENTEM EUROPEjSkIEj FEdERACjI żEgLARSkIEj, ROzMAWIA RAFAł kORBUT.

ZDJĘCIA: Arek Komorowski / materiały prasowe
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- Największe środki finansowe na 
działalność sportową pozyskujemy za 
pośrednictwem mecenatu państwa, 
czyli Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Podjęliśmy także umożliwiające współ-
pracę z partnerami biznesowymi. Już 
trzeci rok z rzędu realizujemy program 
Energa Sailing we współpracy z Grupą 
Energa S.A. To ogólnopolski program 
mający na celu upowszechnianie że-
glarstwa, który zachęca najmłodszych 
adeptów do zapoznania się z tą formą 
aktywności ruchowej, którą można 
potem uprawiać przez całe życie. Pro-
gram wspomaga również utalentowa-
nych zawodników oraz przygotowania 
olimpijskie „Rio 2016”. Ponadto konty-
nuujemy również projekt Volvo Youth 
Sailing Team, wspomagający nasze naj-
większe nadzieje na kolejne Igrzyska 
Olimpijskie „Tokio 2020”.

Czyli łączenie swojej pasji i uprawia-
nia sportu z działalnością komercyjną, 
biznesem, jest możliwe?

- Nie tylko możliwe, ale i konieczne, 
takie są moje cele i do tego dążę. 

Dużą promocją dla żeglarstwa 
są z pewnością imprezy, które 
organizujecie. 

- Naszym flagowym przedsięwzięciem 
jest doroczny festiwal żeglarski Gdynia 
Sailing Days. Odbyło się już szesnaście 
edycji. W ostatnich latach współpraca 
z Volvo i Miastem Gdynia pokazuje, że 
prestiż naszej dyscypliny rośnie. Impre-
za jest doskonałym przykładem współ-
pracy Polskiego Związku Żeglarskiego 
zarówno z partnerem biznesowym, jak 
i samorządem miasta Gdynia. Organi-
zując festiwal regat rangi mistrzostw 
świata, czy Europy oraz imprez ogólno-
polskich wspólnie staramy się pokazać 
żeglarstwo z różnych stron. Eksponuje-
my zarówno część sportową, jak i do-
datkową oprawę na brzegu. Wszystko 
po to aby zachęcić kibiców, potencjal-
nych klientów oraz osoby, które do 
tej pory nawet nie myślały o tym, że 
mogą zainteresować się żeglarstwem. 
Wypracowany model organizacyjny 
podnosi rangę przedsięwzięcia. 

nie wszystkie dyscypliny sportu moż-

na uprawiać przez całe życie. tymcza-
sem żeglarstwo – jak najbardziej?

- Oczywiście, żeglarstwo może być for-
mą aktywności ruchowej dla każdego, 
niezależnie od wieku i od tego, czy 
jesteśmy nastawieni na wielki sport, 
czy raczej na jego upowszechnianie. 
Żeby walczyć o laury olimpijskie trzeba 
poddać się reżimowi metodycznie po-
układanego treningu, już od najmłod-
szych lat. W ponad 100 konkurencjach 
międzynarodowych, nie posiadających 
statusu klas olimpijskich wymagania 
są nieco mniejsze. Można więc sobie 
pozwolić na pracę zawodową i poże-
glować w wolnym czasie. Przy odpo-
wiednim talencie i efektywnej pracy 
można pokusić się również o tytuły 
mistrzowskie. 

Żeglarstwo może być też sposobem 
na życie?

- Z pewnością, szczególnie w kontek-
ście poznawania nowych ludzi, zwie-
dzania świata, poznawania języków. 
Trudno znaleźć żeglarza, który kończy 
edukację na poziomie szkoły podsta-

wowej czy średniej. Jesteśmy ludźmi 
wykształconymi, elokwentnymi, mó-
wiącymi w różnych językach. Jesteśmy 
obywatelami świata, którzy potrafią 
znaleźć się w różnych sytuacjach i róż-

nych miejscach. 

Czy żeglarstwo jest sportem luksuso-
wym, prestiżowym?

- Każda działalność sportowa jest pre-
stiżowa. Ten kto osiąga sukcesy, staje 
się osobą publiczną i rozpoznawalną, 
dodaje mu to prestiżu życiowego. 
Każdy sport i każde hobby wymaga 
pewnych nakładów finansowych. Naj-
ważniejszymi „sponsorami” są rodzice. 
To oni muszą przyprowadzić swoje 
dziecko, to oni muszą ponieść pewne 
koszty. Na poziomie początkowym 
nakłady są relatywnie niewielkie. Gdy 
marzymy o Igrzyskach, sprawy wy-
glądają inaczej. A później żeglarstwo 
możemy uprawiać jako odskocznię od 
codziennych problemów, codziennego 
stresu. 

Czym jeszcze jest żeglarstwo?

- Żeglarstwo pomaga określić samych 
siebie. Poznać swoje wady, swoje za-
lety, swoje zachowania w niecodzien-
nych sytuacjach, w kontakcie z naturą. 
Pomaga nam to odnaleźć w sobie 

cechy charakteru, które są potrzebne 
w życiu codziennym. Co ważne żeglar-
stwo uczy też współpracy z innymi 
ludźmi. To kształtuje człowieka i two-
rzy platformę do późniejszego życia.
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Nowy sezon żeglarski rozpoczęty, 
a wraz z nim także nowe inicjatywy. 
Jedną z nich jest GSC Yachting, założony 
przez ludzi łączących doświadczenie 
w żeglarskim sporcie i biznesie, z wizją 
efektywnego wykorzystania swojej pa-
sji. GSC Yachting to projekty żeglarskie, 
które łączą świat sportu i biznesu, ba-
zując na flocie nowoczesnych jachtów. 
Doświadczenie w zakresie organizacji 
imprez, znajomość narzędzi marketin-
gowych i wieloletnia praktyka w że-
glarstwie sportowym dają rozwiązania 
gwarantujące poziom wykonywanych 
świadczeń. Platforma sportowa przy 
molo w Sopocie to nie tylko realizacja 
wydarzeń sportowych, to również 
stworzenie miejsca jedynego w swoim 
rodzaju, dającego możliwość żeglo-
wania w pięknej scenerii Trójmiasta, 

z zapleczem najbardziej prestiżowej 
polskiej mariny – naturalnej trybuny 
z tysiącami turystów każdego dnia. Pro-
jekty realizowane przez GSC Yachting to 
m. in. Biznes liga Żeglarska – cykliczna 
rywalizacja dla różnych przedsiębiorstw 
z całej Polski, czy Yachting Clinic – im-
prezy dedykowane poszczególnym 
firmom. Są również imprezy czysto 
sportowe, takie jak Polska Ekstraklasa 
Żeglarska, czyli klubowa rywalizacja 
o tytuł mistrza Polski, czy piąta już edy-
cja międzynarodowych regat w olim-
pijskiej klasie 49er Grand Prix Gdynia 
2015. Osią spajającą wszystkie projekty 
jest Yacht Club Sopot, do którego wła-
ściciele GSC Yachting zapraszają sympa-
tyków i pasjonatów żeglarstwa. Elitarne 
członkostwo daje możliwość skorzy-
stania z klubowych produktów i usług 

takich jak czartery, rejsy, szkolenia, 
a także dostęp do wyjątkowej kolekcji 
odzieży żeglarskiej.
- Przy swoich projektach współpra-
cujemy ściśle z Pomorskim Klubem 
Biznesu, dla którego członków mamy 
również unikatową ofertę – podkreśla 
Magdalena Czajkowska, współwłaści-
cielka GSC Yachting. - Mieliśmy okazję 
zaprezentować nasze działania na 
jednym ze śniadań biznesowych klubu, 
dzięki czemu nawiązaliśmy wiele cieka-
wych kontaktów, które przekładają się 
na zainteresowanie naszą ofertą. PKB 
zamierza wziąć udział w Biznes lidze 
Żeglarskiej, a wspólnie chcielibyśmy 
zorganizować letnią imprezę plenerową 
dla członków klubu.
Szczegóły działalności spółki można 
znaleźć na www.gscyachting.com.

  Sezon 
pod żaglami

POMORSkI kLUB BIzNESU zAANgAżOWAł SIę W NOWE INICjATyWy żEgLARSkIE.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe: materiały prasowe
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W wydarzeniu wzięły udział panie 
z koła gdyńskiego Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego Oddział 
Pomorski oraz członkinie grupy Twar-
dziele – razem ok. 20 pań. 
- To mój pomysł – przyznaje Angelika 
Boniuszko, członkini PTSR. - Wziął się 
stąd, że choroba i niepełnosprawność 

jest zazwyczaj postrzegana pod kątem 
brzydoty. A chore panie są postrze-
gane jako bezbarwne, niemal „niewi-
doczne” dla otoczenia. Chciałybyśmy 
zmienić świadomość ogółu i pokazać, 
że jest inaczej. Udało nam się zjednać 
sponsorów i zorganizować to spotka-
nie. Mamy nadzieję, że to dopiero po-

Piękno 
dla wszystkich pań
NOWE FRyzURy, MAkIjAżE, PORAdy BRAFITERkI I STyLISTy kOLO-

RU ORAz PROFESjONALNA SESjA zdjęCIOWA I MNóSTWO NIE-

SPOdzIANEk CzEkAły NA PANIE ChORE NA STWARdNIENIE ROz-

SIANE W INSTyTUCIE PIękNA dOLCE VITA. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  Rafał Korbut

czątek i że będą się odbywały kolejne 
takie eventy. 
- Towarzystwo jest w stanie zapewnić 
podstawowe potrzeby, jednak nie 
jesteśmy w stanie zapewnić chorym 
wszystkiego – dodaje Aleksandra 
Orłowska, przewodnicząca pomor-
skiego oddziału PTSR. - Tymczasem 
każda pani chce się poczuć promien-
na i atrakcyjna – stąd takie wyda-
rzenie to dla nas olbrzymia radość 
i przyjemność. 
Codzienność jest niestety bardzo 
prozaiczna. 
- Potrzebna jest konkretna pomoc – 
mówi Paulina Próchnicka z Dolce Vity. 
Chodzi o akcesoria, czy dostęp do 
lekarzy specjalistów. Dobrze byłoby, 
gdyby zgłosili się wolontariusze np. 
z AWFiS - rehabilitanci do poprowa-
dzenia gimnastyki .
- Cieszę się, że w taki dzień jak dziś 
możemy zadbać o swój wygląd i wize-
runek – konkluduje Angelika Boniusz-
ko. - Bo ja nie czuję się „inwalidą”. 
Owszem, jestem kobietą z pewnym 
rodzajem niepełnosprawności, ale to 
nie znaczy, że jest mi wszystko jedno. 
Wszystkie chcemy tryskać energią 
i kolorem!
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Organizację reprezentowali: dyrektor 
Jerzy limon i Grażyna Paturalska – peł-
nomocnik zarządu PP ds. wizerunku. 
Gospodarzami spotkania byli: Felipe 
Gajardo – dyrektor Biuro Promocji 
Exportu ProChile i Marek listowski, 
konsul honorowy Chile w Gdańsku. 
Spotkanie miało miejsce dokładnie 
wtedy, gdy w tym kraju obradowano 
na Polsko-Chilijskim Górniczym Semi-
narium Inwestycyjnym, którego współ-
organizatorem był polski potentat 
z branży górniczej – KGHM. Nasz czo-
łowy producent miedzi (ósme miejsce 
w świecie) i srebra (pierwsze miejsce 
w świecie) już w 2014 roku wszedł tam 
w wielką inwestycję w Sierra Gorda, 
budując kopalnię odkrywkową miedzi. 
KGHM chce tam zainwestować duże 
pieniądze – 3,9 mld dolarów, ponie-
waż w Polsce trzeba sięgać do coraz 
głębszych złóż, które w dodatku są 
mniej wydajne, a wydobycie odbywa 
się w trudnych warunkach geologicz-
nych. W efekcie produkcja tony miedzi 
jest o kilkadziesiąt procent droższa niż 
w kopalniach odkrywkowych.
Inwestycja KGHM przyciąga polskie 
firmy z kategorii około kopalnianych. 
Władzom Chile zależy na tym, aby za-
granicznych firm było więcej. Za stymu-
lowanie rozwoju współpracy handlowej 
i inwestycyjnej Chile z Polską odpowia-
da ProChile - instytucja podległa Mi-
nisterstwu Spraw Zagranicznych tego 
kraju. Posiada ona sieć ponad 50 biur 
na całym świecie. W Polsce jednostka 

ta funkcjonuje w ramach Ambasady 
Chile w Warszawie.
- Optymistyczne dane i prognozy ma-
kroekonomiczne dla Chile są efektem 
przyjaznej, przemyślanej i długotermi-
nowej polityki gospodarczej, sprawnie 
funkcjonującego prawa, transparent-
ności i szerokiej oferty biznesowej - za-
pewnia Felipe Gajardo, dyrektor Biura 
Handlowego ProChile w Warszawie. - 
Polityka gospodarcza Chile gwarantuje 
takie same prawa podmiotom krajo-
wym, jak i zagranicznym inwestorom 
z państw, które zawarły porozumienia 
o wolnym handlu, a ponadto daje 
bezpłatny dostęp prawie do każdego 
sektora gospodarki, z przejrzystymi 
regulacjami nakierowanymi na wzrost 
bezpośrednich inwestycji. Zagraniczny 

inwestor przechodzi przez standardo-
we procedury przed urzędem podat-
kowych Chile (w języku hiszpańskim). 
Powinien uzyskać numer identyfikacji 
podatkowej, zarejestrować działalno-
ści w miejscu siedziby firmy, filii lub 
oddziału, uzyskać zgodę na pobyt, 
a w przypadku osób prawnych przedło-
żyć dokumenty urzędowo potwierdza-
jące działalność spółki.
Chile zainteresowane jest zwiększa-
niem eksportu swych towarów do Eu-
ropy. Najobficiej docierają one do Nie-
miec, Polska to na razie rynek niszowy. 
Felipe Gajardo chciałby go zwiększyć. 
Większość eksportu Chile do Europy to 
żywność, w tym przede wszystkim ryby 
i owoce morza. Do Polski docierają też 
owoce z Chile oraz wina.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  Anna Kłos

    chILE 
- tak daleko, 
    tak blisko

PRACOdAWCy POMORzA ByLI PARTNEREM WydARzENIA W AMBER EXPO, PROMUjąCEgO gOSPO-

dARkę ChILE – W TyM żyWNOŚć, z NACISkIEM NA RyBy I WINO. 

CHIlIJSKIE WINO DEGUSTOWAlI - OD lEWEJ: TOMASZ lIMON, DYREKTOR PP, GRAŻYNA 
PATURAlSKA, PEłNOMOCNIK ZARZąDU PP DS. WIZERUNKU, MAREK lISTOWSKI, KONSUl 
HONOROWY CHIlE, FElIPE GAJARDO, DYREKTOR PROCHIlE W WARSZAWIE



 84    

 84 |  
Express Biznesu /  Lifestyle

Był CzAS, żE WSzySTkO, CO zWIązANE zE WSIą, ByłO UzNAWANE zA WSTydLIWE. NA SzCzęŚCIE 

TE CzASy MINęły, A My zNOWU dOCENIAMy NASzą kULTURę I zWyCzAjE. 

Folk we wnętrzach

Występ Cleo i Donatana na Eurowizji 
2014 czy Polski Pawilon w Szanghaju 
na EXPO 2010, inspirowany tradycją 
ludowych wycinanek pokazują, że 
coraz mniej się ludowości wstydzimy, 
a coraz bardziej ją doceniamy. Ale to 
nie jedyne miejsca, gdzie gości folk – 
również w wystroju wnętrz zaczyna 
być on coraz bardziej zauważalny. 
Gama produktów jest naprawdę szero-
ka, od mebli czy kafelków po artykuły 

papiernicze – każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Wielkim atutem takich pro-
duktów jest fakt, że są one zazwyczaj 
ręcznie robione oraz powstają z na-
turalnych materiałów. Trend ten jest 
wykorzystywany przez młodych desi-
gnerów, którzy łączą minimalistyczne 
formy i tradycyjne wzory. Powinniśmy 
się trzymać takiego połączenia nieco 
minimalistycznych wnętrz i ludowych 
elementów, aby uniknąć kiczu i przery-

sowania (chyba, że właśnie taki efekt 
chcemy uzyskać). Wnętrze utrzymane 
w stonowanych kolorach sprawi, że 
folkowe ozdoby będą przykuwały 
uwagę. 
Dzięki ludowym elementom nasz dom 
zyska niepowtarzany klimat i charak-
ter. Folkowe ozdoby sprawią, że w dzi-
siejszych czasach masowej kultury 
nasze wnętrza będą wyróżniały się 
niepowtarzalną atmosferą.

PoDUsZkA:
www.kokofolk.pl Poduszka w nietypowym, 
ciemnym kolorze z pewnością będzie ciekawą 
ozdobą twojego salonu. 

kUBkI: 
www.kokofolk.pl Poranna kawa 
albo herbata na pewno będzie 
smakować jeszcze lepiej w kolo-
rowym, kaszubskim kubku.

DeskA Do kroJenIA: 
www.kokofolk.pl Taka deska do 
krojenia może służyć również jako 
oryginalna ozdoba kuchni.

TEKST: Dominika Konkol



   85

 | 85
Express Biznesu /  Lifestyle

Od czego to się zaczyna? Od oczysz-
czania organizmu. Diety oczyszczające 
mogą nam pomóc, jeśli przeprowadzone 
są z głową. Inaczej przyniosą więcej 
szkód, niż pożytku. 

JAk DłUgo PowInnA trwAĆ?
 
Jeśli robimy ją sami, bezpiecznie jest 
na to poświecić 1 dzień (w miesiącu – 
można je przeprowadzać cyklicznie). 
Najlepiej wolny od pracy i treningu, 
Kto może pozwolić sobie na ten rodzaj 
diety? Tylko osoby zdrowe. Mam tu na 
myśli niechorujące przewlekle np. na 
cukrzycę, czy poważne schorzenia ukła-
du pokarmowego. 

w CZyM PoMAgA?
 
Oczywista wydaje się odpowiedź:  
w oczyszczaniu. Ale z czego? No właśnie.  
Jelita ze złogów, krwi z toksyn (choć nie 

do końca). Wspomaga pracę wątroby, 
jak i całego układu pokarmowego. 
A to ma bardzo pozytywny wpływ na 
metabolizm i przyswajanie składników 
odżywczych. łagodzi zaparcia, problemy 
gastryczne, powoduje przypływ energii. 

nA CZyM PolegA?
 
Najczęściej jednodniowe diety polegają 
na wypijaniu wody mineralnej, soków 
warzywnych i owocowych oraz jedzeniu 
warzyw i owoców w różnej postaci. Po-
siłków w ciągu dnia powinno być kilka. 
Diety trwające dłużej, co kilka dni roz-
szerza się m. in. o fermentowane pro-
dukty mleczne, kasze, gotowane mięso 
i ryby. Wspomagająco działają również 
zioła, np. zielona herbata, brzona biała, 
mniszek lekarski, fiołek trójbarwny, ło-
pian, wiązówka błotna, tamaryndowiec, 
wyciąg z karczocha, morszczyn oraz ko-
per włoski.

Sok 
WSPOMAGAJĄCY 
OCZYSZCZANIE:

• 1 mały burak 
• 2 łodygi selera naciowego 
• garść natki pietruszki 
• limonka 
• kawałek jabłka

Modna lekkość 
na wiosnę!
z POCząTkIEM CIEPłyCh WIOSENNyCh dNI WIękSzOŚć z NAS 

POSTANAWIA zROBIć COŚ dLA SIEBIE I… PRzEChOdzI NA dIETę.  

TEKST: Anna słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy

„Kopciuch – historia odwrócona” to 
nowa wersja znanej wszystkim bajki 
o Kopciuszku, tylko przedstawiona 
w krzywym zwierciadle, we współ-
czesnym świecie, przy zamianie ról 
i w wersji dla dorosłych. 

Premiera „Kopciucha” zaplanowana 
jest na listopad 2015 r. i odbędzie 
się na jednej z dużych trójmiejskich 
scen, tam też przez wrzesień i paź-
dziernik przewidziane są intensywne 
próby.

Pora na próby
OdBył SIę OTWARTy CASTINg dO NOWEj FARSy MUzyCzNEj.

TEKST: Dorota Korbut
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Uczestnicy ceremonii otwarcia przyby-
li z prezentami – wśród nich Wiesław 
Byczkowski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego, który dał organiza-
torom hotelu trzy gwiazdki, kwalifiku-
jące standard placówki. Hotel został 
wymyślony przez Mariannę i Piotra 
Wróblewskich – założycieli Fundacji 
Innowacji Społecznych. Państwo Wró-
blewscy od roku 2005 prowadzili Ro-
dzinne Domy Dziecka.
- Pamiętam przerażone oczy naszych 
podopiecznych, kiedy kończyli 18 lat 
i musieli (bo tak stanowiły przepisy 
prawa), opuścić nasz dom – mówi 
Piotr Wróblewski. - Wtedy pomyśla-
łem, że muszę coś zrobić, aby te oczy 
nie były wystraszone.
Świetnie rozumiał ich obawy, bo sam 
wychował się na letnicy w czasach, 
gdy była to dzielnica biedy i przestęp-
czości. Wiedział, jak trudne może być 
wchodzenie w dojrzałość młodych, 
którzy nie mają na kogo liczyć, tylko na 
siebie. Aby powstał hotel, potrzebne 

było współdziałanie wielu ludzi dobrej 
woli.
Paweł Adamowicz, prezydent Gdań-
ska, przekazał Fundacji VElUX w uży-
czenie budynek przy ulicy Kartuskiej, 
w którym swego czasu mieścił się Wy-
dział Paszportowy, a potem komisariat 
policji. Prócz firmy VElUX pojawiły się 
inne: lPP, GIW-K, SNG, ZKM, lOTOS. 
Wychowankowie domów dziecka mają 
tu możliwość zdobycia zawodu i do-
świadczenia w zawodach związanych 
z hotelarstwem i gastronomią, takich 
jak: recepcjonista, kelner, barman, 
serwis pokojowy. Oczywiście zatrud-
nieni są też pracownicy ze stażem i do-
świadczeniem, bo ambicją wszystkich 
jest wysoka jakość usług, zarówno dla 
gości biznesowych, jak i turystów. Na 
szczęście ostatnio zmieniły się przepi-
sy i wychowankowie mogą mieszkać 
w domach dziecka do ukończenia lat 
25, jeśli się uczą. Aby im to ułatwić, 
cały ewentualny zysk hotelu ma być 
przeznaczony na ich edukację. 

W gdAńSkU OTWARTO SO STAy hOTEL. MA ON dAWAć SzANSę 

POdOPIECzNyM z dOMóW dzIECkA, By MOgLI zACząć dzIAłAL-

NOŚć zAWOdOWą.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  www.gdansk.pl / Piotr Połoczański

Po raz kolejny mogliśmy poczuć, że 
Gdańsk jest stolicą mody i bursztynu. 

Odbyły się XX Międzynarodowe Targi 
Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubiler-
skich  Amberif. 
Przeżyliśmy w Amber Expo inwazję 
470 wystawców (z 18 państw) oraz 
kupców z ponad 50 krajów. Niestety 
została przyhamowana (z powodów 
politycznych) rozwinięta współpraca 
naszego bursztynowego ośrodka z Ob-
wodem Kaliningradzkim. Zwierzyła 
nam się natomiast Paulina Biniek,  
gdańska projektantka biżuterii, że 25-
lecie pracy twórczej święciła właśnie 
w muzeum w Kaliningradzie. Wzmoc-
niło się zaangażowanie w bursztyno-
wą sztukę Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Prof. Sławomir Fijałkowski, 
dziekan Wydziału Architektury i Wzor-
nictwa), był inicjatorem i współor-
ganizatorem Gdańskiego Biennale 
Bursztynu Bałtyku. Pierwsza edycja 
miała miejsce w Muzeum Bursztynu 
w Gdańsku. Zaproszenie do udziału 
przyjęło 24 artystów z 12 krajów. Każ-
dy z nich otrzymał do obróbki bryłki 
bursztynu. Efekty można było oglądać 
na wystawie w Muzeum Bursztynu. 
Prosto z wernisażu goście udali się 
na ulicę Warzywniczą 1, gdzie została 
otwarta siedziba Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Bursztynników. 

Amberif 
i złoto Bałtyku

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIe:  Wiesław Malicki

Hotel dobrej woli
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Można było obejrzeć wszystkie wnę-
trza hotelu, w szczególności zaś salę 
bankietową, która została na tę okazję 
specjalnie udekorowana. Była to do-
skonała okazja sprawdzenia jak sala, 
w której odbywają się wesela (na co 
dzień pełniąca rolę sali konferencyjnej), 
wygląda w odsłonie ślubnej. W trakcie 
wydarzenia weselni koordynatorzy Ho-
telu Haff ner udzielali wszelkich infor-
macji dotyczących oferty, odpowiadali 
na nurtujące pytania i pomagali podjąć 
odpowiednie decyzje. Każdy z gości 
miał możliwość degustacji potraw 
z menu weselnego, przyrządzonych 
przez szefa kuchni, a także wyśmieni-
tych ciast, deserów oraz tortów we-
selnych przygotowanych z kolei przez 
szefa cukierni.
W dniu otwartym udział wzięły fi rmy 
współpracujące przy organizacji wesel 
i przyjęć ślubnych z hotelem.
- Przedstawiona oferta pozwoliła na 
zorganizowanie wesela „od A do Z”, 
poczynając od relaksującego wieczoru 
panieńskiego w SPA Hotelu Haff ner, 
przez szampańską zabawę z wodzire-
jem, po noc poślubną w hotelowym 
apartamencie - tłumaczy Karol Brzo-
skowski z Hotelu Haff ner.

Młode pary

W SOPOCkIM hOTELU hAFFNER zORgANIzOWANO dzIEń OTWAR-

Ty dLA MłOdyCh PAR. POdCzAS TEj IMPREzy SWOjE MOżLIWO-

ŚCI zAPREzENTOWAły FIRMy z BRANży WESELNEj. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA:  Piotr Manasterski

w Haffnerze
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Celem konkursu jest kultywowanie 
i pogłębianie wiedzy o pomorskiej 
tradycji kulinarnej, stanowiącej dzie-
dzictwo kulturowe regionu. Duety 
kucharskie składały się z zaproszonego 
gościa i ucznia ZSHG. Każda ekipa mu-
siała wykonać danie z następującymi 
surowcami: pstrąg, warzywa, dodatek 
skrobiowy, sosy, elementy dekoracyj-
ne. W potrawie należało uwzględnić 
minimum trzy surowce zaliczone do 
produktów tradycyjnych województwa 

pomorskiego. Zmagania konkursowe 
oceniali znani pomorscy kucharze: 
Tomasz Milewski - przewodniczą-
cy, Krzysztof Szulborski i Krzysztof 
Wierzba. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
w składzie: Krystyna Przyborowska, 
naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Gdyni i Tomasz Grota, drugie 
- Jerzy Zając, dyrektor Urzędu Miasta 
Gdyni i Krystian Buksza, trzecie - Grze-
gorz Gzyl, aktor i Marcin Ruszczak.

Znani i lubiani      
     w kuchni
OdByłA SIę TRzECIA EdyCjA kONkURSU gASTRONOMICzNEgO 

„zNANI I LUBIANI gOTUją z UCzNIAMI”, ORgANIzOWANEgO PRzy 

WSPółPRACy zE STOWARzySzENIEM kUChARzy POLSkICh. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe:  mat. zshG

litewski Państwowy Departament 
Turystyki zorganizował misję branży 
turystycznej  w Gdańsku. Było to 
spotkanie organizatorów turystyki 
z obu krajów, połączone z prezenta-
cją nowej strony internetowej litew-
skiej turystyki. Celem przybycia do 
nas litewskich gości było zachęcenie 
polskich turystów do odwiedzin tego 
kraju. 
- Turyści z Polski najczęściej wybiera-
ją nasz kraj na wycieczki krajoznaw-
cze, a także jako miejsce wypoczyn-
ku w uzdrowiskach i gospodarstwach 
agroturystycznych – informował To-
mas Jackevic, specjalista ds. marke-
tingu z ww. departamentu. - Polska 
w zeszłym roku znalazła się w piątce 
krajów najchętniej odwiedzanych 
przez litwinów. Jesteśmy bliskimi są-
siadami, zarówno biorąc pod uwagę 
odległości terytorialne, jak wydarze-
nia z wspólnej historii. Jesteśmy za-
interesowani, aby przybyszy z Polski 
było u nas jak najwięcej.
W Ratuszu Staromiejskim gościliśmy 
też przedstawicieli centrów informa-
cji turystycznej z Kowna, Olity i łoź-
dziej, wileńskich hoteli „Panorama”, 
„Ecotel” i „Holiday Inn” oraz organi-
zatora turystyki „Vilnius City Tour”. 
Wszyscy oni udzielali informacji, jak 
pobyt na litwie można sobie cieka-
wie i korzystnie zorganizować. 
Atrakcją litwy są też miejscowości 
nadmorskie, szczególnie najbardziej 
znany nadmorski kurort Pałanga. 
Atrakcje Pałangi to szerokie piaszczy-
ste plaże (można się opalać nawet 
na wydmach), najczystsza woda, 
wyjątkowo korzystne dla płuc po-
wietrze z dużą ilością jodu, a także 
Pałac Tyszkiewiczów – z Muzeum 
Bursztynu, wycieczki – na Mierzeję 
Kurońską i do Kłajpedy, gdzie jedną 
z ciekawostek jest Muzeum Morskie 
z delfinarium.

Zapraszają 
na Litwę

TEKST: Anna Kłos
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Piekielny Hotel to wiosenny hit TVN. 
W pierwszym odcinku widzowie 
zobaczyli zmagania właścicieli Ho-
telu Otomin, który znajduje się pod 
Gdańskiem. 
Małgorzata Rozenek, znana jako 
Perfekcyjna Pani Domu, ruszyła na 
pomoc polskim hotelarzom. 
- Nie mieliśmy pojęcia, jak zmieni się 
nasz hotel, w końcu nagrywaliśmy 
pierwszy odcinek całej piekielnej 
serii - mówi Katarzyna Stangrecka, 
właścicielka Hotelu Otomin. - Mał-
gosia nie tylko zajęła się poprawą 

wykończenia, ale przede wszystkim 
wskazała nam kierunek rozwoju. To 
bardzo ciepła osoba, potrafiła spoj-
rzeć na nasz rodzinny biznes obiek-
tywnie. Dzięki temu zauważyliśmy 
nasze błędy i z nową energią wpro-
wadzamy zasugerowane zmiany. Eki-
pa programu spędziła w hotelu 7 dni, 
przez ten czas obserwując codzienne 
zmagania pracowników i właścicieli 
oraz oceniając wyposażenie i ofertę 
hotelu Otomin. 
- Słuchanie niektórych opinii po-
czątkowo było bardzo trudne, ale 
ostatecznie zdaliśmy sobie sprawę, 
że musimy postawić krok do przodu - 
dodaje Katarzyna Stangrecka.
Hotel Otomin po emisji odcinka, 
zgodnie z nowymi wytycznymi, 
wdrożył ciekawe zmiany w wystroju 
i w menu restauracyjnym.

Piekielny 
Hotel

TEKST: Dorota Korbut
ZDJĘCIe:  mat. prasowe

To wspólny projekt, przygotowany 
przez Stowarzyszenie Północnoka-
szubska lokalna Grupa Rybacka oraz 
lokalną Grupę Rybacką Kaszuby. 
W całej Unii Europejskiej ponad 300 
lokalnych grup rybackich zrealizowało 
lub wsparło ponad 9 tys. projektów. 
Decyzją uczestników spotkania tj. 
przedstawicieli lGR z 21 krajów Unii, 
przedstawicieli administracji publicz-
nej i środowiska rybackiego, „Kuchnia 
z Ikrą” została uznana za najlepszy pro-
jekt w Europie.
Do udziału w projekcie lGR-y zaprosi-
ły uczniów i nauczycieli sześciu szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących 
w zawodach gastronomicznych. Wpro-
wadzeniem do projektu był wyjazd 
studyjny „trasą edukacji rybackiej” 
czyli praktyczna lekcja w terenie na 
obszarze Północnokaszubskiej lokalnej 
Grupy Rybackiej. 
Najbardziej rozbudowanym działa-
niem, a zarazem najbardziej oczekiwa-

nym przez uczestników projektu, były 
zajęcia gastronomiczne - 72 godziny 
spędzone w doskonale wyposażonych 
pracowniach gastronomicznych szkół 
biorących udział w projekcie. Zajęcia 
poprowadzili uznani mistrzowie kuchni 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kucharzy 
Polskich, uczestnicy licznych znaczą-
cych w kraju i zagranicą wydarzeń 
kulinarnych.
Jednym z efektów projektu jest książka 
kucharska – zbiór przepisów na dania 
z ryb zaproponowanych przez uczniów, 
którzy pod czujnym okiem opiekunów 
oraz korzystając z inspiracji smako-
wych zaczerpniętych z zajęć, dzielą 
się swoimi pomysłami na dania rybne 
i zachęcają do gotowania dań na bazie 
rodzimych gatunków ryb. Powstały tak-
że 4 filmy instruktażowe, wykorzysty-
wane podczas zajęć gastronomicznych: 
filetowanie dorsza, zupa bursztynowa, 
koktajl z krewetek, łosoś zapiekany 
w cieście francuskim.

kuchnia z ikrą
„kUChNIA z IkRą” zdOByłA UzNANIE ORgANIzATORóW I UCzEST-

NIkóW kONFERENCjI „SAILINg TOWARdS 2020” W BRUkSELI ORAz 

OTRzyMAł „NAgROdę NAjLEPSzEgO PROjEkTU”.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIe: pomorskie.eu
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Nic więc dziwnego, że Barbara Has-Dar-
nowska, przewodnicząca Forum Kobiet 
Biznesu, wchodzącego w skład organiza-
cji Pracodawcy Pomorza, zorganizowała 
kolejne spotkanie członkiń właśnie 
w tym miejscu. 
W Akademii tej stosuje się unikalnej 
wartości kosmetyki – specjalność firmy 
l’amorage - będące owocem współpracy 
3 partnerów: amerykańskiego, izrael-
skiego i rosyjskiego. Głównym składni-
kiem kosmetyków jest czarny kawior 
z jesiotrów z syberyjskich rzek (zawiera 
kolagen w 85% taki, jak ludzki), kolejny-
mi: 24-karatowe złoto i proszek perłowy. 
Dochodzą do tego inne składniki, np. 
witaminy grupy B, minerały z Morza 
Martwego. Bez chemii, bez hormonów – 
sama natura. Nawet zapachy pochodzą 
z olejków roślinnych. 
Odpowiednio przeszkolony personel 
aplikował bezpłatnie chętnym członki-
niom Forum cały cykl zabiegów przy uży-
ciu tych kosmetyków. Aby udowodnić 
ich skuteczność, najpierw na połowie 
twarzy. Od razu widać było różnicę.
Hitem wieczoru była mezoterapia bezi-
głowa. Wykonywał ją przy użyciu najno-
wocześniejszego sprzętu DERMATION 
instruktor Wojciech Nack. Objaśniał, że 
jest to zabieg o wielkiej skuteczności, 
regenerujący wiązania skóry, likwidujący 
zmarszczki, poszerzone naczynka, a sto-
sowany na ciało - usuwający objawy cel-
lulitu i nadmiar tkanki tłuszczowej. Jest 
bezbolesny, bezkrwawy, obywa się bez 
poparzeń i innych uszkodzeń skóry. Nie 
musisz cierpieć, aby być piękną – to jego 
motto. Technologia ta pozwala na wpro-
wadzenie dużej ilości składników ak-
tywnych głęboko w skórę, a nawet pod 
nią, dokładnie tam gdzie są potrzebne. 

Opracowano 9 programów zabiegowych 
dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb skóry. Urządzenie wytwarza 
modulowaną falę prądu, otwierając 
w skórze kanaliki wodne, przez które 
wnikają w głąb potrzebne składniki. Jest 
to działanie powierzchniowe, na dużych 
płaszczyznach, o wiele skuteczniejsze, 
niż wprowadzanie składników igłowe 
(punktowe), stosowane przy innych me-
todach. Skóra, pobudzona do działania, 
zaczyna się stopniowo odnawiać. Pełny 
efekt widać po dwóch dniach. 
Kolejną atrakcją był mistrz fryzjerstwa 
Władimir Yaresko, laureat wielu konkur-
sów branżowych – w Kaliningradzie, Mo-
skwie, Paryżu i we Włoszech. To mistrz 
strzyżenia i stylista fryzur. Jedna z pań, 

uczestniczących w spotkaniu, uczyniła 
rzecz rozsądną – zostawiła mistrzowi 
całkowitą swobodę odnośnie nowego 
wyglądu swej fryzury. Efekt był zachwy-
cający. Nowa fryzura podwoiła optycznie 
obfitość jej włosów, a odjęła z 10 lat 
w wyglądzie. Ponieważ mistrz będzie 
przyjmował w Akademii l’amorage 3 
razy w tygodniu, od razu uformowała się 
kolejka pań zapisujących się na wizyty.
Opisałam tylko część atrakcji Akademii 
l’amorage. Na razie, ponieważ jest 
to pierwsza w Polsce, a nawet w Unii 
Europejskiej, placówka firmowa, która 
dopiero startuje, stosowane są rozma-
ite pakiety promocyjne. Już niedługo 
uruchomiona zostanie druga placówka 
– w Warszawie.

Bizneswomen 
  w L’amorage

dO TEj AkAdEMII kAżdA dAMA ChOdzI ChęTNIE I z PRzyjEMNOŚCIą, BO AkAdEMIA PIękNOŚCI L’AMO-

RAgE, dzIAłAjąCA WE WRzESzCzU PRzy ULICy SzyMANOWSkIEgO 2, UjMUjE LAT, dOdAjE UROdy. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIe:  Wiesław Malicki
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Chwaszczyno royale, 
czyli ostatnia misja Agenta 007
CzERWONy dyWAN, MARTINI z OLIWką I kRążąCE MIędzy gOŚćMI AgENTkI SPECjALNE – W SALONIE 

TOyOTA WALdER zAgOŚCIł NOWy AVENSIS, WSTRząSAjąC I MIESzAjąC WSzySTkIMI UCzUCIAMI.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA:  materiały prasowe

Samochód pojawił się w Chwaszczyno 
Royale zaledwie na jeden wieczór – 
oficjalnie przywitamy go w salonach 
Toyota Walder Chwaszczyno i Ru-
mia w trakcie Dni Otwartych 20-21 
czerwca. 
Dlaczego przedpremierowy pokaz 
nowego Avensisa wzbudzał aż tyle 
emocji? 
- Od momentu, kiedy zobaczyliśmy 
samochód w styczniu na spotkaniu 

dealerskim Toyoty Motor Poland, zwy-
kłam mawiać, że ten model to Święty 
Graal Toyoty – wszyscy o nim słyszeli, 
nikt go nie widział, a każdy chciałby 
zobaczyć – mówi Magdalena Senkow-
ska, specjalista ds. marketingu salonów 
Toyota Walder. - Wiedzieliśmy, że auto 
ma doskonały potencjał i znajdzie wie-
lu nabywców, nie tylko wśród klientów 
flotowych, ale także indywidualnych. 
Nowa Toyota Avensis oferuje wszyst-

ko, czego można oczekiwać od auta: 
nowoczesne systemy bezpieczeństwa, 
szeroki wybór niezwykle wydajnych 
silników, wyrafinowane wnętrze oraz 
niepowtarzalną, dynamiczną sylwetkę. 
Przednie reflektory zostały wykona-
ne w technologii PURE lED. Nadają 
one nie tylko drapieżnego wyglądu, 
ale zapewniają doskonałe oświetle-
nie drogi podczas jazdy nocą. Tylne 
światłowody kształtem nawiązują do 
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litery V, a szeroka gama wzorów felg 
pozwala na indywidualne podejście do 
wyglądu auta. Wnętrze także pozwala 
poczuć pełnię luksusu. Zegary zostały 
umieszczone w sportowych tubach po 
obydwu stronach kolorowego wyświe-
tlacza TFT wyświetlającego wszelkie 
niezbędne podczas jazdy informacje 
– na to wszystko zerkamy zza obszy-
tej miękką skórą Nappa kierownicy. 
Podróżowanie nową Toyota Avensis 
to czysta przyjemność. Fotele pokry-
te perforowaną skórą z elementami 
Alcantary, przeprojektowanie odcinka 
lędźwiowego oraz udoskonalenie 
trzymania bocznego zapewniają niepo-
wtarzalny komfort jazdy. Największy 8” 
ekran dotykowy w klasie z intuicyjnym 
systemem multimedialnym Toyota 
Touch 2 zapewnia stałą łączność ze 
światem, a kamera cofania ułatwia 
parkowanie. Nowy Avensis posiada 
nowoczesny system bezpieczeństwa – 
układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia, układ ostrzegania 

o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, 
układ automatycznego włączania świa-
teł drogowych oraz układ rozpoznawa-
nia znaków drogowych.
Nowego Avensisa w Chwaszczyno Roy-
ale obejrzało ponad 200 gości. Gwiaz-
da wieczoru czekała na wielkie od-
słonięcie ukryta pod złotym suknem. 
W trakcie wieczoru pojawiło się wiele 
atrakcji: pokazy taneczno-akrobatycz-
ne, Marilyn Monroe ukryta w nowej 
Toyocie Avensis, mechanik Mietek, 
śpiewający serenadę, Agent 007, mu-
zyka na żywo, piękny tort, przepyszny 
catering oraz stacja Hashi Sushi.
- To był wyjątkowy wieczór – dodaje 
Magdalena Senkowska. - Dziękuje-
my wszystkim gościom za tak liczne 
przybycie i wiele pozytywnych słów 
odnośnie organizacji oraz samochodu. 
Jednocześnie zachęcamy do składania 
zamówień na nową Toyotę Avensis, 
a także Auris Hybrid po facelifcie - 
oferta przedsprzedażowa jest napraw-
dę niepowtarzalna.
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Książka poświęcona jest tematyce 
podejmowania decyzji w warunkach 
niepewności i jest pierwszą taką 
publikacją na rynku polskim. 
Publikacja oparta jest o wieloletnie 
doświadczenia autora, wyniesione 
ze świata biznesu (blisko 10 lat 
kariery doradczej plus ponad 7 lat 
w roli dyrektora generalnego) oraz 
o szczegółową analizę studiów przy-
padków ze świata biznesu i nie tylko. 
Czytelnicy poznają klasyczne pułapki 

w podejmowaniu decyzji (bizne-
sowych, życiowych, zakupowych, 
fi nansowych) oraz otrzymają szereg 
praktycznych rad i narzędzi, któ-
re pozwalają na uniknięcie wielu 
błędów. Paweł Motyl podpowiada 
czytelnikom sposoby poprawienia 
trafności dokonywanych wyborów, 
korzystając z rozwiązań wypracowa-
nych nie tylko w biznesie, ale rów-
nież w tak zaskakujących światach, 
jak wyprawy na ośmiotysięczniki, 
operacje wojskowe, loty kosmiczne 
czy… sycylijska cosa nostra!
Książka dotyka nie tylko zagadnień 
związanych z oceną ryzyka, wybiega 
również w pasjonujący świat psy-
chologii społecznej oraz neuronauki, 
pozwalając na przykład zrozumieć 
mechanizmy wpływu emocji na po-
dejmowanie decyzji. Książka zawiera 
też 16 sprawdzonych zasad dokony-
wania lepszych wyborów.

Autor w swojej 
najnowszej publi-
kacji przedstawia, 
czym jest marka 
osobista i jakie są 
zasady jej budowa-
nia. Podkreśla, jak 
ważna jest komuni-
kacja z odbiorcami 
i wyznaczanie sobie 
jasno określonych 
celów. Książka 
opisuje rolę marki 
osobistej w poszcze-
gólnych grupach zawodowych. Prezentuje wska-
zówki dotyczące tego, jak zarządzać sobą jako 
marką, aby wypaść wiarygodnie w oczach poten-
cjalnych wyborców, klientów, czy odbiorców.
Z pojęciem marki osobistej spotykamy się współ-
cześnie coraz częściej. Jej znaczenie podkreśla się 
już nie tylko na gruncie politycznym i medialnym, 
ale także w życiu zawodowym. Zarówno polity-
cy, jak i menedżerowie, czy prawnicy chcą być 
postrzegani przede wszystkim jako osoby godne 
zaufania, z którymi warto rozmawiać, negocjo-
wać, czy prowadzić biznes. Dr Sergiusz Trzeciak 
wielokrotnie podkreśla, że najważniejsza w budo-
waniu marki osobistej jest wiarygodność. Pokazu-
je karierę i rozwój zawodowy nie tylko jako pracę, 
ale również jako pasję. 

Biznesowe nowości książkowe

Autor książki napisał ją, bo prosili 
o to współpracownicy, klienci i szko-
leniowcy. Sam pracował z markami 
przez dwadzieścia lat. Intensywnie 
chłonął wiedzę studiując, czytając set-

ki książek, uczestnicząc w dziesiątkach 
sympozjów, rozmawiając z wybitnymi 
praktykami tematu. Szefował dzia-
łom marketi ngu i sprzedaży, tworzył 
i wdrażał rynkowe strategie, doradzał 

Jarek Szczepański

Strategiczny brand marketing. 
Praktyczny przewodnik skutecznego 
marketingu dla menedżerów i nie tylko
Wydawnictwo: Onepress, Marzec 2015

Sergiusz Trzeciak
Coaching marki osobistej, 
czyli kariera lidera
Wydawnictwo: Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 
Marzec 2015

Paweł Motyl

Labirynt.
Sztuka podejmowania decyzji
Wydawnictwo: ICAN, Marzec 2015

”Czytelnicy poznają kla-
syczne pułapki w podej-
mowaniu decyzji (bizneso-
wych, życiowych, zakupo-
wych, fi nansowych)

klientom w zakresie kreowania i pro-
wadzenia marek. Budował od podstaw 
nowe brandy i rewitalizował istniejące. 
Odniósł na tym polu wiele sukcesów. 
Doszedł do jednego wniosku: Marke-
ti ng jest prosty!
Książka Jarka Szczepańskiego pomo-
że zrozumieć, czym jest marka oraz 
zależności między nią a rynkiem, na 
którym jest ona obecna. Wskaże rolę 
innowacji w rozwoju brandu. Ułatwi 
skonstruowanie odpowiedniej strate-
gii obecności marki na rynku.
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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.

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

e-mail: biuro@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

PRENUMERATĘ
ZAMÓW



 96    


