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Skoczyć tak jak Finowie

s. 10

O tym jak mądrze wydać fundusze unijne i jakie problemy czyhają na samorządowców w najbliższych latach mówili uczestnicy Forum Samorządowego
w Szczecinie pn. „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie”.

Wrocław będzie mieć Pogodno

rozmowa
numeru

s. 6

Dyskusja redakcyjna o turystyce. Spotkanie poprzedza V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kadry w gospodarce turystycznej”. Rozmawiają: Krzysztof
Arcyman, dyrektor hotelu Novotel w Szczecinie, Aleksander Gowor, kierownik
Morskiego Biura Podróży Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Polferries oraz adiunkci
w Katedrze Zarządzania Turystyką WziEU Uniwersytetu Szczecińskiego - dr Daniel
Szostak i dr Anna Tokarz.

forum

Jak zadowolić turystę

region
i gospodarka

Członek Północnej Izby Gospodarczej

s. 4

Rozmowa z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi
Morskiej.

s. 11

Zazdrościmy Wrocławiowi szybkiego rozwoju gospodarczego, szczęścia do włodarzy
i odwagi w działaniu. Tymczasem niewykluczone, że niedługo wrocławianie z zazdrością
spojrzą na Pomorze Zachodnie. Pod koniec maja br. mieszkańcy Dolnego Śląska poznają
potencjał turystyczny naszego regionu.

Cocktail biznesowy

s. 14

Partnerski profesjonalizm

s. 22

Wydarzy się jutro

s. 24

W Cocktajlu o laureatach Nagrody Gospodarczej Prezydenta Szczecina, pływającym ogrodzie, czyli marce Szczecina, Inwestowaniu ze smakiem na konferencji
Inwestor i współpracy, która może zaowocować stworzeniem Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.
Rozmowa z prof. Wojciechem Olejniczakiem, rektorem Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu o 15-leciu uczelni.
Zapowiadamy konferencje szczecińskich uczelni - Usługi organizowane przez
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Transport Morski Akademii Morskiej,
a także majowy Piknik nad Odrą.

Dwie albo trzy sprawy…

s.26

Na przekór Wojciecha Olejniczaka
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ul. Cukrowa 45-5
71-004 Szczecin
tel. 091/8854804
fax 091/8854803
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Pływający ogród, wędrujący świat…
Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego
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personalia

Aktualne wydanie naszego magazynu, które ukazuje się w maju, poświęcamy w dużej mierze sprawom gospodarki morskiej. O kondycji największego
polskiego armatora - Polskiej Żeglugi Morskiej wraz z otaczającą go grupą rozmawiamy z Pawłem
Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym tego przedsiębiorstwa żeglugowego. Przedstawiamy również
takie firmy związane z morzem jak Terminal Promowy w Świnoujściu oraz Polcargo.
Innym tematem, który staje się modny wiosną,
jest turystyka. To właśnie w maju zaczynamy aktywnie wypoczywać i planować wyjazdy wakacyjne.
Zapraszamy więc naszych Czytelników do przeczytania dyskusji na temat jakości kadr w tej branży
z udziałem naukowców i praktyków.
Godny polecenia jest też felieton gospodarczy
Anety Zelek, która kończy z taryfą ulgową wobec
rządu premiera Tuska i zgłasza swoje zastrzeżenia
wobec zaniechań rządzącej ekipy w sferze gospodarczej. Warto też zapoznać się z relacją wszędobylskiej Maszy z największej modowej imprezy Szczecina oraz Anety Dolegi z kwietniowego występu Ala
Fostera światowej sławy jazzmana - w szczecińskiej
filharmonii.
Życzymy zatem naszym Czytelnikom miłej lektury naszego magazynu. Do zobaczenia za miesiąc na
łamach wakacyjnego wydania Świata Biznesu, który ukaże się na początku drugiej dekady czerwca.
Włodzimierz Abkowicz

W numerze
Wydawca
ABKOWICZ PRESS

Tegoroczna (piąta już!) edycja imprezy skupiającej fanów dobrej muzyki obfituje
w wyjątkowe gwiazdy, które po raz pierwszy wystąpią w Szczecinie.

Twarze Biznesu: na pytania Świata Biznesu odpowiadają Jolanta Balicka, fundator
i wiceprezes Fundacji „Bałtyckie Centrum Kobiet Biznesu” i Przemysław Janasik, prezes zarządu Pazim Sp. z o.o.
Grono sympatyków i stałych bywalców Weekendu Mody, imprezy, do której agencja
modelek u. studio zdążył już nas przyzwyczaić, stale się powiększa.
Al Foster, jazzman, muzyczny szaman, jeden z najbardziej zapracowanych perkusistów na świecie wystąpił w Szczecinie.

Prezentacje ubrań z kolekcji Katarzyny Hubińskiej i Arkadiusza Prajsa obejrzeli
uczestnicy nowej, cyklicznej imprezy w szczecińskiej restauracji Valentino.
Relacja z brydżowego turnieju par Północnej Izbę Gospodarczej.
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moda i styl

Szanowni
Czytelnicy!

PŻM odnawia flotę
Rozmowa z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej
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W dwa ognie

Wszystko wskazuje
więc na to,
że wyjdziemy poza
planowane 34
statki. Liczę na
to, że do 2013 r.
zakontraktujemy
ok. 40 statków.
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- Trzy lata temu PŻM opracował plan rozwoju do 2015 roku, który zakładał zakup 34
statków. Mówił pan o tym na naszych łamach
dwa lata temu. Co wydarzyło się od tego czasu?
- Program inwestycyjny realizujemy z wyprzedzeniem. Do końca 2007 r. udało nam się podpisać
kontrakty na 26 statków. Kontrakty te zostały już
uprawomocnione, czyli posiadają zabezpieczenie
bankowe.
Pierwszy spośród zamówionych statków - trzydziestoośmiotysięcznik „Podlasie”, wybudowany
w stoczni chińskiej Xingang, wejdzie do eksploatacji już na początku czerwca. Do końca roku
zaczną pływać dwie dalsze jednostki z tej serii.
Kolejne statki tego typu zasilą naszą flotę w latach
2009 - 2010. Statki te zastąpią wysłużone jednostki z serii „Powstańców”, które wybudowała Stocznia Szczecińska w latach 80.
W programie odnowy tonażu znajdują się także statki o nośności 30 000 DWT, przeznaczone
do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich.
W dalszym ciągu bowiem Wielkie Jeziora są dla
nas strategicznym rynkiem.
W innej chińskiej stoczni - New Times
Shipbuilding, zamówiliśmy z kolei statki o wielkości
80 000 DWT. Nowością jest to, że zleciliśmy po raz
pierwszy od wielu lat budowę nowych jednostek
także w Japonii. Zakontraktowaliśmy tam cztery
statki o nośności 82 000 DWT typu kamsarmax
(nazwa pochodzi od portu Kamsar w Gwinei).
Statki te są bardzo ekonomiczne dzięki nowoczesnym silnikom i opływowemu kadłubowi. Zejdą
one z japońskich pochylni w 2013 roku.
Zaawansowane są też rozmowy dotyczące
budowy do 2011 roku od 8 do 10 siedemnastotysięczników na wzór m/s „Nogat”, wybudowanego
w 1999 roku. Na temat ich budowy rozmawiamy
ze stoczniami w Korei Południowej i Chinach.
Wszystko wskazuje więc na to, że wyjdziemy
poza planowane 34 statki. Liczę na to, że do 2013 r.
zakontraktujemy ok. 40 statków.
- A jak wygląda żegluga promowa?
- Rozwijamy żeglugę promową. W ubiegłym
roku promy grupy PŻM przewiozły 250 tys. pasażerów i ponad 160 tys. ciężarówek. Kupiliśmy
prom „Wolin” i otworzyliśmy nową drogę żeglugową ze Świnoujścia do Trelleborga jako linię
komplementarną do istniejącej linii Świnoujście Ystad. Trelleborg stał się ostatnio bardzo ważnym
szwedzkim węzłem kolejowym. Do Trelleborga
pływają dziś dwa promy: „Wolin” i „Gryf”, natomiast do Ystad, gdzie preferowane są przewozy
pasażerskie i samochodowe - trochę osamotniona „Polonia”. W sezonie letnim dołączy do niej
prom „Skania”, który kupiliśmy na rynku jednostek używanych. Równolegle oczekujemy na

wybudowanie dwóch nowych promów w Stoczni
Szczecińskiej Nowej. Wejdą one do eksploatacji
w 2010 i 2011 roku.
- Jak pan, jako prezes Związku Armatorów
Polskich, ocenia aktualny stan współpracy rodzimych armatorów promowych?
- Uważam, że współpraca polskich właścicieli promowych jest dziś bardzo dobra. W ramach
spółki Unity Line - PŻM znakomicie dogaduje
się z Euroafricą. Udaje nam się również unikać
konkurencji z Polską Żeglugą Bałtycką, co więcej
- armator z Kołobrzegu wykazywał ostatnio zainteresowanie zacieśnieniem współpracy z przedsiębiorstwami żeglugowymi ze Szczecina.
- W ubiegłym roku przewozy jednostek grupy PŻM osiągnęły poziom sprzed 24 lat, dodajmy, że przy znacznie mniejszej liczbie statków.
Czy to dużo, czy mało?
- Uważam, że wielkość przewozów, która
wynosi 27 mln 160 tys. jest duża. Jest to wynik
określonej polityki eksploatacyjnej armatora.
W naszych ładowniach znajdują się bardzo duże
ilości węgla, niestety, nie polskiego, gdyż rodzimy
eksport tego surowca drogą morską praktycznie
zamarł. PŻM wozi więc dużo węgla ukraińskiego
i rosyjskiego z portów bałtyckich do Europy Zachodniej. Generalnie w Europie jest bardzo duże
zapotrzebowanie na nasze statki i na przewozy
tego surowca. I to przewóz węgla w głównej mierze przyczynił się do wzrostu ogólnego wolumenu
przewozów do wielkości 27 mln ton.
Wciąż wozimy bardzo dużo na Wielkie Jeziora,
a na czele listy krajów, do których najczęściej zawijamy od wielu lat, prócz krajów europejskich,
są Stany Zjednoczone, Kanada i kraje Północnej
Afryki. Naszym celem strategicznym jest umacnianie pozycji na Bałtyku, Morzu północnym
i Wielkich Jeziorach Amerykańskich.
- Jak sobie radzicie w sytuacji, kiedy z jednej
strony maleją stawki frachtowe, a z drugiej - rosną ceny paliwa?
- Mimo nieznacznego spadku stawek frachtowych utrzymują się one wciąż na wysokim poziomie. Pozwala to nam funkcjonować bez większych
zakłóceń. Chociaż boleśnie odczuwamy rosnące
ceny paliw i koszty remontów statków, jednak dobry rynek pozwolił nam na podniesienie od 1 stycznia br. pensji marynarskich o 25 proc. Było to
konieczne posunięcie, ponieważ rynek pracy marynarzy z roku na rok staje się coraz trudniejszy
i armatorzy muszą obecnie aktywniej zabiegać
o pracowników.
- Czy remontujecie statki w polskich stoczniach?
- W Polsce remontujemy statki, które eksploatujemy w rejonie Bałtyku, Morza Północnego
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sterstwem Infrastruktury oraz akademiami morskimi podjął działania pod nazwą Partnerstwo dla
Morza. Liczymy na to, że m.in. dzięki temu przedsięwzięciu nastąpi z czasem napływ młodzieży do
szkół morskich.
- Na koniec pytanie, kiedy Szczecin stanie się
portem macierzystym dla statków PŻM?
- Wszystko zależy od tempa prac legislacyjnych.
Żeby Szczecin stał się portem macierzystym dla
naszych statków, a na statkach powiewała flaga biało-czerwona, potrzebny jest pakiet ustaw. Ustawa
o podatku tonażowym już weszła w życie w Polsce, ale czeka jeszcze na potwierdzenie Unii Europejskiej. W powijakach jest wciąż ustawa o zatrudnieniu i pracy na morskim statku handlowym.
Jest to ustawa kluczowa, bowiem dotyczy kadry
morskiej, ubezpieczeń społecznych, podatków
i prawa pracy. Projekt tej ustawy powstał jeszcze
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Do marca
br. rozmowy na temat dalszego losu projektu nie
były prowadzone. Teraz jednak - dzięki aktywnej postawie pani wiceminister w resorcie infrastruktury Annie Wypych-Namiotko, kapitana
żeglugi wielkiej z Trójmiasta - sprawy ruszyły
z miejsca. Pani minister wniosła dużo ożywienia
w relacje między związkowcami a pracodawcami.
W wyniku kwietniowego posiedzenia komisji trójstronnej powstanie zespół roboczy, który będzie
kierował dalszymi pracami nad projektem ustawy.
- Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz

Fot. robas

oraz na północnym Atlantyku, a więc większość
naszej floty. Łącznie w kraju przeprowadzamy
2/3 remontów naszych jednostek. Bardzo dobrze
współpracuje się nam ze SSR „Gryfia” i Gdańską
Stocznią Remontową. W stoczniach tych zwraca
uwagę zwłaszcza bardzo dobra jakość usług. Jedynym naszym dodatkowym pragnieniem jest to,
żeby te remonty były przeprowadzane szybszej,
jednak to już zależy od mocy przerobowych obu
stoczni. Ponad 20 proc. remontów przeprowadzamy w Rumunii, a kolejne 10 proc. na Ukrainie.
4 - 5 proc. remontów wykonujemy w Chinach.
Tam jest zdecydowanie najtaniej, ale niewiele
z naszych statków pływa w Azji, a przerzucanie
ich z Europy jest nieopłacalne.
- Wspomniał pan, że płace marynarskie poszły w górę. Czy to znaczy, że nie odczuwacie
już braku kadr morskich?
- Niestety, wciąż brakuje niższej kadry oficerskiej. Bardzo potrzebni są nam nie tylko studenci
kończący akademie morskie, ale także absolwenci
politechniki, zwłaszcza elektronicy i elektrycy.
Kilka lat temu tysiące marynarzy szukało pracy. Chwytali się nawet dziurawych łajb, byle móc
zarobić na chleb. Kryzys w żegludze końca lat 90.
spowodował jednak odejście tysięcy marynarzy
i oficerów. W wielu krajach europejskich wręcz
likwidowano szkoły morskie. Ale sytuacja, wraz
z bardzo dobrą koniunkturą w żegludze, zmieniła
się o 180 stopni. Przybywa nowych statków, brakuje zaś wyszkolonych załóg.
Jako PŻM prowadzimy szereg działań, w celu
zwiększenia zainteresowania pracą w naszym
przedsiębiorstwie. Działania takie prowadzi także
Związek Armatorów Polskich, który wraz Mini-
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Dyskusja redakcyjna

Jak zadowolić turystę
Jak co roku w maju dyskusję redakcyjną poświęcamy turystyce. Tym razem nasze spotkanie poprzedza
V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kadry w gospodarce turystycznej”, organizowaną przez Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W dyskusji o kadrach w turystyce uczestniczyli:
Krzysztof Arcyman, dyrektor hotelu Novotel w Szczecinie, Aleksander Gowor, kierownik Morskiego Biura
Podróży Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Polferries, oraz adiunkci w Katedrze Zarządzania Turystyką WZiEU
Uniwersytetu Szczecińskiego - dr Daniel Szostak i dr Anna Tokarz. Redakcję reprezentowali Włodzimierz
Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Krzysztof Arcyman:
- Płace w przemyśle
turystycznym, hotelarskim
plasują się zdecydowanie
poniżej branż związanych
z produkcją. Powstaje więc
problem, jak zatrzymać
pracowników.
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- Proszę nam przybliżyć misję i cele konferencji.
Anna Tokarz: - „Kadry w gospodarce turystycznej” to piąta konferencja naukowa organizowana przez
Katedrę Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 30
maja br. W pierwszym dniu toczyć się będą obrady
merytoryczne, w drugim dniu zaprosimy uczestników
na wycieczkę po Berlinie, w trzecim zaś kontynuować
będziemy dyskusję. Przewidujemy obrady w trzech panelach dyskusyjnych. Pierwszy panel będzie dotyczył
zagadnień makroekonomicznych, tj. szeroko rozumianego rynku pracy w sektorze turystycznym. Drugi panel to analiza na poziomie mikroekonomicznym, czyli
omówienie specyfiki procesu zarządzania kadrami
,w poszczególnych przedsiębiorstwach turystycznych.
Trzeci blok tematyczny będzie dotyczyć systemu
kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych.
- No właśnie. Jak zatem wygląda rynek pracy
w sektorze turystycznym?
Daniel Szostak: - Rynek turystyczny rozwija się
dynamicznie. Coraz więcej ludzi podróżuje, turystyka
staje się coraz bardziej masowa, stąd wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na samą obsługę, ale także na
jakość tej obsługi, a więc przede wszystkim na to, co

ma wpływ na jakość kadr w turystyce. Z drugiej strony
w wielu regionach i miejscowościach turystycznych
już dziś brakuje pracowników do wykonywania nawet
najprostszych czynności i jest to problem narastający.
Prognoza dotycząca gospodarki turystycznej wskazuje, że w 2010r. na świecie zapotrzebowanie na kadry
przekroczy 250 milionów ludzi. Na tyle bowiem osób
będą czekać miejsca pracy w turystyce.
Na samych cruiserach, czyli wielkich statkach wycieczkowych (wycieczkowcach), pracuje na świecie
2,2 miliona ludzi. W najbliższych trzech latach zatrudnienie w różnego rodzaju punktach usługowych,
związanych z rozwojem turystyki morskiej, wzrośnie
o co najmniej 100 tys. nowych miejsc pracy.
Anna Tokarz: - W Polsce w sektorze hoteli i restauracji pracuje 230 tys. osób. W biurach podróży
prawie 17 tysięcy. Warto dodać, że na polskim rynku
większość przedsiębiorstw turystycznych to mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 9 osób.
W mikrofirmach pracuje 51 proc. pracowników hoteli
i restauracji oraz 72 proc. pracowników biur podróży.
- A jak jest z tym na Pomorzu Zachodnim?
Anna Tokarz: - Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nasze województwo plasuje
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się na VI miejscu w kraju wśród 16 województw pod
względem liczby zatrudnionych pracowników w „sekcji hotele i restauracje” (17 700 osób). Wyprzedzamy
nawet pod tym względem nieznacznie województwo
pomorskie. Pomorze Zachodnie jest też liderem, jeśli
chodzi o liczbę miejsc noclegowych w Polsce.
- Rozmawiamy dziś o kadrach w turystyce, zatem kolejne pytanie, które nam się nasuwa, dotyczy jakości tej kadry? Czy trudno o dobrego pracownika? Czy już wszyscy najlepsi wyjechali do
Irlandii i Wielkiej Brytanii?
Aleksander Gowor: - Zgadzam się z państwem.
Młodzi ludzie, którzy kończą uczelnie i kierunki związane z turystyką, bardzo często wyjeżdżają za granicę,
żeby tam pracować za inne pieniądze. Jeśli chodzi
o Polską Żeglugę Bałtycką, to w kadrach morskich na
promach mamy bardzo dużo młodych ludzi po szkołach morskich i uczelniach o kierunkach gastronomicznych, którzy są bardzo dobrze przygotowani do
pracy. Jesteśmy z nich zadowoleni.
Natomiast jeśli chodzi o kadry pracujące w morskich biurach podróży - PŻB ma sześć takich biur
oraz dwa przedstawicielstwa - to ocena nie jest już tak
optymistyczna.
Starzy pracownicy się wykruszają, odchodząc na
emeryturę, przychodzą nowi, młodzi pracownicy po
wyższych studiach z tytułami magistrów. Niestety,
niewiele jeszcze umieją. Uczelnie nie zawsze przygotowują należycie do pracy w zawodzie inspektora ds.
turystyki.
Od wielu lat staramy się udowodnić, że nasza marka turystyczna Polferries oznacza nie tylko wypełnianie funkcji przewoźnika, ale również funkcję animatora turystyki. Przybliżamy pasażerom Skandynawię.
Niedawno otworzyliśmy rynek na Łotwę i Estonię. Są
to modne kierunki, organizowane przez nas w oparciu
o współpracę z takimi armatorami jak DFDS czy też
Silja Line.
- A pan też ma zastrzeżenia do kwalifikacji młodej kadry?
Krzysztof Arcyman: - Zacznę od statystyk dotyczących średnich uposażeń w różnych branżach przemysłowych. Zarówno w Polsce, jak i za granicą płace
w przemyśle turystycznym hotelarskim plasują się
zdecydowanie poniżej branż związanych z produkcją.
Powstaje więc problem, jak zatrzymać pracowników
i zapewnić im atrakcyjną pracę.
Jestem i tak w lepszej sytuacji, gdyż reprezentuję
największą grupę hotelową w Polsce, której udziałowcem jest Accor - największy w Europie operator.
Mamy w związku z tym własny system szkoleń i systemy zabezpieczenia przed dużą rotacją. Pokazujemy
młodym ludziom możliwość kariery, szkoleń za granicą we własnej akademii hotelarstwa we Francji. Ale
i takie przedsięwzięcia nie zawsze zapewniają lojalność w stosunku do firmy. Pracownicy szkolą się
i uciekają. W ubiegłym roku na 40 pracowników z firmy odeszło 18 osób, z czego 16 wyjechało na Wyspy.
Liczą się jednak przede wszystkim zarobki.
Daniel Szostak: -Według badań, w roku 2007 co
czwarta osoba zatrudniona w turystyce i hotelarstwie
osiągała dochody nie większe niż 1500 zł brutto. Do
2000 zł zarabia 43 proc. osób, zaś wynagrodzenia
dwóch trzecich badanych nie przekracza 3000 zł brutto. Nie są to optymistyczne liczby.
- Na Pomorzu Zachodnim głównym dostarczycielem kadr dla szeroko pojętej turystyki jest chyba państwa wydział?
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Anna Tokarz: - Nasz wydział kształci na dwóch
specjalnościach - „turystyka i hotelarstwo” w ramach
kierunku ekonomia oraz na specjalności „zarządzanie biznesem turystycznym” w ramach kierunku zarządzanie. Pierwsi nasi absolwenci opuścili uczelnię
w 2002 roku. Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje także kierunek „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Przyrodniczych.
Daniel Szostak: - Nasz wydział zagospodarował
aspekt ekonomiczny szkolenia kadr turystycznych.
Uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym. Na Wydziale Nauk Przyrodniczych kształci się
bardziej pod kątem geografii. Z kolei uniwersytecki Instytut Kultury Fizycznej kształci studentów w aspekcie
kultury fizycznej w turystyce (np. trenerów, instruktorów, animatorów czasu wolnego).
- Do tego dodajmy jeszcze Akademię Rolniczą
oraz uczelnie niepubliczne, takie jak chociażby
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna.
Anna Tokarz: -Aktualnie wiedzę z zakresu turystyki można zdobywać w Polsce w 88 uczelniach wyższych. Uczelnie jako podstawę kształcenia przyjmują
ustalone przez ministerstwo minimum programowe,
regulujące ok. 60 proc. zajęć na studiach. Pozostałe
40 proc. każda uczelnia może zagospodarować zgodnie z własnym uznaniem, w wyniku czego programy
studiów wzbogacane są o przedmioty specjalistyczne,
bardzo ściśle związane ze specyfiką uczelni. Dochodzi
więc do tego, że absolwenci niektórych kierunków lub
specjalności turystycznych zdobywają wiedzę nie zawsze przydatną w ich przyszłej pracy. Mankamentem
obecnego systemu kształcenia jest też zbyt mała liczba
praktyk.
- Czy wymarzony pracownik w branży turystycznej to absolwent kierunku, który ma w nazwie
turystykę?
Krzysztof Arcyman: - Nie. Wymarzonym pracownikiem jest ten, który się nadaje do pracy i chce pracować. Patrzę na te aspekty z punktu widzenia pracy
w hotelu. Sprawą podstawową jest znajomość języków.
Nie pytamy dziś, czy ktoś zna angielski, tylko pytamy
o to, jaki zna drugi język. Oczywiście wykształcenie
w kierunku turystycznym jest wartością dodaną i bierzemy ją pod uwagę przy przyjmowaniu do pracy.
Anna Tokarz: - Praca w turystyce wymaga
nie tylko wiedzy, znajomości języków obcych, ale
i doświadczenia oraz umiejętności organizatorskich
i innych predyspozycji zawodowych. Ze względu na
fakt, że duża część personelu ma bezpośredni kontakt
z turystą, niezwykle istotne, poza wykształceniem, są
cechy indywidualne pracowników, takie jak osobiste
zaangażowanie, uprzejmość, profesjonalizm i łatwość
nawiązywania kontaktów. Liczy się też inwencja i elastyczność wobec zmieniających się warunków działania. Dlatego uważam, że bardzo istotne jest ustawiczne
doskonalenie kadr poprzez szkolenia.
- Ale nie ma to jak praktyka. Konkretny kontakt z rzeczywistością w trakcie nauki.
Anna Tokarz: - Interesowałam się też europejskimi standardami kształcenia w zakresie turystyki. Już
w szkolnictwie średnim nakładają one obowiązek nauczania dwóch języków obcych. Na wyższych poziomach zaś - trzech języków obcych.
Ważną kwestią jest też przygotowanie praktyczne. Dla przykładu: w Holandii słuchacze na poziomie
szkoły średniej odbywają kilkanaście tygodniowych
praktyk w przedsiębiorstwach turystycznych, zaś na
poziomie wyższym staże takie studenci odbywają
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również za granicą. W Polsce jedynie na poziomie
studiów licencjackich student ma obowiązek odbycia
czterotygodniowych praktyk i to niekoniecznie związanych z daną specjalnością.
Aleksander Gowor: - Wniosę jednak do naszej
dyskusji trochę ducha optymizmu. Studiowanie turystyki staje się modne. Mamy coraz więcej kontaktów ze studentami, kształcącymi się na kierunkach
turystycznych. Współpracujemy ze studenckim kołem naukowym KoNTurUS, którego opiekunem jest
prof. Aleksander Panasiuk. Studenci wspierają nas
w działaniach promocyjnych, my zaś na dogodnych
warunkach organizujemy konferencje na promach
PŻB. Współpracujemy także z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną. Co roku organizujemy dla
studentów pierwszego rocznika rejs do Kopenhagi,
połączony z konkursem z nagrodami.
- Ale wróćmy do tych, którzy wyjeżdżają do pracy na Wyspy. Przecież oni zaczynają już wracać.
Daniel Szostak: - W 2004 roku otworzył się rynek
pracy w krajach Europy Zachodniej. Wiele osób wyjechało do Irlandii i Anglii. Studenci wyjeżdżają także
do pracy w branży turystycznej. Często nabywają tam
doświadczenia zawodowego. Po 2 - 3 latach pojawia
się jednak problem awansu. Stanowiska kierownicze
obsadzają bowiem Anglicy i Irlandczycy, a w Polsce
rynek turystyczny ma perspektywę rozwoju ze względu chociażby na Euro 2012. Z tej okazji przybędzie
przecież hoteli i innych obiektów turystycznych i gastronomicznych. Pojawi się więc szansa dla młodych
w postaci nowych miejsc pracy i możliwości awansu
na kierownicze stanowiska w branży hotelarskiej.
Krzysztof Arcyman: - Nie możemy mówić jeszcze
o trendzie powrotu z Wysp. Powiem tak: zdarzają się
takie przypadki. Z punktu widzenia osoby zarządza-

jącej hotelem osoba z doświadczeniem wyniesionym
z innego kraju, z innego systemu pracy - nie mówiąc
już o dobrym opanowaniu języka - stanowi wartość,
którą powinno się docenić.
- Wróćmy na nasze podwórko. Jak oceniają
państwo działania marketingowe i promocyjne na
rzecz turystyki? Czy potrzebne są takie imprezy
jak Piknik nad Odrą czy też Dni Województwa Zachodniopomorskiego?
Daniel Szostak: - Marketing w turystyce polega
na tym, że musimy dotrzeć z ofertą do klienta. Trzeba
więc robić wszystko, żeby go przyciągnąć. Taka idea
przyświecała organizatorom Dni Województwa, żeby
robić imprezę w Poznaniu czy Wrocławiu, czyli tam,
gdzie mieszka nasz potencjalny klient, który przyjeżdża na wakacje na nasze wybrzeże.
Do Zachodniopomorskiego przyjeżdżają głównie
ludzie z Wielkopolski, Dolnego i Górnego Śląska,
tak jak na Pomorze przyjeżdżają turyści z Małopolski
i Mazowsza. Ten marketing idzie więc w dobrym kierunku.
Aleksander Gowor: - Kiedyś organizowane były
w halach targowych na MTS targi turystyczne, które
przeobraziły się w Piknik nad Odrą. Piknik nad Odrą
ma w swojej nazwie wszystko. Szczecinianie i turyści
przyjdą z dzieckiem na karuzelę czy też po to, by sobie
coś drobnego kupić, a przy okazji zajrzą na stoisko biura podróży. Marketing bezpośredni jest bardzo istotny.
Takiego klienta łatwiej jest pozyskać w ten sposób niż
drogą mailową.
Daniel Szostak: - Dodam, że piknik sam w sobie
staje się produktem turystycznym. Ma już swoją tradycję i można podczas niego poczuć nie tylko klimat
turystyki, ale także miło spędzić czas.
- Dziękujemy za udział w dyskusji.
Fot. (robas)
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Skoczyć tak jak Finowie
na rozliczenie projektów - uspokajał Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. - Zatem
do 2013 r. można będzie przyjmować nowe projekty.
Obaw wśród samorządowców jest jednak więcej.
Wkrótce ruszą wielkie inwestycje infrastrukturalne. Myślę, że będziemy mieli brak rąk do pracy - mówił
Jacek Karnowski.
Do tego cały czas spada kurs euro i wszystko
wskazuje, że ta tendencja się utrzyma. Wróżba nie jest
najlepsza. - Te same inwestycje będą wymagały znacznego zaangażowania środków własnych - wyjaśniał
Arkadiusz Godlewski, wiceprezydent Katowic.
Kolejną łyżkę dziegciu dorzucił prezydent Sopotu:
- Rosnące ceny usług mogą doprowadzić do tego, że dofinansowanie unijne, wyrażone w procentach, będzie
mniejsze, a nasz wkład większy - mówił Karnowski.
Pewnie dlatego nie dziwi kolejne zdanie włodarza
z Trójmiasta: - Nie liczymy tylko na pieniądze z Unii
Europejskiej. I oświadczenie prezydenta Szczecina: Finanse unijne traktujemy jak „prezent” - powiedział
Piotr Krzystek. Zaznaczył, że władze Szczecina nieO tym, jak mądrze wydać fundusze unijne
zależnie od pieniędzy z UE, dbają o finanse miasta
i jakie problemy czyhają na samorządowców
(Szczecin ma jedną z najwyższych w Polsce nadwyw najbliższych latach, mówili uczestnicy Forum
Samorządowego w Szczecinie pn. „Samorząd te- żek bieżących).
A co z mniej zamożnymi samorządami? - Gminy
rytorialny w zintegrowanej Europie”. Konferencję
biedne mogą liczyć (w ramach zachodniopomorskiego
po raz czwarty zorganizował Wydział Zarządzania
RPO - red.) na wyższe wsparcie - wyjaśnił Władysław
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
we współpracy z marszałkiem województwa za- Husejko, wicemarszałek zachodniopomorski.
chodniopomorskiego i prezydentem Szczecina.
Buzek lansuje trójkąt
- Dziś samorządy muszą patrzeć na wiedzę i doO tym, że Polska musi gonić Europę i wyjść z zaświadczenie, które płynie z Europy - mówił Piotr
paści technologicznej, mówił eurodeputowany Jerzy
Krzystek, prezydent Szczecina. Uczestnicy forum
Buzek. Były premier podkreślił, że pieniądze na funpodzielali to zdanie. Europa to jednak nie tylko dobrze
dusze strukturalne i rolnictwo będą w UE maleć. Unia
zorganizowana administracja, ale również miliony
stawia na badania i rozwój technologiczny. - Aż 54
euro. - Samorządy są największymi beneficjentami
środków unijnych - podkreślała Hanna Jahns, sekre- mld euro (lata 2007 - 2013 - red.) przeznacza na same
nowe technologie i badania. To niesamowity skok. Potarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Z danych za lata ubiegłe wynika, że ponad 50 proc. przednio było 19 mld euro - mówił Jerzy Buzek.
Polska może się jeszcze wybić. - Finlandia i Irlanpieniędzy z Unii Europejskiej trafiło do samorządów.
dia to kraje, które w ciągu ostatnich 15 lat dokonały
Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy (30 proc.).
skoku technologicznego. To się da zrobić (w Polsce red.) w oparciu o pieniądze strukturalne i inne środki
Spadające euro
Dziś przed Polakami kolejna szansa - fundusze na - zapewniał.
A gdzie jest Polska, jeśli chodzi o finansowanie
lata 2007 - 2013. W tym okresie najwięcej pieniędzy
nowoczesnych technologii. - Proszę zwrócić uwagę,
w ramach regionalnych programów operacyjnych
tam jest taki plankton... - Buzek wskazał na słupki obprzypadnie województwu mazowieckiemu (1831 mln
razujące nakłady na rozwój. - Wśród tego planktonu
euro). Dla porównania Pomorze Zachodnie dostanie
jest Polska. Na szczęście, są to wyniki sprzed kilku lat.
835 mln euro. Można się zastanawiać, czy podział
Teraz się to poprawia, m.in. dzięki funduszom unijnym.
funduszy był sprawiedliwy, a nawet powiedzieć za
Były premier przypominał, że unijne fundusze trzeJackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, że wraba jednak wydawać mądrze: - Boję się, że pieniądze na
camy do hasła: cały naród buduje stolicę, to jednak nic
nie zmienimy. Regionalne programy operacyjne zaak- kapitał ludzki mogą być zmarnowane na bezsensowne
kursy, które nikomu niczego nie dają.
ceptowała już Komisja Europejska i basta.
Przekonywał też, że sukces jest możliwy przy poTeraz najważniejsze jest, żeby jak najefektywniej
łączeniu, synergii projektów strukturalnych i innowawykorzystać przyznane środki zarówno na poziomie
lokalnym, jak i centralnym. Pytanie tylko, czy zdą- cyjnych. Ważna jest też współpraca samorząd - biznes
żymy wydać pieniądze, skoro dopiero teraz ruszają - nauka (złoty trójkąt rozwoju Unii Europejskiej).
Magdalena Szczepkowska
pierwsze konkursy? - Do połowy 2015 r. mamy czas
Fot. Jerzy Giedrys
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IV Forum Samorządowe

O tym, jak mądrze
wydać fundusze unijne,
mówili uczestnicy Forum
Samorządowego w Szczecinie.
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Majowe Dni Województwa

Wrocław będzie mieć Pogodno

Pod koniec maja we
Wrocławiu zagra Sprint Band
z Łobza. Zespół bił rekordy
popularności na poprzednich
Dniach Województwa w
Poznaniu.
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rynek przypłynie” również łódź wikingów z Wolina.
W piątek na wrocławskiej scenie zagra Sprint Band
z Łobza, który bił rekordy popularności podczas Dni
Województwa w Poznaniu. Do Wrocławia przyjedzie
także zespół Pogodno. Gwiazdą wieczoru będzie Kasia Cerekwicka. Imprezę poprowadzi Pan Czeci, czyli Krzysztof Czeczot, aktor Teatru Współczesnego w
Szczecinie. W sobotę zaś główny występ będzie należał do Macieja Silskiego. Wcześniej na scenie pojawi
się m.in. Sklep z Ptasimi Piórami i Stowarzyszenie
Orkiestra Jazzowa.
- Impreza ma być dynamiczna, dlatego co jakiś czas
na rynek będą wychodzić aktorzy. Jedna grupa będzie
grać w golfa, informując w ten sposób, że mamy w województwie trzy pola golfowe - mówi pani Małgorzata.
Inna grupa happenerów będzie promować nordic walking, kolejne zaś - zachodniopomorskie szlaki rowerowe i turystykę wodną w województwie.
Radochę będą miały także dzieci. Dla nich organizatorzy szykują warsztaty teatralne, wyścigi żaglówek,
łowienie ryb w basenie i wiązanie węzłów żeglarskich.
(bas)

i

Zazdrościmy Wrocławowi szybkiego rozwoju
gospodarczego, szczęścia do włodarzy i odwagi
w działaniu. Tymczasem niewykluczone, że niedługo wrocławianie z zazdrością spojrzą na Pomorze
Zachodnie. Pod koniec maja br. (30 - 31. 05. 2008)
mieszkańcy Dolnego Śląska poznają potencjał turystyczny naszego regionu.
To już drugie Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które są organizowane poza granicami naszego województwa. Rok temu powiaty prezentowały się
na Starym Rynku w Poznaniu, w tym roku zawitają na
rynek wrocławski.
- Do tej pory żadne województwo nie wpadło na
pomysł, żeby w ten sposób się promować - podkreśla
Małgorzata Lis, dyrektor Międzynarodowych Targów Szczecińskich, które pełnią rolę operatora technicznego imprezy.
Do Wrocławia przyjadą prawie wszystkie zachodniopomorskie powiaty (nie będzie tylko powiatu gryfińskiego i choszczeńskiego). - Stanie 30 namiotów, w których
będą się promowały powiaty i miasta regionu. Poza tym
pojawi się telebim, na którym będą wyświetlane spoty
reklamowe - dodaje Małgorzata Lis. - Na wrocławski
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$OPATY UNIJNE W BANKU ": 7"+ 3!
2OZMOWA Z 0ANEM0IOTREM 4OMASZEWSKIM,
$YREKTOREM "IURA 2EGIONU :ACHODNIOPOMORSKIEGO
"ANKU :ACHODNIEGO 7"+ 3!
– Panie Dyrektorze – w najbliższym czasie
ruszy poważny strumień pieniędzy związany
z dopłatami europejskimi dla rolników i przedsiębiorców, w jaki sposób Bank Zachodni WBK SA
może pomóc swoim Klientom w pozyskaniu tych
środków?
– Klienci mogą pozyskać środki w naszym
banku w różnorodnych formach. Przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych produktów ﬁnansowych,
które umożliwiają realizację inwestycji Klientów
i uzyskanie pomocy ﬁnansowej z Unii Europejskiej. Chcemy być dla naszych Klientów partnerem
w Unii.
– Jaki sposób ﬁnansowania powinni wybrać
Klienci?
– To zależy, na co chcą przeznaczyć otrzymane
środki. Kredytem najczęściej ﬁnansujemy zakup
gruntów i budynków. Pożyczka i leasing oraz kredyt Biznes Ekspres Unijny udzielane są na zakup
maszyn i urządzeń.
– Dlaczego Klientom jest potrzebne ﬁnansowanie z Banku?
– Pomoc unijna oparta jest na zasadzie refundacji
poniesionych kosztów, co oznacza, że aby skorzystać
z dotacji, najpierw Klienci muszą sﬁnansować swoją
inwestycję. Trzeba pamiętać, że pomiędzy poniesionymi kosztami a ich reﬁnansowaniem z funduszy
unijnych powstaje luka czasowa. Sytuacja ta wymaga
od beneﬁcjenta zapewnienia płynności ﬁnansowej
podczas realizacji inwestycji, czyli zagwarantowania
odpowiednich środków, które pozwolą sﬁnansować
całe przedsięwzięcie oraz bieżące, terminowe realizowanie zobowiązań wynikających z realizowanej
inwestycji.

– Wystarczy, więc wizyta w dowolnym oddziale
by zdobyć więcej informacji?
– Tak. W naszych oddziałach czekają Doradcy
Europejscy, którzy udzielą niezbędnych informacji.
Wiedzy można szukać także na naszej stronie internetowej: www.bzwbk.pl/unia. Można tam też zamówić
kontakt z naszym Doradcą Europejskim.
– Na jakie programy unijne mogą liczyć rolnicy
i przedsiębiorcy w najbliższym czasie?
– Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w latach 2007–2013 będzie się odbywało w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proces
ubiegania się o inwestycje rozpoczyna się w przypadku rolników w oddziale regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedsiębiorcy powinni się zainteresować Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa
Zachodniopomorskiego. Polecam również spotkanie z naszymi regionalnymi specjalistami unijnymi: Panem Andrzejem Skoniecznym 091 4802964,
0607294474 lub Panem Michałem Jeﬁmowiczem
091 4802967, 0691513465.
Zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości pozyskania środków unijnych, a przedtem – do
kontaktu z naszymi pracownikami.

– Ofert będzie wiele na rynku, czym chce się
wyróżnić Bank Zachodni, WBK SA?

Bank Zachodni WBK SA
Biuro Regionu Zachodniopomorskiego
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
tel. 091 4802964 lub 0914802967
www.bzwbk.pl/unia
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– Nasza grupa ponad 200 Doradców Europejskich
zapewnia obecność w każdym oddziale specjalistów
od montażu ﬁnansowego, analizy ekonomiczno-ﬁnansowej inwestycji, którzy równocześnie posiadają
specjalistyczną wiedzę o programach unijnych i wymogach związanych z inwestycjami reﬁnansowanymi
środkami unijnymi. Spółki leasingowe posiadają
długoletnie doświadczenie w ﬁnansowaniu aktywów
zarówno nabywanych od dostawców krajowych, jak
i importowanych.
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Coctail biznesowy
Pływający ogród

Fot. M. Berliński

Laureaci i nominowani
do Nagród Gospodarczych
Prezydenta Szczcecina

Statuetki dla biznesu
Probud, Espol, Fosfan, TietoEnator, BLStream i Sonion - znamy laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Szczecina.
Statuetki trafiły w ręce przedsiębiorców 23
kwietnia w Teatrze Współczesnym.
W założeniu konkursu nagrody mają promować
najlepsze firmy Szczecina, które zyskały powszechne uznanie i trwałą reputację w regionie, kraju i za
granicą. W tym roku kapituła pod przewodnictwem
prof. Dariusza Zarzeckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego szczególnie zwracała uwagę na aspekt
wpływu firm szczecińskich na rozwój regionu.
W kategorii Mikroprzedsiębiorca nagrodę otrzymała firma Probud. W kategorii Mały Przedsiębiorca zwyciężył Espol. W kategorii Średni Przedsiębiorca nagrodę odebrał Jacek Ciubak, prezes
spółki Fosfan. W kategorii Duży Przedsiębiorca
zwyciężył TietoEnator Polska. Magistrat przyznał
nagrodę dla Przedsiębiorstwa Innowacyjnego, które przypadło BLStream. Z kolei Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok trafiła
do rąk prezesa Sonion Polska, Tomasza Partyki
za to, że firma z siedzibą w Mierzynie jest ściśle
związana z gospodarką miasta i ma pozytywny
wpływ na rozwój gospodarczy tworzącej się metropolii szczecińskiej. Podczas uroczystości w Teatrze Współczesnym prezes Partyka zapowiedział,
że Sonion wkrótce zmieni nazwę (ma to związek
z kupnem firmy przez inwestora amerykańskiego
Technitrol) i przeniesie biura projektowe do Szczecina.
(mab)

Nowe hasło, logo, system identyfikacji wizualnej
oraz wizję Szczecina w 2050 roku zaprezentował
prezydent Piotr Krzystek na kwietniowym spotkaniu podsumowującym prace nad marką miasta.
Efektowna prezentacja marki przeprowadzona
została w amerykańskim stylu w hali Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Prezydent wystąpił na
wielkiej podświetlonej scenie, z miniaturowym mikrofonem, bez krawata. Imprezę prowadził Marcin
Meller, naczelny „Playboya”, a dla gości śpiewała
Anna Maria Jopek.
Głównym tematem prezentacji była wizja rozwoju
miasta do 2050 roku oraz symbol, który będzie towarzyszył temu projektowi. Inspiracją do jego stworzenia stał się zapis nazwy miasta w międzynarodowym
alfabecie fonetycznym. Hasłem marki jest Floating
Garden (Pływający Ogród). Określenie to ma mówić
o otwartości, transgraniczności i wizjonerstwie miasta.
Widzowie - samorządowcy z całej Polski i zaproszeni
goście, zobaczyli film przedstawiający wizję Szczecina w 2050 roku. Miasto przypomina na nim Dubaj, tylko że zamiast koloru piasku dominuje w nim zieleń.
- Musimy zmienić nasze myślenie, abyśmy odrzucili
stereotyp, że Szczecin jest miastem, w którym nic się
nie udaje. Chcemy, aby Szczecin był pozycjonowany
wśród 50 najbardziej wizjonerskich miast w Europie
- deklaruje prezydent Krzystek.
Nowej wizji Szczecina podporządkowane mają być
m.in. miejskie inwestycje, które powinny wpisywać
się w założenia miasta proekologicznego i nowoczesnego. Jedna z pierwszych inwestycji ma powstać na
wyspach Śródodrza. Magistrat zapewnia, że firma Howard Holdings wybuduje tam nowoczesną dzielnicę.
W zgodzie z wizją rozbudowana zostanie infrastruktura miasta, komunikacja miejska, stadion, pełnowymiarowy basen i filharmonia. Miasto zamierza
wprowadzić elementy nowego systemu identyfikacji
wizualnej na swoje strony internetowe i na ulice: od
przystanków autobusowych po tablice z nazwami ulic.
Nowe zielono-niebieskie logo pojawi się na imprezach organizowanych przez Urząd Miejski.
Markę Szczecina opracowała warszawska agencja
reklamowa Brand Nature Access. Na przygotowanie
strategii miasto wydało 480 tys. zł.
MB

Fot. archiwum

r e g i o n
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g o s p o d a r k a

„Świat Biznesu” przy tym był

Piotr Krzystek: - Marka spowoduje,
że Szczecin będzie się stawać miastem
modnym do inwestowania.
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Koktajl inwestycyjny - taki tytuł nosiło, organizowane już po raz drugi spotkanie z cyklu „Inwestor”, zorganizowane przez członków studenckiego
Koła Naukowego Finansistów „Euroeconomicus”
z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Nazwa konferencji sugerowała intrygujące zestawienie kilku składników
oraz ciekawy efekt końcowy, co udało się osiągnąć.
Receptą na sukces było połączenie wykładów, czyli
części teoretycznej, z warsztatami.
W tym drugim koktajlowym składniku pojawiły
się zaś prawdziwe „smaczki”. Można było poznać
techniki menedżerskie, zaprezentowane przez przedstawicieli firmy Polkadr, wcielić się w struktury zarządu - na szkoleniu BRE Banku, czy dowiedzieć się, jak
budować biznesplan - o czym mówili przedstawiciele
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
- Jest to dla nas, bogate w nowe doświadczenia wydarzenie - mówił Paweł Sztuczka - prezes Koła Naukowego Finansistów „Euroeconomicus”. - Zorganizowaliśmy przy tej okazji targi, w których m.in. wziął
udział Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US
oraz przedstawiciele wielu firm.
Podczas takich spotkań studenci mają okazję
bliżej poznać zakres działalności firm i instytucji
finansowych. Często poznają w ten sposób swoich
przyszłych pracodawców, a współpracę podejmują
jeszcze w trakcie nauki.
Prof. Aleksander Panasiuk, dziekan Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług US tak komentował
przebieg studenckiej konferencji: - Widzę dwa główne
efekty: edukacyjny i praktyczny. Młodzi ludzie mogą
usłyszeć od praktyków i naukowców, w jaki sposób
inwestować, aby przynosiło to oczekiwany zysk. Jest
to dla nich cenna wiedza - jak inwestować w sposób
bezpieczny, przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości dostępnych na rynku.
Więcej o konferencji „Inwestor 2008” na stronie
internetowej www.knf.wzieu.pl
Piotr Tolko

Fot. M. Szczepkowska

Inwestowanie ze smakiem

InMor na dobry początek
W celu rozwoju innowacyjności oraz podniesienia konkurencyjności gospodarki morskiej uczelnie i firmy z naszego regiony łączą siły. Współpraca ma się opierać o Zachodniopomorski Klaster
Morski.
Pod koniec marca przedsiębiorcy i naukowcy
z Pomorza Zachodniego podsumowali projekt „Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej
regionu” InMor, który stanowił pierwszy krok do
stworzenia klastra morskiego. W projekcie uczestniczyła Stocznia Szczecińska „Nowa”, Szczecińska
Stocznia Remontowa „Gryfia”, Porta Styl oraz trzy
uczelnie - Politechnika Szczecińska, Akademia Morska w Szczecinie i Uniwersytet Szczeciński.
Celem współpracy firm i ośrodków naukowobadawczych jest podniesienie konkurencyjności
regionu. - Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę
z przemysłem - mówił podczas konferencji dr Łukasz
Piskorski z Politechniki Szczecińskiej.
W tym celu na Wydziale Techniki Morskiej PS
powstało Laboratorium Spawania Konstrukcji Wielkogabarytowych. W planach jest szkolenie spawaczy
dla potrzeb rynku stoczniowego. „Nowa” i „Gryfia”
chcą na bazie laboratorium prowadzić wspólne projekty badawcze, które przyczynią się do wzrostu ich
innowacyjności.
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu InMor wskazują, że w firmach brakuje jednolitego systemu zarządzania innowacjami. - Wiele
podejmowanych w tym zakresie działań ma charakter
intuicyjny - wyjaśniał prof. Wojciech Downar z US.
- Innowacja to umiejętność wdrożenia systemów
efektywnych ekonomicznie - dodawał prof. Piotr Niedzielski z US. - Nie zawsze musimy coś wymyślać –
zaznaczał. - Czasami wystarczy wprowadzić w firmie
rozwiązania, które na świecie stosowane są od wielu lat.

InMor stanowił pierwszy
krok do stworzenia klastra
morskiego.

Fot. SG

(masz)

Receptą na sukces było połączenie wykładów,
czyli części teoretycznej z warsztatami.
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W interesie klienta
Rozmowa z Aleksandrem Fabiańczykiem, założycielem i prezesem Polcargo International Sp. z o.o.

Aleksander Fabiańczyk

- założyciel i prezes Polcargo
International Sp. z o.o.

POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.
USŁUGI RZECZOZNAWCZE
ul. Henryka Pobożnego
3, 70-900 Szczecin
tel.: 091 4343 368, 091 4892 850
fax: 091 4882 036
e-mail: office@polcargo.pl
www.polcargo.pl
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- Spółka Polcargo International powszechnie
- Dokumenty wydawane przez państwa lapostrzegana jest jako najlepsza firma rzeczoznaw- boratorium bez zastrzeżeń uznawane są także
czo-kontrolna w Polsce. Mam nadzieję, że nie
w obrocie międzynarodowym.
- Nasze laboratorium od lat uczestniczy w reguwkraczam w obszar tajemnicy handlowej pytając
pana prezesa, dlaczego klienci wybierają właśnie
larnie prowadzonych międzynarodowych okrężnych
Polcargo International.
badaniach, uzyskując w nich znakomite rezultaty.
- Na to pytanie trudno o krótką, jednozdaniową
Świadczy to o doskonałym przygotowaniu kadry, jak
odpowiedź.
również o jakości naszego sprzętu, nieustępującej
Klienci doceniają niewątpliwie fakt, że nasza fir- innym europejskim i pozaeruropejskim placówkom
ma legitymuje się ponad 60-letnim doświadczeniem
tego typu.
i tradycją wywodzącą się jeszcze od byłego Państwo- Znaczna część klientów od lat niezmiennie kowego Przedsiębiorstwa Polcargo - pierwszej rzeczo- rzysta z państwa usług.
znawczo-kontrolnej firmy w Polsce.
- Klienci powierzają nam przeprowadzanie czynMyślę także, że klienci doceniają przede wszyst- ności kontrolno-rzeczoznawczych wiedząc, że zakim nasze nowatorskie podejście do wykonywania
wsze wykonujemy je z myślą o zabezpieczeniu intezlecanych nam usług rzeczoznawczych. Nie ogra- resu naszego zleceniodawcy. Bardzo często jedynie
niczamy się bowiem tylko do ich potwierdzenia
w oparciu o nasze dokumenty i informacje, faktyczw postaci wystawionego certyfikatu, lecz dokonuje- nie nie widząc towaru, rozliczają swoje transakcje
my także, jeśli zachodzi potrzeba, analizy przyczyn
handlowe. Stąd wspomniana konieczność absolutnej
występowania uzyskanego wyniku badań. Możliwe
wiarygodności i niezależności dokonywanych badań
jest to dzięki naszej kadrze oraz dysponowaniu spe- i ocen. Klienci bardzo wysoko oceniają także kompecjalistyczną bazą materialną.
tencje zawodowe naszych pracowników.
- Rzeczoznawca Polcargo to...
To zaufanie do nas wynika również z faktu, że
- ... doświadczony fachowiec, z minimum śred- staramy się ściśle współpracować z klientem, infornim kierunkowym wykształceniem, a w przypadku
mując go o stwierdzonych w trakcie kontroli niepra80 procent osób zatrudnionych w naszym laborato- widłowościach (zabrudzeniu, zamoczeniu towaru,
rium – pracownik z dyplomem ukończenia studiów
niesprawności urządzeń ładunkowych itp.), sugerując
wyższych, także z tytułem doktora nauk. Nasi pra- przy tym podjęcie działań będących w kompetencji
cownicy niezmiennie gwarantują klientom absolutną
właściciela ładunku. Ta praktyka wielokrotnie przywiarygodność dokonywanych ocen i analiz, a przy
nosiła naszym klientom wymierne efekty finansowe.
tym niekwestionowaną rzetelność, niezależność
- Imponująca jest lista nagród i wyróżnień przyi konfidencjonalność.
znanych państwa firmie i osobiście panu prezeso- Wspomniał pan, że obok doświadczonej kadry, wi.
o jakości świadczonych usług decyduje posiadana
- Nazbierało się ich rzeczywiście sporo. Mnie, jako
baza materialna.
założyciela i prezesa spółki, szczególnie satysfakcjo- Dysponujemy pełną bazą analityczno-badaw- nuje trzkrotne przyznanie Polcargo International (w
czą w postaci nowoczesnego laboratorium oraz pra- latach 2005, 2006 i 2007) tytułu laureata konkursu
cowniami towaroznawczymi w Szczecinie, Gdyni, „Solidna Firma”. Oceniane są w nim nie tylko wyniki
Świnoujściu, Katowicach i Małaszewiczach. Nasze
finansowe i wskaźniki ekonomiczne, lecz całokształt
laboratorium dysponuje wszystkimi niezbędny- działalności, także w zakresie społecznym i socjalmi akredytacjami Polskiego Centrum Akredytacji
nym. Ma to również swoje pozytywne odniesienie
oraz międzynarodowymi akredytacjami FOSFA
w kontaktach z urzędami; skutkuje m.in. szybszym
i GAFTA. Umożliwia nam to realizację praktycznie
uzyskiwaniem dokumentów potrzebnych przy zgłakażdego zlecenia, pozwala na skuteczną działalność
szaniu się do przetargów.
w obsługiwanych branżach.
Nie kryję, że cieszę się także z przyznania mi ty- Które branże stanowią domenę działalności
tułu Lidera Polskiego Biznesu. Tytuł ten otrzymałem,
Polcargo International?
jako pierwszy w regionie, przed dwoma laty, w pięt- Rolna i paliwowa - tak paliwa płynne, jak i stałe:
nastym roku działalności spółki.
węgiel, koks.
- W piętnastolecie państwa firmy ukazała się
W przypadku węgla, dzięki posiadanym akre- książka zatytułowana „Polcargo - to jest to!”.
- Dla wielu pracowników Polcargo International to
dytacjom możemy prześledzić cały proces związany z jego spalaniem - począwszy od pobrania
nie tylko zakład pracy, lecz ważna część ich życiopróbki, poprzez jej przygotowanie do analizy
wych dokonań.
chemicznej, samą analizę, weryfikację współczynnika emisji CO2, aż do opiniowania danych do świadectw pochodzenia z kogoneracji.
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Na miarę potrzeb
Rozmowa z Andrzejem Gajdą, prezesem zarządu Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.
- Utworzona w 2001 roku spółka Terminal Promowy Świnoujście zarządza największym w Polsce
i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku morskim terminalem promowym. Jaką spełnia on rolę
w międzynarodowym systemie komunikacyjnym?
- Stanowi bardzo ważną integralną część składową
korytarza transportowego łączącego Skandynawię
z południową Europą. Nasz terminal zlokalizowany
został na najkrótszym i - co ważne dla uczestników
europejskiego systemu transportowego - najtańszym,
przebiegającym przez Polskę, szlaku tranzytowym
północ - południe.
Nowoczesna infrastruktura terminalu pozwala
na całoroczną obsługę promów morskich, statków
ro-ro, obsługę ruchu pasażerskiego, przeładunki roro samochodów osobowych, ciężarowych, naczep
drogowych oraz - jako jedyny w Polsce - wagonów
kolejowych. Terminal umożliwia także składowanie
i magazynowanie towarów oraz pojazdów drogowych
w imporcie i eksporcie.
- O randze każdego terminalu promowego świadczą przede wszystkim jego stanowiska promowe.
- Promy i inne statki obsługujemy obecnie przy
czterech przystosowanych do tego stanowiskach,
dysponujących nabrzeżami długości od 130 do 197
metrów. Ponieważ doświadczenie wskazuje, że średni czas postoju promu przy nabrzeżu wynosi około
4 godzin, w ciągu doby jesteśmy w stanie przyjąć nawet do 25 statków.
- Z punktu widzenia klienta decydującego się na
wybór określonego terminalu, decydująca jest jego
atrakcyjność.
- Klienci wybierają Świnoujście choćby dlatego,
że nasz terminal oferuje im także usługi spedycyjne,
hotelowe, pocztowe, gastronomiczne oraz krajowych
przewoźników lądowych. Dzięki systemowi galerii
prowadzących z dworca pasażerskiego bezpośrednio
na promy, ruch pasażerski jest oddzielony od ruchu
towarowego.
- Dokąd pływają promy zawijające do Świnoujścia?
- Obecnie obsługujemy osiem promów. Cztery
z nich obsługują linię Świnoujście - Ystad, trzy
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pływają do Trelleborga, zaś jeden - do Kopenhagi,
a w sezonie letnim także do Rőnne na Bornholmie.
W sumie - tygodniowo obsługujemy średnio 54 zawinięcia promów, co oznacza, że nasze nabrzeża nie są jeszcze
w pełni wykorzystane.
- Zbyt duży terminal?
- Przeciwnie. Z roku na rok bardzo dynamicznie
rośnie liczba obsługiwanych pasażerów, przewożonych promami samochodów osobowych i ciężarowych oraz ładunków drobnicowych na pojazdach. Dla
porównania: w roku 2004 - wejścia Polski do Unii
Europejskiej - obsłużyliśmy 606 tysięcy pasażerów,
a w roku ubiegłym - blisko 800 tysięcy. W tym czasie
ilość przewożonych samochodów osobowych zwiększyła się z 97 tysięcy do 167 tysięcy, samochodów ciężarowych ze 131 tysięcy do 203 tysięcy, a ładunków
drobnicowych z 2 mln ton do 3,2 mln ton.
- Czy rosnącemu zapotrzebowaniu na przewozy
promowe towarzyszy stosowny wzrost specjalistycznego tonażu?
- Armatorzy eksploatujący różnego rodzaju promy,
dostosowując się do obecnych tendencji, zainteresowani są coraz większymi jednostkami. Grupa PŻM
zamówiła już w Stoczni Szczecińskiej Nowa dwa promy o długości 207 metrów. Pierwszy z nich ma wejść
do eksploatacji już pod koniec 2010 roku. Wcześniej
zaczniemy obsługiwać zakupiony przez Unity Line,
wielkością zbliżony do „Polonii”, prom „Skania”.
- Gdzie będą obsługiwane promy zamówione
w Stoczni Szczecińskiej Nowa?
- Właściciel terminalu - Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście, ujął w swoich planach inwestycyjnych na lata 2008 do 2010 wydłużenie jednego
z istniejących nabrzeży ro-ro z obecnych 130 metrów
do 195 metrów. Wiązać się to także będzie z rozbudową infrastruktury drogowej, placowej i przeładunkowej oraz przedłużeniem galerii pasażerskiej.
- Czy ta inwestycja zakończy proces rozbudowy
Terminalu Promowego w Świnoujściu?
- Przed nami jeszcze budowa, od podstaw, dodatkowego stanowiska promowego ro-ro - nabrzeża
o długości całkowitej 245 metrów. Zlecono już wykonanie dokumentacji projektowej. Będzie to stanowisko uniwersalne, przystosowane do obsługi ruchu
pasażerskiego, kolejowego i samochodowego, dysponujące dwoma szerokimi pomostami ładunkowymi,
powiązane z całym systemem drogowym terminalu,
z galerią pasażerską wiodącą do Dworca Morskiego.
Przewidujemy, że inwestycja ta sfinalizowana zostanie w 2011 roku.
- Wszystkie wskaźniki eksploatacyjne i finansowe wykazują dynamiczny wzrost spółki. Czy zostało to zauważone i docenione?
- Jesteśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu
„Gazele Biznesu 2005” organizowanego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” oraz zdobywcą tytułu
„Firma Roku 2007”.

Andrzej Gajda

- prezes zarządu Terminal
Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

Terminal Promowy
Świnoujście Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście
tel. / fax: 091 322-61-12,
fax: 091 462 49 41
e-mail: terminalpromowy@sft.pl
www.sft.pl
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W trosce
o bezpieczeństwo

Widok ogólny na nowy obiekt
(po lewej hala garażowa DT,
po prawej strażnica LSRG )

Bezpieczeństwo w lotnictwie jest rzeczą bezcenną. Wsiadając na pokład samolotu oddajemy życie swoje i naszych bliskich w ręce załogi
statku powietrznego. Ale nie tylko ich praca
o nim decyduje. Wiele zależy od najczęściej niezauważalnego i zwykle niedocenianego wysiłku
obsługi lotniska.

To ci ludzie gwarantują nam, że start i lądowanie będą bezpieczne, że sprawna i odpowienio przygotowana będzie droga startowa, że
w pogotowiu na wypadek jakiejkolwiek awarii
stoją gotowe do natychmiastowego użycia ogromne, 30-tonowe bojowe wozy Lotniskowej Służby
Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG), że pracują nawet
w najtrudniejszych warunkach (patrz ostatnia
wielka awaria energetyczna) systemy techniczne
lotniska odpowiedzialne za oświetlenie i pracę
urządzeń radionawigacyjnych. Gdy przed lotem
wysłuchujemy informacji od uśmiechniętej stewardessy, warto pomyśleć o tych szarych, zwykle
niewidocznych dziesiątkach ludzi, których wysiłek daje nam poczucie bezpieczeństwa i sprawia,
że nasz lot może się odbyć.
Kwestie techniczne związane ze zdolnością lotnisk cywilnych do obsługi statków powietrznych
regulują postanowienia Aneksu 14 ICAO (Światowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego) oraz
wynikające z nich przepisy wtórne UE i nasze
rodzime. Precyzują one nie tylko wymagania parametryczne (np. cechy eksploatacyjne lotniskowych pojazdów pożarniczych czy też parametry

Na szczycie dawnej wieży
kontrolnej zajmie od czerwca
miejsce strażak obsługujący
punkt alarmowania LSRG.
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ogrodzeń otaczających lotniska komunikacyjne),
ale także szereg kwestii funkcjonalnych i organizacyjnych. Na ich bazie daje stworzyć się coś,
co można by nazwać lotniskiem idealnym. Sęk
w tym, że lotniska takiego w praktyce nie ma.
Każdy z istniejących cywilnych portów lotniczych
w mniejszym lub większym stopniu stara się,
rzecz jasna, do owego wzorca zbliżyć, jednak zawsze jest coś do zrobienia, poprawienia i udoskonalenia.
Nie inaczej jest w naszym regionalnym Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów, który - jak wiadomo - jest w istocie rzeczy lotniskiem powojskowym, sukcesywnie dostosowywanym przez
lata do funkcji cywilnych. Jedną z najistotniejszych dysfunkcji, na jakie wskazywali inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego w latach 2003
- 2007, certyfikujący nasz regionalny port lotniczy,
była asymetryczna względem drogi startowej lokalizacja strażnicy LSRG.
Obecnie znajduje się ona po północnej stronie
lotniska, bezpośrednio obok terminalu pasażerskiego. Tymczasem wymagania ICAO wskazują
na potrzebę lokalizacji tego obiektu w sposób
optymalny - tj. symetrycznie względem obu końcówek drogi startowej - a już najlepiej w połowie
jej długości.
Aby sprostać temu wymaganiu, Dyrekcja Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ SOLIDARNOŚĆ w I kwartale roku 2007 zgłosiła do
puli zadań tzw. kontraktu wojewódzkiego, wśród
trzech zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa funkcjonowania goleniowskiego lotniska,
zadanie polegające na budowie strażnicy LSRG
w nowej, optymalnej lokalizacji, skojarzonej z budową w jej bezpośrednim sąsiedztwie bazy działu
technicznego odpowiedzialnego za utrzymanie
lotniska w gotowości eksploatacyjnej.
Ten na pozór dziwny tandem wynika ze ścisłej
współpracy obu służb w sytuacjach wszelkich
potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych, takich
jak np. silne opady śniegu, gołoledź, poważniejsze
awarie techniczne czy też problemy ze statkiem
powietrznym w rejonie lotniska.
Jako bazę do realizacji zadania wybrano ostatni niezagospodarowany na cele cywilne obiekt na
lotnisku - dawną wieżę kontroli lotów. W jej kompletnie przebudowanym i zrewitalizowanym (po
ponad 10 latach bezczynności) wnętrzu powstało
nowoczesne zaplecze socjalne dla LSRG i personelu działu technicznego.
Na szczycie dawnej wieży kontrolnej zajmie
od czerwca miejsce strażak obsługujący punkt
alarmowania LSRG. Miejsce to daje mu znakomity wgląd nie tylko w teren pola manewrowego lotniska, ale również w bezpośrednie jego otoczenie,
a przede wszystkim na podejścia do drogi startowej. Bezpośrednio pod tym stanowiskiem mieszczą się pomieszczenia sztabu kryzysowego i pokój
wyczekiwania zmiany dyżurnej. Stąd - rękawem
prowadzącym do sąsiedniej hali garażowej o po-
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wierzchni 1900 m 2 - bezpośrednio na stanowiska Wizualizacja strażnicy LSRG
postojowe wozów bojowych strażacy mogą dostać
się w razie alarmu w kilkanaście sekund.
W pobliżu wykonano także 12-stanowiskową
halę o powierzchni 2200 m 2 dla sprzętu technicznego utrzymania lotniska, takiego jak m.in. ciężkie
(łącznie ponad 25 ton każdy) zestawy odśnieżające, pługi wirnikowe, kosiarki, ciągniki rolnicze i
szereg innego drobniejszego sprzętu. W szczytowej części hali zlokalizowano wspólny z LSRG
boks warsztatowy i magazyn podręczny. Do tego
doszły sieci medialne i 4700 m 2 koniecznego układu drogowo-parkingowego.
Wartość całości zadania, którego budowa miała pierwotnie trwać 3 miesiące, a w wyniku przeciwności pogodowych (głównie katastrofalnych
opadów) i finansowych zakończy się w maju br,
wynosi 8.241.000 zł. Z tego 3.296.000 zł stanowi
dotacja budżetowa udzielona w ramach kontraktu
wojewódzkiego. Pozostałe środki to wkład własny
Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.
W opinii fachowców, nowa inwestycja znacząco poprawi szybkość i skuteczność interwencji
LSRG w razie potencjalnej awarii statku powietrznego w rejonie drogi startowej oraz pozwoli na
optymalne wykorzystanie posiadanych przez lotnisko środków zaplecza technicznego w eksploatacji drogiego i skomplikowanego sprzętu lotniskowego. Znaczącej poprawie ulegną także warunki
socjalne personelu LSRG. Projektantem obiektu
jest Pracownia Architektoniczna D3 ze Szczecina, a jego generalnym wykonawcą - KPRB SA ze
Stargardu Szczecińskiego.
MACIEJ JARMUSZ
Prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

Budowa hali garażowej dla
strażackich wozów bojowych
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20 lat Fire Stop
Total Fire Protection BV, która zajmuje się bezpośrednio obsługą klientów na tamtejszym rynku systemów gaśniczych. Oznacza to, że szczecińska firma będzie mogła łatwiej pozyskiwać klientów w Holandii.
W głównej siedzibie FIRE STOP pracuje zarząd, inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie systemów
gaśniczych i pracownicy administracyjni. Jest tu także
część produkcyjna. Oprócz tego Spółka posiada Zakład Prefabrykacji Instalacji w Drawsku Pomorskim
po tym, jak kupiła tamtejszą firmę PRIM.

Szefowie Fire Stop podpisali
podczas dnia otwartego
firmy umowę z holenderskim
wykonawcą instalacji
gaśniczych. Umożliwi to
spółce łatwiejszy dostęp do
holenderskiego rynku.

Dzień otwarty dla mieszkańców Szczecina, dostawców i klientów oraz rocznicowa impreza dla
współpracowników - tak szczecińska firma Zabezpieczenia Przeciwpożarowe FIRE STOP, jeden
z krajowych liderów w branży instalacji gaśniczych, świętowała 20 - lecie powstania.
Podczas dnia otwartego, 29 marca, mieszkańcy
Szczecina, dostawcy i kontrahenci
FIRE STOP mogli odwiedzić jej siedzibę przy
ul. Szczawiowej i spotkać się z Zarządem. Była to
również okazja, aby zobaczyć jak wygląda proces
komputerowego projektowania systemów przeciwpożarowych i dowiedzieć się o nowościach w dziedzinie
systemów gaśniczych. Firma zrealizowała setki zleceń
na terenie całego kraju i w Europie.
Wśród jej klientów są właściciele kilkudziesięciu wielkich obiektów - fabryk, hipermarketów i magazynów.
Podczas dnia otwartego Zarząd FIRE STOP podpisał
umowę ze spółką holenderską

Firma to ludzie
Spotkaniu z zainteresowanymi techniką ochrony
przeciwpożarowej, klientami i kooperantami towarzyszyła jubileuszowa gala w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wzięło w niej udział kilkaset osób
- współpracownicy wraz z rodzinami, szefowie i pracownicy spółek zagranicznych należących do FIRE
STOP oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm.
Ważnym momentem uroczystości było uhonorowanie wieloletnich współpracowników Spółki przez
Zarząd.
- Firma to ludzie - stwierdził prowadzący imprezę
Piotr Szulc i zaprosił na środek sali Ryszarda Pasternaka, Prezesa Zarządu FIRE STOP. Prezes osobiście
wyczytywał nazwiska i wręczał statuetki w kształcie
tryskaczy przeciwpożarowych wieloletnim współpracownikom Spółki.
- To dla mnie bardzo miły moment. W ten sposób
chcemy podziękować naszym współpracownikom, którzy działają na terenie całej Polski - podkreślił Prezes
Ryszard Pasternak.
Milowicz i kowboje
Część artystyczną wieczornej imprezy rozpoczął
Michał Milowicz, który w stroju Elvisa Presleya śpiewał piosenki króla rock’n’rolla na scenie w Sali Bogusława szczecińskiego zamku. Kilka par ruszyło do
tańca. Jednak był to dopiero początek zabawy.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Fire Stop sp. z o.o.
ul. Szczawiowa 53B
70-010 Szczecin
Tel. 091 483 77 21
Fax 091 482 58 00
www.firestop.com.pl
info@firestop.com.pl

Prezes Ryszard Pasternak
(drugi z lewej) wręcza
statuetki wieloletnim
pracownikom Fire Stop.
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Po występie Milowicza widzów porwali kowboje
i kowbojki. Najpierw było kilka strzałów w powietrze
z rewolwerów, a następnie uczestnicy wieczoru usiedli przy stołach do ruletki, black jacka i kości. W rolę
krupierów wcieliły się właśnie postacie w strojach
z dzikiego zachodu.
Elementów rodem z westernu było więcej. W Sali
Bogusława goście imprezy obejrzeli pokaz tańców
kowbojskich i słuchali amerykańskiej muzyki w wykonaniu zespołu Country Ladies.
Owacjami publiczność nagrodziła pokazy barmańskie w wykonaniu mistrza tej dyscypliny - Krzysztofa
Drabika. Barman i showman w jednej osobie żonglował butelkami w rytm muzyki, mieszał koktajle i buchał ogniem.
Wieczór zakończył się dyskoteką przy muzyce
zespołu Sprint Band i przebojach puszczanych z płyt
przez Waldemara Kulpę.
przepływ tlenu i obniża temperaturę, ale pozwala
na oddychanie znajdującym się w pomieszczeniach
osobom. Do tego typu, oraz gazowych, instalacji gaśniczych potrzebne są testy szczelności pomieszczeń.
FIRE STOP jako jedna z niewielu firm w Polsce przeprowadza takie testy.

Prezes Fire Stop Ryszard Pasternak
w jubileuszowy wieczór zamienił biurko na stół
do ruletki.

Innowacyjne gaszenie
20-letni jubilat, firma FIRE STOP specjalizuje
się w projektowaniu i montażu wodnych i gazowych
instalacji gaśniczych wszystkich rodzajów. Spółka
ma na koncie już ponad milion m. kw. powierzchni
zabezpieczonej instalacjami gaśniczymi wodnymi
i wodno-pianowymi oraz ponad 100 tys. m. sześc.
zabezpieczonych instalacjami gazowymi. Te ostatnie,
systemy stosowane są w serwerowniach, archiwach
i skarbcach.
FIRE STOP doradza klientom i opracowuje koncepcje ochrony przeciwpożarowej budynków. Firma
oferuje klientom najnowsze rozwiązania w branży.
Jako pierwsza w Polsce zaczęła komputerowo projektować instalacje gaśnicze w trzech wymiarach.
- Ma to duże znaczenie, gdy np. w fabryce, dla której
projektujemy, są też inne instalacje - wyjaśnia Ryszard
Pasternak.
FIRE STOP montuje nowoczesne instalacje mgły
wodnej, która w przypadku pożaru uniemożliwia
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W gali na Zamku Książąt
Pomorskich, która
towarzyszyła dniom otwartym
Fire Stop, bawiło się kilkaset
osób – pracowników, klientów
i kontrahentów firmy.

Europejski rozwój
Firma należy do największych w Polsce w swojej
branży. Ma ponad 20 proc. rynku w Polsce. Współpracuje z nią niemal 150 osób, w tym prawie 30 techników i inżynierów budownictwa i instalacji sanitarnych. Roczne przychody spółki sięgają niemal 40 mln
złotych
Przyszłość FIRE STOP to m. in. zdobywanie rynków Europy zachodniej. W 2005 roku szefowie spółki
założyli w Niemczech firmę FIRE STOP Deutschland
GmbH, a dwa lata później FIRE STOP Holland BV.
Holenderski rynek jest szczególnie obiecujący.
- W Holandii, która ma powierzchnię dużego polskiego województwa wykonuje się tyle instalacji gaśniczych, co w całym naszym kraju – wyjaśnia Prezes
Ryszard Pasternak.
Firma z powodzeniem sięga po fundusze unijne.
FIRE STOP otrzymał dofinansowanie zakupu linii
do prefabrykacji elementów instalacji tryskaczowych
oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania
Jakością zgodnie z normą ISO 9001 oraz wymogami
UDT-CERT.

Furorę zrobił mistrz pokazów
barmańskich Krzysztof
Drabik.
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Partnerski profesjonalizm
„Świat Biznesu” rozmawia z prof. dr hab. Wojciechem Olejniczakiem, rektorem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Fot. archiwum

r e g i o n
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15 lat ZPSB

Dewizą uczelni jest
profesjonalizm,
partnerstwo i pasja.
Od lewej: prof. Wojciech
Olejniczak, rektor, i prof.
Aneta Zelek, prorektor.

- 15 lat w życiu uczelni to dużo czy mało?
- 15 lat to niewiele, jednak biorąc pod uwagę fakt,
że wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce ma
niewiele ponad 15 lat, oznacza to, że jesteśmy jedną z
najstarszych polskich uczelni niepublicznych. W ciągu tych 15 lat udowodniliśmy sens swojego istnienia,
rozwijając się nie tylko ilościowo, ale także jakościowo. Zdołaliśmy w tym czasie rozbudować naszą ofertę i dzisiaj kształcimy na czterech kierunkach studiów:
ekonomii, informatyce, socjologii i europeistyce. Rozwinęliśmy też naszą bazę lokalową i materialną.
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu gości dzisiaj poza Szczecinem, w czterech miastach Pomorza
Zachodniego (w Stargardzie, Świnoujściu, Gryficach
i Kołobrzegu) i właśnie tworzy swój oddział w Berli-

nie. Otworzyliśmy się szeroko na świat. Dzisiaj w naszych ławkach zasiadają studenci ponad 15 narodowości. Kształcimy też przez Internet - nie ma więc granic
naszego rozwoju. Proszę więc samemu odpowiedzieć
na pytanie: dużo to czy mało?
- Czym wasza uczelnia różni się od innych?
- Naszą dewizą jest profesjonalizm, partnerstwo
i pasja. Wszystko co robimy, robimy właśnie w takiej atmosferze. Profesjonalnie kształcimy, z pasją się
rozwijamy i - co najważniejsze - naszych studentów
traktujemy jak partnerów. W praktyce oznacza to, że
wprowadzamy zupełnie nową jakość do obyczajów
szkolnictwa wyższego. Do tego dokładamy innowacyjne podejście do procesu nauczania. Na co dzień
wykorzystujemy interaktywne techniki nauczania,
system wideokonferencji, e-learning. Jednym słowem:
jesteśmy bardzo nowoczesną uczelnią.
- Czego więc można życzyć uczelni w dniu jej 15.
urodzin?
- Moim najskrytszym marzeniem jest realizacja
idei autonomicznej szkoły wyższej w Polsce. Niestety, działamy w warunkach ciasnego gorsetu szytego
nam każdego dnia przez ministerstwo. Czasami mam
wrażenie, że zwężają nam ten gorset i ograniczają ambitne plany i przedsięwzięcia. Niemniej jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość. Tego życzyłbym
uczelni, studentom, absolwentom, pracownikom, kooperantom - optymizmu. Taką nutką optymizmu niech
będzie nasza niespodzianka dla szczecinian - nasz
urodzinowy koncert, który odbędzie się 5 czerwca na
dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Serdecznie
zapraszam - wstęp wolny!
- Dziękujemy za rozmowę i zaproszenie.
Rozmawiał: (waz)

prof. Olejniczak:
- Wprowadzamy zupełnie
nową jakość do obyczajów
szkolnictwa wyższego.
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Tam będziemy
O rozwijającym się
sektorze usług będą
mówić uczestnicy
konferencji naukowej,
która rozpocznie się na
wydziale na Cukrowej

Bałtyckie panele
Bałtycki rynek frachtowy będzie tematem
dorocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej
z cyklu Transport Morski. W bieżącym roku
organizatorami konferencji jest Akademia Morska wraz z Biurem Promocji Żeglugi Morskiej
Bliskiego Zasięgu i Zarządem Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście. Konferencja odbędzie
się 15 maja w hotelu Radisson SAS.
Obrady poprzedzą tradycyjną imprezę morską
Herring Szczecin 2008.
- Celem tegorocznej konferencji - wyjaśnia prof.
Henryk Salmonowicz, dyrektor Instytutu Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie - jest analiza i ocena stanu kierunków przemian
bałtyckiego rynku żeglugowego. Do udziału w niej
zaprosiliśmy naukowców związanych z problematyką transportu i logistyki międzynarodowej oraz
praktyków z branży.
Dyskusja toczyć się będzie w trzech grupach
panelowych. Prof. Henryk Salmonowicz pokieruje
dyskusją o czynnikach stymulujących i ograniczających ekspansję transportu morskiego w relacjach
bałtyckich. Prof. Leszek Plewiński poprowadzi
panel dotyczący kierunków przemian polskiej żeglugi i portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Bałtyckiego, zaś prof.
Krzysztof Chwesiuk będzie moderatorem dyskusji o projektach naukowo-badawczych i przedsięwzięciach innowacyjnych w europejskim i polskim
transporcie morskim.
Z okazji konferencji zostanie wydana monografia naukowa pt. Bałtycki rynek żeglugowy. Wnioski
z dyskusji organizatorzy skierują do centralnych
i regionalnych gremiów decyzyjnych. Oby znalazły
one skuteczny odzew.
(wab)
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Wydarzy się jutro
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- Usługi odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Stają się wiodącym sektorem wielu
gospodarek na świecie - mówi dr Agnieszka Smalec z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej o rozwijającym się sektorze będą mówić uczestnicy konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach
5 - 6 czerwca w Szczecinie.
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
oraz Katedra Usług Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu łączą siły. Efektem
współpracy ma być I Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pod tytułem „Usługi w Polsce - nauka,
dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości”.
Podejmowanie problematyki usług w dzisiejszych czasach stanowi niezwykle istotny czynnik,
determinujący rozwój współczesnych gospodarek.
Jak podkreślają organizatorzy konferencji, popyt
na usługi kreowany jest przez wzrost świadomości
społeczeństw i postęp cywilizacyjny.
- Dużą rolę w sektorze usług odgrywają pracownicy - podkreśla dr Agnieszka Smalec. Dlatego
uczestnicy konferencji się zastanowią, czy mamy
w kraju dobrze wykształconych pracowników
oraz jak jakość kształcenia ma się do wymogów
rynku. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na
konieczność podejmowania tej tematyki zarówno
w badaniach naukowych, na poziomie kształcenia
akademickiego, jak i praktycznego wykorzystania
wiedzy teoretycznej.
Stosunkowo dużo miejsca będzie poświęcone teorii usług i usługom w aspekcie branżowym.
- Chodzi nam przede wszystkim o ewolucje i trendy wyjaśnia dr Smalec. - Będziemy dyskutować o usługach m.in. w turystyce, transporcie i łączności…
w każdej strefie naszego życia - dodaje.
Konferencja rozpocznie się na wydziale na Cukrowej, a następnie będzie kontynuowana w hotelu
Focus w Szczecinie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Barbara Kudrycka, minister nauki
i szkolnictwa wyższego, Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, prof. Waldemar Tarczyński,
rektor US, oraz prezydenci Poznania i Szczecina
- Ryszard Grobelny i Piotr Krzystek.
(masz)

Fot. robas

O usługach na Cukrowej i w Focusie

Naukowcy i praktycy będą dyskutować
o bałtyckim rynku frachtowym.
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Piknik nad Odrą to trzy imprezy turystyczne w jednym. W drugi majowy weekend,
od 9 do 11 maja, nad Odrą, na nabrzeżu Jana
z Kolna w Szczecinie odbędą się XVII Targi
Turystyczne Market Tour, Festiwal Wyrobów
i Kuchni Regionalnych oraz Wiosenny Festyn
Rodzinny. Jak co roku organizatorami imprezy
są Międzynarodowe Targi Szczecińskie i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
(ZART).
- Po dwóch latach wracamy sprzed pomnika
Mickiewicza na nabrzeże Jana z Kolna - mówi
Małgorzata Lis, dyrektor Międzynarodowych
Targów Szczecińskich. - Spotkanie miłośników turystyki i wypoczynku tuż nad Odrą ściąga coraz
więcej uczestników.
Jedną z atrakcji tegorocznego pikniku będzie
rekordowa zupa rybna, ugotowana przez firmę
Seamor w garnku o pojemności 4000 litrów. Zmieści się tam 10 000 porcji, a więc każdy uczestnik
pikniku ma szansę jej posmakować. Początek gotowania - w sobotę 10 maja o godz. 16.
Ciekawie zapowiada się prezentacja produktów regionalnych. W trakcie pikniku można będzie spróbować ogórków kołobrzeskich, pierogów
z Bełcznej pod Łobzem czy też rosołu z gołębia
z hotelowej restauracji Klasztoru Cedynia. Smakosze słodkości na pewno skosztują Kaziukowych
Serduszek z Koszalina.
Wśród gości targów turystycznych na pewno
wyróżniać się będzie lotnisko w Berlinie, które
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Fot. archiwum

Megazupa z ryb

m.in. zachęcać będzie nie tylko do wakacyjnych Po dwóch latach Piknik
wylotów ze stolicy Niemiec, ale także do odwie- nad Odrą powrócił na
dzenia niemieckiego kompleksu turystycznego nabrzeże Jana z Kolna.
Tropical Island.
- Warto też zwrócić uwagę na ofertę turystyczną do dwóch odległych od siebie krajów - zachęca
Wojciech Heliński, prezes ZART. - Tym razem
biura podróży przedstawią atrakcyjne oferty wyjazdowe do Meksyku i do Sri Lanki.
(wab)
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Na przekór

Dwie albo trzy sprawy…

Dr hab. Wojciech Olejniczak,
informatyk, rektor
Zachodniopomorskiej Szkoły
Biznesu, profesor Politechniki
Szczecińskiej

Z tym Abkowiczem to nie idzie już wytrzymać.
Ciągle się domaga tekstów. A to jest bardzo stresujące. Gdybym nie miał nic do powiedzenia, to
bym nic nie napisał na całe trzy strony. A tak, to
znalazły się jakieś dwie czy trzy sprawy, o których warto napisać.
Po pierwsze - mamy markę Szczecina. Aby
ją odczytać, trzeba być co najmniej sekretarzem
(polskim) Benedykta XVI, tak to jest napisane. Ale nic. Tak myślę sobie, że najlepszą marką
Szczecina (i okolic) byłoby, gdybyśmy mieli dwie
drużyny piłkarskie w pierwszej lidze, a z tego jedna grała w jakimś pucharze. Ponadto byłoby wtedy
więcej spektakularnych zatrzymań działaczy. Do
tego jednak potrzeba męża opatrznościowego, ale
nie jakiegoś ptaka (nawet gdyby to był les condor),
lecz wielkiego ssaka - a może dwóch.
Po drugie - w Zachodniopomorskiem mają
wyciąć przy drogach 150 tys. drzew. To spory las,
a nawet puszcza. Argumentacja „za” jest logiczna,
pod warunkiem, że się przyjmie, iż jest to logika

Rozważania na czasie

idioty. Każde drzewo to ekologiczny mikrokosmos, a razem to cały świat. Wycięcie spowoduje zmianę klimatu, zniszczenie flory i fauny,
zwiększenie dziury ozonowej, zwiększenie emisji gazów. Abstrahując od tego, że ostatnio jest
to już grzech (!), trzeba przyjąć, że decydenci
są prawdopodobnie w zmowie z przemysłem
drzewnym i muszą mieć z tego jakieś korzyści...
i to jest już donos do CBA.
Po trzecie - ogłoszono tzw. Kartę Polaka, co
jest środkiem połowicznym, czyli półśrodkiem.
Powinno się iść na całość i stworzyć cały system
wzorowany na izraelskim prawie powrotu do ojczyzny! System ten to nie tylko element powrotu, ale i adaptacji do nowego środowiska, w tym
pomocy finansowej i innego wsparcia. Ale kto
przyjedzie do takiego kraju, w którym wycinają
drzewa przy drogach?
Wojciech Olejniczak

tego słowa znaczeniu, należy niewątpliwie - znany mi od połowy
lat 70. - Grzegorz W. Kołodko.
Osobowość niezwykła, barwna… Człowiek o nieprzeciętnym
umyśle, suwerenny intelektualnie,
często kontrowersyjny, utalentowany, tytan pracy… Przypadek (?)
sprawił, że mogłem być jednym
z pierwszych czytelników jego
książki „Wędrujący świat”, jeszcze w trakcie jej tworzenia, … Kto
biedną Polską… A może napisać w naszym kraju potrafi tak pisać?
o polskiej nauce i szkolnictwie Autor „Wędrującego świata” –
wyższym, o pomysłach na uzdro- książki napisanej z rozmachem
wienie, w tym o zniesieniu habili- i akademicką precyzją - nawiązutacji…
je do stylu i erudycji takich autoPrzyznaję, że spore wrażenie zrobił- rów, jak przykładowo: Dornbusch,
zdaje się nie tylko na mnie - ponie- Fukuyama, Friedman, Galbraith,
działkowy wieczór - 14 kwietnia… Landes, Luttwak, Rifkin, Sachs,
Prezentacja pomysłu nowej marki Stiglitz, Toffler…
Szczecina była bez wątpienia wydarzeniem… Nikt nie pozostał
PS. Panie i Panowie: w poobojętny… Protagoniści i adwer- niedziałek 12 maja gościć będzie
sarze, malkontenci i sceptycy… w Szczecinie jeden z najwybitFloating garden - to brzmi dum- niejszych polskich ekonomistów –
nie… Osobiście lubię oba kolory: prof. Grzegorz W. Kołodko: uczoniebieski i zielony… Trochę szko- ny światowego formatu, b. polityk,
da, że rok 2050 dopiero za 42 lata… podróżnik, maratończyk, fotograMimo to wiem na pewno - bez fik. W US (10.00), ZPSB (13.00),
marzeń, bez wizji, bez wyobraźni, Zamku (15.00) i Business Clubie
bez odwagi, bez determinacji, bez (16.30) opowiadać będzie o swojej
elit, bez liderów - nic ważnego ani najnowszej książce „Wędrujący
w Szczecinie, ani w Polsce raczej świat”. Opus magnum, a może
się nie zdarzy…
nawet opus vitae? Przyjdźcie, naDo liderów, w najlepszym prawdę warto…
Stanisław Flejterski

Pływający ogród,
wędrujący świat…

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu
Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w
problematyce finansów i bankowości. Pełni funkcję członka Kapituły
Stowarzyszenia Business Club. Jest
członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Nauk
o Finansach PAN.
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Moi felietonowi sąsiedzi prof.
prof. Aneta Zelek i Wojciech
Olejniczak mają - zdaje się - co
kilka tygodni ten sam dylemat…
O czym napisać? Jak zaskoczyć
P .T. Czytelników, z - last, but not
least - red. Włodzimierzem Abkowiczem włącznie. Mawia się, że
tematy leżą na ulicy… trzeba tylko
się schylić… Może więc jeszcze
raz pochylić się nad szczecińskim
wtorkiem 8 kwietnia?… To był
bez wątpienia niezwykły dzień…
Dla mnie też. Bez porannej kawy,
przez blisko 10 godzin czytałem
The Age of Turbulence. Adventures in a New World” - autorstwa
Alana Greenspana… W dzisiejszym świecie, również w świecie
finansów, turbulencji nie brakuje…
USA (ach, te amerykańskie banki…), Chiny, Rosja, stare i nowe
kraje Unii Europejskiej - z naszą
bogacącą się, ale nadal raczej
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Tusk obniża loty
Jestem Państwu winna aktualizację oceny działalności rządu
Tuska. Z zakłopotaniem przyznaję, że kilka miesięcy temu, tuż po
expose nowego premiera, w swoim
felietonie wystawiłam mu szkolne
cztery z plusem (felieton w ŚB
1-2/2008, pt. „Cztery z plusem na
starcie”). To był egzamin z teorii.
No cóż, dzisiaj muszę zweryfikować moją ocenę. Oto mój pupil
obniżył loty i egzamin z zajęć
praktycznych z trudem zalicza na
marną trójczynę.
Dr hab. Aneta Zelek, profesor
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju,
dyrektor generalny Centrum
Rozwoju Biznesu ZPSB

Prezentacje 2008
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Tak ostra ocena wynika nie
tylko z mojego zawodowego natręctwa. To obiektywny objaw
mojego (zdaje się, że nie tylko
mojego) rozczarowania kształtem
i kierunkiem polityki rządowej
w ostatnim okresie. Dość szybko - niestety - minął entuzjazm
i zapał premiera do kultywowania
idei liberalizmu w gospodarce.
Nie dziwi więc, że zadeklarowani
liberałowie ze sfer rządowych po-

miały być likwidowane. Z zapowiadanej redukcji sztywnych wydatków rządowych i skierowania
pieniędzy na rozwój także nici.
Jeszcze gorzej wypada ocena
rządu pod kątem tzw. programu
konwergencji. A premier tak ładnie wdzięczył się przed organami
śpiesznie porzucają swoje skórza- UE, sugerując, że zgłosimy naszą
ne fotele - tak właśnie odczytuję gotowość do przyjęcia euro nawet
desperacką dymisję wiceministra pod koniec kadencji tego rządu.
Obiecaliśmy ograniczenie deficyfinansów prof. Gomułki.
tu sektora finansów publicznych
Przykro, że nie widać gotowo- do 1 proc. PKB w 2011 r. poprzez
ści do przeprowadzenia obiecy- radykalną reformę wydatków
wanych reform. Rząd wycofuje się rządowych i redukcję podatków.
z programów prywatyzacji tak Tymczasem, co słyszymy? Wylicznych jeszcze spółek Skarbu grywa koncepcja nam dobrze
Państwa (energetyka, PKO BP itp.). znana, koncepcja dwustopniowej
Równie niechętnie rząd podchodzi skali podatkowej (dwie stawki PIT
do realizacji zapowiedzi reformy - 18 i 32 proc.) opracowana przez
finansów publicznych - podatek poprzedni rząd. Wraca teraz do
liniowy idzie w zapomnienie, nie łask, trochę odkurzona i zapowiama mowy o zniesieniu podatku dana bez cienia wstydu i zażenoBelki, a racjonalizacja KRUS wania.
w zasadzie została zaprzepaszTo tyle, Panie Premierze, po
czona. Pomimo szumnych zapowiedzi i licznych debat wciąż pierwszym semestrze - praktyka
nie udaje się zrestrukturyzować zaliczona na trójkę. Przepraszając
służby zdrowia i innych sektorów za belferską retorykę i mentorpublicznych. Agencje państwowe, ski ton, pozostaję w nadziei, że
zakłady budżetowe i tzw. gospo- poprawi Pan ocenę w przyszłym
darstwa pomocnicze, operując semestrze.
Aneta Zelek
wielomilionowymi budżetami nadal mają się bardzo dobrze, choć
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Wiceburmistrz Szczecinka Jacek
Chrzanowski (46 lat) zastąpił na stanowisku wieloletniego
prezesa Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie Lecha Pieczyńskiego. Pochodzi z
Karlina, mieszka
w Międzylesiu. Z wykształcenia inżynier ekonomii rolnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie i studiów
podyplomowych z prawa i administracji
na Uniwersytecie Szczecińskim. Czternaście lat związany z samorządami,
w kilku gminach był wiceburmistrzem
i burmistrzem. Najdłużej, siedem lat,
był burmistrzem Bornego Sulinowa,
potem półtora roku Białego Boru, dwa
i pół roku Karlina. Za swój największy
sukces uważa zwycięstwo w konkursie TVP „Nasz człowiek na urzędzie”
w 2000 roku, a za największą porażkę
odwołanie z funkcji burmistrza Bornego Sulinowa. Jest prezesem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. Był członkiem zarządu

Związku Miast Polskich i jego komisji
ds. małych miast oraz sportu. Zasiadał
w szczecineckiej Powiatowej Radzie
Zatrudnienia. Należy do Platformy
Obywatelskiej.
Sławomir Winiarski (30 lat) został powołany na
stanowisko wiceprezesa zarządu,
dyrektora handlowego Zakładów
Chemicznych Police SA. Winiarski
ukończył Wydział
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie
Szczecińskim. Karierę zawodową
rozpoczął w roku 1997 jako główny
specjalista ds. spedycji międzynarodowych w CSL International Spedition.
Od 2000 r. kierował jednym z oddziałów GLS International Spedition Grupy RABEN. W roku 2004 podjął pracę
w TNT Express Worldwide na stanowisku kierownika oddziału. Karierę
zawodową w Zakładach Chemicznych
Police SA rozpoczął jako główny specjalista ds. logistyki.
(mir, masz)

Fot.:archiwum

Fot.: M.Winconek

a od marca 2006 r. członkiem rady nadzorczej spółki Post Media Serwis.
Nowym członkiem zarządu województwa został Wojciech Drożdż (33
lata), od wiosny
2007 roku dyrektor
wydziału
infrastruktury i transportu w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania (zarządzanie i marketing)
Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów
doktoranckich Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu eurologistyki i integracji europejskiej. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu stosunków
międzynarodowych na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1999-2003 pracował w Rządowym Centrum Studiów
Strategicznych, potem w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
oraz Ministerstwie Gospodarki. Jednocześnie jest adiunktem na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług US.
Jest sekretarzem Zachodniopomorskiej
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
Artur Daniel Liskowacki (52 lata)
został w kwietniu
wybrany na prezesa i redaktora naczelnego „Kuriera
Szczecińskiego”.
Wcześniej kierował
w dzienniku działem społeczno-kulturalnym. Artur D.
Liskowacki jest pisarzem, prozaikiem,
poetą, eseistą i krytykiem teatralnym,
absolwentem filologii polskiej (specjalność: teatrologia) na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od
wielu lat zajmuje się historią Pomorza
i niemiecką przeszłością Szczecina. Tematyce tej poświęcił m.in. tomy szkiców
„Ulice Szczecina” (1995) i „Cukiernica
pani Kirsch” (1998), a także słuchowisko „Przez drzwi” (1996). Ogólnopolską sławę zapewniła mu powieść „Eine
kleine”, która w 2001 r. znalazła się
w finale nagrody Nike.
Artur D. Liskowacki wcześniej
pracował w redakcji tygodnika „Jantar”
oraz „Morze i Ziemia”. W latach 19961999 pełnił funkcję prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. Współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”, dwumiesięcznikiem „Pogranicza” oraz z „Twórczością”. Chce,
żeby „Kurier” był nowoczesnym i niezależnym dziennikiem.

Fot.: M.Winconek

Nowym marszałkiem zachodniopomorskim po Norbercie Obryckim
został wybrany Władysław Husejko
(56 lat), dotychczasowy pierwszy
jego zastępca ds.
gospodarki i funduszy
unijnych.
Przed wyborem na
radnego sejmiku
w 2006 r. i powołaniem do zarządu
województwa był zastępcą dyrektora
Parku
Naukowo-Technologicznego
Politechniki Koszalińskiej. Wcześniej,
za rządów koalicji AWS -UW był wicewojewodą koszalińskim, a po reformie
administracyjnej kraju wicewojewodą
zachodniopomorskim w l. 1998-2001.
W latach 1990-1994 i 1995-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Koszalina.
Zakładał Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, zajmował
się m.in. przekształceniami organizacyjno-prawnymi tamtejszych firm
komunalnych. Jest teraz członkiem
Platformy Obywatelskiej, wcześniej
należał do Unii Wolności i krótko
przed rozwiązaniem tej partii był szefem jej regionalnych struktur.
Dziennikarz z zawodu Witold
Jabłoński (39 lat)
awansował w zarządzie województwa ze stanowiska
zwykłego członka
na wicemarszałka. Nadal odpowiada za kulturę,
edukację, sport i
turystykę. Jest jednocześnie pierwszym zastępcą marszałka. Absolwent
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Ojców Pijarów w Krakowie.
Ukończył studia wyższe z historii na
Uniwersytecie Szczecińskim. Przez
osiem lat związany z Radiem AS, jego
redaktor naczelny i wicedyrektor. W l.
1994-2001 pracował w oddziale TVP
S.A. Szczecin, gdzie był m.in. kierownikiem działu marketingu i reklamy.
Przez dwa lata, do 2000 r., rzecznik
prasowy Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej, później dyrektor ogólnopolskiej sieci Radia Plus i główny
specjalista ds. sprzedaży w Banku
Pocztowym. W 2003 r. założył własną
agencję reklamowo-szkoleniową D&J
Media Business Consulting. W l. 20032005 redaktor naczelny „Golfisty”
i „Dziennika Stargardzkiego”. Od
marca ub.r. wiceprezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, a od września zeszłego
roku wiceprzewodniczący kuratorium
Europejskiej Akademii Sportowej
Landu Brandenburgia. W l. 1999-2003
zasiadał w radzie programowej oddziału szczecińskiego TVP, kilka lat był
wiceprezesem Binowo Park Golf Club,

Fot.: M.Niedzielski
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Fot.: M.Winconek

Karuzela
kadrowa
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Propozycje kulturalne

Music Fest

i

Szczecin Music Fest to szczeciński festiwal
- cykl koncertowy prezentujący artystów z kręgu world music i jazzu. Tegoroczna (piąta już!)
edycja obfituje w wyjątkowe gwiazdy, które
po raz pierwszy wystąpią w Szczecinie. Do tej
pory szczecińska publiczność miała okazję posłuchać wybitnych jazzowych muzyków: Brad
Mehldau - genialny pianista, wystąpił 12 marca, Al Foster - legendarny perkusista jazzowy
zagrał 24 kwietnia w filharmonii.
Po tuzach jazzu kolej na gwiazdy world music:
14 maja wystąpi THE KLEZMATICS - najsłynniejsza kapela klezmerska na świecie o ponad
20-letniej historii. Muzyka zespołu łączy elementy
tradycji klezmerskiej i chasydzkiej z najlepszymi
cechami współczesnej muzyki rockowej i jazzowej,
osiągając niezwykle wyraziste, ostre brzmienie.
Jest ono rozpoznawalne i akceptowane wszędzie
i przez wszystkich! The Klezmatics przemawiają
językiem zrozumiałym na całym świecie, a ich
koncerty to niezapomniane wydarzenia.

Finał festiwalu to gwiazdy z najwyższej światowej półki:
27 czerwca - MANHATTAN TRANSFER grupa wokalna, która sztukę swingu, scata, improwizacji oraz aranżacji doprowadziła do absolutnej
perfekcji. W ostatnim ćwierćwieczu nagrali blisko
20 płyt, a ich własny styl wyznaczył nowe standardy światowej muzyki. Zdobyli 10 nagród Grammy,
przez całą dekadę 1980 - 1990 figurowali w ankietach magazynów „Downbeat” i „Playboy” jako
Najlepsza Grupa Wokalna. Brzmienie Manhattan

Fot. MB
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22 czerwca prawdziwa muzyczna sensacja
- koncert TOTO BONA LOKUA - specjalnego projektu trzech wyjątkowych muzyków: Richarda Bony - urodzonego w Kamerunie wokalisty i basisty, pochodzącego z Kongo wokalisty
i kompozytora Lokua Kanza oraz urodzonego na
Karaibach wokalisty i gitarzysty - Geralda Toto.
Projekt łączy afrykańskie rytmy, unikalne harmonie głosów muzyków z elementami world music
i jazzu. Absolutnie wyjątkowa muzyczna atrakcja!

THE KLEZMATICS najsłynniejsza kapela
klezmerska na świecie

Transfer jest perfekcyjnym mariażem stylistyki
jazzu, funky, swingu i najlepszych tradycji muzyki rozrywkowej. Ich utwór „Chanson d’amour”
jest rozpoznawalny dla wszystkich pokoleń na
wszystkich kontynentach.
3 lipca – SUZANNE VEGA- jedna z najwybitniejszych piosenkarek na świecie, autorka
niezwykle emocjonalnych piosenek. Nazywana
Leonardem Cohenem w spódnicy, tworzy subtelne utwory podszyte tradycją folku i jazzu. Sama
Suzanne chętnie przyznaje się do inspiracji Bobem Dylanem, Leonardem Cohenem czy Lou
Reedem. Światowy sukces odniosła już w latach
80. dzięki swym poetyckim balladom nawiązującym do tradycji folkloru i jazzu.
W naszym kraju wokalistka znana jest głównie dzięki piosenkom „Luka” oraz „Tom’s Diner”.
Pod koniec lat 90. Suzanne Vega zamilkła na kilka lat. Po przerwie wróciła do grania koncertów,
a w 2007 roku powróciła z sukcesem albumem
„Beauty & Crime”.

SUZANNE VEGA - jedna
z najwybitniejszych
piosenkarek na świecie
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TOTO BONA LOKUA - prawdziwa muzyczna
sensacja

Fot. robas

Fot. MB

Więcej informacji o koncertach na stronie: www.
koncerty.com
Bilety: Zamek - CIKIT, infoludek (CH FALA),
EMPIKI, filharmonia
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Fot. archiwum

Naprawdę jaka(i) jesteś?

Jolanta Balicka,
fundator i wiceprezes
Fundacji „Bałtyckie
Centrum Kobiet Biznesu”,
wiceprezes zarządu
BEST.NET Sp z o.o.

Fot. archiwum
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Twarze biznesu

Przemysław Janasik,
prezes zarządu
Pazim Sp z o.o.

Mój znak zodiaku
Panna.
Moje uniwersytety
Uniwersytet Szczeciński (specjalność: Finanse i Bankowość).
Moja ulubiona postać
Condoleezza Rice, sekretarz stanu USA.
Co cenię u mężczyzny
Inteligencję i poczucie humoru.
Co cenię u kobiety
Życiową mądrość, empatię i elegancję.
Moja największa wada
Drobiazgowość.
Czego najbardziej nie lubię
Odkładania spraw na później, niepunktualności.
Ulubione zajęcie po pracy
Spotkania z rodziną i przyjaciółmi, podróże oraz lektury z psychologii biznesu.
Czym zachwyciłam się ostatnio
Trudno mnie zachwycić, ale ostatnio zachwyciłam się pięknem świeżych kwiatów i krzewów w ogrodzie.
O czym marzę
W ramach Fundacji „Bałtyckie Centrum Kobiet Biznesu” zostało utworzone Centrum
dla Kobiet. Moim marzeniem jest, aby miejsce to stało się punktem spotkań dla kobiet z różnych środowisk. Miejscem dającym podstawy zmian na lepsze w życiu, jak
i w pracy, ośrodkiem umożliwiającym podejmowanie omijanych, niewygodnych tematów, punktem wymiany rzetelnymi informacji i kreowania pozytywnych wzorców.
Mój znak zodiaku
Lew.
Moje uniwersytety
Politechnika Szczecińska, Instytut Ekonomiki Transportu.
Moja ulubiona postać
Sherlock Holmes.
Co cenię u mężczyzny
Inteligencję, odwagę, zaradność i poczucie humoru.
Co cenię u kobiety
Elegancję, wdzięk, inteligencję i… poczucie humoru.
Czego najbardziej nie lubię
Obłudy, braku tolerancji, naiwności i kłamstwa.
Moja największa wada
Brak umiejętności wygospodarowania wolnego czasu.
Ulubione zajęcie po pracy
Tenis ziemny i dyskusje z córkami.
Czym zachwyciłem się ostatnio
Wiosenną panoramą Szczecina z poziomu 22. Piętra.
O czym marzę
O zwiedzeniu Ameryki Południowej.
Wysłuchali: (masz i wab)
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Wizualizacja marzeń

i
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Światowe życie

Fot. u.studio

Fot. robas

m o d a

Podczas spotkania było naprawdę gorąco. Piękne modelki, niebanalne kreacje i świetna muzyka - to musiało zadziałać (ba!) nawet na władzę. Tomasz Jarmoliński, zastępca prezydenta Szczecina, przyznał podczas
imprezy: - Pokaz mody jest jak wizualizacja marzeń.
Co dokładnie wiceprezydent miał na myśli, trudno
powiedzieć, bo przecież na urodę swojej małżonki narzekać raczej nie powinien. Może zatem chodziło mu
o stroje houte couture? W końcu te odważne i ekstrawaganckie kreacje mogły wprawić w zachwyt niejednego widza, zwłaszcza człowieka, który na co dzień,
jak Jarmoliński, zajmuje się kulturą.

Stroje Arkadiusza Prajsa
sygnowane są literą „A”.
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Grono sympatyków i stałych bywalców Weekendu Mody, imprezy, do której agencja modelek
u. studio zdążyła już nas przyzwyczaić, stale się
powiększa. - W pierwszy weekend kwietnia odbyła
się szósta edycja imprezy. Tym razem Weekend Mody
zgromadził w halach Międzynarodowych Targów
Szczecińskich ponad 2,5 tysiąca osób - mówi Elwira
Żniniewicz z agencji u.studio.
Frekwencja nie dziwi, skoro Weekend Mody to
największa impreza modowa na Pomorzu Zachodnim.

Fot. u.studio

Elwira Żniniewicz z agencji
modelek u.studio i Marek Witt,
juror konkursu Gryf Fashion
Show.

Mocne akcenty w modzie
W sezonie wiosna - lato 2008 nie uciekniemy od
kolorów ciemnych. Mała czarna na pewno nas nie
zawiedzie. Do tego może być dla kontrastu biały dodatek. W barwach fantazjować można jednak do bólu.
Cytrynowa koszula do czarnych szortów, mała rewolucja w postaci pomarańczowego sweterka do ciemnej
spódnicy czy wręcz różowa sukienka - to wszystko już
widzimy na naszych ulicach, a półki uginają się pod
kolorowymi ciuchami.
- To, co jest modne w tym sezonie, będzie kontynuowane jesienią i zimą - mówił podczas imprezy Marek
Witt, projektant, juror konkursu Gryf Fashion Show. Kolory krecie będą uzupełniane przez róż, cytrynę, czy
malinę. Do tego dużo połysku i blasku matowego.
Do pracy można założyć stalowy, dopasowany garnitur. Dotyczy to zarówno pań, jak i panów. - W modzie
męskiej nadal dominują rurkowate spodnie. Sylwetka
ma być smukła - podkreślał Marek Witt.
Warto więc, drodzy panowie, pomyśleć nie tylko
o dobrze skrojonym garniturze, ale również o karnecie na siłownię. Warto się zatroszczyć o swój wygląd,
a garnitur sprzed pięciu lat nie powinien zabierać miejsca
w szafie. - Różnica między garniturami sprzed kilku lat,
a tymi, które są dziś szyte, jest kolosalna - potwierdza
Marek Witt.
Urzędnicy tak się nie ubierają
Przez cały weekend w hali Międzynarodowych
Targów Szczecińskich było co oglądać. Lekkie,
zwiewne i inspirowane przyrodą stroje zaprezentowała w Szczecinie młoda projektantka Anna Morawiec
z Olsztyna. Jedwabne materiały i sukienki cięte z kosa
to propozycja dla pań, które lubią zabawę materiałem.
- Wszystkie pokazy zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Chyba zmienimy nieco stroje w Urzędzie Miejskim
– żartował Tomasz Jarmoliński.
W tym roku Weekend Mody po raz pierwszy odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta
miasta Szczecina. - Nie wiem, gdzie miasto Szczecin
miało oczy, że wcześniej nie włączyło się do tej imprezy
- mówił wiceprezydent.
Organizatorzy imprezy podkreślili, że inspiracją
tegorocznej edycji był wielki kreator mody - Valentino Garavani - tworzący włoską modę z francuską
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Gryf Fashion Show w kategorii pret a porter (ubrania
gotowe do noszenia). Mocnym akcentem w pokazie
był nagi tors jednego z modeli. Naprawdę robił wrażenie. Ideał nie mężczyzna!
W kategorii houte couture wygrała Agnieszka
Światła z kolekcją Extravaganza. - W tej kolekcji
było widać zabawę krojem - oceniła Ilona Miziewicz,
przewodnicząca jury konkursu.
W pełni podzielany zdanie jury na temat Extravaganzy. Mówiąc krótko: demoniczna kolekcja, która
robiła piorunujące wrażenie.
Następna edycja Weekendu Mody w listopadzie.
MASZA

domieszką. Taką właśnie modę można było oglądać
w pierwszy dzień Weekendu Mody, kiedy swoje kolekcje zaprezentowały m.in.: Vincent Pelle, Invierno &
Verano, Via di moda, Tru Trussardi.

Fot. u.studio

Kreacje konkursowe
- Drugiego dnia swoje kolekcje zaprezentowali finaliści konkursu dla projektantów mody Gryf Fashion
Show - przypomina Elwira Żniniewicz.
Haftowane na linii bioder jeansy, obcisłe czarne
koszule, a do tego kolorowe (jednobarwne!) kurtki proponuje panom Arkadiusz Prajs, szczecinianin.
Kolekcja 37-letniego projektanta wygrała konkurs

Demoniczna kolekcja, która
robiła piorunujące wrażenie
– to dzieło Agnieszki Świtały,
finalistki Gryf Fashion Show
w kategorii houte couture.

Fot. u.studio

Magdalena Curyło,
projektanta ze Szczecina,
przygotowała kolekcję, która
szczególnie cieszyła męskie
oko.

m o d a

Al Foster w filharmonii

Peace, love and jazz

Fot. archiwum

love and jazz”. Dla kogoś kto gra od 10. roku życia
i w wieku 16 lat zaczyna poważną artystyczną karierę,
te hasła są niczym mantra. Foster urodził się muzykiem, miłość do jazzu odziedziczył po ojcu, który był
kontrabasistą jazzowym. Można powiedzieć, że na
jazz skazany był od samego początku. I opłaciło się.
Setki nagranych płyt, tysiące występów i ciągle ta
sama energia i ten sam entuzjazm. Nie bez przyczyny
Miles Davies powiedział kiedyś o nim: - Al Foster ma
to wszystko, czego potrzebuję od perkusisty.
Aneta Dolega
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Al. Foster zabrał szczecińską
publiczność do serca
nowojorskich klubów

i

Kim jest ten starszy pan, który - choć ledwie się
porusza potrafi z lekkością i energią, której pozazdrościłby niejeden młodzieniaszek, wyczarować
na perkusji magiczne dźwięki? Kim jest Al Foster? Jazzmanem, muzycznym szamanem, jednym
z najbardziej zapracowanych perkusistów na
świecie.
Długo by wymieniać, ale nie sposób pominąć
listy artystów, z którymi współpracował: Miles Davis (Foster grał w jego zespole przez ponad dekadę),
Chick Corea, Branford Marsalis, John Scofield,
Gil Evans, Sting, John McLaughlin, John Henderson, Ron Carter, McCoy Tyner, Ray Brown, Herbie Hancock. Choć to mocno niepełna lista, to jednak robi wrażenie, nawet na najbardziej wybrednym
słuchaczu. Foster wystąpił ostatnio na scenie szczecińskiej filharmonii w ramach odbywającego się
właśnie Szczecin Music Fest. W towarzystwie dużo
młodszego od siebie zespołu pokazał klasę, talent
i po raz kolejny udowodnił, że jazzu upływ czasu nie
dotyczy. Skromny, małomówny, zabrał szczecińską
publiczność do serca nowojorskich klubów. Do lat 60.
i 70. kiedy muzyka tworzyła charakter miasta, kształtowała wyobraźnię jego mieszkańców i wpływała na
emocje. Jak sam powiedział w pewnym momencie
swojego występu, liczą się tylko trzy słowa: „peace,

Modne miejsce

i
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Valentino na deptaku

Nic więc dziwnego, ze Valentino jest miejscem, który
przyciągać ma designem.
Ściany w nowoczesne wzory, żyrandole jak
z najnowszych czasopism o trendach we wnętrzach.
W środkowej części lokalu znajduje się „Strefa Peroni”
- sofy i stoliki oraz plazma na ścianie, na której można
oglądać pokazy mody w Fashion TV. Czarno-białe
ściany i sufit są wzorzyste. Gdzieniegdzie (łącznie
z garderobą obsługi) pojawiają się czerwone akcenty.
Ambicją właścicieli Valentino jest, aby restauracja
kojarzyła się z modą. Odbyło się tam już kilka imprez
z udziałem szczecińskich projektantów. Na początku
kwietnia bawili się tam uczestnicy Weekendu Mody,
natomiast 24 kwietnia dwoje szczecińskich projektantów - Katarzyna Hubińska i Arkadiusz Prajs
zaprezentowali swoje kolekcje na wybiegu w samej
restauracji. Podczas pokazu Katarzyna Hubińska
Prezentacje ubrań z kolekcji Katarzyny Hu- postawiła na suknie wieczorowe w kolekcji „Pasja”,
bińskiej i Arkadiusza Prajsa obejrzeli uczestnicy
zaś Arkadiusz Prajs pokazał kolekcję dla mężczyzn
nowej cyklicznej imprezy w szczecińskiej restau- „Przestrzeń Miejska”.
racji Valentino.
W restauracji Valentino podobne pokazy odbywać
Współwłaścicielem Valentino jest Wojciech
będą się co czwartek, poczawszy od 8 maja - zapoMiziewicz, znany w Szczecinie jako szef u.studio - wiada Wojciech Miziewicz
mab
agencji skupiającej projektantów mody i modelki.
Fot. MB
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Ambicją właścicieli
Valentino jest, aby
restauracja kojarzyła się
z modą.

Biznesowy brydż

Izbowe wisty i impasy

Fot. M. Berliński

Dwie najlepsze pary turnieju
w bezpośrednim pojedynku

Duet Roman Szlachetka i Marian Siwy z firmy
Arno z Nowogardu – wygrał brydżowy turniej par
zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą.
Zawody rozegrano w szczecińskim klubie muzycznym - Royal Jazz Club. Impreza miała kameralny charakter, obsada nie była zbyt duża, ale - jak na
pierwszy taki turniej - zadowalająca. Tym bardziej że
poziom okazał się nadspodziewanie wysoki. Nawet
ci, którzy turniejowe granie zarzucili kilka lat temu,
nie bali się ostro licytować, a ugranie szlemika na 30
punktach (wartość wszystkich kart w brydżu wynosi
40 punktów) wcale nie gwarantowało dobrego zapisu.
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Od samego początku na czoło wysforowali się
faworyci. Po pierwszej rundzie prowadzili Marian
Siwy z Romanem Szlachetką i w miarę upływu
czasu powiększali przewagę. Pozostali tasowali się
na poszczególnych miejscach, a do drugiej lokaty, nawet przed ostatnią rundą, aspirowały aż cztery pary.
Szczęście uśmiechnęło się do dziennikarskiego duetu
Włodzimierz Abkowicz - Paweł Stężała („Świat
Biznesu”), który od półmetka mozolnie zaczął piąć się
w górę tabeli. Na 3. pozycji uplasowali się ostatecznie Jerzy Dutczak z Piotrem Olejnikiem, którzy reprezentowali Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń
Kredytowych, choć to właśnie oni byli najbliżsi dogonienia liderów po czterech rundach.
Najlepsi gracze otrzymali nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy brydżowej zabawy - upominki.
Większość odgrażała się, że w następnym turnieju postara się pokonać zwycięzców, a także częściej bywać
na cotygodniowych lokalnych turniejach. Bo wiadomo, trening czyni mistrza.
(ps)
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