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O tym, jak i gdzie spędzają wakacje mieszkańcy innych państw, rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Do dyskusji zaprosiliśmy: Hinduskę Anitę
Agnihotri, właścicielkę restauracji Bombay w Szczecinie, Niemca Matthiasa Diekoffa, dziennikarza, Rosjankę dr hab. Emmę Kusztinę, pracownika
naukowego Instytutu Systemów Informatycznych Politechniki Szczecińskiej i Włocha dr. Angelo Rellę, kierownika Katedry Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Przez dwa ostatnie dni maja br. województwo zachodniopomorskie zachęcało mieszkańców Dolnego Śląska, by odwiedzili Pomorze Zachodnie
i skorzystali z jego bogatej oferty turystycznej.
Pod hasłem „Zachodniopomorskie, morze przygody” we Wrocławiu odbyły się Dni Województwa Zachodniopomorskiego.

region
i gospodarka

Biznesmen na wakacjach

Rozmowa z posłem do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Liberadzkim.
W Cocktailu: Morskie priorytety, czyli konferencja naukowa „Transport
Morski 2008”, więcej lotów z Goleniowa – do Oslo i Wielkiej Brytanii.
Dobroczynne centrum, czyli środowiskowe Laboratorium Bio- i Nanotechnologii Polimerowych w Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych Technologii.
(ZCZT), Perła rektora Olejniczaka – jubileusz 15-lecia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. A także: Wypoczynek na uczelni – pracowicie i naukowo o wypoczynku.
Kulawe zaufanie badane przez naukowców i turystyczny festyn Piknik
nad Odrą.
Na przekór Wojciecha Olejniczaka.

Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego.
Biznes bez iluzji Anety Zelek.

Toto Bona Lokua, Manhattan Transfer i Suzanne Vega wystąpią w Szczecinie!
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www.swiatbiznesu.com
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35
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Członek Północnej Izby Gospodarczej
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„Świat Biznesu” rozmawia z Władysławem Husejką, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.

personalia

W wakacyjnym wydaniu „Świata Biznesu”
polecamy Państwu rozmowę z Władysławem
Husejką, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, który w redakcyjnym pojedynku
w dwa ognie skutecznie broni się przed kryptonimem „Marszałek z Koszalina” i obiecuje, że czuje się marszałkiem całego regionu bez podziału
na część szczecińską i koszalińską.
Tym razem głównym tematem naszego magazynu uczyniliśmy wakacje. Zapraszamy do przeczytania dyskusji redakcyjnej o tym, gdzie wyjeżdżają na wakacje biznesmeni z innych krajów.
Pytamy też naszych gości z mniej i bardziej egzotycznych państw o to, jak wypoczywają u siebie
w domu i w… naszym regionie. Przy okazji dostaje się władzom Szczecina, które wciąż nie mają pomysłu na zapewnienie turystom atrakcyjnego pobytu w stolicy regionu.
A przecież – na co zwraca uwagę w swoim felietonie Stanisław Flejterski – Magna res Szczecin (Szczecin to wielka rzecz). Autor przytacza
swoje dziesięć spostrzeżeń, które warto wziąć pod
uwagę spierając się o przyszłość stolicy metropolii i regionu.
Będziemy na naszych łamach wracać do tych
spraw. Na razie zaś życzymy naszym drogim Czytelnikom wielu słonecznych i bezchmurnych dni
w trakcie letnich wakacji.
Włodzimierz Abkowicz

ul. Cukrowa 45-5
71-004 Szczecin
tel. 091/8854804
fax 091/8854803

O inwestora trzeba zabiegać

Twarze biznesu: na pytania „Świata Biznesu” odpowiadają Agnieszka
Dołęga, kierownik Centrum Biznesu w Koszalinie i Wojciech Miziewicz,
właściciel agencji u.studio, współwłaściciel restauracji Valentino.
Relacja z Gali Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

17 dziewcząt zaprezentowało swe wdzięki na dziedzińcu Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie. Która założyła koronę miss?
170 polskich i niemieckich przedsiębiorców, samorządowców i dziennikarzy spotkało się na polu golfowym pod Berlinem w drugiej edycji turnieju
Berlin-Polska Golf Cup 2008.
W połowie maja zachodniopomorscy dziennikarze starali się pokonać
własne słabości i kolegów po fachu. Cel był jeden: tytuł mistrza regionu
w grze w kręgle.
The Klezmatics grają już od 20 lat będąc prawdziwą gwiazdą na firmamencie klezmerskiej muzyki. W ich utworach słychać zarówno spuściznę
żydowską, jak i jazz, gospel czy rock.
„Wędrujący świat” – tę i taką książkę mógł w Polsce napisać tylko jeden
autor – Grzegorz Kołodko!

Na okładce: Marta Dusznicka - Miss „Świata Biznesu” 2008.
Studentka 4. roku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego. Fot. robas
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O inwestora trzeba zabiegać
„Świat Biznesu” rozmawia z Władysławem Husejką, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.
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W dwa ognie

Urodziłem się
w Koszalinie, ale
o Szczecinie myślę
jako marszałek
calego województwa.
Szczecin jest stolicą
regionu i bardzo
ważnym ośrodkiem
akademickim
i gospodarczym.
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– Pański poprzednik, Norbert Obrycki, rok
temu zapewniał na naszych łamach, że w czwartym kwartale 2007 r. Urząd Marszałkowski rozpocznie zarządzanie Regionalnym Programem
Operacyjnym, w ramach, którego do wydania
jest 835 mln euro. Tymczasem na starcie pana
kadencji taka klapa – konkursy RPO zostały zawieszone. Co się stało?
– Nie jest to nasza wina. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z listopada 2007 r.
okazały się niezgodne z przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Poza
tym nikt nie mógł przewidzieć, że podpisanie
kontraktu województwa przez MRR nastąpi dopiero w lutym br.
– Nie zmienia to jednak faktu, że pechowo zaczął pan pracę na stanowisku marszałka.
– Jest takie przysłowie: Co się źle zaczyna, to
się dobrze kończy. A to był wypadek przy pracy
niezależny od nas.
– Ciągle mówimy o funduszach unijnych, tak
jakby były one jedynym źródłem finansowania
rozwoju Pomorza Zachodniego. Czy to znaczy,
że kapitał prywatny i samorządowy jest zbyt mały, żeby samodzielnie inwestować?
– Podzielmy 835 mln euro na siedem lat okresu programowania i porównajmy z budżetami gmin i powiatów. Środki unijne to zaledwie
8 proc. dochodów samorządów w naszym województwie. Proporcje zmieniają się przy wydatkach na inwestycje. Pieniądze z RPO stanowią
bowiem ponad 40 proc. wydatków inwestycyjnych samorządów.
Do przedsiębiorstw z RPO jest adresowane
ponad 100 mln euro. To duże pieniądze. Nie możemy jednak traktować środków unijnych jako
jedyne remedium na rozwiązanie naszych problemów, tylko jako środki uzupełniające.
– O rozwoju regionu decydują również inwestycje zagraniczne. Mamy już pozytywne przykłady takie jak: Bridgestone w Stargardzie, Goleniowski Park Przemysłowy czy też inwestycje w
polickim Infraparku. Ale to jest wciąż za mało.
– Tacy inwestorzy jak Bridgestone nie pojawiają się z dnia na dzień. Chcemy skorzystać
z szansy na powiększenie terenów objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi. Takie strefy
powstają w Gardnie obok Gryfina, Koszalinie,
Stargardzie i Szczecinku. Na uzbrojenie stref inwestycyjnych zarezerwowaliśmy w RPO prawie
40 mln euro.
Kolejnym problemem jest dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Ważne, żeby kadry były
przygotowane dla potrzeb gospodarki regionu.

Na to też są pieniądze z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
– Inwestorów bardzo często zniechęca niewłaściwe podejście samorządów. Zbywanie inwestorów lub przytakiwanie ich pomysłom w sytuacji, kiedy nie ma nawet planów zagospodarowania przestrzennego, jest zachowaniem mało
poważnym.
– W swoim życiu dziewięć miesięcy pracowałem jako dyrektor spółki prywatnej. To była dla
mnie szkoła życia. Wtedy zrozumiałem, kim jest
klient, jak ciężko jest go zdobyć, a później utrzymać. Kiedyś tłumaczyłem urzędnikom, że ludzi, którzy przychodzą, by załatwić jakąś sprawę,
trzeba traktować jak klientów, a nie uciążliwych
petentów. O klienta trzeba zabiegać. To jest ta
różnica.
Do każdego inwestora powinniśmy podchodzić indywidualnie. Jeśli ktoś jest zainteresowany inwestowaniem w naszym województwie,
to musimy zrobić wszystko, żeby zostawił u nas
swoje pieniądze. Nie przyjmuję tłumaczenia, że
czegoś nie możemy. Wyznaję zasadę, że gdzie
jest dobra wola, tam znajdzie się też sposób.
Trzeba jak najszybciej uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Powinniśmy zabiegać o tych, którzy chcą robić interesy w naszym
województwie.
– Nadal w fatalnym stanie są drogi w naszym
województwie, a takim jaskrawym przykładem
jest droga powiatowa ze Szczecina na pole golfowe w Binowie. Dyrektor pola, Sławomir Piński,
twierdzi, że inwestorzy wybudują w sąsiedztwie
hotele i apartamentowce, jeśli tylko droga zostanie wyremontowana.
– W grudniu zamierzamy ogłosić nabór projektów na drogi gminne i powiatowe. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby powiat gryfiński przystąpił
do konkursu. Ewentualna inwestycja mogłaby
się rozpocząć w przyszłym roku. Wówczas golfiści, którzy przyjeżdżają do Binowa z całego świata, będą mieli cywilizowany dojazd na pole golfowe. Podobnych przykładów jest więcej. W latach
2007–2013 na inwestycje drogowe w województwie przeznaczyliśmy 400 mln złotych, z tego 100
mln złotych rezerwujemy na program odnowy
nawierzchni dróg. Są to rekordowe kwoty. W ramach tego okresu programowania zmodernizujemy 700 km, czyli jedną trzecią dróg wojewódzkich.
– A co z drogą S3?
– Jest to dla nas bardzo ważna droga. Mieści się w ciągu komunikacyjnym Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, którego osią jest Odra. Inicjatywę korytarza popiera
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jewództwo jak na całość i nie dzielę go na część
szczecińską i koszalińską.
Jestem w trzyosobowym zespole Konwentu Marszałków ds. obszarów metropolitarnych.
Mam też wpływ na opiniowanie aktów prawnych,
ponieważ jestem członkiem zespołu infrastruktury polityki regionalnej komisji wspólnej rządu
i samorządu terytorialnego, jako przedstawiciel
Związku Województw.
Urodziłem się w Koszalinie, ale o Szczecinie myślę jako marszałek całego województwa.
Szczecin jest stolicą regionu i bardzo ważnym
ośrodkiem akademickim i gospodarczym. Postawiłem sobie wyzwanie, by stał się silną metropolią. Uważam, że „Marszałek z Koszalina” myśli
o Szczecinie może lepiej niż niektórzy szczecinianie, którzy tak często narzekają na swoje miasto.
– Na koniec spytajmy, czy pan mieszka w Szczecinie, czy pan dojeżdża do pracy z Koszalina?
Jest takie powiedzenie, że starych drzew się
nie przesadza. Trudno, żebym w wieku 55 lat
przeprowadzał się z Koszalina, w którym mieszkam od urodzenia. Na czas pracy przebywam
w Szczecinie. Mam tutaj mieszkanie służbowe,
z którego korzystam od poniedziałku do piątku.
– A co marszałek robi najchętniej w czasie
wolnym od pracy?
– Lubię samotnie jeździć na rowerze. Mam
wtedy czas do przemyśleń. Czasami wybieramy
się na przejażdżkę z żoną, najczęściej, kiedy jedziemy do mamy, która mieszka sześć kilometrów od nas. Lubię spacery po plaży mieleńskiej
poza sezonem wakacyjnym. Planuję też zacząć
uprawiać nordic walking.
– Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz

Fot. robas

sześć województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie i opolskie. Zagrożeniem dla tego projektu jest korytarz po stronie niemieckiej Rostok – południe
Niemiec. Projekty są położone zbyt blisko siebie,
żeby mogły powstać oba. Polską racją stanu jest,
żeby Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy znalazł się na liście korytarzy europejskich.
W ten sposób zwiększamy dostępność dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Korytarz bowiem będzie łączyć Bałtyk z Adriatykiem, a może nawet z Morzem Czarnym. Zrobimy wszystko, żeby jeszcze w tym roku rząd polski wystąpił
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wpisanie naszego korytarza na listę korytarzy europejskich.
Kolejnymi obszarami komunikacyjnymi, ważnymi dla województwa, są droga S11 Kołobrzeg–
Koszalin–Poznań–Śląsk oraz droga S6, łącząca
wschód i zachód Polski.
– A co z dojazdem nad morze?
– Musimy zwiększyć dostępność do pięknych
plaż i jezior. Modernizujemy drogę 102 wzdłuż
wybrzeża Międzyzdroje–Kołobrzeg oraz drogę
203 Koszalin–Darłowo. Liczę na to, że kiedyś
wzdłuż wybrzeża pojawi się droga od Międzyzdrojów do Darłowa, położona nie dalej niż kilometr od morza. W latach 2007–2013 wybudujemy 10 obwodnic miast w województwie.
– A co „Marszałek z Koszalina” zrobi dla metropolii szczecińskiej?
Jak słyszę określenie „Marszałek z Koszalina”, odbieram to tak, jakby Koszalin był niechcianym dzieckiem. A tak nie jest. Pracowałem
już w Szczecinie będąc wicewojewodą zachodniopomorskim. Znam Szczecin i jego środowisko. Pamiętajmy, że jestem marszałkiem całego
województwa i takim też się czuję. Patrzę na wo-
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Dyskusja redakcyjna

Biznesmen na wakacjach
Urlop czas zacząć! W firmach prywatnych i państwowych rozpoczyna się sezon wakacyjny. Biznesmeni
planują letnie eskapady. Zanim jednak zaczną odpoczywać, główkują, gdzie w tym roku spędzić bajeczne wakacje. Podobne „problemy” towarzyszą ludziom interesu niezależnie od szerokości geograficznej.
O tym, jak i gdzie spędzają wakacje mieszkańcy innych państw, rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Do
dyskusji zaprosiliśmy: Hinduskę Anitę Agnihotri, właścicielkę restauracji Bombay w Szczecinie, Niemca
Matthiasa Diekoffa, dziennikarza, Rosjankę dr hab. Emmę Kusztinę, pracownika naukowego Instytutu Systemów Informatycznych Politechniki Szczecińskiej i Włocha dr. Angelo Rellę, kierownika Katedry
Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcję reprezentowali Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Anita Agnihotri:
Biznesmeni na pewno
powinni skorzystać z Kerali
na południu Indii nad
Oceanem Indyjskim.
Są tam bardzo ładne,
ekskluzywne hotele
pięciogwiazdkowe.

Emma Kusztina:
Szczecin wyglda tak, jakby
wstydził się swojej historii.
A przecież właśnie jest
dzięki tej burzliwej historii
niezwykle atrakcyjnym
miejscem na mapie Europy.
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– Jak i gdzie spędzają wakacje biznesmeni
z państwa krajów?
Anita Agnihotri: – W Indiach biznesmeni są
na tyle bogaci, że przeważnie wyjeżdżają na urlop
za granicę. Ich ulubionym miejscem jest Londyn.
Sentyment do tego miasta bierze się chyba jeszcze
z czasów kolonialnych. Zamożni Hindusi przeważnie mają w Londynie rodziny albo – zwyczajnie –
lubią tam bywać i robić zakupy. Kiedyś podczas
hinduskiej pory urlopowej, która w Indiach przypada na maj i czerwiec, szłam londyńskim Oxford
Street i spotkałam co najmniej pięć znajomych
osób z Bombaju.
Innym ulubionym miejscem odpoczynku Hindusów jest Szwajcaria. Chętnie jeździmy także do Stanów Zjednoczonych i nad Ocean Indyjski, np. na
wyspę Mauritius. Hindusi lubią również wypoczywać na Seszelach, w Dubaju i na Dalekim Wschodzie, a konkretnie w Hongkongu i Bangkoku.
Emma Kusztina: – Rosyjski biznes jest stosunkowo młody. Powstaje dopiero od piętnastu lat,
dlatego w tym przypadku nie można dziś mówić
o tradycjach. Mimo to, biznesmeni też spędzają
urlopy za granicą. Najczęściej wybierają Teneryfę, Seszele. Rosyjscy biznesmeni lubią egzotykę.
Bardzo często wyjeżdżają na narty w Alpy. Zawsze wybierają drogie kurorty. Obowiązuje bowiem zasada: warunki wypoczynku mają być ekskluzywne.
Matthias Diekoff: – Niemieccy biznesmeni mają
mało czasu. Urlopem jest często dla nich wycieczka do Nowego Jorku lub weekend w Azji. Czasami też wybierają atrakcyjne miejsca w Niemczech
– nad morzem lub w górach, ale nie dłużej niż kilka dni, tydzień. Na Majorkę nie jeżdżą, bo jest tam
zbyt duży hałas.
Angelo Rella: – Włoscy biznesmeni lubią wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych i Chin, bo przy
okazji wizyt w tych państwach robią tam interesy. W ten sposób łączą przyjemne z pożytecznym.
Ogólnie jednak trzeba powiedzieć, że Włosi nie lubią spędzać wakacji za granicą. Urlop wolą spędzać
w kraju. Jest to związane z tradycją. Można zafundować sobie luksusowe wakacje we Włoszech. Mamy przepiękne wyspy, jak np. skalista Sardynia.

Można odpoczywać w Costa Smeralda, czyli na
Szmaragdowym Wybrzeżu lub w malowniczej krainie Maremma.
Jeśli chodzi o wakacje zagraniczne, to Włosi lubią spędzać czas we Francji, ponieważ łatwiej jest
im mówić po francusku niż po niemiecku. Odpoczywają także w Hiszpanii, a ostatnio też w Grecji
i Chorwacji. Włosi wyjeżdżają tam zresztą nie tylko
na wakacje, ale także w interesach – mają tam bowiem własne hotele.
– Z kolei gdzie zaprosilibyście na letnie wakacje
polskich biznesmenów?
Alina Agnihotri: – Latem jest za gorąco, żeby
przyjeżdżać do Indii. Ale poleciłabym Himalaje,
gdzie są piękne kurorty górskie.
– A jesienią?
Anita Agnihotri: – Biznesmeni na pewno powinni skorzystać z Kerali na południu Indii nad
Oceanem Indyjskim. Są tam bardzo ładne, ekskluzywne hotele pięciogwiazdkowe. Popularna jest
Goa i Radżastan, gdzie maharadżowie mieli kiedyś
swoje pałace, które dziś zostały zamienione w hotele. Bogaci ludzie lubią tam jeździć i czuć się choć
przez chwilę jak maharadżowie.
Emma Kusztina: – Rosja to ogromny kraj.
W tym samym czasie można pojechać do gorącego
kurortu Soczi nad Morzem Czarnym lub na gejzery
Czukotki, gdzie będzie pełno śniegu i ciepła woda,
w której można się kąpać, a następnie wyjść z niej
i zjechać na nartach. W tym samym okresie można też pojechać do Petersburga i cieszyć się białymi
nocami, kiedy słońca na horyzoncie nie ma tylko
przez pół godziny w ciągu doby. Można też wylecieć za krąg północny, gdzie słońce będzie na niebie przez cały dzień.
– A gdzie pan zaprosiłby Polaków na wypoczynek w Niemczech?
Matthias Diekoff: – Zapraszam do Meklemburgi-Pomorza Przedniego i do kurortów w Bawarii.
Oczywiście zawsze można odwiedzić Berlin, który
jest niezwykle ciekawy. Imprezy i wystawy przez cały okres wakacyjny odbywają się także w Düsseldorfie, w Kolonii. Osobom spragnionym większych
wrażeń mogę zaś polecić uzdrowisko w Baden-Baden, znane też jako jaskinia hazardu.

lipiec - sierpień 2008

– Gdzie najlepiej wypoczywać w słonecznej Italii?
Anita Agnihotri: – Włochy to mój ulubiony kraj
w Europie.
Angelo Rella: – We Włoszech mamy mnóstwo
uroczych miejsc. O niektórych już mówiłem. Dodam jeszcze Sycylię na południu kraju. Można też
pojechać na narty w góry, odwiedzić Etnę, jeden
z największych czynnych wulkanów na świecie,
skoczyć do Rzymu albo do Florencji. Jest co zwiedzać.
– A co z mafią sycylijską?
Angelo Rella: – Widzę, że marzą się państwu
ekstremalne wakacje. No cóż, rozczaruję zapewne,
kiedy powiem, że Sycylia to jedyny region we Włoszech, gdzie można zostawić otwarty samochód
i nic się złego nie stanie.
– A co z bandyckim Petersburgiem?
Emma Kusztina: – Kultura zachowania ludzi
szybko się zmienia. Dziś mafia też ma swoje zasady i nie kradnie samochodów bezpośrednio, jak
to miało miejsce jeszcze nie tak dawno temu. Niemniej problemy z bezpieczeństwem w Rosji, nawet
w drogich kurortach, jeszcze są. A mówiąc o letnim wypoczynku, polecę jeszcze państwu Gurzuf
na Krymie – ulubione miejsce wypoczynku Aleksandra Puszkina.
– Czy, państwa zdaniem, Pomorze Zachodnie
jest dobrym miejscem do wypoczynku? Jakie miejsca do spędzenia urlopu poleciliby państwo swoim
rodakom w naszym województwie?
Anita Agnihotri: – Uważam, że nasz region jest
mało rozreklamowany i – co gorsza – nieprzygotowany do ruchu turystycznego. A tereny są naprawdę przepiękne. Pojezierze Drawskie czy też polska
riwiera nadmorska są urocze, ale nie posiadają infrastruktury globalnej. Panuje chaos i totalny brak
informacji. Poza tym każdy region turystyczny ma
„coś”, co tworzy klimat i zachęca turystę do przyjazdu. Pomorze Zachodnie też powinno znaleźć
swoją duszę, która zachęci turystów do odwiedzania tego regionu.
Emma Kusztina: – Bardzo lubię Łukęcin, małą osadę nad Bałtykiem. Łukęcin jest przepiękny.
Ma złote plaże i lasy sosnowe. Jednak, jak powiedziała pani Anita, infrastruktura jest tam mizerna.
Dobrze chociaż, że kultura zachowania ludzi jest
na dobrym poziomie, dzięki czemu można tam wypocząć.
– A czy Szczecin – stolica województwa jest
atrakcyjny dla turystów?
Emma Kusztina: – Szczecin jest bardzo atrakcyjny. Istnieją tu piękne zabytki, jak np. Brama
Portowa, zaś architektura miasta, gdyby o nią zadbać, jest bardzo podobna do architektury Paryża.
Angelo Rella: – Nie, to Paryż jest podobny do
Szczecina!
Matthias Diekoff: – Myślę, że kuleje promocja,
bo tereny macie bardzo ładne i nie brakuje u was
wody.
– Mamy więcej wody niż Mazury!
Anita Agnihotri: – No właśnie, kiedyś słyszałam tylko o Mazurach, a jak jeżdżę na Pojezierze
Drawskie, to widzę, że tutaj są Mazury. Szczecin
jest pięknym miastem, ale jako biznesmen nie miałabym bodźców, żeby tu przyjechać. Gdy moja rodzina przyjeżdża z Indii do Szczecina, to się nudzi.
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Angelo Rella: – Na Pomorzu Zachodnim jest
kilka ogromnych hoteli i domów wczasowych bez
duszy. We Włoszech na Riwierze Romaniola jest
dużo małych, kameralnych hoteli. Panuje tam klimat rodzinny. Właściciele hoteli często siedzą
i rozmawiają z gośćmi. Goście nie są anonimowi,
a tego przecież chcemy na wakacjach – chcemy być
kimś ważnym.
Na polskim wybrzeżu brakuje wizji. W Świnoujściu jest 150 metrów pięknej promenady, a obok
w sklepikach sprzedawane są szmirowate pamiątki. Poza tym ogromnym problemem dla turystów
jest brak dobrych restauracji. W trakcie wakacji ani
w Szczecinie, ani nad morzem nie można nigdzie
smacznie zjeść.
Anita Agnihotri: – Przede wszystkim brakuje
smacznej kuchni polskiej. Turysta, który przyjeżdża
do Szczecina nie chce smakować jedzenia hinduskiego lub włoskiego.
Angelo Rella: – Zgadzam się z tym, że brakuje
tradycyjnej polskiej kuchni.
Anita Agnihotri: – Kiedyś obcokrajowcy przyjeżdżający do Szczecina mogli kupić coś ładnego,
lokalnego w sklepach Cepelii. Dziś wszędzie jest
tandeta. W mieście powinna być cała ulica składająca się z małych sklepików, w których można
kupić polskie pamiątki. To dopiero tworzyłoby klimat.
– No tak, nie mamy nawet fast foodów z polską
kuchnią. Zaczynamy podejrzewać, że to Polacy wymyślili pizzę, a Włosi ten pomysł ukradli.
Emma Kusztina: – Zgadzam się: nie ma gdzie
zjeść chociażby porządnego bigosu.
Angelo Rella: – Kiedy pytam się was, dlaczego
nie ma w mieście porządnej polskiej knajpy, słyszę,
że jeśli chcemy zjeść coś tradycyjnego, to zjemy to
w domu. My, Włosi, też robimy w domach makarony, a mimo to chętnie jemy włoską kuchnię w restauracjach.
Anita Agnihotri: – Władze Szczecina, jeśli już
coś wymyślą, to jest to myślenie księżycowe. Można
przecież ze Szczecina zrobić fajne miasto. Są atuty: woda i zieleń. Urzędnicy miejscy wciąż zasłaniają się tym, że nie ma centrum i starego rynku. Ale
równocześnie, zamiast na dwóch-trzech ulicach
zrobić coś atrakcyjnego dla turysty, sprzedają prawie każdy lokal na bank.

Matthias Diekoff:
Niemieccy biznesmeni
mają mało czasu. Urlopem
jest często dla nich
wycieczka do Nowego
Jorku lub weekend w Azji.
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Angelo Rella: – Przez wiele lat była w Polsce komuna. Teraz jest kapitalizm i trzeba zmieniać mentalność ludzi. Niech ludzie otwierają restauracje,
nawet jeśli na początek będą to tylko cztery stoliki. Od roku zachęcam fryzjerki, które mnie strzygą, żeby otworzyły własne studio. Tłumaczę im, że
co miesiąc zarabiają 5 tys. zł, ale w ich kieszeniach
zostaje tylko 890 zł. One się jednak boją pracy na
swoim. Źle postępują, bo nie ma przecież życia bez
ryzyka.
Anita Agnihotri: – Zgadzam się. Proszę spojrzeć, jak w Zakopanem górale robią biznes. Mają swój mały ryneczek, na którym sprzedają serki
i kapciuszki. Wszyscy się cieszą i kupują. W Szczecinie też nie brakuje chałupników. Wystarczy tylko stworzyć im miejsce, np. na placu Orła Białego
i raz w tygodniu robić targ. Tak, żeby mieszkańcy
Szczecina i goście z Niemiec i Skandynawii wiedzieli, że np. w każdy piątek jest wielki targ miejski
czynny od rana do wieczora.
Emma Kusztina: – Szczecin wygląda tak, jakby
wstydził się swojej historii. A przecież właśnie jest
dzięki tej burzliwej historii niezwykle atrakcyjnym
miejscem na mapie Europy.
Angelo Rella: – Mieszkańcy Szczecina nie są
dumni z tego, że są szczecinianami. To my, obcokrajowcy, często jesteśmy bardziej dumni z faktu,
że mieszkamy w Szczecinie.
Anita Agnihotri: – Jeden ze szczecińskich biznesmenów zachęca ludzi, żeby kupowali apartamenty w Dubaju. Ja zaś uważam, że powinniśmy
korzystać z tego, że mamy w pobliżu ogromny Ber-

lin i powinniśmy kusić berlińczyków tym, że u nas
mieszka się spokojnie, pięknie, nad wodą i w otoczeniu zieleni.
Angelo Rella: – Miasto trzeba zmieniać drobnymi krokami. Dziś biznesmeni mówią o wielkich
pieniądzach z Unii Europejskiej, a ja uważam, że
przede wszystkim trzeba mieć pomysły i konsekwencję, żeby je realizować. Trzeba skończyć narzekanie i wziąć się do pracy.
– A może jednak znajdziemy coś pozytywnego?
Emma Kusztina: – Chciałam pochwalić ubiegłoroczne regaty międzynarodowe za świetną organizację. Coś się jednak w Szczecinie udało.
Angelo Rella: – A ja będę do znudzenia powtarzać, że szczecińskie imprezy są wciąż mało promowane.
Matthias Diekoff: – Podam na to przykład. Na
prezentację nowej wizji Szczecina najbliżsi sąsiedzi
– Niemcy nie dostali zaproszenia.
Anita Agnihotri: – Powtórzę się. Władze miejskie zawsze znajdują jakieś wytłumaczenie. Nie
można czegoś zrobić, bo nie ma infrastruktury drogowej. Jeśli Poznań ma targi, to my dawno już mogliśmy mieć w Szczecinie Centrum Konferencyjne. Mamy przecież pod nosem Berlin i Skandynawię. Goście konferencji napędzaliby koniunkturę.
Otwierałyby się nowe hotele i restauracje. Zawsze
musi być coś, co rozkręci resztę. A co mamy na
dziś? Obietnicę Pływających Ogrodów w 2050 roku…
– Dziękujemy za udział w dyskusji.
Fot. robas
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Prezentacje 2008

Usługi dla innowacyjnych
Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie jest pierwszym i na razie jedynym w województwie ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji.
Fundacja uzyskała akredytację Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Akredytacja potwierdza spełnienie wysokich
wymagań PARP odnośnie doświadczenia konsultantów i procedur świadczenia usług zapewniających ich wysoką jakość.
Nowe usługi oferowane są małym i średnim
przedsiębiorcom, którzy poszukują partnerów
w celu zakupu lub sprzedaży nowych technologii,
wymagają oceny potrzeb technologicznych, wdrażania nowych technologii, nowego procesu technologicznego lub usługi.
W ramach nowej usługi konsultanci Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości:
– przeprowadzą audyt technologiczny w przedsiębiorstwie zakończony raportem identyfikującym
kluczowe technologie, potrzeby, bariery i szanse
wraz z rekomendacjami do dalszych działań (audyt
technologiczny to bardzo często element konieczny,
który zwiększa szanse przedsiębiorców przy aplikowaniu o środki z funduszy strukturalnych UE!!!),
– przygotują ofertę lub zapytanie technologiczne,
– pomogą z znalezieniu partnera – dostawcy/nabywcy technologii,
– udzielą porady w procesie podpisania umowy
transferu technologii,
– doradzą, jak pozyskać dotację w ramach funduszy Unii Europejskiej lub przyciągnąć kapitał wysokiego ryzyka na zakup nowej technologii.
Dzięki współpracy Fundacji z Politechniką Szczecińską (Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii) przedsiębiorcy otrzymują
dostęp do bazy danych potencjalnych partnerów na
terenie całej Europy.

Wszystkie etapy usługi proinnowacyjnej świadczone są dla przedsiębiorców bezpłatne i odbywają się z poszanowaniem zasad poufności informacji o przedsiębiorstwie.
Finansowanie innowacyjnych pomysłów
Równolegle Fundacja oferuje przedsiębiorcom finansowanie działalności innowacyjnej
w ramach Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” oraz Funduszu typu Venture – Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „POMERANUS II”.
Pożyczka innowacyjna oferowana przez Fundusz Pożyczkowy „POMERANUS” powinna być
przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycji w zakresie innowacji produktów,
usług, zakupu nowych technologii oraz nowych
środków trwałych. Kwota pożyczki uzależniona jest
od potrzeb firmy oraz jej zdolności do spłaty zadłużenia. Okres spłaty wynosi od 5 do 7 lat w przypadku pożyczek inwestycyjnych.
Oferta Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „POMERANUS II” kierowana jest do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w formie
spółki prawa handlowego przez okres nie dłuższy
niż 3 lata i znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, tj. realizują fazę badań, rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyli.
Inwestowaniem objęte są przedsiębiorstwa w tzw.
fazie zasiewu (kapitał dostarczany będzie na bardzo wczesnym etapie przedsięwzięcia, najczęściej
na zbudowanie prototypu produktu, przeprowadzenie wstępnej analizy rynkowej, przygotowanie
biznesplanu, skompletowanie kadry menadżerskiej) oraz firmy we wczesnym etapie rozwoju, tzw.
start-up-y (faza związana z rozpoczęciem działalności, rozwojem produktu i wstępnym marketingiem pragnących wprowadzić na rynek nowatorskie rozwiązania).
Zapraszamy do współpracy!

Barbara Bartkowiak
prezes Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości

Ośrodek Szkoleniowy
i siedziba
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 0 91 312 92 16
e-mail pfp@pfp.com.pl
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Morze przygody nie tylko nad morzem

Fot. M. Winconek

r e g i o n

i

g o s p o d a r k a

Zachodniopomorskie we Wrocławiu

Panowie na dłużej
zatrzymywali się przy
stoisku, gdzie promowało
się Mielno.

Przez dwa ostatnie dni maja br. województwo zachodniopomorskie zachęcało mieszkańców
Dolnego Śląska, by odwiedzili Pomorze Zachodnie i skorzystali z jego bogatej oferty turystycznej.
30 i 31 maja 2008 r. we Wrocławiu pod hasłem
„Zachodniopomorskie, morze przygody” odbyły
się Dni Województwa Zachodniopomorskiego.
Dopisała pogoda, zaś atmosferę dodatkowo
podgrzewały liczne atrakcje czekające na spacerujących po Rynku mieszkańców Wrocławia i wielu, częstokroć zagranicznych turystów.

Dzieci chętnie układały
puzzle na stoisku stolicy
województwa.
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Fot. M. Winconek

Powrót do przeszłości
– Jestem mile zaskoczony liczbą odwiedzających nas wrocławian. Od otwarcia stoisk przez Rynek przewijają się tłumy – cieszył się Krzysztof
Karczewski z gminy Dziwnów. Na brak zainteresowania z pewnością nie narzekali także wikingowie. Za piękny uśmiech każda wrocławianka

mogła dostać od przystojnego wojownika pamiątkowy wisior. A dzięki prezentacji wyrobów będących rekonstrukcją przedmiotów stosowanych we
wczesnym średniowieczu można się było choć na
chwilę przenieść do czasów naszych przodków.
Ulotki, foldery, mapy, ołówki i smycze do telefonów komórkowych, a dla najmłodszych piłki
plażowe i wiatraki – gadżety promocyjne cieszyły się ogromnym powodzeniem. Mocno oblegane było stoisko powiatu pyrzyckiego. Można tu
było nabyć produkowane w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach mydło przelewickie, wytwarzane ręcznie na bazie wyłącznie naturalnych
produktów. Żeby skosztować przysmaków regionalnych trzeba było stanąć w długim ogonku i wykazać się sporą cierpliwością.
Zespół Szkół Publicznych Radowo Małe
z powiatu łobeskiego zaprezentował minipracownię ręcznego czerpania papieru. Chętnych
do spróbowania swoich sił w tej dziedzinie nie
brakowało. Powiat wałecki kusił zwiedzających
konkursem ze znajomości regionu. Sam burmistrz miasta Zdzisław Tuderek oferował swoją pomoc przy wypełnianiu kuponu konkursowego. Warto było skorzystać z jego podpowiedzi, bo
nagrodą w konkursie był m.in. weekendowy pobyt w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Bukowina” w Wałczu.
Ponętne syreny
Panowie na dłużej zatrzymywali się przy stoisku, gdzie promowało się Mielno. – Często jestem
we Wrocławiu, bo robię tu interesy. Nad polskim
morzem jeszcze nie byłem, ale jeśli rzeczywiście są
u was tak piękne dziewczyny jak te syreny, to na pewno was odwiedzę– śmiał się Kristofer z Niemiec.
Powiat świdwiński, drawski i szczecinecki zaprezentowały się pod odrębnym, wspólnym hasłem: „A może nie nad morze”. Jak bowiem podkreślił marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko podczas oficjalnego
otwarcia Dni Województwa, Zachodniopomorskie to nie tylko morze, ale również wspaniałe jeziora i lasy.
Choć wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Witold Jabłoński zapowiadał, że
poprzez swoje dni województwo chce promować
wydarzenia, a nie gwiazdy, to właśnie artyści pochodzący z naszego regionu wzbudzili duże zainteresowanie na wrocławskim Rynku. Na wieczornych koncertach Reni Jusis pochodzącej z Mielna
czy Kasi Cerekwickiej związanej z Koszalinem,
zjawiły się tłumy fanów.
Kolejne Dni Województwa Zachodniopomorskiego już za rok. Zobaczymy się prawdopodobnie w Berlinie lub Katowicach.
Monika Łysiak
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Rozmowa z europosłem

Los stoczni w rękach rządu
Rozmowa z Bogusławem Liberadzkim, posłem do Parlamentu Europejskiego

Fot. Sylwia Abkowicz
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większej prędkości. Takie odcinki są źle zaprojektowane, wykonane albo jedno i drugie. W takich
przypadkach stawiane są znaki z ograniczeniem
prędkości. Kierowcy tego nie rozumieją i przekraczają tam prędkość. Chcemy wprowadzić obowiązek rejestrowania takich odcinków, ich przebudowy i przyjęcia odpowiedzialności za błędne projekty. Miałoby to dotyczyć dróg transeuropejskich
i krajowych.
Zmierzamy też do podniesienia odpowiedzialności za wykonywany przewóz poprzez zaostrzenie dostępu do zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego autobusowego i autokarowego. Niedawno mieliśmy przecież całą serię
wypadków autokarów w Europie. Regulacje mają
dotyczyć obsady autokarów, czasu pracy, wymogów dotyczących autobusów i ewentualnie odbierania prawa wykonywania przewozów międzynarodowych.
Kolejna sprawa to dostęp do wykonywania zawodu międzynarodowego przewoźnika towarowego. Mamy do czynienia z falą kłopotów takich
firm – gorszą kondycją finansową, dodatkowymi
obciążeniami fiskalnymi. Chcemy mocniej chronić przewoźników, czyli zaostrzyć dostęp dla przewoźników nowych.
– Na czym będą polegały bariery?
– Na zaostrzeniu wymogów udzielania koncesji
i wycofaniu się z licencji przyznawanych automatycznie po spełnieniu wymogów. Jeżeli jest za dużo operatorów, zaczyna się mordercza konkurencja, na co nasze firmy już się skarżą.
– Tego typu decyzje to zawsze dwie strony medalu.
– Tak. Ale dotychczas było bardzo liberalnie i dochodzimy do tego, że firmy będą miały kłopoty ze spłatami leasingu. Rosną gwałtownie ceny paliwa i płace kierowców. Brakuje nam
w Unii Europejskiej ok. 70 tys. kierowców ciężarówek. Jeżeli nadal będzie decydował rynek,
to zaczną się bankructwa. Kto najpierw będzie
bankrutem? Firmy słabsze. Czyli polskie, które
są relatywnie słabsze niż holenderskie czy niemieckie.
– Jak Europa może radzić sobie z wysokimi
cenami paliw?
– Zostaje nam akceptowanie ceny z rynku oraz
ochrona tych, którzy na rynku działają. Z punktu
widzenia cen paliwa niedobrą wiadomością jest
wynik referendum w Irlandii. Traktat reformacyjny postanawia bowiem, że prowadzilibyśmy
wspólną politykę energetyczną obejmującą też
zaopatrzenie rynku europejskiego w paliwo. Występowalibyśmy jako jeden partner w negocjacjach, więc moglibyśmy liczyć na niższe ceny.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał MB

i

„Świat Biznesu”: Trwają rozmowy między stroną polską a Komisją Europejską na temat przemysłu stoczniowego. Jak wygląda sytuacja?
Bogusław Liberadzki: Trwa proces stawiania
w stan natychmiastowej wymagalności zwrotu udzielonej polskim stoczniom pomocy publicznej. Ostateczny termin zgłoszenia stanowiska strony polskiej to 26 czerwca. Do tego czasu powinniśmy wiedzieć, w jakim trybie będzie
przeprowadzana prywatyzacja, kto będzie partnerem inwestycyjnym, znać jego kondycję finansową i wiedzieć, jaki będzie generalny zarys przyszłości stoczni. Jest to niezbędne, żeby
zahamować przygotowania do żądania zwrotu
środków. Sprawa stoczni jest więc w rękach rządu.
– Jakie stanowisko polskiego rządu jest w stanie zaakceptować Komisja Europejska?
– Musi pojawić się inwestor, który jest w stanie zainwestować setki milionów euro, jeżeli mówimy o wszystkich stoczniach. Musi produkować
w stoczniach statki i zmieścić się w europejskich
ramach przemysłu budowy statków. Proces prywatyzacji musi zakończyć się do końca tego roku
kalendarzowego.
– Czy pana zdaniem to się uda?
– Chciałbym, żeby się udało. Ale tutaj do powiedzenia ma dużo rząd i krajowi parlamentarzyści.
– A jeśli się nie uda? Jak wygląda czarny scenariusz?
– Komisja Europejska żąda zwrotu paru miliardów złotych. Ale nie rozważajmy czarnego
scenariusza, który oznacza dziesiątki tysięcy ludzi
bez pracy i wypadnięcie całej gałęzi gospodarki.
– Obecna sytuacja była do przewidzenia od
kilku lat. Dlaczego przespaliśmy ten okres?
– Komisja, w tym bardzo wysoko postawieni
komisarze, ma pretensje, że rządy polskie, zwłaszcza dwa ostatnie, grają z komisją w ciuciubabkę.
Rządy dopiero po wielu naleganiach przedstawiają swoje plany, ale ich nie realizują. Brak nam
świadomości, że gospodarka, przemysł stoczniowy i Unia Europejska są bardzo poważnymi sprawami.
– Czy z tego typu problemami borykają się też
inne kraje?
– Przypadek wyglądający bardzo podobnie do
naszego jest na Malcie. Pomocy publicznej udzielono stoczni, która zatrudnia 1200 osób. Ale pamiętajmy, że Malta jest mniejsza.
– Nad czym pracuje obecnie Parlament Europejski?
– Warto zwrócić uwagę na dyrektywę dotyczącą projektowania dróg z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Na Pomorzu Zachodnim mamy
odcinki dróg, na których samochody wynosi przy
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Czas inwestycji

Od wielu lat porty
w Szczecinie i Świnoujściu
są jednym z największych
pracodawców w regionie.
Coraz częściej postrzegane
są też jako miejsce, z którym
warto współpracować, bo to
się po prostu opłaca.

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel. 091/430-82-20
fax 091/462-34-12
info@port.szczecin.pl
www.port.szczecin.pl
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150 mln złotych – tyle w okresie ostatnich
dwóch lat zainwestował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w portową infrastrukturę. Na wydanie czeka kolejne 300 mln
złotych.
W ubiegłym roku w Szczecinie w bazie kontenerowej na Nabrzeżu Czeskim przeładowano ponad 50 tys. TEU, a to oznacza, że jest ona już wykorzystana w 100%. Roczna dynamika wzrostu
przeładunków w tej grupie ładunkowej w Szczecinie przekracza 30%. W ubiegłym roku zakończona została budowa infrastruktury portowej dla
nowego terminalu kontenerowego przy Nabrzeżu Fińskim. Ma ono długość 240 m i głębokość
10,5 m. Wyposażone jest w rampę ro-ro. Jego
zdolność przeładunkowa szacowana jest na 100
tys. TEU rocznie. Przeładunki na nowym nabrzeżu rozpoczną się już za kilkanaście miesięcy.
Druga zakończona inwestycja to Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne. Z punktu widzenia transportowego zachęca ono korzystnym położeniem geograficznym i oferuje dogodne warunki komunikacyjne firmom, dla których
szczególnie ważna jest optymalizacja obsługi logistycznej strumieni ładunków.
Na Nabrzeżu Słowackim budowany jest nowy
magazyn przeznaczony do składowania ładunków
drobnicowych. Inwestycja będzie gotowa w tym
roku. Natomiast na zapleczu elewatora Ewa powstanie nowy magazyn do składowania zboża.
Kolejne inwestycje portowe są już dokładnie
określone na najbliższe lata. Co ważne, są też na
nie pieniądze. Rozbudowana będzie infrastruktura portowa w południowej części portu w Świnoujściu w celu zwiększenia możliwości obsługi
większych statków. W porcie w Szczecinie powstanie infrastruktura portowa w północnej części półwyspu Ewa. Kolejnym przedsięwzięciem
będzie modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej i kolejowej w portach w Szczecinie
i Świnoujściu.

W Świnoujściu zlokalizowany jest największy polski terminal promowy, jedyny dostosowany do obsługi promów kolejowych. Dziś oferuje 54 odejścia promów tygodniowo, w tym 28
do Ystad, 21 do Trelleborga i 5 do Kopenhagi.
Tymczasem przewoźnicy promowi mają w planach wprowadzenie do eksploatacji nowych jednostek. Dlatego niezbędne są inwestycje w infrastrukturę terminalu
Jako pierwsze modernizacji zostanie poddane stanowisko promowe nr 6. Teraz ma ono zaledwie 140 metrów długości i ze względu na swoje
parametry techniczne służy przede wszystkim jako miejsce postojowe dla promów. Pierwszy etap
modernizacji obejmuje przedłużenie nabrzeża
o 80 metrów do długości 220 metrów oraz wybudowanie galerii pasażerskiej wraz z pomostem
łączącym galerię z promem. Drugi etap modernizacji zacznie się w roku 2013. Powstanie wówczas terminal intermodalny z trzema liniami torów kolejowych, każdy o długości 215 metrów,
w którym będzie można obsługiwać wagony kieszeniowe w technologii lo-lo.
Terminal musi być też przystosowany do obsługi promów o długości przekraczającej 200
metrów. W tym celu wybudowane zostanie nowe
stanowisko promowe nr 1. Będzie miało długości
246 metrów i 12 metrów głębokości technicznej.
Musi być ono gotowe do 2011 roku, bo wtedy
planowane jest wprowadzenie nowych promów
o długości ponad 200 metrów. Jest też szansa,
aby tę inwestycję sfinansować ze środków unijnych. Projekt jest wpisany na listę indykatywną
„Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
Także w Świnoujściu na zapleczu nabrzeża Portowców powstanie elewator o pojemności 45000
ton z przeznaczeniem na składowanie zboża.
W Świnoujściu powstanie jeszcze jedna strategiczna dla kraju inwestycja. To terminal do przeładunku skroplonego gazu LNG. Jego roczna zdolność przeładunkowa wynosić będzie od 3,5 do
8 mld m3 gazu. Koncepcja budowy portu zewnętrznego pozwala na obsługę statków bez ograniczeń
co do ich długości czy szerokości oraz zapewnia dalszą, bezkolizyjną działalność przeładunkową portu
handlowego i ruch statków na torze wodnym Szczecin – Świnoujście. Projekt jest związany z realizacją
rządowej polityki dywersyfikacji dostaw surowców
energetycznych do Polski, w tym budowy terminalu
LNG oraz udostępnienia portu w Świnoujściu dla
statków o zanurzeniu do 13,5 m i długości do 300 m.
Projekt obejmuje budowę nabrzeża statkowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym
etapie realizacji inwestycji wartym około 170 mln
zł powstaną m.in. dwa nabrzeża statkowe. Drugi etap zawiera koncepcje rozbudowy portu zewnętrznego o nowe elementy infrastruktury portowej.
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WFOŚ:
Otwarta kasa na unijne projekty
„Świat Biznesu” rozmawia z Jackiem Chrzanowskim, prezesem zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Ledwie objął pan stanowisko prezesa, a już
nowy zarząd wprowadził istotne zmiany w funkcjonowaniu funduszu.
– Tak. Wprowadziliśmy – moim zdaniem niezbędne – zmiany określające zasady finansowania, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (WFOŚ) jest jednostką suwerenną, niezależną
od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Umożliwia to nam kreowanie polityki finansowania inwestycji odpowiednie do realiów i możliwości
danego regionu.
– Proszę więc o konkrety. Na czym te zmiany
polegają?
– Dotychczas można było ubiegać się o pożyczkę z funduszu w wysokości 50 proc, kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które są uwzględniane
przy sporządzaniu wniosków. Zmieniliśmy to, gdyż
uważamy, że stać nas na to, by pułap dofinansowania podwyższyć do 75 proc. Jest to poziom racjonalny. I to już weszło w życie.
Równie istotną zmianą była zmiana struktury
organizacyjnej biur w Szczecinie i w Koszalinie.
– Wspieracie działania na rzecz ochrony środowiska, a do tego ułatwiacie aplikację funduszy
unijnych.
– Traktujemy takie wnioski jako priorytetowe
i rozpatrujemy je w pierwszej kolejności. Pożyczki
z funduszu często stanowią część wkładu własnego.
Uważam, że taki montaż finansowy jest jak najbardziej wskazany. Beneficjent, który posiada promesę na środki z funduszy unijnych może skorzystać
z naszej pożyczki traktując ją jako uzupełnienie
wkładu własnego w realizacji zadania. Prowadzimy
politykę ukierunkowaną na racjonalne i efektywne
wydatkowanie pieniędzy publicznych.
– Poprosimy o przykłady w tej materii.
– Podam przykłady dwóch naszych inwestycji
sztandarowych. Pierwszą z nich jest program poprawy jakości wody dla Szczecina. Jest to ogromny projekt o wartości 1 mld złotych realizowany
od lat, w którym m.in. uczestniczy WFOŚ i NFOŚ.
Ok. 80 proc. kosztów pokrywane jest z unijnego
Funduszu Spójności. Pozostałe 20 proc. to wkład
własny, w tym m.in. środki z NFOŚ i WFOŚ i kredyt z BOŚ. Część pieniędzy pochodzi od użytkowników czyli mieszkańców Szczecina, bo woda o lepszej jakości musi więcej kosztować. W b. roku nasz
udział w tym programie wynosi 41 mln złotych.
Drugim takim przykładem jest program związany z Parsętą. Jest to równie duży projekt, roz-

lipiec - sierpień 2008

wiązujący ogół spraw gospodarki wodno-ściekowej. Składa się na to budowa kanalizacji, modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody
i modernizacja oczyszczalni ścieków na obszarze
22 gmin w zlewni rzeki Parsęta. Cały program
wart jest również ok. 1 mld złotych. Właśnie tu
zastosowany został montaż finansowy, o którym
mówimy. Środki funduszu wspomagają pieniądze unijne. W tym roku WFOŚ przeznaczy na ten
projekt 11 mln złotych.
– Od ubiegłego roku Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni
rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko.
– Tak, jesteśmy jednostką wdrażającą dla tzw.
I i II osi priorytetowej, czyli na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami.
Nabór w ramach I terminu zakończył się 26 maja. W całym kraju złożono 96 projektów na ponad
2,5 mld euro, z województwa zachodniopomorskiego zgłoszono 8 projektów na prawie 200 mln złotych. Warto przypomnieć, że w ramach tych dwóch
priorytetów w naszym regionie mamy dwa projekty na liście indykatywnej: budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (ok. 300 mln zł) oraz
Zintegrowana Gospodarka Wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. Tak więc początek niezły!
– Mówimy o zmianach szczegółowych. One zaś
są elementem większej całości, czyli strategii.
– Od przyszłego roku zmieniamy strategię konstruowania budżetu. Dotychczasowa strategia funduszu, polegająca na gromadzeniu aktywów na
kontach funduszy, była przedmiotem krytyki. Atakowano nas za to, że na rynku nie ma pieniędzy,
a WFOŚ ściubi pieniądze na kontach.
Wchodzimy przecież w okres decydujący dla wykorzystania funduszy unijnych. Polska zobowiązała
się w traktacie akcesyjnym, że uporządkuje sprawy
związane z gospodarką wodno-ściekową, jakością
wody, ochroną powietrza, gospodarką odpadami.
Musimy te pieniądze uruchomić w ciągu najbliższego czterolecia.
Chcemy więc te pieniądze wypuścić na rynek
i przeznaczyć je – obok środków unijnych – na uporządkowanie wszystkich kwestii związanych z ekologią. Założenia naszego planu na rok 2009 powinny ucieszyć beneficjentów, bo będzie po prostu więcej pieniędzy.
– Dziękujemy za rozmowę.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 SZCZECIN
tel. 091/ 48 615 56, 58, 59
fax 091/ 48 615 57
e-mail: wfosszczecin@inet.com.pl
www.wfos.szczecin.pl
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Cocktail biznesowy
Więcej lotów z Goleniowa

Fot. (robas)

Dyskusja ekspertów branży
morskiej toczyła się wokół
priorytetów gospodarki
morskiej.
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Morskie priorytety
Wokół priorytetów gospodarki morskiej toczyła się dyskusja ekspertów branży morskiej –
naukowców i praktyków, podczas majowej konferencji naukowej „Transport Morski 2008” zorganizowanej w połowie maja w hotelu Radisson
SAS w Szczecinie.
– Jedną z najważniejszych kwestii jest prywatyzacja, jaka dokonuje się w portach – mówił dr
Adolf Wysocki, prezes Stowarzyszenia Biur Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. – Obserwujemy duży potencjał, jeśli chodzi o możliwości przeładunków w terminalach, ale pojawiają się
nowe trudności. Problemem nie jest już sprawna
obsługa statków w portach, lecz transport towarów
z portów, czyli sieć dróg dojazdowych.
W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat, problemem nie jest także brak floty do
przewozu zwiększonej ilości towarów. Na rynku frachtowym, znajduje się odpowiednia liczba
jednostek zdolnych dostarczyć dowolną ilość towarów w każdy zakątek globu.
– Teraz główny nacisk powinien być skierowany
na rozwój intermodalnych łańcuchów transportowych, czyli łączenie różnych form transportu: drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego –
mówił dr Adolf Wysocki.
W naszym regionie ograniczeniem staje się
problem żeglowności Odry i konieczność jej pogłębiania. Niezwykle istotną sprawą jest korytarz
transportowy w oparciu o drogę S3, który powinien być wpisany do europejskiej sieci transportowej. To radykalnie poprawi sytuację Świnoujścia i Szczecina jako ważnych portów na Bałtyku.
Musimy też zadbać o poprawę stanu sieci kolejowych, by prędkość pociągów towarowych była
znacznie większa niż dotąd.
Konferencje zorganizowała Akademia Morska w Szczecinie wraz z Biurem Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Piotr Tolko

Od czerwca zwiększyła się liczba lotów do
Oslo, a w październiku zyskamy kolejne połączenia z Wyspami Brytyjskimi.
Pierwszy do ofensywy ruszył norweski tani przewoźnik Norwegian Air Shuttle. Od 18
czerwca zwiększył z dwóch do trzech liczbę lotów do Oslo.
– Biorąc pod uwagę fakt, że Norwegian latał
do nas jeszcze na początku tego roku samolotami 148-miejscowymi, a w lutym wstawił na trasę
189-miejscowe, to po dołożeniu trzeciego rejsu
liczba miejsc praktycznie się podwoiła – wylicza
Krzysztof Domagalski, rzecznik Portu Lotniczego im. NSZZ Solidarność.
Według szacunków przewoźnika, 60 proc. pasażerów to Polacy pracujący w Norwegii. Zaskoczeniem jest jednak, że z połączenia korzysta
wielu obcokrajowców. – Aż 40 proc. pasażerów
to obcokrajowcy. Sporą grupę stanowią wśród
nich Norwegowie studiujący na PAM.
Lot do Oslo trwa półtorej godziny. Bilety
można kupić już od 120 zł.
Od 30 października częściej będziemy mogli
polecieć do Wielkiej Brytanii. Do obecnych tras
do Londynu (Stansted) i Dublina dojdą wyloty
na dwa kolejne lotniska Londyn – Luton i Bristol. Pasażerów wozić będzie największa tania
linia lotnicza – Ryanair. Irlandzki przewoźnik
już rozpoczął sprzedaż biletów na te połączenia.
Najtańsze bilety (w jedną stronę) do obu brytyjskich portów lotniczych będą kosztować 60 zł.
Miasto Szczecin jest jednym z udziałowców
spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. W bieżącym roku przeznaczyło 3,5 mln zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki. Pieniądze te
przeznaczone będą na rozbudowę pasa postojowego dla samolotów.
W 2007 roku przez lotnisko przewinęło się
ok. 240 tys. pasażerów. Do końca maja tego roku
skorzystało z niego już 145 tys. osób. W tej chwili port obsługuje połączenia do czterech miast:
Warszawy, Dublina, Oslo i Londynu.
Piotr Żelazowski

Fot. (archiwum)
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„Świat Biznesu” przy tym był

Podwoiła się liczba miejsc w lotach do Oslo.
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Fot. Sylwia Abkowicz

W połowie maja przekazane zostało do
użytku środowiskowe Laboratorium Bio- i Nanotechnologii Polimerowych w Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych Technologii (ZCZT). Centrum, które jest konsorcjum
trzech szczecińskich uczelni, główną lokalizację ma w hali technologicznej na Politechnice
Szczecińskiej. Aparaty i urządzenia znalazły
się także w laboratoriach Pomorskiej Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej.
– Wyposażenie laboratorium, na które składa
się 17 aparatów i urządzeń, kosztowało łącznie
5,6 mln złotych – informuje prof. Mirosława El
Fray, dyrektor centrum – z czego 75 proc. (4,6
mln zł) zostało sfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Centrum nastawione jest na dyscypliny polimerowe. Dlatego wśród aparatów, które trafiły na uczelnie, znalazły się urządzenia do
przygotowywania badań, urządzenia badające właściwości materiałów, a nawet całe linie
technologiczne do produkcji materiałów polimerowych.
Zgodnie z założeniami projektu, pracownicy naukowi centrum wykonują liczne analizy i ekspertyzy dla sektora małych i średnich
firm. – Badamy sztywność obwodową rur kompozytowych, które są stosowane przy regeneracji sieci wodociągowych – mówi o aktualnych
zleceniach centrum prof. El Fray. – Badamy
wielkość cząstek różnego rodzaju napełniaczy,
stosowanych w przemyśle farb i lakierów. Kontynuujemy także prace badawcze nad polimerobetonami.
Naukowcy z PAM z kolei w ramach centrum
zajmują się badaniami polimorfizmów genów
DNA, ich izolacją i wyodrębnianiem. W Akademii Rolniczej trwają prace nad polimerowymi mikrokapsułkami i nanokapsułkami, które mają zastosowanie w produkcji nawozów
i w przemyśle spożywczym. W takich kapsułkach można bowiem zamykać dobroczynne
bakterie, a następnie dozować je w jogurtach
lub innych napojach.
(wab)

Pracownicy naukowi centrum wykonują
analizy i ekspertyzy dla sektora małych
i średnich firm.
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Fot. S. Borek

Dobroczynne centrum

Perła rektora Olejniczaka
Piętnaście lat strzeliło Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Huczny jubileusz uczelnia obchodziła w murach Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie. W tym samym miejscu, gdzie kilkanaście lat temu zapadła decyzja o utworzeniu Alma Mater.
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu była
piętnastą uczelnią niepubliczną, która powstała na terenie Polski. Aktualnie uczelnia tworzy
wydział w Berlinie. – Będzie to pierwszy wydział
polskiej uczelni na Zachodzie – mówił podczas
uroczystej akademii prof. Wojciech Olejniczak,
rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
Sala Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pękała tego dnia w szwach.
Na uroczystość przybyli m.in.: wiceprezydent
Szczecina Krzysztof Nowak, przewodniczący
Rady Miasta Szczecina Bazyli Baran i sekretarz Stargardu Marek Kisio. Były władze innych
uczelni niepublicznych w Szczecinie, kadra naukowa Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
i ci, bez których nie byłoby uczelni – studenci
oraz absolwenci.
– Dwadzieścia procent studentów zagranicznych w Polsce, którzy uczą się na kierunkach ekonomicznych, kształci się w Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu – chwalił się rektor Olejniczak.
O krótki bilans szkoły pokusiła się prof. Aneta Zelek, prorektor ds. rozwoju ZSB. – To, co
uczelnia dokonała przez 15 lat, to było budowanie fundamentu dojrzałości – podkreślała prof.
Zelek. – Nasza uczelnia, choć jest jeszcze młoda,
jest już dojrzała.
Uroczystość uświetnił uczelniany chór Avista. Po akademii goście przeszli do restauracji Zamkowa. Były wspomnienia, ale i plany na
przyszłość. – Mimo że pojawia się konkurencja
z kraju, to i tak jesteśmy tutaj najlepsi – mówił
stanowczym głosem prof. Wojciech Olejniczak.
Dzień wcześniej na dziedzińcu szczecińskiego zamku w jubileuszowym koncercie wystąpił
Maciej Silski.
(masz)

Piętnaście lat strzeliło
Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu
w Szczecinie.
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majątkiem itd. – wyjaśnia dr Szostak. – Zadaniem właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw
turystycznych jest tworzenie nowej kultury organizacji, która pozwoli lepiej wykorzystać posiadany kapitał intelektualny. O wartości przedsiębiorstwa turystycznego przesądza bowiem nie
jego majątek, ale przede wszystkim potencjał
ludzki.
(mba)

Fot. archiwum

Kulawe zaufanie

Konferencja zgromadziła
liczne grono naukowców
z Polski i zagranicy.
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Wypoczynek na uczelni
Na trzy dni (28–30 maja) turystyka zdominowała tematy poruszane na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Już po raz piąty Katedra
Zarządzania Turystyką WZiEU pod kierownictwem prof. Aleksandra Panasiuka zorganizowała konferencję dotyczącą m.in. wypoczynku.
O lenistwie jednak nie było mowy. Sprawy, którymi zajęli się uczestnicy dyskusji, należały do istotnych. – Tegoroczna konferencja
dotyczyła problematyki kadr w gospodarce turystycznej – mówi dr Daniel Szostak z Katedry
Zarządzania Turystyką. – Problematyka kadr
w sektorze turystycznym dotyczy nie tylko osób
zatrudnionych w przedsiębiorstwach turystycznych – hotelach czy biurach podróży, a także
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy zajmują się rozwojem lokalnych
i regionalnych rynków turystycznych.
Konferencja zgromadziła liczne grono naukowców z Polski i zagranicy. Do Szczecina
przyjechali pracownicy m.in.: Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Akademii Morskiej
w Gdyni, Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Byli także goście z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana
Franka na Ukrainie i Uniwersytetu Oradejskiego w Rumunii. Do rozmów włączyli się
przedstawiciele biznesu i samorządu terytorialnego.
Naukowcy podczas spotkania sporo miejsca poświęcili efektywnemu współdziałaniu
z personelem. – Chodzi o to, aby personelem kierować, współdziałać z nim, ale nie zarządzać. Zarządzać bowiem możemy firmą, jej

Wiele razy narzekamy na niską jakość obsługi w sklepie czy restauracji. Dzieje się tak
dlatego, że choć żyjemy w gospodarce usługowej, to jako społeczeństwo nie potrafimy
wyzbyć się mentalności doby realnego socjalizmu, kiedy klient był petentem, a kultura
obsługi praktycznie nie istniała. Na temat
usług w Polsce na początku czerwca rozmawiali w Szczecinie naukowcy z całego kraju.
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Usług Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zorganizowały w Szczecinie I Ogólnopolską Konferencję
Naukową pn. „Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości”. Konferencja pokazała, że jest o czym
rozmawiać.
Jakość świadczonych przez polskie firmy
usług pozostawia wiele do życzenia. W kość
dała nam historia. – W gospodarce socjalistycznej kultura obsługi została przerwana.
Klient był petentem – mówił prof. Kazimierz
Rogoziński, kierownik Katedry Usług w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Tymczasem „niemal wszystko zależy od
personelu kontaktowego”. Firmy usługowe
są specyficzne. – Wiele organizacji szczyci się
tym, że posiada certyfikaty jakości, znak ISO
itd. W usługach niekoniecznie musi się to jednak przekładać na jakość obsługi klienta – wyjaśniał prof. Rogoziński.
Nie mniej ważne jest zaufanie. – Usługi to
rodzaj promesy, obietnicy podpartej zaufaniem,
która powinna zostać potwierdzona w realizacji
– wyjaśniał prof. Rogoziński.
I tu kolejna porażka. Poziom społecznego
zaufania w Polsce jest jednym z najniższych
w Europie. – Dwa lata temu przeprowadzone zostały badania zaufania przedsiębiorców
względem siebie. Wynik był porażający. Dziewięć na dziesięć osób nie ufało sobie – podkreślał prof. Piotr Niedzielski, dziekan elekt Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US.
(masz)
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Imprezę zorganizowały Międzynarodowe
Targi Szczecińskie i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki.
Mab

Piknikowi od lat
towarzyszą targi
turystyczne Market Tour.

Fot. M. Berliński

Ofertę szczecińskich biur podróży i firm
z branży turystycznej oraz atrakcje turystyczne
polskich i niemieckich regionów poznali zwiedzający majowy Piknik nad Odrą 2008.
Trzydniowa impreza organizowana w formie festynu przyciągnęła na Wały Chrobrego w Szczecinie ponad 50 tys. osób. Ci, którzy
chcieli zaplanować wakacje, mogli przebierać
w katalogach szczecińskich biur podróży i organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którzy prezentowali się w ramach 17. Targów Turystycznych Market Tour. Do stoisk zapraszały też hotele i ośrodki wypoczynkowe
znad Bałtyku. Swoje atrakcje promowały polskie gminy i przygraniczne powiaty niemieckie.
Nowe kierunki lotów przedstawiły lotniska berlińskie.
Oprócz oglądania stoisk wystawców, zwiedzający mogli wejść do namiotu, w którym odbywał się Festiwal Wyrobów i Kuchni Regionalnych. Spróbować i kupić można było miody, nalewki, pierniki i pierogi z gospodarstw rolnych

Fot. M. Berliński

Turystyczny festyn

Podczas imprezy spróbować można było
swojskich miodów, nalewek i pierogów.

produkujących ekologiczną, tradycyjną żywność.
Jedną z atrakcji pikniku było gotowanie wielkiego gara zupy rybnej po szczecińsku. Łącznie
zespół kucharzy rozdał 10 tys. porcji zupy przygotowanej z 400 kg ryby i 120 kg papryki.
Na wodzie odbyły się pierwsze Szczecińskie
Wyścigi Łodzi Motorowych Amatorów o Puchar Pikniku nad Odrą. Pierwsze miejsce w klasie łodzi z silnikami do 80 KM zajął Marcin
Pawlak, a w klasie łodzi z silnikami powyżej 80
KM Robert Drenikowski.
Część wystawiennicza była jedynie niewielkim elementem całego pikniku, którego centrum stanowiła scena muzyczna. Wielu szczecinian przybyło bowiem nad Odrę, aby pójść
z dziećmi na karuzelę lub napić się piwa pod
parasolem.
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Prezentacje 2008

Dziwnów: Frontem do morza
„Świat Biznesu” rozmawia z Krzysztofem Kozickim, burmistrzem Dziwnowa.

GMINA DZIWNÓW
72-420 Dziwnów
ul. Szosowa 5
tel. (0-91) 32 75 163
fax (0-91) 32 75 164
e-mail: um@dziwnow.pl
internet: www.dziwnow.pl
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– Został pan wybrany na stanowisko burmistrza ponad rok temu. Proszę więc powiedzieć
nam na początek o najważniejszych zamierzeniach inwestycyjnych w gminie.
– Po roku mojego urzędowania powstał projekt wstępny budowy promenady w Dziwnowie.
Uważam bowiem, że taka nadmorska promenada widokowa z prawdziwego zdarzenia powinna
stać się głównym elementem infrastruktury turystycznej. Ogłosiliśmy już przetarg na projekty
szczegółowe i na jej budowę. Planujemy rozpoczęcie budowy promenady jeszcze w tym roku.
Nowa promenada o długości 1,8 km przebiegać będzie przez całą długość Dziwnowa od ul.
kpr. Koniecznego poprzez osiedla rybackie do
ul. Przymorze. Jej wygląd będzie nawiązywać do
architektury lat dwudziestych przedwojennego
uzdrowiska Dievenow: lampy, ławki, poręcze oddawać mają klimat tamtych lat. Na promenadzie
znajdzie się także kilka tarasów widokowych.
Promenada przyczyni się do znaczącej poprawy wizerunku gminy Dziwnów. Jest ona bowiem pewnego rodzaju salonem miejscowości
nadmorskiej. Zapewniam, że nasza promenada będzie ładniejsza od przedwojennej. Koszt
promenady wyniesie 6 mln. Zaczniemy ją budować pod koniec roku. W pierwszej fazie wybudujemy odcinek centralny od ul. Parkowej
do ul. Reymonta. Całość zamkniemy w ciągu
trzech lat.
Jestem już po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim i złożymy wniosek o dofinansowanie tego projektu z funduszy unijnych.
– A co jeszcze prócz promenady wykonacie na
rzecz turystów?
– Między ul. Parkową a ul. Reymonta mamy
przepiękny park, który odwiedzany jest przez
wielu turystów. Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu zagospodarowania terenu parkowego wraz z budową muszli koncertowej.
Nosimy się także z zamiarem wybudowania nabrzeża od strony morza. Jest to czterystumetrowy odcinek pomiędzy mostem a basenem zimowym portu Dziwnów. Będzie to nabrzeże zarówno dla żeglarzy, jak i dla obsługi
ruchu turystycznego. Myślimy w związku z tym
o uruchomieniu żeglugi morskiej z Dziwnowa do
Bornholmu od maja do września tak, jak to ma

dziś miejsce w Świnoujściu czy też w Kołobrzegu.
Tu też skorzystamy z unijnych środków.
Powstaje również projekt budowy centrum
sportowo-rekreacyjnego w Dziwnowie w parku
między ulicami: kpr. Koniecznego oraz Wybrzeża Kościuszkowskiego.
– Rozpoczyna się już sezon letni. Na jakie wydarzenia zaprosi pan naszych Czytelników?
– Przede wszystkim na Festiwal Gwiazd Sportu, który odbędzie się w połowie sierpnia. W tym
roku zapowiedzieli swój przyjazd tacy wybitni sportowcy, jak: Tomasz Adamek, Zenon Jaskuła, Józef Łuszczek, Tomasz Wójtowicz i Ryszard Bosek. W trakcie tegorocznej imprezy odsłonimy kolejne repliki medali olimpijskich na
specjalnych postumentach w dziwnowskiej Alei
Gwiazd Sportu.
Nie mniej ważną imprezą będzie też wrześniowy Międzynarodowy Sejmik Klubów Olimpijczyka i Rad Regionalnych PKOl z udziałem
medalistów olimpijskich z Polski, Szwecji i Niemiec w naszej hali sportowej pod hasłem „Pekin
– Dziwnów – Londyn”.
Zapraszamy ponadto do korzystania z wielu
imprez letnich i występów gwiazd estrady, a także z rejsów po Zalewie Kamieńskim i morzu statkami flotylli dziwnowskiej „Victoria” i „Korsarz”
będących replikami okrętów pirackich.
W Międzywodziu z kolei są doskonałe miejsce do korzystania z uroków windsurfingu. Z jednej strony szeroka, czysta plaża, z drugiej doskonałe warunki atmosferyczne.
– Turystów przyciąga też zawsze dobry stan
dróg. A droga 102, która przebiega przez Dziwnów nie jest w najlepszym stanie.
– Jest w stanie krytycznym. W wyniku moich
działań Rada Miejska podjęła niedawno decyzję o sfinansowaniu remontu tej drogi wraz z odwodnieniem. W tym roku zostaną też zbudowane dwa ronda: pierwsze na wysokości pomnika
przy wjeździe z Dziwnówka i drugie przy moście.
Będą one wybudowane dzięki funduszom unijnym.
– Ale myślicie też o kolejce wąskotorowej dla
turystów.
– Chcemy z wójtem Rewala podpisać porozumienie w sprawie rozbudowy kolejki wąskotorowej z Pobierowa przez Łukęcin, Dziwnówek do
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Dziwnowa. Spowoduje to lepszą komunikację
między naszymi gminami i wygodę dla turystów,
którzy przyjeżdżać będą kolejką do nas, gdzie
przesiądą się na statki tzw. białej floty. Oprócz
niej warto mówić i o innych inwestycjach w gminie Dziwnów, które przysporzą nam zarówno
sporego zysku, jak i rozgłosu.
– Jakie jeszcze inne inwestycje są planowane?
– Szykuje się też w gminie duża inwestycja
hotelowa. Przy ul. kpr. Koniecznego powstanie
potężny apartamentowiec na 350 apartamentów, który buduje inwestor z Poznania. Ponadto
w porozumieniu z tą firmą, chcemy w ciągu najbliższych dwóch – trzech lat wybudować molo na
wysokości ul. Słonecznej.
Mamy także potężny teren 40 hektarów po
jednostce wojskowej. Ten teren był terenem specjalnym. W styczniu przyjęte zostało przez Radę
Miejską studium uwarunkowań, zaś plan zagospodarowania przestrzennego będzie niebawem
przyjęty. Co więcej, teren ten jest gotowy do budowy.
Planowane jest przekopanie kanału zarówno od strony zalewu, jak i od strony rzeki Dziwnej. Jest zainteresowanie ze strony inwestorów,
w tym m.in. hiszpańskich. Możemy sprzedać teren i wyegzekwować w ciągu najbliższych lat budowę naszej koncepcji, czyli budowę hoteli, domów wypoczynkowych i basenów.
Tu już wchodzą w grę pieniądze rzędu 100 –
150 mln złotych, zaś budżet gminy liczy 17 mln
zł. Po zagospodarowaniu i sprzedaniu tego terenu w gminie można będzie zrobić wszystko!
– Gmina liczy ponad 4200 osób. Co się robi
dla mieszkańców?
– Na terenie przyległym do szkoły podstawowej był pasaż handlowy, który prezentował się
strasznie. Podzieliliśmy ten teren na 14 działek.
Po przetargu ograniczonym dla mieszkańców
gminy Dziwnów – 13 działek przydzielono dzierżawcom. Wskażemy, jakie obiekty mogą tam powstać.
Budowanie infrastruktury w gminie jest wyjściem w stronę mieszkańca. Po wybudowaniu takiej infrastruktury w sezonie właściciel pensjonatu będzie czerpał znacznie wyższy zysk niż dotychczas.
– Ale gmina to nie tylko sam Dziwnów.
– W przyszłym roku planujemy wykonanie
projektu dotyczącego wyremontowania promenady w Międzywodziu. Została ponadto opracowana koncepcja centrum sportowo-rekreacyjnego dla Międzywodzia (ul. Zatoczna), gdzie będą znajdować się boiska wielofunkcyjne, boiska
do gry w tenisa, place zabaw oraz miejsca służące organizacji imprez masowych z miejscami
parkingowymi. Wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią

sztuczną przy ul. Zatocznej został już złożony jako część budowy centrum.
W b. roku rozpoczęto także remont pirsu
w Międzywodziu, który nie był remontowany od
czasu drugiej wojny światowej. W I fazie przeprowadzono remont części podwodnej, zaś jeszcze w tym roku ruszy II etap remontu pirsu, tym
razem z modernizacją oświetlenia, oczepu oraz
polerów cumowniczych. W ramach tej modernizacji wybudowana zostanie ścieżka bosmańska
i parking.
Zainicjowaliśmy także budowę kanalizacji
deszczowej. Pierwsze odcinki w gminie Dziwnów
są planowane w celu etapowego odwodnienia
miejscowości. Zlecono już wykonanie projektu
odwodnienia ul. Szkolnej w Międzywodziu. Będzie tam główny kolektor zbiorczy wód opadowych dla części północnej Międzywodzia.
– A co się zmieni w Dziwnówku i Łukęcinie?
Nie zapominamy też i o pozostałych miejscowościach gminy: Dziwnówku i Łukęcinie.
W pierwszym roku sprawowania przeze mnie
funkcji burmistrza Dziwnowa rozpoczęto budowę świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnówku. Zakończenie prac na
tym obiekcie planowane jest na sierpień 2008 r.
Wykonany został ponadto projekt budowy stanicy kajakowej w Dziwnówku wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy poprzez budowę boiska z nawierzchnią naturalną. Obok
znajdzie się boisko do gry w piłkę plażową, plac
zabaw oraz ścieżka edukacyjna. Jeśli chodzi zaś
o Łukęcin, zainicjowałem zagospodarowanie
terenu na zieleniec z placem zabaw oraz miejscem parkingowym przy budynku poczty w tej
miejscowości. Projekt będzie wykonany jeszcze
w tym roku. Z mojej inicjatywy remontowanych
jest także wiele dróg w na terenie całej gminy.
– Dziękujemy za rozmowę.

Z E CZYNNE NON STOP
lipiec - sierpień 2008

19

p r o m o c j a

Prezentacje 2008

Aquamarina:
Wypoczynek w najlepszym stylu
ze specjalnych ofert kredytowych, przygotowanych przez renomowane banki.
Osiedle jest położone tylko 150 metrów od
plaży. Plaży, która dodajmy w tej części Międzyzdrojów jest najszersza, a zatem najpiękniejsza. – Osiedle jest znakomicie położone w zwartym kompleksie leśnym, w pierwszej linii od morza.
Tylko wydma i plaża dzieli nas od brzegu – wyjaśnia prezes Stanisław Sapała. I dodaje: – Mieszkańcy Aquamariny będą mieli tylko 15 minut drogi
spacerem do centrum letniego kurortu, a jednocześnie gwarancję ciszy, spokoju i niezatłoczoną plażę w bezpośrednim sąsiedztwie. Dla maksymalnego zadowolenia mieszkańców osiedla Aquamarina zejście na plażę powstanie na wysokości działki
– dodaje.
Atrakcji nie zabraknie także na terenie
osiedla. SPA na europejskim poziomie, całoroczny kompleks rekreacyjno-basenowy –
to już brzmi kusząco, choć to dopiero początek tego, co inwestor proponuje swoim klientom.
Oaza spokoju wtopiona w majestatyczne
korony drzew, szum morskich fal po otwarciu
okna sypialni i śniadanie na skąpanym słońcem tarasie – tak już za dwa lata będą wyglądały wakacje właścicieli apartamentów na osiedlu
Aquamarina w Międzyzdrojach. W kurorcie
rozpoczęła się jedna z największych inwestycji
deweloperskich na wybrzeżu zachodnim: budowa nowoczesnego, wygodnego i jednocześnie
bezpiecznego osiedla.

MARINA INVEST Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 5B. lok. 5
01-651 Warszawa
Bliższe informacje:
Biuro w Międzyzdrojach:
ul. Kolejowa 2 - budynek PTTK
tel.: (+48) 91/ 32 82 828
fax: (+48) 91/ 32 82 828 oraz
tel.: (+48) 22/832 29 43
www.aquamarina.pl, e-mail: biuro@
aquamarina.pl
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Morze na wyciągnięcie ręki
Na powierzchni ok. czterech hektarów powstanie wymarzone miejsce wypoczynku dla całej rodziny. Przy u. Gryfa Pomorskiego 80 w Międzyzdrojach zostanie wybudowanych 438 nowoczesnych apartamentów.
– Osiedle Aquamarina będzie łączyć w sobie
dwie, z pozoru tylko sprzeczne – cechy: ekskluzywność i dostępność. Nasze osiedle będzie nowoczesne, a oferta cenowa konkurencyjna – mówi Stanisław Sapała, prezes spółki Marina Invest prowadzącej inwestycję.
Ceny apartamentów kształtują się od 11 do 14
tys. złotych za metr kwadratowy. Inwestor zapowiada, że klienci będą mogli również skorzystać

Bezpiecznie i komfortowo
Budowa osiedla Aquamarina rozpocznie się
w drugiej połowie czerwca br. – W cenie apartamentów znajdą się nie tylko balkony i tarasy, ale
także miejsca postojowe – podkreśla prezes.
Pierwsze mieszkania wykończone w standardzie „pod klucz” będą gotowe już w pierwszym
półroczu 2010 r. – Będziemy oddawać mieszkania z gotową stolarką wewnętrzną, podłogami oraz
urządzoną całkowicie łazienką i kuchnią. Wykończenia apartamentów będą na wysokim poziomie
– zapewnia Stanisław Sapała.
Dzięki temu, że do każdego apartamentu będzie przypisane miejsce parkingowe w podziemnym garażu, na terenie osiedla nie będzie ruchu
samochodowego. – Poprawi to nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwiększy także komfort mieszkania w apartamentach usytuowanych
na niższych kondygnacjach – dodaje prezes Marina Invest.
– W ostatnim etapie inwestycji wybudujemy zespół rekreacyjno-basenowy, w tym z basenem zewnętrznym dla dzieci i centrum SPA. Dużą część
działki – blisko 1 hektar – pozostawiliśmy zalesioną, tak aby powstał własny park leśny z urządzeniami zabaw dla dzieci i małą architekturą – mówi
prezes Sapała.

lipiec - sierpień 2008

Drugi całoroczny basen znajdzie się w budynku
centrum rekreacji i SPA. Planowana bogata oferta
SPA oraz zabiegi na wysokim europejskim poziomie powinny sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających miłośników odnowy biologicznej. – Praktycznie cały urlop będzie można spędzić
w kompleksie – dodaje prezes. – Będą tam restauracje, kawiarnie, sklepiki i sala konferencyjna.
Frajdę będą mieli także najmłodsi mieszkańcy osiedla. Własne miejsca zabaw i hasanie na
świeżym powietrzu bez strachu przed nadjeżdżającym samochodem, na pewno przypadnie dzieciom do gustu, a rodzicom pozwoli na bezstresowy wypoczynek.
Sprawy praktyczne nie bez znaczenia
– Przewiduje się, że nasi klienci, poza pobytem wakacyjnym nad morzem, będą mogli również oddać swoje apartamenty w naszą administrację – mówi prezes Sapała. – Planujemy prowadzić wynajem tych apartamentów w imieniu
naszych mieszkańców. W ten sposób apartamenty będą „pracować” na swoje utrzymanie – dodaje
Stanisław Sapała.
Osiedle będzie dostępne przez cały rok, bowiem w apartamentach będzie utrzymywana stała temperatura powietrza, będzie w nich zawsze
miło i ciepło.
Do kogo skierowana jest oferta Osiedla
Aquamarina? – Ofertę naszą kierujemy nie tylko
do Polaków, ale również do naszych zachodnich
sąsiadów, Niemców. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jadąc z południa Polski do Międzyzdrojów –
korzystając z autostrad po stronie niemieckiej, już
po pięciu godzinach jest się na miejscu – odpowiada Stanisław Sapała. – Wychodzimy również naprzeciw potrzebom klientów skandynawskich.

lipiec - sierpień 2008

Marina Invest Sp. z o.o. jest spółką z Grupy
Sabe Investments (www.sabe.com.pl), dewelopera działającego aktywnie na rynku warszawskim. Inwestycje zrealizowane przez Sabe Investments to m.in. wybudowanie ekskluzywnego
osiedla apartamentowego „SONATA” nad Jeziorem Kamionkowskim w Warszawie. Dwie inne inwestycje warszawskie spółki to „Rezydencja Saska” i „Rezydencja Sienna” w samym sercu stolicy.
Punkt informacji i sprzedaży apartamentów
na osiedlu AQUAMARINA znajduje się w centrum Międzyzdrojów w budynku PTTK. W wakacje będzie także otwarte biuro informacyjne
na terenie budowy.
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Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Technologiczne Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Badania Właściwości Materiałów
Świadczy kompleksowe usługi w zakresie doboru materiału, doboru parametrów obróbki cieplnej i powierzchniowej oraz
oceny przyczyn zniszczenia części maszyn i urządzeń, a w szczególności:
1. doboru technologii obróbki powierzchniowej i cieplnej elementów metalowych pracujących w warunkach obciążeń
mechanicznych i korozyjnych,
2. wykonania obróbek powierzchniowych małych serii elementów (azotowanie i pochodne)
3. oceny żywotności oraz przyczyn zużycia i zniszczenia elementów metalowych,
4. badań materiałowych takich jak:
a) badanie składu chemicznego (atesty materiałowe) i fazowego materiałów metalowych,
b) badanie zmienności składu chemicznego na grubości warstwy powierzchniowej (głębokość odwęglenia, warstw
dyfuzyjnych itd.)
c) badanie twardości i rozkładu twardości w zakresie obciążeń mikro i makro,
d) badanie struktury metalograficznej i ocena stanu obróbki cieplnej,
e) badanie właściwości eksploatacyjnych takich jak odporność korozyjna (badania w komorach klimatycznej
i solnej, badania potencjometryczne) oraz odporności na zużycie,
f) ocena właściwości stereometrycznych powierzchni przed i po procesie eksploatacji.

Spektrometr GDOS do oznaczania składu chemicznego materiałów

Stanowisko do wytwarzania powłok metodą PVD

Stanowisko do obróbki cieplno-chemicznej

Pracownia badań mikroskopowych i pomiaru twardości

Kontakt:
Politechnika Szczecińska
Instytut Inżynierii Materiałowej
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
tel./fax +48 91 449 46 98
mail: baranops@ps.pl • www.tl-ip.ps.pl

lipiec - sierpień 2008
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Stargard otwarty na inwestycje
• SPP to zwolnienia w podatkach lokalnych do
5 lat,
• Wielkość poszczególnych działek inwestycyjnych można odpowiednio dostosować do potrzeb przedsiębiorcy,
• Nieruchomości wyposażone są w infrastrukturę techniczną, posiadają obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego,
• Stargard to sprawna i kompleksowa obsługa
inwestora oraz możliwość szybkiego sfinalizowania transakcji.

www.stargard.pl

Biuro Funduszy Europejskich
i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Czarnieckiego 17
tel.+48 91 578 33 73
tel./fax +48 91 578 31 68
a.kocikowski@um.stargard.pl
Stargardzka Agencja
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
(biurowiec ZNTK)
tel. +48 91 834 90 88
fax. +48 91 834 90 98
e-mail: sarl@sarl.pl
www.sarl.pl
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Stargard Szczeciński to trzecie co do wielkości, liczby mieszkańców i potencjału gospodarczego miasto województwa zachodniopomorskiego. Stargard Szczeciński zajmuje powierzchnię
4810 ha i ma około 70 tys. mieszkańców. Położony
jest nad rzeką Iną w odległości 40 km od granicy
państwa, 36 km od Szczecina, 180 km od Berlina
i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu.
Stargard Szczeciński jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto prowadzi 98 km dróg,
w czym 30 km dróg lokalnych. Zbiega się 5 linii
kolejowych, z czego najważniejsze to połączenia
ze Szczecinem, Poznaniem i Gdańskiem. W odległości 40 km od Stargardu znajduje się port lotniczy Goleniów. Dogodne połączenia z Berlinem
ułatwiają komunikację lotniczą z całym światem.
Stargard to doskonałe miejsce dla ulokowania różnorodnych przedsięwzięć o charakterze
gospodarczym. Każdy potencjalny inwestor zostanie tutaj życzliwie przyjęty i poinformowany
o możliwościach inwestowania na terenach parku. Władze Stargardu Szczecińskiego oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego gwarantują wszelką pomoc formalnoprawną oraz otwartość w kontaktach z inwestorami.

Stargardzki Park Przemysłowy jest położony w północno-zachodniej części miasta i zajmuje obszar 150 ha. Stargardzki Park Przemysłowy jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10 poprzez nowo wybudowane
rondo „15 Południk”, umożliwiające dojazd do
terenów parku bez konieczności wjeżdżania do
centrum miasta. Park jest położony blisko drogi krajowej nr. A3 Gorzów – Poznań, autostrady E 65 do Świnoujścia oraz autostrady A6 do
Berlina.
SPP usytuowany jest w sąsiedztwie torów szlakowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne. Bocznica kolejowa znajduje się bezpośrednio
w Parku Przemysłowym.
Na terenie parku znajdują się obszary zabudowane obiektami przemysłowymi oraz tereny
niezabudowane, przygotowane dla nowych inwestycji.
Kadra pracownicza
• Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza,
• Doskonałe opinie pracodawców,
• Wysoka kultura techniczna,
• Dobre przygotowanie zarówno teoretyczne,
jak i praktyczne,
• Elastyczność zmiany kwalifikacji przez pracowników,
• Dzięki kursom organizowanym przez Urząd
Pracy istnieje możliwość wyszkolenia pracowników zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

Dlaczego Stargard?
• Doskonałe położenie geograficzne – w zachodniej części Polski, blisko granicy z Niemcami, zaledwie 180 km od Berlina,
• Duży potencjał wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
• Świetne rozwiązania komunikacyjne, skomunikowanie terenów Stargardzkiego Parku
Przemysłowego z drogą krajową numer 10 i torami szlakowymi PKP,

lipiec - sierpień 2008
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Telewizja od nowa
Cyfrowa Platforma Espol HDTV – dzieło szczecińskiej firmy Espol łączy telewizję HD, radio, komputer, nagrywarkę i odtwarzacz DVD, odtwarzacz
MP3, telefon i konsolę do gier.
Espol jako pierwszy na rynku szczecińskm oferuje dostęp do programów telewizyjnych i materiałów wideo w jakości high definition (HD). Na liście
programów w tej technologii znajdują się, oprócz
najpopularniejszych, m.in. Polsat Sport HD z meczami Euro 2008, a wkrótce National Geographic
HD i Filmbox HD.
Telewizyjna podróż w czasie
Jednak Cyfrowa Platforma Espolu to znacznie
więcej niż bogaty wybór kanałów TV. Dzięki temu, że sygnał dostarczany jest przez internet za
pośrednictwem światłowodów, a programy rejestrowane są na serwerach Espolu, możliwe będzie
dowolne cofnięcie wybranego przez użytkownika
kanału i obejrzenie np. odcinka serialu nadawanego tydzień wcześniej lub pierwszej połowy meczu, na którą nie zdążyliśmy. Funkcję tę uzupełnia
elektroniczny program telewizyjny, który pozwala
widzowi na tworzenie własnej listy interesujących
programów.
– Przyszłość telewizji to oglądanie programów i filmów w taki sposób jak w serwisie You Tube. Umożliwimy wyszukanie interesujących nas pozycji w programie bez ograniczeń czasowych przy banalnie prostej
obsłudze – wyjaśnia Krzysztof Dżus, dyrektor działu
marketingu firmy Espol. – Nasza platforma cyfrowa
zastąpi domowe nagrywarki.
Na życzenie choćby pizza
Espol proponuje abonentom wideo na żądanie. Jednak w odróżnieniu od innych platform cyfrowych, tutaj klient widzi na ekranie swoje saldo,
które zmienia się w czasie rzeczywistym wraz z zamawianiem kolejnych filmów. Pod koniec miesiąca
opłata za obejrzane filmy może zostać doliczona do
rachunku.
– W ten sam sposób możemy oferować inne
usługi na życzenie – przedstawia zalety systemu
Krzysztof Dżus. – Wyobraźmy sobie na przykład, że

Klient Espolu na ekranie telewizora może nie
tylko oglądać programy i materiały jakości HD,
ale również bez udziału komputera przeglądać
strony internetowe.
zamawiamy przez menu na ekranie telewizora pizzę, której cena doliczona zostanie do rachunku za
telewizję.
Tego typu usługi możliwe są dzięki temu, że sygnał transmitowany jest przez internet, a nie przez
satelitę. To umożliwia przesyłanie informacji od
abonenta do operatora (podobnie jak przez zwykły
komputer).
Komputer w salonie
Za pomocą pilota lub bezprzewodowej miniklawiatury klient Espolu może na ekranie telewizora
bez udziału komputera przeglądać strony internetowe. Mało tego. Po powrocie z wakacji będziemy
mogli założyć sobie galerię zdjęć z plaży i pokazać
ją rodzinie na ekranie telewizora. Jeszcze w tym roku firma zapowiada dostęp do komunikatora typu
gadu-gadu oraz funkcję tablicy z wiadomościami,
które domownicy będą mogli sobie nawzajem zostawiać.
Natomiast już teraz z pilotem w ręku na ekranie telewizora podłączonego do sieci Espolu można
czytać gazety – „Kurier Szczeciński”, „Gazetę Wyborczą” czy „Newsweek”.
Espol cały czas poszerza ofertę internetowych
i tradycyjnych stacji radiowych, których można słuchać za wciśnięciem przycisku na pilocie.
Co ważne, do wszystkich usług i opcji mamy łatwy dostęp dzięki przejrzystemu, kolorowemu menu.
Innowacje ze Szczecina
Szefowie Espolu myślą już o rozwoju ogólnopolskim. Mają też ambitne plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury światłowodowej oraz dalszego
rozwoju platformy cyfrowej, której potencjał rozwoju jest niemal nieograniczony.

Espol Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23
70-463 Szczecin
tel. 091 333 33 33
www.espol.com.pl

Espol jako pierwszy na
rynku szczecińskim oferuje
dostęp do programów
telewizyjnych i materiałów
wideo w jakości high
definition.
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Na przekór

Odezwa do narodu polskiego

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

Rodacy !
Jako wybitny analityk polityczny, zwracam się
do Was bezpośrednio, ponad głowami tzw. Decydentów. Polska BUKSUJE. Władza w Polsce została podzielona przez atrakcyjnego Kazimierza
na „cieniasów” i, co jest naturalnym dopełnieniem
do pełnego zbioru – przeze mnie – na „grubasów”.
Do cieniasów dołączył atrakcyjny Kazio i stał się
tak cienki, że niewidoczny. Tzw. „języczek uwagi”
też lewakuje na jałowym biegu a ostatnio Napiera… na manualną skrzynię biegu, myśląc, że to automat. Buksowanie i jałowy bieg odbywa się na pełnym gazie, co powoduje zanieczyszczenie środowiska i nadmierne zużycie benzyny, przez co rosną jej
ceny i tym samym inflacja. W tej sytuacji Pan Prezydent zna tylko jedno słowo: weto.
Ale i tak nie ma co wetować, bo nie ma ustaw,
i dobrze, bo im mniej Parlament pracuje tym
mniej psuje dobrego prawa.
Społeczeństwo też ma ulubioną rozrywkę –
odrzucanie reform.

1. Reformę służby zdrowia odrzucają związki
lekarzy i pielęgniarek.
2. Reformę oświaty – nauczyciele.
3. Reformę nauki – profesorowie.
4. Reformę (prywatyzacyjną) poczty – listonosze.
5. Wprowadzenie euro (€) na Euro 2012 –
Narodowy Bank Polski.
6. Traktat lizboński z protokołem brytyjskim –
tylko sam Pan Bóg wie, kto odrzuca.
7. Podatek liniowy – PSL.
8. Itd., itd., itd.
W tej sytuacji czekają nas lata marazmu,
dreptania i spektakl, gdy wyprzedzi nas za chwilę Bułgaria i Rumunia! I tylko Kulesza znowu
namiesza ze zbędną reformą metropolitarną.
Acha, jesteśmy też świadkami cudu – stoczniowcy chcą się prywatyzować, a wcześniejsi ich ratownicy (a kto to?) ukryli się w mysich dziurach.
Po prostu dramat!
Wojciech Olejniczak

Rozważania na czasie

Magna res Szczecin

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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Przed trzydziestu laty, przy
okazji stażu naukowego na Uniwersytecie w Zurychu, odwiedziłem też pobliski Rapperswil. Po
raz pierwszy wówczas na kolumnie ustawionej przed tamtejszym
Muzeum Polskim zobaczyłem
sławny, dumny napis: „Magna
res libertas” (Wolność to wielka
rzecz – dop. red.).
Niedługo znowu kolejny 5
lipca – data tak ważna dla polskiego Szczecina. Wielka rzecz
Szczecin… Od wielu lat dyskutujemy i spieramy się o Szczecin.
Wydaje się, że formułując kolejne diagnozy, prognozy i programy rozwoju naszego miasta
powinniśmy uwzględniać następujące spostrzeżenia o charakterze metodologicznym: (1) przeszłość jest ciekawa i ważna, ale
zdecydowanie ważniejsza jest
przyszłość; (2) przewidywanie
jest współcześnie wyjątkowo złożone, żyjemy bowiem w czasach
wysokiego poziomu niepewności

i ryzyka; (3) jako miasto jesteśmy
tylko częścią większej całości, na
bieg wielu zdarzeń nie mamy
bezpośredniego wpływu („tyrania status quo”); (4) u źródeł
obecnego stanu Szczecina znajduje się wiele różnych przyczyn:
obiektywnych i subiektywnych,
ekonomicznych i pozaekonomicznych, „twardych” i „miękkich”; (5) ogromną rolę w rozwoju gospodarczym miasta powinny i mogą odegrać elity oraz
lokalni liderzy; (6) w mieście
mieliśmy niekiedy do czynienia z
zaniechaniami, skłóceniem środowisk, dekompozycją, partykularyzmami; (7) przyszłość miasta (i całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego) zależy
głównie od kondycji gospodarki, ale też od stanu i stylu polityki, poziomu rozwoju edukacji,
nauki, kultury, a także od mediów; (8) nie istnieje panaceum
na szybki (natychmiastowy) rozkwit miasta, potrzebny jest na-

tomiast długotrwały, systematyczny, inteligentny wysiłek; (9)
ogromną rolę w rozwoju miasta
odgrywa i odgrywać będzie tzw.
kapitał ludzki oraz społeczny
(kulturowy), potrzebne jest więc
pobudzanie pozytywnego myślenia i wiary w sens pracy na rzecz
miasta; (10) niezbędny jest „consensus szczeciński” – mobilizacja wszystkich sił i ośrodków na
rzecz rozwoju Szczecina. Tylko
tyle, czy aż tyle?
Potencjalnie w rachubę
wchodzą trzy scenariusze rozwoju gospodarczego Szczecina
w latach 2008–2013: A – scenariusz szybkiego rozwoju (ekspansja, rozkwit), B – scenariusz umiarkowanego rozwoju, C – scenariusz stagnacji. Za
najbardziej
prawdopodobne
uznać można scenariusze A i B.
Szanse ich realizacji związane
są głównie z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
na lata 2008–2013.
Miasto Szczecin z obecnej
perspektywy uznać można za
miasto „budzące się z letargu”,
które w ostatnim czasie podjęło
wyraźne wysiłki na rzecz „ucieczki do przodu”. Magna res Szczecin… Może tym razem…
Stanisław Flejterski
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Biznes bez iluzji

Pieniądze szczęścia nie dają

Dr hab. Aneta Zelek, profesor
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju,
dyrektor generalny Centrum
Rozwoju Biznesu ZPSB

Louis Aragon – francuski
prozaik twierdził, że „...Pieniądze są tylko środkiem do tego,
by móc przestać myśleć o pieniądzach”. No cóż – ja muszę o nich
myśleć. Niestety, po ostatnim
roku na polskim rynku kapitałowym takich jak ja jest wielu.
To już blisko rok, odkąd giełda
przynosi same rozczarowania.
Inwestorzy nadaremno oczekują powrotu dobrych, zwyżkujących notowań. Tymczasem polska giełda pulsuje tętnem giełd
europejskich, giełdy amerykańskiej i giełd azjatyckich, skąd
importujemy kiepskie nastroje.
I choć byk (symbol hossy) usiłuje walczyć z niedźwiedziem
(symbolem bessy), to jednak
zwycięża ten ostatni.
Nie ma też dobrych wieści dla
dusigroszów i drobnych ciułaczy.
Inflacja jak mole podgryza kapitał zgromadzony w skarpetach
i bieliźniarkach w tempie blisko
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4,5 proc. rocznie. Wcale nie lepiej ma się kapitał zgromadzony na lokatach. Banki oferują
oprocentowanie na granicy stopy inflacji. Po odliczeniu podatku Belki zostajemy na lodzie, dopłacając do każdej ulokowanej
w bankach złotówki.
Co robić w takiej sytuacji. No
cóż – nie oczekujcie, drodzy Państwo, genialnych recept na pomnożenie kasy. Ja w obliczu strat
finansowych uciekam w literaturę. A tam... mnóstwo mądrości
na temat bogactwa i pieniędzy.
Zacytuję Państwu moje ulubione aforyzmy. Są trafne, życiowe
– i co najważniejsze – pozwalają nabrać dystansu do pieniędzy,
szczególnie do tych, których nie
mamy.
Zacznijmy od starożytności,
wszak już wtedy pieniądz stał się
obiektem pożądania. Świadczy
o tym chociażby „Pecunia non
olet” Cycerona. Publiliusz Syrus

– rzymski pisarz z I wieku p.n.e.
pisał: „...Tylko pieniądz jest władcą całego świata”. Ten sam pisarz
twierdził: „...Pieniądz jest sługą,
jeśli umiesz go używać, jeśli nie
umiesz, staje się panem”.
Bardziej pragmatyczne cytaty pochodzą jednak ze współczesności. Lew Tołstoj dziwi się,
że dżentelmeni nie rozmawiają
o pieniądzach i pisze „Dziwne,
jak wszyscy ukrywamy, że jednym
z głównych motorów naszego życia są pieniądze”.
Równie praktycznie traktuje
pieniądze sławny William Faulkner, który ze znawstwem ekonomisty przekonuje, że: „...Człowiek
długo może żyć bez pieniędzy, których się spodziewa”. To oczywiście o życiu na kredyt, w oczekiwaniu na przyszłe dochody.
Zabawnie, acz pragmatycznie do metafizyczności kasy odnosi się Stanisław Jerzy Lec:
„...Pieniądz jest bezwonny, ale się
ulatnia”.
Na koniec, w oczekiwaniu na
lepsze czasy dla naszej kasy, pozwolę sobie sparafrazować Stefana Kisielewskiego: „...Ludzie
powiadają, że pieniądze szczęścia
nie dają..., wolałabym to jednak
sprawdzić osobiście”.
Aneta Zelek
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fińskim, a ostatnio w powiatach choszczeńskim
i wałeckim.
Dotychczasowy dyrektor Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego
w Brukseli Rafał Wardziński (31 lat) został
radcą ministra skarbu państwa. Zajmuje się nadzorem
właścicielskim nad strategicznymi spółkami sektorów
paliwowego, energetycznego, przemysłu chemicznego, stoczniowego i mediów
publicznych. Jest absolwentem politologii Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalizacja – integracja europejska). Studiował na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Liege. Działał w Zachodniopomorskim Centrum Informacji Europejskiej.
Kandydował na posła z listy PO w 2001 roku,
a rok później z listy POPiS, ale również bez powodzenia, na radnego miasta. Do 2003 r. pracował w wydziale środowiska i rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
potem w departamencie integracji europejskiej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Od lipca 2004 r. był asystentem posła Platformy Obywatelskiej w Parla-

mencie Europejskim Zdzisława Chmielewskiego, szefem jego biur w Brukseli i Strasburgu. Od
maja 2007 r. kierował brukselskim przedstawicielstwem województwa.
Sebastian Gojdź (30 lat)
pełni od maja obowiązki dyrektora Biura Regionalnego
Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Jest
pracownikiem (aktualnie na
urlopie bezpłatnym) Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od
10 grudnia 2007 roku. Został wyłoniony w drodze
otwartego konkursu na stanowisko podinspektora. W wydziale zajmował się m.in. współpracą
z Obwodem Kaliningradzkim i Obwodem Mikołajewskim na Ukrainie. Specjalizuje się również
w problematyce unijnej (problematyka integracja
Ukrainy z UE). Jest magistrem filologii słowiańskiej. Biegle mówi w języku angielskim oraz rosyjskim. W okresie studiów odbył praktykę w Biurze
Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Po uzyskaniu dyplomu pracował m.in.
dla „International Herald’s Tribune” w Wielkiej
Brytanii.
(mir)

Fot. Mirosław Winconek

Po odwołaniu Stanisława Stępnia, byłego
burmistrza Pyrzyc i radnego powiatowego, związanego z PiS, obowiązki szefa oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie pełni od połowy kwietnia Adam Poniewski
(33 lata). Niewiele wcześniej,
bo od lutego b. roku awansował na zastępcę dyrektora oddziału agencji. Poniewski urodził się w Szczecinie, ale wiele lat związany
był ze Świnoujściem, gdzie
ukończył Liceum Ogólnokształcące. Ukończył studium finansów i bankowości przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Szczecinie.
Studiował politologię i nauki społeczne na Uniwersytecie Szczecińskim, a podyplomowo finanse i zarządzanie nieruchomościami w specjalnościach z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa oraz wyceny nieruchomości.
Karierę zawodową zaczynał w 2000 r. w ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
(dziś ANR) od najniższego szczebla referenta
przez specjalistę. Jako koordynator powiatowy
zajmował się sprawami gospodarowania majątkiem agencji m.in. w powiatach pyrzyckim, gry-

Fot. Mirosław Winconek
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Fot. Mirosław Winconek

Karuzela
kadrowa
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Propozycje kulturalne

Szczecin Music Fest

i

Fot. organizator

Fot. organizator

Finał festiwalu to gwiazdy z najwyższej światowej półki. 27 czerwca wystąpi 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.

s t y l

24 czerwca w ramach Szczecin Music Fest
prawdziwa muzyczna sensacja w Szczecinie – 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. To
absolutnie wyjątkowa muzyczna atrakcja!

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”.
Więcej informacji o koncertach na stronie:
www.koncerty.com
Bilety: Zamek – CIKIT, infoludek (CH FALA), EMPIKI, Filharmonia

TOTO BONA LOKUA –
prawdziwa muzyczna
sensacja

Manhattan Transfer
wystąpi w Szczecinie
27 czerwca

Zdobyli 10 nagród Grammy, przez całą dekadę
1980 – 1990 figurowali w ankietach magazynów
„Downbeat” i „Playboy” jako Najlepsza Grupa
Wokalna. Brzmienie Manhattan 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 w Szczecinie wystąpi 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
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Fot. organizator

SUZANNE VEGA – jedna
z bajwybitniejszych piosenkarek na świece
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Fot. M. Berliński

Naprawdę jaka(i) jesteś?

Agnieszka Dołęga,
kierownik Centrum
Biznesu w Koszalinie

Fot. archiwum

p e r s o n a l i a

Twarze biznesu

Wojciech Miziewicz,
właściciel agencji u.studio,
współwłaściciel restauracji
Valentino

32

Mój znak zodiaku
Koziorożec
Moje uniwersytety
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (Finanse & Bankowość)
Oaklands College w Borehamwood w Wielkiej Brytanii
Moja ulubiona postać
Konfucjusz
Co cenię u mężczyzny
Poczucie humoru, inteligencję, wytrwałość w dążeniu do celu
Co cenię u kobiety
Inteligencję, pracowitość, zaradność
Moja największa wada
Perfekcjonizm
Czego najbardziej nie lubię
Niekompetencji, kłamstwa, obłudy
Ulubione zajęcie po pracy
Spacer nad morzem
Czym zachwyciłam się ostatnio
Ruinami starożytnego miasta Phaselis w Turcji
O czym marzę
O podróży dookoła świata i… lotnisku w Koszalinie

Mój znak zodiaku
Skorpion
Moje uniwersytety
Uniwersytet Szczeciński
Moja ulubiona postać
Valentino Garavani
Co cenię u mężczyzny
Inteligencję, poczucie humoru
Co cenię u kobiety
Urodę i szczerość
Moja największa wada
Nadmierny optymizm
Czego najbardziej nie lubię
Kłamstwa
Ulubione zajęcie po pracy
Zabawa z córką
Czym zachwyciłem się ostatnio
Łatwością, z jaką uczą się dzieci
O czym marzę
To moja tajemnica

Wysłuchali: mb i masz
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Światowe życie

Parostatek na Wałach

Fot. M. Berliński
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Fot. M. Berliński

pokazów mistrzów sztuki kulinarnej, którzy raczyli gości daniami mięsnymi z dodatkiem batatów
i manioku.
Na stołach pojawiały się i znikały kolejne butelki z wysokoprocentową zawartością w różnych kolorach ze szczecińskiego Polmosu. Osobne stoisko
odwiedzali koneserzy starki, którzy mogli ją degustować serwowaną w odpowiednim szkle przez
hostessy. W okolicach stoiska ze starką można było obejrzeć najnowszy model sportowego lexusa.
Po statecznym Krawczyku na scenę wyszła
energetyczna Małgorzata Ostrowska, która ściągnęła pod scenę spory tłum. Po jej występie przyszedł czas na efektowny pokaz sztucznych ogni.
Zwieńczeniem gali był występ gwiazdy (co prawda
sprzed lat, ale zawsze), czyli zespołu Boney M.
Końcówka imprezy to biesiadowanie przy niekoniecznie własnych stolikach w mocno przemieszanych grupach. Ostatnich gości taksówki zabierały z Wałów Chrobrego po godz. 4.
Michał Berliński

Na Wałach zjawiło się
tysiąc osób.

Na scenę wyszła
energetyczna Małgorzata
Ostrowska.

Fot. M. Berliński

miątkowe tabliczki mecenasów gali. Potem zaczął się program artystyczny. Na scenie pojawił
się Krzysztof Krawczyk z żelaznymi hitami sprzed
lat – z nieśmiertelnym Parostatkiem i nowszymi
utworami. Pierwsze pary ruszyły pląsać pod scenę.
Z gośćmi zasiadającymi pod parasolami na tarasie Wałów Chrobrego przekomarzali się ze sceny w trakcie wieczoru prowadzący imprezę Dorota Wellman i Marcin Prokop. Gwiazdy telewizji
były chętnie fotografowane. Same i wspólnie z nabierającymi coraz większej ochoty do zabawy imprezowiczami.
W tym czasie goście dobrze już spenetrowali namioty, pod którymi znajdował się bufet. Do
wyboru były dania kuchni polskiej i śródziemnomorskiej. A później także kubańskiej, podczas
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Gwiazdy telewizji – Dorota Wellman
i Marcin Prokop – były chętnie fotografowane.

i

6 czerwca u podnóża Wałów Chrobrego ustawiła się długa kolejka panów w garniturach i smokingach oraz pań w wieczorowych sukniach. Kolejka przesuwała się w kierunku czerwonego dywanu tuż przed schodami na górny taras, gdzie za
chwilę miała rozpocząć się Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
Na Wałach zjawiło się tysiąc osób. Rok temu
było półtora tysiąca, ale goście narzekali na tłok
i kolejki do bufetu. Miejsca przy stolikach zajmowali właściciele i prezesi firm, ich zastępcy, partnerzy oraz pracownicy, a także prawnicy i dziennikarze. Wyjątkowo mocno reprezentowana była
branża budowlana.
Najpierw organizatorzy podziękowali sponsorom zapraszając ich na scenę i wręczając pa-

33

s t y l

Koronacja na zamku

Fot. sg
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i

Najpiękniejsze na Pomorzu Zachodnim

Misski na Zamku.
Od lewej: Marta Dusznicka,
Monika Możuch,
Monika Szmajdzińska
i Ewelina Bińczyk.

W tym roku koronę Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej założyła Monika Szmajdzińska. Monika wygrała w stawce 17 dziewcząt, które
23 maja prezentowały swe wdzięki na dziedzińcu
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Impreza rozpoczęła się nietypowo. Anna Tarnowska, ubiegłoroczna Miss Ziemi Zachodniopomorskiej, na zamkowy dziedziniec wjechała
konno, by już ze sceny razem z Dariuszem Baranikiem, znanym szczecińskim prezenterem, poprowadzić imprezę. Ania wystąpiła w długiej sukni zgodnie z hasłem wieczoru: „Baśń o królewnie”.
Kandydatki do tytułu miss zaprezentowały się
m.in. w strojach firm Invierno&Verano, Caterina Collection i w ubraniach nagradzanej ostatnio szczecińskiej projektantki Katarzyny Hubińskiej. Największe emocje wzbudziło tradycyjnie
wyjście w strojach kąpielowych. Tym bardziej że
Fot. sg

Dziewczyny prezentowały
się m.in. w kolekcji
Invierno&Verano.

niska temperatura nie zachęcała do takiego odsłaniania ciała.
Między wyjściami dziewczyn na scenie pojawiała się szczecińska wokalistka Beata Andrzejewska z zespołem oraz zespoły tańca: dziecięcego, nowoczesnego i ludowego.
Po podliczeniu głosów jury wybrało zwyciężczynię. Została nią Monika Szmajdzińska,
19-letnia uczennica liceum plastycznego w Szczecinie, którą za rok czeka matura.
– Nie mam jeszcze planów na przyszłość, ale
chcę zostać w Szczecinie. Być może zacznę studiować reklamę wizualną. Odpowiada to mojemu profilowi w szkole, czyli grafice komputerowej
– mówi miss.
Monika ma już na koncie tytuł Miss Miedwia
2007. Można ją zobaczyć na wybiegach. Współpracuje z agencją modelek Meritum.
Tytuł pierwszej wicemiss oraz miss fotoreporterów przypadł Monice Możuch, zaś szarfę drugiej wicemiss oraz miss publiczności założyła Ewelina Bińczyk.
Po raz pierwszy w historii zachodniopomorskiego konkursu Miss Polonia przyznano nagrodę
Miss „Świata Biznesu”, przyznaną przez redakcję naszego czasopisma. Laureatką została Marta Dusznicka, studentka czwartego roku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu

Fot. sg

Występ w strojach kąpielowych wzbudził
największe emocje i zainteresowanie
fotoreporterów.
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Szczecińskiego, która poza zajęciami udziela się
wokalnie i tanecznie w rewii Rising Stars.
Aleksandra Prochera, Magdalena Jodłowska
i Monika Jurkowska otrzymały natomiast dzikie
karty, które pozwolą im na start w ogólnopolskich
zmaganiach o tytuł Miss Polonia razem z laureatkami.
Impreza była dobrą okazją, by pomóc potrzebującym. Wu Tian Yu, właściciel firmy De Tian,
zorganizował ze szczecińskim Caritasem, zbiórkę
pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chinach.
Galę Miss Ziemi Zachodniopomorskiej zorganizowała firma Miss Model Organization.
Sylwester Gracz
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Biznes i golf

Na berlińskich dołkach

i

Nie tylko golf, ale i biznes
30 maja w Berliner Golf & Country Club Motzener See spotkać można było kilkudziesięciu przedsiębiorców i dziennikarzy z Pomorza Zachodniego,
w tym kilkunastu bywalców klubu golfowego Binowo Park. Grono VIP-ów zasilili Paweł Wojciechowski, prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych SA, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Witold Jabłoński, Jerzy Jędrzejewski z Ministerstwa Gospodarki,
szef Berlin Partner Rene Gurka oraz przedstawiciele władz Berlina i polskich samorządów.
– Potrzebujemy zwyczajnych kontaktów normalnych ludzi, którzy nie muszą zadawać wielkich pytań
i troszczyć się w szczególny sposób o przełamywanie
barier – mówił o polsko-niemieckich stosunkach
na golfowym spotkaniu ambasador RP w Berlinie
Marek Prawda. – Myślę, że takiej codziennej polskoniemieckiej rzeczywistości nie musimy już nadawać
rangi nadzwyczajności i wyjątkowości. Jest to trochę

lipiec - sierpień 2008

Fot. Bermag/Józef Kuciński

łatwiejsze dla obu stron po zniesieniu kontroli na naszych granicach.
Okazję do promocji swoich firm i produktów
wykorzystały polskie firmy i instytucje. Ofertę turystyki golfowej zaprezentowało gościom z Niemiec
Pomorze Zachodnie. Orlen promował swoją niemiecką markę Star, pod której szyldem prowadzi
już ponad 500 stacji benzynowych w północnych
Niemczech. Dużą popularnością wśród gości cieszyły się świeżo wyciskane soki Marwitu. Nie zabrakło polskich linii lotniczych LOT, fundujących
upominki zwycięzcom oraz działającego w Polsce
i w Niemczech Nordea Bank.
Organizatorami tegorocznego turnieju byli Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Berlinie, Bermag Sp.j., wydawca magazynu gospodarczego „Berlin” oraz Berlin Partner GmbH.
Patronat honorowy nad turniejem objęli ambasador RP w RFN dr Marek Prawda, rządzący burmistrz Berlina Klaus Wowereit, oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Mab

Zwycięzcy turnieju
w poszczególnych
konkurencjach. Od prawej:
Piotr Tolko, Peter Gratzfeld,
Magdalena Pasczuska
i Helmut Grosse.

Berlin Polska Golf Cup
2008 był okazją nie tylko
do sportowej rywalizacji,
ale również do poznania
tajników golfa dla
początkujących gofistów
z Polski i Niemiec.

Fot. Bermag/Józef Kuciński

Fajerwerki na polu
30 maja golfiści rozegrali 18 dołków prestiżowego pola Berliner Golf & Country Club Motzener See. Okazało się, że w końcowej klasyfikacji nagrody zdobyli zarówno gracze z Niemiec, jak
i z Polski. W klasyfikacji netto, w kategorii handicapów 0–19,6 nagrody otrzymali Peter Gratzfeld, właściciel firmy Plakativ Consult zajmującej
się reklamą zewnętrzną (40 pkt. stableford netto),
Torsten Burkhardt i Robert Görsch (po 39 pkt.).
W kategorii 19,7–34,8 najlepiej zagrali Hans-Jörg
Otto, szef podpoznańskiej firmy El-Cab (44), Witold Szczepanowski z firmy Divers (41) i Tomasz
Urbański z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie (40). Najwyższe lokaty
w kategorii 34,9–54 zajęli Piotr Tolko, dziennikarz
portalu Szczecinbiznes.pl (39), Zbigniew Łopiński,
dealer Volkswagena i Audi ze Szczecina i Andrzej
Kurzymski (33) z firmy Beyond.
Organizatorzy przyznali nagrodę – tygodniowy
pobyt w Hotelu Hansa w Kołobrzegu za najlepszy
wynik brutto (rzeczywista liczba uderzeń przeliczona na punkty). Wygrał Oliver Bittis, prowadzący
własną agencję reklamową, z wynikiem 26 punktów.
Oprócz tego w trakcie turnieju odbyły się dwa
konkursy – na trafienie najbliżej dołka i na zagranie z bunkra najbliżej dołka. W pierwszym konkursie wygrali Ines Richter wśród pań i Marcin Kostaszuk, szef Działu Kulturalnego „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii panów. W drugim konkursie
najlepiej poradzili sobie Gabriela Stockmann i Kazimierz Mendak.
Goście imprezy, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z golfem przeszli szkolenie pod okiem
trenerów z klubu Motzener See i rywalizowali
w konkursach dla mniej doświadczonych graczy.
Imprezę zwieńczył efektowny pokaz fajerwerków
zaprezentowany przez firmę Rush-Hour-Group.
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170 polskich i niemieckich przedsiębiorców, samorządowców i dziennikarzy spotkało się na polu
golfowym pod Berlinem w drugiej edycji turnieju
Berlin-Polska Golf Cup 2008.
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Klasa C – nowe wrażenia na drodze
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Prezentacje 2008

Klasa C jest obecna na polskim rynku samochodowym od wiosny 2007 r. Już w momencie
swojej prezentacji wzbudzała niewątpliwy podziw
i zainteresowanie swoim kształtem nadwozia.
Jest ono bardziej muskularne niż u poprzednich
modeli. Tego charakteru nadaje mu długa maska
z wysuniętymi do przodu kołami, klinowate nadwozie, mocno pochylona tylna szyba. Całość dopełnia masywny wlot powietrza (zwłaszcza w wersji Avangarde) i poszerzone błotniki.
Ale fascynujący wygląd to dopiero początek.
W Klasie C znalazło zastosowanie wiele technologicznych osiągnięć, które zapewniają niespotykane w tej klasie samochodów poczucie niezależności podczas jazdy. Jednym z nich jest nowy pakiet
AGILITY CONTROL. Obejmuje on selektywny
system amortyzacji, automatycznie dopasowujący
układ jezdny do warunków drogowych, gwarantując przez cały czas dużą przyjemność jazdy. Na życzenie dostępny jest również pakiet ADVANCED
AGILITY z trybem jazdy sportowej, w którym
kierowca za pomocą przycisku sam decyduje o wyborze sportowego lub komfortowego stylu jazdy.
Niezmącona przyjemność jazdy na każdej drodze
oraz przy każdej pogodzie jest zasługą opcjonalnego napędu na wszystkie koła 4MATIC. Poprawia on stabilność jazdy i właściwości trakcyjne, na
przykład na mokrej nawierzchni. Zapewnia też
odczuwalnie większą dynamikę, gdy jest sucho.
W Klasie C oferuje się do wyboru pięć różnych
silników benzynowych (ofertę otwiera C180 KOM-
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PRESSOR), natomiast z silników Diesla największym zainteresowaniem cieszy się 220 CDI.
Środowisko pracy kierowcy nabrało także nowego wyglądu, smaku i jeszcze lepszej jakości.
Miękkie tkaniny, wysokogatunkowe elementy
ozdobne i przestrzeń większa niż kiedykolwiek
wcześniej. Dzięki zwiększeniu przestrzeni na nogi dobrze poczują się również pasażerowie podróżujący z tyłu. Nadzwyczajna atmosfera we
wnętrzu jest ponadto zasługą zastosowania wielu
atrakcyjnych elementów wykończenia, w zależności od modelu i życzeń: chromowanych, drewnianych lub aluminiowych. Wyjątkowego smaku
nadaje, wiele atrakcyjnych elementów wyposażenia dodatkowego, na przykład nowy panoramiczny dach przesuwny ze szklaną powierzchnią
sięgającą od szyby przedniej, aż po tylną, sprawia, że jazda Mercedesem Klasy C jest dosłownie niczym nieograniczoną przyjemnością.
Jednak Mercedes to nie tylko komfort i przyjemność z jazdy, to także prekursor w dziedzinie bezpieczeństwa. Klasa C jest więc wyposażana w system PRO-SAFE. Podczas jazdy systemy
w pojeździe pomagają kierowcy w odpowiednio
wczesnym rozpoznawaniu sytuacji krytycznych na
drodze i pokonywaniu ich. W drugiej fazie, krótko
przed ewentualnym wypadkiem, uruchamiane są
liczne mechanizmy zapobiegające, mające na celu
zmniejszenie niebezpieczeństwa zranienia pasażerów. Skuteczną i indywidualną ochronę pasażerów podczas wypadku gwarantują systemy bezpieczeństwa biernego. Na koniec (czwarta faza) już
po ewentualnej kolizji, gdy różne mechanizmy, na
przykład automatyczne poluzowanie zamka pasów bezpieczeństwa, mogą ułatwiać akcję ratunkową i zmniejszyć ryzyko kolejnych wypadków
poprzez włączenie świateł awaryjnych.
To wszystko powoduję, że nie bez przyczyny,
ten model Mercedesa zyskał przydomek „małej
klasy S”. Każdy, kto chciałby to sprawdzić może
przekonać się o tym osobiście w salonach Mojsiuk
Mercedes-Benz w Starych Bielicach k/Koszalina
(tel. 094/34 77 372) oraz w Szczecinie Dąbiu przy
ul. Pomorskiej (tel. 091/48 08 712).
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W połowie maja zachodniopomorscy dziennikarze
starali się pokonać własne słabości i kolegów po fachu.
Cel był jeden: tytuł mistrza regionu w grze w kręgle.
Zmagania żurnalistów już po raz szósty zorganizowała grupa PZU wraz z wydawnictwem Kurier
Press. Impreza odbyła się w kręgielni Rondo w Stargardzie Szczecińskim, a na starcie stanęli reprezentanci wszystkich liczących się zachodniopomorskich
mediów.
Już na rozgrzewce widać było, że dziennikarze
stargardzcy grę w kręgle mają opanowaną nieco lepiej
niż ich koledzy ze stolicy województwa. Gdy ci pierwsi strącali dziesięć kręgli w pierwszym rzucie, tym drugim zdarzały się kiksy w rodzaju wyrzucenia kuli poza tor.
W rozgrywkach panów mistrzem został Marcin
Brański z „Dziennika Stargardzkiego”, którego styl
gry robił wrażenie na wszystkich. Drugie miejsce przypadło Grzegorzowi Drążkowi z „Głosu Szczecińskiego”, a trzecie miejsce zdobył Grzegorz Szostakiewicz,
redakcyjny kolega zwycięzcy turnieju.

i

Stargardzianie
górą
Wśród pań rywalizacja była bardziej wyrównana,
a gra o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Ostatecznie wygrała Maja Ankutowicz („Dziennik Stargardzki”) przed Beatą Jurgielewicz z RMF MAXXX
i Emilią Chanczewską, dziennikarką „Głosu Szczecińskiego”. Nieskromnie dodam, że na piątym miejscu uplasowała się Katarzyna Stróżyk, reprezentująca
podwójne barwy „Kuriera Szczecińskiego” i „Świata
Biznesu”
– Staramy się angażować we wszystkie inicjatywy
z udziałem dziennikarzy – powiedział nam Michał Witkowski, rzecznik prasowy grupy PZU SA. – Turniej
„PZU Media Bowling Cup” jest jedyną taką imprezą
w Polsce, sponsorowaną przez PZU. W przyszłości zorganizujemy taki turniej w skali ogólnopolskiej.
Ekipa „Świata Biznesu” popiera ten pomysł. I zabiera się za treningi...
Katarzyna Stróżyk

Zmagania żurnalistów
już po raz szósty
zorganizowała grupa PZU
wraz z wydawnictwem
Kurier Press.
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W muzyce klezmerskiej ważne są dwie rzeczy. Jedna to zachowanie klimatu żydowskości
– odbicia języka jidysz w muzyce. Druga rzecz
– to uchronienie jej od skostnienia poprzez granie nowych utworów i czerpanie z innych gatunków muzycznych, ze specjalnym uwzględnieniem
tych najbardziej współczesnych.
Dawniej klezmerzy uświetniali swoją grą
wszelkie uroczystości w Europie Wschodniej, by
później z wielką falą żydowskiej emigracji tradycję tę przenieść do Nowego Jorku. Jak bardzo
jest kultywowana, mogliśmy się przekonać podczas majowego koncertu grupy The Klezmatics
w ramach „szczecin music fest”. Nowojorscy klezmerzy dali blisko dwugodzinny występ na zamkowym dziedzińcu, próbując udowodnić, że to co
tradycyjne, idealnie pasuje do tego co nowoczesne. Z jakim skutkiem?

The Klezmatics grają już od 20 lat będąc
prawdziwą gwiazdą na firmamencie klezmerskiej muzyki. W ich utworach słychać zarówno
spuściznę żydowską, jak i jazz, gospel czy rock.
Mają na koncie współpracę m.in. z wybitnym
dramaturgiem Tonym Kushnerem, autorem
słynnych „Aniołów w Ameryce”. Przy takim zapleczu i doświadczeniu spodziewać się mogliśmy
wyjątkowej gry.
Po części tak było. Co prawda nie zabrakło
na koncercie eksperymentów z żydowską tradycją, kompozycji, które wychodziły poza schemat,
jednakże większą część koncertu na dziedzińcu
zamkowym zdominowało przysłowiowe granie
„do kotleta”. To zdecydowanie za mało na publiczność, która z muzyką z różnych regionów
świata jest całkiem dobrze zapoznana. Pomimo
kilku mocniejszych momentów po prostu zabrakło ognia. A szkoda, bo w studyjnych nagraniach
nowojorczyków czuć temperament, wyobraźnię
i znakomity warsztat. Być może udałoby się tę
energię zatrzymać na dłużej, gdyby bohaterowie
wieczoru zagrali w bardziej kameralnym miejscu.
Aneta Dolega

Fot. Marek Stanisławczyk
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Więcej ognia
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Nowojorscy klezmerzy

Pomimo kilku
mocniejszych momentów
po prostu zabrakło ognia.

Lektury biznesmena

Świat, jaki jest…

Grzegorz W. Kołodko.
„Wędrujący świat”
Wydawnictwo Prószyński
i S-ka. Warszawa 2008 r.
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„Wędrujący świat” – tę i taką
książkę mógł w Polsce napisać
tylko jeden autor – Grzegorz
Kołodko! Prof. Grzegorz W. Kołodko to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich
uczonych, jeden z naszych „eksportowych” ekonomistów, o imponującym dorobku naukowym, znany i uznany za granicą
(USA, Rosja, Chiny etc.).
Były wicepremier i minister
finansów, podróżnik, maratończyk, admirator kultury wysokiej. A przy tym erudyta, tytan pracy, barwna postać, autor suwerenny intelektualnie,

niedbający o tzw. poprawność
polityczną, często kontrowersyjny.
„Wędrujący świat”, rozprawa którą Autor promował
12 maja w Szczecinie, jest bez
wątpienia książką niezwykłą,
błyskotliwą, napisaną z rozmachem i fantazją. To książka z definicji naukowa, ale pod
względem stylu nawiązująca do
tzw. beletrystyki naukowej czy
też do tzw. esejów naukowych.
Tak się współcześnie pisze
bestsellery…
O treści tej książki informują tytuły dziesięciu rozdziałów:

Świat, słowa i treści; Jak to się
dzieje; Krótka historia świata i co z niej wynika; Globalizacja – i co dalej; Świat, jaki
jest; Upadający neoliberalizm
i jego marna spuścizna; Co to
jest rozwój i od czego zależy;
Instytucje, polityka i kultura,
a zastój i rozwój; Koincydencji
teoria rozwoju i nowy pragmatyzm; Niepewna przyszłość.
Prof. Grzegorz W. Kołodko opisuje, objaśnia przyczyny,
porównuje, poszukuje wzorców
i norm, konstruuje prognozy
i scenariusze, poszukuje prawdy o współczesnym świecie…
Tylko tyle i aż tyle…
„Wędrujący świat” to niewątpliwie opus magnum, a może nawet opus vitae profesora
Kołodki. Kupcie tę fascynującą
książkę, przestudiujcie uważnie, zajrzyjcie też do nawigatora, naprawdę warto!
Stanisław Flejterski
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Dodge Journey uzyskał najwyższą ocenę – 5 gwiazdek
– w teście zderzeniowym czołowym i bocznym
przeprowadzonym przez amerykańską rządową Agencję
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

NOWY SAMOCHÓD DODGE JOURNEY. NA KAŻDĄ JAZDĘ
Dodge Journey to kilka samochodów w jednym. Łączy w sobie przestrzeń i funkcjonalność
minivana, zużycie paliwa samochodu kompaktowego, właściwości jezdne limuzyny
i stylistykę SUV-a. Ten crossover stworzono z myślą o Tobie – abyś mógł go wykorzystać
w każdej sytuacji. A do tego 5 gwiazdek w teście zderzeniowym amerykańskiego NHTSA
mówi samo za siebie.
Cena samochodu Dodge Journey 2,0 CRD – od 92 000 zł z VAT.
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 6,5 l/100 km (1999/100/EC), emisja CO2: od 171 g/km.

HOLDA Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Chrysler, Jeep i Dodge
®

ul. Gdańska 7, 70-660 Szczecin
www.holda.dodge.pl

tel. 48 (91) 483 82 00, fax 48 (91) 483 82 15

