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Firma Test Stanisław Gojlik, automatyka przemy-
słowa – lokator Elbląskiego Parku Technologicz-
nego, wykonała stanowisko badawcze dla ele-
mentów zakupionych przez Polskę, francuskich 
śmigłowców Caracal.

Spośród wielu konkurentów pracownicy Testu wy-
kazali się wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi 
do wykonania tak skomplikowanego algorytmu 
sterowania. Stanowisko zostało zakupione na 
potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Łódzkiej, który w ramach tego projektu będzie 
realizował prace badawcze. Biuro projektowe 
w Łodzi będzie zajmowało się projektowaniem 
mechanicznym, w tym zupełnie nowych konstruk-
cji systemów napędowych i ich wyposażenia oraz 
modernizacją już istniejących helikopterów.

Śmigłowce pod okiem 
elbląskiej firmy

Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju zakończyło ocenę 
projektów zgłoszonych w I eta-
pie konkursu mającego na celu 
wsparcie samorządów w proce-
sie przygotowania programów 
i modelowych działań w zakresie 
rewitalizacji. Docenione zosta-
ły również dwa projekty z re-
gionu Warmii i Mazur, złożone 
przez samorządy Ełku i Ostródy. 

Do pierwszej fazy projektów tra-
fiło 240 przedsięwzięć, z których 
jury wybrało 57 najciekawszych. 
Oceniane propozycje dotyczyły 
przede wszystkim kształtowania 
przestrzeni miejskiej, mieszkal-
nictwa, partycypacji społecznej, 
ochrony i wykorzystania poten-
cjału dziedzictwa kulturowego 
czy ożywienia gospodarczego. 
Podczas oceny pod uwagę bra-
no kryteria związane z koncepcją 

projektu, jego zgodnością z doku-
mentami strategicznymi miasta, 
opisem zaplanowanych działań 
pilotażowych oraz edukacyjnych. 
W wybranych projektach znalazły 
się m.in. zgłoszenia z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. 
Jury doceniło projekt gminy i mia-
sta Ełku za „Nowe Śródmieście 
Miasta Ełk – wzór na rewitaliza-
cję” oraz gminy miejskiej Ostró-
da za „Wypracowanie modelu 
rewitalizacji dla miasta Ostródy”. 
W drugim etapie samorządy 
otrzymają wsparcie edukacyjne 
oraz eksperckie ze strony MIiR. 
Razem z ekspertami przygotują 
(w terminie do czterech miesię-
cyod ogłoszenia wyników pierw-
szego etapu) właściwe wnioski 
o przyznanie dotacji.Przygotowa-
na dokumentacja, będzie wzorem 
dla innych miast realizujących 
projekty rewitalizacyjne.

ełk i ostróda docenione 
przez ministerstwo 
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Trwa hossa Centrum Rekreacyj-
no-Sportowego Ukiel. Olsztyń-
ska inwestycja została nomi-
nowana w kolejnym konkursie 
– tym razem Top Inwestycje 
Komunalne Polski Wschodniej. 

W kwietniu prezydent Olsztyna 
odebrał w Katowicach nagrodę 
w podobnym konkursie. Olsz-
tyn znalazł się wówczas w dzie-
siątce laureatów plebiscytu Top 
Inwestycje Komunalne 2015. 
- Coraz więcej osób wie i doce-

nia to jak bardzo zmieniły się 
w ostatnich kilkunastu miesią-
cach brzegi największego olsz-
tyńskiego jeziora - mówi Piotr 
Grzymowicz. 
Nad Krzywym powstała dosko-
nała strefa rekreacyjna z pomo-
stami, kąpieliskami, boiskami, 
wypożyczalniami sprzętu oraz 
kafejkami.

Ukiel – kolejna nominacja 
MM Szynaka-Interline 
i Żuławska Fabryka Me-
bli – to kolejne w tym 
roku firmy, które otrzy-
mały zezwolenie na pro-
wadzenie działalności 
gospodarczej na terenie 
Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Inwestorzy 
planują zainwestować 
tam ponad 80 mln. zł. 
 
Jako pierwsza zezwo-
lenie otrzymała spółka 
MM Szynaka-Interline 
sp. z o.o. W zakładzie tej 
firmy w Nowym Mieście 
Lubawskim, zmieniony 

zostanie proces produk-
cyjny oraz infrastruk-
tura, która musi być 
dostosowana do roz-
szerzonej działalności 
spółki. Spółka zakłada, 
że nakłady w wysokości 
9,25 mln zł, przełożą się 
na co najmniej 105 no-
wych miejsc pracy.
Działalność gospodarczą 
w elbląskiej podstrefie 
rozpocznie też Żuławska 
Fabryka Mebli sp. z o.o. 
Planowany termin za-
kończenia inwestycji to 
31 grudnia 2019 r. W za-
kładzie znajdzie pracę 
co najmniej 170 osób.

branża meblarska 
w strefie 
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Po ponad 12 miesiącach prac oddano 
do użytku port śródlądowy w Iławie. 
Najnowocześniejszy obiekt tego typu 
na Warmii i Mazurach powstał na połu-
dniowym krańcu Jezioraka – najdłuższe-
go jeziora w Polsce. 

Port wybudowany został przy ulicy Chod-
kiewicza, w miejscu wysłużonych obiek-
tów Międzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego. Jego budowa pochłonęła blisko 
15,5 miliona złotych, z czego ponad 9 
milionów złotych pochodziło ze środków 
Unii Europejskiej.
Budowa obiektu wraz z Ale-
ją Żeglarską trwała rok. 
W ramach realizacji inwestycji powstały 
cztery nowe obiekty. W Centrum Obsłu-
gi Pasażerów – budynku zlokalizowanym 
w północnej części portu – znalazły się: 
poczekalnia z Powiatowym Centrum 
Informacji Turystycznej, punkt gastro-
nomiczny z tarasem widokowym, kiosk 
oraz toalety i umywalnie. Bosmanat 
mieści salę konferencyjną, salę odpraw 
dla załóg, pokoje biurowe i połączony 
jest z budynkiem techniczno-socjalnym, 
w którym umiejscowiono między inny-
mi pokoje dla osób poszkodowanych na 
wodzie, pokój pierwszej pomocy, a także 
warsztat do bieżących drobnych napraw 
statków, zewnętrzny punkt zmywania 
naczyń, pralnię i umywalnie. W części to-
warowej portu wybudowano hangar z 12 
miejscami dla jednostek pływających. 
Na umocnionym nabrzeżu, przy falochro-
nie i pomostach, w części pasażerskiej 
i towarowej portu, udostępnione zostały 

stanowiska cumownicze dla różnego ro-
dzaju jednostek – od jachtów turystycz-
nych, przez statki żeglugi regularnej, aż po 
statki towarowe. Zamontowana została 
też dźwignica do slipowania łodzi. Funk-
cjonowanie obiektu wspomagać będzie 
Elektroniczny System Obsługi Klienta. 
Inwestorem przedsięwzięcia był samo-
rząd Powiatu Iławskiego, który wraz 

iława ma nowoczesny 
port Środlądowy 

z Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie 
odpowiadał za realizację całości inwe-
stycji. Za przebudowę drogi dojazdowej 
wraz z budową chodników i parkingu od-
powiedzialna była Gmina Miejska Iława.  
Budowa portu śródlądowego w Iławie to 
szansa na dalszy rozwój turystyki nad Je-
ziorakiem, który znajduje się na zapleczu 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, 
łączącej Antwerpię z Kłajpedą i „Pętli Żu-
ławskiej”. Dzięki Kanałowi Elbląskiemu, 
który w ostatnich latach został zrewita-
lizowany, Jeziorak - najdłuższe jezioro 
w Polsce, ma połączenie z Bałtykiem.

W Parku Naukowo-Technologicz-
nym w Ełku odbyła się Gala Finało-
wa II edycji Konkursu „Twój Start-up 
– Twoja przyszłość”. Do finałowej 
rywalizacji stawiło się jedenastu 
startupowiczów ubiegających się 
o nagrodę główną w wysokości 30 
tys. zł oraz możliwość zdobycia in-
westycji w wysokości 100 tys. zł. 

Zwyciężył projekt Skyflar, którego auto-
rem jest ełczanin Paweł Szwajka. Autor 
projektu samodzielnie zaprojektował 
i skonstruował lampę LED o wysokiej 
mocy wykorzystywaną do oświetlenia 
motolotni po zmroku. Projekt jest uni-

kalny na skalę światową, więc organi-
zatorzy konkursu mają nadzieję, że już 
niedługo produkowane w Ełku lampy 
Skyflar będą używane w całej Europie.
Podczas Gali żadnemu z projektów 
nie przyznano inwestycji o wartości 
100 tys. zł, ale wytypowane zostały 
trzy projekty, które w dalszym ciągu 
będą mogły ubiegać się o wsparcie. 
Autorzy projektów: napiachu.pl, Fit-
collect oraz zKarbonka będą pracować 
nad swoimi pomysłami pod czujnym 
okiem specjalistów z Black Pearls VC 
i w ciągu najbliższych tygodni zostaną 
podjęte decyzje odnośnie drugiej czę-
ści nagrody.

doceniono projekt skyflar
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Na gali w Olsztynie przyznano siedem 
równorzędnych statuetek „Kosynier 
Przedsiębiorczości”. Otrzymali je przed-
stawiciele firm, które działają, zatrud-
niając mieszkańców regionu, na Warmii 
i Mazurach, a dodatkowo posiadają pol-
ski kapitał, czym wzmacniają krajową 
gospodarkę. Firmy te osiągają sukcesy 
finansowe i nie tylko. 
W tym roku wyróżnione zostały nastę-
pujące przedsiębiorstwa: Firma „Budo-
kop” (nagrodę odebrał Piotr Głodowski, 
prezes, wręczył Zbigniew Jankowski, dy-
rektor Warmińskiego Banku Spółdziel-
czego), Olsztyńskie Centrum Kształcenia 
„MBA” (odebrał Jan Zdziarstek, wła-
ściciel, wręczyła Danuta Ciborowska, 
prezes zarządu Fundacji Wspieranie 

Business Centre Club

W FIlharmoNII WarmIńSko-maZurSkIEj W olSZtyNIE odByła SIę urocZySta gala „koSyNIE-
rZy PrZEdSIęBIorcZoścI”, ZorgaNIZoWaNa PrZEZ olSZtyńSką lożę BuSINESS cENtrE cluB 
oraZ ZWIąZEk PIłSudcZykóW rP. WyróżNIoNo NajlEPSZych PrZEdSIęBIorcóW Z PolSkIm 
kaPItałEm, Z WarmII I maZur. NacZElNIkIEm PrZEdSIęBIorcZoścI ogłoSZoNo ProFESora 
WItolda modZElEWSkIEgo.

TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Ma-
zurach), Firma „Corab” (odebrał Henryk Biały, 
prezes zarządu, wręczył Jarosław Kowalski, dy-
rektor oddziału TVP Olsztyn), firma „Bio-Gen” 
(odebrał Jarosław Peczka, właściciel, wręczył 
Jan Szynaka, laureat z 2013 roku), firma „Irwe-
ga” (odebrał Wiesław Gostkowski, właściciel, 
wręczył Waldemar Ziarek, prezes Związku Pił-
sudczyków RP).
W dalszej kolejności nagrodzono Zakład Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie 
(nagrodę odebrał Adam Sierzputowski, pre-
zes, wręczył Marek Karólewski, prezes zarzą-
du Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej). Nagrodę otrzymał także Gu-
staw Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego, który przez cztery 
kadencje sprawował funkcję wójta gminy 
Ostróda (statuetkę wręczył Wiesław Łubiński, 
kanclerz olsztyńskiej loży BCC).
Tytuł Naczelnika Polskiej Przedsiębiorczości 
otrzymał prof. dr hab. Witold Modzelewski, 
były wiceminister finansów, autor reformy po-
datkowej z początku lat 90. XX wieku. 
Wszyscy laureaci otrzymali gratulacje od An-
drzeja Dudy, prezydenta RP, oraz Janusza Pie-
chocińskiego, wicepremiera i ministra gospo-
darki. Galę uświetnił występ Jerzego Grunwal-
da i Kapeli Jakubowej.
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jak WyPocZyWa BIZNESmEN Z ZaSoBNym PortFElEm? SZuka Wy-
jaZdóW lukSuSoWych, WyjEżdża cZęścIEj NIż raZ do roku I cZę-
Sto doPłaca, żEBy NIE WyPocZyWać raZEm Z rodZINamI Z dZIEć-
mI. - WcIąż WIdać WZroSt SPrZEdaży WyjaZdóW EgZotycZNych 
I lukSuSoWych rEjSóW - móWIą BIura Podróży.

Luksus, aktywny wypoczynek i egzotyka.
Według obserwacji biur podróży i innych 
przedstawicieli branży turystycznej biz-
nesmen, albo inny turysta z zasobnym 
portf elem szuka najczęściej wyjazdów 
luksusowych lub oryginalnej formy wy-
poczynku. Będzie też unikał ofert, gdzie 
główna atrakcja polega na leżeniu na 
leżaku. 
Urlopowicze z zasobnym potrfelem wy-
jeżdżają częściej niż raz do roku a kon-
kretny kierunek wyjazdu wybierają w za-
leżności od długości urlopu.
- Na dłuższe wakacje wybierają przeważ-
nie kierunki egzotyczne, takie jak Kuba, 
Tajlandia, Chiny czy Meksyk, a także 
jeszcze bardzej luksusowe jak Seszele, 
Mauriti us czy Malediwy. W tym przy-
padku wypoczynek na plaży bardzo czę-
sto połączony jest ze zwiedzaniem i tu-
taj popularne są wycieczki objazdowe 
oraz te łączące bierną i aktywną formę 
spędzania czasu - tydzień wypoczynku 
i tydzień zwiedzania. Przy planowaniu 
krótszych wyjazdów ważny jest komfort 
- króki przelot, dobre wyposażenie ho-
telu, w tym siłownia, strefa spa, dostęp 
do Internetu, a także standard samego 
obiektu. Do popularnych kierunków 
w tym przypadku należą m.in. greckie 
wyspy,  Madera, Wyspy Kanaryjskie – 
informuje Klaudyna Mortka, specjalista 
ds. PR w serwisie Wakacje.pl

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: wakacje.pl
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Przy wybieraniu urlopu o średnim lub wyż-
szym stanardzie ważna będzie także po-
pularność destynacji. Na dłuższe wyjazdy 
urlopowe turyści z zasobnych portf elem 
wybiorą więc mniej popularne i wciąż mniej 
dostępne dla przeciętnego Kowalskiego 
kierunki. W przypadku krótkich wyjazdów 
odpowiednie będą nawet te popularne 
kierunki, ale tacy klienci wybiorą  kurort 
wyższej klasy (np. z luksusowymi hotelami 
i polami golfowymi) i pokoje o wyższym 
standardzie, czyli na przykład – pokój typi 
suit lub premium suit albo apartament.
- Trzeba jednak pamiętać, że nierzadko 
kadra kierownicza czy zarządzająca wypo-
czywa w popularnych kurortach Turcji czy 
Egiptu. Dlaczego? Wyjeżdżają z dziećmi, 
a te kierunki mają bardzo dużą bazę ho-
telową przystosowaną właśnie dla rodzin 
z dziećmi. Rodzinnym kierunkiem egzo-
tycznym jest więć chociażby Dominikana 
– uzupełnia Klaudyna Mortka.
Zupełnie odwrotna sytuacja może być, gdy 
turysta z zasobnym potrfelem pojedzie od-
poczywać bez dzieci. W takim wypadku tu-
ryści starają się zapewnić sobie mało oble-
gane miejsce wypoczynku i spokojne miej-
sce noclegowe. Gotowi są więc skorzystać 
z oferty hoteli dla dorosłych, które wyższą 
ceną noclegu rekompensują całkowitym 
brakiem rodzin z dziećmi. 
Luksusowe i oryginalne mogą być także zi-
mowe wyjazdy – na przykład narciarskie. 
Także w przypadku takiej ofery pojawiają 
się oryginalne i egzotyczne destynacje. 
W tym roku amatorzy bardziej oryginal-
nych kierunków narciarskich zrezygnują 
więc z Włoch i pojadą do Turcji lub Andory, 
najnowsze kierunki takich wypraw to Nor-
wegia i... Chiny.

Oferta wyjazdów egzotycznych i rejsów 
wciąż rośnie. Polskie biura podróży mó-
wią nawet o wzrostach takich wyjazdów 
o kilkadziesiąt procent w porównaniu 
z ubiegłym rokiem.  Razem z popular-
nością takich wyjazdów idą także próby 
uatrakcyjnienia wyjazdów. Bo biznesme-
ni z zasobnym portf elem podróżują czę-
sto i ciężko ich zaskoczyć czymś nowym. 
Z drugiej strony  - oczekują natomiast co-
raz większej wygody i nowych atrakcji.
- Organizatorzy przede wszystkim roz-
budowują ofertę i zwiększają komfort 
podróżowania, poszerzając np. liczbę 
kierunków egzotycznych z dolotem bez-
pośrednim Dreamlinerem. W tym roku 
do grona tych krajów dołączył Mauriti us. 
Co jakiś czas w ofercie pojawiają się no-
wości, dwa lata temu była to np. Gambia, 
w zeszłym sezonie Oman. Na bliższych 
kierunkach to małe greckie wyspy, jak 
Leros, Mykonos czy Lesbos. Więcej jest 
na nich niewielkich, buti kowych hoteli 
niż wielkich obiektów, zwiększa się więc 
komfort wypoczynku – tłumaczy przed-
stawicielka serwisu wakacje.pl 

klUczowe będą mniej 
popUlarne destynacje

coraz większy
komfort
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Z markIEm karólEWSkIm, PrEZESEm ZarZądu 
WarmIńSko-maZurSkIEj SPEcjalNEj StrEFy Eko-
NomIcZNEj S.a., roZmaWIa PIotr SmolIńSkI.

 ZDJĘCIA:  materiały prasowe

– Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu podjęcia nowej in-
westycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wyso-
kości co najmniej 25 procent całkowitych kosztów inwesty-
cji. Minimalna wysokość inwestycji musi wynosić 100 tysięcy 
Euro. Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia 
nowych miejsc pracy, podstawą naliczenia maksymalnej wy-
sokości pomocy są dwuletnie koszty pracy nowozatrudnio-
nych pracowników. W myśl obowiązujących przepisów woje-
wództwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym 
przedsiębiorca może otrzymać najwyższą w skali kraju pomoc 
publiczną.

Kim są udziałowcy Strefy i kto stanowi jej kadrę?
– Akcjonariusze W-MSSE S.A. to Skarb Państwa (45,77 procent 
udziału w kapitale), gmina Szczytno (81 procent), gmina Miasta 
Bartoszyce (15,31 procent), gmina Miasta Dobre Miasto (8,69 
procent), gmina Bartoszyce (25,04 procent), gmina Olecko 
(0,62 procent), gmina miasta Mrągowo (0,94 procent), gmina 
miasta Nowe Miasto Lubawskie (0,83 procent). Kadra spółki 
to odpowiednio wykształceni i doświadczeni pracownicy.

Czym jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekono-
miczna S.A. i jak organizuje swoją działalność?

– W-MSSE S.A. to wyodrębniona administracyjnie część te-
rytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności 
gospodarczej na korzystniejszych warunkach – obszar 1057,4 
hektara gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodar-
cze. Udziałowcami W-MSSE S.A. są samorządy i Skarb Pań-
stwa. Strefa została ustanowiona Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 września 1997 roku. Głowna działalność 
W-MSSE S.A. jest związana z udzielaniem zezwoleń na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Przed-
siębiorcy w ramach zezwolenia mają prawo do korzystania 
z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku docho-
dowego. Zwolnienie to przysługuje z tytułu podjęcia nowej 
inwestycji oraz z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

Jakie są główne cele istnienia oraz misja Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.?

– W-MSSE S.A. powstała z myślą o przyspieszeniu rozwoju 
gospodarczego terenu, który obejmuje. Chodzi mi o rozwój 
określonych dziedzin działalności gospodarczej, tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz zagospodarowanie niewykorzysta-
nych zasobów naturalnych.

Jakie są warunki udzielenia pomocy firmie, która zainwe-
stuje na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej?
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Co stanowi o sile Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.? Jakie są jej największe atuty?

– Każdy z potencjalnych inwestorów uzyskuje dostęp do pro-
fesjonalnie przygotowanych terenów inwestycyjnych i ulg 
podatkowych oraz dogodne połączenia drogowe ze wszyst-
kimi regionami Polski. Lotnisko w Modlinie oraz lotnisko 
w Szymanach, a także port morski w Elblągu, to atuty pod-
noszące atrakcyjność inwestycyjną strefy. Ponadto firmy, któ-
re zdecydują się na uruchomienie działalności gospodarczej 
na naszym terenie, mogą dodatkowo wesprzeć swoje plany 
inwestycyjne środkami z Regionalnych Programów Operacyj-
nych na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020. Przyszła kadra przedsiębiorstw kształ-
cona jest w szkołach, w tym zawodowych i uczelniach regionu 
(np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), które kształcą pra-
cowników, będących w stanie sprostać wyzwaniom współcze-
snej gospodarki.

Jakie są największe zalety inwestycyjne Warmii i Mazur oraz 
regionu mazowieckiego?

– Zalety te to zlokalizowanie regionu wzdłuż Granicy Unii 
Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, dostęp do Morza 
Bałtyckiego, czyste, naturalne środowisko, tworzące olbrzy-
mi potencjał dla rozwoju sektorów spożywczych, drewno-

meblarskich, odnawialnej energii, niskie koszty pracy, kadra 
przedsiębiorstw kształcona na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim. Zalety inwestycyjne regionu mazowieckiego to duża 
koncentracja firm, lokalizacja przy transeuropejskich trasach 
drogowych, dobrze rozwinięta sieć kolejowa i dwa porty 
lotnicze.

Czym Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A. może się szczególnie pochwalić? Jakie są jej największe 
osiągnięcia?
 
– Rezultat działalności W-MSSE S.A. to powstanie 11 tysięcy 
119 nowych miejsc pracy. Razem z utrzymanymi miejscami 
pracy w zakładach strefowych liczba miejsc pracy, zapewnio-
nych przez W-MSSE S.A. sięga 17 tysięcy 822 etatów. Poziom 
nakładów inwestycyjnych wyniósł ponad 5,5 miliarda złotych. 
Istnienie Strefy powoduje realny wzrost zatrudnienia, napływ 
nowych technologii. Bogate zasoby drewna i wieloletnie tra-
dycje w jego obróbce sprawiły, że nasz region stał się zagłę-
biem meblowym kraju. Wszystko to wpływa pozytywnie na 
rozwój. Oznaką zaufania, jakim obdarzają nas przedsiębiorcy, 
są ciągle powstające  nowe zakłady takich renomowanych 
firm jak LG Electronics Mława sp. z o. o., IKEA INDUSTRY PO-
LAND sp. z o. o., POLMLEK sp. z o. o., Wipasz S.A.,  Philips Li-
ghting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie, Wójcik Fabryka Mebli 
sp. z o. o., Fabryka Mebli SZYNAKA sp. z o. o., Michelin Polska 
S.A. Inwestowanie w W-MSSE to gwarancja sukcesu!

Na terenie Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują 
firmy korzystające z najnowocześniej-
szych technologii produkcji, dzięki cze-
mu ich działalność nie jest uciążliwa dla 
środowiska naturalnego. 
Mamy tam do czynienia ze zjawiskiem 
zrównoważonego rozwoju, polegającym 
na racjonalnym wykorzystaniu zasobów 
naturalnych bez nadmiernego skażenia 
środowiska i rozwojem nieuciążliwego 
przemysłu z zastosowaniem nowocze-
snych technologii proekologicznych. 
Polskie normy w zakresie ochrony śro-
dowiska często wielokrotnie przewyż-
szają te obowiązujące w innych krajach 
Unii Europejskiej, co daje pełną gwaran-

cję ochrony środo-
wiska naturalnego. 
Warmia i Mazury 
to nie tylko piękna 
przyroda i zabytki, 
ale także miejsce 
inwestycji takich 
światowych gi-
gantów jak LG czy 
Michelin. Bogate 
zasoby surowca 
i wieloletnie tra-
dycje w obróbce 
drewna sprawiły, że region ten stał się 
zagłębiem meblowym kraju. Funkcjo-
nuje tam szereg firm rodzimego pocho-
dzenia, które z powodzeniem eksportu-

Dlaczego warto 
u nas inwestować? 

ją swoje wyroby na rynki całego świata. 
W ostatnim czasie swoją fabrykę urucho-
miła w województwie warmińsko-ma-
zurskim także IKEA. 
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Jak powiedział Andrzej Skalski, prezes Sta-
rogardzkiego Klubu Biznesu – Związek Pra-
codawców, przedsiębiorcy ze Starogardu 
Gdańskiego oczekiwali na spotkanie z wice-
premierem już od dłuższego czasu, uważają 
bowiem, że przedsiębiorczość w Polsce na-
potyka na różnego rodzaju problemy, o któ-
rych należy rozmawiać z przedstawicielami 
władzy – ustawodawczej i wykonawczej.
Janusz Piechociński zwrócił uwagę na ko-
nieczność wsparcia małych i średnich 

przedsiębiorstw, mówił też o rozwoju gospodarki innowacyjnej. 
– Tworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorstw jest 
jednym z głównych celów Ministerstwa Gospodarki. Wspieramy 
przedsiębiorców poprzez przygotowanie dla nich odpowiednich 

warunków do funkcjonowania i zwiększania innowacyjności – 
powiedział. – Obecna sytuacja gospodarcza stawia przed nami 
różne wyzwania, dlatego, obserwując rynek i jego potrzeby, 
upraszczamy prawo oraz dostosowujemy je do wymogów efek-
tywnej innowacyjnej gospodarki – dodał.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Starogardzkim Klubie Biznesu – Zwią-
zek Pracodawców w trakcie dyskusji zwrócili uwagę na własne 
problemy narastające wokół następujących zagadnień: działal-
ność wojewódzkich rad dialogu społecznego i udział w nich ta-
kich organizacji jak Starogardzki Klub Biznesu, brak konsultacji 
aktów prawa gospodarczego ze środowiskiem przedsiębiorców, 
funkcjonowanie Biur Handlu i Promocji przy polskich ambasa-
dach, udział przedstawicieli biznesu w misjach handlowych, od-
kładanie likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego oraz prze-
ciąganie uchwalenia ustawy antylichwiarskiej.

Starogardzki klub bizneSu – związek Pracodawców
Janusz Piechociński rozmawiał z Pracodawcami
W StarogardZIE gdańSkIm, Z INIcjatyWy StarogardZkIEgo kluBu BIZNESu, mIało mIEjScE 
SPotkaNIE PracodaWcóW Z jaNuSZEm PIEchocIńSkIm, WIcEPrEmIErEm I mINIStrEm goSPo-
darkI W rZądZIE EWy koPacZ. W SPotkaNIu WZIęło udZIał PoNad 100 PrZEdSIęBIorcóW. 
oBEcNI BylI róWNIEż PrZEdStaWIcIElE lokalNEgo SamorZądu, a takżE krZySZtoF traWIc-
kI, WIcEmarSZałEk WojEWódZtWa PomorSkIEgo.
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Trzecia edycja Baltica Equestrian Tour, w tym druga letnia, 
przeszła już do kart historii. Jakie wspomnienia pozostały? 
Rozmaite. Zaczęło się w deszczu, by od weekendu pierwsze-
go tygodnia Touru, aż do soboty, cieszyć się pięknym słońcem 
i wakacyjną atmosferą. Ostatnia niedziela trochę zmoczyła za-
wodników, jak również redaktora programu Dzień Dobry TVN, 
Bartka Jędrzejaka, który z Ciekocinka prognozował pogodę dla 
całego kraju
Stacja TVN obwieściła widzom w całej Polsce, że od 28 lipca do 
9 sierpnia w Stadninie Ciekocinko goszczono przeszło 400 koni, 
w tym ponad 250 z zagranicy. Na zawody zjechało przeszło 160 
zawodników z 26 krajów i 6 kontynentów. Rzutem na taśmę 
zgłosił swój udział reprezentant Syrii Amre Hamcho. Jak moc-
ny był to rzut, można się było przekonać ostatniego dnia, gdy 
nad parkurem rozbrzmiał hymn Syrii, a na maszt wciągnięto 
syryjską flagę.
Z wielką radością przyjęto zwycięstwo Maksymiliana Wechty, 
który w Grand Prix Baltica Summer Tour zajął wysokie dru-
gie miejsce, a w małym GP Srebrnej Rundy – miejsce pierw-
sze. Oprócz tego został zwycięzcą rodzimej imprezy, IV eta-
pu Grand Prix Wolnej Polski. Na drugim miejscu na podium 
w tych zawodach stanął Łukasz Wasilewski, a na trzecim Hu-
bert Kierznowski.
Poza parkurami życie toczyło się intensywnie i ekskluzywnie, 
zarówno dzięki bogatej ofercie gastronomicznej Hotelu Pałac 
Ciekocinko, jaki i dzięki Strefie Watch&Relax przy Riders Club 
pod patronatem Veuve&Clicquot oraz Riders Party pod patro-
natem DJ’a Pilou Le Jeune.
Jednym z głównych sponsorów zawodów był Mercedes-Benz 
Polska, a przedstawicielem koncernu podczas Baltica Tour już 
po raz trzeci został dealer Mercedes-Benz Witman z Gdańska. 
Firma od samego początku wspiera inicjatywę organizowania 
zawodów Baltica, tym razem sprowadzając do Ciekocinka naj-
nowszy model Mercedesa klasy A, CLA45 AMG Shooting Bra-
ke oraz niewątpliwie największą gwiazdę tegorocznej edycji, 
Mercedesa GLE Coupe. 
Usatysfakcjonowani i oczarowani byli ci goście, którzy mieli 
okazję wysłuchania półrecitalu Włodka Pawlika. W Pałacowej 
Restauracji 1906, która na ten wieczór zamieniła się w kame-

ralną salę koncertową, publiczność mogła wysłuchać zarówno 
kompozycji Pawlika z wyróżnionej statuetką Grammy płyty „Ni-
ght in Calisia”, jak i utworów starszych, inspirowanych muzyką 
filmową Złotej Ery Hollywood. Spotkanie z geniuszem na długo 
odcisnęło ślad w pamięci gości, tak jak sam recital, odegrany 
na fortepianie Boston legendarnej firmy Steinway&Sons.

W cIEkocINku k. chocZEWa odByły SIę ZaWody jEźdZIEckIE 
BaltIca SummEr tour, BędącE lEtNIą Edycją BaltIca Equ-
EStrIaN tour. W trakcIE ryWalIZacjI roZEgraNo 63 koN-
kurSy. o NajWyżSZE laury WalcZoNo W dNIach od 29 lIPca 
do 9 SIErPNIa. 

TEKST: Baltica Summer Tour | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Statystyki zebrane przez Izbę Skarbową w Gdańsku wyraź-
nie wskazują bogacenie się wybranych mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego. Liczba milionerów wciąż rośnie.
- Jak wynika ze statystyk, w województwie pomorskim ponow-
nie zwiększyła się liczba podatników, którzy osiągnęli dochód 
powyżej 1 miliona złotych. W roku 2013 były to 922 osoby, na-
tomiast w minionym roku to już 1046 podatników – podkreśla 
Wiolett a Działdowska z Izby Skarbowej w Gdańsku.
Gdzie mieszkają, albo rozliczają się najbogatsi mieszkań-
cy województwa? Najwięcej milionerów zanotowały US 

w Gdańsku -282, na drugim miejscu znalazły się US w Gdy-
ni, tam zanotowano 174 milionerów, na trzecim miej-
scu znajduje się US w Wejherowie, gdzie w ubiegłym 
roku 81 osób wskazało dochód większy niż milion złotych.
Jak się okazuje - oprócz wzrostu liczby milionerów rosną także 
majątki wybranych osób w województwie pomorskim. W 2012 
rekordowy dochód podatnika wyniósł blisko 17 mln złotych, rok 
później jeden z podatników wskazał w dokumentach dochód 
o wartości ponad 26 mln złotych, w roku ubiegłym rekordowy 
dochód w województwie wyniósł ponad 30 mln złotych.

W WojEWódZtWIE PomorSkIm I WarmIńSko-maZurSkIm WcIąż PrZEByWa mIlIoNEróW. mó-
WIą o tym StatyStykI IZB SkarBoWych, WSkaZującE lIcZBę PodatNIkóW, którZy oSIągNę-
lI dochód PoWyżEj 1 mIloNa Złotych.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | INFOGRAFIKA: Michał Lis

Statystyki zebrane przez Izbę Skarbową w Gdańsku wyraź- w Gdańsku -282, na drugim miejscu znalazły się US w Gdy-
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NA CZYM MOŻNA 
ZaroBIć mIlIoNy?

Najpopularniejsze branże w województwie 
pomorskim w 2013 i 2014 r. to: budownic-
two, transport i szeroko rozumiany handel.
Milionerów przybywa także na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. W 2013 
roku dochód powyżej miliona wskazało w ze-
znaniach podatkowych 344 osób, rok później 
milionerów było już 378.
-Najwięcej milionerów mieszka na terenie 
działania US Olsztyn, w roku ubiegłym było to 
120 osób, na drugim miejscu znajduje się US 

Elbląg z liczbą 67 osób, trzecie miejsce to na-
tomiast rejon działania US Ełk, gdzie 27 osób 
wskazało dochód większy niż milion złotych 
– informuje Renata Kostkowska, rzecznik pra-
sowy Izby Skarbowej w Olsztynie.
Co ciekawe, w województwie maleją rekor-
dowe dochody. W 2013 rekordowa kwota 
dochodu wskazana w zeznaniach podatko-
wych wynosiła ponad 9 milionów złotych, 
rok później w dokumentach wskazano kwotę 
około 8 milionów złotych.
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Jest to jednocześnie największe jak 
dotąd przedsięwzięcie inwestycyjne 
w sektorze zaawansowanych usług 
biznesowych w województwie po-
morskim i jedno z największych 
w ostatnich latach w Polsce. Doce-
lowo firma planuje zatrudnić ponad 
1000 osób, z tego 300 już w najbliż-
szym roku, a jej biuro w kompleksie 
Alchemia zajmie powierzchnię po-
nad 14 000 metrów kwadratowych. 
Jest to zatem też rekordowe osią-
gnięcie właścicielki Gdańskiego Wy-
dawnictwa Prasowego i Torusa (do 
którego należy centrum) – Małgo-
rzaty Dobrowolskiej oraz Sławomira 
Gajewskiego – prezesa spółki Torus. 
State Street jest bankiem depozy-
tariuszem, którego główną działal-
nością jest doradztwo w dziedzinie 
inwestycji - badania rynków i moż-
liwości inwestycyjnych. W zakresie 
działań jest również bezpieczeństwo operacji, wymiana walut 
oraz wiele innych usług kierowanych do klientów indywidu-
alnych oraz instytucjonalnych. Korporacja aktualnie zarządza 
aktywami klientów na łączną kwotę ponad 28 bilionów USD. 
-Szczególnie doceniamy działania władz lokalnych wspiera-
jące nasz projekt. Nowe biuro w Gdańsku może pomieścić 
ponad 1000 pracowników. Planujemy utworzenie miejsc pra-
cy zarówno dla doświadczonych profesjonalistów z dziedzi-
ny finansów, jak i młodych ludzi - absolwentów trójmiejskich 
uczelni – mówi Scott Newman, Dyrektor Zarządzający State 
Street Bank Polska.
Z pozyskania nowej frirmy zadowolony jest Marsza-
łek Mieczysław Struk oraz władze Gdańska, reprezen-
towane podczas uroczystości przez wiceprezydenta An-
drzeja Bojanowskiego. Od samego początku inwestycja 
wspierana była przez inicjatywę Invest in Pomerania, 
w szczególności przez Agencję Rozwoju Pomorza oraz 
Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). 
Spośród kilku wysokiej klasy parków biznesowych do-
stępnych w mieście, Inwestor na lokalizację swojej siedzi-
by wybrał powstający w Gdańsku, wielofunkcyjny kom-
pleks Alchemia, którego deweloperem jest firma Torus. 

- Udało nam się spełnić oczekiwania międzynarodowej 
korporacji, co jest kolejnym dowodem wysokiego stan-
dardu Alchemii, ale też ogromnego zaangażowania ca-
łego zespołu Torusa. Umowa z firmą State Street Bank 
Polska jest największą tego typu w warunkach komercyj-
nego najmu, zarówno dla naszej firmy, jak i w skali Pomo-
rza – cieszy się Sławomir Gajewski - prezes spółki Torus. 
Argumentem, który niewątpliwie przemawiał za Alche-
mię było, że to centrum biznesowe ma certyfikat LEED 
na najwyższym poziomie – Platinum. Jest to restrykcyjny 
amerykański system certyfikacji ekologicznej budynków. 
- Aby pozyskać inwestora z tej branży, miasto musiało spełnić 
kilka rygorystycznych warunków – mówi wiceprezydent An-
drzej Bojanowski. - Kluczowe znaczenie miały dostępność wy-
kwalifikowanej kadry, bliskość renomowanych wyższych uczelni 
skłonnych do współpracy z inwestorem oraz najwyższa jakość 
powierzchni biurowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną.  
Oddział State Street Bank Polska w Gdańsku to kolejny po Kra-
kowie etap w rozwoju firmy, działającej w naszym kraju od 
2007 roku. Decyzja wynika przede wszystkim z dobrej oceny 
naszego rynku pracy, dostępności wykwalifikowanej kadry, 
która sprawnie posługuje się językami obcym.

State Street zacumuje w alchemii
W ratuSZu głóWNEgo mIaSta W gdańSku ZoStała PodPISaNa umoWa dotycZąca otWar-
cIa W gdańSku W cENtrum BIZNESoWym alchEmIa BIura SPółkI StatE StrEEt - śWIatoWE-
go PotENtata BraNży FINaNSoWEj, NotoWaNEgo Na gIEłdZIE NoWojorSkIEj. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Wiesław Malicki
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Coraz częściej w przedsiębiorstwach widoczna jest tenden-
cja wzrostowa jeśli chodzi o szeroko pojęty rozwój fi rm, a co 
za tym idzie następuje szybkie tempo wzrostu zatrudnienia. 
Dotyczy to  przedsiębiorstw istniejących na rynku od lat oraz 
nowych organizacji. Zwiększając w krótkim czasie liczbę pra-
cowników, istnieje zagrożenie jakościowego zaniedbania 
doboru odpowiedniej kadry. Jak się okazuje, niewiele po-
trzeba by uniknąć niepożądanego efektu, nie ponosząc przy 
tym zbyt dużych kosztów jak i nakładu czasu.

Praca tymczasowa to nowoczesny sposób zarządzania perso-
nelem. W Europie Zachodniej około 20% ogólnie zatrudnio-
nych pracuje w ramach zatrudnienia czasowego. W Polsce ta 
forma rozwija się w ostatnich latach równie dynamicznie wraz 
z uregulowaniem ustawowo pracy tymczasowej. 
Firmy coraz częściej korzystają z elastycznego doboru pracow-
ników co umożliwia dostosowanie poziomu zatrudnienia do 
wymagań rynku i obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Dzięki 
temu wywiązują się ze zwiększonej ilości zamówień czy wy-
konują bieżące prace w okresie letnim w którym większość 
stałych pracowników przebywa na urlopie. Są to główne przy-
czyny dla których moi klienci współpracują z agencjami pracy 
tymczasowej - mówi Magdalena Gucka, Specjalista ds. rekru-
tacji z Agencji Pracy Personalny Serwis. Dobrym przykładem 
i potwierdzeniem wykorzystania możliwości pracy tymczaso-
wej są chociażby fi rmy w Wielkopolsce jak: Volkswagen, Kom-
pania Piwowarska czy Bridgestone korzystające od lat z takich 
rozwiązań.
Osoby zarządzające fi rmą zgłaszają się do agencji pracy tym-
czasowej, aby "wypożyczyć" pracowników przede wszystkim 
do prac o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. 
Dobra fi rma musi zachować nie tylko płynność fi nansową, ale 
i zatrudnienia i tutaj pole do działania i wykazania się mamy 
my jako Agencja Pracy - mówi p.Magdalena Gucka.
Z doświadczenia jednak wiem, że nie wszyscy przedsiębiorcy 
wiedzą i zdają sobie sprawę z jeszcze jednej możliwości jaką 
daje współpraca z agencją pracy, a mowa tu o rozwiązaniu 
kryjącym się pod angielską nazwą "Try and Hire" czyli "Wy-
próbuj i zatrudnij".
Firmy pytają co mogą zyskać i jaką korzyść im to przyniesie? 
W przypadku skorzystania z takiego rozwiązania przedsiębior-
ca głównie ma możliwość sprawdzenia zarówno wiedzy jak 

i umiejętności zanim zatrudni pracownika u siebie na stałe . 
Try and Hire daje możliwość obserwacji pracownika w no-
wym środowisku, dokładnej weryfi kacji jego predyspozycji, 
wiedzy i umiejętności bez konieczności regulowania kwesti i 
formalnych związanych z zatrudnieniem. Dlaczego? Ponieważ 
w czasie trwania tego okresu próbnego, wybrany kandydat 
pozostaje pracownikiem agencji pracy, która przejmuje wszel-
kie obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrowo-
płacową nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych. 
Jest to korzyść, a jednocześnie zysk dla fi rmy,  bez zbędnej 
administracji.
Rozwiązanie typu Try and Hire często sprawdza się w sytuacji, 
gdy w fi rmie tworzone są nowe stanowiska pracy i sądzę, że 
jest to bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia przedsię-
biorstwa jak i pracownika-mówi p.Magdalena Gucka. 
Potencjalny pracodawca testuje pracownika-wszyscy wiem 
jak istotny jest dobór odpowiedniego personelu, a co ważne 
fi rma zostaje "odciążona" od początkowych kosztów związa-
nych z zatrudnieniem. Potencjalny pracownik natomiast ma 
możliwość sprawdzenia, czy podjęta przez niego praca spełni 
jego oczekiwania.
Usługa Agencji Pracy łączy w sobie korzyści wynikające za-
równo z leasingu pracowniczego jak i rekrutacji. Brak 
kosztów związanych z przeprowadzaniem doboru 
personelu, krótsze okresy wypowiedzenia dla 
pracowników tymczasowych, zmniejszenie 
ryzyka obsadzenia nieodpowiedniej osoby 
na danym stanowisku, minimalizacja kosz-
tów świadczeń pracowniczych. Zmniejsze-
nie rotacji w fi rmie poprzez zatrudnienie 
sprawdzonych i przeszkolonych pracow-
ników, a przede wszystkim duża szansa na 
znalezienie idealnego kandydata  i co istotne 
wydłużenie okresu próbnego u siebie 
w fi rmi-wymienia p. Gucka. 
Pamiętajmy że odpowiednio do-
brany personel w organizacji to ja-
kość, świeże pomysły na rozwój, 
optymalizacja procesów, a co za 
tym idzie zysk dla fi rmy, a któ-
ry przedsiębiorca tego nie 
oczekuje?

„wYPróbuj zanim zatrudniSz” 
czYli„trY anD hire”

biuro@personalnyserwis.com
tel. 61 869 34 10

Poznań 
ul.Grunwaldzka 17

AGENCJA PRACY PERSONALNY SERWIS

www.personalnyserwis.com
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W jakim celu sekcja została rozszerzo-
na o coaching?

- Chcemy firmom, zrzeszonym w organi-
zacji Pracodawców Pomorza, przybliżyć 
zagadnienia związane z coachingiem. 
Sam coaching pojawił się w  Polsce ład-
nych parę lat temu i w dużych korpo-
racjach ma swoje miejsce. Do małych 
firm, właśnie dociera i to dobry czas, 
aby parę słów o tym powiedzieć. 

A zatem – czym jest coaching?

- Coaching, jest to proces, który poma-
ga osiągać cele. Podczas tego procesu 

coach spotyka się z klientem – jest to 
praca indywidualna rozłożona w czasie 
kilku miesięcy. Podczas spotkań, odby-
wających się co 3 tygodnie, pracujemy 
na celach, które klient sam sobie wy-
znacza. I to jest istota coachingu  - cele. 
Istotne też jest to, że skupiamy się na 
tym, co będzie w przyszłości, patrzymy 
od dziś do przodu. 

Ale nie jest to forma terapii?

- Wiele osób ma takie obawy, ale nie 
jest to, ani terapia, ani wizyta u psy-
chologa. Terapia to praca wstecz, praca 
związana z doświadczeniami z prze-

CoaChing 
Z ElIZą WójcIk, coachEm I WIcEPrZEWodNIcZącą SEkcjI EdukacjI I coachINgu PracodaW-
cóW PomorZa, roZmaWIa raFał korBut. 

ElIZA WóJCIK

International Coach certyfikowana 
przez ICC. Jest pierwszą i jedyną 
osobą z Polski certyfikowaną przez 
Roberta Diltsa i Stephena Gilligana 
jako Generative Coach. Certyfiko-
wana także przez Dr Joe Dispenza 
w nowatorskiej dziedzinie wpływu 
fizyki kwantowej na psychologię. 
Pracuje z wyższą kadrą menedżer-
ską w kraju i za granicą, również 
w języku angielskim.
Skończyła studia na Politechnice 
Gdańskiej na wydziale architektury, 
a także studia podyplomowe przy 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii. 
Uczestniczyła w licznych kursach 
poza granicami Polski, podnoszą-
cych kompetencje na poziomie 
międzynarodowym. 
Posiada wieloletnie doświadczenie 
w realizacji procesów coachingo-
wych dla kadry zarządzającej wyż-
szego i niższego szczebla w Polsce 
oraz za granicą.
Jest właścicielką firmy doradczo 
-szkoleniowej ACROPOlIS z dzie-
sięcioletnią tradycją. 
Specjalizacja: business coaching, 
executive coaching, doradztwo 
zarządom, rozwijanie kompetencji 
przywódczych, zarządczych i rozwi-
janie inteligencji emocjonalnej.

Kontakt: www.acropolis.com.pl
eliza.wojcik@acropolis.com.pl
elizawojcik7@gmail.com
+48 517 474 400

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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szłości, natomiast w coachingu nie zajmujemy się tak napraw-
dę przeszłością, lecz idziemy do przodu. Coaching umożliwia 
i pomaga wyjść z sytuacji problemowej i spojrzeć na tę sy-
tuację z zewnątrz oraz przekształcić problem w cel. I jest to 
bardzo ważny aspekt, ponieważ gdy tkwimy w problemach 
czy konfliktach, jesteśmy w długotrwałym stresie, to sami nie 
potrafimy wyjść i spojrzeć na to z boku.

Czyli zadaniem coacha jest umożliwienie klientowi zdystan-
sowania się do tego problemu i zastanowienia się, jak daną 
sytuację rozwiązać?

- Powiem więcej – przeformułowanie tego problemu w cel 
i znalezienie drogi do osiągnięcia tego celu. Istotny jest czas 
3 tygodni pomiędzy sesjami, ponieważ w tym czasie klient 
zwykle ma do wykonania jakieś zadania. Chodzi o to, aby kro-
ki, które klient sam tak naprawdę odkrywa podczas sesji co-
achingowej, znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Co oznacza, że klient realnie wprowadza zmiany w swoje ży-
cie zawodowe i prywatne...

- Dokładnie. Pracujemy bowiem na celach biznesowych lub 
osobistych. Moje doświadczenie pokazuje, że obydwie te sfe-
ry mocno się przenikają. Jeśli nawet ustalimy cele stricte biz-
nesowe, to i tak będziemy rozmawiać również o życiu osobi-
stym i odwrotnie. Każdy z nas jest jednym człowiekiem i to nie 
jest tak, że otwieramy drzwi do firmy, wchodzimy do gabinetu 
i stajemy się kimś innym. Możemy włożyć jakąś maskę, ale 
w środku jesteśmy tacy sami. Prawdziwa praca coachingowa 
jest więc zmianą wewnątrz, która jest widoczna we wszyst-
kich dziedzinach życia. 

Czy można więc powiedzieć, że coaching wpływa na 
emocje?

- Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zarządzać emocjami. 
Coaching pomaga w osiągnięciu takiego stanu, że to my sami 
decydujemy, jak się czujemy i to my sami możemy zupełnie 
świadomie zarządzać emocjami. Trzeba pamiętać, że zawsze 
pierwsza jest myśl. I to myśl wysyła impuls do całego organi-
zmu, który generuje uczucia. A czym są uczucia? Są to związki 
chemiczne, powstające w organizmie. Sygnał wysłany z naszej 
bazy dowodzenia, czyli z mózgu, to jest ten moment decyzyj-
ny. I możemy nauczyć się zupełnie świadomie przechodzić 
w stany radosne ze stanów zdenerwowania. 

Uczymy się zatem radzić sobie ze stresowymi sytuacjami 
i zamieniać je w pozytywną energię?

- Tak, bo decyzje podejmowane pod presją, w wysokich ne-
gatywnych emocjach mogą mieć złe konsekwencje. Dlatego 
warto nabyć umiejętność zatrzymania się na chwilę, wyjścia 

z trudnej sytuacji i zareagowania dopiero, gdy będziemy na 
to gotowi. 

Jaki oddźwięk ma zdobycie takich umiejętności w codzien-
nym życiu i w biznesie?

- Ma oddźwięk we wszelkich relacjach międzyludzkich, i tych 
zawodowych, i tych osobistych. W każdym momencie nasze-
go życia jesteśmy w jakiejś relacji. Jeśli nauczymy się świado-
mie zarządzać emocjami, będziemy mogli świadomie zarzą-
dzać relacjami. To się wprost przekłada na polepszenie relacji 
osobistych i zawodowych. 

Czyli coaching, to praca nad samym sobą?

- Tak, bo pracujemy na całym systemie swoich wartości i prze-
konań. Sytuacje życiowe, w których jesteśmy, mogą albo 
wyzwalać potencjał, pobudzać silne strony i motywować do 
działania, albo blokować. I to od nas samych zależy, którą dro-
gę wybierzemy. Możemy nauczyć się zmienić własne przeko-
nania, które nas ograniczają, w przekonania, które będą nas 
otwierać i wyzwalać kreatywność. 

Czy nie można samemu pracować nad sobą? Dlaczego po-
trzebna jest wiedza i doświadczenie coacha?

- Klient, który pracuje sam ze sobą, często dociera do „ślepe-
go zaułka”. Jeśli nie ma możliwości poznania spojrzenia pro-
fesjonalisty z zewnątrz, może pójść niewłaściwą drogą. Może 
być to kwestia braku wiedzy i doświadczenia – a dobry coach 
posiada i jedno, i drugie. 

Bardzo często słyszymy, że najważniejsze jest pozytywne 
myślenie: jeśli dobrze o sobie myślimy i mówimy, to inni wo-
kół tak samo zaczynają nas postrzegać. Zgodzi się Pani z tym, 
że to taka „samosprawdzająca się prognoza”?

- Jak najbardziej, to działa i jest udowodnione naukowo. 
W naszej głowie pod wpływem myśli wciąż powstają nowe 
połączenia między neuronami, wytwarzają się nowe ścieżki. 
I to świadome, pozytywne myślenie powoduje, że wysyłamy 
dobrą, kreatywną energię na zewnątrz, która przyciąga do nas 
dobro i sukces. 

Co zatem jest najważniejsze w coachingu i komu jest to 
potrzebne?

- Najważniejsze są konsekwencja i droga, jaką pokona każdy 
z klientów. Trzeba uzmysłowić sobie swoje prawdziwe cele 
i świadomie, konsekwentnie do nich dążyć. Coaching otwie-
ra różne drzwi, pokazuje rożne kierunki oraz to, że jest wiele 
możliwości. Myślę, że potrzebny jest każdemu, kto chce się 
rozwijać i osiągnąć sukces.
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Ministerstwo Gospodarki ogłasza konkurs 
dla przedsiębiorców planujących inwesty-
cje w centra badawczo-rozwojowe. Bę-
dzie on realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 
na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczo-
no 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460 
mln zł. Wnioski będzie można składać od 
1 września do końca października 2015 r. 
w Ministerstwie Gospodarki.

W ramach POIR przygotowano dla 
przedsiębiorców specjalny instrument 
„Wsparcie inwestycji w infrastruktu-
rę B+R przedsiębiorstw”. Zapewni on 
wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu wła-
snych centrów badawczo-rozwojowych, 
dzięki czemu uzyskają możliwość pro-
wadzenia prac w tym obszarze, a na-
stępnie wdrażania efektów tych prac na 
rynek. 
Z dofinansowania będą mogły skorzy-
stać przede wszystkim projekty bazują-
ce na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, 

technologie i inną niezbędną infrastruk-
turę, która służyć będzie prowadzeniu 
prac badawczo-rozwojowych. Ważnym 
elementem będzie też wskazanie plano-
wanych badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych, które przedsiębiorstwa 
zamierzają realizować na w ramach tych 
centrów. 
Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie 
w wysokości nawet do 70% wartości in-
westycji. Jest to uzależnione od lokaliza-
cji (województwo) projektu i wielkości 
przedsiębiorstwa.

Środki Unijne na centra 
badawczo-rozwojowe

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIE: Sxc.hu

Ponad 40 dziennikarzy 
oraz przedstawicieli 
firm zajmujących się 
sektorem usług wspól-
nych, wzięło udział 
w konferencji prasowej 
zorganizowanej przez 
samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazur-
skiego w Warszawie.  

Podczas spotkania mar-
szałek Gustaw Marek 
Brzezin mówił m.in. 
o Olsztynie i Elblągu, jako 
miejscach z potencjałem 
na mapie BPO. Marsza-
łek przedstawił atuty, 
które przemawiają za 
lokalizowaniem w tych 
miastach centrów usług 
wspólnych. Są to przede 
wszystkim: młode społe-
czeństwo, atrakcyjne po-
wierzchnie biurowe, wy-
soka jakość życia miesz-
kańców, na którą wpływ 
ma nie tylko piękna przy-
roda, ale też m.in. oferta 
kulturalna regionu.
Według ostatnich ran-

kingów Olsztyn i Elbląg 
są doskonałymi lokaliza-
cjami dla centrów usług 
biznesowych. Powo-
dów jest wiele. Przede 
wszystkim wydatki na 
prowadzenie działalności 
są tu niewysokie. War-
mia i Mazury należą do 
regionów o najniższych 
w kraju kosztach – prze-
ciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsię-
biorstw jest o 19 proc. 
niższe niż w innych woje-
wództwach i 55 proc. niż-
sze niż w mazowieckim. 
Duży jest też potencjał 
kadrowy. Na 15 uczel-
niach wyższych w regio-
nie kształci się blisko 40 
tys. studentów. Zaple-
cze naukowo badawcze 
zapewniają nie tylko 
uczelnie, ale także parki 
naukowo-technologicz-
ne zlokalizowane w Ełku, 
Elblągu i Olsztynie, które 
oferują między innymi 
usługi specjalistycznych 
laboratoriów.

spotkanie sektora 
UsłUg wspólnych

Dlaczego ciągnie biznes do 
Elbląga i Elbląskiego Parku 
Technologicznego? Przed-
stawiciele ogólnopolskich 
mediów przekonali się o tym 
podczas wizyty w siedzibie 
Parku. Dziennikarze spotkali 
się z młodymi przedsiębiorca-
mi – elblążanami, absolwen-
tami elbląskich szkół, którzy 
po latach spędzonych za gra-
nicą wrócili, aby tutaj rozpo-
cząć i rozwijać swój biznes.

Wojtek po kilkuletniej emigra-
cji w Skandynawii w Elbląskim 
Parku Technologicznym pro-
wadzi firmę informatyczną. 
Razem z elbląskimi programi-
stami i grafikami tworzą apli-
kację społecznościową, która 

do końca tego roku ma mieć 
swoją premierę w Stanach 
i w Europie. Krzysztof projek-
tuje i produkuje pierwsze na 
świecie kajaki przeznaczone 
dla dzieci. Sam od małego 
trenuje na kajakach sprin-
terskich, doświadczenia przy 
laminatach nabył w Hiszpanii 
a artystą i projektantem jest 
od urodzenia. Piotr, na razie 
jeszcze jedną nogą w Zuri-
chu, otworzył biuro w EPT dla 
swojej firmy, którą prowadzi 
razem z kolegami. Zajmują 
się tworzeniem oprogramo-
wania m.in. do tzw. wirtu-
alnej rzeczywistości. Łączy 
ich pasja i chęć prowadzenia 
firmy w rodzinnym mieście. 
Wybrali Elbląski Park Tech-
nologiczny, który oferuje im 
nie tylko prestiżowe miejsce 
do prowadzenia działalności, 
ale przede wszystkim dostęp 
do informacji i potencjalnych 
współpracowników. Nie ukry-
wają, że w Polsce mogą liczyć 
na wsparcie z programów 
unijnych, po które będą wnio-
skować oraz, że znajdą tutaj 
solidnych pracowników.

ciągnie biznes do elbląga
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- Obecnie Złoty Oxer jest w naszym 
przekonaniu najważniejszą nagrodą 
środowiska gospodarczego Pomorza 
przyznawaną wyłącznie osobom, 
które dzięki konsekwencji i deter-
minacji zbudowały własne firmy 
od podstaw, często mając jedynie 
pomysł, koncepcję, wizję oraz okre-
śloną wiedzę, co umożliwiło im bu-
dowanie przedsiębiorstwa którego 
produkty lub usługi znalazły miejsce 
na rynku krajowym i zagranicznym. 
Złoty Oxer to termin wzięty ze spor-
tu jeździeckiego. Oxer jest trudną,  
podwójną przeszkodą w skokach jeź-
dzieckich. Sport ten kojarzony jest 
z elegancją, sukcesem i najwyższą 
jakością - do czego i  przedsiębior-
cy zawsze dążą.  Zdarza się jednak, 
że koń  na tej trudnej przeszkodzie 
się potknie a jeździec spadnie z ko-
nia.  Podobnie w życiu biznesowym. 
Wyróżniamy więc  firmy i ludzi go-
spodarki, którzy dokonali bardzo od-
ważnego skoku w przyszłość,  poko-
nując takie trudne przeszkody, osią-
gając sukces. Nagradzamy osoby, dla 
których w działalności gospodarczej 
najważniejsza była wizja rozwojowa 
firmy i konsekwencja w realizacji 
celów strategicznych. Pierwszych 
laureatów Pracodawcy Pomorza fe-
towali podczas czerwcowej Letniej 
Gali Biznesu na sopockim hipodro-
mie w 2011 roku. Laureatami zo-
stali: Paweł Olechnowicz – prezes 
Grupy LOTOS – za wdrożenie projek-
tu 10+ i Boris Wenzel – prezes DCT 
za sprawne i szybkie zbudowanie 
terminala kontenerowego w Porcie 
Gdańsk. 
Od roku 2012 Pracodawcy Pomo-

rza nagradzają Złotym Oxerem wy-
łącznie właścicieli firm pomorskich, 
którzy zbudowali własne przedsię-
biorstwa od podstaw dzięki swoje-
mu uporowi, konsekwencji i deter-
minacji, w oparciu o swoją wiedzę 
i wizję rozwojową.  Ich właściciele to 
wirtuozi biznesu, którzy często war-
tości niematerialne potrafili przekuć 
w taki sukces gospodarczy, który 
umożliwił zarówno podstawowy roz-
wój ich firm jak i budowanie całkiem 
nowych, innowacyjnych rozwiązań 
technologiczno - produkcyjnych. 
Dzięki temu powstają nowe obiekty 
produkcyjne i  nowe miejsca pracy. 
Posiadacze Złotego Oxera to złote 
osobowości, budujące pozytywny 
wizerunek zarówno gospodarki po-
morskiej jak i krajowej. 
Do tej pory przyznano tylko 5 takich 
nagród.

”
MóWI 
ZBIGNIEW CANOWIECKI, 
PREZES PRACODAWCóW
POMORZA

oto LaUreaCi
ZŁOTEGO OXERA:
• rok 2012 
  -  LESZEK GIERSZEWSKI 
  - druteX S.a. - bYtów

• rok 2013 
- jerzY gajewSki – ndi S.a. 

 - SoPot i zenon ziaja 
 - ziaja ltd zakŁad 
  Produkcji leków 
  SP. z o.o. - gdaŃSk

• rok 2014 
 - zbigniew ciecholewSki 
 - ciecholewSki 
   wentYlacje SP. z o.o. 
   koŹmin, Powiat   
   STAROGARDZKI

• rok 2015 
  - jan ŁabaS 
  - ALU INTERNATIONAL 
   ShiPYard SP. z o.o. 
   gdaŃSk
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markę BudujE SIę dZIESIątkamI lat. jEmu WyStarcZyło kIlkaNaścIE. udało SIę - mImo żE 
ZacZyNał mając lat 43, którE PrZEżył W WaruNkach goSPodarkI SocjalIStycZNEj, ręcZ-
NIE StEroWaNEj I WchodZIł W BraNżę, która od SEtEk lat Była mocNo oBSadZoNa Na 
ryNku, Bo koSmEtykI IStNIEją PEWNIE tak daWNo, jak koBIEty.

Z PrEZESEm ZENoNEm ZIają roZmaWIa aNNa kłoS.

ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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Dlaczego się Panu chciało pójść na żywioł nieznany i mało 
pewny, bo chyba w 1989 roku nie przewidywał Pan aż takiego 
sukcesu...Czy chodziło o zdobycie dużych pieniędzy?

- Pracowałem wtedy w aptece Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku. Praca spokojna, mało stresująca, stabilizacja ży-
ciowa... czegóż chcieć więcej? Jednak nie chciałem do końca 
życia być wyłącznie kierownikiem apteki. Wierzyłem, że mi się 
uda, inaczej bym nie zaczynał, ale że firma będzie wytwarzać 
miesięcznie kilka milionów produktów i sprzedawać je nie tylko 
w Europie, ale też w Ameryce Południowej, krajach arabskich, 
w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie i w Wietnamie – tak 
daleko moja wyobraźnia nie sięgała. A pieniądze? Pewnie, że 
ułatwiają życie, ale fascynować się ich zdobywaniem, ciągle 
chcieć coraz więcej...I co? Kupię sobie 10 domów i 10 luksuso-
wych samochodów? Wystarczy mi jeden dom i samochód.

Mógłby Pan nie pracować tylko leżeć na złotym piasku pod 
palmami.

- Palma to nie jest moje ulubione drzewo. Wolę kaszubskie lasy 
z dębem, sosną czy daglezją. Zamiast leżeć wolę jeździć rowe-
rem po kaszubskich dróżkach i traktach. Nie lubię leniuchować. 
To praca jest moim odpoczynkiem.

Czyli pracowitość jest Pańską receptą na sukces?

- Myślę, że nie tylko moją. Moje życiowe credo jest bardzo pro-
ste. Dawać produkt o europejskiej jakości, ale w przystępnej 
cenie. Zaczynałem w czasach, gdy do Polski wchodziły wielkie 
marki zachodnie, o których Polki poprzednio mogły tylko sły-
szeć. Nagle okazało się, że są one w polskich sklepach. Kobiety 
mogły się zachłysnąć... Ale jednocześnie nie dla wszystkich były 
dostępne z powodu ceny. Postanowiłem tworzyć kosmetyki ta-
kie, na które stać będzie każdą Polkę i że będą to kosmetyki 
o jakości porównywalnej z zagranicznymi. 

Żeby trafić pod strzechy – jak pisał poeta...

- Jeśli to było marzenie takiego mistrza jak Mickiewicz, to naśla-
dowanie jego idei jest zaszczytem. Poetą nie jestem, ale mam 
dobre ucho, kształciłem się nawet w dzieciństwie w szkole mu-
zycznej. Uczono mnie gry na skrzypcach, potem wybrałem klar-
net, bo lubię jazz, w muzyce nie może być fałszowania. W biz-
nesie też.

Jest Pan patriotą...

- Patriotyzm uznaję w czynie, nie w słowie. Tu mam firmę, tu 
płacę podatki, tu zatrudniam ludzi – już ponad tysiąc, tu wspie-
ram uczelnie, bo współpracuję z naukowcami, pomagam mło-
dym talentom – muzykom, sportowcom, bo nie wolno trwonić 
ani majątku ani talentów.
  
Czego by Pan sobie życzył, aby polskim przedsiębiorcom było 

łatwiej rozwijać swe firmy?

- Należy jak najszybciej usunąć bariery przeszkadzające w rozwo-
ju przedsiębiorstw. One wciąż funkcjonują. Nie tylko ze strony 
rządu polskiego, także ze strony Unii Europejskiej. Protekcjonizm 
istniejący w UE przeszkadza naszym firmom w rozwoju. Nie ma 
równego traktowania. Na przykład: dlaczego nasi kierowcy jeż-
dżący przez Niemcy mają tam zarabiać tak jak niemieccy, a nie-
mieckie firmy w Polsce nie proponują wynagrodzeń polskim pra-
cownikom na poziomie przyjętym w Niemczech ? To jesteśmy 
unijną wspólnotą czy nie?
 
A w sprawach, które od Pana i współpracowników zależą?

- Skończył się okres odtwórczy cywilizacyjnej produkcji. Musimy 
wymyślać ciągle coś nowego. To muszą być zarówno nowe tech-
nologie produkcyjne, jak również wspomagające je otoczenie 
oraz dystrybucja. 

A konkretnie?

- Chcemy poszerzyć ofertę farmaceutyczną oraz kontynuować 
ekspansję na rynki zagraniczne – i wciąż rozwijać rynek krajowy 
oczywiście. Chcemy produkować więcej środków dermatologicz-
nych – leczniczych. Poszerzamy nieustannie współpracę ze środo-
wiskiem akademickim, zbliżenie nauki z praktyką jest bezcenne.

W ten sposób będziecie realizować najnowszy trend unij-
ny – współpraca nauki z biznesem, przekuwanie osiągnięć 
naukowych w konkrety produkcyjne ... Sporo unijnych pie-
niędzy w obecnym okresie budżetowym zostało na ten cel 
wskazane...

- Będziemy aplikować o te środki. Zarówno razem z podmiotami 
naukowymi jak i samodzielnie.

Czy fakt bycia przez Polskę w Unii Europejskiej pomaga polskim 
przedsiębiorcom?

- Ma to swe plusy i minusy. Ostatnie niestety coraz bardziej wi-
doczne. Drapieżność procesu globalizacji. Tyrania maksymaliza-
cji zysków i łatwość z jaką najwięksi są w stanie wyeliminować 
konkurencję. Nie ma gry fair play. Wielkich interesuje tylko wynik 
ekonomiczny i zadowolenie akcjonariuszy.

Jak sobie można z tym radzić?

- Recepta to skrupulatne rozeznanie rynku, zauważenie możliwo-
ści niszowych i uwzględnienie ich w strategii. Decydowanie się na 
asortyment skierowany do różnych grup konsumentów. Dlatego 
wprowadziliśmy linię kosmetyków Yego dla mężczyzn oraz serię 
Maziajki dla dzieci przedszkolnych.  Wciąż otwieramy sklepy Ziaja 
dla Ciebie. Mamy ich już w Polsce ponad 170. To głównie projekt 
marketingowy, wizytówka firmy, zasadniczym celem jest zapo-
znanie klienta z naszą, wciąż bogatszą ofertą.
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W dzieciństwie Jan Łabas myślał, że z aluminium robi się tyl-
ko garnki, łyżki i widelce, dopiero podczas studiów i pracując 
w Stoczni Północnej w Gdańsku zrozumiał jakie to świetne two-
rzywo. Skończył Politechnikę Gdańską, wówczas Instytut Okrę-
towy, i podjął pracę w Stoczni Północnej. Miała ona największy 
w tamtych czasach wydział aluminiowy, zatrudniający ponad 100 
specjalistów obróbki i spawania aluminium. Budowane  były bar-
ki desantowe dla Związku Radzieckiego, tzw. kapcie, czyli kutry 
torpedowe dla marynarek Układu Warszawskiego, nadbudów-
ki na statki rybackie. Przez prawie 10 lat był kierownikiem tego 
wydziału. Wykonali  „Kaszuba” - statek patrolowy z super twar-
dego stopu aluminium (receptura ściśle tajna). Tworzyli kadłu-
by jednostek specjalistycznych, nadbudówki, maszty, elementy 
wyposażenia. Wbrew temu co się potem mówiło, w tej stoczni 
dużo można się było nauczyć. To była dobra szkoła dla młodych 
inżynierów.

Ale droga awansu była zamknięta

Był kierownikiem Oddziału Aluminium na Wydziale Wyposaże-
nia - W-3 i wiedział, że to koniec jego kariery – nie był partyjny. 
To były lata 80-te XX wieku – już pierwsze trudności w przemyśle 
stoczniowym, ale jeszcze się nie waliło. Proponował różne spo-
soby zaradzenia trudnej sytuacji, ale przełożeni krzywili się: - Nie 
jesteś od myślenia, ale od roboty.

Wybiera inną drogę

Wtedy postanowił odejść. - Zarabiam niby dobrze - rozważał, ta 

praca mnie interesuje, ale skoro mam być nie od myślenia tylko 
od wykonywania często bzdurnych poleceń... nie mających nic 
wspolnego z  podstawami ekonomii... Źle się z tym czuję. Zacznę 
na swoim.
Był rok 1987. Kiedy rozeszła się wieść, że odchodzi, wielu „fa-
chowców od aluminium” postanowiło  iść za nim. Kilku najlep-
szych, zatwardziali Kaszubi, niby spokojni, ale wara nadepnąć im 
na odcisk. Czasem przekonywał, aby się ktoś zastanowił: - Chło-
pie – tłumaczył - masz niewiele do emerytury, a ja ci nie mogę 
zagwarantować , że się uda.

Jednak byli w dobrym momencie na właściwym zakręcie

Stocznia Gdyńska (wtedy im. Komuny Paryskiej), zaczęła bu-
dować serię kadłubów  rybackich z aluminiową nadbudówką. 
Wydaje się że to był dobry moment by zaryzykować i rozpocząć 
działalność na własny rachunek. Razem z nim przeszło 10 pra-
cowników. Potem ściągnął jeszcze 10.   Z tą dwudziestką już moż-
na było powalczyć o sukces.

Kierunek – Wielopole

Kupił 1 hektar ziemi z halą i biurowcem przy ulicy Wielopole – tuż 

Złoty oXEr, cZylI Nagroda dla PrZEdSIęBIor-
cy I FIrmy, która dokoNała NajWIękSZEgo 
PrZEłomu W BIZNESIE traFIła W tym roku 
do jaNa łaBaSa, PrEZESa ZarZądu alu IN-
tErNatIoNal ShIPyard Z gdańSka. - Za WIZję, 
koNSEkWENcję I dEtErmINację W BudoWaNIu 
WłaSNEj FIrmy PrZEmySłu okrętoWEgo oraZ 
roZWoju gruPy kaPItałoWEj alu - dEcyZję 
uZaSadNIł ZBIgNIEW caNoWIEckI, PrEZES Pra-
codaWcóW PomorZa, orgaNIZatora galI. 

Zycie jest jak droga,

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski



przy obecnym wjeździe do tunelu pod Martwą 
Wisłą. To był zalążek ALU International. Lokali-
zacja z jedną potężną wadą – brak dostępu do 
wody. 
- Mimo to tam dość długo funkcjonowaliśmy 
-wspomina - budując spore statki, jak prawie 
50-metrowy patrolowiec dla Holandii. Dla 
nas to był prawdziwy olbrzym. Po nocach nie 
spałem, zastanawiając się, jak go przetrans-
portujemy na wodę. Musieliśmy wypożyczyć 
specjalną wielokołową, samojezdną platformę 
(jej długość – 12 metrów, a statku prawie 50) 
i przewieźć go  ulicą Wielopole do portu, ale 
najpierw sprawdzić, czy statek przejedzie ulicą. 
I chodziliśmy, mierzyliśmy….. tu trzeba rozebrać 
ogrodzenie, tu położyć słup, tu usunąć znak 
czy zdjąć  linię energetyczną. Kilometr do po-
konania, ale jakie wyzwanie! Za każdym razem 
stres, ale mimo to zbudowaliśmy tam wiele ka-
dłubów, nadbudówek i masztów dla odbiorców 
w Szwecji, Niemczech czy Holandii.

Już się nie mieściliśmy w tym zakręcie 

W dodatku teren ten był potrzebny na budowę 
tunelu pod Martwa Wisłą.  Za odszkodowanie 
i oszczędności kupił część terenów zbankruto-
wanej Stoczni Wisła w Górkach Zachodnich.  
Niecałe trzy hektary. 
- Wydawało nam się, że złapaliśmy Pana Boga 
za nogi – uśmiecha się. Oczywiście hale nie 
nadawały się do naszego profilu produkcji. 

Trzeba było je przebudować, poszerzyć bramy. 
Tak naprawdę to cała była stocznia wymagała 
generalnego remontu – hale, nabrzeża, po-
mieszczenia socjalne, biura, instalacje, media...   
Tak się zrodziła Alu International Shipyard.  Bu-
dujemy wyłącznie z aluminium. Jesteśmy jedną 
z nielicznych na świecie stoczni o tak wąskiej 
specjalizacji.
Dwie stare hale nie wystarczały, trzeba było 
budować nowe, w miarę jak przybywało zamó-
wień na duże jednostki. Z aluminium nie można 
budować pod gołym niebem. Dbałość o proces 
obróbki  i spawania  aluminium  wymusza pro-
wadzenie tych prac odizolowanych od warun-
ków zewnętrznych -  wiatru, deszczu, śniegu czy 
mrózu a nawet słońca. W latach 2006 – 2010 
powstały dwie nowe hale. Wkrótce okazało się 
że i to już za mało.
 
Miejsca na trzecią halę nie było. Między hala-
mi musi być przecież plac transportowy  - No 
i stanęliśmy pod tak zwaną ścianą – wspomina. 
Rozwiązanie podpatrzyliśmy w stoczni Damen 
w Gdyni. Była nim hala przesuwna zakrywająca 
plac transportowy. Hala na kołach poruszają-
cych się na szynach. Powstają w niej największe 
konstrukcje aluminiowe. Kiedy trzeba przetrans-
portować je na ponton, nowa hala nasuwana 
jest na mniejszą, starszą. Wówczas mamy dość 
miejsca, aby za pomocą dźwigów lub ślizgów 
nadbudówkę lub kadłub przetransportować na 
ponton. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy za-
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 Z BIEgIEm roZWoju 
WydZIEloNo dZIałal-
Ność ProdukcyjNą 
od haNdloWEj. Stąd 
WZIęła SIę FIrma  alu 
INtErNatIoNal SP. Z 
o.o. odPoWIEdZIalNa 
Za ZdoByWaNIE Za-
móWIEń, koNtakty 
Z koNtrahENtamI, 
ZaWIEraNIE umóW, 
dZIałaNIa markEtIN-
goWE. W tEj chWIlI 
do gruPy, oPrócZ 
SPółkI haNdloWEj, 
StocZNI głóWNEj - 
alu INtErNatIoNal 
ShIPyard SP. Z o.o., 
NalEży jESZcZE               
WISła alumINIum SP. 
Z o.o.,  oraZ  alu Eco 
SP. Z o.o.
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mknięty ciąg produkcyjny z prawdziwego zdarzenia. W dodatku 
jest to rozwiązanie przyszłościowe. Jeśli zajdzie potrzeba, może-
my postawić kolejną halę przesuwną, większą, wyburzając jedną 
ze starych. Mamy możliwości rozwoju. Dzięki nowej hali możemy 
obecnie wykonywać nadbudowy dla jachtów czy całe jednostki 
o długości 70 metrów. Nadążamy za zapotrzebowaniem. Kiedyś 
wykonywaliśmy małe sterówki kutrów rybackich, dzisiaj to nad-
budowy czy całe jednostki o długości 40-50 metrów, a zbudowa-
liśmy również kadłub aluminiowy o długości 62 metrów. Dziś jest 
to stocznia z sześcioma nowoczesnymi halami produkcyjno-ma-
gazynowymi o łącznej powierzchni  ponad 8 tys. m kw.

Prezesa zagraniczne drogi

Firma produkuje aluminiowe konstrukcje jachtów, jednostek 
specjalnych - łodzi patrolowych, ratowniczych, offshorowych 
głównie dla zagranicznych kontrahentów. Kiedyś to byli głównie 
odbiorcy ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, Rosji czy 
nawet Ukrainy. Teraz coraz częściej luksusowe jachty trafiają na 
Bliski Wschód czy do Azji. Rynek jest na całym świecie. Luksus 
nie zna kryzysu: - Kiedy bywam w Monako, czy w innym dużym 
porcie jachtowym  - w marinie czy na redzie stoi wiele jednostek 

wspomina prezes Łabas. Bez problemu rozpoznaję te, których 
nadbudówki wykonaliśmy. To oczywiście satysfakcja. Dodam, 
że przez lata współpracowaliśmy również ze stocznią niemiecką, 
budującą największe statki wycieczkowe, transatlantyki.  Budo-
waliśmy dla niej pokłady mieszkalne, maszty ale też  kominy. 
Bardzo łatwo je poznać, są charakterystyczne. Konstrukcje ko-
minów na statkach pasażerskich są projektowane jako element 
dekoracyjny statku. Co dla niemieckiego odbiorcy było nowością, 
zaproponowaliśmy wykonanie ich w całości, jako kompletny 
blok, w pełni wyposażony we wszystkie wewnętrzne instalacje, 
izolacje, wymalowany na gotowo.  Wystarczyło komin odebrać, 
posadowić i podłączyć do instalacji statku.  Niemcy zaryzykowa-
li, udało się i od tego czasu już wszystkie kominy tak były budo-
wane, skracając proces produkcyjny budowy statku,  obniżając 
koszty budowy.

Co będzie za kolejnym zakrętem?

Jako Alu zrobiliśmy już dużo – podsumowuje Prezes. Jest no-
woczesna stocznia, dobra, profesjonalna załoga, młodzi dobrze 
przygotowani  menadżerowie. Mógłbym myślę spokojnie oddać 
stery młodym następcom.   Ale chciałbym jeszcze dokończyć dwa 
ważne przedsięwzięcia.
Pierwsze – budowanie kompletnych jachtów o długości 20 - 50 
metrów. Pod klucz. Przygotowywaliśmy się do tego zadania już 
od kilku lat. To trudny proces i trudny rynek.
Właśnie podpisaliśmy nasz pierwszy kontrakt i rozpoczęliśmy bu-
dowę  24- metrowego pełnomorskiego jachtu motorowego. Ma 
być gotowy w 3 kwartale przyszłego roku.
Mam nadzieję że ta propozycja Alu   nie tylko zaskoczy rynek, ale 
i zyska dobre oceny.

Drugie -  wprowadzenie na rynek  aluminiowych turbin wiatro-
wych. Innowacyjna konstrukcja oparta na polskim patencie.  
Do tego celu została powołana najmłodsza spółka  z  Grupy Alu  
- Alu Eco Sp. z o.o. Nie chodzi jednak o potężne elektrownie 
wiatrowe, które bardzo zmieniają polski krajobraz. Stawiamy na 
energetykę rozproszoną. Kupiliśmy patent na mikro-elektrownie, 
małe wirniki, „szpulki”,  ustawione w pionie, jedna na drugiej,  
a nie w postaci ogromnych śmigieł na wysokiej kolumnie. Na-
sze turbinki są segmentowe, jeden segment to ok. 10 kilowatów 
mocy znamionowej.  Zero hałasu i wibracji. Ustawione w kilku 
kolumnach po  2-3 segmenty na dachu w dużej części pokryją  
zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku mieszkalnego, 
przychodni, szkoły czy biura.  Pozyskaliśmy na prace projektowe 
i wdrożenie pierwsze  środki finansowe z PARP-u.   Współpracu-
jemy w tej kwestii z Politechniką Gdańska i CTO. 
Mam nadzieję że wkrótce  będzie to produkt  eksportowy  Alu Eco.
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Już 30 lat, jak to się mówi, w interesach karta Panu sprzyja. 
To ciąg szczęśliwych przypadków czy starannie przemyślana 
strategia?

- I jedno i drugie. Zawsze powtarzam, że jestem w czepku uro-
dzony (śmiech). 
Mam szczęście przede wszystkim do ludzi, którzy są najwięk-
szym kapitałem naszej firmy. Dziś zatrudniamy już ponad 2000 
osób na umowę o pracę i to oni właśnie budują sukces DRUTE-
X-u. Jesteśmy firmą, która wyróżnia się jasną, spójną strategią 
rozwoju. W ciągu 30 lat istnienia zawsze notowaliśmy wzrosty 
wielkości sprzedaży. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania, 
wdrażamy nowoczesne technologie, zapewniamy najkrótsze 
terminy realizacji zamówień – tylko siedem dni w całej Europie. 
Nie znosimy półśrodków. Nie działamy na pół gwizdka. Jak coś 
robimy, to tylko na 100%. Myślę, że to właśnie konsekwencja 
w działaniu  i stawianie na najwyższą jakość tworzą podstawy 
naszego rozwoju. Rośniemy, bo nie ma dla nas rzeczy niemożli-
wych, jesteśmy optymistami, lubimy wyzwania. A i tak najlep-
sze dopiero przed nami.

Jest Pan postępowcem czy konserwatystą? Z jednej strony to 
wciąż firma rodzinna, z drugiej bez wysiłku (a może tak to tyl-
ko wygląda z zewnątrz) rozwija Pan ekspansję zagraniczną - 
nie tylko europejską, ale światową, międzykontynentalną - jak 
to się da pogodzić?

- Jestem przede wszystkim optymistą, który zdroworozsądkowo 
i z pokorą patrzy na biznes. 
Kto powiedział, że firma rodzinna nie może świetnie rozwijać 
się na rynkach globalnych? Jedno drugiego nie wyklucza. Proszę 
spojrzeć na przykłady innych polskich firm rodzinnych jak Mo-
kate, Adamed, czy VOX. Jesteśmy firmą rodzinną i zawsze nią 
będziemy. W tym tkwi nasza siła. W firmie pracuje moja córka, 
która jest vice-prezesem, bratankowie, zięć, szwagier, bracia. To 
ludzie bardzo ambitni, nikt nie odmówi im kompetencji, są po 
prostu profesjonalistami w swoich dziedzinach. Co najważniej-
sze, rozumiemy się w lot. Nie potrzebujemy narad, nasiadówek, 
konferencji. Decyzje podejmujemy szybko, bo nikt nikomu nie 
musi godzinami uzasadniać słuszności swojej opinii. W świecie 
rosnącej konkurencji na rynku globalnym, to bardzo duży atut. 

Z lESZkIEm gIErSZEWSkIm, PrEZESEm SPółkI drutEX, 
roZmaWIa aNNa kłoS
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Jak się zdobywa zagraniczne rynki? 
Konkurencja śpi czy nie istnieje?

-Oczywiście, jak w każdym biznesie, 
również w naszym przypadku konku-
rencja rynkowa jest duża. Tylko na pol-
skim rynku istnieje ponad 1500 przed-
siębiorstw zajmujących się produkcją 
stolarki. Mamy więc z kim konkuro-
wać. Od lat jednak jesteśmy numerem 
jeden, nie tylko w Polsce, ale też Euro-
pie pod względem ilości produkowa-
nych okien pionowych. Nie zwalniamy 
tempa, inwestujemy w rozwój produk-
tów, zaplecze naukowo-badawcze, za-
awansowanie technologiczne, ale także rozpoznawalność marki. 
Wierzę, że silna, zdrowa i rozpoznawalna marka wyróżnia nas 
na rynku. Nie chcemy być „no name” , jednymi z tysięcy innych 
producentów. Dlatego m.in. zaprosiliśmy do współpracy trzech 
światowej klasy piłkarzy: Andreę Pirlo, Jakuba Błaszczykowskiego 
i Philippa Lahma. Jesteśmy znani w Niemczech,  we Włoszech. 
Coraz większym powodzeniem cieszą się też nasze produkty we 
Francji czy Skandynawii, a nawet Australii i USA. Jesteśmy koja-
rzeni z prestiżem, profesjonalizmem i wysoką jakością. Nie ma 
mowy o stabilnej ekspansji bez inwestycji. Największe światowe 
marki mają ponad 100 lat. My w tym roku skończyliśmy 30. Uwa-
żam, że przez ten czas dokonaliśmy wiele, a przecież dziś i tak 
budujemy dopiero fundamenty pod przyszłe sukcesy.

Czym są dla Pana pieniądze? Czy chciałby Pan przestać praco-
wać i tylko się cieszyć owocami pracy?

- A co ja bym robił z tym nadmiarem wolnego czasu? Ja nie po-
trafię się nudzić. Tak już mam. Dla mnie moja firma to moja pa-
sja. Napędza mnie, dodaje adrenaliny. Nie chodzę do pracy za 
karę. I chociaż od kilku lat powtarzam, że czas usunąć się w cień, 
to jednak wciąż nie mogę się do tej myśli przyzwyczaić. Kolejne 
sukcesy dodatkowo napędzają do dalszych inwestycji. I tak to 
się kręci. Ale nie jestem niewolnikiem firmy. Potrafię korzystać 
z tego, co udało mi się zdobyć. Trochę podróżuję, zwiedzam, po-
znaję świat. Firma jest moją miłością, a przecież ktoś kiedyś już 
powiedział, że bez miłości nie da się żyć.

Czym jest dla Pana tzw. mała ojczyzna? Czy miał Pan pokusy 
aby przenieść firmę do jakiegoś dużego ośrodka miejskiego?

- Nigdy. Jestem takim lokalnym patriotą, przywiązanym do mia-
sta, z którego pochodzę. Tu jest moje miejsce. Tu mi wychodzi. 
Tu znam ludzi. Jestem zwolennikiem organicznego rozwoju firmy 
i myślę, że to się nigdy nie zmieni. 

Czy korzysta Pan z modnych w biznesie narzędzi wspomagają-
cych, takich jak doradztwo, konsulting, leasing?  A co z kredy-
tów i pomysłem o wprowadzeniu firmy na giełdę?

- W tym zakresie idę pod prąd wszel-
kim biznesowym teoriom i ekono-
micznym wykładniom. Nie korzystam 
z leasingu, outsourcingu. Nie wybie-
ram się na giełdę, bo i po co. Na giełdę 
idzie się po pieniądze, a nam na razie 
wystarcza to co mamy, by rozwijać 
firmę i dalej inwestować. Poza tym 
giełda to jak wpuszczenie sublokatora 
do domu. O wszystko się trzeba pytać, 
konsultować, naradzać. A ja tę firmę 
zbudowałem sam, na przysłowiowym 
kamieniu i nikomu nie zamierzam się 
z niczego tłumaczyć. Poza tym, może 
zabrzmi to nieskromnie, ale nie lubię 

dzielić się władzą.

Jakie są ostatnie inwestycje firmy? W jakim kierunku przedsię-
biorstwo będzie się rozwijało?
 
- Największą inwestycją w historii firmy realizowaną od ostatnich 
dwóch lat jest budowa Europejskiego Centrum Stolarki. W ze-
szłym roku zakończyliśmy budowę pierwszego etapu hali produk-
cyjnej o powierzchni prawie 30 tys. m2, a w tym roku rozpoczęli-
śmy już konstrukcję drugiej hali (kolejne 25 tys m2)  i zamierzamy 
ją zakończyć na przełomie roku. Nowa inwestycja pozwoli nam 
na zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produkcji okien, 
rolet, ale także poszerzenie portfolio o kolejne produkty i opty-
malizację procesów produkcyjnych. Zwiększyliśmy zatrudnienie. 
Dziś pracuje u nas ponad 2100 osób na umowę o pracę. Mamy 
jeszcze wiele do zrobienia. Ale planów zdradzać nie zamierzam.

Kim są dla Pana pracownicy?

Od zawsze powtarzam, że ludzie to największy kapitał firmy 
i mam nadzieję, że o tym wiedzą. Mamy najlepszych specjali-
stów,  ludzi ambitnych i dzięki temu odnosimy kolejne sukcesy. 
Sam bym przecież niczego nie osiągnął. Sukces firmy to praca 
zespołowa. To nasza zgrana drużyna stoi za naszym rozwojem. 
Wierzę, że tak będzie zawsze.

Znajduje czas na jakieś prywatne zainteresowania, hobby? 
Co jest dla Pana ważne poza pracą?

- Oczywiście. Ja generalnie nie lubię się przepracowywać 
(śmiech). Nie jestem zwolennikiem nadgodzin, dlatego staram 
się też szanować czas prywatny moich pracowników. Nie podo-
ba mi się jak od czasu do czasu zauważę kogoś w biurze po 15-
tej. Wiadomo, że się zdarzają takie sytuacje, ale nie może to być 
tradycją.
Lubię podróże i od czasu do czasu zafunduję sobie jakiś egzo-
tyczny kierunek. A tak na co dzień, już od ponad 50 lat w ramach 
relaksu …czytam gazety, przeglądam prasę. Może to się wydaje 
komuś nudne, ale mi sprawia przyjemność.
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Kaszubski Związek Pracodawców obradował w Stężycy k. Ko-
ścierzyny. Zbigniew Jarecki, prezes Związku, mówił o trudnej 
współpracy lokalnych przedsiębiorców z urzędnikami w staro-
stwie kartuskim. Skarg pracodawców wysłuchał Bogdan Łapa, 
wicestarosta. Przemawiali również m.in. Tomasz Brzoskowski, 
wójt gminy Stężyca oraz Dariusz Męczykowski, radny sejmiku 
województwa pomorskiego.
– Niepotrzebna „papierologia” zabija ducha przedsiębiorczo-
ści. Jak skutecznie prowadzić firmę, skoro, aby wyjechać za-
ładowaną ciężarówką na drogę powiatową, trzeba posiadać 
jednorazowe pozwolenie, ponieważ ktoś postawił znak o za-
kazie wjazdu najcięższym pojazdom? W starostwie nie może-
my się doprosić o pozwolenia okresowe na konkretny pojazd 
– mówił Zbigniew Jarecki. – Czy składanie wniosku każdego 
dnia, przez cały rok, ułatwia pracę, czy ją utrudnia? – pytał.
Przedsiębiorcy zwrócili również uwagę na, ich zdaniem, na-

gminnie przedłużające się procedury związane z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Według prawa urzędnicy, po złożeniu 
przez inwestora wszystkich dokumentów, mają 60 dni na wy-
danie bądź odmowę wydania pozwolenia budowlanego. – Jak 
inwestować, skoro po blisko dwóch miesiącach dzwonią, że 
brakuje jednego papierka? Procedura, po jego doniesieniu, 
rusza od nowa. Czy urzędnicy zdają sobie sprawę, że od sku-
teczności ich pracy często zależy los naszych firm i los ludzi, 
którzy w nich pracują? – pytano.
Bogdan Łapa zapewnił, że przeprowadzi rozmowy z podległy-
mi sobie pracownikami i postara się pomóc pracodawcom, 
nie tylko tym zrzeszonym w KZP. Nadzieję na realizację tych 
postanowień wyraził Dariusz Męczykowski, radny sejmiku 
województwa pomorskiego. – Znamy fachowość pana wi-
cestarosty. Tego typu patologie urzędnicze muszą zniknąć 
– powiedział.

tEmat BatalII PrZEdSIęBIorcóW Z urZędNIkamI jESt ZNaNy chyBa WSZyStkIm, którZy ZdE-
cydoWalI SIę Założyć WłaSNą FIrmę. cZłoNkoWIE kaSZuBSkIEgo ZWIąZku PracodaWcóW, 
dZIałającEgo od 4 lat I ZrZESZającEgo PoNad 100 ZakładóW Pracy, aBy BroNIć Ich INtE-
rESóW, ZaProSIlI Na PoWażNą roZmoWę WIcEStaroStę PoWIatu kartuSkIEgo.

TEKST: Piotr Smoliński| ZDJĘCIA: Piotr Smoliński
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W tym roku mija 25 lat działalności Agen-
cji Rynku Rolnego. Proszę opowiedzieć 
o początkach działalności Agencji.

- Powołanie ARR w 1990 r. było jednym 
z ważniejszych przejawów zmian instytu-
cjonalnych w otoczeniu polskiego sektora 
rolno-spożywczego. ARR ułatwiła produ-
centom rolnym i innym podmiotom dzia-
łającym w tym obszarze dostosowanie się 
do funkcjonowania w realiach gospodarki 
wolnorynkowej. W celu przeciwdziała-
nia wahaniom cen uruchamiano zakupy 
nadwyżek produktów rolno-spożywczych 
i realizowano zadania związane z gospoda-
rowaniem państwowymi rezerwami pro-
duktów rolnych i żywnościowych. Agencja 
stosowała także inne formy interwencji, 
umożliwiające podmiotom gospodarczym 
realizację skupu, takie jak umowy z autoryzowanymi maga-
zynami, zaliczki oraz poręczenia kredytów. ARR przejęła część 
państwowych magazynów zbożowych i  stworzyła na ich bazie 
dużą spółkę przechowalniczą. Wspierała również powstawanie 
pierwszych giełd rolnych i rynków hurtowych. 

Przez kolejne lata zadania ARR ulegały zmianie. Jakie były klu-
czowe daty dla działałalności Agencji?

- Ważna data to rok 1999, gdy  rozpoczęły się przygotowania 
do spełnienia przez ARR wymogów unijnej agencji płatniczej. 
Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i procedury 
dostosowano wówczas do standardów unijnych. Inny, ważny 
punkt zwrotny to 1 maja 2004 roku, gdy polski rynek rolno-spo-
żywczy stał się częścią jednolitego rynku. ARR powierzono reali-
zację wybranych mechanizmów wspólnej polityki rolnej. 
W ciągu ostatnich jedenastu lat kierunki aktywności Agencji 
zmieniały się wraz z ewolucją WPR, potrzebami uczestników 
rynku i pojawiającymi się wyzwaniami.  Coraz częściej wy-
stępujące na rynkach rolnych zjawiska kryzysowe wzmocniły 
potrzebę doskonalenia procedur szybkiego reagowania oraz 

Z radoSłaWEm SZatkoWSkIm, PrEZESEm agENcjI ryNku rolNEgo 
roZmaWIa grZEgorZ BrySZEWSkI.

utrzymywania gotowości instytucjo-
nalnej w tym zakresie. W minionych 
latach Agencja wielokrotnie wspo-
magała różne grupy producentów 
dotkniętych sytuacjami kryzysowy-
mi na rynku. Wypłacała szczególne 
środki wsparcia na rynku mleka oraz 
rekompensowała producentom stra-
ty spowodowane m.in.: ptasią grypą, 
bakterią Escherichia coli, wirusem 
afrykańskiego pomoru świń u dzi-
ków oraz rosyjskim embargiem.ARR 
administrowała również innymi dzia-
łaniami mającymi na celu stabilizację 
rynków rolnych, takimi jak zakupy 
interwencyjne i dopłaty do prywat-
nego przechowywania oraz kwoto-
wanie produkcji. 

- Polski sektor rolno-żywnościowy po wejściu do EU mocno 
się rozwinął,ale postępujaca globalizacja nasilająca się konku-
rencja sprawiają, że zdobywanie i utrzymanie rynków zbytu 
staje się coraz trudniejsze. Czy w tym zakresie również działa 
ARR?

-Tak W związku z tymi czynnikami stopniowo zwiększa się za-
angażowanie Agencji w działania promujące żywność, finanso-
wane zarówno ze środków unijnych, z budżetu krajowego, jak 
i środków poszczególnych branż. Taki kierunek funkcjonowania 
wpisuje się w nurt unijnej polityki na lata 2014–2020, w której 
założeniach przewidziano wzrost nakładów na ten obszar oraz 
nową strategię promocji. Przy wsparciu lub z inicjatywy ARR re-
alizowano różnorodne kampanie i działania promocyjno-infor-
macyjne na różnych kontynentach (m.in. w takich krajach jak: 
Chiny, Arabia Saudyjska, Japonia, Singapur, Korea Południowa, 
Wietnam, Stany Zjednoczone, Niemcy), a przedsiębiorcy mieli 
możliwość uczestniczenia w międzynarodowych targach i mi-
sjach gospodarczych. Prowadzona była promocja polskich spe-
cjalności żywnościowych oraz polskiej marki. Ułatwiano przed-
siębiorcom nawiązywanie kontaktów handlowych.

ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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Jak duży zasięg obejmuje realizowana przez Samorząd Wo-
jewództwa sfera edukacji, kultury i sportu? 

- Zadaniem województwa jest, aby we wspomnianych 
dziedzinach rozwój kształtował się równomiernie w całym 
województwie.
 
Co ma Pan na myśli?

- Jeżeli chodzi o edukację to przeorientowanie od podstaw 
zarówno edukacji, jak i sposobu myślenia dzieci i rodziców, 
aby po zakończonym etapie nauki czy to zawodowym, po-
nadgimnazjalnym, czy wyższym osiągnąć satysfakcję, a co za 
tym idzie - pracę. Ważna jest możliwość rozwoju na każdym 

etapie naszego życia, mam na myśli dostosowanie edukacji 
do potrzeb rynku pracy.

To znaczy, że edukacja w naszym województwie nie jest 
dostosowana do potrzeb rynku pracy?

- Powiem więcej, nie jest dostosowana nawet w Polsce. Ko-
nieczne jest nowe otwarcie. Ludzie, którzy wyjechali z nasze-
go kraju do pracy za granicą, to doskonale wykwalifikowani 
fachowcy. Oni uczyli się w dobrych szkołach zawodowych. 
Musimy wrócić do kształtowania już we wczesnoszkolnym 
nauczaniu elementów logicznego myślenia, rozwijania umie-
jętności matematycznych. Dzieci powinny mieć od początku 
kształtowaną tę wrażliwość , żeby kierunki inżynierskie na 

Z darIuSZEm męcZykoWSkIm, PrZEWodNIcZącym komISjI EdukacjI, kultury I SPortu SEjmI-
ku WojEWódZtWa PomorSkIEgo, roZmaWIa raFał korBut. 
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naszych uczelniach nie świeciły pustkami. Dzięki temu le-
piej skonsumujemy środki unijne, a nasz kraj będzie się le-
piej rozwijał. Ważne jest, aby to nasi inżynierowie tworzyli 
kadry w firmach zajmujących się najnowszymi technolo-
giami. Oczywiście nie można zapominać o nauce języków 
obcych, których znajomość w dzisiejszych realiach jest nie 
do przecenienia. Ale tak naprawdę o tym wiedzą już chyba 
wszyscy.

A co z tymi osobami, które nie odnajdują się w przedmio-
tach ścisłych, matematyce, fizyce, chemii?

- Myślę, że trzeba się dobrze zastanowić, zanim wybierze 
się kierunek humanistyczny. W tej chwili mamy nadmiar 
osób z wykształceniem humanistycznym. Czy ten trend 
się utrzyma, trudno przewidzieć. Ważne, by być dobrym 
w tym, co się robi. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że 
warto skończyć szkołę zawodową lub technikum i zdobyć 
konkretny zawód, poszukiwany na rynku pracy. Nie każdy 
musi skończyć studia wyższe, ale każdy powinien umieć 
dobrze obliczyć podstawowe zadania. 

Jak powinno być zorganizowane szkolnictwo zawodowe?

- Na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego to samo-
rządy powiatowe powinny być zainteresowane tworze-
niem szkolnictwa zawodowego. W wielu szkołach istnieje 
możliwość zorganizowania tego typu szkół. Praktykę za-
pewnią zakłady pracy, których nie brakuje, i które dobrze 
nauczą podstaw zawodu. Samorząd województwa będzie 
wspierał takie inicjatywy. Jeśli chodzi o uczelnie kształcące 
inżynierów, konieczna jest współpraca z sektorem przed-
siębiorstw tworzących nowe technologie. W drugą stronę 
przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać ze środków unij-
nych pod warunkiem, że będą prowadzić prace badawcze 
i szkolić przyszłą kadrę inżynierską. Na Pomorzu nie braku-
je firm, które są w stanie kształcić. Wymienię tu chociażby 
te najpotężniejsze jak Lotos, Energa czy bytowski Drutex. 

To wszystko jest bardzo zasadne, wiele osób myśli w ten 
sam sposób. Pytanie tylko, co zrobić, aby ten głos był sły-
szalny dla decydentów?

- Najważniejsze, że problem zaczyna być dostrzegany przez 
wiele środowisk. Myślę, że kwestią czasu jest wdrożenie 
rozwiązań mogących naprawić sytuację. Ja sam deklaru-
ję podjęcie niezbędnych działań w tym kierunku. Nie jest 
pewnie już tajemnicą, że zamierzam się ubiegać o mandat 
posła. Właśnie sprawy edukacji stawiać będę jako priorytet 
moich działań. Jakiś czas temu zostałem przekonany przez 
wiele uznanych osób, aby podjąć rękawicę i skonfronto-
wać wieloletnie doświadczenie samorządowe z prawdziwą 
polityką. Jako człowiek sportu nie boję się wyzwań, więc 
uważam, że mogę być przydatny w tworzeniu nowych roz-
wiązań, m.in. właśnie w dziedzinie edukacji.

Ma 52, jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Gdańsku. Obec-
nie pełni funkcję dyrekto-
ra Zespołu Szkół w Nowej 
Karczmie. Jest radnym Sejmi-
ku Województwa, w którym 
pełni funkcję Przewodniczą-
cego Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu. Warto dodać, 
że Dariusz Męczykowski od 
kilkunastu lat jest także tre-
nerem zespołu piłki ręcznej 
kobiet UKS PCM Kościerzyna. 
Zespół ten osiągnął w ubie-
głym sezonie historyczny 
sukces. W efekcie prowa-
dzona przez niego drużyna 
grać będzie w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w Pol-
sce, czyli PGNiG Superlidze. 
Dariusz Męczykowski jest 
też kandydatem Platformy 
Obywatelskiej w wyborach 
parlamentarnych. Z okręgu 
gdyńsko-słupskiego w naj-
bliższych wyborach będzie 
ubiegać się o mandat posła. 
Nasz rozmówca jest żonaty. 
Żona Joanna prowadzi ro-
dzinny biznes gastronomicz-
ny. Zarządza Zajazdem nad 
Stawem oraz Rybaczówką, 
obiektami gastronomiczno 
– hotelowo - rekreacyjnymi 
usytuowanymi w Grabów-
ku, gm. Nowa Karczma. 
Od początku funkcjonowa-
nia kompleksu celem było 
stworzenie firmy bazującej 
na wartościach rodzinnych. 
Cały kompleks wybudowano 
na ziemi przekazanej nam 
przez rodziców Dariusza Mę-
czykowskiego. Postawiono 

na młodą załogę. Ci młodzi 
ludzie uczyli się sztuki go-
towania i obsługi klienta od 
rodziców i teściów, a także 
najlepszych kucharzy i kelne-
rów. Dzięki temu pracuje tam 
wspaniały zespół ludzi. Naj-
pierw powstała restauracja 
Zajazd nad Stawem. Zaczęto 
łowić więcej ryb z jeziora 
należącego do kompleksu, 
przygotowywać coraz więcej 
swojskich wyrobów. Klienci 
zaczęli to doceniać. Potem 
przyszedł czas na budowę 
bazy noclegowej oraz Ry-
baczówki. Na początku po-
wstały cztery kilkuosobowe 
domki, a obecnie kończy się 
budowa komfortowego ho-
telu. Wyróżnikiem tego miej-
sca będzie duża baza zabie-
gowa i szeroka odnowa bio-
logiczna. W jej skład wejdzie 
zewnętrzna tężnia solanko-
wo-borowinowa, taką jaką 
można spotkać w uznanych 
uzdrowiskach, jak chociażby 
w Ciechocinku. Będzie też 
komnata solna „Kryształowy 
świat” oraz cała gama zabie-
gów kosmetycznych i odno-
wy biologicznej. Dariusz i Jo-
anna mają dwójkę dzieci, 18-
letniego Oskara i 11-letnią 
Nikolę. Syn jest uczniem 
Liceum Sportowego w Gdyni 
oraz zawodnikiem Wybrzeża 
Gdańsk, I-ligowego zespołu 
piłki ręcznej. Córka także po-
łknęła sportowego bakcyla 
i gra w szczypiorniaka. Na 
razie w swej macierzystej 
szkole, czyli Zespole Szkół 
w Nowej Karczmie.

dariUsz męczykowski



 38    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



   39

www.expressbiznesu.pl / SamorZądy 

Władze Gdańska od lat konsekwentnie starają się rozwijać 
zbiorową komunikację miejską, czy to słuszna polityka?

- Rzeczywistość już wykazała, że słuszna. Według najnowszego 
rankingu firmy doradczej Deloitte i serwisu Targeo.pl - z marca 
2015 roku, podsumowującego rok 2014, Gdańsk zasłużył na 
miano najmniej zakorkowanego spośród ocenianych 7 dużych 
miast. To skutek konsekwentnego rozwijania różnych form 
komunikacyjnych: drogowych, autobusowych, szynowych, 
rowerowych.

I finalizuje się kolejne inwestycje...

- Nadchodzi prawdziwa komunikacyjna rewolucja. Zacznij-
my od tramwajów. Zakończyła się budowa  4, 5 kilometrów 
podwójnych torów tramwajowych nowej linii na Morenę, 
powstało 8 przystanków – w tym  pierwszy w Gdańsku PAT 
– wspólny peron autobusowo-tramwajowy, do tego docho-
dzi przebudowa pętli Siedlce, skrzyżowania ulic Piekarniczej 
i Rakoczego oraz budowa estakady łączącej linię tramwajową 
z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Oddanie in-

roZmoWa Z PIotrEm grZElakIEm, WIcEPrEZydENtEm gdańSka.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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westycji do użytku zaplanowano na 30 września, ale istnieje 
duża szansa na skrócenie tego terminu do początku września.

To w sumie dużo kosztowało...

- Jest to efekt trwającej 21 miesięcy i kosztującej 226 milio-
nów złotych inwestycji realizowanej przez spółkę Gdańskie 
Inwestycje Komunalne. Inwestycję podzielono na dwa zada-
nia - budowę odcinka  od Pętli Siedlce do przystanku PKM 
Brętowo, oraz budowę odnogi w ulicy Bulońskiej. Całkowity 
koszt tej inwestycji to prawie 226 mln zł, z czego 122 mln zł to 
dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Nowa linia tramwajowa, potocznie 
zwana: na Morenę, łącząca Śródmieście Gdańska z dzielnicą 
Piecki - Migowo, to inwestycja realizowana w ramach Gdań-
skiego Projektu Komunikacji Miejskiej etapu 
– III B. Linia przebiega od Pętli Siedlce wzdłuż 
ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakocze-
go aż do przystanku Brętowo Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, gdzie po raz pierwszy w Polsce 
zastosowano rozwiązanie umożliwiające prze-
siadkę z tramwaju do pociągu na tym samym 
peronie. Obejmuje także odgałęzienia od ul. 
Rakoczego do ul. Bulońskiej. 

Nowa linia tramwajowa wymusiła zapewne 
szereg inwestycji towarzyszących?

- Najłatwiej dostrzegalną częścią inwestycji jest 
zdecydowanie linia tramwajowa, ale zakres 
prac obejmował dużo więcej zadań. W ramach 
projektu całkowicie przebudowano skrzyżowa-
nie ulic Piekarniczej i Rakoczego. Pętla Siedlce 
zmieniła się w węzeł integracyjny, uwzględ-
niający ruch tramwajowy, autobusowy, pieszy 
i rowerowy, a wzdłuż ul. Nowolipie - Rakoczego 
pojawiła się droga rowerowa. Inwestycja obej-
mowała też budowę obiektów inżynierskich, 
w tym murów oporowych, estakad, przepu-
stów, oraz przebudowę sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, 
Nowolipie i Rakoczego.

Wypadałoby aby nową linią jeździły też nowe 
pojazdy...

- Nowa linię obsługiwać będzie 5 najnowocześniejszych i naj-
ładniejszych w Polsce tramwajów PESA Jazz Duo. Są w całości 
niskopodłogowe i wyposażone m.in. w klimatyzację, moni-
toring wewnętrzny oraz system informacji pasażerskiej. Każ-
dy pojazd jest przygotowany do przewozu osób z niepełno-
sprawnością ruchową, osób niewidomych i niedowidzących. 
Wszystkie przyciski zostały opisane w języku Braille`a. Każdy 
pojazd ma też system komunikacji głosowej. Pojazdy koszto-

wały 54 mln zł. Zakup był współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach realizacji III etapu Gdańskiego Projektu 
Komunikacji Miejskiej.

Nowości komunikacyjne to jednak nie tylko nowa linia 
tramwajowa?

- Jak już wspomniałem, to będzie prawdziwa rewolucja. Naj-
ważniejsze zmiany, które wejdą w życie po otwarciu we wrze-
śniu trasy tramwajowej na Morenę i Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej to przedłużenie linii tramwajowych 10 i 12 na More-
nę, skrócenie linii autobusowych do Siedlec oraz powiązanie 
autobusów z przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

Bilety też będą wspólne?

- Niestety w początkowej fazie nie będzie można liczyć na 
wspólne bilety komunikacji 
miejskiej na kolej oraz tram-
waje i autobusy. Na pewno 
1 września (uruchomienie 
PKM) nie zostanie wprowa-
dzony zapowiadany bilet 
godzinny metropolitalny 
w cenie 4,60 zł. Zostało za 
mało czasu. Wciąż prowa-
dzimy rozmowy w Urzędzie 
Marszałkowskim. Swego 
czasu zaproponowaliśmy 
4 warianty rozliczeń, ale 
sprawa oczywiście rozbija 
się o pieniądze, a dokładnie 
dopłaty z budżetów gmin 
do biletów i wyrównania 
utraconych dochodów z ty-
tułu zniżek dla przewoźnika 
na sieci PKM, czyli Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Pewne jest 
natomiast, że 1 września na 
trasie PKM zostanie wpro-
wadzona taryfa SKM-ki 
z ceną zależną od długości 
trasy. Będzie więc można 
kupić bilet miesięczny od-

cinkowy, uwzględniający przesiadkę we Wrzeszczu np. przy-
stanek PKM Jasień - przesiadka na stacji Wrzeszcz - przysta-
nek SKM Oliwa. Na tramwaj póki co trzeba będzie kupić bilet 
oddzielny. 

Może być niezłe zamieszanie...

- Jak zawsze rozmaite rzeczy mogą wyskoczyć w praktyce, ale 
będziemy się starać reagować szybko i elastycznie, aby ewen-
tualne problemy jak najszybciej rozwiązać.

”NoWa lINIę oBSługIWać 
BędZIE 5 NajNoWocZE-
śNIEjSZych I NajładNIEj-
SZych W PolScE tram-
WajóW PESa jaZZ duo. 
Są W całoścI NISkoPo-
dłogoWE I WyPoSażoNE 
m.IN. W klImatyZację, 
moNItorINg WEWNętrZ-
Ny oraZ SyStEm INFor-
macjI PaSażErSkIEj. 
każdy PojaZd jESt 
PrZygotoWaNy do PrZE-
WoZu oSóB Z NIEPEłNo-
SPraWNoścIą rucho-
Wą, oSóB NIEWIdomych 
I NIEdoWIdZących. 
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olSZtyN I ElBląg, dWa NajWIękSZE mIaSta rEgIoNu WarmII I maZur, to mIEjSca doSkoNałE 
do lokalIZacjI cENtrum uSług BIZNESoWych. Na INWEStoróW cZEkają tam m.IN. kadra 
WykWalIFIkoWaNych PracoWNIkóW I NoWocZESNE PoWIErZchNIE BIuroWE, do WyNajęcIa 
Po koNkurENcyjNych cENach. INWEStoWaNIE Na PółNocNym WSchodZIE PolSkI WIążE SIę 
Z mNIEjSZymI WydatkamI Na roZmaItych oBSZarach dZIałalNoścI FIrmy.

O tym, że Olsztyn i Elbląg, a także wiele innych miast Warmii 
i Mazur, są doskonałymi lokalizacjami na inwestycje, przeko-
nywał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, na specjalnie zorganizowanej konfe-
rencji, która odbyła się w Warszawie w sierpniu 2015 roku. 
–  Obserwujemy ogromne zainteresowanie Polską, jako loka-
lizacją nowoczesnych usług dla biznesu. Mamy nadzieję, że 
znajdą się również inwestorzy, którzy docenią atuty Olsztyna 
i Elbląga i zechcą właśnie tutaj ulokować swoje fi rmy – mówił 
marszałek.
Konferencja była częścią kampanii „Warmia i Mazury Pro-In-
west 2015”. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział przed-
stawiciele BPO, czyli Business Process Outsourcing.
Czym właściwie jest outsourcing? To wydzielenie ze struktury 
organizacyjnej danego przedsiębiorstwa niektórych realizo-
wanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do 
wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na kon-
centrację procesów zarządczych fi rmy wyłącznie na zasadni-
czych celach, dla których dana fi rma istnieje, i kluczowych jej 

kompetencjach, ponieważ odciąża od wykonywania zadań, 
które również dobrze, a często lepiej, może dla fi rmy wykonać 
inny podmiot. 
Outsourcing to bardzo prężnie rozwijająca się branża. We-
dług Polskiej Agencji Informacji Zagranicznych, w całej Polsce 
jest 659 centrów usług biznesowych, najróżniejszego rodzaju 
(BPO – Business Process Outsourcing, SSC – Shared Services 
Centers, CC – Call Centres i inne). Przewiduje się, że do końca 
2015 roku będą one zatrudniać od 150 do 170 tysięcy pracow-
ników. 471 centrów powstało tylko w roku 2014, natomiast 
w 2005 było ich jedynie 91. BPO i przemysł motoryzacyjny to 
dwa główne rodzaje zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(FDI) w Polsce, o czym wiedzą nieliczni.
Outsourcing znalazł swoje miejsce głównie w wielkich mia-
stach i aglomeracjach. Koncentracja centrów usług bizneso-
wych z kapitałem zagranicznym ma miejsce przede wszystkim 
w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, aglo-
meracji Katowickiej, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Lubli-
nie. Jednak już obserwuje się tendencję do zakładania fi rm 

TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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outsourcingowych w mniejszych ośrodkach. – Główne ośrodki 
Polski są już nasycone centrami wspólnych usług i przedsię-
biorstwami zajmującymi się outsourcingiem.  Teraz natural-
nym kierunkiem dalszego rozwoju rynku biurowego są mniej-
sze miasta, a zarazem ośrodki akademickie. Obecność szkół 
wyższych stanowi szansę dla największych miast w naszym 
regionie, a także zachętę dla inwestorów oraz deweloperów 
– podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Zgadza się z nim Anita Pawlak, kierownik biura obsługi inwe-
storów w Urzędzie Miejskim w Elblągu.– Olsztyn i Elbląg to 
miasta o jeszcze wciąż niewykorzystanym potencjale, gdzie 
nie brakuje np. nowoczesnych powierzchni biurowych. Na-
szym atutem jest bliskość dróg S-7 oraz S-22, niedługo zosta-
nie także uruchomione lotnisko regionalne Szymany. Mamy 
idealny czas na inwestycje na Warmii i Mazurach – dodaje.
Co ciekawe szansę zauważyły już szkoły wyższe z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. –  Od 1 października na Elblą-
skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zostanie otwarty 
kierunek Zarządzanie Usługami Outsourcingu, który już cieszy 
się sporym zainteresowaniem – informuje Anita Pawlak.
Usługi najczęściej świadczone za pomocą outsourcingu wią-
żą się z funduszami inwestycyjnymi, zarządzaniem ryzykiem, 
usługami finansowymi, podatkami i prawem podatkowym, in-
strumentami finansowymi. Na Warmii i Mazurach swoje od-
działy zakładają kolejne firmy outsourcingowe. Zatrudnienie 
znalazło w nich łącznie blisko 2600 osób. W ostatnim czasie 
w Olsztynie biuro otworzył np. Aviation Services Ireland, zaj-
mujący się m.in. prowadzeniem rachunkowości linii lotniczych 
z całego świata. 
W Elblągu jedną z ważniejszych firm outsourcingowych jest 
BEST S.A., specjalizujący się w obrocie i zarządzaniu wierzy-
telnościami nieregularnymi. Grupa BEST inwestuje przede 
wszystkim w wierzytelności sprzedawane przez banki oraz 
świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, 
firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych pod-
miotów oferujących usługi masowe. W Elblągu działa call cen-
ter BEST oraz kilka innych pionów, w tym HR, IT, Dział Admini-
strowania i Archiwizacji Danych oraz Pion Obsługi Kluczowych 
Klientów – łącznie pracuje tam ponad 200 osób. 

– Doceniamy fakt, że w Elblągu udało nam się stosunkowo 
łatwo zbudować tak duży zespół. Jesteśmy też dumni z tego, 
że w naszym zespole notujemy niską rotację, a wykwalifiko-
wani pracownicy pozostają z nami na dłużej – mówi Ewa Sza-
buniewicz, dyrektor Pionu HR w BEST S.A. – Naszym zdaniem 
Warmia i Mazury to niezwykle przyjazny inwestorom, a często 
niedoceniany region. W najbliższym czasie planujemy kolejne 
inwestycje w Elblągu – dodaje.
Jedną z firm BPO, inwestującą na Warmii i Mazurach, jest 
Transcom Worldwide Poland Sp. z o. o. oddział w Olsztynie, 
globalny dostawca usług w dziedzinie zarządzania klientem. 
W przedsiębiorstwie tym jest zatrudnionych ponad 450 pra-
cowników. Oprócz tego w Olsztynie i Elblągu działają też 
przedsiębiorstwa usług wspólnych SSC. W Olsztynie RCR Citi 
Group (1030 pracowników) i Orange (300), w Elblągu Siemens 
Sp. z o. o. (84), Info Power (10), FLSmidth (185), CSC (60). 
W miastach tych działają również Call Centres – Coltel, Tim-
call Centre, Best S.A., Bernatone i Contact Center Sp. z o.o., 
Vorwerk – Biuro Regionalne i EcoVital – Biuro Regionalne. 
Firmy te stanowią oczywiście konkurencję dla potencjalnych 
nowych inwestorów, lecz ich liczba jest o wiele niższa niż np. 
w Krakowie czy Warszawie. Popyt na usługi z zakresu outsour-
cingu stale rośnie, a na Warmii i Mazurach jest jeszcze miejsce 
na kolejne przedsięwzięcia tego typu. 
O atutach Olsztyna i Elbląga w zakresie lokowania tam cen-
trów usług biznesowych można pisać wiele. Główne to: niskie 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. wynajmu 
powierzchni, bliskość Trójmiasta, istnienie rozbudowanego 

systemu edukacji na poziomie wyższym (uczelnie warmińsko-
mazurskie są gotowe do współpracy w zakresie dopasowania 
swojej oferty kształcenia do potrzeb rynku i oczekiwań przed-
siębiorców/inwestorów), niższe przeciętne wynagrodzenie 
w porównaniu do innych miast w Polsce, przyjazne nastawie-
nie urzędników, relatywnie wysoki udział osób w wieku pro-
dukcyjnym w liczbie ludności ogółem na tle innych regionów 
Polski oraz dynamiczny wzrost gospodarki całego regionu.
Inwestuj na Warmii i Mazurach – to się opłaca!
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Rumia „naturalnie pomysłowa”. Jak należy to rozumieć?

- Dwojako. Z jednej strony Rumia stawia na nowoczesne roz-
wiązania w zakresie ekologii, a z drugiej - stara się realizować 
innowacyjną strategię rozwoju. Oznacza to, że stawiamy na 
zrównoważony postęp, w którym nowoczesność łączy się 
z dbałością o środowisko. Wyrazem tego założenia są chociaż-
by cieszące się ogromnym zainteresowaniem akcje społeczne, 
mające na celu zwiększanie świadomości ekologicznej, ta-
kie jak „Czysta Rumia” oraz postępująca modernizacja prze-
strzeni miejskiej – dróg, budynków użyteczności publicznej, 
obiektów sportowych i innych – w zgodzie ze standardami 
europejskimi. 

W jakim stopniu ta nowoczesność dotyczy pobudzenia przed-
siębiorczości w Rumi?

- Rumia może być interesującym miejscem z punktu widzenia 
potencjalnego inwestora. Posiadamy trzy atrakcyjne strefy in-

westycyjne. Każda z nich położona jest w dobrze skomunikowa-
nych, rozwojowych punktach miasta. Niewielka odległość od 
bocznicy kolejowej pozwala na utworzenie w ich obrębie biz-
nesu, którego ważnym elementem funkcjonowania jest prze-
ładunek towarów wielkogabarytowych, posiadających niety-
powe kształty. Dużym atutem tych miejsc jest także niewielka 
odległość od przyłączy instalacji gazowej średniego ciśnienia. 
Opracowane zostały również koncepcje utworzenia w ich gra-
nicach pełnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Co ważne – stawiamy zarówno na dużych, zewnętrznych in-
westorów, jak i lokalnych przedsiębiorców chcących wzmocnić 
swoją więź biznesową z regionem, w którym funkcjonują. Ak-
tualnie wdrażamy system obsługi, mający na celu profesjona-
lizację w zakresie komunikacji na linii miasto-przedsiębiorca. 
Dzięki temu osoby, chcące rozwijać swój biznes w Rumi, będą 
mogły liczyć na kompleksową opiekę przed i po-inwestycyjną. 
Ważną kwestią w mieście jest rozwój osiedli mieszkaniowych. 
Miasto jest chętnie wybierane przez młodych ludzi właśnie ze 
względu na atrakcyjne ceny mieszkań. 

Z mIchałEm PaSIEcZNym, BurmIStrZEm rumI, roZmaWIa raFał korBut.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Atutem miasta jest dogodne położenie i skomunikowanie. Jak 
wygląda stan infrastruktury drogowej w samej Rumi?

- Nowoczesne rozwiązania drogowe są jednym z naszych prio-
rytetów rozwojowych. Mowa tutaj między innymi o strefach 
uspokajania ruchu oraz węzłach komunikacyjnych integrujących 
różne rodzaje transportu. Obecnie pracujemy nad utworzeniem 
jednego z takich węzłów – w okolicach przystanku SKM Rumia 
Janowo.  
Od lipca możliwe jest korzystanie z nowego odcinka drogi łączą-
cego Rumię z Redą w pobliżu C.H. Port Rumia. Inwestycja po-
zwoliła na odciążenie lokalnych tras dojazdowych, a także stwo-
rzenie alternatywy dla drogi krajowej nr 6. 
Największą tegoroczną inwestycją drogową jest remont ulicy 
Dąbrowskiego. Główna arteria komunikacyjna miasta codzien-
nie wykorzystywana jest przez tysiące samochodów, autobu-
sów, rowerów i pieszych. Przeprowadzone w jej obrębie prace to 
m.in. wymiana nawierzchni, odnowienie zatok autobusowych 
czy reperacje chodników. 
Całość wpisuje się w szerszą politykę komunikacyjną realizowa-
ną w Rumi. Zakłada ona dalsze tworzenie stref uspokojonego 
ruchu, bez jednoczesnego ograniczania drożności poszczegól-
nych ulic. Poruszanie się w obrębie takich przestrzeni ma być 
wygodne i bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i pieszych 
czy rowerzystów. Podobne rozwiązania realizowane są w mia-
stach zachodnioeuropejskich – holenderskich, niemieckich czy 
brytyjskich. 

Sprawne drogi to jednak nie wszystko.

- Zgadza się. Stąd inwestujemy także w wykształcone kadry. 
W przygotowaniu jest duży projekt, którego celem jest pod-
niesienie kompetencji kluczowych wśród nauczycieli i wdro-
żenie zajęć przybliżających uczniom takie zagadnienia jak np. 
podstawy robotyki z wykorzystaniem najnowszych środków 
dydaktycznych. 
W tym roku udało nam się również przeprowadzić wiele moder-
nizacji w obrębie szkół. Zakres realizowanych prac był szeroki - 
obejmował nie tylko odnawianie, lecz także wyposażanie sal lek-
cyjnych. Przykładowo - udało nam się dokonać generalnego re-
montu instalacji elektrycznej, wodnej i sanitarnej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6, część przestrzeni 
zaadaptowaliśmy na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
Rzutem na taśmę tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego do 
rumskich szkół powędrowało dodatkowo ponad 80 tysięcy zło-
tych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pieniądze przeznaczo-
ne zostały na zakup wyposażenia do stołówek oraz gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Obecnie w do-

finansowanych placówkach uczy się ponad pięć tysięcy dzieci. 
Do przyszkolnych stołówek uczęszcza niespełna połowa z nich, 
więc jest to bardzo ważna dotacja. 

Rumia znana jest ze swojego zaangażowania w inicjatywy pro-
społeczne. Jak dużo udało się zrealizować w ramach tego typu 
przedsięwzięć?

- Z sukcesem zachęcamy mieszkańców do współudziału w re-
alizacji prowadzonych przez miasto inwestycji. W ten sposób 
budowana jest ostatnio np. ulica Mściwoja II. Mieszkańcy za-
angażowali ze swoich środków 15% łącznej wartości inwestycji, 
czyli ponad 34 tysiące złotych. Projekty tego typu mają pierw-
szeństwo realizacji, więc nowa droga pojawi się na mapie Rumi 
już wkrótce.
Od dwóch lat z powodzeniem realizujemy budżet obywatelski. 
Zainteresowanie jest ogromne. Dzięki aktywności mieszkańców 
możliwa będzie budowa dwóch boisk przyszkolnych (SP nr 10, 
Gimnazjum nr 1), a także siłowni zewnętrznych czy placów za-
baw. Na tegoroczną edycję budżetu przeznaczyliśmy półtora mi-
liona złotych. Liczę, że ta kwota przełoży się na wiele wspaniałych 
inwestycji, które uczynią nasze miasto jeszcze piękniejszym.  
W tym roku będzie miała także swoją premierę Gala Budżetu 
Obywatelskiego. W trakcie jej trwania przedstawione zostaną 
zwycięskie projekty, a także omówione dotychczasowe działa-
nia. Wszystko po to, aby pokazać mieszkańcom, jak wiele zależy 
od ich działania.

Rumi co roku przybywa młodych mieszkańców. Jaki jest po-
mysł na ofertę dla nich? 

- Stawiamy przede wszystkim na promocję aktywności fizycznej. 
Miasto angażuje się w coraz większe akcje społeczne, kulturalne 
i sportowe. Dotychczasowe wydarzenia – Marcin Gortat Camp, 
historyczna edycja Ironman 70.3, pierwszego triathlonu pod 
tym szyldem w Polsce czy ogólnopolska inauguracja Turnieju 
Orlika – spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Dlatego też zamierzamy kontynuować politykę sprowadzania 
do miasta dużych imprez, wielkich nazwisk i ogromnych spor-
towych emocji. 
Stawiamy także na funkcjonalizację i estetyzację przestrzeni pu-
blicznej. Zależy nam na tym, aby Rumia była miejscem wygod-
nym i przyjaznym do życia.
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Turystyka jest jedną z ważniejszych rozwijających się dziedzin 
gospodarki europejskiej, generującą wzrost gospodarczy 
i miejsca pracy. Jako dziedzina interdyscyplinarnych usług 
przynosi 8,4 proc. PKB w całej Unii Europejskiej. Wypraco-
wuje je 3,4 mln przedsiębiorstw poza sektorem fi nansowym, 
zatrudniających ok. 15,2 mln osób. Istotną rolę pełni region 
Morza Bałtyckiego, który skupia atrakcyjne turystycznie 
destynacje. 
Celem strategii europejskiej regionu Morza Bałtyckiego – 
EUSBSR w zakresie turystyki jest budowa atrakcyjnej oferty, 
przyciągającej zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów 
z pozostałej części Europy i innych kontynentów. 
Turystyka morska i przybrzeżna odgrywają tu znaczącą rolę, 
wykorzystując   różnorodny rynek usług świadczonych przez 
sektor prywatny. Dobre warunki rozwoju, szeroka współpra-
ca i wyjątkowe warunki naturalne sprzyjają tworzeniu inspi-
rującej do przyjazdu oferty turystycznej. Ważną rolę pełnią 
nie tylko duże i nowoczesne ośrodki miejskie, ale i obszary 

wiejskie, dla których turystyka jest często kluczowym sekto-
rem. Wówczas stanowi motywację rozwoju ekonomicznego, 
jednocześnie dając silne poczucie tożsamości regionalnej, 
gdyż lokalne dziedzictwo kulturowe i naturalne są istotą ofer-
ty. Turystyka, wspierając rozwój infrastruktury i transportu, 
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego 
regionu. 
Fora turystyczne Morza Bałtyckiego, organizowane co roku 
w innym kraju nadbałtyckim od 2008 roku, mają na celu in-
tegrację działań i współpracę regionów w zakresie budowy 
wspólnej atrakcyjnej destynacji turystycznej, posiadającej 
wyraźną i rozpoznawalną markę. Spotkania odbyły się dwu-
krotnie w Rostoku w Niemczech, Wilnie na Litwie, Kaliningra-
dzie w Rosji, Sopocie w Polsce,  Ringsted w Danii, Karlskronie 
w Szwecji.
Wynikiem spotkań jest powstała platf orma współpracy mię-
dzynarodowej, wymiany doświadczeń, ściśle związana z pro-
cesem wdrażania obszaru priorytetowego Turystyka w Stra-

Współpraca na arenie bałtyckiej w dziedzinie turystyki jest dla samorządu województwa 
pomorskiego wyjątkową możliwością korzystania z wiedzy i doświadczenia regionów, 
podejmowania wspólnych projektów umożliwiających tworzenie oferty o charakterze 
międzynarodowym, która przyczynia się do budowy rozpoznawalnej marki pomorskie-
go regionu. 

TEKST: Marta Chełkowska | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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tegii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie: 
www.balti cseatourism.net.

We wrześniu 2015 r. spotykamy się na 8. forum w Gdańsku, 
już po raz drugi w Polsce. Uczestnicy -  organizacje pozarzą-
dowe, przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, 
branży turystycznej i innych współpracujących branż, podej-
mą dyskusję w czterech głównych nurtach:

• polityka morska jako fundament rozwoju turystyki 
   w obszarach przybrzeżnych,
• wyzwania ponadnarodowej współpracy w zakresie 
   rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie
   Morza Bałtyckiego,
• wpływ turystyki biznesowej na rozwój turystyki 
   w regionie Morza Bałtyckiego,
• wpływ trendów XXI wieku na turystykę i wyzwania 
   przed nią stojące.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja projektów i no-
wych inicjatyw podejmowanych w zakresie nowoczesnej 
i zrównoważonej oferty turystycznej.
Forum organizowane jest w Gdańsku, hanzeatyckim mieście 
o ponad 1000-letniej historii. Gdańsk – kolebka ruchu spo-

łecznego „Solidarność”, kojarzy się nieodmiennie z miastem 
przemian, wolności i niezależności. Uczestnicy konferencji 
będą mieli okazję zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności 
– instytucję kultury, która służy budowaniu i rozwojowi spo-
łeczeństwa obywatelskiego, jest miejscem spotkań tych, któ-
rym droga jest przyszłość świata. Następnym miejscem jest 
Teatr Szekspirowski – instytucja kultury, której  celem jest kre-
acja działań artystycznych oraz tworzenie, prezentacja i upo-
wszechnianie kultury teatralnej.  Równie ważnym elementem 
działalności GTS jest promocja młodych artystów, wspieranie 
rozwoju twórczości i talentów teatralnych oraz edukacja te-
atralna dzieci, młodzieży i nauczycieli. Kolejną ikoną kultury 
regionu pomorskiego, którą odwiedzą uczestnicy konferencji, 
będzie Muzeum Zamkowe w Malborku, centralna placówka, 
której podlega największa warownia gotycka na świecie.
Organizatorami przedsięwzięcia są Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, samorząd województwa pomorskiego, Pomorska Re-
gionalna Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Gospodarki, 
Infrastruktury i Turystyki Meklemburgii Pomorze Przednie 
i Regionalna Organizacja Turystyczna Meklemburgii Pomorze 
Przednie.

tegoroczna tematyka Forum dostrze-
ga zmiany, jakie zachodzą w oto-
czeniu turystyki i które determinują 
stale nowe podejście do tworzenia 
kompleksowej i konkurencyjnej ofer-
ty turystycznej, odpowiadającej po-
trzebom rynku. Podejmowane zagad-

nienia i dyskusje międzynarodowych 
ekspertów pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania, 
jak działać efektywnie w zmiennych warunkach i jak 
przewidzieć nadchodzące trendy turystyki XXI wieku 
- marta chełkowska, prezes Pomorskiej regionalnej 
organizacji turystycznej.

rozwój turystyki opiera się też na silnej 
współpracy i wykorzystaniu takich dzie-
dzin, jak technologie informacyjne, ko-
munikacja, ochrona zdrowia czy środo-
wiska naturalnego. W sytuacji widocz-
nych zmian demograficznych czy zmian 
klimatu, turystyka również się zmienia. 

jako dziedzina w głównej mierze oparta 
na usługach, jest też jedną z dyscyplin bardzo podatną 
na zmiany zachodzące w otoczeniu. Stwarza to koniecz-
ność szybkiego reagowania i modyfikowania przyjętej 
strategii działania tak, aby była aktualna i podążała 
za wyznaczanymi przez rynek trendami - mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomorskiego.
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Jest Pan burmistrzem od 2006 roku, już trzecią kadencję. Ja-
kie były początki?

- Decyzja o kandydowaniu na burmistrza poprzedzona była 
wieloletnim doświadczeniem w funkcjonowaniu w redzkim 
samorządzie, bo od 1992 do 1998 roku byłem zastępcą bur-
mistrza. A w latach 1998 – 2006 przez dwie kadencje byłem 
członkiem rady powiatu z ramienia Redy. Znam miasto, znam 
jego bolączki i potrzeby, bo przez te wszystkie lata mam bieżą-
cy kontakt z mieszkańcami. Znam też możliwości rozwojowe 
Redy, stąd moje wyjście do wyborców podyktowane było za-
równo chęciami, jak i dobrą znajomością realiów. 

Jakie zatem wówczas były najważniejsze sprawy, którymi 
Pan chciał się zająć i którymi musiał się zająć po objęciu sta-
nowiska burmistrza?

- Najważniejsze w naszym mieście to komunikacja i układ dro-
gowy. W tym kontekście Reda jest w trudnej sytuacji, ponie-
waż przez środek prężnie rozwijającego się miasta przebiega 
droga krajowa, którą odbywa się ruch tranzytowy. Tym zatem 
musieliśmy się zająć w pierwszej kolejności i to zarówno w za-
kresach głównych szlaków komunikacyjnych, jak też dróg lo-
kalnych. Tu bowiem były największe zaległości . Trzeba jednak 
pamiętać, że w Redzie mimo dużych wysiłków inwestycyjnych 
w ostatnich latach, jest jeszcze ok. 60 km dróg gruntowych, 
nieutwardzonych. Druga niezwykle istotna sprawa to zmiana 
funkcjonowania miasta, zdjęcie wizerunku "sypialni". Reda 
jako miasto powstała w roku 1967, bo wtedy otrzymała pra-
wa miejskie. Wcześniej nie była nigdy planowana jako miasto 
– były to trzy osady połączone, które decyzją administracyjną 
zostały połączone w jeden organizm miejski. Pierwszym im-
pulsem rozwojowym dla tego niewielkiego miasteczka była 
budowa elektrowni jądrowej Żarnowiec oraz osiedli miesz-
kaniowych jej towarzyszących. Powstały więc blokowiska, 
ale bez całej infrastruktury miejskiej. To pogłębiło wizerunek 
Redy właśnie jako "sypialni". 

I Pan postanowił to zmienić. 

- Tak, wspólnie z całym redzkim samorządem zaczęliśmy szu-

kać możliwości rozwoju tkanki miejskiej. Po wyborach, zasie-
dliśmy do opracowania strategii rozwoju miasta i w 2007 roku 
ustaliliśmy priorytetowe inwestycje, które chcieliśmy w mie-
ście zrealizować. Była to lista kilkunastu zadań w zakresie in-
frastruktury technicznej i społecznej. Konkluzja była taka: bę-
dziemy zadowoleni, jeśli uda nam się zrealizować chociaż 30 
proc. wypracowanych w wyniku trudnych negocjacji zadań. 

A do dziś udało się zrealizować...?

- Niemal 100 proc. W perspektywie 2007-2014 wykonaliśmy 
wszystkie zamierzone inwestycje. Plan udało się zrealizować 
m.in. dzięki możliwości korzystania z funduszy unijnych. Te 
cele dotyczyły zarówno rozwiązań drogowych (na czele z po-
łączeniem ulicy Leśnej z Cegielnianą. To jedno z prioryteto-
wych zadań, którego realizacja poprawiła funkcjonowanie 
miasta, przeciętego w poprzek zarówno drogą krajową, jak 
i linią kolejowa Gdynia Szczecin. Zrealizowaliśmy tez wiele za-

Z krZySZtoFEm krZEmIńSkIm, BurmIStrZEm rEdy, roZmaWIa raFał korBut. 
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dań w zakresie infrastruktury technicznej jak i społecznej. 

. Udało się więc poprawić układ komunikacyjny, ale też 
zmienić wizerunek miasta. W jakich dziedzinach?

- Jako przykład mogę podać oświatę. Gdy zaczynaliśmy w roku 
2007, tylko jedna szkoła miała salę gimnastyczną z prawdzi-
wego zdarzenia. Do dziś ta sytuacja uległa diametralnej zmia-
nie, każda z pięciu redzkich szkół ma odpowiednie warunki 
uprawiania sportu. Duży nacisk położyliśmy też na zapewnie-
nie miejsc rekreacji i odpoczynku. Po to, aby w Redzie moż-
na było nie tylko wrócić na noc do domu, a rozrywki szukać 
w innych miastach, lecz to wszystko zależć na miejscu. Stąd 
rozbudowa MOSiR-u, rewitalizacja terenów nad rzeką (czyli 

gdy ZacZyNalIśmy W roku 
2007, tylko jEdNa SZkoła 

mIała Salę gImNaStycZNą 
Z PraWdZIWEgo ZdarZENIa. 
do dZIś ta Sytuacja ulEgła 

dIamEtralNEj ZmIaNIE, każda 
Z PIęcIu rEdZkIch SZkół 

ma odPoWIEdNIE WaruNkI 
uPraWIaNIa SPortu. duży 

NacISk PołożylIśmy tEż Na 
ZaPEWNIENIE mIEjSc rEkrEacjI 

I odPocZyNku.

park miejski), czy też wybudowanie przy każdej ze szkół pla-
ców zabaw Radosna Szkoła. 

Wracając jeszcze do infrastruktury technicznej – Reda miała 
problem z kanalizacją sanitarną. 

- Z tym problemem musieliśmy się również zmierzyć. Reda 
z jednej strony jest położona dogodnie, bo na płaskim terenie, 
z drugiej strony była ograniczona rozwojowo, właśnie brakiem 
sieci kanalizacji sanitarnej. Ta inwestycja była więc też jedną 
z priorytetowych. Obecnie po jej zrealizowaniu w większej 
części miasta, możemy planować inwestycje drogowych. 

A zatem Reda się rozwija. Widać to nie tylko po inwestycjach 
drogowych i społecznych, ale też po stale zwiększającej się 
liczbie mieszkańców. 

- Co z kolei potwierdza to, że przyjęliśmy właściwy kierunek 
rozwoju, inwestując w oświatę. Przeprowadzają się bowiem 

do naszego miasta przede wszystkim ludzie młodzi, z dziećmi. 
A dzieci potrzebują dobrych warunków do nauki, uprawia-
nia sportu, rozwijania swoich talentów i spędzania wolnego 
czasu. 

Zarówno baza sportowa, jak i rekreacyjna, także została 
mocno rozbudowana?

- Tak, zainwestowaliśmy w modernizację MOSiR-u, wyremon-
towaliśmy stadion, powstało wielofunkcyjne boisko z infra-
strukturą „Orlik”. Jeśli zaś chodzi o rekreację i odpoczynek to 
zagospodarowaliśmy teren nad rzeką Redą. Obecnie jest tam 
piękny park z ławeczkami, alejkami, skateparkiem i przystanią 
kajakową, z oczkami wodnymi i fontannami. Są tam jeszcze 
możliwości rozwojowe, z pewnością będziemy więc ten teren 
dalej zagospodarować. 

Co Pan uważa za swój największy sukces osiągnięty od mo-
mentu objęcia stanowiska burmistrza?

- Przede wszystkim to sukces nie tylko mój, ale całego redzkie-
go samorządu czyli burmistrza, rady miejskiej i pracowników 
urzędu. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem była połą-
czenie drogowe Leśna – Cegielniana. Ale największym sukce-
sem jest to, że mimo fatalnego startu po wyborach w 2006 
r., kiedy to były bardzo duże napięcia, udało nam się dopro-
wadzić do takiej sytuacji, że samorząd redzki (w postaci rady 
miejskiej i burmistrza) funkcjonuje zgodnie , dzięki czemu 
udaje się podejmować duże wyzwania. Nie traci się czasu na 
różnego rodzaju ambicjonalne czy partyjne rozgrywki. 

Wybiegając w przyszłość – co jest priorytetem w rozwoju 
miasta?

- Wszystkie dziedziny są ważne, ale priorytetem nadal jest 
infrastruktura drogowa. To jest bowiem największa bolączka 
naszego miasta. Ale nie będziemy się skupiać na jednej czy 
dwóch inwestycjach, zamierzamy nadal konsekwentnie re-
alizować strategię zrównoważonego rozwoju Redy. Tak, aby 
w każdym obszarze miasta, jak i w każdej dziedzinie życia coś 
się działo. 

Na koniec pytanie: jaką Redę Pan chciał widzieć za – po-
wiedzmy – 10 lat? Z czym to miasto ma się kojarzyć 
mieszkańcom?

- Dobrze to określa nasze motto: „Reda w dobrym otoczeniu”. 
Chcemy, aby to było wygodne, spokojne i bezpieczne miejsce 
do zamieszkania, które daje możliwość nie tylko spokojnego 
mieszkania, ale też wypoczynku i realizowania najważniej-
szych potrzeb. Bez wielkomiejskiego gwaru, ale atrakcyjne 
i z ciekawymi miejscami. Aby Reda nie była tylko miastem, 
przez które się przejeżdża, ale takim, gdzie warto się zatrzy-
mać, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

”
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Minister rozmawiał z pre-
zydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrand-
tem o inwestycjach drogo-
wych i przygotowaniach do 
budowy nowego gmachu 
Sądu Rejonowego. Marek 
Biernacki powiedział, że 
z prezydentem Wejherowa 
współpracuje od wielu lat. 
Obecne zaangażowanie 
i zainteresowanie ministra 
dotyczy inwestycji, które 
były zaplanowane wspól-
nie  z miastem, gdy pełnił 
obowiązki Ministra Spra-
wiedliwości. Minister nie 
ukrywa, że projekt budowy 
nowego budynku sądowe-
go zrobił na nim olbrzymie 
wrażenie i cały czas stara 
się tę inwestycję monitoro-
wać. Zdaje sobie sprawę, że 
problem wejherowskiego 
sądownictwa polega na tym, że obiekty 
sądu znajdują się w czterech miejscach 
na terenie miasta, co znacząco utrudnia 
funkcjonowanie sądu i jest uciążliwe dla 
mieszkańców.. 
- Miasto wypełniło wszystko swoje zobo-
wiązania, w celu udzielenia pomocy w re-
alizacji tej inwestycji w zakresie prawnym 
i formalno-prawnym - mówił Marek Bier-
nacki. - Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
rozpocząć kolejne etapy prac nad budo-
wą nowego budynku sądu. Cieszy mnie 
fakt, iż budowane centrum nie będzie 
wyłącznie obiektem dla sądu, ale znajdą 
się tam również instytucje administra-

cyjne i biznesowe, co podniesie rangę 
i atrakcyjność centrum miasta. Prezydent 
przedstawił mi kolejne plany inwestycyj-
ne miasta, które jako poseł będę wspie-
rać swoimi działaniami, aby skutecznie 
można je było zrealizować.
Zapytany o aktualne problemy bezpie-
czeństwa wewnętrznego minister pod-
kreślił, że czas spokojnej Europy skończył 
się, a Polska znajduje się między młotem 
a kowadłem. Nie wiadomo tyko, co jest 
młotem a co kowadłem, bo nie wiadomo 
co jest bardziej niebezpieczne dla Pol-
ski: zagrożenie ze strony Rosji związane 
z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, czy 

emigracja islamska z rejonów Afryki i Azji. 
Minister zapewnił jednocześnie, że pol-
skie służby starają się działać skutecznie. 
- W tym roku zatrzymano w Polsce bo-
jowników islamskich z bronią - dodaje 
Marek Biernacki. - Ich siatka została zli-
kwidowana. Po raz pierwszy w kraju is-
lamskim zginęli polscy turyści. Obywatel 
polskiego pochodzenia dokonał samo-
bójczego zamachu w Syrii. Te zdarzenia 
są niepokojące, dlatego polskie służby 
muszą się przygotowywać na reagowanie 
i funkcjonowanie w różnych sytuacjach. 
Świat jest dynamiczny, a my musimy być 
czujni.

W WEjhEroWSkIm ratuSZu PrZEByWał Z roBocZą WIZytą marEk BIErNackI, SEkrEtarZ 
StaNu I koordyNator dS. SłużB SPEcjalNych W rZądZIE rP PrEmIEr EWy koPacZ, Były mI-
NIStEr SPraWIEdlIWoścI. 

TEKST: Rafał Korbut| ZDJĘCIE: UM Wejherowo
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Od wielu lat województwo warmińsko-
mazurskie posiadało najwyższą stopę 
bezrobocia w kraju. Jak sytuacja na ryn-
ku pracy wygląda obecnie?

- To prawda, że od wielu lat, województwo 
warmińsko-mazurskie charakteryzuje się 
najwyższą stopą bezrobocia w kraju, jed-
nakże obecnie odnotowujemy tendencję 
spadkową, a wartość stopy bezrobocia – 
podobnie jak liczba bezrobotnych – zbliża 
się do poziomu sprzed kryzysu.
W I półroczu 2008 roku wysokość tego 
wskaźnika wyniosła 15,7%, podczas gdy 
w Polsce 9,4%. W omawianym okresie 
(I połowa lat 2008-2015) była to najniższa 
wartość w regionie jak i w kraju. 
W I połowie lata 2009-2013 następował 
wzrost stopy bezrobocia zarówno w Pol-
sce jak i województwie osiągając najwyż-
szą wartość w 2013 roku (kraj – 13,2%, 
region – 20,4%), wyjątkiem jest rok 2010, 
kiedy jej wartość spadła w regionie o 0,2 
pkt proc., przy wzroście krajowym o 0,2 
pkt proc.
Wg stanu na dzień 15 sierpnia 2015 roku 
liczba bezrobotnych w województwie wynosi 

82 460 osób. W odniesieniu do analogicz-
nego okresu 2014 roku liczba bezrobotnych 
spadła o 13 673 osoby, tj. o 14,2%.
W latach 2009-2013 widoczny był znacz-
ny wzrost poziomu bezrobocia w porów-
naniu do roku 2008, najwyższy poziom 
bezrobocia osiągnięto w I połowie 2013 
roku, gdzie liczba bezrobotnych ukształ-
towało się na poziomie 107 384 osób. Od 
2014 roku utrzymuje się tendencja spad-
kowa liczby zarejestrowanych bezrobot-
nych. W porównaniu do trzech ostatnich 
latach (2013 r.-2015 r.) liczba bezrobot-
nych w I poł. 2015 roku jest niższa o 23 
149 osób, tj. O 21,6%.

Czy nowy inwestor, który zamierza ulo-
kować na Warmii i Mazurach swój biz-
nes, znajdzie tutaj odpowiednio wykwa-
lifikowanych pracowników?

- Analizując szanse znalezienia przez in-
westora pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, należy wziąć pod uwa-
gę ostatnie miejsce pracy wg sekcji PKD 
(Polskiej Klasyfikacji Działalności) osób, 
które zarejestrowały się jako bezrobotne. 

ZE ZdZISłaWEm SZcZEPkoWSkIm, 
dyrEktorEm WuP W olSZtyNIE 
roZmaWIa raFał kadłuBoWSkI.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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W ciągu 2014 roku zarejestrowało się 128 
029 osób. Najwięcej bezrobotnych reje-
strowało się po pracy w takich działach 
jak przetwórstwo przemysłowe – (15,0% 
ogółu napływu osób poprzednio pracują-
cych), handel hurtowy i detaliczny; napra-
wa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle (12,7%), budownictwo (8,7%) 
administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe zabezpieczenia spo-
łeczne – (6,7%) oraz działalność w zakre-
sie usług administrowania i działalności 
wspierającej (4,3%).
Muszę takze podkreślić, że za pośrednic-
twem powiatowych urzędach pracy moż-
na również otrzymać środki na przeszkole-
nie pracowników pod konkretne potrzeby 
pracodawcy.

Na jakie profity może liczyć przedsiębior-
ca tworząc nowe miejsca pracy?

- Pierwszym z takich profi-
tów est świadczenie, któ-
re starosta może przyznać 
pracodawcy lub przedsię-
biorcy na utworzenie sta-
nowiska pracy w formie 
telepracy. Pracownikiem 
w takim wypadku może 
zostać bezrobotny rodzic 
powracający na rynek 
pracy i posiadający co 
najmniej jedno dziecko 
w wieku do 6 lat albo bez-
robotny sprawujący opie-
kę nad osobą zależną, 
który w okresie 3 lat przed 
rejestracją w urzędzie pra-
cy jako bezrobotny zrezy-
gnował z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej 
z uwagi na konieczność 
wychowywania dziecka 
lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną.
W ramach takiego grantu pracodawca 
otrzymuje dofinansowanie w kwocie nie 
wyższej niż 6-krotność minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę obowiązującego 
w dniu zawarcia umowy, za każdego skie-
rowanego bezrobotnego.
Niezmiernie korzystna dla pracodawcy 
jest także możliwość skorzystania z refun-

dacji kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenie społeczne za skierowanych 
bezrobotnych do 30 roku życia. Inną moż-
liwością jest dofinansowanie wynagro-
dzenia osób powyżej 50 roku życia oraz 
60 roku życia. ukończyła 60 lat na okres 
24 miesięcy.
Wsparcie ze strony urzędów pracy ma 
nie tylko wymiar finansowy. Powiatowe 
urzędy pracy świadczą nieodpłatną usłu-
gę pośrednictwa pracy, zaś WUP świad-
czy usługę w postaci poradnictwa zawo-
dowego na rzecz pracodawców oraz ich 
pracowników. 

A co z przedsiębiorcami, którzy chcieliby 
na przykład doposażyć miejsca pracy?

- Ustawa o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy stwarza wiele moż-
liwości zarówno tym, którzy chcą zostać 
przedsiębiorcami, jak i tym, którzy działal-

ność gospodarczą już prowadzą. 
Bezrobotny planujący założenie fir-
my może liczyć na bezzwrotną dotację 
w 6-krotnej wysokości przeciętnego wy-
nagrodzenia, czyli obecnie 23.639,04 zł. 
Oprócz wydatków typowo inwestycyj-
nych, z tej puli pieniędzy można sfinan-
sować również koszty pomocy prawnej, 

konsultacji i doradztwa związanego z pod-
jęciem tej działalności gospodarczej. Do-
tacji nie trzeba zwracać, jeśli firma będzie 
funkcjonowała co najmniej przez rok od 
momentu rozpoczęcia działalności.
Osobom prowadzącym własny biznes 
urząd pracy może zaproponować, np. re-
fundację kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowiska pracy (także w maksy-
malnie 6-krotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia). Nadal bardzo popularną 
formą wsparcia pracodawców jest kiero-
wanie do nich przez urzędy pracy osób 
bezrobotnych celem odbycia stażu albo 
praktyki zawodowej. 
Warto wspomnieć również o coraz popu-
larniejszym nowym instrumencie rynku 
pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szko-
leniowy. Celem utworzenia KFS jest zapo-
bieganie utracie zatrudnienia przez osoby 
pracujące z powodu kompetencji nie-
adekwatnych do wymagań dynamicznie 

zmieniającej się gospodarki. W 2015 roku 
środki KFS przeznaczone są na wsparcie 
kształcenia ustawicznego osób pracują-
cych powyżej 45 roku życia, zaś od 2016 
roku środki na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych z tego funduszu będzie moż-
na pozyskać niezależnie od wieku pracow-
ników wnioskodawcy.
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Kompleks o nazwie Autodrom Pomorze powstał dzięki inicja-
tywie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. 
Jak dowiedzieliśmy się podczas uroczystości, duża w tym za-
sługa członka zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Ryszarda 
Świlskiego. Do końca tego roku obiekt ma służyć kierowcom 
chcącym doskonalić swój styl prowadzenia pojazdów, szcze-
gólnie uczyć się bezpiecznego zachowania się w trudnych wa-
runkach i zaskakujących sytuacjach na drodze. Od 1. stycz-

nia 2016 roku Autodrom Pomorze będzie też wykorzystywa-
ny przez „świeżych” kierowców, którzy co dopiero otrzyma-
li prawo jazdy
- W naszym Ośrodku każdy kierowca uzyska możliwość dosko-
nalenia umiejętności jazdy oraz podnoszenia kwalifi kacji zawo-
dowych - podkreślała dyrektor PORD Wiesława Kasprzewska-
Charkin.
-Tor karti ngowy –zachwalał Roman Nowak, kierownik ODTJ 

urocZyStość otWarcIa 8-hEktaroWEgo ProFESjoNalNEgo ośrodka doSkoNalENIa tEch-
NIkI jaZdy W PSZcZółkach odByła SIę W PIątEk 24 lIPca.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski



   55

www.expressbiznesu.pl / BIZNES www.expressbiznesu.pl / SamorZądy

Autodrom Pomorze w Pszczółkach, ma ponad 1000 me-
trów. Na miłośników motoryzacji czekają także szkolenia 
na dwóch nawadnianych płytach do nauki wychodzenia 
z poślizgów oraz na torze do jazdy quadami. Pojazd moż-
na wypożyczyć na miejscu, można też trenować na swo-
im. Ośrodek dysponuje kilkoma samochodami osobowy-
mi i dziesięcioma gokartami. Tor kartingowy ma homo-
logację Polskiego Związku Motorowego, zatem bez prze-
szkód będą mogły się tutaj odbywać zawody rangi krajo-
wej.. W ośrodku trenować będą profesjonaliści i amato-
rzy, będzie można spróbować swoich sił na torze kartin-
gowym, quadowym i w innych warunkach, np. z wyko-
rzystaniem szarpaka, który destabilizuje tor jazdy.
Od Nowego Roku, według projektu nowelizacji usta-
wy o kierujących pojazdami, ma być wprowadzo-
ny obowiązek przeprowadzania kursów doszkala-
jących w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz praktycznego szkolenia z zagrożeń w ruchu dro-
gowym. Na obowiązkowy kurs z zakresu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego świeżo upieczeni kierowcy 
trafią pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od chwi-
li uzyskania prawa jazdy. Kurs połączony będzie ze szkole-
niem praktycznym uwzględniającym zagrożenia w ruchu. 
Już obecnie kierownictwa firm mogą odpłatnie kiero-
wać zatrudnianych przez siebie kierowców na szkole-
nia doskonalące ich kwalifikacje do prowadzenia po-
jazdów. Liderem jest przedsiębiorstwo Saur Neptun 
Gdańsk, które zapisało na nie stu swych pracowników. 
Zachwycona nową placówką jest Wójt Gminy Pszczółki Hanna 
Brejwo, która wyraziła to humorystycznie:
- Czy jestem zadowolona? Po nocach nie śpię ze szczęścia, bo 
już widzę inwestycje, które przy Autodromie powstaną.
W Polsce znajduje się jeszcze 10 ośrodków doskonalenia 
techniki jazdy, ale na uroczystość przybyło aż 49 dyrektorów 
Ośrodków Ruchu Drogowego z całego kraju. Pewnie chcąc po-
dejrzeć nasz pomorski patent.
Uroczystość uatrakcyjniły bardzo widowiskowe pokazy. Jako 
pierwszy zaprezentował swe (i samochodu) możliwości popu-
larny kierowca rajdowy Piotr Kozłowski. Były też manewry kil-
ku gokartów na torze kartingowym, quadów na torze ziem-
nym, manewry na płycie poślizgowej prostokątnej wykonywa-
ne przez dwa pojazdy osobowe oraz popisy motocyklistów.
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gdzie inni przyjeżdżają na urlop

W ostatnich latach samorząd województwa coraz bardziej sta-
wia na promocję gospodarczą…

To dlatego, że kreowanie pozytywnego inwestycyjnego wizerun-
ku województwa w kraju i poza jego granicami może się odbywać 
tylko za pomocą działań o charakterze gospodarczym - bez pro-
mocji gospodarczej nie możemy mówić o rozwoju regionu. Dla-
tego w naszej „Strategii marki województwa warmińsko-mazur-
skiego na lata 2014+” wskazujemy, że warmińsko-mazurskie to 
nie tylko region do wypoczynku, ale i do pracy, a w naszych kam-
paniach promocyjnych przekonujemy, że warto prowadzić biznes 
tam, gdzie inni przyjeżdżają na urlop. Staramy się również pro-
wadzić działania wewnątrz województwa. Zależy nam bowiem, 
by samorządy dostrzegły znaczenie promocji gospodarczej jako 
skutecznego narzędzia dotarcia do potencjalnych inwestorów. 

O promocji turystycznej nie zapominamy - wciąż prowadzimy 
sporą ilość działań z tego zakresu.

Ale wsparcie warmińsko-mazurskiego biznesu to nie tylko kam-
panie wizerunkowe, ale także konkretna pomoc.

Każdy przedsiębiorca może liczyć na wiedzę i bogate doświad-
czenie pracowników instytucji otoczenia biznesu – w Elblągu są 
to m.in. prężnie działający Elbląski Park Technologiczny czy Biuro 
Wsparcia Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim. 
W Urzędzie Marszałkowskim działa Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów, które udziela pomocy zarówno naszym przedsię-
biorcom, poszukującym nowych zagranicznych rynków zbytu, 
jak i inwestorom, zainteresowanym ulokowaniem tu biznesu. 
Eksperci COIE mogą przygotować m.in. dane o zagranicznych 

Z jackIEm ProtaSEm, WIcEmarSZałkIEm WojEWódZtWa WarmIńSko-maZurSkIEgo 
roZmaWIa grZEgorZ BrySZEWSkI.

 ZDJĘCIE: materiały prasowe
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- BEZ PromocjI goSPodarcZEj 
NIE możEmy móWIć o roZWoju 

rEgIoNu, dlatEgo PokaZujEmy, 
żE WarmIńSko-maZurSkIE 

to NIE tylko rEgIoN do 
WyPocZyNku, alE I do 

Pracy. Staramy SIę róWNIEż 
ProWadZIć dZIałaNIa WEWNątrZ 

WojEWódZtWa - ZalEży 
Nam BoWIEm, By SamorZądy 

doStrZEgły ZNacZENIE 
PromocjI goSPodarcZEj 

jako SkutEcZNEgo NarZędZIa 
dotarcIa do PotENcjalNych 

INWEStoróW - móWI jacEk ProtaS, 
WIcEmarSZałEk WojEWódZtWa 

WarmIńSko-maZurSkIEgo.

”rynkach czy potencjalnych kontrahentach oraz  kompleksowe 
informacje, niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w na-
szym województwie.

A na co mogą liczyć przedsiębiorcy w najbliższych latach 
w ramach wsparcia unijnego?

W Regionalnym Programie Operacyjnym do 2020 roku mamy 
przewidziane 1,7 mld euro. To ogromne wsparcie dla regio-
nu i zamierzamy z niego mądrze skorzystać. Dlatego aż 230 
mln euro to środki przeznaczone na oś Inteligentna gospo-
darka, której głównym celem jest wzmocnienie sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz polepszenie ich pozycji 
konkurencyjnej. 
Nowością w Regionalnym Programie Operacyjnym jest także 
nowy instrument wsparcia - Zintegrowane Inwestycje Tery-
torialne (ZIT), które mają pomóc w rozwoju aglomeracji miej-
skich dzięki współpracy lokalnych samorządów.  Obszar ZIT dla 
Elbląga obejmuje: gminę miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Mileje-
wo, Młynary, Tolkmicko oraz dodatkowo powiat elbląski (w ob-
szarze gmin: Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko).  Środki dla 
tego obszaru - 37 mln euro, czyli ok. 148 mln zł - przeznaczone 
zostaną m.in. na budowę dróg, na szpitale: wojewódzki, miej-
ski i specjalistyczny czy na poprawę kształcenia w szkołach 
i placówkach oświatowych – również w tych zawodowych.
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Skończyła V Liceum Ogólnokształcącym w Oliwie, a następ-
nie Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdań-
skiej. Po studiach pracowała w trójmiejskich i warszawskich 
pracowniach projektowych. Po niespełna roku od dołącze-
nia do Rady Miasta Gdańska, została specjalistą sejmowej 

podkomisji ustawy "O renowacji i modernizacji obszarów 
zabudowanych". 
Przez następne lata była wybierana do kolejnych kadencji, za 
każdym razem otrzymując największą w całym mieście ilość 
głosów. Radna znalazła się także wśród sześciu gdańskich 

Z WykSZtałcENIa INżyNIEr archItEktury, Z ZamIłoWaNIa cZyNNa dZIałacZka SPołEcZNa. 
ZaWodoWo SPEcjalISta dS. PlaNoWaNIa PrZEStrZENNEgo I INWEStycjI, PryWatNIE mama 
dWójkI dZIEcI. ZaSIadająca NIEPrZErWaNIE od 1994 roku W radZIE mIaSta gdańSka, mał-
gorZata chmIEl chcIałaBy PoWalcZyć W NajBlIżSZych WyBorach Z ramIENIa Po o maN-
dat PoSElSkI.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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samorządowców, których wyróżniono 
podczas tegorocznych obchodów 25 le-
cia wyborów samorządowych. Podczas 
tej uroczystości podkreśliła, że z każdą 
kolejną kadencją Rady Miasta obser-
wujęecoraz większą wolę konsultacji 
z mieszkańcami wszystkich podejmo-
wanych ,nie tylko przez Radę Miasta , 
ale też Urząd Miejski decyzji.
I tak właśnie powinno być, bo w końcu 
Miasto to Mieszkańcy , a nie budynki, 
czy drogi, czy inne potrzebne dla roz-
woju inwestycje – mówiła radna pod-
czas uroczystości.

Budżet centralny pomoże lokalnie

W latach 1996-2006 pełniła także funk-
cję Przewodniczącej Komisji Polityki 
Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku 
Miast Polskich.
-Jako przewodnicząca tej komisji ZMP 
uczestniczyłam w uzgodnieniach mię-
dzyresortowych rządu ustawy "O pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym", gdzie nabyłam wiedzę 
dotyczącą ustaw około inwestycyjnych 
i planowania przestrzennego - opowia-
da Małgorzata Chmiel. - Ale nie tylko 
ustawami chciałabym się, ewentual-
nie, w Sejmie zajmować, bo np. Nowa 
Spacerowa, według mojej wiedzy, ma 
szansę na realizację tylko przy dużej 
pomocy budżetu centralnego. Samo 
miasto sobie nie poradzi finansowo. 
A to kluczowa inwestycja nie tylko dla 
Oliwy i Osowy. Też dla Sopotu , który 
nie ma dojazdu do Obwodnicy.
Według Małgorzaty Chmiel realizacja 
Nowej Spacerowej mogłaby mocno 
ułatwić życie mieszkańców Trójmiasta. 
Dzięki tej inwestycji Sopot wreszcie 
zyskałby dojazd do Obwodnicy, Oliwa 
byłaby odciążona z ciągłych korków sa-
mochodowych, a do Osowy dojazd nie 
byłby już takim koszmarem.

Problemy mieszkaniowe to priorytet

Kilka lat temu Małgorzata Chmiel po-
wołała Gdańskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego, zajmujące się sta-
wianiem lokali czynszowych i eksplo-
atowaniem ich na zasadzie najmu. 

-  Zmniejszenie braku mieszkań było 
główną moją aktywnością społeczną, 
odkąd zostałam radną.
Zawsze zdawałam sobie sprawę, że 
mieszkanie to dobro podstawowe, bo 
jego brak powoduje patologie spo-
łeczne. Zwłaszcza wśród ludzi mło-
dych. Dlatego, gdy tylko zostałam po 
raz pierwszy radną, doprowadziłam do 
powołania Gdańskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, wprowa-
dzając tym samym nową formę po-
zyskiwania mieszkań dla ludzi mniej 
zamożnych. Głównie dla ludzi , którzy 
zarabiają, ale nie stać ich jeszcze na 
zaciągniecie dużego kredytu i nie mają 
większej gotówki.
Był to jeden z pierwszych TBS-ów 
w Polsce i okazał się dużym  sukcesem. 
Pomysł stworzenia GTBS był tak nowa-
torski, że w kolejnych latach  Małgorza-
ta Chmiel była zapraszana do innych 
miast – m.in  do Sopotu, Tczewa, Ko-
ścierzyny, Gdyni po to, żeby opowiada-
ać tam o gdańskich doświadczeniach.

Wykorzystanie wiedzy zawodowej

Miejska radna podkreśla, że zawsze na 
pierwszym miejscu stawia sprawy i pro-
blemy swojej lokalnej społeczności.
-W funkcję radnej angażuję całą swo-
ją wiedzę zawodową, bo żeby pomóc, 
trzeba umieć to zrobić. Pomagam więc 
w sprawach, na których się znam jako 
architekt, czyli miejscowych planach 
zagospodarowania, gospodarce grun-
tami, mieszkalnictwie. I chyba skutecz-
nie, skoro tak długo popierają mnie 
mieszkańcy. To zaszczyt, ale i zobowią-
zanie na przyszłość – mówi Małgorzata 
Chmiel.
Czym mogłaby gdańska radna zająć się 
w Sejmie?
- Chciałabym móc spożytkować tam 
lata doświadczeń samorządowych w tej 
samej dziedzinie, którą się teraz zajmu-
ję zawodowo i w Radzie Miasta: plano-
waniem przestrzennym, inwestycjami, 
urbanistyką, prawem budowlanym, go-
spodarką gruntami. Czyli wykorzystać 
wykształcenie i wieloletnie doświad-
czenie – mówi ewentualna kandydatka 
do Sejmu RP.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Czuję się w obowiązku poinfor-
mować Państwa, jako jednych 
z pierwszych, o tym, że chciałbym 
kandydować do Sejmu. 
Jestem w Radzie Miasta od 20 lat 
i chciałabym mieć szansę wyko-
rzystać wyksztalcenie i wieloletnie 
doświadczenie na innym polu. 
Zająć się planowaniem przestrzen-
nym, inwestycjami, urbanistyką, 
prawem budowlanym, miesz-
kaniówką i pomocą w realizacji 
inwestycji czy zwiększeniem ilości 
miejsc pracy. Miałabym satysfak-
cję, gdyby udało mi się coś popra-
wić, usprawnić. Bo „Żeby pomóc, 
trzeba umieć pomagać”. 
Szanowni Państwo, docenialiście  
moją pracę przez te lata. Ja tego 
nie zapomnę i nawet gdyby udało 
mi się przejść do Sejmu to regionu 
nie zostawię.
Zbyt z Państwem już się 
związałam.

”
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Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu 
Samopomocy ma być aktywizacja życiowa, społeczna, za-
wodowa oraz usamodzielnienie jego uczestników w oparciu 
o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz lo-
kalnym. Utworzenie placówki pozwoli także na organizacje za-
jęć wspierająco – aktywizujących  dla podopiecznych z terenu 
gminy Braniewo oraz gmin ościennych.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczyć będzie usługi 
w formie zajęć zespołowych, indywidualnych oraz terapii zaję-
ciowej. W ramach terapii zajęciowej działać będą następujące 
pracownie: terapii ruchowej,i nformatyczno – multimedialna, 
arteterapii, gospodarstwa domowego ogrodnicza, muzyczna 
i stolarska.
- Na terenie gminy Braniewo  słabo rozwinięta jest infra-
struktura w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Brak jest 
ośrodków wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, ograni-
czona dostępność do lekarzy psychiatrów (około 2 miesięczny 

okres oczekiwania na wizytę), brak psychiatrycznej i psycholo-
gicznej opieki środowiskowej – tłumaczy Tomasz Sielicki, wójt 
gminy Braniewo.
Realizację inwestycji umożliwiła dotacja celowa w wysokości 
1,9 mln złotych, którą gminie Braniewo przekazał Marian Po-
dziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze  ma być 
samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Braniewo, re-
alizującą zadania ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego w ramach zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej. 
Ośrodek będzie kierował wsparcie terapeutyczne dla 30 osób 
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z  dys-
funkcjami: przewlekle  psychicznie chorych,  upośledzonych 
umysłowo lub  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych lub ww. dysfunkcjami występującymi 
jednocześnie.

Gmina Braniewo inwestuJe 
w Żelaznej górze 
dotacja WojEWody WarmIńSko-maZurSkIEgo PoZWolI Na StWorZENIE  środoWISkoWE-
go domu SamoPomocy W żElaZNEj górZE (gmINa BraNIEWo). BędZIE to ośrodEk WSParcIa  
dla oSóB PrZEWlEklE PSychIcZNIE chorych, oSóB uPoślEdZoNych umySłoWo oraZ oSóB 
WykaZujących INNE PrZEWlEkłE ZaBurZENIa cZyNNoścI PSychIcZNych.

Umowę o dofinansowaniu podpisano 20 sierpnia w Braniewie. Na zdjęciu (od 
lewej) – Tomasz Sielicki, wójt gminy Braniewo, Marian Podziewski, Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski i  Sergiusz Kaliszuk, przewodniczący Rady Gminy Braniewo.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDJĘCIA: UG Braniewo



 62    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Gdańska Akademia Wychowania Fizyczne-
go od października wprowadzi nowy kie-
runek studiów – terapię zajęciową. Absol-
wenci tego kierunku, czyli przyszli terapeu-
ci będą mogli znaleźć pracę w  placówkach 
medycznych, społecznych oraz edukacyj-
nych, takich jak: służba zdrowia, szpitale 
(oddziały neurologiczne, urazowo-ortope-
dyczne, reumatologiczne, kardiologiczne, 
pediatryczne, psychiatryczne), centra re-
habilitacyjne czy też domy pomocy spo-
łecznej Ten przyszłościowy kierunek jest 
coraz bardziej popularny w kraju z powo-
du zwiększającej się liczby osób starszych, 
osób z demencją, depresją i problemami 
psychicznymi, a także osób wymagających 
terapii ruchem.
Uczelnia wprowadzi także nową specjali-
zację na kierunku Wychowanie fi zyczne II 
stopnia - „Komunikacja i dziennikarstwo 
sportowe” a także studia podyplomowe 
o tej samej nazwie. W ramach tej specjal-
ności  studenci będą uczestniczyć zarówno 
w przedmiotach teoretycznych, jak np. 

gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikar-
skiej, rynek mediów i mediów sportowych 
w Polsce, prawo prasowe i autorskie i inne. 
Przedstawiciele uczelni zapowiedzieli rów-
nież zajęcia praktyczne i ścisłą współpracę 
z dziennikarzami sportowymi z Trójmiasta. 

Bałkany lub Wschód

Bogatą ofertę nowych kierunków przy-
gotował również Uniwersytet Gdański, 
w ofercie tej uczelni można bowiem zna-
leźć aż sześć nowych kierunków. W nowym 
roku akademickim studenci będą więc mo-
gli studiować na kierunkach - Waloryzacja 
i zarządzanie zasobami przyrody, Studia 
Bałkańskie, Teatrologia, Dyplomacja na 
Wydziale Nauk Społecznych UG, Studia 
Wschodnie na Wydziale Filologicznym UG 
ze specjalnością „język rosyjski z językiem 
chińskim” i Studium Humanitati s – Trady-
cje Cywilizacji Europejskiej.
Przedstawiciele uczelni podkreślają, że 
oferta edukacyjna była konsultowana 

ucZElNIE coraZ śmIElEj WSPółPracują Z PrZEdStaWIcIElamI 
BIZNESu. EFEktEm takIch dZIałań Są NoWE, kIEruNkI NaucZa-
NIa, którE mają PoZWolIć Na ZdoBycIE ZatrudNIENIa W do-
Brym I PrZySZłoścIoWym ZaWodZIE. W artykulE PrZEdSta-
WIamy WyBraNE ProPoZycjE ucZElNI.

- Absolwent studiów podyplo-
mowych „Psychologia Coachingu 
Biznesowego” uzyskuje przygoto-
wanie teoretyczne i praktyczne do 
pracy z osobą która funkcjonując 
w organizacji biznesowej spotyka 
się z problemami utrudniającymi 
jej rozwój zawodowy. Wiedza teo-
retyczna i umiejętności praktyczne 
uzyskane w trakcie studiów po-
winny pozwolić absolwentom stu-
diów na udzielanie efektywnego 
wsparcia pracownikom organizacji 
w rozwijaniu ich indywidualnych 
kompetencji i kariery zawodowej.

absolwenci 
pomogą rozwijaĆ 
kompetencje

Dr ZDZISłAW 
NIECKARZ,
Wydział Nauk Społecz-
nych UG w Gdańsku

TEKST:Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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i ustalana ze środowiskami biznesowy-
mi. W przypadku np. Studiów Bałkańsich 
oferta kształcenia jest  dostosowana do 
potrzeb rynku pracy.  Katedra Slawisty-
ki UG, która sprawuje pieczę nad kie-
runkiem, utrzymuje bowiem kontakty 
z Ambasadą Republiki Serbii, Ambasadą 
Republiki Chorwacji oraz ambasadami 
innych państw regionu, a także instytu-
cjami takimi jak Matica Srpska, Matica 
Hrvatska oraz polskimi i międzynarodo-
wymi firmami inwestującymi w krajach 
Półwyspu Bałkańskiego. 
- Dzięki tym kontaktom studenci będą 
mieli dostęp do aktualnych ofert pracy,  
informacji o targach pracy z udziałem 
międzynarodowych firm oraz stażach 
w firmach działających na Bałkanach 
– zaznacza Beata Czechowska-Der-
kacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu 
Gdańskiego.
Ofertę uczelni uzupełniają także studia 
podyplomowe. Jedna z ciekawszych pro-
pozycji w tym zakresie to dwusemestral-
ne studia podyplomowe „Psychologia 
Coachingu Biznesowego.
Takie studia adresowane są do absol-
wentów studiów wyższych, pragnących 
poszerzyć zakres posiadanej wiedzy 
i umiejętności praktycznych z zakresu 
psychologii coachingu biznesowego. 
Wiedza ta ma stanowić solidne podstawy 
do podjęcia działań związanych ze wspie-
raniem indywidualnego rozwoju organi-
zacyjnego pracowników organizacji biz-
nesowych. Taka propozycja uczelni jest 
skierowana do kanydatów, którzy oprócz 
dyplomu  ukończenia studiów wyższych 
mają doświadczenie w biznesie.

Propozycje dla kadry menedżerskiej

Inna z trójmiejskich uczelni – Politechnia 
Gdańska również stawia na współpracę 
z biznesem. Od października będą re-
alizowane nowe kierunki studiów po-
dyplomowych - ”CSR - Społeczna odpo-
wiedzialność Biznesu„ przy współpracy 
z firmami, które mają duże doświad-
czenie w realizacji działań z zakresu CSR 
-  LOTOS, PSG, Polharma, Microsoft, PcW 
i Deloitte i kierunek „Zapewnienie jako-
ści w branży technicznej – innowacyjna 
praktyka i teoria”, gdzie uczelnia będzie 
współpracowała z firmą Flextronics.

Uczelnia ma także propozycję dla kadry 
menedżerskiej. To nowe kierunki - Logi-
styka w praktyce oraz Zarządzanie ryzy-
kiem i niezawodnością-prowadzone przy 
współpracy z osobami, które posiadają 
wieloletnie praktyczne doświadczenie 
w sektorze przemysłowym.

Wojsko lub innowacje w żywności

Ofertę kształcenia poszerza również Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie. Jeden z nowych kierunków uczelni 
to wojskoznawstwo, który początkowo 
pojawi się na studiach licencjackich. Ab-
solwenci tego kierunku mają być dobrze 
przygotowanymi fachowcami do pracy 
w wojsku. Oprócz zajęć teoretycznych 
zapowiedziano także zajęcia strzeleckie, 
zapoznanie się ze sprzętem i regulami-
nem wojskowym.
- Ideą było, aby utworzyć kierunek zwią-
zany z obronnością państwa. Mamy już 
na drugim roku na kierunku historia spe-
cjalność historia wojskowości. Cieszy się 
olbrzymim zainteresowaniem. To skłoni-
ło nas, aby iść dalej i powołać kierunek 
wojskoznawstwo. Wybraliśmy nazwę 
wojskoznawstwo specjalnie, ponieważ 
termin obronność państwa nieco odstra-
sza. Chcieliśmy znaleźć nazwę bardziej 
zrozumiałą. – wyjaśnia prof. Wiesław 
Łach, z Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych UWM.
Olsztyńska uczelnia wprowadza również 
elitarny kierunek na Wydziale Nauki 
o Żywności - broker innowacji w przemy-
śle spożywczym.
Absolwent tego kierunku zdobędzie in-
terdyscyplinarną wiedzę i umiejętności 
z zakresu technologii i technik produk-
cji artykułów rolno-spożywczych, pra-
wa, ekonomii oraz zarządzania. Pomoże 
przedsiębiorcom we wdrażaniu nowych 
technologii, a nowe rozwiązania wpro-
wadzi na rynek.
Przyszli brokerzy innowacji samodzielne 
lub pracując w zespole powinni pora-
dzić sobie z transferem innowacyjnych 
rozwiązań w przetwórstwie żywności. 
Znajdą zatrudnienie m.in. w zakładach 
przemysłowych, centrach transferu inno-
wacyjności, jednostkach kontroli i certy-
fikacji produktów, firmach wdrażających 
nowe technologie do przemysłu.

- Terapia zajęciowa to wszech-
stronnie pojmowana rehabilitacja 

prowadząca do poprawy dobrosta-
nu fizycznego, psychicznego i spo-
łecznego osób i grup społecznych, 
a tym samym poprawiająca jakość 

ich życia. Kierunek ten z roku na rok 
zyskuje na popularności z powodu 
zwiększającej się liczby osób star-
szych, osób z demencją, depresją 

i problemami psychicznymi, a także 
osób wymagających terapii ruchem. 
Ponadto terapia zajęciowa pomaga 

w aktywizacji i angażowaniu niepeł-
nosprawnych w działalność zawodo-

wą oraz życie społeczne.
Ponadto uruchomiliśmy nową spe-
cjalizację na kierunku Wychowanie 

fizyczne II stopnia - Komunikacja 
i dziennikarstwo sportowe, a także 

studia podyplomowe o tej samej 
nazwie. Pomysł na tę specjalność 
wyszedł od naszych pracowników 

naukowych, świadomych wzrasta-
jącej roli mediów w naszym życiu, 
a w tym roli dziennikarstwa spor-
towego.  W ramach specjalności 

i studiów podyplomowych studenci 
będą uczestniczyć zarówno w przed-

miotach teoretycznych, jak np. 
gatunki i rodzaje wypowiedzi dzien-
nikarskiej, rynek mediów i mediów 

sportowych w Polsce, prawo pra-
sowe i autorskie i inne. Jednak nie 

zabraknie także przedmiotów prak-
tycznych warsztatowych z zakresu 

dziennikarstwa telewizyjnego, inter-
netowego, radiowego i prasowego. 

Prowadzić je będą dziennikarze 
sportowi z Trójmiasta, m.in. z Radia 

Gdańsk i TVP Gdańsk.

pomysł wyszedł 
od pracowników 

naUkowych

prof. nadzw. dr hab. 
WAlDEMAR MOSKA 

Rektor Akademii 
Wychowania 

Fizycznego i Sportu
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Porty w Szczecinie i Świnoujściu 
wzmacniają swoją konkurencyjność 
dzięki poprawie jakości obsługi środ-
ków transportu drogowego. 

Jedną z wielu inwestycji poprawiającej 
dojazd drogowy do portów jest projekt 
pn. „Budowa infrastruktury terminali 
portowych w Szczecinie i Świnoujściu 
– miejsca postojowe”.  Realizacja tego 
przedsięwzięcia przez Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście SA stała 
się możliwa dzięki wsparciu finanso-
wym jakie otrzymała Spółka  z funduszy 
unijnych. Środki finansowe pochodzą 
z Funduszu Spójności 
w ramach Programu 
Operacyjnego Infra-
struktura i Środowi-
sko. W umowie o dofi-
nansowanie określono 
wartość całości zadania 
na 72,2 mln zł i maksy-
malną kwotę dofinan-
sowania na 51 mln zł. 
W efekcie  rozpoczętej 
w połowie 2014 roku 
inwestycji, już teraz 
w portach w Szczecinie 
i Świnoujściu funkcjo-
nuje łącznie 5 nowych 
placów postojowych 
o całkowitej powierzch-
ni 9,3 ha. Oznacza to 
dodatkowe miejsce 
dla niemal 600 pojaz-
dów, przede wszystkim 
ciężarowych. W ra-
mach zrealizowanej 
inwestycji dokonano 
również  przebudowy 
dotychczasowego par-
kingu i budowę nowych 

miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych.  
Dla portowych użytkowników, korzyści 
z tej inwestycji to przede wszystkim 
poprawa dojazdu do portów, uspraw-
nienie ruchu kołowego, a także skróce-
nie czasu obsługi samochodów w obu 
portach. W wyniku realizacji projektu 
w sposób zasadniczy podniesione zo-
stało bezpieczeństwo ruchu kołowego 
w obu portach. Usunięte zostały po-
tencjalne kolizje sprzętu portowego 
z samochodami ciężarowymi, które 
dotychczas parkowały na drogach por-
towych. Poza poprawą infrastruktury 

drogowej  przy nowo wybudowanych 
miejscach postojowych, powstało 
kompletnie nowe zaplecze sanitarne 
dla kierowców. Należy podkreślić, iż 
nowo zainstalowany system monito-
ringu i kierowania ruchem usprawnia 
zarządzanie  i monitorowanie ruchu 
samochodowego przez służby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo na tere-
nie portów, straż graniczną oraz służbę 
celną. 

Nowe miejsca postojowe w portach 
w Szczecinie i Świnoujściu
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z tej inwestycji to przede wszystkim 
poprawa dojazdu do portów, uspraw-
nienie ruchu kołowego, a także skróce-
nie czasu obsługi samochodów w obu 
portach. W wyniku realizacji projektu 
w sposób zasadniczy podniesione zo-
stało bezpieczeństwo ruchu kołowego 
w obu portach. Usunięte zostały po-
tencjalne kolizje sprzętu portowego 
z samochodami ciężarowymi, które 
dotychczas parkowały na drogach por-
towych. Poza poprawą infrastruktury 

drogowej  przy nowo wybudowanych 
miejscach postojowych, powstało 
kompletnie nowe zaplecze sanitarne 
dla kierowców. Należy podkreślić, iż 
nowo zainstalowany system monito-
ringu i kierowania ruchem usprawnia 
zarządzanie  i monitorowanie ruchu 
samochodowego przez służby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo na tere-
nie portów, straż graniczną oraz służbę 
celną. 

Nowe miejsca postojowe w portach 
w Szczecinie i Świnoujściu
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Wyjechać najlepiej drogą przez Suwałki i dalej na litewskie 
Kowno. Jest to nieco dalej, patrząc z Gdańska czy Elbląga, ale 
omija się, dość kłopotliwe, przejścia graniczne z Rosją. Ponad-
to na drogę do tych krajów można się udać już tylko z samym 
dowodem osobistym. Wiadomo, Unia Europejska.  
By sam przejazd uatrakcyjnić warto na wysokości Kowna nie 
skręcać na północ tylko pojechać autostradą w kierunku na 
Kłajpedę. To raptem około 200 kilometrów jazdy, wygodną 
drogą. Mijamy znane, z poprzedniego opisu, Kłąjpedę i Połą-
gę. Obowiązkowa kawa, a może i nocleg na litewskiej riwie-
rze. Jeśli nocujemy to nawet możemy spróbować znakomite-
go litewskiego piwa „Svyturys”. Potem możemy przejechać 
w kierunku granicy z Łotwą. Około 60 kilometrów od granicy 
znajduje się portowe miasto łotewskie, Liepoja. Warto się 
tu zatrzymać, by pospacerować po sympatycznym deptaku, 
w samym centrum miasta. A i piwo „Aldaris” nie zaszkodzi… 
Potem wyjeżdżamy na północ. Naszym celem jest Windawa 
(Ventspils). Merem miasta jest, od ponad dwudziestu lat, 
niejaki Aivars Lembergs. To znany łotewski „oligarcha”, który 
na handlu ropą z Rosją do-
robił się milionów. Bo aku-
rat w porcie Windawy ma 
swoją końcówkę ropociąg 
ciągnący się z Rosji. Mer nie 
skąpił jednak środków swo-
jemu miastu. Stąd pięknie 
odnowiona starówka, która 

urodą dorównuje nieomalże Rydze. Pamiętać trzeba, iż Win-
dawa to miasto, które do 1795 roku wchodziło, przez ładnych 
kilkaset lat, w skład Rzeczypospolitej. 
Dalej jedziemy w kierunku Rygi. Mamy do niej około 200 ki-
lometrów. 40 kilometrów, od stolicy Łotwy, skręcamy w kie-
runku na Jurmalę. To letnia stolica tego kraju. Kiedyś tętniła 
życiem, z racji na liczne przyjazdy turystów z Rosji. Obecnie 
to nieco zapomniany kurort. Choć warto się zatrzymać w cen-
tralnie położonej dzielnicy Majori, choćby po to, by pospace-
rować po głównym deptaku i wyjść nad morze. 
Do Rygi z Jurmali jedziemy piękną, sześciopasmową, auto-
stradą, wybudowaną jeszcze w okresie sowieckim. Droga ta 
często, w fabularnych filmach radzieckich, udawała zachodnie 
autostrady. Między Rygą i Jurmalą wybudowano reprezenta-
cyjny, jedyny na Łotwie, aqua park – Livu akvaparks.  
W samej Rydze godna obejrzenia jest przede wszystkim wspa-
niała starówka. Jeszcze piętnaście lat temu straszyła ona so-
wieckim bałaganem i brudem. Teraz widać i czuć duże pienią-
dze, włożone w odrestaurowane kamieniczki. Tu znajdują się 

siedziby wielu banków. Bo 
Łotwa to centrum banko-
we...rosyjskiego biznesu. 
Jeden z banków posługuje 
się nawet, mocno dwu-
znacznym, sloganem rekla-
mowym: „Jesteśmy bliżej 
niż Szwajcaria”. Poza sta-

TEKST: Krzysztof Szczepanik | ZDJĘCIA: materiały prasowe

o WyjEźdZIE WakacyjNym Na lItWę I do oBWo-
du kalININgradZkIEgo PISałEm już W NumErZE 
PoPrZEdNIm, dZISIaj cZaS Na PrZEdStaWIENIE 
dWóch PoZoStałych krajóW PoStSoWIEckIEj 
„PrIBałtIkI”. łotWy I EStoNII.  



   67

www.expressbiznesu.pl / ścIaNa WSchodNIa 

rówką warto się także przespacero-
wać po reprezentacyjnej alei Brivibas 
(Wolności) oraz zrobić sobie zdjęcie 
pod pomnikiem wolności, stojącym 
na placu pomiędzy starym miastem 
i aleją Brivibas. 
Aleją Wolności wyjedziemy także 
z Rygi wprost na drogę do Tallina. Na 
początek będziemy jechali Via Balti-
ką, tuż nad brzegiem morza. Można 
się tam zatrzymać i pospacerować 
lub wręcz, (jeśli oczywiście pogoda 
dopisuje) wykąpać. 
Do stolicy Estonii, Tallina jest z Rygi 
około 300 kilometrów. Warto jednak 
zboczyć trochę z drogi i przejeżdżając 
przez estoński Sopot czyli Parnu (po 
polsku Parnawa), pojechać w kie-
runku do wysp estońskich. To Sare-
ma i nieco od niej mniejsza Hiuma. 
Polecamy odwiedzenie tej większej. 
Z lądu stałego kursują promy. Na wy-
spie godne odwiedzenia jest przede 
wszystkim miasto Kurresare, z jego 
licznymi zabytkami, pamiętającymi 
jeszcze czasy zakonu kawalerów mie-

czowych. Warto także spędzić jeden 
dzień w objeździe całej wyspy. Jedziemy cały czas drogą wzdłuż 
wybrzeża morskiego. Wrażenia widokowe są niezapomniane. 
Wracając z Saremy należy przejechać przez historyczne Ha-
apsalu. To miasto (ok. 18 tysięcy mieszkańców) ma wiele śre-
dniowiecznych, zabytkowych, budowli. Ponadto jest tu, naj-
dłuższy w Europie, drewniany peron kolejowy. Obecnie stacja 
ta jest nieczynna. Kiedyś właśnie tutaj filmowano „kolejową” 
część Anny Kareniny. 
Z Haapsalu jedziemy w kierunku Tallina. To nowoczesne 400 – 
tysięczne miasto i stolica całej Estonii. Warte odwiedzenia jest 
oczywiście centralnie ulokowane Stare Miasto. Ma ono praw-
dziwie skandynawski, surowy charakter. Bardzo elegancki jest 
centralnie ulokowany Raekoja Plats. Tu, w jednej z licznych 
knajpek, siadamy, podziwiamy architekturę i smakujemy lo-
kalnego piwa „Saku”. Warto także, aleją nadmorską, pojechać 
w kierunku wieży telewizyjnej. Z niej rozpościera się piękny 
widok na cały Tallin. Tuż obok wieży znajduje się narodowy 
cmentarz Estonii, położony w pięknym lesie. W samym zaś 
centrum Tallina znajdziemy płytę upamiętniającą fakt, że tu, 
w roku 1939, internowano polski okręt, „Orzeł”.
Z Tallina jest już tylko 1.5 godziny drogi promem do Helsinek. 
Za około 20 euro kupimy bilet na przeprawę. Stolicę Finlandii 
warto zobaczyć, bo to już inny, zachod-
ni, świat. I choć nie ma tu klasycznego 
starego miasta, to dobrze się o tym sa-
memu przekonać, spacerując którąś 
z eleganckich, centralnych alei. Najlepiej 
niech to będzie Esplanadi, która po-

czątek bierze od sympatycznego targu rybnego. Pamiętajmy 
jednak, byśmy płynąc do Helsinek, raczej nie korzystali z linii 
Tallink. Jako jedyna ma ona, bowiem swój terminal pasażerski 
daleko od centrum. 
Wycieczka do Helsinek to oczywiście jednodniowy wypad, 
nawet bez samochodu. Do swojego automobila wsiadamy 
znów, dopiero przed wyjazdem z Tallina. Teraz najlepiej po-
jechać drogą w kierunku na Tartu. Po drodze możemy odbić 
do Rakvere. Tam warto zadumać się nad tablicą pamiątkową 
w języku …polskim. Bo miasto to było najdalej na północ wy-
suniętą rubieżą XVI – wiecznej Rzeczypospolitej. Samo Tartu 
zaś to uniwersytecka stolica Estonii. W mieście tym, jeszcze 
pod starą nazwą Dorpat, studiowało, szczególnie w wieku XIX, 
wielu Polaków. Ten uniwersytet miał także skończyć, a przy-
najmniej tak utrzymywał, niejaki Nikodem Dyzma. Miasto, 
choć sporo mniejsze od Krakowa (mieszka tu nie więcej jak 
150.000 mieszkańców), ma w sobie coś z atmosfery naszej 
jagiellonowej stolicy. 
Z Tartu droga wiedzie znów na południe. Granicę z Łotwą 
przekraczamy w Valdze. To miasto rozpościera się po obydwu 
stronach granicy. Bywa nawet tak, że jedna strona ulicy jest 
estońska, a druga łotewska. Potem jedziemy drogą w kierun-
ku Rygi. Na Łotwie bowiem większość dróg rozmieszczona 
jest koncentrycznie na zasadzie centrum w stolicy. Nim jed-
nak dojedziemy do Rygi zatrzymujemy się w pięknej Siguldzie. 
To miasto wspaniałego zamku, nad urwiskiem rzeki Gauia 
i wspaniałe widziane z góry przełomy Gaui, opiewane przez 
łotewskich poetów. Przed samą Rygą przejeżdżamy przez Sa-
laspils, czyli znany w naszej historii, Kircholm – miejsce trium-
fu polskiej husarii w jednej z siedemnastowiecznych wojen ze 
Szwecją. Wydarzenie to upamiętnia specjalna tablica.
Potem w tył zwrot i jazda w kierunku wschodnim. Nieco po-
nad dwieście kilometrów od Rygi znajduje się drugie co do 
wielkości miasto Łotwy. To Dyneburg (Davgapils). Miasto nie 
jest może zbyt piękne, ale warto się tu zatrzymać i pospace-
rować po centralnych alejach. Często słyszymy tu język polski. 
Bo Dyneburg zamieszkuje liczna (około 15% całej populacji) 
mniejszość polska. Są tu przedszkola i szkoły polskie. Podob-
nie w pobliskiej Rzeżycy (Rezekne). Tutejsi Polacy to fragment 
całego pasa narodowego ciągnącego się od Grodna przez Wi-
leńszczyznę, aż po wschodnią Łotwę.  
Z Dyneburga jedziemy na południe. Rychło przekraczamy 
granicę z Litwą. Trafiamy tam na krainę dzikich jezior, roz-
rzuconych pomiędzy Wzniesieniami Auksztockimi. Kto lubi 
ciszę, spokój, ryby, ten … znajdzie tu raj dla siebie. Gdy już się 
nasycimy pięknymi widokami, gdy złowimy taaką rybę, gdy 
spróbujemy miejscowego piwa „Utenos”, możemy wracać do 
Polski. W kierunku granicy możemy jechać tak przez Wilno jak 
i Kowno. 

W sumie taka wycieczka to 10 – 12 dni. 
Ceny bardzo podobne do tych polskich. 
Hoteli też jest bez liku. Wszędzie przyj-
mują karty płatnicze. Lokalna waluta 
to wszędzie … euro. Drogi bezpłatne. 
A więc tylko jechać.
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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 FIRMY W POSZUKIWANIU 
POLSKICH PARTNERÓW
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System monitoringu IP Eura Professio-
nal jest idealnym rozwiązaniem dla po-
siadaczy fi rm, którzy odbywają podróże 
służbowe lub często przebywają poza 
jej siedzibą. Wykorzystanie protokołu IP 
umożliwia połączenie kamer z globalną 
siecią internetową, dzięki czemu pod-
gląd obrazu możliwy jest z pozycji smart-
fona, z każdego miejsca na świecie. 
W praktyce oznacza to, że przebywając 
na wakacjach w Turcji możesz w czasie 
rzeczywistym sprawdzić, co dzieje się 
w gdańskim oddziale Twojej fi rmy.
Mózgiem systemu monitoringu IP jest 
rejestrator sieciowy umożliwiający ar-
chiwizację obrazu na dysku lokalnym lub 

w wirtualnej przestrzeni dyskowej zwa-
nej chmurą, która dzięki nieograniczonej 
wielkości umożliwia wgląd do archiwum 
zdarzeń np. sprzed roku.
Do rejestratora, za pomocą urządzeń sie-
ciowych, podłączone są megapikselowe 
kamery IP, pracujące w rozdzielczościach 
nie mniejszych niż HD, czyli 720 linii po-
ziomych. Dzięki wysokiej jakości zare-
jestrowany fi lm może zostać użyty jako 
materiał dowodowy w przypadku popeł-
nienia przestępstwa. Duża rozdzielczość 
obrazu umożliwia łatwe rozpoznanie 

twarzy klienta chcącego dopuścić się 
kradzieży w sklepie, pozwala na wykry-
cie ruchów nieuczciwego ekspedienta 
próbującego wyciągnąć pieniądze z kasy 
lub umożliwia odczytanie numerów re-
jestracyjnych podejrzanie wyglądające-
go samochodu. 
Perfekcyjne dostosowanie systemu do 
potrzeb obiektu jest możliwe dzięki sze-
rokiemu portf olio produktowemu serii 
Eura Professional. Dla przykładu, w przy-
padku zabezpieczeń hal magazynowych 
warto postawić na wandaloodporne 
kamery z diodami podczerwieni, które 
w razie napadu, niezależnie od pory dnia 
w skuteczny sposób „obronią” się przed 

Nie od dziś wiadomo, że zastosowanie 
monitoringu podnosi poziom bezpie-
czeństwa chronionego obiektu. Widok 
kamer odstrasza większość potencjal-
nych wandali i złodziei, którzy nagle 
zdają sobie sprawę z ryzyka złapania. 
Zestawy monitoringu IP Eura Profes-
sional kierowane są do małych i śred-
nich fi rm jako idealne zabezpieczenie 
pozwalające na zminimalizowanie ry-
zyka dewastacji i kradzieży. 

ZDJĘCIE: materiały prasowe

dewastacją, a tym samym Twoja fi rmę 
przed kradzieżą. 
Chcąc zabezpieczyć parking należy wy-
brać urządzenia o wysokim stopniu od-
porności na czynniki atmosferyczne, 
dzięki czemu pogoda nie będzie miała 
wpływu na ich pracę.  W monitorowaniu 
szerokich holi, czy obiektów wielkopo-
wierzchniowych 
idealnie spraw-
dzą się kamery 
z szerokokąt-
nym obiekty-

wem Fisheye (rybie oko), które pozwolą 
nam zredukowanie ilości urządzeń do 
niezbędnego minimum.
Oprócz oczywistych korzyści montaż 
systemu monitoringu IP Eura Professio-
nal jest idealnym uzupełnieniem pracy 
fi rmy ochroniarskiej. Posiadanie dobrze 
strzeżonego obiektu może przełożyć 
się również na obniżenie kwoty składki 
ubezpieczeniowej. Pamiętaj, monito-
ring to nie ekscentryzm – to realne pod-
niesienie standardów bezpieczeństwa 
pozwalające na zarządzanie z każdego 
miejsca na świecie, to gwarant spokoju 
o Twoich pracowników i mienie.
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PRZEBIEG KAMPANII
Przez trzy letnie miesiące Polskę prze-
mierza SŁUCHOBUS – nasze profesjonal-
ne, mobilne laboratorium testów słuchu. 
Auto zatrzymuje się w centralnych punk-
tach miast, miasteczek i wsi. Ekipa naszych 
protetyków słuchu prowadzi w nim:

• otwarte,
• bezpłatne,
• w pełni profesjonalne 
  testy słuchu.

Każdemu pacjentowi, który przejdzie 
przez testy przekazujemy konkretne, zin-
dywidualizowane informacje: mówimy, 
w jakim stanie jest ich słuch i co należy 
robić, aby o niego dbać.

Nasze testy są krótkie, bezbolesne 
i w pełni bezpieczne. Jak wyglądają?

Test ecola – bardzo krótki, przesiewowy 
test, w trakcie którego każdemu „podaje-
my” przez słuchawki dźwięki o natężeniu 
30dB w czterech częstotliwościach (500, 
1000, 2000, 4000Hz) na przemian do 

prawego i lewego 
ucha. Ci pacjenci, 
którzy nie usłyszą 
wszystkich sygna-
łów, kierowani są 
od razu na dokład-
niejsze badanie 
audiometryczne, 
wykonywane oczy-
wiście na miejscu, 
w SŁUCHOBUSIE.
Badanie audiome-
tryczne – określa 
próg słyszenia, na 
podstawie którego 
można określić sto-
pień niedosłuchu. Pa-
cjenci mają założone słuchawki, a w ręce 
przycisk, którym sygnalizują moment 
pojawienia się dźwięku. Test rozpoczyna 
się od sprawdzania ucha „lepszego”, do 
którego nadawany jest sygnał o określo-
nym natężeniu i częstotliwości. Testujący 
stopniowo zwiększa natężenie dźwięku, 
aż do momentu, gdy badany usłyszy go 
i naciśnie przycisk. Badanie wykonywa-
ne jest w 4 częstotliwościach (500, 1000, 

2000 i 4000Hz). Każda osoba otrzyma wy-
nik badania, który na miejscu będzie ob-
jaśniony przez naszych protetyków.

Jak dowiedzieć się kiedy i gdzie prowadzi-
my testy?

• regularnie odwiedzając stronę slucho-
bus.pl gdzie zawsze podajemy konkretne 
terminy odwiedzin poszczególnych miast 
i adresy miejsc, pod którymi można spo-
tkać SŁUCHOBUS

• czytając informacje w prasie 
i internecie

• słuchając serwisów w lokalnych sta-
cjach radiowych i telewizyjnych

Narodowy Test Słuchu woj. pomorskie, 
mapa przejazdu: sluchobus.pl

• 18.09. PIąTEK: 
GDYNIA - PLAC KASZUBSKI

• 19.09 SOBOTA: RUMIA 
- PARKING PRZY MOSIR  
RUMIA (UL. MICKIEWICZA 49)

• 20.09 NIEDZIElA: WEJHEROWO 
- PLAC PRZY FILHARMONII 
KASZUBSKIEJ 
UL.JANA III SOBIESKIEGO 255

• 21.09 PONIEDZIAłEK: 
LęBORK PLAC POKOJU

• 25.09 PIąTEK: 
PRUSZCZ GDAńSKI 
- DEPTAK - ULICA WALąGA 
(KOŁO BIEDRONKI)

Narodowy TesT słuchu
Narodowy Test Słuchu jest prowadzoną od czterech lat, największą w Polsce kampanią społeczną dotyczącą profilaktyki 
chorób słuchu. Dotychczas sprawdziliśmy jak słyszy 40 tysięcy Polek i Polaków. Nasza kampania została doceniona przez jury 
konkursów KNOW HEAlTH 2013 oraz Kampanie Społeczne 2012.
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Golfowe święto w Pętkowicach rozpo-
czął Turniej o Puchar Prezesa Zarządu 
Grupy Lotos S. A. Dopisali zarówno go-
ście, jak i piękna pogoda. Wśród graczy 
można było wypatrzeć wiele znanych 
twarzy: Krzysztofa Maternę, Mariusza 
Czerkawskiego, Tomasza Iwana, Jerzego 
Dudka, Klaudiusza Sevkovica oraz Mate-
usza i Michała Ligockich. Do rywalizacji 
stanęło 70 amatorów golfa.
Wśród kobiet najlepsze wyniki zdoby-
ły: Joanna Kłos, Małgorzata Brodowska 
oraz Danuta Zielińska. W klasyfikacji 

mężczyzn z HCP do 18 stanęli na po-
dium: Tomasz Wolf, Mirosław Rejnowicz 
i Mariusz Czerkawski. Spośród mężczyzn 
z HCP powyżej 18 najwyższe noty zdo-
byli kolejno: Wojciech Piskorz, Remi-
giusz Czerniej i Mateusz Ligocki.
Turniej Pro-Arm był rywalizacją profe-
sjonalnych graczy z ligi Pro Golf Tour 
z najlepszymi polskimi amatorami i za-
proszonymi gośćmi. Zawody odbywały 
się w złych warunkach pogodowych – 
wiał silny wiatr, padał deszcz. Najlepiej 
poradziła sobie drużyna w składzie: Va-

Na Polu SIErra golF cluB 
W PętkoWIcach k. WEjhEro-
Wa odBył SIę turNIEj lotoS 
PolISh oPEN 2015. do Zgar-
NIęcIa Było 120 tySIęcy Zło-
tych. ZgłoSIło SIę PoNad 100 
ZaWodNIkóW Z 19 krajóW. 
Wygrał martIN kESkarI, rE-
PrEZENtaNt NIEmIEc. gośćmI 
lotoSu BylI m.IN. marIuSZ 
cZErkaWSkI, EWa mINgE I ro-
BErt kuBIca. PaWEł olEch-
NoWIcZ już ZaPoWIEdZIał 
kolEjNą Edycję turNIEju.

TEKST: Piotr Smoliński
ZDJĘCIA: lotospolishopen.pl
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lentino Campione (Pro), Paulina Rosz-
kowska, Paweł Osiak, Kuba Urbański.
Przez trzy dni trwała rywalizacja w naj-
ważniejszym Turnieju Lotos Polish Open 
2015 – Międzynarodowych Otwartych 
Mistrzostwach Polski Mężczyzn. Profe-
sjonalni gracze walczyli o cenne punkty 
rankingowe i nagrody o łącznej warto-
ści 120 tys. złotych Do udziału zgłosiło 
się ponad 100 zawodników z kilkunastu 
krajów. Spośród nich aż 26 reprezento-
wało Polskę.
W klasyfikacji końcowej tryumfował 
Martin Keskari, 23-letni reprezentant 
Niemiec. Zgarnął on nagrodę główną 
w wysokości 5 tys. euro. W pokonaniu 
rywali nie przeszkodziły mu niesprzyja-
jące warunki pogodowe. W rywalizacji 
o czołowe miejsca nie liczyli się repre-
zentanci Polski. Pierwszy z nich, Ian 
Ashenden, uplasował się na 28. pozycji.
Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu, za-
powiedział, że Turniej Lotos Polish Open 
będzie miał kolejne odsłony. Gdzie zo-
stanie rozegrany w przyszłym roku? 
Jeszcze nie wiadomo.
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Na polu golfowym Sierra Golf Club k. 
Wejherowa zorganizowano turniej cha-
rytatywny, którego celem było zebranie 
funduszy na pokrycie kosztów wykona-
nia makiety Pomnika Poległych Stocz-
niowców. Impreza odbyła się z inicjaty-
wy Klubu Rotary International Gdańsk-
Sopot-Gdynia oraz zarządu organizacji 
Pracodawcy Pomorza.
Na polu Sierra Golf Club w Pętkowicach 
rozegrano XIV Charytatywny Golfowy 
Turniej Rotariański. Zawody zorganizował 
Klub Rotary International Gdańsk-So-
pot-Gdynia wraz z zarządem organizacji 
Pracodawcy Pomorza. Dochód z aukcji 
i loterii fantowej przeznaczono na po-
krycie kosztów ufundowania makiety 
Pomnika Poległych Stoczniowców, w ra-
mach projektu „Pomóżmy zobaczyć świat 
rękoma”.
Do tej pory Klub Rotary ufundował czte-
ry makiety prezentujące najsłynniejsze 
gdańskie zabytki. Ostatnią z nich, przed-
stawiającą m.in. Pomnik Poległych Stocz-
niowców, odsłonięto 31 sierpnia w czasie 
trwania obchodów 35. rocznicy podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych. Makieta 
dla osób niewidomych znajduje się na 
Placu Solidarności w Gdańsku.
Imprezie w Sierra Golf Club towarzyszyła 
aukcja gadżetów należących do wybit-
nych sportowców, prowadzona przez Ma-

teusza Kusznierewicza. Odbył się również 
pokaz kolekcji firmy Batycki, degustowano 
włoskie wina. Pobyt w Domu Klubowym 
umilił golfistom występ Agnieszki Babicz, 
która zaśpiewała z zespołem Rama 111. 
– Dzięki cyklicznym imprezom charyta-
tywnym możemy realizować naszą ro-
tariańską powinność, czyli nieść pomoc 
potrzebującym. Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim uczestnikom organizowanych 
przez nas wydarzeń dobroczynnych oraz 
sponsorom, dziękujemy im za hojność 
i okazane wsparcie – powiedział Andrzej 
Krzemiński, prezydent Rotary Club GSG.
Poniżej znajdują się nazwiska najlepszych 
w Turnieju Rotariańskim: Longest Drive 
(dołek nr 6 Magnus Eriksson, dołek nr 
3 Oliwia Ryszewska), Nearest to the pin 
(dołek nr 12 Karl af Schulten 2,39), kla-
syfikacja Stableford netto (1. Bengstrom 
Peter, 2. Pohl Leszek, 3. Pieńczewski Ma-
rian), klasyfikacja Strokeplay brutto (1. 
Leszek Sokołowski, 2. Tymoteusz Jankow-
ski, 3. Cicek Mustafa).
Najlepszym zawodnikiem w szeregach 
„Pracodawców Pomorza” okazał się Jan 
Łabas, prezes zarządu ALU International 
Shipyard Spółka z o.o. W ramach Akade-
mii Golfa najdalej piłkę posłał Jan Zacha-
rewicz, prezes zarządu Biura Doradztwa 
Ekonomicznego i Prawnego „Business 
Consultans” Sp. z o.o.

TEKST: Piotr Smoliński| ZDJĘCIE: Piotr Smoliński

jest stowarzyszeniem przedsię-
biorców i ludzi różnych zawodów 
z całego świata, które świadczy 
pomoc humanitarną, promuje 
wysokie normy etyczne w każdym 
zawodzie i pomaga budować do-
brą wolę i pokój na świecie. Misję 
Rotary spełnia 33 tys. klubów na 
całym świecie, posiadając 1.2 mln 
członków. Wszyscy członkowie 
kierownictwa Rotary szczebla mię-
dzynarodowego oraz lokalnego 
sprawują swe funkcje jako wolon-
tariusze. Rotarianie z własnych 
składek i dotacji założyli fundację, 
by wspierać projekty niosące po-
moc społecznościom lokalnym.

to największa i najstarsza organi-
zacja pracodawców, działająca na 
obszarze województwa pomor-
skiego. Posiada status organizacji 
reprezentatywnej, przez co ma 
bezpośredni wpływ na ustawo-
dawstwo w ramach konsultacji 
społecznych oraz dostęp do fun-
duszy unijnych. Zrzesza blisko 800 
firm o różnym profilu działalności. 
Misją organizacji jest długofalowy, 
dynamiczny rozwój gospodarczy 
Pomorza oraz podmiotów zrzeszo-
nych w organizacji. Celem wspól-
nego działania jest obrona intere-
sów pracodawców, reprezentowa-
nie ich wobec władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej oraz instytucji 
nadzorujących i kontrolujących 
przedsiębiorstwa.

RotaRy 
InteRnatIonal

PRacodawcy 
PomoRza

Z prawej Tomasz limon, dyrektor zarządzający organizacją Praco-
dawcy Pomorza, z lewej Antoni Wierciński, Strażnik Godła Roraty
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Jak to się stało, że zainteresował się Pan właśnie tą dyscypli-
ną sportu – golfem?

- Zacząłem grać w golfa dopiero w Polsce. Moje życie nie jest 
od dziecka związane z tym sportem. Idea, żeby zbudować 
pole golfowe, wyszła od mojego brata. Wówczas prowadzili-
śmy inny biznes, później sprzedaliśmy prowadzoną przez nas 
spółkę i wtedy narodził się ten pomysł. Grunt był tani, kupili-
śmy go zanim jeszcze Polska weszła do Unii Europejskiej i tak 
to wszystko się zaczęło. 

Od 6 lat jest Pan prezesem spółki, która zarządza polem gol-
fowym. łączy więc pan biznes ze sportem?

- Golf i biznes łączą się automatycznie. To jest sport, w którym 
trzeba przestrzegać etykiety. Tu nie potrzeba nawet dużo pie-
niędzy, ale potrzebny jest czas i głowa. 

Czy golf jest prestiżową dyscypliną sportu?

- W Polsce tak, ale na świecie to nieco inaczej to wygląda. Np. 
w Finlandii to po prostu sport dla każdego. I ja wszystkim tłu-
maczę, że golf jest nie tylko dla bogatych, nie tylko dla biznes-
menów, ale może grać w niego naprawdę każdy. Tymczasem 
w Polsce jest 38 milionów ludzi, a tylko niespełna 4 tys. to 
golfiści! A dla porównania w Szwecji na 9 mln osób gra ponad 
500 tys. A naprawdę nie jest to kosztowny sport – dla przykła-
du roczny pakiet, uprawniający do wejścia na pole golfowe 
przez cały rok, bez ograniczeń, to koszt ok. 2,5 tys. zł. Czyli 
miesięcznie wychodzi ok. 200 zł. A przecież karnet miesięczny 
na siłownię, uczestnictwo w jakimkolwiek klubie sportowym, 
kosztuje tyle samo lub więcej. To naprawdę sport nie tylko dla 
ludzi biznesu. 

Wcześniej mówił Pan, że golf łączy się nierozerwalnie 
z biznesem...

- Tak, bo jedno i drugie przenikają się nawzajem. Dla większo-
ści ludzi pierwsze zetknięcie się z golfem, pierwsza bytność na 
polu golfowym, ma miejsce podczas zorganizowanych imprez, 

np. podczas eventów integracyjnych. Wtedy mogą zobaczyć, 
jak to rzeczywiście wygląda, potem jest jakaś wieczorna gala 
– jest to trochę eleganckie, jest etykieta, powtarzam więc - do 
tego biznes pasuje fantastycznie. 

Dlaczego?

- Na co dzień, nawet podczas umówionych spotkań, zazwyczaj 

Z aNttIm PohjoNENEm, PrEZESEm SaNd VallEy comPaNy, BędącEj WłaścIcIElEm Pola gol-
FoWEgo W PaSłęku, roZmaWIa raFał korBut. 

ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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brakuje czasu. Załóżmy, że jest jakiś prezes dużej firmy, któ-
ry wciąż jest zapracowany. Gra w golfa, 18 dołków, zajmuje 
5 – 6 godzin! To bardzo dużo czasu, żeby się trochę poznać 
i na spokojnie porozmawiać o wielu sprawach, o których 
na co dzień nie ma okazji podyskutować. Do tego na polu 
golfowym jest atmosfera relaksu, odpoczynku, zabawy. I to 
wszystko sprzyja omówieniu wielu spraw, przedyskutowa-
niu, dojściu do porozumienia. To nie jest tak, że mieliśmy 
półgodzinne spotkanie, na którym zdążyliśmy powiedzieć 
zaledwie o kilku kwestiach. Podczas gry przeciwnik staje się 
kolegą, znajomym, z którym można dłużej i mniej oficjalnie 
porozumieć się. 

A zatem golf wpływa na relacje międzyludzkie, ułatwia 
poznanie się i porozumiewanie?

- Właśnie przez takie spotkania, przez ten czas, który można 
poświęcić na rozmowy nie tylko towarzyskie. 

Czy golfiści tworzą zgraną grupę? Czy bycie golfistą oznacza 
przynależność do pewnej – nazwijmy to – społeczności?

- Tak, szlifując swoje umiejętności, biorąc udział w rozmaitych 
turniejach dostaje się automatycznie taka „łatkę, pieczątkę”. 
I staje się częścią tej społeczności – grupy wspaniałych, cieka-
wych ludzi. Mogę to porównać do np. posiadania motocykla 
Harley Davidson. Biorąc udział w zlotach taki człowiek staje 
harleyowcem.

Czy golf w Polsce staje się coraz popularniejszy, czy coraz 
więcej osób chce w to grać?

- W Polsce mieszkam od 8 lat i jeśli spojrzymy na zarejestrowa-
nych zawodników to nie ma różnicy. A z drugiej strony Polski 
Związek Golfa i PGA (organizacja zrzeszająca zawodowców) 

podejmują coraz więcej działań, aby zachęcić jak najwięcej 
osób do zainteresowania się tym sportem. Problemem jest 
jednak za mała ilość pól golfowych dla zwyczajnych ludzi.

Dlaczego tak się dzieje?

- Z powodów formalnych. W Polsce są po prostu zbyt wysokie 
podatki dla właścicieli pól golfowych. Jest to jedyny kraj euro-
pejski, w którym panuje taka sytuacja. Podatek od nierucho-
mości od pola golfowego jest bardzo wysoki. A w Niemczech, 
Finlandii, Norwegii, całej Estonii, na Litwie, w Czechach, Wło-
chach – albo nie ma podatków, albo jest bardzo niski podatek, 
jak np. rolny w Polsce. A w tym kraju podatek liczony jest taki, 
jak przy prowadzeniu każdej innej działalności gospodarczej. 
Przy pełnowymiarowym polu golfowym właściciel musi rocz-
nie odprowadzić co najmniej pół miliona złotych podatku! To 
jest nielogiczne – pole golfowe nie jest fabryką, nie prowadzi 
się tu produkcji. To duże pole porośnięte trawą, o którą trzeba 
po prostu dbać. Tak długo, jak będzie taka sytuacja, nie będą 
powstawać pola golfowe dla przeciętnych ludzi, gdzie będa 
obowiązywać niższe ceny.
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W zawodach Sierra GC Championship 
2015 w Pętkowicach wystartowało po-
nad 200 zawodników. Wśród mężczyzn 
bezkonkurencyjny był Lech Sokołowski, 
drugie miejsce zajął Andrzej Bagiński, 
a trzecie Daniel Sadoch (klasyfikacja 
Strokeplay Brutto). 
Wśród kobiet zwyciężyła Oksana Wojt-
kiewicz Tuż za nią uplasowały się Ka-
tarzyna Bobińska i Anna Rydzykowska 
(także klasyfikacja Strokeplay Brutto). 
Sokołowski i Wojtkiewicz obronili tytu-
ły z zeszłego roku.
W klasyfikacji Stableford Netto, w gru-

pie podstawowej, wśród mniej zaawan-
sowanych, tryumfowała Zofia Stanzec-
ka, drugi był Jerzy Czuman, a trzeci 
Mariusz Sowa. Sklasyfikowano 83 za-
wodników, 7 nie ukończyło zawodów.
Zwycięzcy otrzymali piękne, prze-
chodnie puchary wykonane z krysz-
tału oraz nagrody rzeczowe. Jak po-
wiedział Sebastian Magrian, prezes 
Sierra Golf Club, weekendowy Turniej 
był niezwykle istotny dla wszystkich 
członków Klubu Sierra, którzy świetnie 
się bawili i rywalizowali w przyjaznej 
atmosferze.

Na Polu golFoWym SIErra golF cluB W PętkoWIcach k. 
WEjhEroWa, W dNIach 29-30 SIErPNIa 2015 roku, roZEgra-
No SIErra gc chamPIoNShIP 2015. NajlEPSI oBroNIlI tytuły.

TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: Piotr Smoliński

Od lewej Andrzej Bagiński, Lech Sokołowski i Daniel Sadoch.

Oksana Wojtkiewicz

Katarzyna Bobińska
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TEKST:  Justyna Siejka | ZDJĘCIA:  archiwum Creative Coop. architects.
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Pokaż mi swój dom…
 
Dobrze zaprojektowane wnętrze potrafi bez 
słów zdradzić, kim jest jego właściciel i odsłonić 
jego estetyczną wrażliwość. Odbija jego gust, 
zdradzając co lubi i jakie ma zainteresowania. 
W przypadku przedsiębiorców dbających o swój 
wizerunek, poziom wnętrz domowych ma nie-
bagatelne znaczenie. Może wzmocnić wizeru-
nek człowieka z klasą i podkreślić jego status 
społeczny i materialny, ale może też mu zaszko-
dzić. Coraz większa grupa polskich biznesmenów 
zdaje sobie sprawę z tej zależności i powierza 
aranżację swojego domu profesjonalistom – ar-
chitektom, projektantom i dekoratorom wnętrz.  
 
Tak jak markowy zegarek czy luksusowy samo-
chód, tak i wnętrza reprezentujące biznesmenów, 
stały się wyznacznikiem klasy i poziomu życia. 
Zaprojektowany indywidualnie dom jest esencją 
życia, służąc odpoczynkowi i refleksji, wytchnie-
niu od ogromnego pędu, w jakim przyszło nam 
funkcjonować. Szczęśliwie, powstał już w Polsce 
peleton dobrych architektów, prężnie działają-
cych na światowym poziomie, których można 
nazwać specjalistami od Wnętrz Premium. Do-
stępność luksusowych materiałów oraz rozwija-
jące się umiejętności projektantów, czynią z nich 
prawdziwych wirtuozów tej profesji. To ogromnie 
ważne, gdyż dobrze zaprojektowane wnętrze to 
cały szereg detali, materiałów, kompozycji – nie 
każdy umie stworzyć z tych elementów zachwy-
cającą i spójną całość.
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Architektka gwiazd
 
Mając swoich ulubionych doradców, trene-
rów i stylistów, ludzie biznesu i showbizne-
su mają także swoich osobistych architek-
tów. Jednym z najbardziej cenionych i pożą-
danych projektantów w Polsce jest obecnie 
Dominika J. Rostocka. To nie tylko architekt 
i projektant przestrzeni, ale także designer, 
mentor Szkoły Produkcji Wnętrz i Designu, 
założycielka Fundacji Art & Mind. W 2013 
roku jej „Rezydencja pod Dębami” została 
nagrodzona w Londynie tytułem Best Inte-
rior Design w prestiżowym konkursie Euro-
pean Property Awards. W ciągu 15 lat ka-
riery zawodowej zrealizowała kilkaset pro-
jektów wnętrz w Polsce i za granicą. Spe-
cjalizuje się w kompleksowej aranżacji luk-
susowych domów i rezydencji, zajmuje się 
również konserwacją zabytków. Znakiem 
rozpoznawczym jej realizacji są oryginalne 
detale oraz dopracowane nastroje wnętrz, 
kreowane przez nią z niespotykaną pasją. 

 

Dominika J. Rostocka uważa, że nie sztuką 
jest kupić i postawić w swoim domu prze-
niesione wprost z salonów meblowych go-
towe koncepcje. Cechą najlepszych wnętrz 
jest obecność w nich autorskich rozwiązań, 
mebli i indywidualnych elementów deko-
racyjnych, a także artystycznych detali na-
dających wnętrzu charakteru. Najlepiej, 
aby były każdorazowo zaprojektowane „na 
miarę”, ozdobione unikalnymi elementami 
projektowanymi specjalnie pod konkretną 
realizację oraz zdobione najwyższej klasy 
malarstwem i sztuką. Takie właśnie są re-
alizacje projektantki - dopracowane w naj-
mniejszym detalu, nie tylko pod względem 
technicznym, materiałowym, ale przede 
wszystkim pod względem nastroju i przeka-
zu, jaki jej wnętrza wyrażają.
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Wybierz luksus i indywidualizm
 
„Każde wnętrze jest inne, ma inną hi-
storię i potrzeby. Projektując, zawsze 
zwracam ogromną uwagę na to, aby 
odpowiadało ono indywidualnemu sty-
lowi życia, temperamentom czy aspira-
cjom właścicieli oraz aby wprowadzało 
do ich życia elementy, dzięki którym od-
czują swoją wyjątkowość”, mówi Domi-
nika J. Rostocka. „Wygodnie mieszkać” 
-  to podstawowa potrzeba każdego 
człowieka, ale „pięknie mieszkać” - to 
już potrzeba wewnętrzna koneserów 
i znawców wyrafinowanych rozwiązań. 
Tworząc w swoim domu piękne wnę-
trza, dajemy sobie kolejny powód do 
bycia dumnym ze swojego życia i swo-
ich osiągnięć. A to sprawia, że dostaje-
my skrzydeł do dalszego działania, czu-
jemy życiową satysfakcję. Wchodzimy 
też na wyższy poziom wtajemniczenia 
w zakresie aranżacji luksusowych wa-
runków życia i zaczynamy być gotowi na 
odkrywanie szlachetnych materiałów 
wykończeniowych i dekoracji. Należą do 

Sztuka dodaje 
wnętrzom charakteru
 
Staje się we wnętrzu kropką nad „i”. 
Wnętrze bez dobrego obrazu sprawia 
wrażenie niekompletnego i bezduszne-
go. Musimy pamiętać, że dzieło tworzy 
przestrzeń, nadaje jej unikalnego cha-
rakteru. Efekt dobrze dobranych dodat-
ków i dekoracji, spięty odpowiednimi 
przekazami płynącymi z  elementów ar-
tystycznych zachwyca. „Tylko pełne wnę-
trza można nazwać skończonymi” twier-
dzi D. Rostocka, która jest propagatorką 
doboru do wnętrz oryginalnych obra-
zów, grafik, rzeźb, będących nieodzow-
nymi elementami budowania nastroju. 
 
Warto pamiętać, że pięknie zaprojekto-
wane przestrzenie, dopełnione dziełami 
sztuki, istotnie podnoszą wartość inwe-
stycji, jakimi są domy i rezydencje. Od-
powiednio dobrana kolekcja sztuki jest 
idealną formą inwestycji - od lat obser-
wuje się wzrostowe wartości cenionych 
artystów. Podobnie jest z profesjonalnie 
zaprojektowanymi wnętrzami. One nie 
poddają się tak łatwo upływowi czasu. 
Takie wnętrza bardzo łatwo odnowić, 
odświeżyć i szybko przearanżować, 
przez co latami będą sprawiać wrażenie 
świeżych i na czasie.Miło poinformować iż od 1 września działamy również na terenie trójmiasta 

- Dominika J. Rostocka i Dariusz Paweł Modzelewski - www. rostocka.pl

nich ręcznie wykonane elementy deko-
racyjne takie jak płaskorzeźby , rzeźby 
czy malarstwo. To one podnoszą war-
tość i wyraz artystyczny wnętrza. Sztuka 
jest bowiem jednym z najbardziej efek-
tywnych i ekskluzywnych sposobów na 
spersonalizowaną dekorację wnętrz.  
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Działający w Polsce deweloperzy rozpo-
częli w lipcu budowę 6658 mieszkań - to 
o 4,2 proc. więcej niż rok temu. Liczba 
pozwoleń na przyszłe budowy również 
wzrosła (o 2,7 proc.). 
W okresie sierpień 2014 r. – lipiec 2015 
r. deweloperzy rozpoczęli budowę pra-

wie 80 tys. mieszkań, co jest wartością 
większą o 27 proc. od tej zanotowanej 
rok temu i o 2 proc. od tej sprzed mie-
siąca. Tak dużo mieszkań deweloperzy 
nie budowali nigdy w historii polskie-
go rynku mieszkaniowego. Łączy się to 
z rekordową sprzedażą nieruchomości 

w wielu firmach. W pierwszym półroczu 
2015 r. dziesięciu największych dewelo-
perów notowanych na GPW sprzedało 
ponad 6,7 tys. mieszkań. Trzy najwięk-
sze firmy (Robyg, Budimex Nierucho-
mości i Dom Development) zanotowały 
sprzedaż przekraczającą tysiąc lokali.  

Kolejne reKordy 
aktYwności deweloPerów
79,7 tyS. roZPocZętych BudóW I 84,2 tyS. otrZymaNych PoZWolEń Na kolEjNE BudoWy - 
takIEgo roku dEWEloPErZy NIE mIElI od daWNa. lIPIEc Był kolEjNym mIESIącEm WySokIEj 
aktyWNoścI FIrm dZIałających W BraNży mIESZkaNIoWEj, którE WyraźNIE WIErZą, żE Po-
Pyt Na mIESZkaNIa utrZyma SIę Na WySokIm PoZIomIE PrZEZ kolEjNE kWartały.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: pixabay.com
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Co więcej, dane GUS wska-
zują, że deweloperzy wierzą 
w podobny poziom sprzedaży 
w kolejnych kwartałach i mie-
siącach. Świadczyć o tym może 
największa od ponad trzech lat 
liczba pozwoleń na budowę, 
jaką im wydano. Przez ostat-
nich 12 mies. było to 84,2 tys. 
pozwoleń, o ponad jedną pią-
tą więcej niż w analogicznym 
okresie rok temu i o 0,3 proc. 
więcej niż miesiąc temu.
Od kilku miesięcy spada jedy-
nie liczba mieszkań oddanych 
do użytkowania. W ostatnich 
12 mies. było to 56,7 tys., o 2,9 
proc. mniej niż rok wcześniej. 
Na efekty ożywienia w liczbie 
oddawanych klientom kluczy 
musimy jeszcze poczekać, bo-
wiem budowa bloku mieszkal-
nego trwa przeciętnie około 
dwóch lat. Patrząc z tej strony 
należy oczekiwać, że ze wzro-
stem liczby mieszkań oddawa-
nych do użytkowania będziemy 
mieli do czynienia od wiosny 
przyszłego roku.
Boom na rynku mieszkanio-
wym z jednej strony bierze się 
z dobrej sprzedaży mieszkań, 
a z drugiej ze sprzyjających 
okoliczności makroekonomicz-
nych w postaci najniższych stóp 
procentowych w historii. Niskie 
stopy z jednej strony zachęcają 
inwestorów do zaciągania kre-
dytów, a z drugiej sprawiają, 
że wielu zamożnych klientów 
rezygnuje z lokowania swoich 
środków w bankach na rzecz 
poszukiwania alternatywnych 
sposobów rozmnażania pie-
niędzy i trafiają m.in. na rynek 
nieruchomości, co generuje 
zwiększony popyt.
Sytuacja taka nie będzie jednak 
trwała wiecznie. Stopy procen-
towe prędzej czy później wzro-
sną i sytuacja może zacząć się 
odwracać. Gdy popyt będzie 
mniejszy od podaży dewelo-
perzy napotkają na problemy 
ze sprzedażą wybudowanych 
mieszkań i może dojść do ob-
niżki cen.

Zakorzeniona w tradycji budowlanej uroczy-
stość to znak, że budowa Galerii Metropolia 
wkracza w ostatnią fazę. Pierwsi klienci od-
wiedzą nowe centrum handlowe już we wrze-
śniu 2016 roku. 
Uroczyste zawieszenie wiechy miało miejsce 
na dachu Galerii Metropolia i towarzyszył 
mu premierowy pokaz wirtualnego spaceru 
po wnętrzach Galerii oraz prezentacja z po-
szczególnych etapów powstawania inwestycji. 
Wśród zaproszonych gości obok inwestora, 
partnerów i osób zaangażowanych w budo-
wę, znaleźli się także przedstawiciele władz 
województwa Pomorskiego i miasta Gdańska 
oraz przyszli najemcy. 

- W skład inwestycji wchodzi również układ 
drogowy wokół Galerii, wykonywany we 
współpracy z gminą oraz Urzędem Marszał-
kowskim oraz rewitalizacja potoku Strzyża, 
która zapewni mieszkańcom Dolnego Wrzesz-
cza bezpieczeństwo powodziowe - powiedział 
Bogdan Górski, Prezes Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego Górski. - Bardzo ważnym elemen-
tem inwestycji jest również powstające w są-
siedztwie osiedle Browar Gdański, które w czę-
ści mieszkalnej obejmie 740 apartamentów.

Galeria Metropolia razem z innymi inwesty-
cjami w tej części dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz, 
stworzy zupełnie nową tkankę miasta. Na 
terenie osiedla Browar Gdański powstanie 
kompleks Browar Kulturalny, w którym znaj-
dzie się sala koncertowa na 1000 miejsc sie-
dzących, restauracje i kawiarnie, a także Mini 
Browar wraz z muzeum. W podziemiach na-
tomiast inwestor zaplanował niespotykany na 
Trójmiejską skale kompleks term z saunami 
i basenami.
Galeria Metropolia zaoferuje swoim klientom 
i najemcom ponad 34 tys. mkw. powierzchni 
i będzie jednym z najlepiej skomunikowanych 
centrów handlowych na Pomorzu. W galerii 

na czterech poziomach przewidziano łącznie 
ponad 100 lokali i stoisk handlowych oraz 
usługowych. Umowy najmu z przyszłymi na-
jemcami podpisano już na ponad 20 000 m2 
powierzchni obiektu, a całość oddana będzie 
do użytku w przyszłym roku. 
Galeria Metropolia to inwestycja Przedsię-
biorstwa Budowlanego Górski realizowana 
przez spółkę celową Centrum Hevelius. Agen-
tem komercjalizującym Galerię Metropolia 
jest firma DTZ.

zawiSŁa wiecha 
na galerii metroPolia
Po NIESPEłNa dWóch latach od momENtu roZPocZęcIa Prac 
BudoWlaNych I WBIcIa PIErWSZEj łoPaty, Na dachu galErII mE-
troPolIa ZaWISła tZW. WIEcha. WydarZENIE to WIEńcZy kolEjNy 
EtaP BudoWy ProjEktu rEalIZoWaNEgo W gdańSku WrZESZcZu. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Ogrody japońskie urzekają elegancją 
i naturalnością. Sztuka ich tworzenia 
zaczęła rozwijać się setki lat temu na 
Dalekim Wschodzie, gdzie wypielęgno-
wane ogrody miały uspokajać i ułatwiać 
mnichom medytację. 
I do dziś trudno byłoby znaleźć inny typ 
ogrodu, który tak relaksuje i sprawia, że 
odrywamy się od codzienności, wkra-
czając wszystkimi zmysłami w mistyczny 
świat natury. 
Styl, w jakim projektowane są japoń-
skie ogrody, przetrwał do dziś i stał się 
inspiracją do tworzenia malowniczych 
zakątków nie tylko przy domach jedno-
rodzinnych, ale także osiedlach miesz-
kaniowych. Właśnie taki malowniczy 
dziedziniec znajduje się w kompleksie 
mieszkaniowym Altoria Apartamenty. 
Pełna równowaga pomiędzy prostotą 
a zaawansowaną technologią oraz mię-
dzy estetyką a funkcjonalnością to idee, 
które przyświecały projektantom zloka-
lizowanej w Gdyni, przy ulicy Strzelców 
Altorii. Kameralna zabudowa połączona 
została wnętrzem ogrodu zainspirowa-
nego dalekowschodnią filozofią. 
Niepowtarzalny klimat tworzą kompo-
zycje kamieni o łagodnych kształtach 
symbolizujących trwałość przyrody oraz 
nietuzinkowa mała architektura. Ory-
ginalnie uformowana zieleń łączy się 

z malowniczymi ścieżkami i alejkami. 
Przestrzeń ogrodu japońskiego powinna 
harmonijnie przenikać się z prywatną 
przestrzenią mieszkania. Uzyskanie ta-
kiego efektu umożliwia jedynie idealna 
kompozycja ogrodu z otoczeniem. Pro-
jektantom Altorii udało się to uzyskać 
poprzez niską zabudowę, której lekkość 
zapewniły jasna kolorystyka elewacji 
i szlachetne materiały wykończeniowe. 
Tafle szkła wśród zieleni dziedzińca do-
pełniły całości, nadając jednocześnie 
wysublimowanej elegancji.
Prestiż inwestycji podkreśla prywatna 
sala fitness wyposażona w różnorodne 
urządzenia do treningu. 

Obecnie trwa budowa drugiego etapu 
inwestycji. Jak zapewniają projektanci 
z Grupy Inwestycyjnej Hossa standard 
nowej Altorii jest kontynuacją jakości 
znanej z pierwszej realizacji.

harmoNIa I ProStota domINują W EStEtycE jaPońSkIch ogro-
dóW W Stylu ZEN. jak od WIEkóW PoWtarZają mędrcy Z da-
lEkIEgo WSchodu - ZEN to Potęga...

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Hossa
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OSIEDLOWE 
przyjemności
oSIEdlE mIESZkaNIoWE INSPIroWaNE StylEm SkaNdyNaW-
SkIm PoWStajE Na gdańSkIm ujEścISku. taloSI ZNacZy Po 
FIńSku „tWój dom". 

Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć 
się domową atmosferą wspólnie z rodzi-
ną i przyjaciółmi, korzystając z wyjątko-
wych rozwiązań. Na osiedlu powstanie 
Kids Club i zielona strefa piknikowa. 
Nowa inwestycja Ekolanu jest realizo-
wana w Gdańsku, u zbiegu ulicy Świę-
tokrzyskiej z aleją Vaclava Havla. Należą 
one, wraz z Trasą WZ, do systemu dróg 
całkowicie przebudowanego w ostat-
nich latach. W ten sposób Ujeścisko 
zyskało szybkie połączenie z centrum 

Gdańska oraz obwodnicą. Atutem no-
wego osiedla będzie również bliskość 
pętli tramwajowej (250 m) oraz przy-
stanków autobusowych. W pobliżu TA-
LOSI znajdują się przedszkola i szkoły. 
Nie brakuje również sklepów czy punk-
tów usługowych. 
W najbliższym sąsiedztwie będzie moż-
na skorzystać z terenów rekreacyjnych, 
funkcjonalnie zagospodarowanych pod 
kątem aktywnego wypoczynku. Kilkaset 
metrów od osiedla znajduje się otoczo-

ny zielenią zbiornik wodny Augustow-
ska, przy którym przebiegają alejki spa-
cerowe i ścieżki rowerowe. Są też plac 
zabaw i zewnętrzna siłownia. 
– Wygodna lokalizacja to jedno. Pracu-
jąc nad tą ofertą, bardzo dużo uwagi 
poświęciliśmy rozwiązaniom na samym 
osiedlu, dzięki którym mieszkańcy będą 
mogli wygodnie spędzać czas z najbliż-
szymi i przyjaciółmi. Dlatego stworzymy 
dla nich zieloną strefę piknikową, z alta-

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Ekolan
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ZAINTERESOWANIE ideą TRWA
IdEa to NoWE oSIEdlE mIESZkaNIoWE Z FuNkcją uSługoWą rEalIZoWaNE PrZEZ dEWElo-
PEra Euro Styl Na PoNad 4-hEktaroWym tErENIE, ZajmoWaNym jESZcZE kIlka lat tEmu 
PrZEZ mIędZyNarodoWE targI gdańSkIE. 

nami, meblami ogrodowymi czy zacisznymi 
miejscami, w których będzie można sobie 
posiedzieć i poczytać – zapowiada Magda-
lena Reszkowska-Ustarbowska, pełnomoc-
nik Zarządu EKOLANU. – W jednym z bu-
dynków powstanie natomiast Kids Club, 
edukacyjna sala zabaw, gdzie dzieci pod 
okiem rodziców będą mogły się spotykać, 
bawić i integrować.
Kids Club będzie dostępny tylko dla miesz-
kańców osiedla. Pod względem architek-
tonicznym skandynawskie inspiracje wi-
dać w stonowanej kolorystyce budynków 
i aranżacji części wspólnych, w tym jasnych 
stref wejściowych i korytarzy. W ofercie 
nowego osiedla znajdują się funkcjonalne 
mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe, o powierzch-
ni od 36 do 86 metrów kwadratowych. 
Mieszkańcy będą mogli korzystać z miejsc 
parkingowych w hali garażowej, do której 
zjadą cichobieżnymi, przeszklonymi winda-
mi. Pierwszy etap TALOSI, w tym mieszka-
nia dostępne w ramach programu MDM, 
ma być gotowy do odbioru w II kwartale 
2016 roku.

Jednym z wyróżników tej inwesty-
cji jest atrakcyjne zagospodarowa-
nie otwartej przestrzeni publicznej 
oraz jej współtworzenie przez pol-
skich artystów: malarzy, grafików, 
fotografów czy rzeźbiarzy, którzy 
ozdobią elewacje, a także włączą się 
w projektowanie małej architektu-
ry. Zgodnie z założeniami dewelo-
pera osiedle ma być zaprzeczeniem 
nudy i zwyczajności, ma tętnić ży-
ciem i skupiać ludzi, zapraszać ich 
do wspólnego przebywania w cieka-
wie zaprojektowanej i - co istotne - 

otwartej przestrzeni publicznej.
Ponadto inwestycja będzie się wy-
różniać pod wieloma względami, 
m.in. awangardową i oryginalną 
architekturą, a także licznymi udo-
godnieniami dla mieszkańców oraz 
nowoczesnymi rozwiązaniami ener-
gooszczędnymi. Przykładowymi 
technicznymi rozwiązaniami zasto-
sowanym w IDEI są higrosterowana 
wentylacja mechaniczna, ledowe 
oświetlenie czy systemy automatyki 
służące sterowaniu instalacją grzew-
czą w mieszkaniu. Nowoczesne udo-

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Eurostyl
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godnienia przełożą się zapewne nie tyl-
ko na komfort przyszłych mieszkańców, 
ale również na niższe rachunki i stan 
środowiska. 
Sprzedaż mieszkań pierwszego z bu-
dynków osiedla rozpoczęła się w lipcu 
i - jak informuje Andrzej Przybek, dyrek-
tor sprzedaży Grupy Kapitałowej EURO 
STYL - oferta spotkała się z dużym za-
interesowaniem: Pierwszy budynek zo-
stał sprzedany już w blisko 20%. 
- Zainteresowanie IDEą przerosło nawet 
nasze oczekiwania – dodaje Andrzej 
Przybek. - Potwierdza to fakt, że dbałość 
o jakość produktu, wysoki standard ob-
sługi Klienta i nasz stosunek do otocze-
nia (brak grodzenia osiedla), a zarazem 
deklaracja i działanie zgodnie z progra-
mem wartości „Jesteśmy Fair” – mają 
pozytywny wpływ na poziom sprzeda-
ży. Ponadto wszystkie mieszkania znaj-
dujące się w IDEI są bardzo przemyśla-
ne pod względem aranżacyjnym. Oferta 
jest zróżnicowana, dlatego też sprzedaż 
rozkłada się proporcjonalnie - zarówno 
mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe cieszą się 
sporym zainteresowaniem.
Prace na placu budowy rozpoczęły się 
w lipcu br. Aktualnie trwają prace zwią-

zane z realizacją stanu „0” budynku B1. 
- Powinniśmy je zakończyć za około sie-
dem miesięcy – informuje Radosław 
Serocki, dyrektor zarządzający w firmie 
Arbud – Nieruchomości Budownic-
two, będącej generalnym wykonawcą 

IDEI. - Niebawem rozpoczną się też 
prace budowlane związane z uzbroje-
niem terenu. Mieszkania zlokalizowane 
w pierwszym budynku realizowanym na 
ternie osiedla będą gotowe do odbioru 
w I kwartale 2017 roku.

Letnie spotkanie klubu „Marka jest ko-
bietą”, na którym podsumowano pierw-
sze półrocze działalności zorganizowano 
się w przyjaznej atmosferze osób, które 
osiągnęły lub są bliskie osiągnięcia suk-
cesu zawodowego. Oficjalna część miała 
miejsce się we wnętrzach Hotelu Posej-
don i składała się z podsumowania dzia-
łalności, przywitania nowych członków, 
poznania partnerów z całego kraju oraz 
umocnienia więzi miedzy uczestnikami 
spotkania. 
-Spotkania „Marka jest kobietą” sprzyja-

ją lekkości poznawania nowych, pełnych 
pozytywnej energii kobiet, które nie boją 
się wyzwań.Wiedza, jaką wynoszę z każ-
dej rozmowy, z każdego spotkania jest 
niezwykle wzmacniająca. Spotkania " 
Marka jest Kobietą" uświadamiają, że siła 
kobiet jest  ogromna, ich determinacja 
i radość czerpana z kolejnych stawianych 
przed sobą celów jest niezwykle zaraźli-
wa – mówi Monika Liszewska, cukiernia 
Sowa.
Gościem specjalnym była Karolina Ka-
rolczak – ekspertka najważniejszych 

wydarzeń związanych z marketingiem, 
coach, wykładowa Silesian International 
Business School, autorka wielu publikacji 
związanymi ze sprzedażą i marketingiem. 
Część integracyjna odbyła się w restaura-
cji Winestone, ulokowanej w Hotelu Po-
sejdon. Członkowie klubu zostali zapro-
szeni na spotkanie z sommelierem oraz 
degustację win i serów. Piękny wystrój 
i aranżacja Winestone sprawiła, że Kobie-
ty na Fali do późnych godzin wieczornych 
dyskutowały o działalności klubu oraz roli 
kobiet w biznesie i życiu.

rEStauracja WINEStoNE W hotElu mErcurE PoSEjdoN 
gdańSNa jEdEN dZIEń ZamIENIła SIę W cENtrum koBIEcEgo 
BIZNESu. WłaśNIE tam ZorgaNIZoWaNo  SPotkaNIE kluBu 
„marka jESt koBIEtą”, którEgo cElEm jESt WSPIEraNIE 
oraZ ZrZESZaNIE koBIEt, którE NIE Boją SIę WyZWań.

TEKST: Jakub Rewiński | ZDJĘCIE: Michał Pawłowski, Collab Studio
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Zarząd obiektu podał dokładne liczby 
widzów, koncertów i wydarzeń sporto-
wych, które robią piorunujące wraże-
nie. W samym piątym roku działalności 
Ergo Arena może pochwalić się aż 132 
imprezami, które śledziło ponad 400 
tys. widzów. Największą zaś popular-
nością cieszyły się wspomniane fina-
ły Ligi Światowej w siatkówce w 2011 
(ok. 100 tys. osób), Mistrzostwa Świata 
w siatkówce z roku 2014 (ok. 70 tys. 
osób) i pokaz Disney On Ice (35 tys. 
osób).
- Historycznym wydarzeniem były 
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekko-
atletyce Sopot 2014, uznane najlep-

szą imprezą lekkoatletyczną globu! To 
świadczy  tym m.in. o tym, jak wielo-
funkcyjnym, przemyślanym i dobrze 
zaprojektowanym obiektem jest ERGO 
ARENA – wspomina Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu.
Oprócz wyjątkowych wydarzeń spor-
towych, hala gościła w swoich progach 
gwiazdy największego formatu, które 
wcześniej Polskę omijała, ze względu 
na brak odpowiedniego miejsca. Ergo 
Arena pozwoliła na organizację tak 
wielkich wydarzeń, a na scenie mo-
gli zagrać – Lady Gaga, Lenny Kravitz, 
Sting, Ozzy Osbourne, Iron Maiden 
i wielu innych.

ogromNa hala WIdoWISkoWa uSytuoWaNa Na graNIcy gdańSka I So-
Potu18 SIErPNIa oBchodZIła 5-lEcIE SWojEgo IStNIENIa. PodcZaS BlISko 
500 ImPrEZ, około 2 mIlIoNóW WIdZóW mogło Na żyWo ZoBacZyć tam. 
FINał lIgI śWIatoWEj W SIatkóWcE, koNcErt lady gagI oraZ lIcZNE targI 
I koNFErENcjE.

TEKST: Jakub Rewiński | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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W wernisażu, będącym jednocześnie 
inauguracją Zbrojowni Sztuki, uczest-
niczyła Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Małgorzata Omi-
lanowska. Nagrodzono najlepszych 
dyplomantów. Nagrodę główną (20 
tys. zł) – ufundowaną przez rektorów 
wszystkich uczelni, otrzymał Kamil Ko-
curek z ASP w Katowicach. 
Laureat nagrody głównej wykonał 
w ramach dyplomu grafikę pt. "Topo-
grafia wojny". To wstrząsający obraz 

wojny z perspektywy jej organizatorów 
i beneficjentów. 
Poza nagrodą rektorów ASP, młodzi 
dyplomanci zostali też w uhonorowani 
innymi nagrodami. Otrzymali je: Kata-
rzyna Dyjewska z ASP w Warszawie za 
pracę "Puste miasto" - nagroda Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (15 tys. zł); James Sierżęga z ASP 
w Krakowie za pracę "Ultima Thule" 
- nagroda Marszałka Województwa Po-
morskiego (8 tys. zł); Magdalena Pela 
z ASP w Gdańsku za pracę graficzną 

"All-over. Struktura tłumu" - nagroda 
Prezydenta Miasta Gdańska (8 tys. zł), 
Karolina Zaborowska z ASP w Łodzi za 
pracę "Megalopolis - terror cywilizacji 
" - nagroda Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS (10 tys. zł).
Obecna na wernisażu minister Mał-
gorzata Omilanowska stwierdziła, że 
„parę rzeczy pokazanych na tej wysta-
wie jest tak pięknych, iż nie bałaby się 
zawieźć ich do najlepszych galerii na 
świecie”.

- Ta wystawa pokazuje, że wy 
swoją twórczością wpisujecie 
się tak naprawdę jakościowo 
w najlepsze zjawiska artystycz-
ne Europy. Tu się nie ma cze-
go wstydzić. Wy jesteście na-
prawdę w stanie pokazywać te 
rzeczy, które tutaj wystawiacie 
w znacznie wyżej lokowanych 
w tzw. hierarchii miejscach 
sztuki” – tak szefowa resortu 
kultury zwróciła się do auto-
rów prac.
Minister stwierdziła też, że 
w jej odczuciu młode poko-
lenie, które weszło kilka lat 
temu do zawodu, potrafi się 

w dużym procencie dobrze znaleźć 
w rzeczywistości ekonomicznej.
Wystawa "Najlepsze dyplomy ASP 
2015" urządzona została na parterze 
zabytkowej Wielkiej Zbrojowni, która 
należy do ASP w Gdańsku. W Zbro-
jowni, która przez długie lata służyła 
jako przestrzeń handlowa, kończy się 
właśnie remont i modernizacja, które 
przystosowują to miejsce do użytku 
artystów. Gdańska ASP chce wykorzy-
stywać wnętrze do urządzania wystaw 
i innych działań artystycznych.

Minister Kultury 
na gdańskim wernisażu
ku radoścI gdańSZcZaN I PrZyjEZdNych ZoStało otWartE 
PrZEjścIE mIędZy targIEm WęgloWym a ulIca PIWNą Pro-
WadZącE PrZEZ PartEr WIElkIEj ZBrojoWNI. mało tEgo - 
W jEj ZaBytkoWEj PrZEStrZENI możNa oglądać WyStaWę 
Pt. „NajlEPSZE dyPlomy akadEmII SZtuk PIękNych 2015”.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Wiesław Malicki

Pomorski Klub Biznesu nie zwalnia 
i po raz kolejny organizuje spotkanie, 
na którym porusza tematykę kom-
petencji miękkich. Mini konferencja 
odbyła się 18 sierpnia w Pomorskim 
Parku Naukowo – Technologicznym 
w Gdyni.

Spotkanie rozpoczęło się od przy-
witania członków konferencji oraz 
prelegentów. Jako pierwsza swój 
wykład na temat zmian w normach 
ISO przedstawiła Aneta Sawicka,spe-
cjalistka ds. certyfikacji systemów ISO 
w BSI (British Standards Institution) 
Group Polska. O relacjach miedzy pra-
cownikiem, a pracodawcą opowiadał 
natomiast Lech Rychliński, prezes 
Rocket Studio, który zajmuje się do-
radztwem, analizą i projektowaniem 
oraz prowadzeniem projektów IT.
O tym, ze dress code nie musi być 
nudny przekonywała natomiast Mo-
nika Staniecka -  specjalistkę z dzie-
dziny dress code, biznesowego sa-
voir – vivre i psychologii kolorów. 
Założyciel i dyrektor zarządzający Alte 
Media - Łukasz Chołyst, który od lat 

współpracuje z Google podczas swo-
jej prelekcji opowiedział o 11 cennych 
wskazówkach, które mają pomóc po-
zyskać klienta w sieci.
Po prekcjach zorganizowano poczę-
stunek, a każdy mógł podejść do spe-
cjalistów i osobiście uzyskać odpo-
wiedź na nurtujące pytania.

Biznes 
nie ma 
wakacji

TEKST: Jakub Rewiński
ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Impreza ma charakter otwarty, organi-
zatorzy zakładają uczestnictwo różnych 
artystów trudniących się zarówno sztu-
kami pięknymi, jak i użytkowymi (szero-
ko pojętym designem). Co ważne, udział 
w targach jest całkowicie bezpłatny – 
wystawcy nie poniosą żadnych opłat. 
Artyści, którzy chcieliby wziąć udział 
w imprezie, powinni do końca sierpnia 
przesłać wypełniony formularz zgłosze-
niowy (dostępny na stronie www.targi-
sztuki.pl) na adres: 
zgloszenia@targi-sztuki.pl.

Targi Sztuki, Designu i Idei będą pierw-
szą imprezą w Trójmieście poświęconą 
sztuce zorganizowaną na tak szeroką 
skalę. Podczas wydarzenia nie tylko bę-
dzie można obejrzeć prace artystów, ale 

także je kupić. W ramach imprezy orga-
nizatorzy przewidzieli również interesu-
jące warsztaty i wykłady. Wstęp na targi 
oraz wszystkie atrakcje będą dla odwie-
dzających bezpłatne. 

Targi organizowane są przez dewelo-
pera EURO STYL,  przy współudziale 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Międzynarodowych Targów Gdańskich 
oraz wydawcy Dziennika Bałtyckiego, 
czyli Grupy Polska Press. Organizatorzy 
zapraszają odwiedzających 19 i 20 wrze-
śnia między godz. 10 a 16, do hali nr 5 
znajdującej się przy ulicy Droszyńskiego 
w Oliwie.

Więcej informacji o imprezie znajduje 
się na stronie www.targi-sztuki.pl.

Targi Sztuki, Designu i Idei
W PrZEdoStatNI WEEkENd WrZEśNIa W gdańSku, Na tErENach, którE kIEdyś ZajmoWały 
mIędZyNarodoWE targI gdańSkIE, a dZISIaj rEalIZoWaNE jESt oSIEdlE IdEa, BędZIE mIało 
mIEjScE WyjątkoWE WydarZENIE - targI SZtukI, dESIgNu I IdEI. 

TEKST: Jakub Rewiński
ZDJĘCIE: materiały prasowe

Co może być przyczyną? 
I tu sprawa się zaczyna. 
Odpowiedź na to pytanie to podstawa 
rozwiązania problemu. Oczywiście w ar-
tykule nie dam Wam złotego środka, gdyż 
przyczyn problemów trawiennych jest 
zbyt dużo, ale wskaże kierunek działania. 
Trawienie zaczyna się od góry do dołu i każ-
dy element układu pokarmowego można 
uznać za potencjalnego winowajcę. Naj-
częstsze przyczyny zaburzeń trawienia to: 
- chaos w codziennym menu, pole-
gający na braku regularności jedze-

nia, wrzucaniu w siebie przypad-
kowych przekąsek, prowadzący do 
„przeciążenia” układu pokarmowego 
- brak odpowiedniej ilości i jakości pły-
nów – spożywanie zbyt dużej ilości słod-
kich napojów (soki, cola, kompoty itp.) 
będzie prowadziło do wzdęć poprzez 
jelitową fermentacje cukrów zawartych 
w napojach, zbyt mała ilość płynów 
tj. woda często prowadzi do zaparć. 
- nietolerancje pokarmowe 
- zbyt małe wydzielanie kwasu żołąd-
kowego (Hipochlorhydria)- kwas solny 

WZdęty BrZuch, Zgaga, odBIjaNIa I ProBlEmy Z WyPróżNIE-
NIEm, to dość cZęStE oBjaWy do których WIękSZość Z WaS 
Zdążyła SIę już PrZyZWycZaIć. a tym cZaSEm ZBagatElIZo-
WaNIE Ich możE mIEć PoWażNE koNSEkWENcjE ZdroWotNE.

w żołądku decyduje 
o dalszym procesie 
trawienia odpowia-
da za przyswajanie 
żelaza, wapnia, cyn-
ku witamin z grupy 
B i zapobiega prze-
rostowi bakterii.
Co zrobić?
Po pierwsze udać 
się do lekarza i/lub 
dietetyka. Można 
wykonać testy na 
nietolerancję pokarmowa a inne badania 
podpowie lekarz lub dietetyk. Rozwiąza-
niem może być umiejętnie zastosowana 
dieta eliminacyjna. 

ANNA SłOMKOWSKA 
dietetyk medyczny i sportowy
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Doświadczenie zdobywał Pan w hotelu Sheraton w Sopocie 
i restauracji Maaemo w Oslo.  Wcześniej był Pan określany 
jako specjalista od "kuchni żuławskiej". W Białym Króliku 
serwuje Pan więc potrawy, które udało się poznać podczas 
tak wszechstronnych doświadczeń?
 
- W pewien sposób tak właśnie jest. Kuchnia białego Królika 
jest to zbiór moich doświadczeń zdobywanych za granicą, 
ale wyłącznie jeśli chodzi o techniki. Bardziej mnie fascynuje 
przekształcanie produktów, które od dziecka miałem na wy-
ciągniecie ręki, niż sprowadzanie przeróżności z odległych za-
kątków świata.
 W naszej restauracji polentę robimy więc z kaszy manny i mąki z  
żołędzi, zamiast podawać mozzarellę, sami  fermentujemy  twa-
róg z Nowego Dworu gdańskiego a zamiast serwować lody wani-
liowe wolimy aromatyzować lody z kwaśnej śmietany jałowcem. 
Jestem przekonany, że z odrobiną kreatywności produkty, które 
daje nam nasza rodzima produkcja wystarczą do stworzenia 
widowiskowej i smacznej kuchni.
Jeśli chodzi o kuchnię żuławską to muszę podkreślić, że jako 
kuchnia regionalna praktycznie została ona już zatracona.
Taka kuchnia stanowi także zbiór technik z wielu zakątków 
polski oraz krajów bloku wschodniego. Po II wojnie światowej 
rdzenni mieszkańcy Żuław byli bowiem zmuszeni do opusz-
czenia swoich domostw a kultura żywienia została zatracona. 
Moja Babcia pochodziła z ówczesnego województwa lubel-
skiego, sąsiedzi z Ukrainy, kolejni ze Śląska. Wszystko mieszało 
się więc i tworzyło ciekawe połączenia. 
 
Menu Państwa restauracji zmieniane jest co miesiąc. Jak ta-
kie rozwiązanie przyjmują stali klienci i czy nie istnieje oba-
wa, że kiedyś zabraknie Panu pomysłów na nowe potrawy?

- Muszę uściślić. W ciągu miesiąca zmieniamy 12 dań (lunch - 6 
pozycji, ala carte - 6 pozycji). Menu w białym Króliku składa się 

Z marcINEm PoPIElarZEm, SZEFEm kuchNI 
W rEStauracjI BIały królIk W gdyNI roZma-
WIa grZEgorZ BrySZEWSkI.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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z 6 daniowego Menu Lunchowego, oraz 13 daniowego Menu 
Dinner ala carte. W dodatku po licznych prośbach Gości zde-
cydowaliśmy się na wprowadzenie Tasting Menu o dwunastu 
pozycjach.
W karcie nie ma wielu pozycji, co pozwala nam na codzienne 
przygotowywanie świeżych potraw i kontrolowanie produkcji. 
Nie muszę więc przekonywać, że to wszystko ogromnie wpły-
wa na jakość i smak wydawanych potraw.
 Czy kiedykolwiek zabraknie nam pomysłów? Mam dopiero 26 
lat, moja głowa aż kipi od pomysłów. Kreowanie dań sprawia 
mi przyjemność, jak to się skończy to... zostanę listonoszem 
(śmiech).
 
Które z dań najbardziej trafiły w oczekiwania klientów 
restauracji?

- To trudne pytanie i ciężko jest wymienić konkretne dania, 
które przypadły do gustu gościom. Nie ma co jednak ukrywać, 
że całość naszej oferty trafiła w oczekiwania wielu ludzi. Opi-
nie są jednak różne - niektórzy cenią prostotę i smak menu 
lunchowego, drugim bardziej odpowiada finezja i nieszablo-
nowość menu kolacyjnego.
Jako nasze "Signature dish" mogę wymienić dania, które zdo-
były uznanie osób zajmujących się profesjonalnie krytyką 
kulinarną. W większości przypadków doceniono osobliwość 
receptury i nieszablonowość użytych produktów. Takie dania 
to:  flan z dojrzałego twarogu z żelem z rokitnika morskiego 
i konfiturą z miechunki pomidorowej, blanszowany węgorz 
w galarecie z dżemem z zielonych pomidorów, Żuławska łąka 
(Zbiór 7 kwiatów jadalnych z łąk rejonu Żuław i Mierzei + zie-

FlAN
Gramatura:
• Twaróg Półtłusty Maluta - 750g
• Mascarpone -250g
• Tymianek - 30g
• Jajko - 12 szt

WyKONANIE:
Twaróg vacujemy z 1 łyżką soli oraz 2 gałązkami tymianku. 
Zostawiamy na 2 dni w suchym miejscu. Następnie łączymy 
z serkiem mascarpone oraz 12 żółtkami. Podgrzewamy do 
80 stopni i rozlewamy formy, następnie mrozimy. Zamro-
żony flan rozbijamy w urządzeniu Thermomix na drobny 
proszek.

KONFITURA 
Z MIECHUNKI 
Gramatura:
• Miechunka - 100g
• Morela - 50g 
• Cukier - 50g
• Ocet biały - 150ml 

WyKONANIE:
50g moreli rozdrabniamy 
w robocie kuchennym na 
drobną kostkę. Następnie 
zagotowujemy 50g cukru 
z 150ml wody i 150 ml 
białego octu. Do powstałego płynu wrzucamy owoce i na 
wolnym ogniu gotujemy do konsystencji konfitury.

PEłNy SKlAD DANIA NASZEGO ROZMóWCy TO: 
Mrożony flan z dojrzałego twarogu/ chipsy ze skórki topi-
namburu/ Konfitura zmiechunki pomidorowej/ Żel z rokit-
nika morskiego.

mia z gorzkiej czekolady) z esencją z kwiatów bzu i lodami 
z morwy białej).

Kilka lat temu udawało się Panu połączyć pracę w branży 
i grę w amatorskim, żuławskim zespole piłki nożnej. Czy cią-
gle w ten sposób odpoczywa Pan po pracy?

- Niestety nie, pracuję bardzo długo (od 7 rano do późnych 
godzin wieczornych) i praktycznie nie mam wolnego czasu. 
Przyjemność czerpię z gotowania, ale czasami łezka kręci się 
w oku z utęsknieniem za amatorskim kopaniem piłki.

autorski przepis

FlaN Z koNFIturą Z mIEchuNkI
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Dlaczego? Bo to właśnie Toyota jest najwięk-
szym producentem samochodów hybrydo-
wych. Obecnie roczna sprzedaż hybryd na 
świecie Toyoty przekracza milion, zaś ich 
łączna sprzedaż od 1997 roku to ponad 7 
milionów. 
Bardzo duży udział w tych statystykach ma 
dealer Toyota Walder, posiadający salony 
firmowe w Chwaszczynie oraz Rumi. W 2014 
roku właśnie ten przedstawiciel marki Toyo-
ta uplasował się na III miejscu w Polsce pod 
względem sprzedaży hybryd! 
W skali Europejskiej sprzedaż hybryd bije ko-
lejne rekordy, do czego przyczynia się także 
Polska. W 2014 roku Europejczycy kupili 178 
tys. hybryd Toyoty - to aż o 13 proc. więcej 
niż przed rokiem. Jednak najbardziej spek-
takularny wzrost, bo aż o 43 proc., nastąpił 
w 2013 roku, wraz z pojawieniem się na 
rynku hybrydowego Aurisa. Ten nowoczesny 
kompakt okazał się ulubioną hybrydą miesz-
kańców Starego Kontynentu. Obecnie wersja 
hybrydowa odpowiada za ponad 50 proc. 
sprzedaży tego modelu.
W Polsce popularność hybryd rośnie w jesz-
cze większym stopniu. Pomimo braku pań-
stwowych dopłat do zakupu oszczędnych 
aut, Polacy kupili w ubiegłym roku o 65 proc. 
więcej hybryd Toyoty niż rok wcześniej. Gwał-
towny skok zainteresowania nastąpił w 2013 
roku, którego wynik przebił sprzedaż hybryd 
w 2012 roku ponad trzykrotnie, co wiązało 
się z premierą hybrydowego Aurisa w naszym 
kraju. W ubiegłym roku już co piąty Auris 
opuszczający salon był wyposażony w napęd 
benzynowo-elektryczny.
Rok 2015 także zaczął się bardzo obiecująco. 
W ciągu pierwszego kwartału salony Toyoty 
zebrały ponad 1 tys. zamówień na hybrydy. 
Klienci częściej wybierali Aurisa hybrydo-
wego niż z silnikiem Diesla. Z kolei marzec 
okazał się pierwszym miesiącem w historii 
Toyoty w Polsce, w którym napęd hybrydowy  
był najczęściej wybieraną wersją tego popu-
larnego modelu.

Aktualnie dealer Toyota Walder zajmuje po-
zycję lidera sprzedażowego w Polsce Północ-
nej. W tej części kraju jest to jedyny dealer 
posiadający największą flotę samochodów 
z napędem hybrydowym w serwisach me-
chanicznych oraz blacharsko-lakierniczym, 
które są użyczane bezpłatnie klientom.
- Lawinowo rosnąca popularność samocho-
dów hybrydowych nas nie zaskakuje, za to 
bardzo cieszy – mówi Jarosław Omelańczuk, 
Kierownik Działu Sprzedaży Toyoty Walder 
w Chwaszczynie. - Hybryda nie ma sobie rów-
nych pod względem niskich kosztów eksplo-
atacji, jest rekordowo oszczędna, a do tego 
wyróżnia się nadzwyczajną płynnością jazdy 
i pełnym relaksem za kierownicą. Naszym 
celem jest przekonać Polaków, by docenili 
te zalety w równym stopniu co mieszkańcy 
krajów Europy Zachodniej, gdzie udział wersji 
hybrydowej w sprzedaży Aurisa przekracza 
już 50 proc.
Hybrydy to jeden z najważniejszych znaków 
rozpoznawczych Toyoty. Choć samochody hy-
brydowe pojawiają się w salonach także in-
nych marek, żadna inna firma nie buduje linii 

RyNKOWy suKces 
hybryd TOyOTy

Samochody Z NaPędEm hyBrydoWym ZdoByWają coraZ 
WIękSZą PoPularNość. Na SukcES SPrZEdażoWy tych aut 
Składa SIę PrZEdE WSZyStkIm EkoNomIka I NIEZaWodNość. 
takżE mIESZkańcy PomorZa ZakochalI SIę W hyBrydach, 
a SPośród NIch NajcZęścIEj WyBIErają toyoty. 

TEKST: Rafał Korbut 
ZDJĘCIA: materiały prasowe

hybryd z taką konsekwencją ani zaangażowa-
niem. Na świecie dostępnych jest już ponad 
25 modeli hybrydowych Toyoty. Sześć z nich 
firma oferuje w Europie, w tym w Polsce. 
Pod koniec roku spodziewamy się premie-
ry hybrydowej wersji ikony segmentu SUV 
— RAV4.
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Niemal każdy biznes wymaga niezawodnego 
i ekonomicznego transportu. Ultranowo-
czesne silniki diesla, dodatkowe systemy 
wspomagające kierowcę i poprawiające 
bezpieczeństwo oraz jeszcze bogatsza gama 
opcjonalnego wyposażenia — to najważniej-
sze nowości w samochodach dostawczych 
marki Opel z roku modelowego 2016. Ople 
Vivaro, Movano i Combo są dobrze przygo-
towane do zróżnicowanych zadań, z którymi 
przyjdzie im się zmierzyć. 

Vivaro z nowymi silnikami

Druga generacja Opla Vivaro została wpro-
wadzona na rynek jesienią 2014 roku. No-
woczesne jednostki napędowe dostępne 
dla tego modelu generują większą moc, 
zużywając zarazem mniej paliwa i emitując 
mniejsze ilości spalin. Vivaro Kombi, jeden 
z najpopularniejszych samochodów w seg-
mencie minibus w Polsce, od roku modelo-
wego 2016 będzie dostępny z nowymi tur-
bodoładowanymi dieslami pod maską.
Wszystkie silniki Opla Vivaro współpracują 
z sześciobiegowymi przekładniami manu-
alnymi i większość z nich dostępnych jest 

z systemem Start/Stop, wspomagającym re-
dukcję zużycia paliwa.

Movano wspomoże kierowcę

Movano Kombi i Movano Bus są dostępne 
z nowymi silnikami wysokoprężnymi 2.3 
BiTurbo w dwóch wersjach różniących się 
mocą. Dzięki technologii oczyszczania spalin 
BlueInjection silniki te spełniają rygorystycz-
ne wymagania normy Euro 6. Jednocześnie 
zużycie paliwa spadło o 0,1 l/100 km. Nowe 
silniki są standardowo wyposażone w sys-
tem Start/Stop oraz dodatkowy, włączany 
przez kierowcę tryb ECO, a także w manual-
ne skrzynie biegów o sześciu przełożeniach. 
Pakiet systemów wspomagających kierowcę, 
dostępny teraz zarówno w wersjach dostaw-
czych, jak i osobowych, zwiększa komfort 
i bezpieczeństwo jazdy. Dzięki systemowi 
automatycznego sterowania światłami dro-
gowymi (HBA), światłom przeciwmgielnym 
i układowi ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu (LDW) prowadzenie 
pojazdu sprawia większą przyjemność i jest 
mniej męczące, a jazda bezpieczniejsza.

auta uŻYtkowe 
- oszczędne i ekologiczne
lEPSZE oSIągI, NIżSZE ZużycIE PalIWa, SIlNIkI SPEłNIają-
cE WymagaNIa Normy Euro 6, PoPraWa BEZPIEcZEńStWa 
I komFortu PoPrZEZ dodatkoWE SyStEmy WSPomagającE 
kIEroWcę - to I jESZcZE WIęcEj możNa ZNalEźć W użytko-
Wych Samochodach markI oPEl. 

Combo z nowym dieslem

Poprawa osiągów i obniżenie zużycia paliwa 
to także cechy bardziej przyjaznych dla środo-
wiska silników przeznaczonych do Opla Com-
bo Tour. Zgodny z normą Euro 6 turbodiesel 
1.6 CDTI o mocy 88 kW/120 KM zastąpił wy-
cofywaną jednostkę. Silnik jest opcjonalnie 
dostępny z technologią ecoFLEX obejmującą 
między innymi system Start/Stop. Zyskał on 
aż 15 KM mocy więcej, ale zużycie paliwa 
zmniejszyło się z 5,2 do 4,7 l/100 km.
Oprócz systemu Start/Stop technologia eco-
FLEX w nowych silnikach obejmuje nowy 
inteligentny alternator z funkcją odzyskiwa-
nia energii podczas zwalniania i hamowania, 
pompę oleju z funkcją optymalizacji stero-
wania, olej silnikowy o obniżonej lepkości, 
opony o obniżonych oporach toczenia oraz 
pakiet elementów poprawiających aerody-
namikę pojazdu. Wszystkie te elementy przy-
czyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Użytkowy Combo Van to gama wersji po-
zwalających dopasować auto do indywidual-
nych potrzeb użytkownika. W dalszym ciągu 
oferowany jest z silnikiem zasilanym gazem 
ziemnym CNG, zapewniającym pełną mo-
bilność przy wyjątkowo niższych kosztach 
i zwiększonym zasięgu.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Startujący za kierownicą Mitsubishi Lancera 
VS Grzesiński nie dał szans rywalom pod-
czas pierwszego dnia XVIII Grand Prix Sopot
-Gdynia, stanowiącego XI rundę Górskich 
Samochodowych Mistrzostw Polski. Druga 
lokata przypadła liderowi klasyfikacji general-
nej GSMP 'Dubaiowi' (Mitsubishi Lancer Evo 
XIX), a czołową trójkę uzupełnił Tomasz Mysz-
kier (Porsche 911 GT3 Cup).
Zawodnik z Kielc przez kibiców nazywany 
“Killerem”, pomimo że w tym roku nie startu-
je regularnie, rozpoczął swoją dominację już 
podczas drugiego z podjazdów treningowych 
i utrzymał ją także podczas obydwu podjaz-
dów wyścigowych. Popularny 'Dubai' uzyskał 
natomiast trzeci i drugi czas, co na koniec dnia 
zaowocowało drugim miejscem. Lokalny ma-
tador – pochodzący z Kolbud, ale reprezentu-
jący Automobilklub Wielkopolski – Myszkier 
początkowo plasował się na drugim miejscu, 
jednak podczas drugiego podjazdu zanoto-
wał dopiero szósty czas. Podczas drugiego 
z podjazdów czołową trójkę zamknął nato-
miast Waldemar Kluza w Mitsubishi Colcie. 
Grupę A wygrał czwarty w klasyfikacji gene-
ralnej Piotr Ostrowski (Mitsubishi Lancer Evo 
VIII), grupę N – piąty w klasyfikacji general-

nej Michał Ratajczyk (Mitsubishi Lancer Evo 
XIX), z kolei wśród aut przednionapędowych 
najszybszy był 12. w klasyfikacji generalnej 
Roman Baran w Renault Clio.
Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem nale-
żącym do organizującego zawody Automobil-
klubu Orski okazał się 21. w klasyfikacji Karol 
Falk w Subaru Imprezie. Największe nadzieje 
wiązano jednak z występem Christiana Za-
leskiego, który po podjazdach treningowych 
zamykał czołową dziesiątkę. Po 11. czasie 
podczas pierwszego podjazdu wyścigowego 
kierowca Porsche nie przystąpił do finałowej 
próby sportowej.
Podczas drugiego dnia rywalizacji Grze-
siński utrzymał doskonałą formę z soboty, 

pewnie wygrywając oba podjazdy trenin-
gowe. W obu przypadkach czołową trójkę 
uzupełnili 'Dubai' oraz Tomasz Myszkier. 
Podczas pierwszego przejazdu o punk-
ty 'Killer' ustanowił nowy rekord sopoc-
kiej trasy (1:25,399). Po raz pierwszy 
w ten weekend w czołowej trójce zamel-
dował się Andrzej Szepieniec, uzyskując 
drugi czas. Trójkę skompletował 'Dubai'. 
Drugi podjazd stał pod znakiem dramatów. 
Najpierw rywalizacja została przerwana po 
tym jak Eugeniusz Królikowski uderzył w szy-
kanę, a następnie awaria półosi z walki o zwy-
cięstwo wykluczyła zdecydowanego faworyta 
Grzesińskiego, który ostatecznie zameldo-
wał się na mecie z 21. czasem, co w klasyfi-
kacji generalnej XII rundy dało mu siódme 
miejsce. W tej sytuacji zwycięstwo odzie-
dziczył Andrzej Szepieniec, do którego na 
podium dołączyli 'Dubai' i Tomasz Myszkier. 
Grupa A ponownie padła łupem Piotra 
Ostrowskiego, grupa N – zamykającego czo-
łową dziesiątkę Krzysztofa Derenia (Mitsubi-
shi Lancer Evo X), a wśród aut z napędem na 
przednią oś najszybszy był kolejny reprezen-
tant lokalnego wyścigowego klanu Myszkie-
rów – Wojciech w Renault Clio. Najlepszym 
zawodnikiem reprezentującym Automobil-
klub Orski okazał się Christian Zaleski, zwy-
cięzca klasy C4.1-D3.

XVIII grand Prix SoPot-gdYnia
Po PodWójNych ZWycIęStWach W Edycjach 2013 I 2014, takżE I W tym roku raFał „kIllEr” 
grZESIńSkI PEWNIE ZmIErZał Po kolEjNy komPlEt ZWycIęStW, uStaNaWIając Po drodZE 
NoWy rEkord traSy. NIEStEty PodcZaS drugIEgo PodjaZdu WyścIgoWEgo PokoNały 
go ProBlEmy tEchNIcZNE, a ZWycIęStWo PrZyPadło aNdrZEjoWI SZEPIEńcoWI. Po ErZE 
NalEżącEj do marIuSZa StEca, rEkordZISty Pod WZględEm lIcZBy ZWycIęStW W SoPo-
cIE, grZESIńSkI WyraSta Na NoWEgo króla jEdyNEgo W PolScE NadmorSkIEgo WyścIgu 
górSkIEgo.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Grzegorz Kozera
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Jedną z firm, które powstały właśnie w wy-
niku miłości właścicieli do motorowych 
przejażdżek i podróży jest Motorhouse 
z Chwaszczyna. 
- O pasji do motocykli moglibyśmy rozma-
wiać godzinami – opowiada Alicja Studzin-
ska. - I z tej pasji narodził się również pomysł 
na biznes. Ponieważ od wielu lat intereso-
waliśmy się motocyklami, postanowiliśmy 
założyć firmę, zajmującą się sprzedażą i ser-
wisem tych pojazdów. Obecnie jesteśmy au-
toryzowanym przedstawicielem najstarszej 
na świecie, legendarnej i prestiżowej moto-
cyklowej marki Indian oraz dealerem nowo-
czesnej i designerskiej Victory. Zajmujemy 
się również importem, sprzedażą i serwisem 
motocykli Harley Davidson, ale także innych 
znanych marek.
Firma zajmuje się też sprowadzaniem niety-
powych, wykonanych na specjalne zamówie-
nie motocykli  znanych amerykańskich firm 
oraz samochodów typu Oldtimer.
Właścicielka firmy zauważa, że rynek na mo-
tocykle klasy premium rozwija się w Polsce 
bardzo prężnie - coraz więcej klientów chce 
zostać posiadaczem motocykla niestandar-
dowego, wykonanego według własnego gu-
stu i projektu. 
- Coraz bardziej popularny stał się również 
zakup motocykla przez przedsiębiorców 

i biznesmenów, którzy są pewni swoich war-
tości; przez ludzi autentycznych i ceniących 
wolność, gdyż z jednej strony motocykl po-
maga w szybkim przemieszczaniu się po na-
szych drogach, a z drugiej pozwala na chwile 
relaksu i odprężenia podczas jazdy – dodaje 
Alicja Studzinska. - Nasza motocyklowa pasja 
to oczywiście nie tylko sprzedaż i serwis, ale 
także (a właściwie przede wszystkim) nasze 
motocyklowe wyprawy po świecie. Alicja-
:Bardzo miło wspominamy podróże po USA 
- i to nie tylko trasą 66 - która jest marzeniem 
każdego motocyklisty, lecz także przejazd 
wzdłuż Florydy do samego Key West. Wiel-
kim przeżyciem była również podróż moto-
cyklami przez Tajlandię, Kambodżę i Laos. 
Najlepiej wspominamy jednak podróż po 
Brazylii, gdyż zobaczenie wodospadów Iqu-
azu na własne oczy było moim marzeniem. 
Inspirują mnie podróże, a także ludzie z nimi 
związani, chciałabym dołączyć do Klubu Sied-
miu Kontynentów. Jest to klub dla podróżni-
ków-pasjonatów, którzy podczas swoich wę-
drówek po świecie odwiedzili już wszystkie 7 
kontynentów. Pozostały mi do odwiedzenia 
jeszcze dwa: Australia i Antarktyda. Tak więc 
moim następnym celem jest Australia. Może 
tym samym zostanę pierwszą kobietą w Pol-
sce, która jeździła motocyklem po wszystkich 
kontynentach?

WIElu WłaścIcIElI motocyklI PodkrEśla, żE Ich maSZyNa 
to NIE tylko PojaZd, alE hoBBy, PaSja, a NIErZadko SPo-
SóB Na życIE. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Motorhouse
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