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Ważnym punktem numeru są również tematy związane z gospodarką morską. Relacjonujemy tam rozdanie nagród Innowacyjna
Gospodarka Morska i piszemy na temat kolejnego etapu poprawy
komunikacyjnej Portu Gdynia.
Zapraszamy także do działu poświęconego tematyce Lifestyle,
a w nim porady dietetyczne, rozmowa z Szefem Kuchni restauracji
„Szafarnia 10”, relacje z wydarzeń na polach golfowych i fotorelacje
z ważnych wydarzeń biznesowych.
Życzymy miłej lektury!
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W Lubawie otwarto
Centrum Przemysłu
Meblowego
Fot. Rafał Kadłubowski

Ponad 200 zaproszonych gości wzięło udział w otwarciu nowo wybudowanego
Centrum Przemysłu Meblowego w Lubawie. Jego pomysłodawcom – właścicielom firmy Szynaka Meble, przyświecała idea zjednoczenia światowej, europejskiej i krajowej branży meblowej.

Elbląg, Ełk i Olsztyn
stworzą wspólne
„platformy startowe”

Nie mogło być lepszego miejsca na podpisanie listu intencyjnego w sprawie start-upów,
niż Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.
To właśnie ta instytucja ma generować mnóstwo pomysłów biznesowych i naukowych.
Potrzebę tworzenia dobrego klimatu do
rozwoju innowacyjnych i technologicznych
przedsiębiorstw w regionie dostrzegli włodarze największych miast województwa.
Prezydenci Olsztyna, Elbląga i Ełku porozumieli się i będą współdziałać na rzecz stworzenia "platformy startowej". Opiekunami
„platform startowych” będą trzy działające
na Warmii i Mazurach parki technologiczne i inkubatory: Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny, Elbląski Park Technologiczny i Park Naukowo - Technologiczny w Ełku.
- Widzimy potrzebę współpracy podmiotów i instytucji działających w dziedzinach
nowoczesnych technologii - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Jesteśmy
otwarci na uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe czy inne
samorządy, które chciałyby do nas dołączyć.
- O pomoc i wsparcie na biznes będzie mógł
ubiegać się każdy, kto ma dobry pomysł
i będzie spełniał kryterium wiekowe. Nasz
wspólny projekt będzie realizowany przy
ścisłej współpracy z lokalnymi uczelniami,
poprzez które zamierzamy szukać osób
chcących "wystartować" w sposób innowacyjny - mówi prezydent Elbląga Witold
Wróblewski.
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Fot. szynaka.pl

Olsztyn, Elbląg i Ełk będą współdziałać na
rzecz powstawania start-upów. W stolicy
regionu podpisano porozumienie w tej
sprawie.

Na uroczystość przybyli m.in. Janusz
Cichoń - Wiceminister Finansów , Stanisław Gorczyca - Senator RP , Burmistrzowie i Wójtowie Miasta Lubawa
i Nowe Miasto Lubawskie, Tadeusz Respondek - Wiceprezes Zarządu OIGPM,
Wiesław Łubiński-Kanclerz Olsztyńskiej
Loży Business Centre Club i Józef Szyszka - Dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Całkowita powierzchnia użytkowa
budynku Centrum Przemysłu Meblowego to ponad 1500m² powierzchni
biurowych, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy.
Przestronne sale multimedialne to
funkcjonalne pomieszczenia zapewniające bezpośredni i szybki kontakt
z pracownikami poszczególnych zakładów Grupy Meblowej Szynaka, a także
kontrahentami i dostawcami z całego
świata. Dzięki rozwiązaniom technologicznym w każdej chwili, z jednego
miejsca w Polsce można się kontaktować i podejmować kluczowe decyzje

w najistotniejszych kwestiach biznesowo – produkcyjnych, związanych
z funkcjonowaniem i rozwojem przemysłu meblarskiego na całym świecie.
Uroczystą część spotkania rozpoczęło powitanie wszystkich gości przez
Państwa Prezes Alinę i Jana Szynaka.
Następnie krótkimi przemówieniami,
gratulacjami i ciepłymi słowami uznania złożonymi na ręce Państwa Prezes
swoją obecność zainicjowali zaproszeni
goście. W dowód uznania za lata owocnej współpracy i pozytywny wpływ na
rozwój branży meblowej w Polsce, Państwo Prezes Alina i Jan Szynaka wręczyli
zaproszonym gościom statuetki Ambasadorzy Przemysłu Meblowego 2015.
Wiceminister Finansów Pan Janusz Cichoń dokonał uroczystego wręczenia
Pani Prezes Alinie Szynaka Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną przez Premiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego.
Budowa Centrum Przemysłu Meblowego kosztowało prawie 7 mln złotych.

www.expressbiznesu.pl / BIZNES

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Krzysztof stepoKura

Realizujemy
swoje cele
i nie potrzebujemy
hałasu

Z KRZySZTOfEm STEPOKuRA, PREZESEm ZARZąDu GRuPy EuROTEl S.A
ROZmAwIA GRZEGORZ BRySZEwSKI.
ZDJĘCIA: materiały prasowe

Można powiedzieć, ze sprawy związane z telekomunikacją
zna Pan od podszewki. W tej branży rozpoczął Pan działalność
już chyba w latach 90 -tych?
-To prawda, zresztą mój ojciec również zajmował się telekomunikacją. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, gdy prowadziłem sprzedaż telefonów stacjonarnych i central telefonicznych.
W tych latach firmy telekomunikacyjne intensywnie podłączały
do sieci nowe osiedla, branża mocno się rozwijała i współpracowała z takimi podwykonawcami jak na przykład moja firma.
Zależało mi na współpracy z dużymi graczami na rynku i to się
udało w 1996 roku, gdy nawiązaliśmy partnerstwo z firmą Era
i zaczęliśmy tworzyć autoryzowaną sieć sprzedaży.
Kolejne lata to okres nieustannego rozwoju, zwiększania lokalizacji i czasem również przejmowania innych firm. Kluczowym
punktem było połączenie w 2002 roku z innym autoryzowanym przedstawicielem operatora Era - siecią Tele-Net. Taka
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współpraca sprawiła, że staliśmy się największą w północnej
Polsce siecią sprzedaży z ponad 60 salonami. Inaczej mówiąc
– poważnym graczem i partnerem dla operatorów telefonii
komórkowej.
Kilka lat później Państwa firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut był udany, na zamknięcie sesji
kurs wzrósł o 16 procent. Czy dobrze podejrzewam, że celem
przeobrażenia firmy w spółkę akcyjną była próba zdobycia kolejnych środków na rozwój?
- Giełda to był przypadek. Spotkaliśmy osobę, która namawiała
nas do takiego kroku i opisywała sposób działania na giełdzie.
Daliśmy się namówić także dlatego, że w tych czasach nie było
specjalnej alternatywy jeśli chodzi o pozyskanie kapitału – kredyty były wtedy trudno dostępne i mało atrakcyjne finansowo.
Debiut giełdowy stanowił także szansę na optymalizację
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naszego biznesu. Przyjrzeliśmy się bliżej działalnościom poszczególnych działów i spółek w ramach Eurotel, nierentowne
punkty sprzedaży zostały zamknięte lub przeniesione.
W ramach debiutu giełdowego udało nam się pozyskać około
10 milionów złotych, pieniądze wykorzystaliśmy do przejęcia
krakowskiej firmy prowadzącej sieć sprzedaży w ramach operatora Era. Przez kolejne lata podobnych przejęć było jeszcze
wiele tak, że łącznie przeprowadziliśmy ich prawie dziesięć.
Najnowsza współpraca w zakresie telekomunikacji to o sieć
Play. Działacie z nimi od 5-6 lat...
- Tak. Podobnie jak w przypadku innych biznesów także w tym
przypadku nawiązaliśmy kontakt z ludźmi, których znaliśmy
z branży telekomunikacyjnej. Obu stronom zależało na szybkim rozwoju, a nasze podejście i wykup akcji pozwoliło na dynamiczne zwiększenie liczby punktów sprzedaży.
Nie ma co ukrywać, że obserwowałem rozwój sieci Play i trzymałem za nią kciuki. Tym bardziej, że inni gracze wielokrotnie
prognozowali upadek tej sieci. W ostateczności to właśnie
Play wygrał i sposób prowadzenia biznesu jest teraz inspiracją
dla konkurencji.
Jako fenomen mogę opisać spójną akcję marketingową firmy, warto zauważyć, że polityka reklamowa firmy jest konsekwentna od kilku lat, podkreślane są te same atuty, zmieniają
się natomiast celebryci w reklamach. I takie podejście okazało
się wyjątkowo skuteczne.
W tym roku sieć zmodernizowała aż 850 salonów, co na pewno oznacza, że marka wciąż widzi rynek do zagospodarowania
i ma pomysły rozwoju.

ności, żeby spróbować sprzedawać również telewizję satelitarną. Początkowo taka działalność prowadzona była dodatkowo i w niewielkiej skali. Udało nam się jednak stworzyć po
pewnym czasie sieć z 40 punktami sprzedaży. Dziś jesteśmy
również na tym rynku jednym z ważniejszych partnerów tego
operatora.
Podobna sytuacja była także w przypadku sieci iDream. Tutaj zostaliśmy namówieni przez pracownika sieci Apple, który
szukał firm z doświadczeniem w budowaniu i prowadzeniu
sieci sprzedaży. Teraz prowadzimy już 9 punktów sprzedaży, udaje się nam także osiągać prawie 20 procentowe zyski
w ciągu roku.
Specyfika prowadzenia sprzedaży biznesu z Apple jest zupełnie inna do salonu telefonii komórkowej. Proszę o niej
opowiedzieć...
- To prawda, salony są bardzo drogie, bo mają nawet 120
metrów kwadratowych i zlokalizowane są w centrach handlowych, pracuje w nich także co najmniej 6 osób, które posiadają ogromną wiedzę na temat sprzętu.
Taki sposób prowadzenia biznesu jest jednak przemyślany
i ma na celu zaprezentowanie klientom zdecydowanie wyższego poziomu obsługi. I coraz częściej obserwujemy, że warto właśnie w taki sposób prowadzić salony - zauważyliśmy, że
wciąż rośnie znajomość specyfiki produktów rodziny Apple.
Klienci cenią sobie niezawodność sprzętu, który naprawdę
trudno zawirusować, łatwość jego obsług i wspólne rozwiązania, które sprawiają, że posiadając telefon tej firmy wygodniej
używać również komputera marki Apple.

Eurotel, który był kojarzony raczej z telefonią
komórkową
rozwinął
swoją działalność także
z operatorem telewizji
satelitarnej nc+ a później stał się autoryzowanym przedstawicielem
sieci Apple jako marka
iDream. Co było powodem takiego rozszerzenia działalności o nowe
branże?
- W przypadku nc+ zadecydowały
rozmowy
z osobą, którą znaliśmy
ze współpracy przy tworzeniu sieci sprzedaży
operatora telefonii komórkowej. Postanowiliśmy wykorzystać takie
doświadczenia i umiejęt-
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Dodatkowy atut w przypadku komputerów to możliwość zainstalowania systemu Windows i korzystania z dwóch systemów
operacyjnych jednocześnie.
Muszę podkreślić, że marka jest także przyjazna dla nowych
użytkowników. Oprócz zaawansowanych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka dostępne są także prostsze i tańsze modele, które mają mniej funkcji i od nich można rozpocząć swoją
przygodę ze światem Apple. Nasza firma realizuje również
program dla studentów i uczniów, którzy mogą kupić sprzęt
na początku roku szkolnego z korzystnym rabatem.
A w jakim kierunk idzie rozwój tej marki?
- Skupiamy się na sektorze B2B, mamy już zespół, który zajmuje się tylko takimi sprawami.
Tutaj muszę się także pochwalić, że właśnie naszej firmie udało się wygrać przetarg organizowany przez jeden z najwyższych organów władzy w Polsce, który kupił od nas kilkaset
tabletów. Nie ma co ukrywać, że procedury były trudne, ale
mieliśmy też perfekcyjnie przygotowane dokumenty i wygraliśmy przetarg mimo tego, że nie oferowaliśmy najtańszego
sprzętu.
Odbiorcą naszych rozwiązań w sektorze B2B mogą być małe
i średnie firmy, którym zależy na sprawniejszym zarządzaniu
załogą i uproszczeniu procedur. Mam tutaj na myśli oprogramowanie na iPada, które umożliwi raportowanie danej czynności i wystawienie faktury na miejscu, u klienta. Posiadamy

już w sprzedaży specjalne aplikacje, próbujemy również dotrzeć do przedstawicieli zawodów, które jeszcze nie używają
takich rozwiązań.
Państwa firma ma na koncie wiele sukcesów, ale raczej rzadko pojawia się w mediach. To celowe działanie?
- To efekt naszej polityki, nie zależy nam na przesadzonym
rozgłosie. Komunikujemy tylko to, co najważniejsze. Chcemy realizować swoje cele i nie potrzebujemy hałasu wokół
siebie. Z doświadczenia wiem, że pozytywny hałas związany
z konkretnym działaniem firmy może się potem zakończyć
wyjątkowo negatywną opinią, gdyby na przykład nie udało
nam się spełnić wcześniejszych obietnic. Prowadzimy jednak
otwartą politykę w zakresie relacji inwestorskich, jako spółka
obecna na rynku publicznym i zobowiązana do tego rodzaju
aktywności.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać o Pana pasję.
Wiem, że są nią jachty motorowe...
- Tak. Każdy powinien mieć jakąś pasję i sposób oderwania
się od codzienności, w moim przypadku będzie to właśnie
marina.
Cenię sobie szczególnie możliwość spędzania czasu z ludźmi, którzy podzielają moje zainteresowania i to że nie muszę
z nimi budować relacji biznesowych. Poznaję ciekawych ludzi,
którzy mają inne doświadczenia życiowe od moich, to również
duża frajda samo spędzanie czasu na jachcie, czy chodzenie
boso i w krótkich spodenkach po kei. Tym bardziej, że w tygodniu zachowuję się i ubieram bardziej formalnie z racji sprawowanych obowiązków.
Posiadanie jachtu motorowego to także szansa na aktywne
spędzanie czasu i duża wolność. Na jachcie przecież śpimy, nie
musimy się na przykład dopasowywać do programu wycieczki biura podróży, ale możemy modyfikować swój rejs według
potrzeb.
Zwiedziłem już na jachcie dużą część polskiego i szwedzkiego
wybrzeża, plany na przyszłość to długi rejs po całej Europie.
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Przedsiębiorcy

mają nową siedzibę

REGIONAlNA IZBA PRZEDSIęBIORCów NORDA OD PIąTKu mA NOwą SIEDZIBę. BuDyNEK, ZNAJDuJąCy SIę w SAmym CENTRum wEJhEROwA ZOSTAł GRuNTOwNIE ODNOwIONy, TERAZ BęDZIE Służył CZłONKOm NAJwIęKSZEJ w Tym REGIONIE ORGANIZACJI ZRZESZAJąCEJ PRZEDSIęBIORCów.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Lokal jest położony w samym centrum miasta Wejherowo,
w pobliżu Placu Wejhera, posiada własny parking oraz ma
możliwość nieodpłatnego dostępu do dużej sali multimedialno-konferencyjnej. Dzięki sponsorom oraz współpracy
z Urzędem Miasta lokal został gruntownie przebudowany,
wyremontowany i będzie pełnił reprezentacyjno-użytkową
rolę.
- Dla nas bardzo ważne jest, aby Izba się rozwijała – powiedział Krzysztof Hildebrandt, przezydent miasta. - Wejherowo
rozwija się dzięki przedsiębiorcom i rzemiosłu i to jest ten
zdrowy fundament, który daje miejsca pracy, fundusze i możliwość wprowadzenia elementów nowoczesności. Zależy nam,
aby firmy w Wejherowie dobrze się rozwijały, miały gdzie się
spotykać, zrzeszać się, rozmawiać o swoich problemach i aby
te relacje były jak najlepsze.

cja dojrzała, przeszła wiek dziecięcy, a choroby wieku dziecięcego zostały wyleczone – powiedział Jacek Pomieczyński, prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA. - Dziś, w nasze
urodziny, otwieramy nową siedzibę. Oprócz siedziby mamy
nowe logo, a przed nami nowe wyzwania. Czasy się zmieniają, dziś Izba nie powinna zajmować się wyłącznie problemami lokalnymi, ale powinniśmy aktywnie uczestniczyć w życiu
gospodarczym całego makroregionu, jak i kraju. Chcemy też
pozyskać nowych członków.
Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA istnieje już 18 lat,
w firmach, prowadzonych przez członków Izby, zatrudnionych
jest 3,5 tys. osób, zaś obroty łączne tych firm sięgają kilku
miliardów złotych.
- Przyszłość należy do młodych ludzi – dodał Jacek Pomieczyński. - Większość tych firm czeka przecież zmiana poko-

Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA z władzami miasta
trwa już 18 lat i – jak podkreślają obydwie strony – rozwija
się dobrze.
- Oceniam współprace jako bardzo dobrą, a często sugestie ze
strony przedsiębiorców dają nam możliwość innego spojrzenia na pewne sprawy, jak rozwój i przyszłość miasta – dodał
prezydent Hildebrandt. - To dobry, rozsądny głos, który należy
brać pod uwagę.
Podobnego zdania są przedsiębiorcy zrzeszeni w NORDZIE.
- Przez te 18 lat, od kiedy rozpoczęliśmy działalność, organiza-

leniowa pracowników, a same firmy też zostaną przekazane
kolejnemu pokoleniu. Mam nadzieję, że w Izbie uda nam się
stworzyć taką atmosferę i warunki, żebyśmy mogli zatrudniać
młodych ludzi za godziwe pieniądze i aby zostawali tu, a nie
wyjeżdżali za granicę w poszukiwaniu pracy.
Nowa siedziba to zasługa dobrej współpracy z miastem, gdyż
to właśnie od miasta lokal został przekazany. Zarówno przedstawiciele władz miasta, jak i przedsiębiorcy, podkreślają, że
obydwie strony są dla siebie solidnymi partnerami i dzięki
współpracy osiągają obopólne korzyści.
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Ekoinbud buduje

na jutro

TOmASZ BAlCEROwSKI, PREZES fIRmy BuDOwlANEJ EKOINBuD mIAł 15 PAźDZIERNIKA BR. SwóJ
wIElKI DZIEń - OTwARCIE NOwEJ fABRyKI w GDAńSKu KOKOSZKACh u ZBIEGu ulIC KARTuSKIEJ I STOKłOSy. - TO fANTASTyCZNE wyDARZENIE DlA POmORZA, GDAńSKA I NASZEJ ORGANIZACJI - CIESZył
SIę PREZES PRACODAwCów POmORZA ZBIGNIEw CANOwIECKI, SZCZEGólNIE żE TOmASZ BAlCEROwSKI JEST w NIEJ wICEPREZESEm A w uROCZySTOŚCI uCZESTNICZy wIElu NASZyCh CZłONKów.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Fabryka została wybudowana na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jednej z czternastu specjalnych stref
ekonomicznych działających na terenie Polski, zatem powody
do radości ma także jej prezes - Teresa Kamińska oraz prezes
InvestGDA Alan Aleksandrowicz. Finanse w 60 procentach
pochodzą z Unii Europejskiej, która wsparła gdańską fabrykę ze względu na jej proekologiczny charakter. Projekt został
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 – kredyt
technologiczny.
Prezes Tomasz Balcerowski osobiście oprowadził pierwszą grupę zwiedzających po terenie fabryki oraz z entuzjazmem opowiadał o nowej technologii:
- Jej rewolucyjność polega na tym, że części – ściany, stropy,
dachy – są produkowane w fabryce, a następnie montowane
w miejscu, gdzie ma stanąć dom jednorodzinny czy np. żłobek. Budowa domu trwa więc trzy miesiące, a nie dwa lata. To
ogromna oszczędność czasu. Mój ojciec po pracy zajmował się
remontowaniem swojego wartburga. Zajmowało mu to długie godziny. Podobnie dziś specjaliści w wielu dziedzinach, na
przykład dentyści czy informatycy, zamiast zajmować się swoją
pracą, tracą cenny czas na malowanie ścian czy robienie wykopów na swoich budowach. Po co? Szkoda czasu na dwuletnie
doglądanie budowy, kłótnie z ekipami. Montaż domów Ecologiq trwa tydzień, a cała budowa z wykończeniem trzy miesiące.
Klient nie zawraca sobie głowy schnącym betonem, tylko podejmuje decyzje o kolorze ścian i wyborze firanek.
Ekoinbud, a ściślej jego siostrzana spółka Ecologicq, już zaczyna
produkcję i sprzedaż domów z modułów w nowo otwartej fabryce w Gdańsku-Kokoszkach.Nowa technologia w stu procentach

wykorzystuje drewno (głównie sosnowe): z drewna, i jego pochodnych wykonane są ściany, stropy, dach, łączenia. W gdańskiej fabryce belki łączy się w ściany, ściany uzupełnia oknami
i drzwiami, dodaje izolację i okładziny. Takie gotowe moduły
dostarczane są na budowę. Balcerowski zapewnia, że wszystko
jest trwałe i solidne, ekologiczne, no i energooszczędne:
– Norma współczynnika przenikania ciepła w Polsce to 0,25
wata na metr. Nasza norma to 0,13. Koszty ogrzewania spadają
więc o 60-70 procent. To oszczędność i komfort, bo zimą jest
ciepło, a latem ciepło nie nagrzewa wnętrza -zapewnia.
Domy będą dostępne w różnych wersjach architektonicznych
i różnym metrażu, od 80 do 270 metrów kwadratowych. Cena?
– To około 1600-1700 złotych za metr kwadratowy, plus dodatki.W nowej hali, mierzącej 2450 metrów kwadratowych, ma
być zatrudnionych na razie 10 osób. Tyle wystarczy, bo resztę
robią zautomatyzowane maszyny. Balcerowski informuje, że
serce fabryki, czyli stojąca na środku olbrzymia obrabiarka do
drewna Weimanna, to „mercedes wśród obrabiarek”, która
z ogromną precyzją tnie, szlifuje, zszywkuje i gwoździuje. Takie
maszyny mogą już właściwie same odbierać pliki z informacją
z biura projektów i pracować bez udziału człowieka , ale oczywiście u nas jest nadzór – zapewnia.
Powody do zadowolenia ma też prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz. W fabryce powstają już moduły, które posłużą do
montażu żłobka w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej. Miasto chce,
by takich eko-żłobków (i innych budynków użyteczności publicznej) było więcej. Balcerowski też nie może się doczekać, aż
postawi pierwszy żłobek.
- Złożymy bryłę budynku w dziesięć dni! – obiecuje. – Zobaczycie, jakie cudeńka można z drewna zrobić. To będzie duży
show!
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Nie poprawiamy urody,
		 My ją doskonalimy
Z Agnieszką Kośnik-Zając, założycielką
Instytutu Kosmetologii BABIANA rozmawia
Grzegorz Bryszewski.
ZDJĘCIA: materiały prasowe

Wszystko rozpoczęło się sześć
lat temu?
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- Tak, w 2009 roku postanowiłam stworzyć miejsce, w którym
wykonywane będą nowoczesne
zabiegi z zakresu kosmetologii.
Mój mąż - Ryszard Zając - otwierał w tym czasie własną Klinikę
Chirurgii Naczyniowej. Połączyliśmy wówczas wiedzę różnych
dyscyplin, bogate doświadczenie
i stworzyliśmy wspólnie jedną
z pierwszych placówek w Trójmieście, która wprowadziła tak
kompleksowe zastosowanie innowacyjnych urządzeń medycznych do usług estetycznych. To
był ryzykowny, ale bardzo obiecujący projekt na rynku pomorskim. Jeszcze kilka lat temu część
naszych klientów negowała nawet istnienie zawodu „kosmetolog”. Nie rozumiano, że jest to
przestrzeń pomiędzy medycyną
estetyczną, która wtedy kojarzyła się tylko z chirurgią plastyczną
a kosmetyką, która budziła skojarzenia jedynie z henną.

tem luksus używania właśnie takiej aparatury, która gwarantuje
znakomitą skuteczność jednocześnie zapewniając maksymalne bezpieczeństwo zabiegów.
W pierwszych latach działalności ekspansywnie weszliśmy
do branży beauty. Przetestowaliśmy wiele sprzętów. Otrzymaliśmy nawet wyłączność na Polskę Północną od dystrybutorów
aparatury estetycznej. Pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę!
Zainteresowanie klientów było
tak wielkie, że pracowaliśmy
niemal non-stop, od rana do
wieczora. Ja w weekendy studiowałam dodatkowo na studiach
podyplomowych najpierw Organizację i Zarządzanie Ośrodkami
Wellness i Spa, a później Kosmetologię bioestetyczną. Chciałam
by Instytut stał się miejscem
eksperckim. I udało się.
To były bardzo ważne lata, które
pozwoliły nam zbadać zapotrzebowanie rynku i oczekiwania
klientów. Zdobyliśmy cenne doświadczenie i ogromną wiedzę.

Podkreśla Pani, że bazujecie na
urządzeniach medycznych...

Na czym polegał kolejny etap
rozwoju Państwa firmy?

- Instytut Kosmetologii Babiana
jest jedną z marek należących do
Indywidualnej Specjalistycznej
Praktyki Lekarskiej. Mamy za-

- Nabraliśmy rozmachu. Brakowało miejsca dla kolejnych specjalistów, nowych usług i aparatów. Postanowiliśmy więc
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kupić własny lokal. Nowe miejsce
zainspirowało nas do stworzenia
odrębnych stron internetowych.
Powstała babiana.pl skierowana do
odbiorców usług estetycznych oraz
artvein.pl dla pacjentów z zakresu
chirurgii naczyniowej. Opracowaliśmy misję działalności, opisaliśmy
wartości, którymi do dziś się kierujemy. Dbamy o zdrowie, troszczymy
się o urodę. W tym roku, po zaledwie trzech latach od przeprowadzki, kolejny raz stanęliśmy przed
dylematem - rozbudować pomieszczenia czy otworzyć filię w innym
mieście? Tym razem postanowiliśmy rozdzielić chirurgię naczyniową
na dwa miejsca – Gdańsk i Gdynię.
Kosmetologia zyskała dzięki temu
powierzchnię, a tym samym możliwość poszerzenia oferty.
Skąd taka nietypowa nazwa
Instytutu?
- Babiana to kwiat, który występuje w wielu odmianach. Kojarzy mi
się z Kobietami, które też są bardzo
różne i ta odmienność jest moim
zdaniem piękna. Zależało mi na niespotykanej i oryginalnej nazwie. Tytuł bez trudu wszedł do użycia i jest
rozpoznawany przez klientów z całego Pomorza. Czasem śmiejemy się
z pomyłek, kiedy firma nazywany
jest „Babina" :)
Dbanie o urodę, likwidacja defektów, czy tylko o to chodzi w Państwa zabiegach?

AgnieszkA Kośnik-Zając jest założycielką Instytutu Kosmetologii BABIANA, prezesem
Fundacji Wspierania Rozwoju Medycyny ANIZJA, autorką felietonów dla luksusowego
magazynu "me LADY", działa w prestiżowym LADY BUSINESS CLUB.

-Nie, nie tylko! Podkreślamy, że warto troszczyć się o zdrowy, naturalny
wygląd. Przekonujemy, iż dzięki
specjalistycznym, zaawansowanym
procedurom i nowoczesnej pielęgnacji, możemy wydobyć piękno,
w każdym momencie życia, niezależnie od wieku. Nie chodzi o to, by
za wszelką cenę odejmować sobie
lat, ale by mieć cerę w świetnej formie, by emanować energią. Według
mnie atrakcyjny jest ten, kto dobrze
czuje się we własnej skórze.
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Czytając opinie na temat Instytutu
kilkakrotnie podkreślano, ze zabieg
poprzedzała długa rozmowa na jego
temat i informacje o przeciwwskazaniach oraz ewentualnych efektach
ubocznych...
-Kładziemy ogromny nacisk na wnikliwą
konsultację. To gwarantuje powodzenie
terapii. Szczerze informujemy o możliwych do osiągnięcia efektach, jak również, o ile takie występują, nieprzyjemnych elementach zabiegu. Takie podejście odnosi skutek. Pacjenci naprawdę
wierzą, że dbamy o ich bezpieczeństwo
i doceniają to. Sumiennie stosują się do
zaleceń.
Uczestniczy Pani w branżowych konferencjach i spotkaniach, także tych
zagranicznych. Jak z takiego punktu widzenia może Pani ocenić polską branżę
kosmetyczną?
-Możemy być z siebie dumni, nie odbiegamy od zachodnich rozwiązań. Potwierdzeniem mojej opinii jest coraz bardziej
popularny trend turystyki medycznej.
Dla takich odbiorców nasza oferta jest
równie dobra jak w ich rodzimych krajach, ceny są natomiast zdecydowanie
bardziej atrakcyjne.
Wiem, że Państwa branża mocno i szybko się rozwija. Co robicie, żeby być na
bieżąco z nowościami?
-Renoma Babiany przyciąga nie tylko
klientów, ale również firmy, którym zależy na naszych rekomendacjach i ocenach aparatury, zabiegu czy kosmetyków. Stosujemy prostą i skuteczną metodę - na początku sprawdzamy propozycje na sobie.
Praktyka nauczyła nas, by podchodzić
bardzo ostrożnie do wszelkich „nowych”, często opisywanych jako "rewolucyjne" rozwiązań. Niekiedy okazuje
się niestety, że nie są one tak skuteczne,
albo ich efekty nie są trwałe.
Przede wszystkim uważnie wsłuchujemy się w potrzeby klientów. Wymagania
odbiorców wyznaczają drogę rozwoju
Instytutu.
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Nowa placówka Alior Banku
Alior Bank S.A. otworzył nową placówkę w Gdańsku. Nowy oddział Alior Banku rozpoczął swoją działalność w dniu 1 września 2015r. Zlokalizowany jest w centrum biurowym Olivia Business Center, Olivia Gate na parterze budynku w miejscu zajmowanym dotychczas przez Meritum Bank.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe

30 czerwca 2015r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku i Meritum Banku. Do połączenia banków doszło w 5 miesięcy od
zrealizowania transakcji nabycia 97,9 proc. akcji Meritum
Banku. Jest to niewątpliwie jeden z najszybciej przeprowadzonych procesów integracji w polskim sektorze bankowym.
„Tempo połączenia z Meritum Bankiem dowodzi, że połączony Alior Bank dysponuje zarówno kadrą menedżerską z bogatym doświadczeniem w procesach fuzji, jak i nowoczesną
architekturą informatyczną. Przy wsparciu ze strony nowego
inwestora strategicznego spełniamy wszystkie warunki, aby
odegrać znaczącą rolę w dalszej konsolidacji sektora bankowego – dodał Wojciech Sobieraj.
Obecnie Alior Bank jest jednym z najszybciej j rozwijających
się banków w Polsce. Czwarta co do wielkości bankowa sieć
dystrybucji, która obejmuje ponad 1000 placówek umożliwia
dostęp do usług oferowanych przez bank dla 3 mln klientów
Alior Banku. Otwarcie nowej placówki w największym na pomorzu centrum biznesowym idealnie wpisuje się w strategię
dynamicznego rozwoju poprzez m.in. rozwój sieci sprzedaży.
Olivia Business Center w Gdańsku to największe poza War-
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szawą centrum biznesowe o wysokim standardzie. Znajdują
się tam siedziby około 50 przedsiębiorstw. Zlokalizowane jest
w centrum miasta przy alei Grunwaldzkiej – głównej arterii
łączącej całe Trójmiasto.
Rozpoczęcie działalności w Olivia Business Center, skupiającej
wokół siebie licznych polskich przedsiębiorców oraz międzynarodowe korporacje, pozwoli nam zapewnić kompleksową
i profesjonalną obsługę naszych obecnych oraz przyszłych
klientów - mówi Tomasz Ciurzyński Menadżer Oddziału.
Nowa placówka Alior Banku przy al. Grunwaldzkiej 472 (Olivia
Business Center) otwarta jest dla klientów od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00-18:00. W godzinach pracy oddziału zapewnia klientom obsługę zarówno bezgotówkową oraz
gotówkową.
Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują
wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności
produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na
rynku.
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Budowanie relacji

kluczem do sukcesu
Z Justyną Wojtaszczyk i Ireneuszem Osińskim rozmawia Rafał Korbut.
ZDJĘCIE: Rafał Korbut

Od niedawna w ramach działalności
Pracodawców Pomorza organizujecie
spotkania networkingowe. Jak często
się odbywają i do kogo są skierowane?
Justyna Wojtaszczyk: Spotkania networkingowe organizujemy co miesiąc i skierowane są głównie do lokalnej społeczności przedsiębiorców.
Ireneusz Osiński: Do niedawna Pracodawcy Pomorza kojarzyli się raczej
z przedsiębiorcami starszej daty, nie-

współczesnymi. Chcemy wizerunek ten
zmienić, wdrażając właśnie zasady networkingu. Staje się on ostatnio modny,
ale większość ludzi nie do końca wie, na
czym właściwie polega. Wydaje im się, że
wystarczy zaprosić uczestników jakiegoś
spotkania czy konferencji do networkingu i sprawa sama się załatwi.
A tak nie jest?
I.O.: Nie, bo ludzie uczestniczący w spotkaniu czy konferencji nie będą wiedzieli,

co robić i jak mają się zachować.
Czym zatem jest networking?
I.O.: Definicji jest wiele, ale na podstawie
swoich doświadczeń mogę powiedzieć,
że jest to umiejętność budowania sieci
wartościowych kontaktów i przekładania
ich na konkretne efekty biznesowe.
Jak można posiąść takie umiejętności?
I.O.: Networkingu można nauczyć się na

19

BIZNES / www.expressbiznesu.pl
wiele sposobów: z książek, od coacha,
na kursach i warsztatach oraz samemu.
Zauważyłem bardzo ciekawą rzecz: to
mężczyźni mają większy problem z nauczeniem się networkingu, niż kobiety.
Dlaczego? Bo często mają mocno nadęte ego i wszystko chcą zrobić sami.
A kobiety są bardziej konkretne i przychodzą na spotkania, mając jakiś wyznaczony konkretny cel: np. żeby kogoś
poznać, nauczyć się czegoś, odświeżyć
kontakty, itp. Ale jest też „druga strona
medalu” - gdy kobiety już się poznają, to
mogą dyskutować długo i o wszystkim.
Ale jednocześnie często mają problem
z podejściem do kogoś obcego. Dlatego
na sesjach networkingowych potrzebny
jest moderator, który powie i pokaże, co
należy robić.
Jak najczęściej wyglądają spotkania, których elementem jest networking, aranżowane przez różne organizacje i firmy?
J.W.: W naszym regionie faktycznie prowadzone są rozmaite spotkania i warsztaty, których jednym z celów jest nauka
networkingu, ale niestety często jest to
robione nieumiejętnie. Sam fakt, że na
spotkaniu jest 20 czy 30 osób i każdy się
przedstawi innym, to jeszcze nie jest networking. Samo stwierdzenie prowadzącego: „to teraz się poznajcie” nie załatwia
przecież sprawy. Są ludzie otwarci i bezpośredni, którzy podejdą, porozmawiają
i zawrą nowe znajomości. Ale są też tacy,
którzy sami z siebie tego nie zrobią, nawet wtedy, gdy ich się do tego zachęci.
Sami nie wyjdą ze swojej strefy komfortu. Potrzebują wsparcia doświadczonego
prowadzącego spotkanie.
I tu wracamy do moderatora?
I.O.: Tak. Obowiązkiem takiej osoby,
która moderuje spotkanie, jest przedstawianie innych, wyciąganie ich ze strefy
komfortu. Ja np. biorę więc taką osobę,
podchodzę do grupki osób, które ze sobą
dyskutują (często takie grupki są szczelnie zamknięte) i przedstawiam tę osobę
innym. W ten sposób dana osoba wchodzi w tę grupę i staje się jej częścią. Ja
natomiast odchodzę i zajmuję się inną
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osobą. Ludzie szybko przekonują się, jak
przyjemne może być porozmawianie z
innymi.
To jest tajemnica skutecznego
networkingu?
I.O.: To tylko jeden z elementów, bo networking jest „maszyną” zbudowaną z wielu elementów. I to, co organizatorzy często
robią, to wyciągają z tego dwa czy trzy
fragmenty i próbują je połączyć. A to błąd,
bo to nie jest profesjonalny networking! To
tylko danie ludziom szansy poznania się i
nawiązania wstępnych relacji. Ale to nie
wystarczy. Bo przecież prawdziwy networking odbywa się poza salą – w codziennym życiu, w którym ludzie się spotykają,
rozmawiają, podpisują kontrakty, budują
swoją karierę.
J.W.: To właśnie jedna z ważniejszych kwestii: czy po spotkaniach ludzie kontaktowali się ze sobą, umówili się na spotkania,
prowadzą ze sobą interesy. Gdy okazuje
się, że tak, to oznacza, że cel, który sobie
założyliśmy – czyli łączenie ludzi – udaje się
realizować.
A zatem można powiedzieć, że to budowanie relacji jest kluczowe w prowadzeniu biznesu?
I.O.: Oczywiście. Z tym, że nie wystarczy
samo poznanie się i rozmowa. Potrzebna
jest później cała strategia budowania tej relacji. Bo przecież chodzi o to, aby pozyskać
klienta na lata. Dla mnie budowanie relacji
z klientem to romans: trzeba sprawić, aby
klient stale czuł się doceniony.
J.W.: A ludzie często tego nie potrafią. Wynika to nie tylko z niewiedzy, ale również
z tego, że ludzie są niecierpliwi i chcieliby
załatwić wszystko już, teraz, natychmiast.
Tymczasem budowanie relacji wymaga nie
tylko wysiłku, ale i czasu. Jeśli na kogoś naciska się zbyt mocno, aby szybko coś kupił,
to ten zazwyczaj się wycofuje.
Dla kogo jest networking?
I.O.: Nieprawdą byłoby stwierdzenie, że
dla wszystkich. Jest dla tych ludzi, którzy

chcą się rozwijać. Jest bowiem wspaniałym
narzędziem do pozyskiwania kontaktów,
które są nam niezbędne do osiągnięcia
zamierzonego celu. Jest to np. świetny
sposób do budowania swojej kariery, pozyskiwania klientów, czy znalezienia mentora
i doprowadzenie do tego, aby on chciał
być moim mentorem. Najlepiej w networkingu odnajdują się osoby bezpośrednie,
uśmiechnięte, otwarte, szczere. Natomiast
ci, którzy nie potrafią wychodzić ze swojej
strefy komfortu, potrzebują pomocy tych,
którzy to potrafią.
Ale ci, którzy tego nie potrafią, mogą się
nauczyć networkingu?
I.O.: Tak, ale potrzebują nauczyciela. Tak jak
nie da się nauczyć pływania czy jazdy konnej z książek, tak samo nie da się nauczyć
budowania relacji czytając podręczniki czy
poradniki. Książki mogą pomóc, ale nauczyć się można jedynie ćwicząc, ćwicząc i
jeszcze raz ćwicząc.
Czy networking jest potrzebny?
J.W.: Bardzo. Ludzie coraz częściej zauważają, jakie mogą korzyści z niego osiągnąć.
I.O.: Ten, kto nauczył się networkingu, ma
łatwiej w życiu. Jest bardziej pewny siebie,
wie jak pozyskiwać klientów, partnerów,
wspólników do biznesu, jak robić karierę,
w jaki sposób dostać się w pewne miejsca,
w które inni kompletnie nie potrafią się
dostać.
J.W.: I ma sieć kontaktów. To pomaga nie
tylko w biznesie, ale też w codziennym
życiu.
Czy zatem każdy, kto chce się nauczyć
networkingu, może przyjść na spotkania,
które organizujecie?
J.W.: Tak, bo te spotkania mają charakter
otwarty. Serdecznie zapraszamy zarówno członków Pracodawców Pomorza jak
i firmy nie zrzeszone w organizacji. Po
ogłoszeniu terminu na stronie www.pracodawcypomorza.pl trzeba szybko się zarejestrować, bo zainteresowanie jest zawsze
bardzo duże, a liczba miejsc ograniczona.
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Terminal kurierski
DHL w Gdańsku

Clipster – przestrzeń
do życia i tworzenia

Firma DHL Express, oferująca międzynarodowe usługi logistyczne, oraz jej wieloletni
partner biznesowy - Port Lotniczy Gdańsk im.
Lecha Wałęsy, podpisały umowę na budowę
nowoczesnego, międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego DHL w Polsce wraz
z całą infrastrukturą.

Dom, kreatywna przestrzeń coworkingowa, miejsce do pracy nad projektem, miejsce na
rozwój i preakceleracja dla osób myślących o realizacji ciekawego pomysłu (studentów,
startupowców, osób z doświadczeniem biznesowym). Tak w kilku słowach można opisać
Clipster, jedyne w Polsce miejsce dla młodych projektów zapewniające aktywnej i pełnej pasji społeczności synergię elementów coworkingu (wspólnej pracy) z colivingiem
(wspólnym mieszkaniem) oraz możliwością akceleracji (szybszego rozwoju biznesu).

Wartość projektu, którego inwestorem jest
Port Lotniczy Gdańsk, opiewa na kwotę ponad
4 mln EURO. Ta wspólna inwestycja ma ogromne znaczenie dla wzrostu międzynarodowego
lotniczego ruchu towarowego w regionie północnej Polski oraz dla rozwoju europejskiego
korytarza transportowego pomiędzy krajami
bałtyckimi, a centralnym hubem DHL Express
w Lipsku oraz resztą Europy i Świata.
Umowa z Portem Lotniczym w Gdańsku, należącym do najważniejszych lotnisk w ruchu
międzynarodowym w Polsce, dotyczy budowy
najnowocześniejszej jednostki operacyjnej,
dedykowanej DHL. Zgodnie z zawartym porozumieniem, termin oddania inwestycji zaplanowany został na początek 2018 r. Powierzchnia obiektu wyniesie blisko 2000 m kw.
Budowany obiekt stanowi jeden z trzech największych projektów inwestycyjnych DHL w
Polsce zlokalizowanych bezpośrednio na lotnisku, po zainicjowanych przedsięwzięciach w
Katowicach i w
Ponadto pod względem powierzchni, przepustowości i wydajności, nowy obiekt ma być
jedną z dziesięciu największych jednostek operacyjnych DHL w regionie Europy Środkowej.
W nowym terminalu znajdzie się 6 pozycji
dedykowanych do obsługi kontenerów lotniczych, 5 bram do obsługi transportów liniowych i docelowo 30 bram do obsługi kurierów. Oszczędność zużycia energii dla normalnego funkcjonowania obiektu wyniesie ponad
10%.
-Firma DHL Express działa na gdańskim lotnisku od 1993 roku. Cieszy nas fakt, że przez 22
lata naszej współpracy mogliśmy obserwować
ciągły rozwój DHL. Nie tak dawno, bo 2 lata
temu, wspólnie informowaliśmy o zmianie
typu samolotu DHL operującego w Gdańsku
na dużą maszynę B737 – powiedział Tomasz
Kloskowski,Prezes Zarządu Portu Lotniczego
Gdańsk im Lecha Wałęsy.

Nowy punkt na startupowej mapie mieści się w Gdańsku,
na terenie Garnizonu
Kultury.
Przedsięwzięcie zostało powołane do życia przez
twórców programów
akceleracyjnych: Alfabeat oraz Gdański
Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
prowadzący Starter
Rocket.
Clipster to unikalne na skalę krajową
miejsce, gdzie pracujący nad swoim pomysłem dostaną nie tylko wsparcie tutorów,
ale i dach nad głową. W przeznaczonej na
te cele przestrzeni znalazło się m.in. 16 mikroapartamentów oraz strefa coworkingu,
która pozwoli społeczności zgromadzonej
wokół obiektu na wspólną, kreatywną pracę i spotkania z tutorem. W ramach trwającego trzy miesiące okresu preakceleracji
każdy z projektów otrzyma pomoc jednego z ekspertów, który otoczy swoją opieką i wspomoże doświadczeniem rodzące
się pomysły na biznes. W zależności od
ich rozwoju rezydencja w Clipsterze może
trwać 3, 6 lub 9 miesięcy. Niedawno rozpoczęła się pierwsza tura rekrutacji – nabór
pomysłów poprzez formularz dostępny na
stronie internetowej www.clipster.pl. Po
niej nastąpi etap rozmów z aplikującymi.
– Szukamy osób – zarówno z Polski, jak i
z całego świata – które pragną oddać się
pracy nad rozwojem projektu i skorzystać
zarówno z wiedzy i opieki doświadczonego
tutora, jaki z możliwości kooperacji z innymi zespołami, czerpania inspiracji, dzielenia pasji i wykorzystania zapału twórczego
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kolegów. Clipster jest otwarty na błyskotliwe pomysły z każdej branży. Zapraszamy
też osoby bez konkretnego pomysłu, ale
z pasją i energią – zarówno studentów,
jak i przedsiębiorców. Obie strony mogą
skorzystać ze swojego doświadczenia, a
nawet stworzyć coś wspólnie! Jak najbardziej przewidujemy możliwość łączenia
się startupowców w zespoły i pracę nad
jednym projektem – mówi Jan Wyrwiński,
Co-Founder Alfabeat.
Absolwenci Clipstera, czyli najciekawsze
projekty, które przejdą przez etap weryfikacji trzymiesięcznej pracy, otrzymają
szansę na udział w jednym z programów
akceleracyjnych i możliwość dalszej rezydencji (na kolejne 3 lub 6 miesięcy) w
kreatywnej przestrzeni Garnizonu. Niemal
równolegle ze startem Clipstera rusza nabór pomysłów do Alfabeat – programu
współtworzonego przez kilku najbardziej
doświadczonych pomorskich przedsiębiorców – oraz do drugiej edycji Starter Rocket
prowadzonej przez Inkubator STARTER.
Oba rozpoczną się z początkiem stycznia
2016 roku.
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Biznes
by zyskiwać
„Chce przez to powiedzieć, ze musicie wymyślić lepszy system pracy,
ale najpierw nauczyć się odróżniać pracę od ruchu”
Kopalnia Złota, Freddy Balle Michael Balle
Kiedy przeczytałam zacytowane zdanie nie
mogłam oprzeć się prawdziwości takiego
prostego stwierdzenia.
Praca jest to celowy proces działalności
człowieka, w którym przekształca on za
pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń,
środków technicznych) przedmioty pracy
i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne (transport,
usługi remontowe) i niematerialne (teatr,
telewizja). Zgodnie z definicją zaczęłam się
zastanawiać, kiedy rzeczywiście pracowałam? Kiedy pracują moi pracownicy? Czy
zadają sobie Państwo takie pytania?
Najpierw przystąpiłam do analizy działań
wewnątrz własnej firmy, choć zajmujemy
się usługami wynajmu pracowników i pośrednictwem pracy. Potem obserwowałam
firmy moich klientów z różnych branż - logistyki, produkcji, usług. Doszłam do wniosku, że zamiast zyskiwać, wiele tracimy!
A któż, kto prowadzi biznes chciałby tracić?
Biznes jest by zyskiwać, powiększać róg
obfitości. Kiedy przyjrzeć się temu dokładnie, widzimy nieodwracalne straty samego
„ruchu” takie jak:
• spacer po hali produkcyjnej po
1 narzędzie na drugim końcu hali,
• spacer po korytarzu biurowca po
1 kartkę do drukarki,
• „puste przejazdy” na trasie
spotkań handlowca.
W ten sposób traci się własny zysk. Ja chcę,
aby moi klienci również wykazywali zyski.
Chęć nauczenia się odróżnienia „ruchu” od
„pracy” w ciągu dnia pracy moich pracowników doprowadziło mnie do przypadku
Toyoty i filozofii o ciągłym doskonaleniu
systemu. Bez przerwy czytałam o eliminacji marnotrawstwa w Internecie, czasopismach i innych źródłach. Zaczęłam stawiać
więcej pytań o strategie, koszty, cele, organizacje, w tym co robię i czym zajmuję
się na co dzień. Masa pytań i odpowiedzi,
które pomogły mi i moim klientom.

Musiałam zweryfikować, jako osoba zarządzająca firmą i obsługująca klientów
biznesowych, między innymi takie pojęcia
jak ZYSK. Niezależnie czy w produkcji czy
w usługach. Myślę, że nie jestem w błędzie
i ośmielę się postawić tezę, że większość
ludzi umieszcza zysk jako składową ceny:
CENA = KOSZT + ZYSK
Moje osobiste olśnienie pojawiło się po
zapoznaniu z filozofią Toyoty, którą należy
rozumieć następująco:
ZYSK = CENA – KOSZT
Tutaj KOSZTAMI mogą być koszty związane ze współpracą z Agencją Pracy.
Pozornie jest to samo, ale różnica ogromna i jeśli Państwo ją poznali, jesteście na
wygranej pozycji. Jeśli nie, to liczę, że uda
mi się zachęcić Państwa do zagłębienia
tematu.
Omówiłam pojęcia PRACY i ZYSKU, zostają
ZASOBY.
W trakcie swoich badań przekonałam się,
że można optymalizować wszystko i wszędzie zachowując przy tym rozsądek. Może
być to piekarnia, fabryka i również agencja
pracy.
Całość można zamknąć w jednym zdaniu:
ZREDUKOWNIE MARNOTRASTWA, TAK
ABY PRODUKOWAC WIĘCEJ, BEZ ZWIEKSZANIA ZASOBÓW.
Sedno jest w tym, że jest to możliwe między innymi dzięki Agencji Pracy Tymczasowej jak choćby Serwis Personalny, gdzie
ZASOBY MINIMALIZUJEMY LUB OPTYMALIZUJEMY W ZALEŻNOŚCI OD SKALI I RODZAJU PRODUKTU KLIENTA.
Mistrzami zarządzania zasobami w Polsce
na dziś jest Wielkopolska i Mazowieckie
- 60% firmy z tych regionów odnotowują
wzrost zysków w ostatnich 2 latach. Natomiast w okresie ostatniego roku przynajmniej raz korzystały one z usługi wynajmu
pracowników lub pośrednictwa pracy.
W sezonie, 30% z nich, regularnie korzysta
z rozwiązań jakie oferuje Serwis Perso-

nalny i inne firmy z branży Agencji Pracy
Tymczasowej.
Jeżeli Amazon czy Volkswagen korzystają
z agencji pracy, gdzie każda czynność jest
opomiarowana a koszt stanowi ciągła ich
analiza, to dlaczego nie miałoby się to
opłacać Państwa firmie?
To, co jest naszym celem określamy mianem ELASTYCZNOŚCI, a nią jest właśnie
sięgnięcie po Agencje Pracy. Elastyczność
Serwisu Personalnego daje możliwości
zatrudniania lub zakończenia współpracy
z 1 lub 100 pracownikami w jednym i/
lub w każdym momencie i to Państwo decydują w którym. Dodatkowo w bilansie
rocznym usługa jest traktowana jako koszt
z odliczeniem VAT, co jest niemożliwe przy
zatrudnieniu własnych pracowników. Tym
sposobem OPTYMALIZUJEMY ZASOBY.
Jeśli myślimy o ZYSKU to dlaczego nie
skorzystać z zalet i nie ZREDUKOWAĆ
MARNOTRWSTWA? – zachęcam do tego
pomorskich i warmińsko-mazurskich
przedsiębiorców.
Od ponad 5 lat w Gdańsku i Elblągu staramy się wspierać firmy i przekonywać profesjonalną obsługa, że warto.
Wiem, że nie jest to czcze pisanie, bo takie
są fakty i realia rynku pracy na dziś i można
je zweryfikować, np. przez rozmowę z własnymi kontrahentami lub podwykonawcami czy bezpośrednio z nami.
Wynajem pracowników i zlecenie procesu
rekrutacji powinny być bliskie każdemu
działowi personalnemu. Są to usługi, które
wspierają i rozwiązują Państwa problemy
z zasobami ludzkimi w firmie.
Anna Lewecka
Lewecka@personalnyserwis.com

AGENCJA PRACY PERSONALNY SERWIS
Poznań
ul.Grunwaldzka 17

biuro@personalnyserwis.com
tel. 503 135 739

www.personalnyserwis.com

23

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

24

www.expressbiznesu.pl / BIZNES

Intel rozrasta się
w Gdańsku
Gdańska filia Intela wkrótce stanie się
drugim pod względem wielkości centrum badawczo-rozwojowym tej firmy
w Europie. Intel przejął budynki IGK4
i IGK5 w kompleksie ALLCON@park
przy ul. Słowackiego, oferujące łącznie 5
tys. m2 powierzchni. Wkrótce znajdzie
tu pracę nawet 420 osób.
Budynki Allconu naszpikowane są nowoczesną technologią, która jest niezbędna
do działań badawczych: w pomieszczeniach musi być nie tylko odpowiednia
temperatura i wilgotność, ale również
niezależne systemy zasilania. To dlatego,
że działać tu będą m.in. laboratoria techniczne, oraz tzw. komora bezechowa.
Warto przypomnieć, że firma Intel jest
współtwórcą programu "Nowe technologie dla dziewczyn" w ramach którego
ufundowała stypendia 20 studentkom
kierunków technicznych i informatycznych, wybierając je spośród 600 kandydatek. W tej dwudziestce znalazły się
trzy gdańszczanki. Stypendystki otrzymają opiekę mentora oraz stypendium
w wysokości 12 tys. zł.

Największa elektrownia
słoneczna w Polsce
Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie
4 MW. Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny
trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
Inwestycja o mocy blisko 4 MW jest

Chiński inwestor
w Gdyni
China International Marine Containers
(Group) Co., Ltd. (CIMC) to pochodząca
z Chin globalna spółka zatrudniająca ponad 60 000 pracowników i posiadająca
ponad 300 firm członkowskich między innymi w Azji, Ameryce Północnej, Europie,
Australii. Zasięg CIMC obejmuje ponad
100 państw. Teraz firma rozszerza swoją
działalność i otwiera fabrykę naczep samochodowych w Gdyni.
Obecnie CIMC produkuje 1000 rodzajów
ciężarówek, furgonetek, cystern wagonów
oraz ich elementów składowych. Właśnie
w tym zakresie firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność o kolejną lokalizację.
W gdyńskim oddziale montowane będą
różnego rodzaju przyczepy transportowe.

elementem projektu Smart Toruń – pilotażowego wdrożenia inteligentnych
sieci energetycznych przez Grupę Energa,
obejmującego modernizację sieci dystrybucyjnej, wytwarzanie energii w źródłach
odnawialnych, inteligentne oświetlenie
uliczne oraz elementy zarządzania popytem przy udziale klientów. Całkowity koszt
projektu wyniósł 81,6 mln zł, z czego ponad 19,5 mln zł pochodzi z dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Uruchomienie PV Czernikowo, naj-

większego obiektu tego typu w Polsce,
podkreśla zaangażowanie Grupy Energa
w rozwój odnawialnych źródeł energii.
Nasze działania na rzecz rozwoju i dywersyfikacji polskiego sektora OZE, także w
zakresie energetyki słonecznej, nabierają szczególnego znaczenia w kontekście
nadchodzącego szczytu klimatycznego
w Paryżu oraz związanej z nim intensyfikacji globalnej debaty na temat walki
z globalnym ociepleniem. Fotowoltaika,
jako jedno z najczystszych źródeł energii,
może być elementem odpowiedzi na to
wyzwanie – mówi Andrzej Tersa, prezes
Energa SA.
Roczna produkcja energii elektrycznej w
Czernikowie jest szacowana na poziomie
3 500 MWh, co wystarczy na pokrycie
zapotrzebowania ok. 1600 gospodarstw
domowych. Instalacja składa się z blisko
16 tys. paneli – każdy o mocy 240W. Farma zajmuje powierzchnię ponad 24 tys.
m2, co odpowiada wielkości kilku boisk
do piłki nożnej. Jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu – nie zanieczyszcza
powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie
emituje hałasu. Przy tej wielkości rocznej
produkcji elektrownia konwencjonalna
wyemitowałaby ok. 3 tys. ton dwutlenku
węgla.
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O mediach, wokół mediów,

z mediami

Międzynarodową konferencję Media.Biznes.Kultura.Pomorze 2015, którą zorganizowano na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął prodziekan
Józef Arno Włodarski od maksymy Plutarcha: Ze wszystkich ludzkich rzeczy tylko
wiedza jest nieśmiertelna. A że konferencja dotyczyła znaczenia i wpływu mediów na
życie społeczeństwa, i główną cechą mediów jest wiedzieć, wszyscy się z tym zgodzili.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Uczestnikami dyskusji byli też rzecznicy prasowi, z założenia
zajmujący się pijarem. Najtrafniejszą była wypowiedź Joanny
Grajter – rzeczniczki Urzędu Miasta Gdynia, która stwierdziła, że
pijar to dobrze opakowana, rzetelna informacja, konieczna dla
kontaktowania się władzy samorządowej ze społeczeństwem.
Czekano z zainteresowaniem na opinie ludzi biznesu i słusznie,
bo okazały się oryginalne.
Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki wypunktował dwie cechy obecnego medialnego świata. Pierwszy to
tabloizacja, kiedy dziennikarz stawia na lenistwo intelektualne
i nieszlachetne cechy charakteru odbiorcy. Drugi to niekontrolowany rozwój mediów elektronicznych, internetowych.
Co chwila pojawia się nowa możliwość komunikowania się,
dostępna dla wszystkich, a przy okazji zalew złośliwych, nienawistnych komentarzy, które mogą zniszczyć najszlachetniejszą
ideę i zniszczyć najwartościowszą działalność. Jedyna na to
rada – nie czytać tzw. komentarzy i robić swoje.
Prezes Canowiecki podał przykład świadczący o niepożądanej społecznie działalności mediów, które niedostatek wiedzy
zastępują wzmacnianiem stereotypów. Powtarzane często,
twierdzenie o trudnej sytuacji portów morskich – zamieszczone nawet na pierwszej stronie Dziennika Bałtyckiego, jest
jaskrawym nadużyciem, ponieważ porty przeżywają okres
wyjątkowej prosperity. Podobnie fałszywe jest twierdzenie
o upadku przemysłu stoczniowego. To po prostu restrukturyzacja. Obecnym stoczniom niepotrzebne są, jak dawniej, ogromne przestrzenie, stocznie są mniejsze, mimo to zatrudniają na
naszym Wybrzeżu ponad 20 tys. pracowników. Budują najlepsze jachty świata i katamarany a także statki specjalistyczne.
Niestety w dzisiejszym świecie medialnym trudno się przebić
z pozytywną informacją.
Chociaż zdarza się to przy wytrwałym, uporczywym wzmacnianiu przekazu. W latach 90-tych grasował stereotyp przedsiębiorcy – krwiopijcy, wyzyskiwacza i złodzieja, obecnie coraz
częstsze jest zrozumienie, że większość z nich to ludzie ciężko
pracujący, dostarczający zatrudnienie, więc zapewniający byt
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Od prawej: prof. Wiktor Pepliński, prezes Pracodawców Pomorza
Zbigniew Canowiecki, prezes Olivia Business Centre Maciej Grabski.
pracownikom i ich rodzinom , często żyjący na na przeciętnym poziomie i nieraz rezygnujący z osobistych przyjemności,
bo ważniejsze jest inwestowanie w rozwój zakładu. Potrzeba
było 20 lat, aby ta zmiana stereotypu nastąpiła i w tym też jest
wkład mediów.
Maciej Grabski – inwestor zespołu biurowego Olivia Business
Centre, przypomniał, że zaczynał działalność w sektorze medialnym, jako współtwórca portalu Wirtualna Polska , aby
przejść potem do działalności biznesowej. Stwierdził, że działalność mediów wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Niestety, patrząc z perspektywy międzynarodowej musi zauważyć, że
silnych przedstawicielstw mediowych jest w Polsce niewiele.
Wykład inauguracyjny o temacie: Fatalne zauroczenie Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Postawy angielskich elit intelektualnych w okresie II wojny światowej, wygłosił prof. Wiktor Pepliński – twórca (przed 10 laty) kierunku
dziennikarstwo na Uniwersytecie Gdańskim.
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Szerokopasmowe
Pomorskie
W siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się 23 października br. spotkanie podsumowujące Projekt "Szerokopasmowe
Pomorskie - budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa
pomorskiego", realizowany przez Orange
Polska, który objął zasięgiem prawie całe
województwo pomorskie.

Łatwiejsza droga
do ugody
Aby ułatwić życie i działalność przedsiębiorcom powstało w Gdańsku Centrum Arbitrażu i Mediacji, które
utworzyła Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Do wspólnego działania Inicjatorzy zaprosili wszystkie pomorskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców
niezależnie od formy organizacyjnej (stowarzyszenia, izby samorządu gospodarczego, związki pracodawców) oraz wielkości i zasięgu działania. Jako pierwsze
deklarację współpracy uroczyście podpisały następujące organizacje wspierające
inicjatywę: Pomorska Izba Rzemieślnicza
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (z siedzibą w Gdańsku), Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (Gdynia), Pomorska Izba
Rolnicza (Pruszcz Gdański), Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców
(Starogard Gdański), Kaszubski Związek
Pracodawców (Żukowo), Regionalna Izba
Przedsiębiorców (Wejherowo).
Wiadomo, że w życiu, szczególnie przy
prowadzeniu biznesu, łatwo o sytuacje
konfliktowe. Spory między przedsiębiorstwami, przedsiębiorcą a pracownikiem,
przedsiębiorcą a klientem można rozstrzy-

gać na drodze sądowej, co jest kosztowne
i długotrwałe, ale można też poprzez mediacje. W obu przypadkach efekt powinien
być ten sam – zakończenie sporu, ugoda,
porozumienie, lub wyrok sądowy, jeśli
sprawy nie udało się zakończyć polubownie. Na obu drogach przewidziana jest też
możliwość sięgnięcia do arbitrażu.
Zalety drogi mediacyjnej to szybsze zakończenie sporu, oszczędność kosztów
i czasu, elastyczność w kwestii wyznaczenia miejsca i terminów rozmów, brak
formalizmu, poufność. Dodatkową zaletą
arbitrażu jest fachowość arbitrów.
Postępowanie mediacyjne może być wszczęte na wniosek strony sporu, obu stron
oraz skierowania sprawy przez sąd.
Centrum Arbitrażu i Mediacji posiada
Radę w skład wchodzą przedstawiciele
wszystkich organizacji a na jej czele stoją
dziekani prawa Uniwersytetu Gdańskiego
i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji
w Gdyni.

Z punktu widzenia zarówno samorządów
jak przedsiębiorców jest to bardzo ważna
sprawa, ponieważ wielu inwestorów zrezygnowało ze swych planów usłyszawszy, że
na interesującym ich terenie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Łączna wartość projektu wyniosła 137 mln zł, z
czego dotacja unijna to 36 mln zł, reszta ok.
101 mln. zł to środki własne Orange Polska.
W ramach projektu została wybudowana sieć światłowodowa o łącznej długości
1836 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu przez
mieszkańców 253 miejscowości. Są to
miejscowości z obszarów wskazanych przez
Urząd Marszałkowski, w których brak jest
sieci niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług internetowych.
Ale to nie koniec sprawy. Zakres projektu
nie obejmował budowy tzw. ostatniej mili,
czyli sieci dostępowej do poszczególnych
klientów. Zbudowano dwa elementy systemu: sieć szkieletową i sieć dystrybucyjną,
potrzebna jest część trzecia. Zbudowana
sieć światłowodowa umożliwi stworzenie
platformy pod rozwój przyszłych ultranowoczesnych sieci, w tym np. FTTH (fiber to the
home - światłowód do domu), w których
światłowód doprowadzony do domu użytkownika oferuje prędkości nawet powyżej
1 Gb/s. Ale do tego potrzebne będzie jeszcze wybudowanie odcinków tzw. „ostatniej
mili”, czyli sieci dostępowej doprowadzonej
bezpośrednio do domów mieszkańców.
Na terenie województwa pomorskiego taki
pełny, 3-częściowy dostęp do internetu
został już dawno wybudowany w Gminie
Kosakowo, która może być wzorem, bo jest
unikany w skali kraju. Wszyscy mieszkańcy
mają dostęp do szerokopasmowego internetu. (AK)
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Nagroda
dla włodarza
Olsztyna
Olsztyński projekt modernizacji transportu
publicznego został doceniony przez specjalistów. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz odebrał nagrodę podczas kongresu
w Warszawie.

Ełk wyróżniony
za promowanie jakości
Z okazji obchodów XX Polskiego Dnia Jakości Urząd Miasta Ełku otrzymał wyróżnienie z tytułu promowania międzynarodowych standardów jakości. Statuetka została
przyznana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. w Warszawie.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, przyznanych decyzją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S. A., odbyła się
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Urząd Miasta Ełku otrzymał statuetkę za promowanie międzynarodowych
standardów jakości. Jest to wyróżnienie
przyznane za całokształt wieloletnich
działań w zakresie zarządzania systemem
jakości nie tylko w urzędzie, ale również
w całym mieście, co staje się gwarantem
świadczenia najwyższej jakości usług
w różnych dziedzinach i płaszczyznach.
Międzynarodowe standardy jakości od
wielu lat są wdrażane w niemal każdym podejmowanym działaniu zarówno
w Urzędzie Miasta Ełku, jak również w:
miejskich spółkach komunalnych, m.in.:
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych,
Szpitalu „Pro – Medica" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji,
spółce „Administrator", ełckich instytucjach: Ełckim Centrum Kultury, Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Historycznym, Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także w placówkach oświatowych
m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej,

Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5, Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki", Miejskim Przedszkolu "Perełka" czy też wyróżnionym w tym roku
Warmińsko – Mazurską Nagrodą Jakości
- Miejskim Przedszkolu „Bajka".

Włodarz stolicy Warmii i Mazur został doceniony przez redakcję portalu "Transport
Publiczny". Nagrody przedstawicielom samorządów oraz firm przyznawano za inicjatywę rozwoju miejskiej komunikacji podczas IV Kongresu Transportu Publicznego.
Piotra Grzymowicza wyróżniono "za wiarę
w miejski transport szynowy i realizację niezwykle ważnego dla przyszłego rozwoju miasta tramwajowego projektu inwestycyjnego".
Poza Prezydentem Olsztyna laury zdobyły
miasta Zielona Góra oraz Szczecin, a także firmy PayU, Man Truck & Bus Polska oraz warszawska Szybka Kolej Miejska.
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W Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyły się Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źródeł Energii.
Była to już druga edycja targów budowlanych i trzecia edycja targów odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie
jednak do edycji z lat poprzednich tym
razem oba wydarzenia odbyły się pod
jednym szyldem.
Podczas Targów można było zapoznać się
z ofertą deweloperów, producentów materiałówbudowlanych, a także przyjrzeć
się nowoczesnym technikom grzewczym
stosowanym w budownictwie mieszkaniowym.Dodatkowymi atrakcjami były

Fot. technopark.elk.pl

Fot. olsztyn.eu

Połączone Ełckie Targi
Budownictwa i Odnawialnych
Źródeł Energii

loteria z nagrodą dla zwiedzających Targi
oraz konkurs na najciekawsze stoisko wystawiennicze, którego zwycięzcą została
firma Transbud Ełk Sp. z o.o.
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Pomorskie wsie są piękne

RYBNO W GRONIE
NAJPIĘKNIEJSZYCH
Miejscowość Rybno z gminy Gniewino (powiat wejherowski), plasując się na 3 miejscu
w konkursie „Piękna wieś pomorska” znalazła się w gronie najpiękniejszych wsi na Pomorzu. Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody laureatom tegorocznej
edycji konkursu, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

W tegorocznej edycji konkursu wzięło
udział łącznie 138 wsi i 258 zagród z 14
powiatów. Do etapu wojewódzkiego
zgłoszono 13 wsi i 12 zagród, najpierw
jednak przeprowadzony został etap
gminny, następnie powiatowy, w którym Rybno zdobyło I miejsce wspólnie
z Łebnem (gm. Szemud), lecz do finału

wojewódzkiego zakwalifikowano jedynie Rybno.
Przy ocenie wsi i zagród członkowie
Komisji Konkursowych uwzględniali
ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska, ochronę i pielęgnację dziedzictwa
kulturowego oraz kształtowanie krajo-

brazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne
na rzecz swojej miejscowości, przedsiębiorczość liderów wiejskich i jedność
we współdziałaniu. Wymienieni laureaci spełniają kryteria określone w regulaminie oraz uzyskali najwyższą ocenę
członków Komisji Konkursowej.
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Laureaci konkursu
w kategorii „zagroda”:

Laureatami konkursu
w kategorii „wieś” zostali:
I miejsce i nagroda 30 tys. zł
– wieś Brzeźno Wielkie w gminie
Starogard Gdański
w powiecie starogardzkim
II miejsce i nagroda 20 tys. zł
– wieś Rokity w gminie Czarna
Dąbrówka w powiecie bytowskim.
III miejsce i nagroda 10 tys. zł
– wieś Rybno w gminie Gniewino
w powiecie wejherowskim
W gronie wyróżnionych wsi,
które otrzymały nagrodę w wysokości
3 tys. zł, znalazły się:
– Nowa Cerkiew w gminie
Morzeszczyn, w powiecie tczewskim
– Pępowo w gminie Żukowo,
w powiecie kartuskim
– Stara Kościelnica w gminie Miłoradz,
w powiecie malborskim
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- I miejsce i nagroda
w wysokości 5 tys. zł
– Magdalena i Jan Marchewicz
z Koźmina gmina Skarszewy,
powiat starogardzki.
- II miejsce i nagroda
w wysokości 4 tys. zł
– Elżbieta i Mieczysław Sabisz
ze Starego Barkoczyna gmina
Nowa Karczma, powiat kościerski.
- III miejsce i nagroda
w wysokości 3 tys. zł
– Halina i Bogusław Kamińscy
ze Stanisławowa w gminie Cedry
Wielkie w powiecie gdańskim.
W gronie wyróżnionych,
którzy otrzymali nagrody
w wysokości 1 tys. zł znaleźli się:
- Żaneta i Krzysztof Hinca
z Żuromina w gminie Stężyca,
w powiecie kartuskim
- Anna Urzykowska-Lesnau
ze Sławutowa w gminie Puck,
w powiecie puckim
- Celina i Henryk Wieccy
z Dalwina w gminie Tczew,
w powiecie tczewskim

„Piękna Wieś Pomorska” jest jednym
z wielu działań podejmowanych przez
samorząd województwa pomorskiego
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Ma on przyczynić się do poprawy jakości życia na wsi i podniesienia atrakcyjności wypoczynkowej na tych terenach.
Wpływa zarówno na estetykę, ochronę wartości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego pomorskich wsi, jak
i na integrację czy aktywizację lokalnej
społeczności.
- Jak się dowiedziałem – mówi Andrzej
Miedziak, sołtys Rybna – nasza wieś
została doceniona za sam wygląd, ład
i porządek, ale także o dbałość o położony obok nas Cmentarz Ofiar „Marszu
Śmierci”.
Uroczystej gali, podczas której wręczono
nagrody zwycięzcom, przewodził Mieczysław Struk, marszałek województwa
pomorskiego, który pogratulował finalistom. Nagrodę z rąk marszałka odebrali
sołtys Andrzej Miedziak i sekretarz gminy Mariola Kwaśniewska.

www.expressbiznesu.pl / BIZNES

p.ruszewski@prmedia.biz
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OD KOŚCIOŁA ŚW. ANNY
DO PAŁACU PRZEBENDOWSKICH

Szlakiem

Nut Kaszubskich
przez Wejherowo
wEJhEROwO mOżNA ZwIEDZAć w RyTm KASZuBSKICh NuT.
fRAGmENTy TRADyCyJNEJ wylICZANKI umIESZCZONE w RóżNyCh CZęŚCIACh mIASTA, TwORZą TRASę wIODąCą POŚRóD
NAJPOPulARNIEJSZyCh ATRAKCJI TuRySTyCZNyCh. PREZyDENT
mIASTA KRZySZTOf hIlDEBRANDT, POmySłODAwCA PROJEKTu,
ZAPRASZA NA SZlAK NuT KASZuBSKICh.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Spacerując ulicami Wejherowa można natrafić na kolumny z rzeźbami popularnej
na Kaszubach wyliczanki, zwanej nutkami
kaszubskimi czy kaszubskim abecadłem.
Podążając za kolejnymi elementami pio-
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senki, można poznać nie tylko całą wyliczankę, ale też samo miasto i jego historię.
Kaszubska melodia prowadzi więc ulicami
Wejherowa umożliwiając zwiedzenie miasta i poznanie jego historii i tradycji.

Obecność na ulicy kolumny z rzeźbą sugeruje, że znajdujemy się w pobliżu miejsca,
w którym warto zatrzymać się na dłużej.
Początek szlaku został wyznaczony przy
Kościele św. Anny, najstarszym miejskim
zabytku, ufundowanym jeszcze przez Jakuba Wejhera, założyciela miasta. W tym
miejscu turyści mogą zobaczyć nie tylko
świątynię, ale także obraz Matki Boskiej
Wejherowskiej, czy krypty, w których
spoczywają m.in. Wejherowie i Przebendowscy, dobroczyńcy miasta i klasztoru.
Trasa nut kaszubskich została urozmaicona i wskazuje nie tylko historyczną
zabudowę miasta, ale pokazuje również
współczesne atrakcje Wejherowa. Turyści i mieszkańcy podążający za melodią,
poznają uroki miejskiego krajobrazu.
Będą mieli okazję zatrzymać się w parku
i w urokliwej okolicy rzeki Cedron. Przejść
deptakiem Starego Miasta, trafić też na
rynek, gdzie znajduje się pomnik Jakuba
Wejhera i ratusz, w którym można zobaczyć m.in. salę tradycji, makietę miasta
i celę więzienną z czasów, gdy dzisiejsza
siedziba lokalnych władz była posterunkiem pruskiej policji.
Na szlaku znajdują się również najważniejsze obiekty związane z lokalnym
życiem kulturalnym. Na pieszych wędrowców czeka nowoczesny i oryginalny
architektonicznie budynek Filharmonii
Kaszubskiej, w którym swoją siedzibę ma
Wejherowskie Centrum Kultury. Z tarasu
Filharmonii widoczna jest urzekająca panorama miasta.
Ostatni przystanek na szlaku stanowi
Pałac Przebendowskich i Keyserlingków,
w którym obecnie mieści się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W jego pobliżu znajduje się rzeźba
Kaszuby siedzącego na ławce, który wieńczy szlak nut. Kaszuba wszystkim, którzy
dotrą do niego, wygrywa na akordeonie
całą melodię kaszubskiej wyliczanki.
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”

- Jesteśmy dumni ze swojego
miasta i jego tradycji, dlatego
staramy się, aby odwiedzający nas turyści zainteresowali się nie tylko konkretnymi
zabytkami, ale też historią
Wejherowa i kulturą regionu
- mówi Krzysztof Hildebrandt,
prezydent miasta.

Turystyka na pierwszym planie
Wejherowo położone jest w sercu Kaszub
w bliskiej odległości od Trójmiasta, a dodatkowo jest z nim powiązane szybką
koleją miejską. Dzięki temu miasto staje
się coraz częstszym celem osób planujących odpoczynek na Pomorzu. Władze
Wejherowa od lat ukierunkowują swoje działania na rozwój turystyki, często
włączając w promocję miasta akcenty
powiązane z kulturą i tradycją regionu.
Szlak nut kaszubskich jest świadectwem
działań właśnie w tym zakresie.
– Jesteśmy dumni ze swojego miasta
i jego tradycji, dlatego staramy się, aby
odwiedzający nas turyści zainteresowali
się nie tylko konkretnymi zabytkami, ale
też historią Wejherowa i kulturą regionu

- mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent
miasta.
Gród Wejhera jest również silnym
ośrodkiem turystyki sakralnej. W mieście znajduje się słynna Kalwaria Wejherowska, do której również doprowadzi
nas szlak. Zespół 26 malowniczo położonych, barokowych kapliczek, jest jednym z ważniejszych tego typu obiektów
na północy kraju.
Zarówno dla turystów jak i mieszkańców samorząd przygotował mapki miasta z zaznaczoną trasą szlaku ułatwiające odnajdywanie kolejnych elementów.
Nowa atrakcja, uzupełnia ofertę turystyczną miasta, ale jest także rozwiązaniem skierowanym do mieszkańców
Wejherowa przypominającym o regionalnej tradycji.
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Fot. Wrota Warmii i Mazur

Lonely Planet

namawia turystów
do przyjazdu na Mazury
Lonely Planet - gigant branży turystycznej, ogłosił już informację, na którą czekały rzesze podróżników na całym świecie – gdzie
wybrać się na wakacje w 2016 r. Wśród 10 wyróżnionych krajów (w tym dwóch położonych w Europie), do odwiedzenia których
namawia turystów Lonely Planet, po raz pierwszy znalazła się Polska. Pierwszą wskazaną destynacją na mapie naszego kraju
jest region Warmii i Mazur.
Eksperci, którzy opracowali listę najciekawszych propozycji turystycznych
nadchodzącego roku zdecydowali, że
Polska w pełni zasłużyła na nagrodę
„Best in Travel 2016”. Wśród miejsc,
które w pierwszej kolejności należy odwiedzić w naszej ojczyźnie wskazano
Warmię i Mazury.
“Żegluj po wielkich jeziorach Mazurskich”. W północno - wschodniej Pol-

sce spotkacie nieodkrytą sieć rzek i jezior. Od pierwszych dni wiosny (kiedy
pojawią się pączki na drzewach) aż po
jesień, żeglarze (miłośnicy wody) próbują swoich sił na jeziorach Śniardwy
lub Niegocin – lub podróżują kajakiem
malowniczą Krutynią. Miasta Giżycko
i Mikołajki – stanowią najlepszą bazę
do rozpoczęcia swojej przygody na żaglach, rowerem lub kajakiem” - w taki

sposób reklamuje Mazury Lonely
Planet.
Lonley Planet to głównie wydawnictwo,
zajmujące się przede wszystkim edycją
przewodników turystycznych. Było jedną z pierwszych oficyn wydawniczych
specjalizujących się w wydawaniu
przewodników dla turystów o ograniczonych zasobach finansowych, w tym
ludzi młodych i studentów.

Michelin wykupił od Olsztyna tereny
Władze Olsztyna podpisały z firmą
Michelin Polska S.A. umowę dotycząca sprzedaży 77 hektarów miejskich
terenów na rzecz francuskiego koncernu. Wcześniej Michelin dzierżawił
ten teren od miasta na podstawie
umowy podpisanej w lutym 2005
roku. Umowa gwarantowała firmie
Michelin możliwość wykupu gruntu
po upływie 10 lat dzierżawy. Uchwałę
wyrażająca zgodę na sprzedaż podjęła Rada Miasta w lutym tego roku.

W ciągu 10 lat firma zbudowała na
dzierżawionym gruncie Zakład Produkcji Mieszanek oraz magazyny Centrum
Logistycznego.
- Cieszymy się, że Firma Michelin dostrzega i wspólnie z nami buduje potencjał Olsztyna. W tym roku obchodzimy znakomity jubileusz 20-letniej
obecności Michelin w Olsztynie oraz
współpracy pomiędzy nami, z czego
jesteśmy dumni. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć i dobrych decyzji dla

Olsztyna - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.
- To kolejny dowód jak poważnie i perspektywicznie Michelin traktuje obecność w stolicy regionu Warmii i Mazur.
Od 20 lat rozbudowujemy i modernizujemy naszą fabrykę. Zatrudniamy około
4500 pracowników i współpracujemy
z 700 firmami podwykonawczymi przyczyniając się w ten sposób do rozwoju
regionu - mówi Jarosław Michalak, dyrektor fabryki Michelin w Olsztynie.
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Przyznano nagrody

Innowacyjna
Gospodarka Morska
XV Forum Gospodarki Morskiej, które odbyło się 9 października br. w Gdyni, było okazją do uhonorowania tych, którzy napędzają jej rozwój. To już III edycja nagrody
Innowacyjna Gospodarka Morska
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

19 rożnego rodzaju statków, a wartość
poszczególnych kontraktów waha się od
20 do ponad 100 mln euro.
Prezes Piotr Soyka, zapytany jak to się
dzieje, że kierownictwo Remontowej zawsze wie na co postawić, aby mieć zamówienia i pieniądze, odpowiada:
-To wynik nieustannej obserwacji rynku
i logicznych analiz. Dzięki naszym inżynierom zawsze jesteśmy w stanie zastąpić
dotychczasowy rodzaj produkcji innym.
Właśnie zaczęliśmy ograniczać produkty
off shore związane z elektrowniami wiatrowymi, przechodzimy do promów pasażersko-samochodowych i produkcji na
rzecz wojska.

Od początku wyróżnienie to kreuje Związek Pracodawców Forum Okrętowe wraz
z pomysłodawcą Piotrem Soyką – prezesem Remontowa Holding, twórcą sławy
i chwały Grupy Remontowa. Od lat protestuje on przeciwko krzywdzącym opiniom, że Polska gospodarka morska jest
w kryzysie.
- Budujemy a także projektujemy nowoczesne statki. Projektowanie jednostek
pływających różnego typu staje się naszą specjalnością. Powstaje u nas coś na
kształt zagłębia biur projektowych Europy. Cieszymy się ze wsparcia dla branży
morskiej ze strony rządowej. Jednak, jak
pokazuje Forum, to przede wszystkim
w firmach musi być chęć do zmian i ak-

tywnego działania na rynku. Na szczęście
jest coraz więcej powodów do zadowolenia i nagradzania ludzi oraz kolejnych
firm.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał Andrzej Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe i Remontowa
Shipbuilding.
- Na Wybrzeżu i w Trójmieście dzieje się
bardzo dużo pozytywnych rzeczy, jeśli
chodzi o gospodarkę morską. Jako Trójmiasto stajemy się jednym z czołowych
ośrodków przemysłu morskiego i coraz
ważniejszym elementem gospodarki
kraju. Obecnie w spółkach Remontowa
Holding jest budowanych równocześnie

W tym roku nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska przyznano w trzech kategoriach:
W kategorii „Osobowość” wyróżniono
Jerzego Litwina - dyrektora Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku - za wieloletnią działalność na rzecz gospodarki
morskiej i wystawę „Statki. Nasza pasja”
w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku.
W kategorii „Produkt” nagroda przypadła spółce Salt Ship Design za opracowanie projektu specjalistycznego statku.
W kategorii „Przedsięwzięcie Organizacyjne” nagroda trafiła do Gdańskiej
Stoczni Remontowa za przeprowadzenie
licznych projektów przebudowy jednostek typu FPSO i FSO.
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O lepszy dostęp

do Portu Gdynia

Prezes Portu Gdynia Janusz Jarosiński systematycznie i wielokrotnie alarmował o konieczności zapewnienia portowi lepszego dostępu od strony lądu. Bardzo intensywne działania zarządu portu sprawiły, że dostęp od strony morza jest coraz lepszy,
nastąpiła również wydatna poprawa infrastruktury na terenie samego portu.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Niestety infrastruktura komunikacyjna poza terenami portowymi już nie jest w gestii władz portu i wymaga współdziałanie czynników samorządowych i państwowych. Na szczęście
ta współpraca od zawsze układała się bardzo dobrze. Oto
ostatni przykład:
Podpisany 22 października 2015 r. list intencyjny pomiędzy
Miastem Gdynia, Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA
i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju znacznie przybliża
rozwiązanie problemu dobrego skomunikowania portu z obwodową Trójmiasta, a tym samym z krajową siecią drogową.

Dzięki temu porozumieniu wzrastają szanse na pozyskanie
na tę inwestycję środków unijnych z poziomu centralnego.
Gdynia, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia, zleciła już
w sierpniu 2015 roku wykonanie wielobranżowej koncepcji
i studium wykonalności dla tej inwestycji, które ma być gotowe w marcu 2016 roku. Koncepcja budowy tej drogi wraz
ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową zlecona
została w ramach realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu, współfinansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków
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krajowych. Pomysł budowy efektywnego transportowo połączenia Portu
Gdynia z Obwodnicą wynikał z faktu, że
tzw. stara część Trasy Kwiatkowskiego
z uwagi na niskie parametry oraz niezadowalający stan techniczny, mając
status drogi powiatowej, nie mogła obsłużyć ruchu tirów z ładunkami zmierzającymi do portu. Konieczne byłoby
jej gruntowne zmodernizowanie. To
z kolei wiązałoby się z jej wyłączeniem
z ruchu i kompletnym paraliżem drogowym, nie wspominając o kosztach.
Miasto Gdynia, wspólnie z Zarządem
Morskiego Portu Gdynia, znalazło sojusznika w walce o budowę alternatywy dla dojazdu do Portu z ominięciem
przeciążonej Trasy Kwiatkowskiego,
poprzez wybudowanie przedłużenia
Obwodowej Trójmiasta (od ulicy Mor-
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skiej do węzła z Drogą Czerwoną), dalej
wybudowanie odcinka Drogi Czerwonej do węzła z Trasą Kwiatkowskiego,
a następnie rozprowadzenie ruchu do
poszczególnych części Portu Gdynia.
Tym sojusznikiem stał się polski rząd.
W podpisanym liście intencyjnym Miasto Gdynia zobowiązuje się do opracowania wielobranżowej koncepcji dla
dokumentacji projektowej i elementów
studium wykonalności - co już de facto
się dzieje - i przeprowadzenia analizy
środowiskowej, która ma zapewnić wypełnienie wszystkich wymogów środowiskowych przy tej inwestycji. Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A. deklaruje wszechstronne wsparcie na każdym
etapie realizacji projektu.
Bardzo ważna dla gdyńskiego portu jest
też możliwość transportu ładunków ko-

leją. Obecnie odbywa się on magistralą kolejową Śląsk – Porty. Niestety jej
pojemność jest coraz bardziej ograniczona. Towary z gdyńskiego portu wciskają się na nią coraz trudniej, a będzie
tylko gorzej. W tej sytuacji zarząd portu walczy o rewitalizację i rozbudowę
przedwojennej tzw. Trasy Francuskiej,
czyli linii prowadzącej z Gdyni przez Kościerzynę do Maksymilianowa k. Bydgoszczy. Niestety to rzecz kosztowna,
ponieważ większa część trasy jest jednotorowa i nie jest zelektryfikowana.
Na szczęście zarezerwowano teren na
rozbudowę tej trasy a mosty i wiadukty
wybudowano tak, aby mogły służyć kolei dwutorowej. Więc może w nowym
rozdaniu funduszy unijnych się uda...
skoro udało się wybudować Pomorską
Kolej Metropolitalną.
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Ci, którzy dostali

ster w swoje ręce,
muszą myśleć i o tych,
którym przypadły wiosła

Z HAnnĄ Borejszo, prezesem zarządu oraz dyrektorem finansowym
ahb service rozmawia Grzegorz Bryszewski.
ZDJĘCIE: materiały prasowe

Proszę powiedzieć jak Pani jako kobieta odnajduje się w branży
morskiej.
- Pytanie nie jest dla mnie zaskakujące, ponieważ często kiedy wręczam wizytówkę, spotykam się ze zdziwieniem. Kolejny
mężczyzna zarządzający spółką w branży morskiej nie zwróciłby
uwagi potencjalnego kontrahenta lepiej niż kobieta. Posiadam
wykształcenie ekonomiczne i w firmie zajmuje się, marketingiem i szeroko rozumianym zarządzaniem. Branża zresztą nigdy
nie była mi obca, bo dorastałam w domu, gdzie temat silników
okrętowych często się pojawiał – ponieważ mój ojciec, wcześniej pracował dla Firmy ZUT Zgoda Świętochłowice z delegaturą w Gdańsku. Co więcej, sama zaczynałam karierę zawodową
w jednej z warszawskich firm budowlanych, potem pracowałam
w Polsko-niemieckiej spółce zajmującej się technikami grzewczymi, więc przyzwyczajona byłam działać w profesjach kojarzonych
jako „męskie”.
Proszę opowiedzieć o początkach firmy
- Firma powstała w 1989 r. , której trzon na początku tworzyli pracownicy Firmy Serwisowej w Gdańsku. Tradycja sięga– o czym
już wspomniałam – mojego ojca, i oczywiście mojego męża.
W toku rozwoju firmy staraliśmy się regularnie wykupić kolejne
udziały, aż stała się przedsięwzięciem typowo rodzinnym. Stroną
techniczną działalności zajmuje się mój mąż, który jako wieloletni
pracownik ZUT Zgoda zyskał niesamowitą orientację w technicznych i technologicznych arkanach. Przez trudny okres lat 90-tych
przebrnęliśmy bez specjalnych zakłóceń, głównie dzięki naszym
staraniom o jakość usług, solidność, a także dzięki chłonnemu
rynkowi, na którym usługi tego typu były poszukiwane. Do firmy
dołączyłam w 1996 r i odtąd działamy razem.
Jest Pani szefem?
- Szanowanym, bo konsekwentnym . Większość naszych pra-
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cowników jest z nami od wielu lat, co dowodzi, że praca w AHB
Service daje im możliwość zarabiania, ale też i rozwijania. Moje
fascynacje przekładają się na nowe wyzwania dla pracowników.
Te wyzwania z kolei są okazją do promowania nowych działań,
więc wszyscy mamy świadomość, że potrafimy coraz więcej i tym
samym oferujemy naszym klientom więcej. Moja rola jest dość
specyficzna, bo na stosunki pracownik- szef, nakładają się relacje
rodzinne, bo pracuję razem z mężem, córką i synem. W związku
z tym mam świadomość, że po powrocie do domu nie zdejmuję
„uniformu” i nie wchodzę w rolę żony i matki, ale muszę być na
obydwu płaszczyznach sobą.
Można zatem określić, że w Państwa przypadku, firma rodzinna
to nie tyle tradycja, ile ewolucja stylu zarządzania.
- Zgodzę się z tym określeniem. Współpraca międzypokoleniowa
odbywa się u nas z poszanowaniem drugiej strony i niemalże wymusza każdorazowo analizę pomysłów i poglądów. Nie jesteśmy
w stanie skupić się na realizacji zlecenia na wysokim poziomie bez
perfekcyjnie opracowanego planu. Wiedza branżowa jest podstawą w realizacji współpracy z klientami, jednakże sposób obsługi,
pozyskiwanie zaufania nowych partnerów, prezentowanie firmy
na zewnątrz, otwieranie się na lokalny rynek pracy to wciąż ewaluująca materia. Dzięki naszemu wewnętrznemu „kodeksowi”
jesteśmy w stanie iść dalej w świat i nie tracić przy tym świeżości
spojrzenia. Jestem bardzo dumna z tego, że potrafimy ze sobą
rozmawiać, że każdy z nas zna priorytety firmy oraz że jesteśmy
w stanie być w zgodzie z naszymi wewnętrznymi wartościami.
To sprawia, że nie mówimy o kompromisach, ale o współpracy
rodzinnej i zawodowej jednocześnie.
To samo dotyczy relacji zarząd – pracownicy spółki. Wysokiej klasy specjaliści zaufają nam, gdy będą mogli się rozwijać i podnosić
swoje kompetencje. Inicjujemy więc w firmie swobodny przepływ opinii i uwag, dzięki czemu jesteśmy w stanie zareagować
przed niepożądanym zdarzeniem, a wszędzie tam gdzie nasze
usługi są potrzebne, jesteśmy obecni.

Czym w tej chwili jest AHB Service,
jakie zajmuje miejsce na gospodarczej mapie Wybrzeża
- Mimo zapełnionego kalendarza zamówień, nie zamierzamy
osiąść na laurach. Obecnie 80
proc. naszej działalności to remonty, pozostała część to sprzedaż części zamiennych. W jej
rozwój właśnie zamierzamy zainwestować. W tym celu budujemy nową halę dla składowania
różnego rodzaju podzespołów.
Realizujemy też remonty różnych typów silników.
W tej chwili są to przede wszystkim Sulzer, Wartsila, M.A.N.,
B&W, MaK, Yanmar, SKL, Bergen i inne. Portfel naszych zleceń zapełniają głównie remonty
bieżące, częściowe, okresowe,
często w portach zagranicznych, a nawet w morzu podczas rejsu (oferujemy taką usługę by armator mógł oszczędzić sobie
kosztów związanych z postojem w porcie). Ponieważ trwa to
od wielu lat, klienci których sprzętu nie obejmuje już gwarancja
licencyjna, bądź którym skończył się certyfikat wracają do nas.
Nasze prace są certyfikowane przez Russian Maritime Register
of Shipping.
Jak z punktu widzenia Prezesa firmy z sektora branży morskiej ocenia Pani stan i perspektywy gospodarki morskiej
- Był czas, gdy z niepokojem obserwowaliśmy zamykające się
firmy, emigrację wykwalifikowanych specjalistów oraz medialną i polityczną deprecjację naszych branżowych walorów. Teraz
wystarczy rozejrzeć się po dawnych terenach stoczniowych, by
zauważyć, że mamy do czynienia z odrodzeniem tego sektora.
Potrzebny był czas na przeorganizowanie się, otrząśniecie ze
starych przyzwyczajeń, znalezienie odpowiednich nisz, w których jest koniunktura i są klienci, gotowi płacić za nasze usługi
i produkcję. Korzysta na tym również firma AHB Service, a także
przedsiębiorstwa, które z nami współpracują. Nasze usługi są
oferowane w zdecydowanej większości zleceniodawcom zagranicznym, więc nasza uwaga jest skoncentrowana na globalnych
trendach i globalnej konkurencji.
Jaki zatem jest plan działania na najbliższe miesiące, lata...?
- Naszą strategią jest rozwijanie współpracy – i to tej krajowej
i tej zagranicznej. Szukamy nowych wyzwań i partnerów. Nasze
działania skupimy na pozyskiwaniu zainteresowania, gdy jako
wystawcy będziemy prezentować firmę. Kolejnym zagadnie-

niem jest intensyfikacja komunikacji marketingowej poprzez
wdrażanie dopasowanych narzędzi marketingowych, nie wykluczamy zainteresowania aplikacjami. No i oczywiście trzymamy
rękę na pulsie wszelkich rozwiązań nowych technologii..
Jak ocenia Pani rozmaite fora kobiet, ideę parytetów, wszystkie
te inicjatywy, które mają służyć
promowaniu kobiet w życiu publicznym czy w biznesie?
- Zdecydowanie pozytywnie.
Byłam uczestniczką I Kongresu
Kobiet i cieszę się, że udało się
wprowadzić parytety. A także
byłam obecna na Polish Businesswomen Congresss,
pełnego inspiracji wydarzenia
które motywuje do osiągnięcia

zaplanowanych celów.
Zgadzam się z Sheryl Sandberg, autorką książki „Lean in. Włącz
się do gry”, która bardzo spokojnie proponuje wyważenie „Każdy z nas – i mężczyźni i kobiety – musi zrozumieć i przyjąć do
wiadomości, że stereotypy i uprzedzenia przesłaniają nam to,
w co wierzymy, i utrwalają status quo. Zamiast ignorować różnicę między nami, musimy je zaakceptować i wyjść poza nie.”

Czy firma udziela się też w różnego rodzaju akcjach społecznych - proszę opowiedzieć też coś o tej strony Waszej
działalności.
- Owszem, chętnie pomagamy szkołom, przedszkolom dla dzieci niepełnosprawnych. Ogromną radość sprawia mi, kiedy robimy coś, co wywołuje na czyjejś twarzy uśmiech. Czynimy to
jednak bez zbędnego rozgłosu.
Na koniec chcielibyśmy zapytać Panią czym lubi zajmować się
po pracy - jakie są Pani prywatne pasje i zainteresowania, jak
najchętniej spędza Pani czas wolny?
- Uwielbiam podróże i te zimowe i te letnie. Zdecydowanie
w gronie najbliższych, bo smakowanie świata w ich towarzystwie jest najlepsze. Nie upieram się nad egzotycznymi wojażami czy biernym wypoczynkiem przez kilkanaście dni, ale jest
mi miło, gdy mam okazję zobaczyć prawdziwe oblicze danego
miejsca i móc cieszyć się dobrą pogodą, jedzeniem i rozmowami z ludźmi tam mieszkającymi. Lubię też czytać książki, słuchać
je w formie audio, gdy jadę gdzieś dalej. Ale moją największą
obecną pasją są moje dwie wspaniałe wnusie, którym najchętniej poświęcam każdą wolną chwilę.
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Pierwsze loty z lotniska
w Szymanach

Poznaliśmy trzy miasta, do których w pierwszej kolejności polecą samoloty pasażerskie z nowo wybudowanego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.
Już na początku 2016 roku samoloty
z Szyman polecą do dwóch miast w
Niemczech (Berlin oraz Monachium)
oraz Krakowa. Do każdego z tych
trzech miast planowane są trzy loty
tygodniowo. W połowie roku powinny
zostać uruchomione loty do Dublina,
Londynu, Oslo oraz Zagłębia Ruhry w
Niemczech.
Obecnie port lotniczy w Szymanach
jest oceniany przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego pod względem m.in. wyposażenia czy infrastruktury portu. Certyfikacja powinna potrwać do grudnia
2015 roku i jeżeli przejdzie pomyślnie
będzie oznaczała zgodę na prowadzenie działalności portu lotniczego.
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury będzie
lotniskiem kategorii 4D, otwartym w
godzinach od 6 do 22. Przewiduje się
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obsługę rejsów regularnych, czarterów
i General Aviation. Terminal pasażerski
będzie posiadał pełną separację funkcjonalną podróżnych przylatujących i
odlatujących. Przewidziano podział odpraw w przylotach i odlotach na dwa
kierunki: obsługa pasażerów w ramach
umowy Schengen i obsługa pasażerów
poza warunkami umowy z Schengen.
Przepustowość terminala ma wynosić
około 830 pasażerów, w dobie szczytowej do 1250 pasażerów a w godzinie
szczytowej do 500 pasażerów. Będzie
zapewniał pełną infrastrukturę parkingową na blisko 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
wydzielenie stanowisk postoju autobusów linii regularnych oraz stanowisk
postoju taksówek oraz przystanek kolejowy z dojściem pieszym do terminala.
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wizualizacje: Xcity Investment – planowany park handlowy w Elblągu

Nagroda
dla rewitalizacji
dworca

fot. Wrota Warmii i Mazur

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ogłoszono laureatów ósmej
edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. W kategorii
„Rewitalizacja” zwyciężył projekt zgłoszony przez Ostródę.

PKP inwestuje w Elblągu
Dawne obiekty kolejowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie elbląskiego dworca PKP przy ul. Grunwaldzkiej czeka rozbiórka. W ich miejscu,
na blisko hektarowej działce, w ciągu czterech najbliższych lat powstać ma
park handlowy o pow. 2 tys. m2. Takie plany ma Grupa PKP, która rozpoczęła
już poszukiwania inwestora dla wartego ponad 3 mln euro przedsięwzięcia.
Elbląg znalazł się w gronie miast, w których Grupa PKP zamierza zrealizować
duże projekty deweloperskie, na posiadanych przez siebie dawnych terenach kolejowych. Należąca do PKP
i odpowiadająca za współpracę z deweloperami spółka Xcity Investment,
ogłosiła właśnie, że poszukuje partnerów dla inwestycji związanych z budową m.in. obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych.
Pod inwestycje PKP w Elblągu przeznaczono blisko hektarowy teren przy ul.
Grunwaldzkiej, pomiędzy ul. Komeńskiego, a Żeromskiego. Inwestycja zakłada

w tym miejscu budowę parku handlowego o powierzchni 2 tys. m2 i dużego parkingu. Szacunkowa wartość jego budowy
wynosić ma ok. 3,2 mln euro. PKP planuje,
że obiekt mógłby zostać otwarty w 2019 r.
- W tej chwili oczekujemy na propozycje
ofertowe od potencjalnych inwestorów.
Z ofert, które do nas wpłyną wybierzemy
te, które będą najkorzystniejsze i rozpoczniemy drugi etap procesu wyłaniania inwestora. Będą nim negocjacje z wybranymi partnerami – informuje Tomasz
Chudziński, przedstawiciel spółki Xcity
Investment, odpowiedzialny za elbląską
inwestycję.

Głównym celem konkursu jest nagrodzenie
najlepszych projektów, które zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Ze 195 zgłoszeń jury
wyłoniło 21 projektów w siedmiu kategoriach: obiekt turystyczny, miejsce przyjazne
rodzinie, rewitalizacja, turystyka aktywna,
turystyka mobilna i wirtualna, edukacja,
kultura i sztuka.
W kategorii rewitalizacja wyróżnienie
otrzymał projekt rewitalizacji ostródzkiego dworca. Miał on za zadanie nadanie
zdegradowanemu budynkowi dworca PKP
w Ostródzie nowych funkcji kulturalnych
i edukacyjnych poprzez renowację, przebudowę i remont budynku.
Po wprowadzeniu nowych funkcji dworzec
stał się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i kulturalnych, nową alternatywą spędzania czasu
wolnego w Ostródzie. Szacuje się, iż od momentu otwarcia dworca dla mieszkańców
miasta odwiedziło go około 9 tys. osób.
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do utworzenia 35 nowych miejsc pracy (25 osób niepełnosprawnych, 10 instruktorów i pracowników administracyjnych).
Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie kosztowała ponad 5,3 mln zł, z czego
ponad 3,2 mln zł to wsparcie ze środków
Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
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Nad Bałtyk

nie tylko autostradą A1

Nie tylko autostrada A-1 będzie wyprowadzała intensywny ruch samochodowy z Trójmiasta w kierunku centrum kraju i odwrotnie. Także droga szybkiego ruchu S5 jest
kluczowa dla naszego regionu.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Ostatnio bydgoski oddział GDDKiA podpisał umowy z generalnymi wykonawcami siedmiu odcinków drogi ekspresowej
S5 Nowe Marzy - granica województwa
kujawsko-pomorskiego o łącznej długości ok. 127 km. Łącznie kontrakty opiewają na ponad 2,5 mld zł brutto.
Natychmiast po podpisaniu umów na
poszczególne odcinki, rozpoczynają się
prace projektowe. Wykonawcy opracują

projekty budowlane, który uszczegółowią dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwolą dokładnie wyznaczyć
działki i tereny przewidziane do wykupu.
Proces wykupu rozpocznie się w roku
2017. Prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5 prowadzone będą w
latach 2017-2019.
Droga krajowa nr 5, biegnąca z południowo-zachodniej części kraju w kierunku północnym, spina cztery wielkie

aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, będąc jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze
dla gospodarki kraju. Równie duże jest
jej znaczenie dla turystyki oraz kontaktów społecznych. Ponieważ na węźle
Nowe Marzy łączy się ona z autostradą
A-1, może się zdarzyć, że w sezonie letnim bramki autostradowe w Rusocinie
będą musiały być otwarte nie tylko w
weekendy.
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Inwestor
zainteresowany
Modrzewiną
Lidzbarskie termy mają
swojego operatora
Starosta lidzbarski Jan Harhaj podpisał umowę ze spółką
Condohotels Management z Ostródy na prowadzenie Term
Warmińskich.

W ramach ważnej przez 10
lat umowy, starostwo co
miesiąc otrzyma 10 tys. zł
czynszu i co kwartał 5%. zysku brutto. Otwarcie term
nastąpić ma na przełomie
roku 2015 i 2016. Operator Term Warmińskich
będzie miał obowiązek zatrudnić minimum 56 osób.
Spółka Condohotels Management z Ostródy jako jedyna była zainteresowana prowadzeniem term w Lidzbarku Warmińskim. To znana w
regionie firma, która aktualnie jestoperatorem dwóch

hoteli, apartamentowca,
centrum SPA, restauracji
i aquaparku w Ostródzie.
Jacek Wiśniowski, burmistrz
Lidzbarka Warmińśkiego zaznacza, że termy to nie tylko
baseny, ale też boiska, sale
konferencyjne, letnie domki
wypoczynkowe, park linowy i wiele innych atrakcji.
Włodarz miasta dodaje, że
miejsce to może dać impuls
do rozwoju dla Lidzbarka
Warmińskiego i jego okolic.
Koszt budowy term szacowany jest na ponad 93 mln
zł.

Kolejny inwestor zainteresowany jest budową swojego
zakładu na Modrzewinie w Elblągu. Tym razem do zainwestowania na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego, przymierza się gdańska firma biotechnologiczna,
która zajmuje się dostarczaniem produktów dla branży
farmaceutycznej oraz kosmetycznej. Inwestor z Trójmiasta chciałby w Elblągu wytwarzać m.in. suplementy diety.
W tej chwili na Modrzewinie funkcjonuje sześć
fabryk, a trzy kolejne są
w trakcie budowy. Zainteresowani lokalizacją swoich
zakładów w tym miejscu
są następni inwestorzy.
Jednym z nich jest spółka
Svanvid, która funkcjonuje w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym.
Założona w 2013 r. firma
biotechnologiczna, zajmuje się produkcją aktywnych
i naturalnych surowców,
dla branży farmaceutycznej
oraz kosmetycznej.
- Jesteśmy zainteresowani
ulokowaniem swojej inwestycji na Modrzewinie.
Chcielibyśmy
przenieść
swoją produkcję z Gdańska do Elbląga, głównie ze
względu na niższe koszty
pracy - nie ukrywa Szymon Talbierz, Prezes Zarządu Svanvid Sp. z o.o.
Gdańska firma planuje w Elblągu wytwarzać swój fla-

gowy produkt - suplement
diety zawierający olej z mikroalg. Preparat, który jest
źródłem kwasów Omega-3
dla sportowców, otrzymywany jest z alg morskich.
Zakład produkcyjny firmy
Svanvid powstać ma na
działce o powierzchni 1,3
ha, zlokalizowanej przy ul.
Antoniego Czuchnowskiego. Inwestor przewiduje budowę obiektu produkcyjnosocjalnego o maksymalnej
wielkości 5700 m2.
- W tej chwili jesteśmy na
początkowym etapie tego
przedsięwzięcia.
Wystąpiliśmy o pozwolenia administracyjne i tworzymy
koncepcję budowy zakładu.
Przewidujemy, że obiekt
mógłby powstać do 2019 r.
Na jego realizację zamierzamy starać się o środki unijne.
Przewidujemy, że na starcie
pracę w nim znajdzie do 15
osób - mówi prezes Svanvid
Szymon Talbierz.
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Eksperci
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o energetyce jądrowej

Seminarium na ten temat odbyło się 22.10.2015 w siedzibie Pracodawców Pomorza. Było
reakcją na potrzebę przeprowadzenia debaty publicznej związanej z planowaną lokalizacją elektrowni jądrowej w województwie pomorskim.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Referentami zagadnień byli eksperci z Francji, kraju gdzie funkcjonuje 19 elektrowni jądrowych (58 reaktorów). W spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele pomorskiej służby zdrowia, dla których
wiedza ta jest konieczna ze względu na wykonywany zawód, oraz
reprezentanci samorządów, bo oni muszą zmierzyć się z wątpliwoUczestnicy spotkania. Od prawej Piotr Wróblewski – wiceprezes sp.
ściami i ewentualnymi protestami miejscowych społeczeństw.
Copernicus kierujący Szpitalem im. św. Wojciecha Gdańsk Zaspa, Dariusz
Trzeba od razu zwrócić uwagę na specyficzne podejście do sprawy Juszczak – komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.
wśród pomorskich społeczeństw. Im bliżej ewentualnej lokalizacji
elektrowni jądrowej, tym poparcie dla jej budowy jest większe, im w obiektach energetyki jądrowej, jak również o ćwiczeniach kryzydalej – tym więcej obaw i protestów. Wydaje się, że wyjaśnienie sowych w elektrowniach jądrowych
tego fenomenu tkwi w przeszłości. Już ponad 30 lat temu była bu- Dowiedzieliśmy się też, że na świecie blednie już syndrom Fukuszidowana elektrownia jądrowa w pobliżu obecnie planowanych lo- my. Ponad 30 miliardów funtów zainwestować mają w najbliższych
kalizacji i ludność wie (z doświadczeń własnych lub relacji starszych latach chińskie firmy w Wielkiej Brytanii. Najcenniejszy kontrakt dopokoleń), jak pozytywne zmiany w dziedzinie gospodarczej i infra- tyczy współpracy przy budowie pierwszej na Wyspach elektrowni
strukturalnej oznaczało to dla całego rejonu otaczającego. Okazuje jądrowej nowej generacji w Hinkley Point, w hrabstwie Somerset.
się, że entuzjazmu tego nie zniszczyły katastrofy – ani Czarnobyla Głównym udziałowcem projektu jest francuska firma EDF Energy,
ani Fukuszimy.
która na jego realizację wyłoży 12 miliardów funtów, natomiast poWracając do seminarium. Najpierw Françoise Bidard - inżynier zostałe 6 dorzuci chińskie konsorcjum CGN. Elektrownia w Hinkley
w Dyrekcji Inżynierii Jądrowej EDF SA informowała, że wpływ elek- Point ma zostać oddana do użytku w 2025 roku.
trowni tego typu na środowisko jest w EDF
monitorowany zarówno na na etapie ich projektowania jak i podczas wszystkich etapów
życia tych elektrowni. Dokładne i surowe konWarmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w ostatnim czasie kiltrole przeprowadzają zarówno służby EDF, jak
ka pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Decyzje o lokalizacji swoich
państwowe. Celem bardzo rygorystycznych
inwestycji na terenie strefy podjęły trzy przedsiębiorstwa: Fabryka Mebli Taranko
limitów, zapisanych w prawie francuskim,
Aleksander Taranko (Podstrefa Morąg), Zakład Poligraficzny „POL-MAK” Przemysław
o wiele ostrzejszych od limitów sanitarnych,
Makowiak, Danuta Makowiak spółka jawna (Podstrefa Iława) oraz FMR LISICKI Janusz
jest utrzymanie emisji na poziomach akcepLisicki (Podstrefa Nidzica).
towalnych ze względu na zdrowie człowieka i ochronę środowiska. Wnioskiem z tych
Fabryka Mebli Taranko będzie realizo- wraz z częścią biurowo- socjalną oraz zawszelkich drobiazgowych monitorowań i konwać inwestycję polegającą na budowie kupu innowacyjnej linii technologicznej.
troli jest, że oddziaływanie elektrowni jest niehali produkcyjno-magazynowej o pow. Trzeci inwestor - FMR LISICKI, wybuduje
istotne dla człowieka i środowiska.
ok. 2000 m², zakupie maszyn i urzą- halę produkcyjno-magazynową z infraWystąpienie Jeannine Lallemand, lekarza
dzeń, rozbudowie i modernizacji ist- strukturą towarzyszącą oraz linię technospecjalisty w zakresie radiobiologii, autorki
niejących środków trwałych, zakupie logiczną do produkcji maszyn rolniczych.
prac naukowych z zakresu promieniowania
środków transportu. Planowany jest Ponadto w ramach wydanego pozwolejonizującego i radiobiologii, mówiło o prorównież zakup i wdrożenie programu nia nastąpi wdrożenie nowego procesu
mieniowaniu naturalnym, promieniowaniu
zarządzania produkcją i magazynami technologicznego w oparciu o własne
w medycynie oraz promieniowaniu w pobliżu
oraz oprogramowania komputerowe- wyniki prac badawczo-rozwojowych.
elektrowni jądrowej, a także o roli lekarzy we
go w związku z rozwojem działalności. W wyniku powyższych inwestycji poniefrancuskim systemie zarządzania kryzysowego
Drugie przedsiębiorstwo -„POL-MAK”, sione zostaną nakłady w wysokości co

Kolejne zezwolenia w W-M SSE

to firma z branży papierniczej. Przedmiotem inwestycji będzie budowa hali

najmniej 68,85 mln zł. Powstać ma około
82 nowych miejsc pracy.
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Interizon klastrem
kluczowym
W konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki wybrano siedmiu zwycięzców. Jako jedyny z województwa
pomorskiego znalazł się wśród nich Interizon Pomorski Klaster ICT administrowany przez pracowników Politechniki Gdańskiej.
Oznacza to, że jest to
klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki
kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, co wiąże
się z uprzywilejowany
poziom dofinansowywania. Krajowe Klastry
Kluczowe są identyfikowane na poziomie
krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.
Pomorski Klaster ICT Interizon został
utworzony w 2009 roku, obecnie skupia

150 podmiotów. Do Klastra należą m.in.
jednostki naukowo-badawcze, instytucje
otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa
prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki
i robotyki.

Doceniono
mazurskiego
przedsiębiorcę
Podczas uroczystej gali w warszawskich Łazienkach Królewskich, ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji nagrody „Ludzie, którzy
zmieniają biznes”.
Statuetki wręczono łącznie w czterech kategoriach. Wśród laureatów kategorii „Biznes”
znalazł się mazurski przedsiębiorca Krzysztof
Przyłucki, właściciel Folwarku Łękuk. Krzysztof Przyłucki otrzymał nagrodę za przekształcenie upadłego PGR-u Łękuk koło Wydmin
w powiecie giżyckim w prężny ośrodek turystyczny, edukujący turystów z zakresu
ochrony środowiska i wydatnie wpływający
na sytuację gospodarczą najbliższej okolicy
poprzez rozwój sieci kooperacji z lokalnymi
mieszkańcami i małymi przedsiębiorcami.
- Właściwie cały nasz biznes służy temu, by
podnosić popegeerowskie otoczenie z upadku gospodarczego, finansowego i społecznego – powiedział Krzysztof Przyłucki.

49

ŚCIANA WSCHODNIA / www.expressbiznesu.pl
RYga, Stolica Łotwy, leży na szlaku Via Baltiki

Kiedy pojedziemy

Via Baltiką

Aktualnie połączenia Polski z post sowieckimi krajami bałtyckimi wyglądają bardzo
ubogo. To jakby odwrotna proporcjonalność do coraz większej aktywności w tych
krajach polskiego biznesu.
TEKST: Krzysztof Szczepanik | ZDJĘCIA: archiwum
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Mamy do tych krajów zaledwie kilka połączeń
lotniczych, jeden pociąg osobowy, ale tylko
do Wilna, nota bene notorycznie zawieszany.
Praktycznie nie istnieją połączenia promowe,
do takich portów jak Kłajpeda, Ryga czy Tallin. Pozostaje więc tylko łączność drogowa.
Tu jednak wąskim gardłem jest „Via Baltika”.
„Via Baltika” to nazwa drogi z Tallina przez
Rygę do Kowna i dalej do Suwałk. To wielka
nadzieja dla państw bałtyckich na połączenie
z pozostałą częścią Europy. Niestety, dla Bałtów, ta droga nie znajduje się w priorytetach
rozwoju polskich autostrad.
Przez wiele czynników oficjalnych w Warszawie Via Baltika jest traktowana jako konkurencja dla autostrady A-1 z Gdańska na południe. Tak przynajmniej jednoznacznie mówi
się i pisze w krajach nadbałtyckich. Nawet
protesty ekologów przeciwko budowie drogi
przez fragmenty biebrzańskiego parku narodowego zostały w Rydze i Tallinie odebrane
jako prowokacja ze strony polskich władz,
które musiały znaleźć pretekst dla opieszałości przy budowie swojego fragmentu Via
Baltiki.
Wiadomo jednocześnie, że Via Baltika ma
sens tylko wtedy, gdy zostanie włączona do
powstającego systemu polskich autostrad.
Istotnym elementem utrudniającym budowę
drogi po polskiej stronie jest to, że połączenie to nie znalazło się, na liście priorytetów
drogowych Unii Europejskiej. To w istotny sposób utrudnia sięganie do pieniędzy
z Brukseli.
Obok Via Baltiki cały czas aktualna jest trasa
jej odnogi, tak zwana Via Hanseatica, z Kaliningradu do Elbląga. Ta droga w istotny sposób skracałaby połączenie państw nadbałtyckich z Europą Zachodnią. W tej chwili jednak
jej znaczenie bardzo mocno spadło z powodu
reżimu wizowego, jaki obowiązuje na wszystkich granicach z Rosją.
Państwa bałtyckie, nadal więc bardzo liczą
na połączenie z Europą Zachodnią poprzez
polski odcinek Via Baltiki. Nikt jednak nie
może w Warszawie udzielić jednoznacznej
odpowiedzi, kiedy on powstanie. Stąd może
desperacki pomysł stowarzyszenia litewskich
transportowców „Linava”. Otóż na jednej
z konferencji prasowych przedstawiono projekt powołania „nadbałtyckiego konsorcjum
dla budowy płatnej drogi szybkiego ruchu
z Kowna do Białegostoku”. To miałaby być
swoista odskocznia dla polskiej niechęci do
inwestowania w „Via Baltikę”. Może więc,
rychło doczekamy czasów, że w polskie drogi
zainwestuje też kapitał litewski czy łotewski.

Port w łotewskiej Windawie oraz Orlen Lietuva z MOżejek są zainteresowane
dobrym połączeniem drogowym z Polską.
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Bez lęku
do gabinetu

Obecnie świadomi rodzice zaczynają
dbać o zdrowe zęby swoich pociech
nie oglądając się na programy wdrażane w przedszkolach i szkołach. Swoją
drogą sami wiemy jak postrzegana
jest obecnie państwowa służba zdrowia, a statystyki dotyczące próchnicy
u dzieci są zatrważające. W rozmowie
z lekarzem stomatologiem Łukaszem
Sas Wisłockim, podajemy kilka wskazówek, dzięki którym nasze dzieci
bez lęku odwiedzać będą gabinet
stomatologiczny.

Panie Doktorze, leczy Pan w swoim gabinecie dzieci w rożnym wieku. Z jakim
najczęstszym problemem zjawiają się
u Pana najmłodsi pacjenci?
- Faktycznie sporo dzieci odwiedza nasz
gabinet, a najmłodsi mają nawet kilka,
kilkanaście miesięcy. Są to zazwyczaj dzieci tzw. „świadomych” rodziców, tzn. takich, którzy od małego chcą przyzwyczaić
swoje pociechy do gabinetu, lekarza, by
w późniejszym wieku czuły się bardziej
pewnie i po prostu się nie bały. Są to rodzice, którzy wiedzą, że dbanie o zęby zaczyna się, tak naprawdę, jeszcze przed ich
pojawieniem się. Bardzo ważne jest, by
od wyrżnięcia się pierwszych mleczaków
i dzieci i rodzice wiedzieli jak o nie dbać
i co robić by jak najdłużej były zdrowe.
W jakim więc wieku dzieci powinny zacząć
odwiedzać gabinet stomatologiczny?
- Uważam, że im szybciej tym lepiej. Błędem jest czekanie z pierwszą wizytą u stomatologa, na moment, gdy cos niepokojącego zaczyna się dziać. Gdy przychodzą
do gabinetu malutkie dzieci, przyzwycza-
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jają się do nas, czują się tutaj swobodnie,
przychodzą chętnie, poznają do czego służą sprzęty ich otaczające i potem gdy trzeba, łatwiej poddają się leczeniu. Rodzice
również spokojniej przechodzą przez wizyty swoich pociech, bo niestety często
bardziej się stresują niż one same.
Co rodzice powinni robić, żeby zapobiegać próchnicy u swoich dzieci?
- Najważniejsze jest by nie popełniali
najczęstszych błędów i uczyli dzieci podstawowej higieny jamy ustnej. Niestety
coraz częściej w naszym gabinecie pojawiają się maluchy z próchnicą butelkową
– czyli spowodowaną długotrwałym podawaniem butelki. Zmiany w uzębieniu
niemowląt i dzieci pojawiają się nagle,
a przebieg próchnicy jest zwykle gwałtowny. Jeśli rodzice pilnują by dzieciaki myły
zęby po każdym posiłku i jak najszybciej
pożegnały się z ukochanym smoczkiem
wówczas jest szansa, że zęby pozostaną
zdrowe na długo.
Jaki wpływ na zęby stałe może mieć zaniedbanie leczenia zębów mlecznych?
- Często się słyszy: "po co leczyć mlecza-

ki, skoro i tak wypadną". Oczywiście, że
wypadną, ale nie powinny być zepsute,
bo próchnica automatycznie przenosi się z zębów mlecznych na zęby stałe.
Pierwsze zęby są słabiej zmineralizowane (utwardzone) i dlatego bardziej
podatne na próchnicę. Ich zaniedbanie
zawsze mści się w przyszłości. Ze stuprocentową pewnością można powiedzieć,
że u dziecka, które wcześnie straci zęby
mleczne, szczęka i żuchwa nie rozwiną
się prawidłowo. Stałe zęby nie będą miały dość miejsca, by wyrosnąć w równych
szeregach, pojawią się jedne nad drugimi, od strony warg lub podniebienia.
Wówczas niezbędna będzie stała opieka
ortodonty i długotrwałe leczenie.

lek. dent.
Łukasz
sas WisŁocki
Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii
Medycznej w Gdańsku.
Dzięki fachowej i unikalnej wiedzy jest cenionym specjalistą w dziedzinie stomatologii zachowawczej, protetyce, endodoncji, chirurgii
oraz implantologii. Związany jest z kliniką LEKARZSTOMATOLOG.COM od 10 lat.
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Nowoczesna pomoc

dla ucha

Siedem lat. Aż tyle statystyczny Polak odwleka stosowanie aparatu słuchowego od chwili stwierdzenia ubytku słuchu. Powodem
jest absurdalny wstyd, bo wbrew popularnemu mitowi – aparat słuchowy wcale nie jest oznaką inwalidztwa lub niedołężności.
Na temat aparatów słuchowych krąży
wśród Polaków wiele mitów. Jeden z nich
to przekonanie, że ”aparaty słuchowe
to widoczny znak inwalidztwa, podeszłego wieku lub niedołężności.” Z tym
nieuprawnionym sądem lekarze i protetycy słuchu walczą już od lat. Tłumaczą,
że zmiany środowiskowe powodują, że
otacza nas coraz większy hałas, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.
Właśnie taki hałas, wykonywana praca
czy też powszechne wykorzystywanie
słuchawek sprawia,że coraz więcej ludzi
narzeka na problemy ze słuchem.W konsekwencji aż 13 milionów osób w Polsce
narażonych jest na hałas.
Konsekwencja wieku
Pogarszanie się słuchu jest również procesem naturalnym związany z możliwościami organizmu. Od 50 roku życia
po prostu pogarsza się stan komórek
rzęsowych w uchu - ulegają degradacji
komórki rzęsowate odpowiadające za
odbiór wysokich tonów – np. pojawiają
się problemy w rozumieniu rozmówcy
w hałasie lub większym gronie. Pierwsze
sygnały takiego pogorszenia to podkręcanie głośności radia lub telewizora, seniorzy używają również takich zwrotów jak
”ja słyszę, ale nie rozumiem” lub „mów
wyraźnie”.
Specjaliści konsekwentnie przekonują
więc,że wada słuchu jest bardzo podobna do wady wzroku: można ją wyeliminować w podobny sposób, ponieważ
aparat słuchowy jest tym samym dla
uszu, co okulary dla oczu. Mimo tego,
spotkanie z protetykiem słuchu, nawet
po zaleceniach lekarza, większość osób
odkłada tak długo, jak się tylko da. Niestety taka bierność pogłębia ubytek słuchu, który w późniejszym stadium ciężko
jest efektywnie zaprotezować.

Kluczem jest skuteczna diagnoza
Protetycy słuchu pracujący w KA-MED
APARATY SŁUCHOWE są przede wszystkim doskonale przygotowani do zdiagnozowania problemu. Dysponując
specjalistyczną aparaturą są w stanie
wykryć wady słuchu, dokładnie je zinterpretować, a następnie jasno i klarownie
przedstawić pacjentowi wyniki. Taka diagnostyka jest niezbędna przy stosowaniu
jakiejkolwiek terapii, a z całą pewnością stanowi podstawę przed rozpoczęciem procesu protetyki słuchu – czyli
przed rozpoczęciem używania aparatów
słuchowych.
Na podstawie wykonanych testów słuchu protetyk będzie wiedział, jaki aparat
powinien zastosować konkretny pacjent.
W naszych gabinetach zarówno pacjent
jak i protetyk ma dostęp do różnych
światowych producentów aparatów słuchowych. Pozwala to na dobranie właści-

wych rozwiązań do indywidualnych preferencji i potrzeb pacjenta uwzględniając
przede wszystkim stan słuchu i stopień
wzmocnienia.
Co ważne - nowoczesne technologie zastosowane we współczesnych aparatach
słuchowych pozwalają dziś na takie rozwiązania, o których 10 lat temu można
było tylko pomarzyć. Aparaty słuchowe
są dyskretne, zaawansowane technologicznie, w szerokim wyborze kolorów
i kształtów.
Oprócz szerokiej palety cech zewnętrznych aparatów słuchowych ich oprogramowanie pozwala, bez względu na wiek
użytkownika dopasować system słuchowy do jego indywidualnych potrzeb.
Jeśli nosimy okulary w eleganckich
oprawkach, żeby poprawić sobie komfort życia, to co złego jest w noszeniu
profesjonalnie dobranego eleganckiego
zestawu aparatów słuchowych?
Wnioski nasuwają się same: nigdy nie jest
za późno na zbadanie słuchu, a tym bardziej na noszenie aparatów słuchowych.
Zapraszamy do naszych gabinetów.
gdyniA
s.p.l. "śródmieście"
ul. armii Krajowej 44, ii piętro, gabinet 213
telefon: 58 621 69 22
RumiA
gabinet protetyki słuchu
ul. derdowskiego 25 (obok przychodni nr 1)
telefon: 58 771 18 17
WejheRoWo
gabinet protetyki słuchu (poradnia otolaryngologiczna)
ul. żeromskiego 2
telefon: 58 672 16 55
LęboRk
gabinet protetyki słuchu
al. Wolności 40/a, i piętro, gabinet nr. 20
"stary BroWar"
telefon: 59 726 02 02

www.kamed-aparaty.pl
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EUGENIUSZ

MAŁKOWSKI

I KORYFEUSZE
GDAŃSKIEJ KULTURY

Mieczyslaw Abramowicz

GENO

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprosiła do Gdańska znakomitego malarza Eugeniusza Geno Małkowskiego. Artysta przybył do Gdańska, by malować portrety gdańszczan w ramach autorskiego projektu "365 portretów
Europejczyków”.
TEKST: Andrzej Stelmasiewicz | ZDJĘCIA: Jakub Karłowski

Kazimierz Nowosielski
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W ciągu jednego miesiąca - września 2015 - Geno Małkowski namalował 28 portretów koryfeuszy gdańskiej kultury i sztuki: twórców, menadżerów i animatorów. Wśród
portretowanych znaleźli się: Mieczysław Abramowicz, Krzysztof Babicki, Mirosław
Baka, Kiejstut Bereźnicki, Leszek Bzdyl, Krystyna Chwin, Stefan Chwin, Przemysław Dyakowski, Magdalena Grzebałkowska Władysław Jackiewicz, Janusz Janowski, Andrzej
Januszajtis, Grzegorz Klaman, Hanna Kordalska-Rosiek, Maciej Kosycarz, Hugon Lasecki, Jerzy Limon, Krystyna Łubieńska, Stanisław Michel, Kazimierz Nowosielski, Bożena
Olechnowicz, Halina Słojewska-Kołodziej, Krystyna Stańko, Larry OK Ugwu, Olo Walicki,
Władysław Zawistowski, Małgorzata Żerwe oraz Barbara Żurowska-Sutt.

Olechnowicz Bożena

Publiczne sesje malarskie odbywały się
w Galerii Sztuki Warzywniak, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
w Ratuszu Starego Miasta (Nadbałtyckie
Centrum Kultury), w Instytucie Sztuki
Wyspa i w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki.
Geno Małkowski wykonał tytaniczną pracę. Malował jeden portret dziennie! Niewielu artystów poradziłoby sobie z takim
wyzwaniem. I nie mówimy tu tylko o ilości obrazów i szybkości malowania. Powstały prace znakomicie oddające podobieństwo portretowanych osób oraz (sic)
cechy ich osobowości.
W efekcie powstała kolekcja obrazów,
jakiej Gdańsk nie miał nigdy, w ciągu
swej ponad 1000.letniej historii! Zwykle
mamy do czynienia z portretami ludzi
reprezentujących władzę lub przedstawicieli elity finansowej. Tym razem jedyną
przesłanką do znalezienia się w poczcie
koryfeuszy gdańskiej kultury były zasługi dla Gdańska. Oczywiście, jest tu dużo
więcej wspaniałych twórców i menadżerów/animatorów, niż zaproszone 28
osób. Organizatorzy musieli dokonywać

bolesnych wyborów…
Ostatni portret został namalowany 30
września, a już 3 października odbył się
wernisaż wystawy całej kolekcji w kościele (Centrum) św. Jana oraz prezentacja albumu podsumowującego przebieg
całego projektu.
Wystawa została znakomicie zaaranżowana przez Dariusza Korytkowskiego.
Wszystkie 28 obrazów umieszczono
w jednej płaszczyźnie – utworzyły one
jakby cerkiewny ikonostas oddzielający
sacrum od profanum. Jednocześnie ów
„ikonostas” twórczo dialogował z kamiennym ołtarzem kościelnym.
Wernisaż został poprzedzony paradą artystyczną podążającą od Gdańskiej Galerii Güntera Grassa do kościoła (Centrum)
św. Jana. Na czele pochodu kroczyli Geno
Małkowski i wiele ze sportretowanych
osób.
Inicjatorką gdańskiego projektu była
tutejsza malarka, pani Helena Sadłek.
Wielkie zasługi dla jego realizacji miała
pani Bożena Olechnowicz. Organizatorką
i stroną finansującą całe przedsięwzięcie
była Fundacja Wspólnota Gdańska.

Szczególne podziękowania dla Pana Andrzeja Stelmasiewicza za świetną organizację i mecenat tego wielkiego, artystycznego przedsięwzięcia, składają Eugeniusz Geno Malkowski i Paweł (Verde) Modzelewski
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Nowe oblicze

budynku Stoczni Północnej

Po kilkunastu latach ekscytacji wszystkim, co nowe, coraz częściej można zaobserwować zjawisko odwrotne - próbę zachowania wartościowych budynków czy obiektów zrealizowanych w minionych czasach.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Tak też dzieje się w Gdańsku, na terenie którego zarówno miasto, jak i deweloperzy podejmują próbę rewitalizacji cennej tkanki miejskiej. Największym terenem, który można przywrócić do
życia w stolicy województwa pomorskiego, są oczywiście tereny
postoczniowe. Właścicielami tego obszaru są różne podmioty,
które od kilku lat zapowiadają ambitne realizacje mieszkaniowe i biurowe, jak choćby spółka BPTO, będąca właścicielem 22
hektarów przeznaczonych pod nową dzielnicę nazwaną Młodym
Miastem. Na realizacje tych planów przyjdzie nam zapewne
trochę poczekać, natomiast już teraz można obserwować efekty pracy innej firmy – dewelopera EURO STYL – która zdecydowała się zrewitalizować biurowiec niegdyś należący do Stoczni
Północnej. Budynek ten znajduje się na styku ulic Jana z Kolna
i Marynarki Polskiej, a więc w jednej z najlepszych dla biznesu
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lokalizacji w mieście. Do C200 Office – bo tak deweloper nazwał
swoją inwestycję – można dojechać każdym środkiem transportu publicznego ze względu na bliskość dwóch węzłów komunikacyjnych (Wrzeszcz i Śródmieście) czy przebiegającą kilkadziesiąt
metrów od biurowca linię tramwajową. Dzięki podjętym pracom
– EURO STYL ze starej tkanki zachował tylko konstrukcję – obiekt
zaoferuje najemcom powierzchnię o najwyższym standardzie,
wyposażoną we wszystkie udogodnienia charakterystyczne dla
biurowców klasy A. Warto ponadto zauważyć, że C200 Office
dysponuje największą powierzchnią piętra w Trójmieście (5300
mkw.), co jest ogromnym atutem dla firm, pragnących umiejscowić swoje biuro tylko na jednej kondygnacji. Biurowiec będzie
gotowy już wkrótce – w marcu przyszłego roku – wówczas będzie
można zobaczyć ostateczny rezultat przeprowadzonych prac.

Garnizon

śmiała wizja nowej dzielnicy
Powstający od kilku lat w Gdańsku Wrzeszczu Garnizon, to wyjątkowy obszar na
mapie Trójmiasta. To miejsce, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością, a śmiałe wizje
współczesnych architektów korespondują z neorenesansowymi zabytkami z cegły,
gdzie pomysły NA TO - jak mądrze zorganizować przestrzeń, wcielane są w czyn w duchu humanizmu, z myślą o potrzebach współczesnego mieszkańca.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Odwaga, rozmach i rozwaga to cechy bliskie twórcom Garnizonu. Odwaga - uczestniczenia w niebanalnym projekcie urbanistycznym definiującym na nowo ideę miasta. Rozmach - możliwy dzięki ponad 25 hektarom otwartej przestrzeni w ścisłym
centrum miasta. Rozwaga - to wybór najlepszej lokalizacji ze
świetną komunikacją, pełną infrastrukturą handlową, usługową,
oświatową i sportową, z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym
zaledwie 500 metrów od granicy dzielnicy, z plażą Zatoki Gdańskiej i Starym Miastem, dostępnymi w 8 min jazdy rowerem!
Zaplanowana od podstaw i przemyślana idea odzyskania przestrzeni miejskiej w samym centrum gdańskiej metropolii realizowana jest w Garnizonie poprzez harmonijne połączenie
funkcji mieszkalnej, usługowej, biurowej oraz rozrywkowo-kulturalnej. W otwartej i przyjaznej człowiekowi przestrzeni, pośród dziewiętnastowiecznych zabytków Garnizonu Czarnych
Huzarów, powstają nowoczesne zespoły apartamentowe, najwyższej klasy biurowce, niezwykle bogata oferta handlowousługowa, sportowo-rekreacyjna oraz kulturalno-rozrywkowa.
Całkowicie nową jakość zyskują sukcesywnie odrestaurowywane zabytki na terenie Garnizonu. Siedem historycznych budynków wzdłuż ul. Słowackiego, wraz z założeniem parkowym o powierzchni 2,5 ha tworzy tzw. Garnizon Kultury - przestrzeń ze
wszech miar niezwykłą, inspirujące miejsce działalności kulturalnej i rozrywkowej, sportowej, różnorodnych usług oraz nowoczesnych biur skupiających innowacyjne firmy i przemysł kreatywny.
To miejsce niczym magnes przyciąga środowiska twórcze stanowiąc pole dla ich kreatywnej działalności. Realizowane są tu
zarówno niekonwencjonalne projekty techniczne, takie jak prowadzony przez SimLE z Politechniki Gdańskiej mobilny symulator
lotów Skyhawk, jak i artystyczne przy udziale gdańskiej Akademii

Sztuk Pięknych. Równocześnie powstają nowe kawiarnie, restauracje i kluby, swoją działalność rozpoczęło tu również największe
w Polsce centrum boulderingu Blokfit dysponujące największym
w kraju panelem wspinaczkowym.
Na początku października na terenie Garnizonu Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch budynków zabytkowych
zrewitalizowanych przy wsparciu unijnego programu JESSICA.
Dawna ujeżdżalnia koni po modernizacji i adaptacji do nowych
funkcji zyskała nowe oblicze i jako „Stary Maneż” stała się cenionym przez publiczność i artystów ze względu na niepowtarzalny
klimat oraz akustykę, miejscem na trójmiejskiej mapie koncertowej. We wnętrzach „Starego Maneżu”, oprócz sali koncertowej, powstaną w najbliższym czasie browar rzemieślniczy oraz
winiarnia.
W położonym w głębi parkowego corso „Esprit Haus”, w którym
niegdyś znajdowały się kwatery huzarskie, ulokowały się: Sztuka Wyboru; NA miejscu, AeroLab, Kreatywna Cafe, KotyNaPłoty,
Wrze Pracownia i Szpila Shop. W ramach realizowanych przez
nich inicjatyw są między innymi: galerie, wystawy, targi sztuki,
mody i designu; otwarte pracownie projektowe; warsztaty z rękodzieła, spotkania autorskie, wydarzenia artystyczne. W tym
samym budynku na poddaszu zamieszkują studenci różnych trójmiejskich uczelni, których łączy chęć angażowania się w projekty
pozauczelniane, które będą mogli rozwijać na terenie dzielnicy.
Otwarty zaledwie parę tygodni temu Garnizon Kultury zaczyna
na dobre tętnić życiem. Niezwykle śmiała wizja, jaka od początku
przyświecała jego twórcom zaczęła się urzeczywistniać. Garnizon
staje się ikoną Wrzeszcza – jego kulturalnym centrum, miejscem
spotkań, integracji i różnorodnych aktywności mieszkańców
dzielnicy.
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Stylowe
miejskie życie w Gdyni
mERANO PARK TO NOwE, KAmERAlNE OSIEDlE w GDyNI. Już
ZA ROK wPROwADZą SIę Tu PIERwSI mIESZKAńCy. NIESPEłNA
6 Km OD CENTRum GDyNI, PRZy ZACISZNEJ ulICy PARKOwEJ,
POwSTANIE OSIEDlE SEGmENTów Z GARAżAmI I OGRóDKAmI.
wyBuDuJE JE fIRmA EKOlAN.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Lokalizacja Merano Park przy ulicy Parkowej w Gdyni – bocznej od ulicy Wielkopolskiej - pozwala pogodzić miejskie
życie z marzeniami o własnym domu.
Dzięki położeniu w cenionej dzielnicy
Mały Kack, osiedle będzie mieć dostęp
do rozwiniętej miejskiej infrastruktury.
W pobliżu są szkoły, przedszkola, przychodnie lekarskie, punkty usługowe
i liczne sklepy. Dotarcie do pracy czy korzystanie z miejskich rozrywek – takich
jak wieczór w kinie czy restauracji, wyjście do Aquaparku czy na plażę – jest
proste, bo łatwo stąd dojechać do centrum Gdyni, Sopotu czy Trójmiejskiej
Obwodnicy.
Przy kameralnej ulicy Parkowej pod
lasem, stanie 46 segmentów o charakterze zabudowy szeregowej. Będą
mieć od 115 do 150 metrów kwadratowych. Na parterze zaplanowano wygodną część dzienną, złożoną z salonu
z kominkiem oraz aneksu kuchennego.
Z części dziennej będzie można wyjść do
prywatnego ogródka. Na piętrze znajdą
się trzy ustawne sypialnie, funkcjonalna
łazienka, pralnia i szafa garderobiana.
Do każdego segmentu przynależy garaż
na dwa samochody plus rowery.
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– To wyjątkowa propozycja na gdyńskim rynku mieszkaniowym, dlatego
już od chwili, kiedy przedstawiliśmy
sam zamysł osiedla, cieszy się ono dużym zainteresowaniem – mówi Iwetta
Rusik, pełnomocnik zarządu Ekolanu.
– Jego ogromnym atutem jest możliwość życia w spokojnej okolicy, tuż
przy centrum miasta. Do tego bez
obowiązków związanych z dbaniem
o zieleń na terenie osiedla, czy z odśnieżeniem drogi zimą. Wiemy, że nasi
klienci czekali na taką ofertę. – przyznaje Iwetta Rusik.
Miejski charakter osiedla podkreśli
jego architektura. Cechuje ją szykowny
minimalizm. Jasna elewacja budynków
kontrastuje z eleganckimi, grafitowymi drzwiami wejściowymi i taką samą
stolarką okien. Duże okna zapewniają
wnętrzom dobre doświetlenie. Kameralna zamknięta uliczka osiedla zostanie wykończona nawierzchnią w ciepłym jasnoceglanym odcieniu. Budowa Merano Park rozpoczęła się z końcem sierpnia b.r., a termin realizacji
pierwszych budynków przewidziano
w trzecim kwartale 2016 roku.
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Pobili rekord
		 z Siódmiakiem
Sukcesem zakończyła się próba pobicia rekordu Guinessa w liczbie osób trenujących jednocześnie piłkę ręczną. Grupa niemal 800 dzieci, z organizatorem eventu Arturem Siódmiakiem na
czele, przez pół godziny wykonywała te same ćwiczenia w hali Ergo Arena.
TEKST: Grzegorz Dzięgelewski| ZDJĘCIA: materiały prasowe

Poprzedni rekord należał do zaledwie 250-osobowej grupy,
w Trójmieście podniesiono więc poprzeczkę ponad trzykrotnie. Ograniczeniem dla liczby śmiałków była tylko wielkość
płyty Ergo Areny, na której jednorazowo pomieści się do 800
osób.
Organizatorzy cieszą się z powodzenia przedsięwzięcia i zaznaczają, że bicie rekordu nie należało do łatwych zadań,
było bowiem obwarowane wieloma wytycznymi, które należało spełnić. Jego formuła przypominała formę rozbudowanej lekcji wychowania fizycznego, podczas której dzieci
musiały jednocześnie wykonywać kolejne ćwiczenia. Nad
wszystkim czuwali przedstawiciele EHF, czyli Europejskiej

Federacji Piłki Ręcznej, a zapis wideo i protokół przesłano
już do rozpatrzenia komisji Guinessaa.
Wydarzenie było częścią imprezy Artur Siódmiak Camp. Jego
pomysłodawca, uznany piłkarz ręczny i wicemistrz świata z
2007 roku, chciał za jego pomocą rozpropagować tę dyscypliną sportu przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w
Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016. Ogółem w wydarzeniu wzięło
udział blisko 3000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci, które nie biły rekordu, poznawały piłkę ręczną
w trzech panelach w towarzystwie znanych sportowców, takich jak Otylia Jędrzejczak, Mateusz Mika, Adam Korol, Szymon Kołecki, Marcin Lijewski i Sławek Peszko.
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„Ubierz (J)Ego”
na spotkaniu

Grażyna Paturalska to absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie o kierunku Zarządzanie w sektorach mody, właścicielka
ceryfikatu Personal Shoppera (Osobistego
Doradcy Zakupów) i autorka wielu szkoleń z zakresu stylizacji w modzie i wizażu,
autoprezentacji w mediach, polityce, życiu
publicznym i biznesie. W swojej książce
"Ubierz (J)Ego" zaprasza Czytelników , bez
względu na ich wiek, wygląd i sylwetkę, do
przyjaznego świata mody, stylu i ponadczasowej elegancji. Wzmacnia ich poczucie
własnej wartości i uczy wyrażania osobowości za pomocą ubrań doskonale dobranych do osobistego stylu. Pokazuje, jak
stworzyć szafę mężczyzny z klasą.
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fot. gordon Blacker

fot. gordon Blacker

w SAlONIE EmPIK w GAlERII BAłyCKIEJ ZORGANIZOwANO PROmOCJę
KSIążKI "uBIERZ (J)EGO" GRAżyNy PATuRAlSKIEJ.

fot. Gordon Blacker
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Wieczór dla Kobiet
Pomorski Klub Biznesu razem z Instytutem Kosmetologii Babiana zorganizował spotkanie PKB After Office pt. „Babiana Exclusive Ladies Night”.
To wydarzenie skierowane do kobiet było
idealną okazją do poznania świata wysmakowanej i kompleksowej pielęgnacji
ciała w Instytucie Kosmetologii Babiana.
Dodatkową atrakcją wieczoru był Showroom, prezentujący energetyzującą odzież
biznesową markli Katarzyny Piasecki – ENNBOW. Podczas spotkania czekał na Panie również poczęstunek wraz z włoskim
winem oraz konkurs wizytówkowy.
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Biznes

w niezwykłej
aranżacji
Organizatorzy konferencji i spotkań biznesowych szukają nie tylko nowoczesnych,
ale i też nietuzinkowych miejsc na swoje spotkania. Chcą, aby ich konferencje i seminaria pozostały w pamięci zarówno partnerów jak i gości. Poza bogatym wachlarzem
usług świadczonych przez hotel dodatkowym atutem jest niewątpliwie lokalizacja.
To wszystko można znaleźć w pięciogwiazdkowym Dworze Oliwskim w Gdańsku.
TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Trudno wyobrazić sobie lepszą lokalizację w Trójmieście. Zabytkowy Dwór Oliwski City Hotel & Spa znajduje się bowiem
w urokliwej dzielnicy Gdańska – Oliwie na granicy z Trójmiejskim
Parkiem Krajobrazowym. To właśnie w pobliżu hotelu przebiega popularna wśród mieszkańców Trójmiasta trasa spacerowa
po Dolinie Radości. Co ciekawe, mimo położenia w otoczeniu
przyrody obiekt jest wyjątkowo dobrze skomunikowany z miastem – doskonałe połączenie z Portem Lotniczym w Gdańsku,
bliskość morza a także niedaleka odległość od gdańskiej starówki
i imprezowego Sopotu sprawiają, że hotel cieszy się ogromnym
zainteresowaniem wśród osób podróżujących zarówno w celach
biznesowych jak i turystycznych.
Właśnie ten atut w połączeniu z luksusowym i kameralnym charakterem sprawia, że, nagrodzony w kategorii Boutique podczas Hotel Brand Awards 2015 Dwór Oliwski, jest wyjątkowo
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popularny wśród organizatorów konferencji, szkoleń i spotkań
biznesowych.
- Organizujemy wiele spotkań biznesowych dla Prezesów i Dyrektorów największych firm w Polsce, serie szkoleń, imprez integracyjnych i wyjazdów z noclegami nastawionych na typowy
team-building, spotkania polityków na najwyższych szczeblach
a także prestiżowe imprezy z pokazami mody i premierami luksusowych samochodów. Intymny charakter hotelu bardzo sprzyja wszelkim wydarzeniom tego typu – podkreśla Klaudia Walter,
Koordynator ds. Konferencji i Bankietów w Dworze Oliwskim.
- Na organizację spotkań biznesowych, seminariów czy nawet
rozmów kwalifikacyjnych decyduje się w naszym hotelu także
wiele firm z Trójmiasta. Dwór Oliwski pozwala na stworzenie
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zupełnie innej atmosfery spotkania niż obiekt
w centrum miasta. Nasi goście mogą w ramach
przerwy kawowej cieszyć się okoliczną przyrodą
i przepieknym o każdej porze roku otoczeniem
– dodaje Marta Skowerska, zajmująca się marketingiem i PR w hotelu.

czynne do późnych godzin wieczornych. Szeroka
gama zabiegów pielęgnacyjnych i masaży sprawia, że pobyt Gości w hotelu Dwór Oliwski jest
gwarancją relaksu i odnowy sił po niezwykle
wymagających uwagi i skupienia konferencjach
biznesowych.

Konferencje szyte na miarę

Butikowy hotel w Oliwie ma wiele do zaproponowania także dla osób, które oczekują dalekiej
od banału oferty kulinarnej. Na terenie hotelu
znajduje się popularna w Trójmieście 1611 Restaurant (1611 to rok powstania budynku, w którym znajduje sie obecnie restauracja), w której
bogactwo smaków kuchni francuskiej spotyka
się z tradycyjną kuchnią polską oraz XVII-wieczna winiarnia, gdzie można znaleźć wyjątkowo
bogaty zbiór win z całego świata.

W historycznym stylowym hotelu znajduje się
wyjątkowo nowoczesne i w pełni wyposażone
Centrum Konferencyjne idealne do przeprowadzania szkoleń i konferencji dla nawet 150 osób.
Cztery klimatyzowane sale posiadają dostęp do
światła dziennego i wyposażone są w najwyższej
klasy sprzęt audio-video. Wyjątkowe położenie
hotelu umożliwia zorganizowanie kongresów
i imprez integracyjnych również dla 300 osób
w ogrodzie. Całoroczną ofertę Centrum Biznesowego wzbogacił w zeszłym roku klimatyzowany i ogrzewany namiot bankietowy.
- Piękna przyroda dosłownie zagląda nam
w okna co jest niezwykłym atutem, a wieloletnie doświadczenie w organizacji spotkań biznesowych sprawia, że grono naszych stałych klientów z miesiąca na miesiąc się powiększa - mówi
Klaudia Walter.
W ciagu ostatnich dwóch lat Dwór Oliwski stał
się niezwykle popularny wśród firm z centralnej
i południowej Polski organizujacych kilkudniowe
szkolenia dla klientów. Należący do czołówki
polskich hoteli, Dwór Oliwski City Hotel & Spa
pozostawia do dyspozycji Gości 70 pokoi, w tym
2 luksusowe apartamenty i 11 przestronnych junior suite. Każdy z, charakteryzujących się wyjątkową aranżacją i design, pokoi został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort
i prywatność. Wszystkie wyposażone są w mini
bar, TV-sat, indywidualnie regulowaną klimatyzację, WiFi oraz elegancką łazienkę.
- Klienci biznesowi chwalą sobie elegancki ale
i zarazem bardzo jasny i przytulny wygląd naszych pokoi, które stanowią świetną alternatywę dla nowoczesnych ale i też bezosobowych
pokoi, jakie oferuje wiele hoteli biznesowych
w centrum dużych miast- podkreśla Marta
Skowerska.
Co po konferencji?
Grzechem byłoby nie skorzystanie z bogatej
oferty stylowego Spa, które oprócz krytego basenu, świata saun, sanarium, "słonecznej plaży" i sali fitness posiada gabinety kosmetyczne

- Autorskie menu Szefa Kuchni bazuje na sezonowych produktach regionalnych najwyższej klasy
łącząc najnowsze trendy kulinarne z własnymi
pomysłami. Różnorodność potraw dostępnych
w karcie Menu zachwyci nawet najbardziej wymagających Gości, którzy latem mogą delektować się zamówionymi potrawami na tarasach
restauracji lub na terenie przepięknych ogrodów otaczających Dwór. To właśnie na bazie
produktów regionalnych serwujemy popularne
Niedzielne Lunche - dodaje Mateusz Sulik, Szef
Zmiany w 1611 Restaurant.
Hotel w skrócie
- Hotel godny Mistrzów - Dwór Oliwski gościł
Reprezentację Niemiec podczas Mistrzostw Europy 2012. Piłkarze byli wyjątkowo zadowoleni
z pobytu a ich wizyta rozsławiła hotel na całą
Europę.
- Kameralny i malowniczy charakter obiektu
oraz jego stylowe wnetrza zachwycają fotografów. W Dworze Oliwskim organizowane są sesje
ślubne, sesje zdjeciowe światowej sławy firm
odzieżowych, wernisaże oraz kręcono tu kilka
popularnych odcinków seriali telewizyjnych największych stacji.
- Komfort oraz profesjonalny i dyskretny personel– to właśnie gwarancja tych udogodnień
sprawia, że największe gwiazdy muzyczne takie
jak Lionel Richie, Kylie Minogue, Edyta Górniak,
The White Stripes, The Prodigy, Scorpions, Rod
Stewart, Andrzej Piaseczny, Kayah, Modern Talking czy Garou zawsze wybierają Dwór Oliwski
jako swoje miejsce pobytu w Trójmieście
-Jeden z najdrożyszych obiektów - Dwór Oliwski,
kupić może każdy miłośnik gier planszowych,
który spróbuje swoich sił w gdańskiej edycji
słynnej gry Monopoly.
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Kampania
Klifu doceniona
Gdyńskie centrum handlowe Klif otrzymało
prestiżowe wyróżnienie w konkursie PRCH
Retail Awards. W trakcie październikowej
gali finałowej wyłoniono najlepsze centra
i sieci handlowe w Polsce oraz najskuteczniejsze kampanie marketingowe ubiegłego
roku.

Kobieta dość
doskonała.
Premiera książkowa
SylwIA KuBRyńSKA, BlOGERKA, PISARKA I fElIETONISKA „wySOKICh OBCASów” wyDAłą SwOJą DRuGą KSIążKę - "KOBIETA
DOŚć DOSKONAłA”.
TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDJĘCIE: materiały prasowe

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych
aplikacji i rekordową ich liczbę , zasiadający w jury eksperci branżowi przyznali aż 11
nagród głównych i tyle samo wyróżnień. Klif
odebrał jedno z nich w kategorii Kampania
Wizerunkowa Centrum Handlowego. Nagrodzony został projekt „Polskie Inspiracje
/ 18 Urodziny CH Klif w Gdyni”, przeprowadzony z powodu osiągnięcia przez Centrum
„pełnoletniości”.
18 urodziny Klifu były okazją do powstania
oryginalnej kampanii reklamowej i sesji
zdjęciowej. Jej rezultaty przez kolejne półrocze można było obserwować w magazynach
lifestylowych, na billboardach i w internecie:
na portalu YouTube i w portalach społecznościowych. W promocję zaangażowali się
projektanci znanych polskich marek, którzy
podnosili rangę wydarzenia. Byli to Patrycja
Cierocka (Aryton), Lidia Kalita, Magda Dąbrowska (YES) oraz Przemysław Orzechowski i Sandra Brec (Valentini). Pojawiła się
też światowej sławy polska modelka Kamila
Szczawińska.
Jury kapituły konkursu nagrodziło wyróżnieniem efekty kampanii i pracę, którą w jej
przygotowanie włożyli projektanci i wewnętrzna agencja reklamowa.
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Chcesz być doskonała? Musisz się bardziej
postarać.
Zmienić
kolor włosów, odchudzić się, zlikwidować
cellulit, podnieść owal
twarzy. Zrobić trzypiętrowy tort i kolorowe
kanapki dla dzieci niejadków. Wyprasować
stos koszul. Odnieść
sukces w pracy i koniecznie znaleźć czas
dla przyjaciółki, którą
rzucił mąż, chociaż
tak się starała, zrzuciła pięć kilo, usunęła
cellulit, zrobiła dermabrazję, wypełniła
zmarszczki, skorygowała owal, prasowała
koszule, robiła kolorowe kanapki dla dzieci
niejadków, a z tortu
salto mortale.
- To jest dla wszystkich
kobiet i dziewczyn,
które żyją ściśnięte własnym życiem
i tym, jak bardzo wyjątkowe nie są. To
jest szczere, złością pisane życie zwyczajnej Kasi, która bardzo chce być fajna i dosyć szybko orientuje się, że inne
są prawa dla niej, a inne dla chłopców.
Kubryńska niczego nie udaje, nie stara się wymyślać losów i tła, tylko daje
głos setkom, tysiącom kobiet, które się
kiszą we własnych głowach, w swoich

oczekiwaniach na własny temat, a nie
mają komu o tym opowiedzieć. Przygody Kasi to przygody bez przygód, to
właśnie ta szara szmata, w której żyją
kobiety. Nie ma tu akcji z XIX wieku,
kryminału i reportażu. Jest treść, od
której po prostu robi się lepiej. Że ktoś
też tak ma - recenzuje książkę Małgorzata Halber, autorka powieści „Najgorszy człowiek na świecie”.
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W Sopocie
spotkały się idee
POD KONIEC września odbyło się jedno z największych międzynarodowych wydarzeń biznesowych w Europie. Europejskie Forum Nowych Idei to spotkanie przedstawicieli biznesu, polityki i nauki, którzy wspólnie debatują nad problemami współczesnego świata.
TEKST: Grzegorz Dzięgelewski| ZDJĘCIA: materiały prasowe

Kongres odbywa się w Sopocie od 2011 roku, organizowany
jest przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, miastem Sopot
oraz wiodącymi firmami i instytucjami.
Temat tegorocznej V edycji to Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych. Rangę spotkania podnoszą zaproszeni goście. Na Forum
gościło w tym roku 1300 osób z 28 krajów, w tym wybitne
postaci takie jak Donald Tusk – przewodniczący Rady Europejskiej, Maroš Šefčovič – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Jeffrey Sachs – jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów na świecie, Salvatore Babones – profesor socjologii
na Uniwersytecie w Sydney czyi Luciano Floridi – włoski filozof i profesor filozofii na Uniwersytecie w Oxford i Bari. Rolę
przewodniczącego Rady Programowej EFNI pełnił europoseł
Jerzy Buzek.
W ramach forum zorganizowano 64 godziny merytorycznych

wydarzeń, spośród których najważniejsze było pięć sesji plenarnych. Ich tematykę rozwijano w panelach dyskusyjnych i
debatach. Ponadto odbywały się Spory nocnych marków, czyli
nieformalne wieczorne debaty z udziałem panelistów EFNI,
okrągłe stoły branżowe i tematyczne debaty obiadowe, spotkania połączone z promocją książek uczestników konferencji
oraz Forum Publicystów Europejskich, w którym udział wzięli
przedstawiciele czołowych europejskich mediów.
Niewątpliwą atrakcją związaną z wydarzeniem były odbywające się co roku przy okazji EFNI „Zatoki Dialogu”.To otwarte
spotkania z wybranymi panelistami Forum, a przy tym okazja
dla sopocian i przyjezdnych, by wraz z nimi debatować na tematy poruszane podczas konferencji.
Podczas uroczystej gali zamknięcia kongresu tradycyjnie przyjęto Deklarację Sopocką 2015, która co roku staje się podsumowaniem najważniejszych wniosków z dyskusji oraz wyznacznikiem nowego kierunku dla polityki i gospodarki.
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Hotel Stary Malbork
Pachnący drewnem i secesją
Z balkonu na 1. piętrze widok jak z teatralnej loży na prowadzącą do Zamku Krzyżackiego ulicę 17 Marca. Przetoczył się PRZEZ nią teatr dziejów. Wybudowana u schyłku
19. wieku secesyjna kamienica stała najpierw przy Alei Najświętszej Marii Panny, potem przy Hitlerstrasse, a obecnie przy ulicy 17 Marca – to dzień wyzwolenia Malborka po II wojnie światowej. Z balkonu widać też schody głównego wejścia – to na nich
kilkadziesiąt lat po wojnie siedział przedwojenny mieszkaniec pastor Klaus Burba
i płakał, zobaczywszy jaką kamienica stała się ruiną.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

Zastałem okna zabite deskami i bardzo popękane mury. Czułem się tak, jakby pękało moje
serce...
I modlił się, aby znalazł się ktoś, kto by tę ruinę
kupił, zrewitalizował i tchnął w nią nowe życie. Widocznie Bóg go wysłuchał, bo w 1998
roku państwo Janina i Bogusław Skrzyniarzowie nabyli rumowisko i zaczęli kamienicy
przywracać dawną świetność. W 2002 roku
uroczyście otworzyli Hotel STARY MALBORK.
Pastor i jego rodzina byli pierwszymi gośćmi:
Familia Burbas mogła znowu spać w swoim
dawnym mieszkaniu – cieszył się Pastor –
mogliśmy przebywać w dawnej jadalni, gdzie
zawsze na Boże Narodzenie stała choinka.
Mogłem znów stanąć na tym samym balkonie, na którym mam zdjęcie z 1929 roku
jako pięcioletnie dziecko... Secesyjna balustrada balkonu nie została zmieniona. Hotel
lśni nowością, ale jednak w niezmienionym
secesyjnym stylu – jak go zapamiętałem
z dzieciństwa.
Tam, gdzie kiedyś pastor mieszkał jako dziecko, jest teraz najelegantszy trzypokojowy
apartament hotelu.
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Rodzinna placówka
z rodzinną gościnnością
Nasz hotel nie jest ogromny –
mówi pani Janina Skrzyniarz mamy 6 apartamentów, 8 pokoi
jednoosobowych i 17 dwuosobowych. Nie każdy gość lubi nowoczesne molochy. U nas znajdzie
inną rzeczywistość – urządziliśmy wszystko tak, aby mógł dobrze wypocząć, aby czuł się jak
w domu ...i to najprzyjemniejszym. Nawiązanie do stylu secesji
to nie tylko wymóg konserwatora
zabytków – a swego czasu projekt remontu robił nam inżynier
Andrzej Macur – sława i chwała
polskiego konserwatorstwa zabytków ze słynnych PKZ-tów, ale
też nasz wybór – bo te faliste, zaokrąglone linie są bardzo przyjazne dla człowieka. U nas nie ma
kwadratowych, ostro zakończonych mebli, sami zauważyliśmy,
że nawet w naszej restauracji ludzie chętniej siadali przy stołach
owalnych niż prostokątnych.
Wszystko jest przemyślane i za-

planowane pod kątem dobrego
samopoczucia gości, którymi
w większości są ludzie w podróży
prywatnej czy służbowej – chcący
dobrze wypocząć, aby kolejnego
dnia mieć dużo siły, dobrego humoru i z zaciekawieniem oczekiwać nowych zadań. Więc pokoje
są przestrzenne, o wysokich sufitach, z dużymi oknami, wyposażone w półwełniane wykładziny,
bawełniane pościele, puchowe
antyalergiczne kołdry specjalnie
zamawiane w Łodzi, z drewnianymi meblami, wśród których jest
sporo zabytkowych secesyjnych –
pochodzących z przedwojennych
junkierskich siedzib. Każde piętro
jest urządzone w innym pastelowym kolorze. Ale wystrój wnętrz
jest taki sam –zarówno w reprezentacyjnym apartamencie jak
w rodzinnej „piątce” na trzecim
piętrze. I choć to tylko trzy piętra, w budynku jest winda, podstawowe udogodnienie dla osób
niepełnosprawnych, w starszym
wieku czy też rodzin z małymi
dziećmi.
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Bo cudzoziemcy mają
różne oczekiwania
Hiszpanie czy Włosi podróżują chętnie
rodzinnie i bardzo lubią tą dwupokojową „piątkę” (gdzie można jeszcze dodać dostawkę), bo wszyscy są razem.
Państwo Skrzyniarzowie mieli już pod
swym dachem przybyszy z ponad 60
narodowości – w tym zdarzyło się 17
nacji jednocześnie, biorących udział
w międzynarodowej konferencji na
Zamku. Był zjazd miłośników starych samochodów, na który niektórzy
uczestnicy przybyli aż z Nowej Zelandii. Najczęściej goszczą grupy niemieckie ze względu na stałą współpracę
z tamtejszymi biurami turystycznymi,
ale gościli też grupy polonijne z Brazylii, gości ze Szwajcarii, Izraela i Stanów

Zjednoczonych. Zdarzają się grupki kilkuosobowe, które zatrzymują się parę
dni, traktując Hotel Stary Malbork
jako punkt wypadowy na dalsze zwiedzania – robią wycieczki do Gdańska,
Fromborka, Świętej Lipki czy na Kanał
Elbląski.
Często zatrzymują się tu uczestnicy
rozmaitych konferencji, szkoleń i firmowych eventów. Do dyspozycji ich organizatorów są 4 wielofunkcyjne sale,
choć urządzone także w secesyjnym
stylu, wyposażone w sprzęt audiowizualny. Mogą pomieścić łącznie 80 osób.
A kameralne spotkania biznesowe
mogą odbywać się w sali kominkowej.
Rok 2016 również się dobrze zapowiada, ponieważ miasto Malbork będzie
obchodzić jubileusz 730-lecia swego
powstania.
Czysto i smacznie
W hotelowych podziemiach do dyspozycji gości jest niewielka sauna z leczniczym
promiennikiem nagrzewanym od środka.
Poza tym restauracja na 40 – 45 miejsc
i kawiarnia z salą bilardową. Dobrze prowadzona kuchnia jest pasją pani Janiny.
Bardzo rozbudowane zaplecze kuchennomagazynowe może być wzorem dla każdej żywieniowej placówki. Zawsze panuje
tam idealna czystość i porządek. Serwuje się posiłki – jeśli goście sobie zażyczą,
z przepisów kuchni regionalnej, przygotowywane z produktów od sprawdzonych,
wypróbowanych dostawców, nie ma
mowy o półproduktach z hipermarketów.
Ta kamienica zawsze
miała elitarny styl
Przed wojną mieszkały tu rodziny inteligenckie – wykładowcy z miejscowej
szkoły, lub wojskowe. Mimo, że stąd jest
kilkaset metrów do Zamku i jeszcze bliżej
do koszar wojskowych (zabytkowych, najpiękniejszych w Polsce), ulica jest spokojna, o niewielkim ruchu samochodowym,
zielona, ukwiecona wiosną, kolorowa
jesienią, a do dyspozycji gości od strony
zaplecza jest strzeżony parking i miejsce,
gdzie można nie tylko odpocząć od letniego upału w altance, ale też urządzić wieczornego grilla.
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Courtyard by
Marriott Gdynia
otwarty

Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, znajdujący się w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 19, nad
samą Zatoką Gdańską i tuż obok wież Sea Towers, został
oficjalnie otwarty na początku września. Otwarciu Hotelu towarzyszyły kilkuminutowy pokaz efektownych
fajerwerków, ciekawa oprawa muzyczna i  wizualna
oraz zabawa do wczesnych godzin porannych.
TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: Marriott Gdynia / Piotr Smoliński
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Hotel Courtyard by Marriott Gdynia
Waterfront został otwarty z wielką
pompą, przy blaskach setek wystrzelonych w górę fajerwerków, z udziałem
świetnej muzyki i ciekawych wizualizacji scenicznych. Imprezie inaugurującej
oficjalną działalność Hotelu towarzyszył
bankiet z suto zastawionymi stołami.
Zabawa trwała do białego rana.
Na otwarciu Hotelu pojawili się m.in.
trójmiejscy politycy, przedstawiciele pomorskiego środowiska biznesowego, artyści i dziennikarze. Nie zabrakło członków zarządu Vastint Poland – firmy,
która zainwestowała w gdyński Hotel,
byli też przedstawiciele operatora Marriottu, firmy Scandinavian Hospitality
Management AS.
Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront otrzymał cztery gwiazdki – na dobry początek.
– Jesteśmy ambitni i chcemy, aby nasz
Hotel stał się miejscem przeznaczonym
nie tylko dla korporacji czy biznesmenów, lecz i dla turystów oraz mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu. Wierzymy, że goście docenią pozytywną
energię Courtyard by Marriott Gdynia
Waterfront i będą tu łączyć biznes z wypoczynkiem – powiedziała Joanna Sta-

74

chowiak-Szczotko, dyrektor generalna
Hotelu.
W czasie uroczystości otwarcia Hotelu na scenie pokazano świetną wizualizację interaktywną, w roli głównej
z prowadzącym uroczystość aktorem,
Marcinem Krawczykiem – wcielił się on
w rolę Jamesa Bonda. Oprócz niego wystąpili m.in. aktorzy gdyńskiego Teatru
Muzycznego.
Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront ma 9 kondygnacji i 35 metrów
wysokości. Obok niego stoi biurowiec,
wyższy o prawie 20 metrów, zajmowany
przez bank. Oba budynki stanowią jedną inwestycję firmy Vastint, która należy
do grupy Inter IKEA.
Gdyński Hotel dysponuje 200 pokojami,
część z nich posiada widok na morze.
Za dobę trzeba zapłacić od ok. 240 do
ok. 600 złotych. Ceny mogą się zmieniać
zależnie od terminów rezerwacji – Marriott nie narzeka na brak klientów od
samego początku swojego funkcjonowania, czyli od czerwca tego roku.
Dużym atutem Hotelu jest centrum
konferencyjne o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych. Największa z sal jest w stanie pomieścić blisko
500 osób.
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II Seminarium Naukowe
PG i Vivadental

Sopockie Muzy

znamy laureatów
Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu. Odznaczenia, zwane także Sopockimi Muzami, jak co roku trafiły w ręce postaci wnoszących wybitny wkład w naukę,
kulturę i sztukę.
TEKST: Grzegorz Dzięgelewski | ZDJĘCIE: Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

W dziedzinie nauki nagrodzony został
profesor dr hab. Edward Breza. Od lat
związany z Sopotem językoznawca i badacz języka polskiego na Kaszubach,
profesor Breza posiada dorobek naukowy rzędu 2 tysięcy publikacji naukowych
i popularnonaukowych. Interesuje się
w szczególności językiem kaszubskim,
jego zasadami pisowni i gramatyki. To niekwestionowany autorytet językoznawczy,
który mimo emerytalnego wieku wciąż
pisze i jest aktywny zawodowo – wykłada
na Uniwersytecie Gdańskim.
W dziedzinie kultury tegoroczny zaszczyt
spotkał tancerkę i choreografkę Joannę
Czajkowską. Nagrodzona jest Prezesem
Dance [SIC!] Association, członkiem Sekcji
Tańca i Baletu ZASP i absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. W 1998 rozpoczęła
oartystyczną współpracę z Jackiem Krawczykiem, doprowadzając w ten sposób do
powstania Sopockiego Teatru Tańca, którego dyrektorem jest do dziś.
Kolejna Muza tradycyjnie trafia w ręce

młodych twórców, za obiecujący początek
kariery zawodowej. W tym roku otrzymał
ją Piotr Kosewski. Młody aktor, działający
i tworzący w Sopocie, ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim ze specjalnością Musical. Kosewski współpracuje z sopockim Teatrze na
Plaży, gdzie prezentował przedstawienia
własnego pomysłu i reżyserii, na przykład:
"Medea, moja sympatia", "Balladyna '68",
"Ząb - Zupa - Dąb".
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
Samo trofeum wykonane jest z brązu
i przedstawia pół kobietę, pół muszlę. Wykonał je i zaprojektował profesor ASP Jana
Szczypka.
Oprócz Sopockich Muz, podczas gali przyznano też nagrody „Mecenasa Kultury”
i „Mecenasa Sportu”. Pierwsza trafiła
w ręce przedstawicieli Totalizatora Sportowego Sp.z o.o. „Mecenasem Sportu”
mianowano natomiast firmę Energa S.A

Prawie 6 godzin trwała debata podczas II
Seminarium Naukowego Politechniki Gdańskiej i Instytutu Vivadental. Jej tematem były
"Nowe perspektywy poprawy stanu uzębienia mieszkańców Województwa Pomorskiego dzięki integracji środowiska i komercjalizacji wiedzy w ramach Inteligentnych
Specjalizacji".
Seminarium otworzył Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, który z nadzieją na lepsze jutro polskiego społeczeństwa
odniósł się do prac badawczych prowadzonych przez Zespół PGV. Podczas seminarium
mówiono m.in o innowacjach w leczeniu
implantologicznym i medycynie regeneracyjnej z wykorzystaniem komórek macierzystych
i czynników wzrostum, omawiano takze zastosowanie druku 3D w ramach implantologii.
Seminarium zakończyło wystąpienie mgr inż.
Anny Liby z firmy Bowil Biotech, która zaprezentowała wszechstronne zastosowania bionanocelulozy w medycynie.

Vivadental
na targach Uroda

Klinika Vivadental uczestniczyła w Targach
Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, które zorganizowano na początku października
w obiektach Międzynarodowych Targów
Gdańskich S.A .
Poczas targów przedstawiciele kliniki przedstawili swój wiodący produkt - Vivadental Smile
Design. Wzbudził on wielkie zainteresowanie
zwiedzających, którzy z zaciekawieniem dowiadywali się o możliwościach kompleksowego
leczenia uzębienia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii współczesnej medycyny, które dostępne są wyłącznie w Klinice
Vivadental. Prezentowano również skaner protetyczny Trios 3 Shape, służący do pobierania
elektronicznych wycisków protetycznych.
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Turniej
urodzinowy

Sierra
Golf Club

na polu golfowym w Pętkowicach k. Wejherowa odbył się Turniej Urodzinowy Sierra Golf
Club. Nie zabrakło sportowych emocji - walka
o najlepsze miejsca w końcowej klasyfikacji
była bardzo zacięta.
TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: Piotr Smoliński

Sierra Golf Club obchodził
w tym roku trzynaste urodziny.
Właśnie z tej okazji w Pętkowicach zorganizowano Turniej
Urodzinowy SGC.
W kategorii strokeplay brutto wśród mężczyzn zwyciężył
Andrzej Bagiński, tuż za nim
uplasowali się Dariusz Bobiński
i Lech Sokołowski. W strokeplay
brutto wśród kobiet pierwsza
była Oksana Wojtkiewicz, druga Barbara Bobińska, trzecia
Małgorzata Brodowska.
Kompleks Sierra Golf Club jest
położony tuż obok Wejherowa,
na obszarze 82 hektarów, w odległości około 25 kilometrów od
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zachodnich granic Trójmiasta.
– Sierra to pełnowymiarowe,
18-dołkowe pole, idealne dla
wszystkich miłośników golfa – mówi Sebastian Magrian,
prezes SGC. – Każdy może do
nas przyjechać i po prostu zagrać: dorośli, młodzież, dzieci.
Organizujemy turnieje golfowe różnej rangi. Można do
nas przywieźć pracowników
swojej firmy i wspólnie z nimi
fajnie spędzić czas na nauce
gry w golfa, a wieczorem przy
kolacji w domu klubowym.
Wachlarz świadczonych przez
nas usług jest bardzo szeroki
– dodał.

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

77

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

Twórca Angry Birds w Gdańsku

Obok niego, podczas pierwszej edycji
międzynarodowej konferencji BeZee
poświęconej innowacyjnym trendom
w nauczaniu, wystąpią m.in.: Derry
Hannam, Pär Andler, Lauri Järvilehto,
Enrique Perez czy Natalia Hatalska.
– Edukacja to często zbiór dawno przebrzmiałych mądrości, które powstały w oderwaniu od dzisiejszej wiedzy

Podróżnik
na spotkaniu PKB
Marek Kamiński – znany podróżnik
i biznesmen był gościem czwartkowego
spotkania Pomorskiego Klubu Biznesu.

Tym razem tradycyjne, czwartkowe
spotkanie PKB zorganizowano w Hotelu
Nadmorskim w Gdyni. Główny gośc wydarzenia, Marek Kamiński wygłosił prelekcję o znamiennym tytule „Wyprawy
na krańce marzeń. Jak coś, co wydawało
się niemożliwe, stało się możliwe”, rozmawiał także z uczestnikami spotkania.
W ramach czwartkowego wieczoru zorganizowano również prelekcje przedstawicielei firm – Alior Bank i Planaxy.com,
zakończeniem wydarzenia były rozmowy
kuluarowe.
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i realiów. Podczas BeZee będziemy
rozmawiać i nauczać, jak się uczyć; jak
podsycać w uczniach głód edukacyjny i sprawiać, że sami chętnie karmią
się nowymi informacjami; jak wychodzić z ławki wciąż pozostając w szkole
oraz jak podążać i adaptować zmiany
zamiast je odrzucać – mówi Kinga Kuczyńska, koordynatorska konferencji
BeZee z ramienia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, który
wspólnie z Miastem Gdańsk odpowiada za organizację wydarzenia.
To pierwsza tego typu konferencja
kierowana zarówno do edukatorów,
nauczycieli czy coachów, ale i do startupów reprezentujących innowacyjne
rozwiązania wspierające naukę oraz
do młodych przedstawicieli Generacji

Z, którym poświęcono jeden z bloków
konferencji. Oprócz odpowiedzi na pytanie, jak projektować edukację, która
odpowiada potrzebom nowego pokolenia, uczestnicy spotkania dowiedzą
się, jak wykorzystanie zabawy w nauce
wpływa na budowanie kreatywności
i zaangażowania (blog Fun Learning)
oraz czym jest gamifikacja i jak dzięki
wykorzystaniu mechanizmów gier motywować uczniów. Oprócz wystąpień
znanych ekspertów z Polski i zagranicy,
wszystkie osoby przybyłe na wydarzenie będą mogły wcielić się na chwilę
w uczniów, by zaznajomić się z mediami społecznościowymi i wykorzystać
je również podczas zajęć. Konferencję
zamknie debata, m.in. z udziałem Derry’ego Hannama reprezentującego Uniwersytet Londyński.

Trefl znowu zwycięski
Trefl, potentat na rynku gier planszowych, puzzli oraz kart do gry, już po raz drugi
zdobył tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Przed dwoma laty firma została nagrodzona w kategorii „Eksporter”, tym razem producent zabawek został doceniony
w kategorii „Marka Europejska”.

fot.Trefl

Już 18 listopada, po raz pierwszy
w Gdańsku, twórca gry Angry Birds,
Peter Vesterbacka wystąpi w roli innowatora edukacji. Znany jako „Potężny Orzeł” („Mighty Eagle”), założyciel
fińskiej firmy Rovio, opowie o idei synergii nauki i zabawy, a także wpływie
oraz sposobach wykorzystania zjawiska zw. Fun Learning w kształtowaniu
edukacji, która wspiera kreatywność.

Pozostałe kategorie, w których przyznano nagrody, to Kreator Rozwiązań XXI
wieku oraz Partner Firm Zagranicznych.
Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki jest objęty honorowym patronatem
Ministerstwa Gospodarki. To niekomercyjne przedsięwzięcie, do którego zadań należą promocja przedsiębiorców
osiągających sukcesy na rynkach mię-

dzynarodowych oraz promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych
w kontaktachzagranicznych.
Uroczystość wręczenia nagród, na której
reprezentował firmę jej właściciel, Kazimierz Wierzbicki, odbyła się 23 września w Warszawie, w Sali „Pod Kopułą”
Ministerstwa Gospodarki.
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Jesienny kosz

pełen pysznego zdrowia
DYNIĘ.
Nic bardziej nie kojarzy się z jesienią tak jak
dynia. Robimy z niej ozdoby, ale to także doskonałe źródło beta-karotenu, potasu, fosforu i cynku. Jest niskokaloryczna i pozwala
na przygotowanie wielu ciekawych potraw.
Możesz ja upiec, a następnie zblendować
z bulionem i przyprawami. Co otrzymasz?
Pyszną zupę krem. Wzmocnij ją marynowanym imbirem i płatkami migdałów.
BURAKI.
Doskonałe lekarstwo na słabą odporność,
starzenie i nadciśnienie. Zawierają antocyjany, dużo kwasu foliowego, magnez, potas,
cynk, miedź i bor. Doskonale wpływają na
lepszą jakość krwi – dzięki przeciwutleniaczom zwiększają przyswajanie tlenu przez
komórki.
IMBIR.
Czołowy rozgrzewacz! Właściwości zdrowotne tego korzenia doceniane są od wieków. Chętnie wykorzystywany w deserach
i napojach, ale również nadaje się jako
przyprawa do sosów i zup.Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i rozgrzewająco.
Działa rozkurczowo i pomaga w trawieniu.

SłOńCE SZyBCIEJ ZAChODZI, NOCE Są CORAZ ChłODNIEJSZE, A w JESIENNE wIECZORy CIEPłE SKARPETy, KOmINEK
I... COŚ PySZNEGO Z PEwNOŚCIą umIlą Tę ChłODNą PORę
ROKu. JESIEń wRAZ Z BAJECZNymI KOlORAmI ZA OKNEm mA
DlA NAS TAKżE ZDROwE I PySZNE SKARBy. TO DOSKONAły
mOmENT, ABy wyKORZySTAć JESIENNE PRODuKTy w KuChNI. CO ZNAJDZIEmy w JESIENNym KOSZu Z PySZNOŚCIAmI?
ŻURAWINĘ.
Medycznie najbardziej znana jako produkt wspomagający leczenie zakażeń
dróg moczowych. Jednak jej zalety nie
kończą się tylko na tych właściwościach:
świeża lub mrożona działa także przeciwgrzybiczno, wzmacnia serce, obniża
cukier i podnosi odporność. Źródło witaminy A i C oraz witamin z grupy B. Co
z nią zrobić? Można wykorzystać do wypieków, kisielów, herbaty oraz jako sos
do mięs i serów.
GĘSINĘ.
Zapomniane mięso, a przecież jest tak
dobre i … zdrowe! Polska jest największym producentem gęsiny w Europie.
98% gęsi w Polsce pochodzi z Kołudy
Wielkiej i hodowana jest w sposób ekologiczny. Jesień to właśnie czas na gęsinę. Mięso jest chudsze niż wołowina, ma
dobre nienasycone kwasy tłuszczowe
oraz w porównaniu z kurczakiem więcej
białka. Mięso gęsi jest także źródłem żelaza, witaminy D i z grupy B.
Życzę wspaniałych jesiennych smaków!

BATATY – SŁODKIE ZIEMNIAKI.
Coraz częściej docenianie w polskiej kuchni. Są doskonałą konkurencją dla ziemniaków – niskokaloryczne i bogate w witaminy
i minerały. Zawierają likopen – cenny antyoksydant. Pyszne jako dodatek do mięs
i innych warzyw.

Anna Słomkowska
dietetyk medyczny i sportowy
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Polska kuchnia

jest piękna

Z Grzegorzem Labudą, Szefem Kuchni i Menedżerem restauracji Szafarnia 10 rozmawia
Grzegorz Bryszewski.
ZDJĘCIA: materiały prasowe

Po 8 latach pracy w restauracjach na terenie centralnej Polski wraca Pan do Trójmiasta. Jak może Pan ocenić po takim
czasie ofertę trójmiejskich restauracji,
czy obserwuje Pan pozytywne i inspirujące zmiany?
-Zaobserwowałem bardzo dużo zmian,
oczywiście pozytywnych, tak się dzieje
w całej kulinarnej Polsce. Restauracje
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trójmiejskie dostrzegły w końcu, po wielu
latach, że polska kuchnia jest piękna i ma
wiele do przekazania i do zaoferowania.
W Gdańsku widzimy wielu turystów ze
Skandynawii. Bardzo cieszy mnie to, że
bardzo cenią sobie polską kuchnię, a naszą w Szafarni 10 w sposób szczególny.
W Trójmieście jest również wielu gości świadomych kulinarnie, to budujące
i mobilizujące.

Na pewno obserwuje Pan coraz większą
popularność programów kulinarnych
i coraz częstsze sytuacje, gdzie kucharze
stają się nieomal celebrytami. Jak taka
popularność gotowania ma wpływ na
Pana pracę?
- Rozwój kuchni i rozwój kucharzy od zawsze był uzależniony od świadomości,
oczekiwań i rozwoju kulinarnego gości!

Kucharze nie gotują dla siebie i dla zaspokajania swoich ambicji! Gotują dla swoich
gości, którzy muszą rozumieć ich sztukę,
oceniają ją i wyrażają swoja akceptację
lub nie. Jeśli kucharz nie ma po drugiej
stronie partnera do dyskursu kulinarnego
to się po prostu nie rozwija. Na szczęście
kucharze nadążają za gośćmi, a goście za
kucharzami.
Programy kulinarne pomagają w rozwoju wiedzy kulinarnej Polaków, ale też jest
wiele z nich które wypacza obraz kucharza ciężko pracującego na zadowolenie
gościa. Muszę też podkreślić, że jest kilka
programów kulinarnych, które są chętnie
oglądane i lubiane, jednak nie maja wiele wspólnego z pracą kucharza. Ich scenariusz jest bowiem tak napisany, aby
wzbudzał u oglądających wiele emocji tak
pozytywnych jak i negatywnych. Chodzi
po prostu o to, żeby zaserwować widzom
prawdziwe widowisko.
W jednym z wywiadów pojawiła się
informacja, że Pana ulubione potrawy
zmieniają się wraz z biegiem czasu i doświadczenia, że nie przywiązuje się Pan
zbytnio do karty...
- To prawda, jednak pojawi się tam kilka
pozycji, które charakteryzują moje menu
od wielu lat. W nowym menu pojawi się
więc moja ulubiona zupa czyli kremowa
czernina na bulionie z kaczki, owoców suszonych i wiśni. Będzie też moja druga sła-

bość, bałtycki śledź marynowany w winie
i gotowany w temp. 42.st C z sałatką z jesiennych jabłek. Nie mogło zabraknąć mojego uwielbienia do dziczyzny. Tym razem
postawiłem na delikatne mięso z udźca
łosia z pieczoną z miodem spadziowym
białą pietruszką. Myślę, że pojawi się jeszcze kilka nowych potraw/produktów, które będę uwielbiał albo na nowo, albo po
raz pierwszy.
Jak często zmienia Pan kartę menu?
- Kartę menu zmieniam trzy razy w roku.
Najbliższa jesienno-zimowa, swoją premierę ma 6 listopada, w której znaleźć
można dużo ryb i dziczyzny. Specjalnością
tej jesieni będą policzki z dzika z trawą żubrową i topinamburem, pieczony udziec
z łosia czy też miętus z trybulą.
Menu zawsze buduję na podstawie zebranych opinii gości z poprzedniego menu.
Dla mnie takie opinie są bardzo ważne
i pozwalają mi na zdobycie wiedzy na te-

mat smaków, odwagi i podejścia naszych
gości do naszej kuchni.
Warto także dodać, że każde nowe menu
jest na początku oceniane przez wybraną
grupę przyjaciół naszej restauracji.
A gdzie szukacie produktów regionalnych, które są składnikami Państwa
dań?
- Po powrocie odezwałem się do kilku starych i nowych kolegów o pomoc w znalezieniu dobrych, wyjątkowych dostawców z sercem i pasją do tego, co robią
i produkują.
Nawiązałem też współpracę z Gdańsk Pomorskie Culinary Prestige, dzięki któremu
mogę dotrzeć do wielu regionalnych producentów z województwa pomorskiego.
Ostatnio moim ulubionym miejscem sa
hale rybne z rybami z Zatoki Gdańskiej
i Morza Bałtyckiego, gdzie wszystko jest
sezonowe i świeże. Uwielbiam takie
miejsca.

tatar z łososiA

sKładniKi na 10 porcji:
filet z łososia ze sKórą

1,100 Kg

ceBula czerWona

0,050 Kg

Kapary

0,050 Kg

oliWKi zielone

0,050 Kg

musztarda gorczycoWa francusKa

0,050 Kg

szczypioreK

0,020 Kg

KopereK

0,020 Kg

soK z cytryny

0,030 l

taBasco

do smaKu

Brandy

0,010 l

pieprz

do smaKu

pumperniKiel

0,110 Kg

KWaśna śmietana

0,100 l

z gorczycą z kwaśną śmietaną
Wykonanie:
filet z łososia umyj i usuń skórę.
przygotuj chipsy: skórę z łososia
ułóż pomiędzy 2 arkusze pergaminu i susz w piecu w temp.
110°c przez 60 minut. następnie wystudź i połam na nieregularne kawałki.Łososia pokrój w średnią kostkę. kapary
sparz przez 3 minuty, ostudź i pokrój. oliwki pokrój w plasterki.szczypiorek i koperek drobno posiekaj.
wymieszaj łososia z kaparami, oliwkami, szczypiorkiem
i koperkiem. rybę dopraw do smaku, musztardą, sokiem
z cytryny, tabasco, odrobiną brandy, solą i pieprzem.
pumplernikiel posmaruj miodem i skarmelizuj na ciepłej
patelni.tatar podawaj udekorowany chipsem ze skóry
z pumperniklem i ramą cremefine fraiche.
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Rajd 4x4
Toyoty Walder

- chwile, których nikt nie zapomni
Adrenalina, emocje, niezapomniane przeżycia. Lasy, bezdroża, błoto, piach i woda. Tak w skrócie można opisać największą imprezę 4x4 dealera Toyoty Walder Chwaszczyno i Rumia.
TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Piotr Stoppa

Właściciel salonów Toyota Walder Chwaszczyno i Rumia - Roman Walder

Kilkadziesiąt samochodów zmierzyło się z off-roadowymi trasami, które zostały przygotowane specjalnie na tę okazję.
- Tegoroczna edycja rajdu bardzo odbiegała
od naszego pomysłu z roku ubiegłego, kiedy zorganizowaliśmy wielki rodzinny piknik,
w trakcie którego nasi Klienci zmagali się
z rozmaitymi konkurencjami – mówi Magdalena Senkowska specjalista ds. marketingu
salonów Toyota Walder. - Zorganizowaliśmy
rajd przez duże „R” – jesteśmy dumni, a największą nagrodą są pozytywne opinie naszych Klientów.
Rajd zaplanowany został na koniec października, ale zespół Toyoty Walder już od września dokładał wszelkich starań, aby nie pominąć nawet najmniejszego szczegółu.
- Zaczęliśmy od poznania trasy, która biegła
przez piękne lasy Nadleśnictwa Dębiny- relacjonuje Magdalena Senkowska. - Jesteśmy
niesamowicie szczęśliwi, że mogliśmy zapewnić naszym Klientom przejazd trasami, które
nie są dostępne dla wszystkich kierowców –
zostały przygotowane specjalnie na nasz rajd,
dzięki czemu impreza była jedyną w swoim
rodzaju.
Klienci mieli za zadanie pokonanie trzech wyznaczonych tras – przejazdy odbywały się na
podstawie roadbooka, a punkty otrzymywało się za zebranie pieczątek rozmieszczonych
na trasach. Konkurencją rozstrzygającą był
przejazd po wyznaczonym terenie w jak najkrótszym czasie.
- Zorganizowaliśmy także konkurs ekojazdy
naszymi samochodami z napędem hybrydowym – dodaje Magdalena Senkowska. - Dlaczego akurat konkurs związany z hybrydami?
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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.
- Choć samochody hybrydowe pojawiają się w salonach także innych
marek, żadna inna firma nie buduje
linii hybryd z taką konsekwencją
ani zaangażowaniem – tłumaczy
Jarosław Omelańczuk, kierownik
działu handlowego salonu Toyota
Walder Chwaszczyno. - Na świecie dostępnych jest już ponad 25
modeli hybrydowych Toyoty. Sześć
z nich firma oferuje w Europie,
w tym w Polsce. Lawinowo rosnąca
popularność samochodów hybrydowych nas nie zaskakuje, za to
bardzo cieszy. Hybryda nie ma sobie równych pod względem niskich
kosztów eksploatacji, jest rekordowo oszczędna, a do tego wyróżnia
się nadzwyczajną płynnością jazdy
i pełnym relaksem za kierownicą.
Naszym celem jest przekonanie naszych Klientów, by docenili te zalety
w równym stopniu co mieszkańcy
krajów Europy Zachodniej, gdzie
udział wersji hybrydowej w sprzedaży Aurisa przekracza już 50 proc.
W trakcie rajdu promowane
były samochody z napędem
hybrydowym.
– Korzystamy z każdej okazji, aby
przybliżyć oraz przekonać Klientów
do tego napędu – wyjaśnia Magdalena Senkowska. - Można więc było
zobaczyć hybrydowe modele z rodziny Toyoty oraz Lexusa.
Po pełnym emocji rajdzie wszystkie
załogi przyjechały do Zamku Gniew,
gdzie zostały przywitane grzańcem
przez rycerzy zakonu krzyżackiego na koniach. Właściciel salonów
Toyoty Pan Roman Walder odpalił
lont armaty, która głośnym strzałem poinformowała gości o oficjalnym rozpoczęciu wielkiej rycerskiej
biesiady na zamkowym dziedzińcu.
Goście bawili się do białego rana
przy suto zastawionych stołach
i muzyce na żywo, a na najbardziej
wytrwałych czekało nocne zwiedzanie zamku z pochodniami.
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Premiery nowych modeli

w Mercedes-Benz Witman

Na początku września Mercedes-Benz Witman, autoryzowany dealer Mercedesa z  Gdańska Oliwy, wraz z  Autodromem Pomorze - Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy
w Pszczółkach, zorganizował przedpremierowe jazdy testowe nowymi modelami Mercedesa SUV. Kilka dni później
w salonie Witmana miała miejsce oficjalna premiera modeli
GLC, GLE Coupe i GLE SUV.
TEKST: Piotr Smoliński | ZDJĘCIA: Piotr Smoliński

Na przedpremierowe jazdy testowe nowymi
modelami Mercedesa SUV na terenie Autodromu w Pszczółkach zostali zaproszeni
zarówno klienci dealera Mercedes-Benz Witman, jak i przedstawiciele trójmiejskich mediów – w tym Express Biznesu.
Najpierw jeżdżono, po torze szosowym o długości ponad kilometra, Mercedesem GLC.
Kierowcy mieli za zadanie wykonać trzy okrążenia w trzech różnych trybach pracy skrzyni biegów tego samochodu: normal, sport
i sport plus.
Kolejnym etapem była jazda Mercedesem
GLA m.in. po nawadnianej płycie poślizgowej.
Mercedesem klasy G pokonywano tor offroadowy, który został specjalnie nawodniony.
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Kilka dni po testach w Pszczółkach w Mercedes-Benz Witman w Gdańsku Oliwie,
podczas dni otwartych salonu, miała miejsce oficjalna premiera modeli Mercedesa
GLC, GLE Coupe i GLE SUV.
Specjalnie na tę okazję został wybudowany off-roadowy tor przeszkód, na którym
klienci i goście Witmana mieli okazję porównać właściwości jezdne prezentowanych samochodów. Tor cieszył się ogromną
popularnością.
Tego dnia w Mercedes-Benz Witman można było skorzystać m.in. ze specjalnej oferty sprzedażowej, do kupienia były również
oryginalne akcesoria i kolekcje MercedesBenz.
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Nowe BMW serii 7.

luksus, którym pokierujesz

BMW Group ma w motoryzacji długie tradycje w wyznaczaniu kierunków rozwoju na
przyszłość. Niedawno odbyła się premiera nowego BMW serii 7 - to luksus na miarę
przyszłości, oferujący przełomowe innowacje i wyznaczający wzorce w zakresie
komfortu i nowoczesnej stylistyki.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

To była jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku – miłośnicy marki BMW musieli bowiem czekać aż siedem lat na nowy
model flagowego modelu, czyli „siódemki”. Pod koniec października
odbyła się premiera tego modelu w polskich salonach – m.in. w gdyńskim salonie BMW Zdunek. Goście mieloi okazję zapoznać się z nowymi modelami (7 oraz X1) i – trzeba przyznać – byli pod wrażeniem.
BMW serii 7 od lat przoduje w nowinkach technologicznych, innowatorskich rozwiązaniach, a przede wszystkim – w komforcie. Producent nie zawiódł i tym razem. Inżynierowie postanowili zwiększyć
stosunek mocy do wagi auta, odchudzając go. W efekcie nowa „siódemka” jest aż o ok. 130 kg lżejsza od swojej poprzedniczki. Udało
się to uzyskać dzięki zastosowaniu elementów z włókna węglowego
i aluminium. Do tego w aucie zamontowano skrętną tylną oś, która
spełnia dwa zadania: przy szybszej jeździe zapewnia lepszą trakcję,
przy niedużych prędkościach zmniejsza promień skrętu, co ułatwia
np. zawracanie.
W samochodzie zastosowano 2-osiowe zawieszenie pneumatyczne
oraz dynamicznie sterowane amortyzatory. Do tego auto dostosowuje tryb jazdy to nawierzchni po której się porusza.
A jak wygląda nowa „siódemka”? To jakiegoś ogromnego zaskoczenia
nie ma – wygląda tak, jak wyglądać powinna luksusowa limuzyna o
charaktereze sportowym. BMW serii 7 prezentuje typową stylistykę
BMW w jej najbardziej eleganckim wydaniu. Dynamiczny, wyrazi-

sty przód z wyróżniająca się na pierwszy rzut oka atrapą chłodnicy,
elegancki widok boczny (lekko opadająca linia dachu podkreśla elegancją sylwetkę auta) i muskularny tył – to najprostszy i najbardziej
trafny opis wyglądu flagowego modelu BMW.
A wnętrze? Robi wrażenie. Zestawienie materiałów, światła, form,
kolorystyki oraz innowacyjnych technologii w służbie ludziom, którzy
chcą zmieniać świat (czy to z tylnych siedzeń, czy z fotela kierowcy)
– takie cele przyświecały niemieckim konstruktorom i projektantom.
Czy udało się? Tak: zarówno wygląd wnętrza, ergonomia, jak i niezliczone nowatorskie rozwiązania techniczne i elektroniczne powodują,
że podróżowanie tym samochodem to niezapomniane wrażenie, zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów.
Jest więc funkcja sterowania multimediami za pomocą gestów (auto
wyposażono w zaawansowany czujnik 3D), zdalnie sterowany system
parkingowy (samochód potrafi zaparkować całkowicie samodzielnie,
nie musi być w nim przebywać kierowca), laserowe światła przednie,
7-calowy tablet zamontowany w środkowej konsoli tylnych siedzeń,
nowoczesny kluczyk BMW z wyświetlaczem LCD i rozkładane do pozycji półleżącej fotele z funkcją masażu.
Na koniec zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Tu, gdzie „bije serce” auta,
znajdziemy ośmiocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 4.4 litra
i mocy 449 KM (w najmocniejszej wersji), 3-litrową jednostkę benzynową o mocy 326 KM lub 3-litrowy silnik diesla o mocy 265 KM.
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Raz Porsche,
zawsze Porsche
Z Pawłem Chałupką, dyrektorem zarządzającym Porsche Centrum Sopot
i Auto Centrum Sopot Lellek, rozmawia Rafał Korbut.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Łukasz Klein

Salon Porsche na Pomorzu powstał
w 2008 roku, a Pan zarządza nim od listopada 2010 r. Jakie były początki?
- Salon został otwarty przez Groblewskiego, który dwa lata później go sprzedał. Od
tej pory ja objąłem stanowisko dyrektora
zarządzającego.
Zna Pan pomorski rynek motoryzacyjny
od lat. Dlaczego wybraliście właśnie Pomorze jako lokalizacje tego salonu?
- Chcemy, aby nasi klienci mieli łatwy dostęp do naszych salonu i serwisu w większych miastach na terenie całego kraju.
Teraz jest więc Trójmiasto (Sopot), Warszawa, Poznań, Katowice i od sierpnia we
Wrocławiu.
Jak zatem ocenia Pan rynek trójmiejski?
- To dobry rynek, chociaż wymagał wiele
wysiłku, aby go zbudować. Na początku, gdy salon powstał, sprzedawanych
było 25 do 30 samochodów rocznie. My
w tej chwili sprzedajemy ponad 200. Nie
ograniczamy się oczywiście wyłącznie do
Trójmiasta, ale sprzedajemy też w rejony
Bydgoszczy, Torunia i Szczecina. Pewien
procent w naszej sprzedaży to także eksport. Z pewnością rynek nadal będzie się
rozwijać, bo Porsche wprowadza nowe
modele i nowe rozwiązania. Na
Zdradzi Pan, jakie to nowości?
Jako przykład mogę podać model macan,
który w połowie 2016 roku wejdzie do
sprzedaży w wersji z silnikiem 2-litrowym.
Będzie to więc auto, na które obowiązy-
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wać będzie mała akcyza, będzie więc tańszy, co z pewnością przyczyni się na wyniki
sprzedażowe. Niedługo będziemy mieć
też premierę naszego flagowego modelu:
911-ki po face liftingu. Do 2018 r. mamy
jeszcze sporo planów, którymi chcemy
zaskoczyć klientów, ale na razie nie mogę
zdradzać szczegółów.
Co przyczyniło się do takiego zwiększenia
sprzedaży w ciągu kilku lat?
- Przede wszystkim działaniami grupy
Lellek, która ma kilka salonów, duże doświadczenie w branży motoryzacyjnej
i doskonałą kondycję finansową. To ostatnie jest bardzo ważne, bo przecież każde
auto kosztuje i aby mieć duży wybór modeli, trzeba dysponować sporymi zasobami finansowymi. My to wszystko mamy,
posiadamy samochody demo jak również
w magazynie samochody, które można
kupić. Jesteśmy więc w stanie obsłużyć
każdego klienta. Nowością jest też rozpoczęta w tym roku sprzedaż samochodów
używanych z gwarancją.
Dla kogo są samochody marki Porsche?
- W tej chwili już dla każdego, kto chce. Ja
od dawna mówię, że „raz Porsche, zawsze
Porsche”. Gdy ktoś raz spróbuje, to później
mówi, że to jest to i nie chce zmieniać marki. Są to więc auta dla jednoosobowych
firm, prezesów, lekarzy, adwokatów, mecenasów... Poza tym powstał macan, który konkuruje z takimi samochodami, jak
audi q5 czy bmw x3 - i wygrywamy w tej
konkurencji. Dlaczego? Bo po pierwsze to
porsche, po drugie – wystarczy spojrzeć na
design czy porównać układ jezdny. A nowy
model z 2-litrowym silnikiem będzie jeszcze bardziej dostępny dla ludzi, będzie bowiem stykał się z ceną konkurencji.
Dlaczego ludzie lubią jeździć Porsche, dlaczego wybierają tę markę?
- Powodów jest co najmniej kilka. Choćby prestiż, design, niezawodność, prędkość, a także dodatkowe korzyści oraz
atrakcje, na które nasz klient może liczyć.
Często zabieramy na przykład naszych
klientów na tor, driving, road show. Pokazujemy podczas takich wydarzeń, jak
można jeździć Porsche, jak zachowuje się
na drodze, w określonych warunkach, jak

można wręcz „naciągać fizykę”, wchodząc
w zakręty z dużymi prędkościami. I wtedy
klient się przekonuje do tych aut – wie,
czemu one tyle kosztują i za co płaci.
No właśnie, płaci. Nie ukrywajmy, że porsche nie należą do najtańszych samochodów. Ale nie wystarczy kupić samochodu,
trzeba go później jeszcze serwisować.
Niektórzy, nawet dysponując funduszami na zakup takiego auta, obawiają się,
że właśnie serwis może być po prostu za
drogi.
- To zupełnie niepotrzebne obawy, bo wcale tak nie jest. W porównaniu do konkurencji, czyli audi czy bmw, jesteśmy... tańsi!
Poza tym Porche jest jedyna marką, która
daje możliwość wykupienia fabrycznej
gwarancji do 10 lat lub 200 tys. km. Nikt
inny tego nie oferuje, czyli Porsche jest po
prostu pewne swojego produktu.
Kto jest waszą główną konkurencją?
Może audi?

Czy Porsche ma wpływ na to, w jaki sposób spędza Pan wolny czas?

- Audi to ten sam koncern, ciężko więc
nazwać to konkurencją. Tak naprawdę
konkurencji nie mamy. I cenowo, i jakościowo, jesteśmy powyżej bmw, audi czy
mercedesa. A jeśli spojrzymy na lamborghini czy bentleya, to z kolei tamte marki
są z zupełnie innej półki cenowej. Poza
tym klienci, którzy zdecydowali się kupić te
auta z najwyższej półki cenowej, po paru
miesiącach i tak wracali do nas. Dlaczego?
Bo Porsche to normalne auta, którymi
można jeździć na co dzień. Bo lambo czy
ferrari to sportowe auta, którymi można
się przejechać w weekend czy pojechać na
tor, ale do codziennego użytku po prostu
się nie nadają.

- Na pewno, bo preferuję aktywny sposób
spędzania czasu. Lubię biegać, chodzić na
grzyby oraz uprawiać sztuki walki i samoobrony (kraft maga). Podjeżdżam więc
cayenne np. pod las i z rodziną spędzam
kilka godzin, spacerując po lesie. Na dojechanie na treningi auto też jest potrzebne.
Samochód w ogóle jest bardzo przydatny,
jeśli chodzi o różnego rodzaju wyjazdy czy
wycieczki.

Jakie więc modele poleciłby Pan swoim
klientom?
- To oczywiście zależy od potrzeb i gustu.
Ale ja osobiście najbardziej cenię 911
turbo S i Cayenne. 911-ka to takie auto,
którym zawsze, jak się przejadę i pozwolę
sobie na jakieś manewry, to przechodzą
mnie dreszcze i wracam zadowolony. Ten
samochód daje prawdziwą przyjemność
z jazdy. To taki bezpieczny motocykl na 4
kółkach. A roboczo – cayenne. Jest pojemny, praktyczny, a do tego w wersji z silnikiem diesla jest bardzo ekonomiczny.

Jaka jest Pańska recepta na udany biznes
i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo?
- Tajemnica na biznes jest taka, że każdy
powinien robić to, co umie i co lubi robić.
Nie może być tak, że ktoś przychodzi do
pracy na siłę. Poza tym szanujemy pracowników, u nas nie ma tzw. umów śmieciowych, wszyscy są zatrudnieni na umowę
o pracę. Rotacja pracowników jest u nas
bardzo mała, bo jeśli już ktoś się nadaje
i przejdzie rekrutację, to ma możliwości
dalszego rozwoju i awansu i u nas zostaje.
Tworzymy zgrany zespół osób, które się
znają, lubią, a nierzadko spędzają również
razem czas wolny. Rozmawiam z pracownikami, słucham ich sugestii i pomysłów,
a najlepsze są potem wprowadzane w życie. Najważniejsze jest to, że wszyscy pracownicy pracują na dobro firmy.
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Samochodowy
i motocyklowy
zawrót głowy
VII edycja Targów Motoryzacyjnych 3TM w Trójmieście
za nami. To największe targi motoryzacyjne w północnej Polsce i jednocześnie impreza, która weszła na stałe do kalendarza targowego.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Motorhouse

Targi są przeglądem wszystkiego, co
dzieje się na rynku motoryzacyjnym.
Organizatorzy – jak sami podkreślają –
przybliżają zwiedzającym ofertę najlepszych firm: dealerów samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, skuterów, quadów, a także oferty firm oferujących usługi branży motoryzacyjnej.
Powierzchnia ekspozycyjna to ponad
7 tysięcy metrów kwadratowych na
hali oraz tereny wokół, gdzie odbywają się imprezy towarzyszące, takie jak
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finał ogólnopolskiej akcji MOTOSERCE,
pokazy, gymkhana, stunt, a także zloty
motocyklowe i inne.
Targi Motoryzacyjne 3TM organizowane
są ze wsparciem Polskiego Związku Motorowego, który od samego początku
jest partnerem kolejnych edycji. Dzięki
współpracy pomiędzy organizatorem
Targów a PZMot udało się zrealizować
sporo programów szkoleniowych dotyczących udzielania pierwszej pomocy,
a także tematów związanych z bezpie-
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czeństwem w ruchu drogowym.
Targi Motoryzacyjne 3TM to też szczególna okazja do prezentacji swojej oferty handlowej, jak również promowania
swojej marki wśród tysięcy osób odwiedzających Targi. Dla zwiedzających
to unikalna okazja do zapoznania się
z ofertą wszystkich dealerów w jednym
miejscu.
Podczas ostatniej edycji można było
zobaczyć najnowsze modele samochodów i motocykli. A było w czym wybierać... Wsytawiane były bowiem pojazdy
od typowych miejskich wersji, przez
sportowe, aż po luksusowe modele,
o których każdy kiedyś marzył.
Po raz pierwszy pojawiły się wozy marki Maserati. Zaprezentowała się także
cała czwórka z marki premium tj. Mercedes, BMW, Audi, Jaguar. Nie mogło

oczywiście zabraknąć premier – zaprezentowano więc nowego Opla Astrę
piątej generacji. Na stoisku Hondy można było podziwiać agresywnego Civica
Type R, Jazz oraz HRV, zaś tydzień przed
oficjalną premierą w Polsce pokazano
model Levorg, który jest następcą Subaru Legacy. Ponadto odbyła się najnowsza odsłona znanego na całym świecie
roadster’a Mazdy MX5, a Toyota pokazała jedną z dwudziestu hybrydowych
taksówek firmy EcoCar, które pojawiły
się na trójmiejskich ulicach kilka dni
temu.
Warto było tez spojrzeć na modele
Audi: A5 Sportback, Q3, SQ5, najnowsze Q7 oraz TTS. Wśród ciekawych aut
warto wymienić też Hyundai’a Tucson’a, odświeżone Mitsubishi L200 czy
Jeep’a Grand Cherokee SRT.
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Trener na nadgarstku
Samsung wprowadził na rynek nowy smartwach –
Gear S2, który spełnia funkcję osobistego trenera.
Samsung Gear S2 to smartwatch, który wspiera użytkownika w monitorowaniu aktywności fizycznej. Wyposażony został w funkcje, które ułatwiają codzienną
walkę o zdrową sylwetkę. Jedną z nich jest aplikacja S
Health. Ponadto 24-godzinny dzienniczek w intuicyjny sposób monitoruje zadania i sprawi, że z pewnością nie zapomnimy o zaplanowanej
serii ćwiczeń.
Gear S2 wyposażony został
w aplikację Nike+ Running.
Z jej pomocą można w łatwy sposób wyznaczać
trasę biegu, mierzyć
czas, prędkość oraz
liczbę spalonych kalorii. Aplikacja sprawdza
się zarówno w przypadku amatorów, którzy stawiają swoje pierwsze sportowe kroki oraz w przypadku tych, którzy przygotowują
się do przebiegnięcia maratonu.

Profesjonalny projektor
Firma Sony ogłosiła wprowadzenie projektora 4K SXRD™
VPL-VW5000ES z laserowym
źródłem światła o jasności 5000 lumenów. Nowy,
referencyjny model Sony to
pierwszy projektor przeznaczony specjalnie do największych
i najlepiej wyposażonych domowych pomieszczeń
kinowych. Dzięki laserowemu źródłu światła wyświetlany
obraz o rozdzielczości 4K ma imponującą jasność 5000
lumenów. Urządzenie jest zgodne z materiałami o dużym
zakresie dynamicznym (High Dynamic Range — HDR),
emuluje barwy z nowej przestrzeni BT.2020 i reprodukuje
pełną przestrzeń barw DCI.
Projektor VPL-VW5000ES reprodukuje pełny zakres barw
z przestrzeni DCI-P3. Dostępne w urządzeniu profesjonalne
narzędzia do kalibracji umożliwiają użytkownikowi wybór
emulacji przestrzeni barw BT.2020 i uzyskanie w ten sposób zgodności z przyszłymi formatami domowych materiałów wideo.
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Dysk do zadań specjalnych
Sony wprowadza do oferty swoich dysków
twardych nowy produkt klasy premium:
odporny na wstrząsy i uderzenia model
o pojemności 1 TB, który umożliwia
bezpieczne zapisywanie i przenoszenie danych w trudnych
warunkach pracy. Producent podkreśla, że dzięki gumowej osłonie i wytrzymałej
konstrukcji dysk HD-SP1 sprawdzi
się przy nagrywaniu filmów w lesie tropikalnym, prowadzeniu badań wysoko w górach oraz w wielu
innych sytuacjach. Nowy zewnętrzny dysk twardy firmy Sony
jest zamknięty trwałej, powlekanej gumą obudowie zapewniającej ochronę przed pryskającą wodą (IPX2) i pyłem (IP5X). Jak
przystało na sprzęt przeznaczony do pracy w ekstremalnych
warunkach, urządzenie bez szwanku wytrzymuje upadek z wysokości do 1,2 metra. Trwałość napędu HD-SP1 ułatwia zapisywanie i przechowywanie plików bez względu na miejsce, w którym mają być użyte.

Mały tablet

z konkretnymi możliwościami

Firma HP wprowadza do oferty 8-calowy tablet z systemem Windows 10 - Envy Note 8. Producent podkreśla, że
tablet posiada niezłą specyfikacją techniczną idostępny
jest w atrakcyjnej cenie.
Urządzenie ma ekran o rozdzielczości WUXGA (1920 x
1200 pikseli), z którym można pracować z użyciem specjalnego piórka.
Sercem tabletu jest 4-rdzeniowy procesor Intel Atom x5Z8300 taktowany zegarem 1,44 GHz (1,84 GHz w trybie
przyspieszonej mocy), który wspomagany jest przez 2 GB
pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 32 GB
miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.
Nowy produkt ma również do dyspozycji kamerkę 2 Mpix
do wideo rozmów, aparat fotograficzny 5 Mpix, nowoczesne moduły łączności bezprzewodowej (w tym modem
LTE) oraz głośniki przygotowane we współpracy
z Bang & Olufsen.
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