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Zdjęcie na okładce: Jolanta Gzik, zdobywczyni tytułu Miss
Świata Biznesu 2009. Fot. Michał Abkowicz
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Oto jego składniki: 5. Forum Samorządowe, debata z przedsiębiorcami,
na której gościł Waldemar Paw¬lak, wicepremier i minister gospodarki,
powołanie Sieci Aniołów Biznesu Amber, otwarcie stargardzkiej fabryki
Bridgestone i konferencja „Zarządzanie Finansami – aktualne wyzwania teorii i praktyki”. W cocktailu piszemy też o inwestycji firmy Cargotec w Stargardzie, konferencji „Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce
opartej na usługach”, Pikniku nad Odrą i targach Ogród. Pamiętamy też
o konferencjach Infotrendy i Inwestor - Koktajl Inwestycyjny.
Nową nazwę: Dni Morza - Sail Szczecin 09 będzie miała największa
szczecińska impreza plenerowa, która rozpoczyna się 12 czerwca i potrwa do 14 czerwca.
Konferencja naukowa Euro-Trans 2009 (dawniej Translog), jedno z
ważniejszych wydarzeń transportowych, odbędzie się 17-18 września
w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Biznes bez iluzji Anety Zelek

Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego
Na przekór Wojciecha Olejniczaka

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Magdalena Kotnis, prezes zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Dariusz Kunikowski, współwłaściciel restauracji „Zamkowa”
w Szczecinie

Piękne dziewczyny na zamkowym dziedzińcu

Wyborny początek festiwalu Szczecin Music Fest 2009
Prawie 200 przedsiębiorców, polityków i dziennikarzy z Polski i Niemiec
spotkało się podczas trzeciej edycji polsko-niemieckiego turnieju golfowego Berlin-Polska Cup 2009.
Tokaj – wina z tej krainy degustowali goście imprezy, która odbyła się 22
maja w szczecińskiej restauracji Zamkowa.
Niepasteryzowane piwo ma być hitem szczecińskiego browaru podczas lata
- okresu największych żniw tej branży.

Hosting: AZ.pl

rozmowa
numeru

s. 9

Morza szum, ptaków śpiew... przypomnieć miał Katowiczanom, że wakacje najlepiej spędza się nad polskim morzem. W stolicy Śląska 22-24
maja promowało się Pomorze Zachodnie.

forum

Zaproszenie nad morze

cocktail
region
biznesowy i gospodarka

Członek Północnej Izby Gospodarczej

wydarzy się
jutro

s. 6

Kręci się karuzela z unijną kasą. Pierwsze pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego niebawem dotrą do przedsiębiorców. Ogłaszane
są kolejne konkursy. O tym, jak przebiega proces absorpcji środków
unijnych w naszym regionie rozmawiamy z Renatą Gryczką, dyrektor
zarządzającą Intergas sp. z o.o., skarbnik Rady Północnej Izby Gospodarczej, Piotrem Marasem, zastępcą dyrektora Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim,
oraz Marcinem Szmytem, dyrektorem Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim. Redakcję
reprezentują Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Kilka miesięcy temu na mapie miasta pojawił się lokal, który prowadzą ludzie z pasją. Pub Pivaria przy ulicy Lelewela 8 przyciąga wielbicieli czeskiego
piwa.
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Binowo Park Golf Club

Europieniądze dla misiów

personalia

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

Tym razem zainteresowaliśmy się wydatkowaniem unijnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Jak jest z tym naprawdę, rozmawiamy w dyskusji redakcyjnej
pt. „Europieniądze dla misiów” z urzędnikami samorządowymi i przedstawicielką samorządu gospodarczego.
Złożyliśmy również wizytę w Katowicach w
trakcie majowych Dni Województwa Zachodniopomorskiego, na których poszczególne
starostwa zaprezentowały ofertę turystyczną
i inwestycyjną regionu. Przyjrzeliśmy się też
godnym uwagi wydarzeniom w Stargardzkim
Parku Przemysłowym. To tam właśnie ruszyła
największa inwestycja zagraniczna na Pomorzu Zachodnim – fabryka opon Bridgestone,
a także zapowiada się budowa fińskiej montażowni maszyn i pojazdów przeładunkowych
Cargotec, która zatrudni 400 osób.
Nadchodzi lato, a wraz z nim okres wakacji i wypoczynku. Stąd też w dwa ognie wzięliśmy tym razem znanego sportowca i menedżera Sławomira Pińskiego, dyrektora pola
golfowego w Binowie. W rozmowie pt. „Golfowa kwadratura koła” rozmawiamy nie tylko
o urokach rekreacyjnych pobytu w Binowie,
ale także o absurdalnych przepisach podatkowych, które w Polsce dotykają inwestorów pól
golfowych.
Ale mimo trudnych czasów dla biznesu
życzymy naszym Czytelnikom z okazji nadchodzącego lata wielu słonecznych dni!
Włodzimierz Abkowicz

Port Morski Police

s. 4

„Świat Biznesu” rozmawia ze Sławomirem Pińskim, dyrektorem pola
golfowego Binowo Park Golf Club

Szanowni
Czytelnicy!

Agencja Mienia Wojskowego
w Szczecinie

W numerze
Golfowa kwadratura koła

moda i styl

Od wydawcy

Golfowa kwadratura koła
„Świat Biznesu” rozmawia ze Sławomirem Pińskim, dyrektorem pola golfowego Binowo Park Golf Club

Fot. M. Szczepkowska

r o z m o w a

n u m e r u

W dwa ognie

Sławomir Piński:
– Zagraniczni inwestorzy,
zanim podejmą decyzję
o inwestycji na danym
terenie - również w Polsce
- pytają o infrastrukturę:
czy w pobliżu jest
szkoła i przedszkole
z wykładowym językiem
angielskimi i pole golfowe.

4

– Jakie są związki golfa z biznesem?
– Golf niewątpliwie pomaga w biznesie.
Każda duża firma na świecie, producenci i dealerzy samochodów, banki, instytucje finansowe są bardzo zaangażowane w golf jako miejsce promocji własnej marki. Sponsorują duże
turnieje golfowe oraz eventy z udziałem swoich klientów i partnerów biznesowych. W każdym portfelu nowoczesnej kampanii reklamowej na świecie dla golfa zagwarantowane jest
ważne miejsce. Mówiąc o bezpośrednim oddziaływaniu golfa na biznes, to golf powoduje,
że relacje, ważne z punktu widzenia załatwianych interesów, sprzyjają nawiązaniu przyjaznych relacji. Często sądzi się, że na polu golfowym załatwia się interesy. I to jest prawda.
Jednak o interesach nie rozmawia się podczas
samej gry w golfa. Na polu golfowym miło spędzamy czas. Jeśli lubimy golf sportowy, to rywalizujemy między sobą, zaś jeśli traktujemy
golf rekreacyjnie, to mniej zwracamy uwagę
na wynik, a bardziej na otaczającą nas przyrodę. Na interesy wystarczy czas po zakończeniu rozgrywki. Zresztą każdy, kto uczestniczy
w biznesie, zdaje sobie sprawę, że najważniejsze rzeczy załatwia się w kilka minut, a resztę
czasu zajmują sprawy techniczne związane z
organizacją biznesu.
– A czy na samym golfie można zarobić?
– Jeśli weźmiemy pod uwagę podstawową jednostkę czyli 18-dołkowe pole golfowe
i 9-dołkowe pole treningowe oraz budynek klubowy, tak jak to ma miejsce w Binowie - to jest
to biznes, na którym bardzo ciężko jest zarobić pieniądze. Uniwersalną zasadą na świecie
jest to, że pola golfowe muszą funkcjonować w
pewnym otoczeniu. Pola golfowe same w sobie inicjują inne interesy. Dlatego przy polach
golfowych buduje się domki letniskowe, apartamenty, hotele. Pola golfowe są swoistym kołem zamachowym do prowadzenia interesów.
Zagraniczni inwestorzy, zanim podejmą decyzję o inwestycji na danym terenie - również w
Polsce - pytają o infrastrukturę: czy w pobliżu
jest szkoła i przedszkole z wykładowym językiem angielskim i właśnie pole golfowe. Są to
elementy, które przemawiają na korzyść danej
lokalizacji. Wielu zagranicznych menedżerów
gra w golfa, a ta umiejętność jest traktowana
na równi z prawem jazdy i znajomością języków obcych.
Samo pole golfowe, położone na obszarze
60-100 ha, z racji bardzo wysokich kosztów
utrzymania (codzienne koszenie trawy, podlewanie, nawożenie) nie przynosi dochodów.
W Polsce, ze względów klimatycznych, golf

jest sportem sezonowym. Sezon trwa od początku kwietnia do połowy października. Dopiero w powiązaniu ze wspomnianym już otoczeniem jest przedsięwzięciem biznesowym.
M.in. dlatego bardzo zabiegamy o to, żeby pola golfowe były zwolnione z podatków gruntowych. Są to bardzo wysokie podatki, takie jak
w przypadku prowadzenia klasycznej działalności gospodarczej. Z tym że w golfie biznes
prowadzony jest na olbrzymim obszarze i relatywnie ten podatek jest ogromny.
– Dodajmy, że na zbliżonym obszarze,
jaki mają państwo w Binowie mieści się
cały Goleniowski Park Przemysłowy, gdzie
jest kilkadziesiąt firm, które generują potężne dochody.
– Podatek gruntowy od średniej wielkości
pola golfowego jest w granicach pół miliona
złotych. Liczby te odstraszają i zniechęcają inwestorów do budowy nowych pól golfowych.
Również gminy, które chcą partycypować
w inwestycjach w pole golfowe mają związane ręce ze względu na wysokość podatku od
gruntu pod przyszłe pole. Pojawił się projekt
zniesienia podatku gruntowego od powierzchni powyżej 10 ha, ale już w fazie projektu pomysł został oceniony zgodnie z mentalnością
Janosika: bogatych chcecie zwolnić z podatków, żeby bogatym żyło się lepiej. Jest to klasyczny populizm.
– A jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów?
– Zupełnie inaczej. W najbiedniejszym landzie niemieckim, Meklemburgii - Pomorzu
Przednim, wybudowano w ciągu kilkunastu
lat od zjednoczenia Niemiec 16 pól golfowych.
Dofinansowanie z różnych funduszy pomocowych wyniosło 50 proc. Zostały one wybudowane za połowę kwoty. Pola te dostają też dotacje w wysokości 50 proc. na wszystkie działania marketingowe. Nie płacą oczywiście
podatków gruntowych.
Zwracam uwagę na to, że pola golfowe generują jedną z najważniejszych gałęzi turystyki – turystykę golfową, gdzie specyficzny turysta zostawia dwa razy więcej pieniędzy niż
przeciętny turysta. Jest to cenny turysta, który śpi w hotelach, chodzi na zakupy, korzysta
z różnych usług, potrafi nawiązać kontakty
biznesowe. Czy jako region, który ma ambicję
być przyjazny inwestorom, możemy pozwolić
sobie na to, żeby z tego zrezygnować?
Na szczęście świadomość urzędników samorządowych w regionie jest w tym względzie wysoka. Dostajemy solidne wsparcie,
ale wszystko rozbija się o podatek gruntowy.
W Turcji w okolicy turystycznej miejscowości
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golfistów, to można do nich zaliczyć wicemarszałka Witolda Jabłońskiego i radną sejmiku
wojewódzkiego Małgorzatę Jacynę-Witt.
– A spośród przedsiębiorców?
– Zbyszek Hahs, właściciel znanej kliniki
stomatologicznej, czy też Rafał Zmysłowski,
prezes firmy CSV.
– Golf to również biznes dla graczy zawodowych, którzy żyją z golfa.
– Zawodowi gracze żyją z golfa. W Polsce
nie ma jeszcze golfistów, którzy grają na takim
poziomie, żeby zarabiać na życie. Na świecie
golfiści są grupą najlepiej zarabiających sportowców. Legendarny Tiger Woods - mimo
młodego wieku - w swojej karierze zarobił już
ponad 800 mln dolarów. Będzie to pierwszy
sportowiec w historii, który zarobi ponad miliard dolarów.
– Wróćmy na ziemię. Jak w Binowie
można nauczyć się grać w golfa?
– Od szeregu lat organizujemy w Binowie
kursy na zieloną kartę, czyli na takie golfowe prawo jazdy. Uczymy zasad gry, podstawowych uderzeń i etykiety golfowej. Kurs taki, który obejmuje pięć dwugodzinnych lekcji
i kończy się egzaminem, kosztuje 350 zł. Jest
to swoista przepustka do większości pól golfowych świata.
– Golfiści po ukończeniu 18-dołkowego
pola rozgrywają jeszcze jeden - dołek nr
19.
– 19. dołek „rozgrywany” jest po zakończeniu turnieju w restauracji w domku klubowym.
Spotykają się tam golfiści po rozegranej rundzie. Chętnie dzielimy się wtedy wrażeniami
o udanych uderzeniach i dobrych zagraniach
przy szklaneczce whisky lub piwa.
– Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Włodzimierz Abkowicz
i Magdalena Szczepkowska

Fot. archiwum

Belek jest 16 pól golfowych i związanych z nimi kilkadziesiąt hoteli 5-gwiazdkowych. Interes kwitnie pełną parą. A u nas mimo silnego lobby golfowego sytuacja przypomina kwadraturę koła!
– Wysokie podatki ograniczają także
rozwój pola w Binowie.
– Mamy od trzech lat sprecyzowane plany.
Zamierzamy przekształcić kolejny teren pod
budowę w Binowie drugiego 18-dołkowego
pola golfowego. Jednak nie możemy nic zacząć, zanim nie poprawią się warunki funkcjonowania pola. Dzięki nowemu polu będziemy bardziej atrakcyjni, gdyż pobyt gości
w Binowie będzie dłuższy. W okolicznej wsi
mamy tereny przeznaczone pod budowę hotelu i apartamentowców.
– W golfa grają byli prezydenci Clinton
i Bush, i aktualny prezydent Barack Obama. Kto ze znanych polityków w Polsce gra
w golfa?
– W golfa gra minister sportu Mirosław
Drzewiecki i minister infrastruktury Grabarczyk...
– ...i to jest za małe lobby...
– ...ale niestety nie mam informacji, żeby
w golfa grał minister finansów. Znakomitym
golfistą jest też senator Andrzej Person. Spośród celebrytów ze świata kultury i rozrywki
na polach golfowych pojawiają się często Andrzej Strzelecki, Krzysztof Materna, Mikołaj
Grabowski, dyrektor Teatru Starego w Krakowie, Robert Rozmus, Wiktor Zborowski,
Piotr Gąsowski, Michał i Marcin Wójcikowie
z kabaretu Ani Mru-Mru. Pod koniec sierpnia
większość z tych osób zawita do Binowa i będą
oni rywalizować w kategorii celebrytów w turnieju Polish Golfers Championship.
– A jeśli chodzi o zachodniopomorskich
VIP-ów?
– Bywa ich wielu przy okazji różnych eventów w Binowie. Jeśli chodzi o zaawansowanych
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Europieniądze dla misiów

Kręci się karuzela z unijną kasą. Pierwsze pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego niebawem
dotrą do przedsiębiorców. Ogłaszane są kolejne konkursy. O tym, jak przebiega proces absorpcji środków
unijnych w naszym regionie, rozmawiamy z Renatą Gryczką, dyrektor zarządzającą Intergas sp. z o.o.,
skarbnik Rady Północnej Izby Gospodarczej, Piotrem Marasem, zastępcą dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, oraz Marcinem Szmytem,
dyrektorem Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim.
Redakcję reprezentują Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Fot. Sylwia Abkowicz

f o r u m

Dyskusja redakcyjna

Renata Gryczka:
– Przedsiębiorcy narzekali
za to na ogromną liczbę
dokumentacji, którą trzeba
było złożyć. W wyniku tych
narzekań powstała komisja
ds. uproszczeń. Wydaje
mi się, że przyniosła ona
pewne zmiany na korzyść.
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– Jak przebiega podział unijnej kasy
dla misiów, czyli mniejszych i średnich
przedsiębiorców w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego?
Piotr Maras: – Zakończyliśmy trzy pierwsze konkursy dla przedsiębiorców. Przyznaliśmy środki unijne na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw (określane w programie jako
poddziałanie 1.1.1) oraz dla małych i średnich
firm (poddziałanie 1.1.2). Na konkursy wpłynęło odpowiednio 177 i 168 wniosków. Kryteriów oceny formalnej nie spełniło 40 proc.
wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej 57 wniosków mikroprzedsiębiorców może
otrzymać dofinansowanie. Pieniędzy jednak
wystarczyło dla 39 projektów na kwotę blisko
18 mln zł. W poddziałaniu 1.1.2 pozytywną
ocenę otrzymały 93 wnioski, a kwota alokacji,
czyli przydziału pieniędzy, wystarczyła na dofinansowanie 44 projektów za 44 mln zł.
W obu konkursach skonsumowana zostanie jedna piąta środków przeznaczonych na
konkursy w ramach tych dwóch poddziałań.
Ostatni z zakończonych konkursów obejmował projekty z zakresu specjalistycznego
doradztwa dla sektora MSP. Na 72 złożone
wnioski dofinansowanie uzyskało 42. Kwota
przyznana wszystkim tym projektom wynosi
blisko 870 tys. złotych.
– W kwietniu rozpoczął się także konkurs dotyczący inwestycji w nowe technologie (poddziałanie 1.1.3).
Piotr Maras: – Tak, aktualnie jesteśmy na
etapie naboru wniosków. Na ten konkurs przeznaczyliśmy blisko 130 mln zł, czyli wszystkie
środki przeznaczone w RPO na to poddziałanie.
Renata Gryczka: – Uważam, że na rzecz
małych i średnich przedsiębiorstw została
uwolniona niewielka kwota. Większą część
pieniędzy skonsumują jednostki samorządu
terytorialnego. Tymczasem to przecież przedsiębiorstwa generują nowe miejsca pracy.
– Czyli pieniędzy dla przedsiębiorstw
jest za mało.
Renata Gryczka: – Takie mam odczucie.
Marcin Szmyt: – Przyjęliśmy pewną filozofię działania, która zakładała, że nie rozdysponujemy wszystkich środków od razu. Zakończone konkursy pokazały zresztą, że nie
było tak wiele dobrych projektów, by przeznaczyć na nie większe środki.

Konkursy dla małych i średnich przedsiębiorców, które uruchomiliśmy do tej pory, to
dopiero początek wsparcia dla przedsiębiorców. Pierwsze konkursy miały charakter pilotażowy.
Renata Gryczka: – Zostaliśmy zaskoczeni
decyzją, że na inwestycje w nowoczesne technologie przeznaczone zostały wszystkie środki od razu. Przecież przedsiębiorca planuje
swoje wydatki w poszczególnych latach. Wielu wstrzymywało się z planami biznesowymi
do momentu, kiedy jasno będą określone przy
ocenie projektów warunki oddziaływania na
środowisko. A tymczasem wszystkie pieniądze na nowe technologie zostały rzucone teraz. Mam więc pytanie: czy jeśli 130 mln zł
na nowe technologie nie zostanie wykorzystanych w tym rozdaniu, to co się z nimi stanie?
– No właśnie, skąd ta filozofia, żeby
w pierwszym rozdaniu wydać całą sumę?
Piotr Maras: – Uznaliśmy, że w aktualnej
sytuacji gospodarczej inwestycje w nowe technologie mogą być dźwignią, podnoszącą gospodarkę regionu, która wcale tak innowacyjna nie jest. Stąd pomysł, żeby całą alokację tego poddziałania przekazać na jeden konkurs.
Oczywiście dofinansowanie otrzymają tylko
dobre projekty. Czy cała kwota zostanie skonsumowana, nie wiemy, bo konkurs nie jest
jeszcze rozstrzygnięty.
Marcin Szmyt: – Uzasadnieniem do uruchomienia całej alokacji jest spowolnienie gospodarcze, z którym aktualnie mamy do czynienia. Przyznając całą pulę chcieliśmy, żeby
na rynek trafiło więcej pieniędzy.
– Ale przecież przedsiębiorcy inwestycje w nowe technologie planują także w latach kolejnych. Ich myślenie nie kończy się
na roku 2009. Czy możecie panowie dać
gwarancję, że w sytuacji, kiedy pieniądze
nie zostaną wykorzystane w tegorocznym
konkursie, nie przeniesiecie ich do innego
poddziałania?
Piotr Maras: – Na pewno nie wypadną
z programu.
– To wiemy. Czy nie zmienią jednak
swojego przeznaczenia?
Piotr Maras: – To już zależy od decyzji zarządu województwa. Inwestycje w nowe technologie są jednak tematem troskliwe traktowanym przez zarząd i nie wydaje mi się, żeby
były jakieś zakusy, by środki te przesuwać.

lipiec - sierpień 2009

lipiec - sierpień 2009
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– Skąd te pieniądze będą pochodzić? Z
której osi i z którego poddziałania w RPO
je wyciągniecie?
Marcin Szmyt: – Aktualnie trwają analizy
w tym zakresie. W grę wchodzi tylko oś pierwsza czyli ta, w której zapisane są pieniądze dla
przedsiębiorców.
– Czyli zabierzecie pieniądze przedsiębiorcom, żeby później im je... pożyczyć.
Renata Gryczka: – Uważam, że poprzez
zabranie dotacji - a to się do tego sprowadzi
- nie do końca można efektywnie wspomagać
innowacyjną gospodarkę. Musimy gonić Europę. Ale jeśli inwestycja ma być rzeczywiście
inwestycją na europejskim poziomie, to warto pokusić się o dotacje. Dlatego uważam, że
dotacje przy nowych technologiach, zmierzających do podniesienia konkurencyjności, potrzebują dotacji. Środki na pożyczki powinno się poszukać gdzieś indziej, niekoniecznie
kosztem dotacji dla przedsiębiorców.
– No chyba, że marszałek zrobi z przedsiębiorcami deal i już teraz przeniesie
kwotę 20 mln euro z dotacji na fundusz Jeremie. Zamysł jest taki. Jesienią, po uruchomieniu funduszu Jeremie, województwo zachodniopomorskie znajdzie się w
piątce regionów najlepiej wykorzystujących RPO, do czego dąży marszałek. Pieniądze, które za to otrzymamy w postaci
specjalnej premii, zostaną przekazane na
dotacje dla firm. W ten sposób wilk będzie
syty i owca cała.
Marcin Szmyt: – Nie wdrażamy inicjatywy
Jeremie tylko po to, by wygrać ranking. Wśród
przedsiębiorców są też tacy, którzy przedkładają korzystną pożyczkę nad dotację, z którą
wiąże się szereg wymogów na etapie jej pozyskania i następnie rozliczania. Przewaga inicjatywy Jeremie nad tradycyjnymi dotacjami
to możliwość kilkukrotnego obrócenia tego
samego kapitału. Środki te będą odnawialne
i w roku 2015 wrócą do województwa. Wtedy
nie będą już miały stempla UE i zarząd zdecyduje, co dalej z nimi zrobić. Dodam, że oczywiście dalej będą one służyły sektorowi MSP.
– Wróćmy do innowacyjnej gospodarki. Czy to, o czym panowie mówiliście, jest
nieodwołalne? A co w sytuacji, kiedy okaże się, że wartość dobrych projektów w tym
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Renata Gryczka: – Teraz jest tak, że jeśli przedsiębiorcy podpiszą umowy o dotacje
unijne, będą mogli występować o zaliczki. Czy
dotyczy to również inwestycji w nowe technologie?
Piotr Maras: – Tak, przedsiębiorcy w tym
wypadku będą mogli korzystać z zaliczek.
Renata Gryczka: – To dobrze, bo pieniądze szybko pojawią się na rynku. Szkoda, tylko, że zaliczki nie dotyczą zwycięzców ubiegłorocznych konkursów. Przedsiębiorcy ci będą musieli wykonać całą inwestycję z własnych
pieniędzy. A unijną dotację otrzymają dopiero po tym okresie.
Marcin Szmyt: – Wprowadzenie zaliczek
pokazuje, że zarząd województwa szybko reaguje na nowe możliwości prawne, które na
poziomie krajowym pojawiły się przecież dopiero w lutym br. Już w marcu podjęta została
decyzja, by w naszym RPO zaliczek udzielać
również przedsiębiorcom.
Piotr Maras: – Przedsiębiorcy w konkursach, które zostały już rozstrzygnięte i nie mają możliwości zaliczkowania, mogą w trakcie
realizacji swoich inwestycji występować z pośrednimi wnioskami o płatność. A zatem i oni
nie są tak do końca skazani na realizację inwestycji w czasie jej trwania w 100 proc. ze
środków własnych.
Renata Gryczka: – A co z tymi przedsiębiorcami, których projekty znalazły się na listach rezerwowych? Czy w następnym rozdaniu w danym poddziałaniu wnioski te zostaną
dofinansowane? Czy znowu trzeba będzie je
ponownie składać?
Piotr Maras: – Lista rezerwowa wniosków
jest kasowana w momencie ogłoszenia kolejnego konkursu. Ktoś zatem, kto jest na liście
rezerwowej i do czasu ogłoszenia następnego
konkursu w danym poddziałaniu nie otrzymał
propozycji umowy o dofinansowanie, może
ponownie wystartować w nowym konkursie.
– Jednak cały wniosek i potrzebne do
niego dokumenty musi kompletować na
nowo. A inwestycja odsuwa się w czasie.
Marcin Szmyt: – Ocena takiego wniosku
będzie dokonywana jeszcze raz. Wnioskodawca, który już raz przeszedł całą procedurę, będzie mieć łatwiej, bo zna poprzednią ocenę
wniosku i wie, co należy poprawić.
Aktualnie myślimy o nowych mechanizmach, które zapewnią zachodniopomorskim przedsiębiorcom dostęp do pieniędzy po
okresie budżetowania 2007-2013. Taką inicjatywą będzie instrument finansowy o nazwie
Jeremie. W ramach Jeremie firmy będą mogły liczyć nie tyle na dotacje, co na pożyczki
i poręczenia.
– Jaka kwota zostanie przeznaczona na
Jeremie?
Marcin Szmyt: – Ostatnia uchwała Regionalnej Rady ds. Innowacji, Gospodarki
i Technologii wskazała na konieczność zwiększenia kwoty dostępnej w ramach inicjatywy
Jeremie. Przewidujemy więc powiększenie
puli, która do tej pory wynosiła 30 mln euro
ze środków Unii Europejskiej i 10 mln euro z
budżetu państwa. Teraz zakładamy, że wsparcie z pieniędzy UE może być o 20 mln euro
większe. Za zwiększeniem tej puli opowiadają
się też fundusze pożyczkowe i poręczeniowe z
naszego województwa.
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poddziałaniu przekroczy znacznie planowane 130 mln zł.
Renata Gryczka: – Bo, nie czarujmy się,
130 mln zł to nie jest duża kwota.
Piotr Maras: – Co się stanie, jeśli pieniądze w tym konkursie zostaną wydane co do
grosza? Sądzę, że jeśli w latach 2011-2012 pozostaną jakieś środki - rezerwy, zwroty, to zarząd województwa przeanalizuje, czy nie warto tych pieniędzy przesunąć na te poddziałania, które cieszyły się dużym wzięciem i
przeznaczyć je na dodatkowe konkursy.
– Na co skarżą się przedsiębiorcy po
pierwszych konkursach. Wiemy, że procedury zostały już trochę uproszczone
– choć szkoda, że doszło do tego dopiero
w tym roku.
Marcin Szmyt: – Można też zadać pytanie: co chwalą przedsiębiorcy?
Piotr Maras: – Przedsiębiorcy chcieliby
jeszcze prostszej dokumentacji.
Renata Gryczka: – Co chwalą przedsiębiorcy? Przyznam się, że nie słyszałam. Narzekali za to na ogromną liczbę dokumentacji,
którą trzeba było złożyć. W wyniku tych narzekań powstała komisja ds. uproszczeń. Wydaje mi się, że przyniosła ona pewne zmiany
na korzyść.
Przy składaniu wniosków będzie teraz
znacznie mniej papierkowej roboty. Wnioskodawcy będą uzupełniać dokumenty dopiero po pozytywnym przejściu oceny formalnej
i merytorycznej. Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. Przedsiębiorcy dopytywali
się też o zaliczki, które zostały wprowadzone.

Kolejna korzystna zmiana to fakt, że umowy
o ewentualne promesy kredytowe można będzie dostarczać dopiero w momencie podpisania umowy.
Zarząd województwa wsłuchał się w nasze biadolenia. Zobaczymy, co będzie dalej.
Wciąż uważam, że pieniędzy dla przedsiębiorców jest za mało. Jeśli tyle wniosków, które przeszły ocenę pozytywnie, znalazło się na
liście rezerwowej, to należy tylko współczuć
przedsiębiorcom, którzy się napracowali, wydali pieniądze na przygotowanie projektów i
praktycznie nie mają szans na otrzymanie pieniędzy. Nie wiem, jak to będzie odbierane.
Piotr Maras: – Nadzieja umiera ostatnia.
Dodam, że w konkursie w poddziałaniu 1.1.2
mamy kilku przedsiębiorców, którzy pomimo
pozytywnej decyzji o dofinansowaniu wycofują się z inwestycji. W takich przypadkach projekty, które są najwyżej na liście rezerwowej,
otrzymają zwolnione pieniądze.
– Na co jeszcze przedsiębiorcy powinni
uczulić zarząd województwa przy podejmowaniu kolejnych decyzji?
Renata Gryczka: – Istotną sprawą jest
kwestia uproszczonego wniosku dla niewielkich przedsięwzięć do 200 tys. zł.
Piotr Maras: – Już nad tym pracujemy.
Przedsiębiorcy w poprzednich konkursach
rzadko składali wnioski na maksymalne sumy. Stąd zrodził się nowy pomysł na tzw. mikrodotacje z uproszczoną procedurą. Chcemy
wprowadzić je w życie jeszcze w tym roku.
– Dziękujemy za rozmowę.
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Dni Województwa na Śląsku

Zaproszenie nad morze

Ślązacy na trzecim miejscu
Na stoisku Świnoujścia rekordy popularności biło koło fortuny. – Warto organizować
takie przedsięwzięcia jak Dni Województwa –

Fot. M. Szczepkowska

g o s p o d a r k a

Sztorm znad Bałtyku
Przez pogodowe psikusy impreza oficjalnie
rozpoczęła się 23 maja. – Wczoraj powitał nas
sztorm znad Bałtyku, ale dziś świeci słońce –
żartował otwierając Dni Wojewodztwa marszałek Władysław Husejko.
Prezydent Katowic, Piotr Uszok nie ukrywał, że cieszy się z tego, że promujemy się w
Katowicach. – Uważam, że powinniście się tutaj promować co roku. To jest kapitalna inicjatywa – mówił.
Pomiędzy namiotami spacerowały rodziny z małymi dziećmi. Dzieci bawiły się w morskim piasku, a rodzice oglądali stoiska i planowali wakacje. – Osoby, które są zainteresowane naszą ofertą turystyczną, często pytają
o bazę agroturystyczną – mówiła Alicja Pala ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Szczecińskim.

i

Morza szum, ptaków śpiew... przypomnieć miał katowiczanom, że wakacje najlepiej spędza się nad polskim morzem. W
stolicy Śląska 22-24 maja promowało się
Pomorze Zachodnie.
Tym razem Dni Województwa Zachodniopomorskiego zostały zorganizowane w Katowicach, gdzie na ul. Mariackiej, niedaleko
słynnego Spodka, promowały się nasze powiaty. Atrakcji nie brakowało. Była plaża i żaglówki, dziewczęta w bikini i przystojni marynarze.
Ślązacy z apetytem próbowali suszonych ryb,
z zaciekawieniem podglądali historyczne postaci Słowian i wikingów, a także z pewną nieśmiałością zagadywali syrenę morską, która
przypłynęła z Mielna. Kołysały szanty.
mówiła Iwona Wojtal, kierownik Centrum
Informacji Turystycznej w Świnoujściu.
Według badań Iwony Wojtal, mieszkańcy
Śląska zajmują trzecią pozycję, po Dolnym
Śląsku i Wielkopolsce, jeśli chodzi o liczbę
mieszkańców z regionu, którzy najczęściej odwiedzają uzdrowisko.
Ile kosztowała organizacja Dni Województwa? – Jako województwo wydaliśmy milion
złotych – mówił wicemarszałek Witold Jabłoński.
Wykosztowały się także powiaty. – Wydały od 15 do 35 tys. złotych – szacował Damian Greś, dyrektor Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim.
Czy interes się opłacił, zobaczymy w wakacje. Wtedy się okaże, czy Ślązacy skorzystali
z zachodniopomorskiego zaproszenia.
Za rok Dni Województwa będą organizowane w Berlinie.
(masz)

W Katowicach, niedaleko
Spodka, promowały się
zachodniopomorskie
powiaty.

Fot. M. Szczepkowska

Ślązacy zagadywali syrenę
morską z Mielna.
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Prezentacje 2009

Szczecin przyjazny biznesowi
Rozmowa z Piotrem Krzystkiem, prezydentem Szczecina

Piotr Krzystek:
– Kładziemy nacisk
na pozyskiwanie firm
usługowych związanych
głównie z nowoczesnymi
technologiami. One są
bardziej odporne na
wahania koniunktury.
Oferują dobrze płatną
pracę, co wprost

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
www.szczecin.eu
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Szczecin ma się stać miastem, w którym lokowane będą centra obsługi informatycznej i księgowo-finansowej firm.
Czy zamierzenia te będą kontynuowane w
okresie spowolnienia gospodarki?
Nie należy zaniechać działań służących pozyskiwaniu inwestorów z powodu zawirowań
gospodarki. Niektórzy mówią nawet, że to dobry moment na nawiązywanie kontaktów, bo
firmy w tym czasie więcej uwagi poświęcają
przygotowywaniu inwestycji, rozglądają się za
nowymi lokalizacjami. Wiedzą, że kryzys nie
może trwać w nieskończoność. Szczecin nie
ma wyjścia. Musi – choć nie za bardzo podoba mi się to określenie - zdywersyfikować swoją gospodarkę. Nie może liczyć na to, że nadal jego ekonomia opierać się będzie głównie
na branży morskiej. Od siedmiu lat miastem
wstrząsają problemy spowodowane słabą kondycją stoczni. Jeśli odpowiedzialni za to nie
wezmą się poważnie za problem spłycania toru wodnego Szczecin-Świnoujście, to byt całej branży może być poważnie zagrożony. Stąd
nasz nacisk na pozyskiwanie firm usługowych
związanych głównie z nowoczesnymi technologiami. One są bardziej odporne na wahania
koniunktury. Oferują dobrze płatną pracę, co
wprost przekłada się na poprawę stanu finansów miasta.
Czy przedsiębiorcy mogą spodziewać
się ułatwień w różnego rodzaju podatkach
i ulg w opłatach za użytkowanie wieczyste?
Wokół opłat za użytkowanie wieczyste narosło kilka nieporozumień. W roku ubiegłym
zakończyliśmy proces urealniania tych opłat.
Nie było to robione od 6 lat, a w tym czasie
niejednokrotnie ceny nieruchomości wzrosły
o kilkaset procent. W roku bieżącym zmienione opłaty musieli wyłącznie zapłacić właściciele stacji benzynowych i sklepów wielkopowierzchniowych. W związku z kryzysem
zaapelowaliśmy też do użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą
o składanie wniosków o przesunięcie terminu wniesienia opłaty. Poinformowaliśmy również, że będziemy się przychylać do tych wniosków. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że może
to być pomocne przedsiębiorcom, którzy borykają się z problemami. W przypadku pozostałych podatków – przede wszystkim od nieruchomości – są ustawowe ulgi lub zwolnienia.
Ponadto, w ramach prowadzonej przez miasto
polityki wspierania przedsiębiorczości, w lipcu 2007 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę w
sprawie Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości oraz uchwałę w sprawie Zwolnie-

nia z Podatku od Nieruchomości w Ramach
Pomocy De Minimis na Zatrudnienie. Inną
formą pomocy jest zwolnienie z podatku od
nieruchomości firm, które zdecydują się na realizację obiektów biurowych o wysokim standardzie.
Jakie są zamierzenia w preferowaniu
działalności małych firm innowacyjnych
(Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, inkubatory przedsiębiorczości)?
Firmy te mogą korzystać z niektórych ulg
i zwolnień omówionych wyżej. Mogą również
skorzystać z pożyczki lub uzyskać poręczenie
kredytu, których udzieli im Szczeciński Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości. Najważniejszym zadaniem jest w tej chwili stworzenie
Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”, który powstanie przy ul. Niemierzyńskiej. Jedną z jego części składowych będzie
inkubator przedsiębiorczości. Będzie to miejsce rozpoczynania działalności gospodarczej
przez nowo powstające lub działające już na
rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze wysokich technologii. Zakłada się, że początkowo posiadać będzie ok. 4 tysięcy metrów kw. powierzchni biurowej, laboratoryjnej.
Szacunkowy koszt budowy tej części przedsięwzięcia wyniesie ok. 20 mln zł. Inwestycja zrealizowana zostanie do połowy 2010 r.
Jakie działania organizacyjne i promocyjne podejmuje miasto na rzecz przyciągnięcia kapitału zagranicznego?
Od początku kadencji ściśle współpracujemy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. To m.in. dzięki tej współpracy
udało nam się pozyskać dla miasta grupę UniCredit, która chce zatrudnić 450 osób. Dzięki ożywionym kontaktom gospodarczym byliśmy bardzo blisko szczęśliwego zakończenia
rozmów z włoską firmą Marcegaglia, potentatem w przemyśle stalowym. Przedstawiciele tej firmy poinformowali jednak publicznie,
podczas sesji Rady Miasta, że na razie zawieszają swoje plany inwestycyjne. Cały czas jednak jesteśmy w kontakcie z tą firmą. Miasto
stale gości na największych targach w Cannes
i Monachium. Dzięki temu w Szczecinie pojawił się irlandzki Howard Holding, zainteresowany gruntami na Śródodrzu. Stale uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach
na temat lokalizacji firm usługowych.
Dziękujemy za rozmowę.
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VI Prezentacja Gospodarcza Meklemburgii w Województwie Zachodniopomorskim

Środowisko w roli głównej

Prezentacja Gospodarcza
Meklemburgii miała
też wymiar towarzyski.
Minister gospodarki
Jürgen Seidel wydał
z tej okazji przyjęcie dla
uczestników spotkania.
Wśród nich był m.in.
Marek Hok, członek
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego.

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Uczestnicy prezentacji
mogli poszerzyć posiadaną wiedzę oraz nawiązać
ciekawe kontakty.
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Po raz szósty Meklemburgia-Pomorze
Przednie przedstawiała w Województwie
Zachodniopomorskim swoją Prezentację
Gospodarczą. W tym roku organizatorzy
- Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – zaprosili na prezentację do
Kołobrzegu.
Tematem przewodnim kołobrzeskiego spotkania, które odbyło się w dniach 27 – 29 maja 2009 r., była szeroko rozumiana inżynieria
środowiska. Ponad stu uczestników wymieniało się podczas specjalnych seminariów i warsztatów doświadczeniami z zakresu gospodarki
odpadami oraz energetyki odnawialnej.
Teoretycy i praktycy – goście i uczestnicy
VI Prezentacji Gospodarczej Meklemburgii
– dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem
i ofertą inwestycyjną, a wiele z pomysłów, które narodziły się właśnie w trakcie prezentacji,

ma szansę na realizację w ramach kooperacji
partnerów z Meklemburgii oraz województwa
zachodniopomorskiego.
W trakcie prezentacji i warsztatów można
było zapoznać się i podyskutować na takie tematy, jak:
• rozwiązania techniczne, logistyczne
i strukturalne stosowane w Meklemburgii,
• organizacja utylizacji odpadów na przykładzie powiatu Demmin,
• metodologia przygotowania inwestycji
obejmująca proces planowania, projektowania i wypracowania koncepcji,
• metodologia opracowania, produkcji i zastosowania maszyn i instalacji do przetwarzania odpadów,
• w ykorzystanie przetworzonych odpadów
w energetyce,
• przykłady ciekawych koncepcji instalacji
biogazowych,
• koncepcja i realizacja regionu bioenergetycznego - Meklemburska Szwajcaria,
• surowce odnawialne – drewno i biomasa.
Co ważne, wszystkie wątki omówione zostały przez praktyków i skonfrontowane z wiedzą obecnych na prezentacji naukowców.
W zgodnej opinii uczestników imprezy, była ona doskonałą okazją, aby wszyscy zainteresowani mogli poszerzyć posiadaną wiedzę
oraz nawiązać ciekawe kontakty.
Meklemburska prezentacja pokazała, że
po obu stronach granicy przykłada się wielką
wagę do właściwej gospodarki odpadami, jak
i do rozwoju energetyki odnawialnej. Świadczą
o tym m.in. planowane inwestycje i działania
w tych obszarach gospodarczego działania.
Takim przykładem może być powierzenie
Ośrodkowi Szkoleniowo-Badawczemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w zakresie Energii Odnawialnej
w Ostoi prowadzenie działań, mających na celu utworzenie Międzyregionalnego Centrum
Kompetencji ds. Energii Odnawialnych. List
intencyjny w sprawie desygnacji ośrodka został podpisany w maju przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Placówka
w Ostoi współpracować będzie przede wszystkim z Technologie-Zentrum Vorpommern
z Greifswaldzie, jak również z podobnym centrum w Eberswalde w Brandenburgii.
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Turyści chętnie tu wracają
Choszczno to jedno z najpiękniejszych
miast Pomorza Zachodniego. Wiedzą
o tym jego mieszkańcy i turyści, którzy
znajdą tu dla siebie wiele atrakcji.
W samym środku miasta znajduje się przepiękne jezioro Klukom, łączące się kanałami
z dwoma innymi: jeziorami Raduń i Żeńsko.
Można je podziwiać ze statku spacerowego
Wolvega lub po prostu obejść pieszo z kijkami nordic walking lub bez nich, a także objechać rowerem dookoła. Ścieżka spacerowa
ma prawie sześć kilometrów i jest najchętniej
wybierana przez mieszkańców niezależnie od
pory roku. Położona blisko lasu plaża strzeżona zachęca latem do wypoczynku wszystkich –
dzieci znajdą dla siebie doskonale wyposażony plac zabaw, a dorośli rowery wodne i kajaki.
Na plaży są także boiska do gry w siatkówkę.
Basen „Wodny Raj” także zaprasza o każdej
porze roku na pływalnię, jaccuzi, do solarium,
sauny, siłowni oraz na masaże lecznicze.

Łatwo tu dojechać i mieszkać
Doskonałe położenie miasta na szlaku
kolejowym Warszawa-Szczecin-Świnoujście
oraz Przemyśl-Szczecin sprawia, że nie ma
najmniejszych kłopotów z dojazdem dla osób
preferujących podróż pociągiem. Jeszcze łatwiej dojechać tu samochodem lub autobusem. Choszczno położone jest zaledwie 12
kilometrów od drogi krajowej nr 10 przebiegającej przez pobliski Recz. Do stolicy województwa jest stąd zaledwie 70 kilometrów, a
do Gorzowa Wielkopolskiego tylko 60. Miłośnicy golfa znajdą dla siebie rozrywkę na polu
golfowym „Modry Las” położonym tuż za rogatkami miasta. Zaś miłośnicy spływów kajakowych mają stąd zaledwie 20 kilometrów do
rzeki Drawy. Choszczno jest otwarte dla turystów, którzy mają gdzie się zatrzymać. Miasto
dysponuje nowoczesnym Ośrodkiem Sportowo-Wypoczynkowym położonym tuż nad samym jeziorem. Doskonale nadaje się on na
wyjazdy weekendowe dla osób samotnych,
rodzin oraz przedstawicieli biznesu. Można
w nim tanio wynająć pokoje jednoosobowe,
a także przeznaczone dla dwóch, trzech lub
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czterech osób. Każdy pokój wyposażony jest
w łazienkę i telewizor oraz bezprzewodowy
Internet. W obiekcie znajduje się sala bilardowa i pomieszczenie, w którym można zagrać w
tenisa stołowego. Są tutaj także trzy sale konferencyjne, w jednej z nich może zasiąść nawet 120 osób. Wielkim atutem tego ośrodka
jest doskonała kuchnia. Można poczuć się tutaj bezpiecznie, gdyż obiekt razem z dużym,
ogrodzonym parkingiem jest monitorowany
przez całą dobę.
Uroda miasta zachwyca
Na każdym kroku widać, że Choszczno staje się coraz piękniejsze. Odnowione fasady domów, instytucji, nowoczesne boiska oraz piękne chodniki świadczą o gospodarności włodarzy, którzy potrafią wykorzystać fundusze
unijne. Realizowanych jest mnóstwo pomysłów. Burmistrzowi Robertowi Adamczykowi
i jego doskonale przygotowanej kadrze bardzo
zależy na tym, aby ścieżka spacerowa wokoło jeziora Klukom zamieniła się w prawdziwą
promenadę. Ta inwestycja o wartości około 7
mln złotych ma szansę realizacji do końca tego roku. – Zapraszamy tu turystów, ale także
osoby, które zechcą wykorzystać atuty Choszczna i jego okolic do zakładania swoich firm. Zapewnimy im korzystne warunki – mówi Robert
Adamczyk. Bez żadnego problemu mogą tutaj
nawet osiedlić się na stałe, gdyż gmina oferuje
do sprzedania działki położone w wielu pięknych miejscach, m.in. w pobliżu „Modrego Lasu”. Warto przyjechać do Choszczna – każdy
kto raz je zobaczył, ma ochotę powrócić tu
znowu. Tak jak Gary Player - najsłynniejszy
golfista świata i projektant „Modrego Lasu”.
Elżbieta Lipińska

Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
www.choszczno.pl
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Czysta woda dla Szczecina

„Świat Biznesu” rozmawia z Olgierdem Geblewiczem, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

Olgierd Geblewicz:
– Na finiszu jest budowa
nowej oczyszczalni ścieków
na Pomorzanach.

Projekt ten,
współfinansowany przez
Unię Europejską przyczynia
się do zmniejszania
różnic gospodarczych
i społecznych pomiędzy
obywatelami Unii.
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– Czym jest program ,,Poprawa jakości
wody w Szczecinie” i dlaczego jest on tak
ważny?
– Program ma na celu zbudowanie solidnych podstaw gospodarki wodociągowo–kanalizacyjnej w Szczecinie. Dzięki programowi odrobimy straty cywilizacyjne, które ma
Szczecin w stosunku do większości miast europejskich. Zobowiązują nas do tego także
przepisy Unii Europejskiej. Koszt programu
wynosi prawie 283 mln euro. Jest on współfinansowany w 66 proc. ze środków Funduszu
Spójności UE. Pozostałe pieniądze pochodzą
z kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony
Środowiska oraz w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Odetchnie nie tylko Unia Europejska,
ale także... przyroda.
– Szczecin jest miastem otoczonym lasami
i wodą, dlatego powinno nam zależeć, by nasze środowisko było czyste. Tymczasem eutrofizacja wód, czyli obumieranie akwenu wskutek zanieczyszczeń, w dużym stopniu dotyka
Zalewu Szczecińskiego. Nasza firma ma ambicję, żeby w perspektywie kilku lat wyrwać
Szczecin z ogona polskich miast, jeśli chodzi
o gospodarkę ściekami i doprowadzić do tego, by stał się liderem ekologicznym. Mam nadzieję, że po wybudowaniu obiektów, które są
założone w programie, tak się stanie.
– Jakie zatem inwestycje zakłada program?
– Pierwsza duża inwestycja pozwoliła nam
na poprawę jakości wody spożywanej przez
szczecinian. Nad jeziorem Miedwie wybudowaliśmy nowoczesną halę filtrów na złożach
węgla aktywnego, co umożliwia wysoki stopień uzdatniania wody. Z tego ujęcia wodę
czerpie 80 proc. Szczecina.
– Czy można więc w Szczecinie pić wodę
prosto z kranu?
– Oczywiście, że tak. Wybudowaliśmy także drugą nitkę tzw. Miedwianki, czyli rurociągu, o długości 20 kilometrów, który łączy ujęcie wody w Miedwiu ze Szczecinem. Niewielu
mieszkańców wie, że od 1976 roku, czyli od
czasu, gdy ruszyło to ujęcie wody, wszystko wisiało na jednej „rurze”. Dziś mamy drugą alternatywną linię i możemy czuć się bezpieczniejsi. W ramach programu położyliśmy też
setki kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Przebudowaliśmy zlewnię ścieków
w lewobrzeżnym Szczecinie. Zmodernizowaliśmy ponad stuletnie kanały murowane, które
wymagały uszczelnienia. Wybudowaliśmy dużą liczbę nowych kolektorów tłocznych i system czterech potężnych przepompowni ścieków: na Grabowie, przy Kapitanacie Portu i

w rejonie ul. Zapadłej oraz na ul. Białowieskiej. Do przepompowni tych spływają ścieki
z całej lewobrzeżnej części miasta, a następnie
tłoczone są nowymi kolektorami ciśnieniowymi, m.in. pod dnem Odry, do oczyszczalni Pomorzany.
Na finiszu jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków na Pomorzanach, w której zagospodarowany będzie także osad. Dodam,
że zmodernizujemy również oczyszczalnię
ścieków w Zdrojach.
– Realizacja tak dużych inwestycji nie
należy do prostych. Na jakie problemy napotykacie?
– Inżynieria finansowa projektu jest bardzo skomplikowana. Jako ZWiK musimy zabezpieczyć finansowanie dla projektu i własną płynność finansową. Dzięki dobrym kalkulacjom, m.in. kredytu, montaż finansowy
projektu jest bezpieczny. Choć są oczywiście
chwile, kiedy chodzimy z duszą na ramieniu.
Zdarzają się bowiem różni wykonawcy. Przeżyliśmy już upadłość dużego konsorcjum niemieckiego zaangażowanego w nasz projekt.
Gorąco było też dwa lata temu, kiedy to tuż
przed regatami The Tall Ships Race’s, problemy przeżywała polska firma, która prowadziła prace na ul. Jana z Kolna. Na szczęście poradziliśmy sobie i dwa tygodnie przed przypłynięciem pierwszych żaglowców oddaliśmy
teren organizatorom zlotu.
– Od ponad dwóch lat jest pan prezesem szczecińskich wodociągów. Co uważa
pan za swój największy sukces, a czego nie
udało się zrobić?
– Bardzo dużo energii poświęcam, podobnie jak cały zarząd, programowi „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Jest on naszym oczkiem w głowie i trudno temu się dziwić zważywszy na fakt, jak potężnie wpływa
on na firmę. Projektujemy także wizję firmy
w przyszłości. Cieszę się, że udało się wyposażyć firmę w nowy sprzęt. Mamy dziś nowoczesny tabor pojazdów oraz park maszynowy.
Wdrażamy nowoczesne systemy informatyczne. Nie mniej ważna jest dla nas sfera społeczna. W zeszłym roku dostaliśmy jako pierwsza
z czterech polskich firm prestiżowy certyfikat CSR – firmy społecznie odpowiedzialnej
– przyznawany przez organizację europejską
CEEP. Nasza firma liczy 750 pracowników.
Wspólnym sukcesem jest wynegocjowanie w
ostatnim okresie ze związkami zawodowymi
zmian do układu zbiorowego.
Co się nie udało? Zawsze irytuje mnie fakt,
że nie wszystko postępuje tak szybko, jakby
się chciało. Niektóre zmiany wymagają jednak
czasu, zwłaszcza w tak dużej firmie.
– Dziękujemy za rozmowę.
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Oferta nie do zdarcia - kredyt na 1 proc.!
Inwestycje proekologiczne są absolutnym priorytetem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. W trosce o organizacje, które sięgają po unijną kasę, po to
by poprawić kondycję środowiska naturalnego, prezes funduszu, Jacek Chrzanowski zawarł niedawno bardzo korzystną dla
beneficjentów umowę z przedstawicielami
sektora bankowego.
– Fundusz od wielu lat dofinansowuje inwestycje związane z ochroną środowiska – wyjaśnia Jacek Chrzanowski, prezes zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. –
Od ubiegłego roku pełnimy także rolę Instytucji
Wdrażającej dla pierwszych dwóch osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Osie te obejmują gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami. – Staramy się,
aby jak najwięcej beneficjentów z województwa
zachodniopomorskiego skorzystało ze środków unijnych. Są inwestycje, które już uzyskały wsparcie finansowe i zostały już rozpoczęte.
Pierwszym beneficjentem w naszym regionie,
który otrzymał dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową, jest gmina Rewal. Przyznanie dofinansowania na podobną inwestycję
otrzymała również gmina Mielno – mówi prezes Chrzanowski.
– W Pobierowie modernizowana i rozbudowywana jest oczyszczalnia ścieków. Beneficjent
już niedługo otrzyma pierwszą refundację ze
środków Funduszu Spójności na realizację tej
inwestycji – dodaje Kinga Jacewicz, zastępca dyrektora WFOŚiGW ds. funduszy europejskich.
Pod skrzydła funduszu trafiają wnioski
o wartości poniżej 25 mln euro. Większe inwestycje obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska. Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, taką inwestycję przewyższającą
25 mln euro realizuje Wałcz.
Z postępowania konkursowego zwolnione
są te projekty, które znalazły się na liście indykatywnej POIiŚ. W gronie tym są dwie inwestycje na blisko 600 mln zł związane z utylizacją termiczną odpadów w Szczecinie i Koszalinie.
– Mamy nadzieję, że projekty na dwie spalarnie w Szczecinie i Koszalinie uda się beneficjentom zrealizować. Jeśli chodzi o spalarnię w
Szczecinie, to na bieżąco monitorujemy postępy
prac związane z przygotowaniem tego projektu
– dodaje Kinga Jacewicz.
Prezes Chrzanowski zwraca uwagę także na inwestycje w ramach innych osi POIiŚ.
Przypomina o projekcie Elektrowni Dolna
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Odra – budowie kotła na biomasę i instalacji
odsiarczania gazów kominowych.
– Czekamy również na rozstrzygnięcie konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Na konkurs ten wpłynęły
z naszego województwa wnioski na największą
sumę - 311 mln zł. Samorządy ambitnie odpowiedziały na ten konkurs – mówi Jacek Chrzanowski.
Nie wszędzie jednak jest tak dobrze. – Martwi mnie mała liczba projektów związanych
z gospodarką wodno-ściekową – narzeka prezes. – Niektóre samorządy mają kłopoty, żeby
dobrze przygotować takie projekty . Nie wiem,
z czego to wynika.
Zdaniem naszych rozmówców, samorządy
nie powinny mieć żadnych oporów z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Warunki,
na jakich są finansowane i kredytowane inwestycje, należą do najkorzystniejszych na rynku.
Zupełnie innym problemem - w dobie kryzysu gospodarczego - jest powszechna niechęć
banków do udzielania kredytów przeznaczonych na wkład własny tych inwestycji.
Fundusz, który do tej pory współpracował
z Bankiem Ochrony Środowiska, teraz wchodzi w bliski kontakt z bankiem PKO BP i DNB
Nord. – Poziom dofinansowania do odsetek,
który oferujemy, będzie dla beneficjentów projektów unijnych bardzo korzystny – zapewnia
prezes WFOŚiGW. – Warunki dla tych, którzy
na Pomorzu Zachodnim będą realizować inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową
i gospodarką odpadami, będą najlepsze w Polsce, gdyż nigdzie w Polsce beneficjenci nie dostaną kredytu w złotówkach o oprocentowaniu
1 proc.!
BOŚ oferuje wciąż linie kredytowe dla
mniejszych inwestycji. Do spłaty odsetek od
tych kredytów także dokłada się fundusz.
W ramach tych kredytów istnieje możliwość
finansowania takich niewielkich inwestycji
proekologicznych, jak np. ułożenie nowego
dachu po zdjęciu szkodliwego dla organizmu
ludzkiego azbestu.
W najbliższym czasie tylko w 14 zachodniopomorskich gminach zutylizowane zostanie
1500 ton azbestu. Ale, niestety, tego cichego
„zabójcy” nadal w naszym regionie jest bardzo dużo. WFOŚiGW czeka więc na kolejne
gminy, które chcą pozbyć się niebezpiecznego
problemu. Kolejny ukłon w kierunku inwestorów dotyczy osi związanej z termomodernizacją obiektów. WFOŚiWG wspiera beneficjentów poprzez wydawanie promes kredytowych,
czyli swoistych gwarancji, że przedsiębiorca
ma zapewnione finansowanie na opisany we
wniosku projekt, a w związku z tym - stabilną
sytuację finansową.

Jacek Chrzanowski:
– Staramy się, aby jak
najwięcej beneficjentów
skorzystało ze środków
unijnych.

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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Jak zostać menedżerem
i auditorem jakości
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Zarządzanie przedsiębiorstwem przez
jakość to nie tylko najnowszy trend w gospodarce. To przede wszystkim sprawdzony system budowania konkurencyjności
rynkowej firmy i trwałych więzi z klientami. Fachową wiedzę w tym zakresie można
zdobyć na studiach podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT organizuje kolejną edycję
studiów podyplomowych „Menedżer i auditor
systemu zarządzania jakością”.
– Systemy zarządzania przez jakość są aktualnie bardzo popularne na całym świecie. Żeby
wprowadzać taki system zarządzania do firmy,
trzeba dysponować fachowcami– mówi Erwin
Kaczmarek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. – Absolwenci
naszych studiów mogą pełnić obowiązki pełnomocników systemów zarządzania jakością. Pomocne w pracy na tym stanowisku będą także
kwalifikacje auditora systemu zarządzania jakością, które zdobędą w czasie rocznej nauki
podczas studiów w ZUT.
– Kandydatami na studia podyplomowe są
nie tylko nasi absolwenci, ale także absolwenci
innych uczelni i kierunków studiów. Decydują
się na podjęcie takich studiów, bo wiedzą, że po
nich bez trudu znajdą pracę – podkreśla profesor Stefan Berczyński, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

ZUT. – Dostaliśmy już wiele listów z podziękowaniami od naszych absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie nawet za granicą, gdzie dziś
są cenionymi fachowcami.
Zajęcia na studiach jakości prowadzone są w sposób nowoczesny. Wykładowcy nie
ograniczają się do przekazania suchej wiedzy
książkowej.
– Zaliczenia mają aspekt praktyczny. Odbywają się na zasadzie pisania różnego rodzaju projektów. Często mają one odniesienie
do zakładów pracy, w których już pracują nasi studenci. Chcemy, żeby projekty miały wymiar praktyczny, bo przedsiębiorstwa nie szukają teoretyków, a praktyków – wyjaśnia Erwin
Kaczmarek. – Przy opracowywaniu programu
studiów wzorowaliśmy się na modułach szkolenia Europejskiej Organizacji Jakości.
Ćwiczenia odbywają się poprzez symulowanie rzeczywistości. Studenci przeprowadzają audit hipotetycznego przedsiębiorstwa.
– Na początku dokonują oceny adekwatności.
Oceniają, czy księga jakości i procedury w wymyślonym przez nas przedsiębiorstwie spełniają
normy jakości ISO 9001. Następnie na podstawie symulowanych wywiadów dokonują auditu zgodności i dochodzą do wniosków, czy system obowiązujący w firmie jest zgodny z normą
ISO 9001. Na końcu auditorzy przedstawiają
nam wyniki auditu. Spotkanie to nagrywamy
kamerą, a następnie odtwarzamy na ekranie.
Robimy to również po to, żeby później razem
ze studentami przeanalizować ich umiejętność
przekazywania informacji – wyjaśnia Erwin
Kaczmarek.
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują dyplom i dwa certyfikaty, które potwierdzają zdobyte kwalifikacje. Studia kosztują około 3700 zł, a więc taniej niż na innych
uczelniach. Termin zgłoszeń na najbliższą
edycję upływa 27 września br. Początek tegorocznej edycji studiów w październiku 2009 r.

Zapisy i informacje:
tel.: 091/44 94 176, 091/44 94 442
e-mail: erwin.kaczmarek@zut.edu.pl,
elzbieta.nowakowska@zut.edu.pl
lipiec - sierpień 2009

Szczeciński wkład w międzynarodowe badania

SAUNA, czyli lepszy Internet
Szczecińska firma Espol wchodzi
w skład międzynarodowego konsorcjum,
które ma stworzyć nowy standard dostępu
do internetu dzięki środkom z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. To efekt
współpracy z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT).
Zadaniem RCIiTT jest budowanie innowacyjności i współpracy między nauką i przemysłem. Centrum wspiera przedsiębiorstwa m. in.
poprzez pomoc we wzięciu udziału w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, który
finansuje badania i rozwój. Program jest ciekawą propozycją dla przedsiębiorstw myślących poważnie o rozwoju, inwestycjach w nowe rozwiązania oraz konkurowaniu z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej. Projekty
zgłaszane są w nim przez międzynarodowe
konsorcja składające się z co najmniej trzech
partnerów z trzech państw biorących udział w
programie.
Nowy internet ze Szczecina
– Nasze pierwsze kontakty z RCIiTT miały miejsce w 2007 roku, gdy potrzebowaliśmy
opinii o innowacyjności do projektów unijnych
– wspomina Danuta Stankowska, zastępca prezesa Espolu. Rok temu informacją o 7.
Programie Ramowym postanowiła zainteresować firmę Katarzyna Bartkowiak, specjalista ds. programów badawczych UE w RCIiTT.
W styczniu 2009 roku przedstawiciele Espolu,
za namową Centrum Innowacji, wzięli udział
w ICT Proposers’ Day – imprezie przeznaczonej dla firm, instytucji i konsorcjów skupionych wokół 7. Programu Ramowego.
– Przygotowaliśmy informacje o naszej firmie,
spędziliśmy dwa dni na rozmowach i prezentacjach. Wyjazd finansowany był przez Komisję Europejską, a sfinansować go pomógł nam
RCIiTT – wspomina Wojciech Kozicki, kierownik w firmie Espol.
Rezultatem spotkania jest przystąpienie
szczecińskiej firmy do konsorcjum zajmującego się projektem o nazwie SAUNA, czyli Seamless Access for Ubiquitous Network Availability (ciągły dostęp do wszechobecnej sieci). Koordynatorem konsorcjum jest norweska
firma Telenor. Należy do niego 19 instytucji i
firm z całej Europy. Budżet projektu to kilkanaście milionów euro. Udział Espolu w tym
budżecie to prawie 1mln zł.
– Ideą projektu SAUNA, nad którym pracujemy, jest umożliwienie dostępu do internetu dla
wszystkich urządzeń przenośnych w dowolnym
miejscu. W przypadku telefonu, gdy wyjeżdżamy
za granicę, w ramach roamingu działa on dalej.
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Podobną ideę chcemy przenieść do Internetu –
tłumaczy Wojciech Kozicki.
Rola Espolu w konsorcjum polega na testowaniu nowych rozwiązań i udostępnieniu wiedzy.
Szczecińska firma jest bowiem dostawcą internetu i telewizji za pośrednictwem sieci.
– Udział w 7. Programie Ramowym to także prestiż dla firmy – podkreśla Katarzyna
Bartkowiak z RCIiTT. – Nie każde przedsiębiorstwo może się nim pochwalić, a Espol jest
jedyną polską firmą w konsorcjum zajmującym
się projektem SAUNA .
7. Program Ramowy? RCIiTT pomoże.
Centrum prowadzi firmę zainteresowaną
udziałem w 7. PR, przez cały proces zaangażowania w program, a jego usługi dzięki finansowaniu Komisji Europejskiej i PARP są bezpłatne. Espol korzystał z pomocy RCIiTT już
na etapie przygotowania projektu. Specjaliści
z centrum doradzali jak złożyć wniosek, jak
zarejestrować się w systemie Komisji Europejskiej i pomagali przy opracowaniu budżetu.
– Bez RCIiTT byłoby to o wiele trudniejsze –
przyznaje Wojciech Kozicki z Espolu.
Co ważne, firmy, które podobnie jak Espol
zaangażują się w 7. PR mogą liczyć na wsparcie także później - na etapie realizacji projektów.Centrum doradza i organizuje specjalistyczne szkolenia. Takie jak to, które odbyło
się 29 kwietnia z udziałem europejskiego autorytetu w dziedzinie projektów B+R, dr Seana
McCarthiego.
Firmy zainteresowane udziałem w 7.
Programie Ramowym oraz innych programach badawczo-rozwojowych mogą kontaktować się z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl
lub 091 449 47 23.

Spotkanie osób
zaangażowanych
w udział Espolu
w 7. Program Ramowy.
Od lewej: Krzysztof
Dżus, dyrektor firmy,
Katarzyna Bartkowiak,
specjalista ds. Programów
Badawczych UE w RCIiTT,
Danuta Stankowska,
zastępca prezesa, Jarosław
Iwaszkiewicz i Wojciech
Kozicki, kierownicy
w firmie Espol.

Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii (RCIiTT)
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
Tel./fax +48 91 449 43 54
e-mail: innowacje@zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii (ZCZT)
oraz

BioCon Valley, Greifswald
zapraszają na konferencję

„Polsko - Niemieckie forum Life Science”
która odbędzie się w dniach
24-25 wrzesień 2009 r.
Hotel Radisson SAS, Plac Rodła 10, 70 - 419 Szczecin.
Szanowni Państwo,
Sąsiadujące ze sobą regiony województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego stoją przed
niepowtarzalną szansą zintensyfikowania współpracy naukowo-badawczej i zacieśnienia kontaktów gospodarczych,
których efektem ma być zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez lepszą i skuteczniejszą absorpcję środków unijnych.
Miasta akademickie, Szczecin i Greifswald charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem w obszarze nauk o życiu
(Life Science), który jest niewystarczająco wykorzystany w praktyce. Organizowana konferencja ma pobudzić sektor
innowacyjnej gospodarki ukierunkowanej na medycynę molekularną (diagnostyka chorób, zwłaszcza nowotworowych), biomateriały (materiały dla medycyny regeneracyjnej) oraz biotechnologii (biodegradacja i biosynteza).
Zapraszamy przedsiębiorców, firmy i instytucje do aktywnego udziału w forum, podczas którego przeprowadzone
zostaną warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków o pozyskiwanie funduszy unijnych (warsztaty poprowadzi
firma Steinbeizentrum NordOst), warsztaty pod hasłem „m2h” (move2health) i „Bridge BSR” (Bridging Life Science in
the Baltic Sea Region), z udziałem specjalistów z Berlina oraz Szwecji, których celem będzie zidentyfikowanie regionalnych braków i potrzeb gospodarki zdrowotnej/techniki medycznej i wskazanie najbardziej innowacyjnych obszarów
rozwoju sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa gospodarcza, w której udział zadeklarowały już firmy niemieckie.
Czekamy zatem na Państwa zgłoszenia!
Kontakt i więcej informacji na stronie www.biotechpolonia.de oraz bezpośrednio u organizatorów:
Dyrektor ZCZT
dr hab. inż. Mirosława El Fray prof. nzw. ZUT
mgr inż. Małgorzata Małdachowska (asystent projektu)
Al. Piastów 19
71-310 Szczecin
Tel. +4891 449 4828, -4699, fax. -4699
e-mail: mirfray@zut.edu.pl
e-mail: m.maldachowska@op.pl
http://www.zczt.zut.edu.pl
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Liane Lewerentz (koordynator projektu)
BioCon Valley® GmbH
Walther-Rathenau-Str. 49 a, 17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 515-303
Fax: +49 3834 515-102
e-mail: ll@bcv.org
Internet: http://www.bcv.org
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Swojskiekino.pl
Tak bardzo banalnie młodzi reporterzy
działający przy Goleniowskiej Akademii Rozwoju w Goleniowie nazwali swój nowy projekt. Wydawać by się mogło, że nie ma w tym
nic nadzwyczajnego i odkrywczego, ale...
Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w Działaniu”
i miał za zadanie nauczenia zaradności, odpowiedzialności oraz zmierzenia się z ekonomią
i biznesem ludzi dorosłych.
– Projekt polegał na tym, że uczyliśmy się najpierw sztuki dziennikarskiej podczas warsztatów, poznawaliśmy zasady wydawania pieniędzy oraz rozmów biznesowych. Potem podpatrywaliśmy z kamerą życie mieszkańców wybranych
miejscowości, by na koniec zorganizować u nich
minifestyny rodzinne dla całej społeczności z pokazem filmu, który o nich stworzyliśmy. Musieliśmy nauczyć się, jak planować nasze zadania, jak
je rozdzielać, a potem negocjować stawki za usługi, przecież nasz projekt realizowaliśmy w rzeczywistości. To znaczy: otrzymaliśmy pieniądze na
konto z Agencji – Fundacja Goleniowska użyczyła
nam swojego konta - potem należało te pieniądze
wydawać, tak jak były one zaplanowane w projekcie – tak mówi Tomasz Mazurkiewicz, licealista
ze Szczecina, lider grupy.
Młodzi filmowcy poznali „od kuchni”, jak żyją i pracują ich rówieśnicy w miejscowościach
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naszego regionu. Podpatrywali życie Lubczyny,
Białunia, Mostów, Klinisk Wielkich oraz Stepnicy, aby w końcowej fazie projektu zorganizować
dla mieszkańców tych miejscowości „Rodzinną
sobotę”.
– Trochę się obawiałam, jak zostanie przyjęty
nasz film. Przecież my nie żyjemy i nie mieszkamy w tych miejscowościach. Jesteśmy z zewnątrz, a
mamy pokazać ich życie – mówi Agnieszka Blatkiewicz (Stepnica).
– Ale moim zdaniem było bardzo fajnie w tym
projekcie. Samemu wydawaliśmy pieniądze na kolejne działania, a nawet na koniec były brawa dla
nas po pokazie filmów! – tak przedstawia projekt
Michał Drożdżal (Szczecin).
Młodzi przedsiębiorcy na pewno teraz będą
wiedzieć, jak można pozyskiwać środki na swoje
pomysły i gdzie ich poszukiwać. Będą wiedzieli,
że ekonomia oraz racjonalne wydawanie pieniędzy muszą iść ze sobą w parze. I co najważniejsze, mają za sobą pierwszy projekt realizowany bez pomocy dorosłych – no może tylko lekko
kontrolowany. Wypada nadmienić, że młodzi reporterzy na realizację tego projektu otrzymali z
Narodowej Agencji Programu Młodzież ponad
7700 euro.
Gratulujemy młodym pomysłu i czekamy na
kolejne biznesowe działania.

Kecaj Lażdżord
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5. Forum Samorządowe

Fot. M. Abkowicz

b i z n e s o w y
c o c k t a i l

„Świat Biznesu” przy tym był

Gośćmi forum
byli minister
Elżbieta Bieńkowska
i prof. Stanisław Owsiak
(trzeci od prawej).

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu gospodarczego
i finansowego było tematem 5. Forum Samorządowego.
240 naukowców, samorządowców i polityków z całej Polski przyjechało do Szczecina
w połowie kwietnia. Panele dyskusyjne forum
poświęcone były m.in. finansom gmin, inwestycjom i gospodarce przestrzennej. Gośćmi forum byli Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego i prof. Stanisław Owsiak,
członek Rady Polityki Pieniężnej.
Jak gmina i powiat, który funkcjonuje w roku budżetowym i ma zaplanowane dochody i
wydatki, odczuwa spowolnienie gospodarcze?
– Z ocen samorządowców wynika, że odczuwalny jest spadek wpływów z podatków – mówi
prof. Adam Szewczuk, przewodniczący Rady
Programowo-Naukowej V Forum Samorządowego. – Jeśli likwiduje się zakłady pracy, wzrasta
stopa bezrobocia i wydatki społeczne. Mniejsze
są wpływy z podatków, a zatem finanse samorządów są słabsze.
Prof. Szewczuk jest jednak przekonany, że
nasze samorządy mogą nie odczuć dotkliwie
kryzysu, dzięki środkom unijnym, które Polska
ma do dyspozycji na lata 2007-2013.
– Po trudnym okresie przyjmowania wniosków i ich weryfikacji, teraz ich wykorzystanie
sięga prawie 100 proc. To wielka szansa dla nas
wszystkich – mówi Szewczuk.
Miejsca pracy za unijne pieniądze
Spadek wpływów z podatków nie spędza snu
z powiek m.in. prezydentowi Stargardu Szczecińskiego Sławomirowi Pajorowi. Podczas
konferencji tamtejsza spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podpisała umowę na dofinansowanie uzbrojenia na
powierzchni 300 ha terenów inwestycyjnych na
kwotę niemal 14,5 mln zł z marszałkiem województwa. Stargardzki projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007
– 2013 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”.
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Zdaniem minister Elżbiety Bieńkowskiej,
samorządy dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej poczuły swoją niezależność. – W ocenie
realizacji programów unijnych nie kierujmy się
jedynie liczbą podpisanych umów, ale też efektywnością projektów – podkreśla minister Bieńkowska.
Najlepszym przykładem na to jest właśnie
inwestycja stargardzka. Podpisano umowę,
w wyniku której w regionie pojawią się nowe
inwestycje i kilkaset miejsc pracy. Ważne, aby
po pięciu latach móc stwierdzić, że są to projekty, na które warto było wydać unijne środki.
– Środki unijne idą nie tylko bezpośrednio do
pracodawców, ale i powstają dzięki nim miejsca
pracy - np. gdy budujemy wodociągi czy kanalizacje – zwraca uwagę Sławomir Pajor. – Liczę
na to, że nastąpi mobilizacja, która spowoduje,
że wykorzystanie środków unijnych będzie szybsze.
Ostrożnie z inwestycjami!
Ale pieniądze z UE to nie wszystko. Podczas
Forum Samorządowego dyskutanci mówili o
konieczności tworzenia nowych miejsc pracy i
sprzyjaniu rozwojowi przedsiębiorczości - one
bowiem, obok inwestycji z unijnej kasy, mają ratować gminne budżety. Ale, jak przyznaje prof. Szewczuk, w gminach podejmowane są
często tzw. działania ostrożnościowe. Analizuje się wieloletnie plany inwestycyjne, po czym
niektóre inwestycje nie są rozpoczynane.
– W Szczecinie jesteśmy w przededniu inwestycji, które, mam nadzieję, powstaną. To hala widowiskowo-sportowa czy nowy stadion. Trzeba
jednak miarkować. Za duże rozmiary inwestycji
powodują, że nie tylko sama inwestycja jest droższa, ale i koszty eksploatacyjne są większe – uważa prof. Dariusz Zarzecki, który twierdzi, że
spowolnienie gospodarcze pogłębi się. – Trochę
za mało myślimy przy organizowaniu takich projektów o aspektach prawnym, organizacyjnym i
finansowym. Wynika to chyba z logiki działania
gmin, które chcą się często pokazać, co staje się
celem samym sobie. A są przecież przykłady stadionów budowanych na Euro 2012, które mogą
stać się ciężarem dla inwestorów.
Forum przekracza granice
Organizatorzy forum: samorząd województwa zachodniopomorskiego, miasto Szczecin
i Katedra Finansów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego zapowiadają, że przyszłoroczne forum będzie miało charakter międzynarodowy.
Podczas tegorocznej konferencji podpisali
już list intencyjny w sprawie jego organizacji z
Zygmuntem Berdychowskim, przewodniczącym rady programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wspólnie postarają się ściągnąć
do Szczecina samorządowców i naukowców z
Niemiec, Ukrainy i krajów położonych dookoła Bałtyku.
6. Forum Samorządowe zaplanowane jest
wstępnie na 8-9 kwietnia 2010 roku.
Michał Abkowicz
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Kryzys mniej dotkliwy
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wać i trafiać w nisze rynkowe – zachęcał. – Ale
trzeba też brać przy tym pod uwagę zachowania
konsumentów i specyfikę rynku.
Przedsiębiorcy pytali o szansę budowy elektrowni atomowej w naszym województwie. –
Musimy stawiać na czyste technologie i energię
odnawialną – deklarował Pawlak. – Uważam, że
najlepszym miejscem na elektrownię nuklearną
jest północ województwa.
(ama)

Waldemar Pawlak:
– Musimy racjonalnie
oceniać rzeczywistość.

Fot. A.Makuchowska

29 maja w Hotelu Radisson SAS odbyła
się debata, na której gościł Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Wicepremier mówił o możliwościach wsparcia
dla przedsiębiorców, partnerstwie międzynarodowym oraz kondycji polskiej gospodarki.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej. Dariusz Więcaszek, prezes PIG, wskazywał, że mimo deklaracji likwidacji wieczystego
użytkowania nieruchomości konsumpcyjnych
rząd wycofał się z obietnic uregulowania tego
problemu. Premier zaapelował do wszystkich
ugrupowań politycznych o konsolidację i współpracę w celu zmiany prawa w tym zakresie.
Uczestnicy spotkania pytali także, czy rząd
ma plany wsparcia dla prowadzących biznes w
warunkach kryzysu. – Myślę, że przedsiębiorcy potrzebują więcej swobody – mówił Pawlak.
Uproszczenie mechanizmów możliwe jest jego
zdaniem przez stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i walkę z rozrośniętą
i uciążliwą biurokracją.
Zdaniem ministra gospodarki, statystyki są
jednak pocieszające. Wzrost PKB w I kwartale
br. na poziomie 0,8 proc. to pozytywny wyjątek
w Europie, który świadczy o stabilności polskiej
gospodarki. – Ceny spadły, więc warto inwesto-
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Innowacyjne swatanie
Gości spotkania przywitały
anioły na szczudłach

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
uruchomiła system wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć. Aniołowie biznesu
to prywatni inwestorzy, którzy angażują
się finansowo (ale nie tylko) w innowacyjne przedsięwzięcia - nowo powstające firmy. Sieć Aniołów Biznesu Amber będzie platformą, która połączy tych, którzy mają pomysł
na innowacyjne przedsięwzięcie, ale brakuje im kapitału i doświadczenia, z tymi, którzy

Fot. M. Abkowicz

c o c k t a i l
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„Świat Biznesu” przy tym był

mają wolne środki i skłonni są wyłożyć je na
dobrze rokujące projekty. Z tego typu wsparcia korzystali m.in. twórcy przeglądarki Google, sklepu internetowego Amazon.com czy
na początku swojego rozwoju firma Apple.
Jak to działa? Do Amber zgłasza się drobny przedsiębiorca ze świetnym, jego zdaniem,
pomysłem. Sieć analizuje jego projekt i gdy
uzna go za atrakcyjny i realny - szuka dla niego prywatnego inwestora (sieć ma już kontakt
z potencjalnymi aniołami biznesu). Kiedy się
to uda i obydwie strony wyrażają chęć współpracy, anioł biznesu wykupuje część udziałów w młodej spółce dając jej zastrzyk kapitału. Co ważne, anioł biznesu powinien także
wspomóc przedsiębiorcę radami, a gdy inwestor jest z tej samej branży, kontaktami.
– Zawsze porównuję to do okresu narzeczeństwa. My chcemy zaprowadzić nową firmę wraz
z aniołem biznesu aż do ślubu i świetnego wesela – mówi Barbara Bartkowiak, prezes
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i menedżer projektu Sieć Aniołów Biznesu Amber.
Program przewiduje specjalistyczne szkolenia dla młodych przedsiębiorców oraz informacje i stały dostęp do ciekawych, dobrze
przygotowanych pomysłów biznesowych dla
inwestorów.
Michał Abkowicz

Fot. Tadeusz Surma

Japoński magnes

Oficjele, przebrani
w kimona, rozbili
pokrywę baryłki
wypełnionej ryżową sake.
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W połowie maja w uroczystej oprawie
została oficjalnie otworzona fabryka opon
do samochodów ciężarowych i autobusów
Bridgestone w podstargardzkim Kluczewie na terenie byłego lotniska wojskowego. Najpierw odsłonięto tablicę pamiątkową,
a następnie uczestniczący w otwarciu oficjele, przebrani w kimona, uderzeniami drewnianych młotków rozbili pokrywę baryłki wypełnionej japońską wódką ryżową sake. Jest

to ceremonia zgodnie z tradycją zwiastująca
szczęście i pomyślność. Wśród zaproszonych
gości pojawili się m.in. prezydent japońskiego
koncernu Shoshi Arakawa, wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska i ambasador
Japonii w Polsce Ryuichi Tanabe.
Inwestycja, która zajmuje 100 hektarów na
terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego
kosztowała 200 mln euro. Fabryka w Stargardzie znajduje się aktualnie w fazie rozruchu.
W przyszłym roku ma osiągnąć zdolność produkcyjną 2500 opon dziennie i zatrudnienie
550 osób. Dyrektorem zarządzającym fabryki
w Kluczewie jest Yoshihiro Nagao.
– Bridgestone jest największym zagranicznym inwestorem na Pomorzu Zachodnim –
zaznaczył uczestniczący w otwarciu fabryki
Władysław Husejko, marszałek zachodniopomorski. – Stał się też swoistym magnesem
przyciągającym inne firmy do Stargardzkiego
Parku Przemysłowego. Najlepszym tego dowodem jest niedawne pojawienie się w Parku fińskiego inwestora Cargotec.
(wab)
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Konferencja „Zarządzanie Finansami – aktualne wyzwania teorii i praktyki”, organizowana przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się w
dniach 22-24 kwietnia w hotelu Amber
Baltic w Międzyzdrojach. Oprócz wielu polskich akademików i praktyków
nad morzem zjawili się reprezentanci
uniwersytetów z: Malezji, Czech, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Finlandii,
Szwajcarii oraz Szkocji.
Zainteresowani mogli posłuchać m.in.
prof. Stanisława Kasiewicza z SGH, prof.
Mirosława Krajewskiego z Uniwersytetu
Gdańskiego, prof. Mirosława Hamrola z
UE w Poznaniu, rektora US prof. Waldemara Tarczyńskiego oraz skarbnika miasta Szczecin Stanisława Lipińskiego. Poruszano tematy dotyczące inwestowania w
warunkach bessy, o czym mówili m.in. prof.
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Magdalena Jerzemowska z Uniwersytetu
Gdańskiego i prof. Henryk Sobolewski z
WSB w Poznaniu. Z kolei prof. Dariusz
Wędzki z UE w Krakowie i prof. Janusz
Kudła z Uniwersytetu Warszawskiego wypowiadali się o narzędziach zarządzania finansami i celach ich stosowania.
Problematykę
kreowania
wartości
przedsiębiorstw, standardów wyceny i efektywności inwestycji podjęli m.in. prof. Elżbieta Mączyńska z SGH, prof. Tadeusz
Dudycz z Politechniki Wrocławskiej oraz
przewodniczący Rady Programowej Konferencji prof. Dariusz Zarzecki.
Tegorocznym laureatem nagrody Beta, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie zarządzania finansami, został
prof. Waldemar Frąckowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za publikację „Fuzje i przejęcia”.
(d)

Fot. archiwum

O zarządzaniu finansami

Laureatem nagrody
Beta został prof.
Waldemar Frąckowiak.
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Fot. M. Abkowicz

Harri Ojala:
– Stargard Szczeciński jest
położony blisko naszych
klientów w Europie
Zachodniej, ma łatwy
dostęp do sieci
autostrad i portu.

Cargotec, fiński producent maszyn
i pojazdów przeładunkowych, wybuduje w Stargardzie montażownię, która zatrudni 400 osób. Wartość inwestycji to 60
mln zł.
Wiceprezes spółki, Harri Ojala poinformował o inwestycji w Stargardzkim Parku

Przemyslowym na terenie dawnego lotniska
w Kluczewie podczas konferencji prasowej 29
kwietnia.
– Stargard Szczeciński ma wszystkie cechy
pozwalające nam pomyślnie prowadzić działalność gospodarczą. Jest położony blisko naszych klientów w Europie Zachodniej, ma łatwy dostęp do sieci autostrad i portu – mówi
Harri Ojala.
Cargotec ma w ofercie produkty trzech
marek - Hiab (urządzenia przeładunkowe na
podwoziach samochodowych, wózki widłowe itp.), Kalmar (suwnice i inne urządzenia
i pojazdy do przeładunku kontenerów) oraz
MacGREGOR (urządzenia do przeładunków
morskich i montowane na statkach).
– Aktualnie wydajemy w Polsce ok. 30 mln
euro na komponenty do produkcji. Po wybudowaniu fabryki chcielibyśmy podwoić tę liczbę –
informuje Harri Ojala, ale nie zdradza jeszcze jaka będzie skala produkcji stargardzkiego zakładu.
Produkowane w Stargardzie urządzenia trafiać będą do portów, firm logistycznych, przewozowych i stoczni w Europie Zachodniej.
(mab)

Usługi na „tak” i na „nie”

Fot. Magdalena Soboń

b i z n e s o w y
c o c k t a i l

Fiński inwestor w Stargardzie

Uczestnicy konferencji
na tle panoramy
Wałów Chrobrego
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„Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce
opartej na usługach” pod tym hasłem odbyła się pod koniec kwietnia w Szczecinie
konferencja naukowa, na którą przyjechali
naukowcy z całego kraju.
Konferencję zorganizowała Katedra Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, którą
kieruje prof. Jolanta Witek.

– Usługi mają przeważnie duży udział w PKB.
W Polsce obserwujemy tendencję wzrostową, ale
do właściwych proporcji jeszcze daleko – mówi
mgr Sylwia Bąkowska z Katedry Marketingu
WNEiZ US. – Kraje z dobrze rozwiniętymi gospodarkami generują z usług 60-70 proc. PKB.
W Polsce usługi stanowią 30-40 proc. PKB –
wyjaśnia.
Warto też spojrzeć na inne sprawy. Nie
wszystkie polskie firmy usługowe myślą już kategoriami satysfakcji klienta. O różnych przykładach mówi dr Magdalena Soboń: – Z jednej strony pocieszające jest to, że mamy pozytywne przykłady firm, które orientują się na klienta
i działają w sposób przemyślany. Z drugiej strony, nadal nie brakuje przykładów negatywnych,
choćby w służbie zdrowia i transporcie zbiorowym.
Podczas konferencji naukowcy wskazali na
elementy, którymi się kierujemy dokonując zakupów usług. – Często bazujemy na opinii innych osób z najbliższego otoczenia i na własnym
doświadczeniu – mówi Sylwia Bąkowska.
– Nasza konferencja jest także doskonałym
miejscem, gdzie możemy wymienić się wiadomościami na temat tego, jakie badania w tematyce
usługowej prowadzone są w różnych ośrodkach
naukowych – wyjaśnia dr Magdalena Soboń.
(masz)
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szczecinian paprykarzem szczecińskim gotowanym w ogromnym garze o pojemności 2,5
tys. litrów.
Organizatorami Pikniku nad Odrą były
Międzynarodowe Targi Szczecińskie i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki.
(mab)

Organizatorzy częstowali
szczecinian paprykarzem
szczecińskim gotowanym
w garze o pojemności
2,5 tys. litrów.

Medalista na sprzedaż
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W osobnej sali odbywała się wystawa kotów rasowych organizowana przez Cat Club
Pomerania, podczas której można było kupić m.in. kota - medalistę oraz akcesoria i zabawki dla domowego dachowca.
SG

Główna część
wystawiennicza toczyła
się pod gołym niebem.

Fot. S.Gracz

11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska „Ogród”, Giełda Zdrowej Żywności i
Produktów Naturalnych „Organic” oraz
Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich pod koniec
kwietnia.
Główna część wystawiennicza toczyła się
pod gołym niebem przed halami MTS. Targi „Ogród” przyciągnęły miłośników zieleni
na stoiska kilkudziesięciu producentów materiału ogrodniczego - krzewów, drzew i roślin ozdobnych, sadzonek, rozsad, cebul, bylin, nasion, kwiatów ciętych, kompozycji z
roślin suchych i akcesoriów kwiaciarskich.
Swoje produkty promowali producenci nawozów i środków ochrony roślin. Na targach
można było obejrzeć sprzęt ogrodniczy i kupić ogrodowe figurki.
Targi „Organic” z kolei skierowane były do miłośników naturalnej żywności - na
stoiskach pojawiły się więc domowe wypieki i wędliny. Kto chciał, mógł kupić książki
o tym, jak długo i zdrowo żyć lub skorzystać
z masażu na specjalnym fotelu.

b i z n e s o w y

– Jeśli wakacje, to teraz, bo potem będzie drożej – przekonywały biura podróży podczas Pikniku nad Odrą, który odbył
się w drugi weekend maja w Szczecinie.
Organizowany w formie festynu piknik połączony jest z targami Market Tour, podczas
których można poznać ofertę biur podróży
oraz polskich i zagranicznych regionów turystycznych. Wystawcy potwierdzają informacje
o trudnościach branży turystycznej.
– Luty-marzec były bardzo słabe w porównaniu z poprzednimi latami – mówi Adam Olejnik z koszalińskiej Agencji Turystycznej Forte
Trip. – Liczymy, że teraz dopiero sprzedaż ruszy
na dobre.
Wśród regionów turystycznych prezentowały się nadbałtyckie kurorty, ale także przygraniczne powiaty niemieckie i szwedzkie Ystad.
– Nasze stoisko odwiedza bardzo wielu rowerzystów, którzy pytają o mapy tras rowerowych.
W Szwecji jest bezpiecznie i nie tak drogo, jak
myślą Polacy. Cały prywatny domek, czasem
z łódką, można wynająć za kilkaset euro – mówi Jolanta B. Olsson, koordynator z Biura
Turystyki Urzędu Miejskiego w Ystad.
Piknik nad Odrą to także atrakcje kulinarne. W tym roku organizatorzy częstowali

Fot. M. Abkowicz

Na kryzys - paprykarz
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Paweł Fornalski,
prezes IAI-Shop.com
prezentuje założenia
debiutu giełdowego.

Kilkuset informatyków z województwa
i kraju uczestniczyło w największej imprezie branży IT w Szczecinie – Infotrendy. Podczas imprezy poznaliśmy plany
debiutu giełdowego szczecińskiej spółki IAI-Shop.com SA.

Fot. M. Abkowicz

c o c k t a i l
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Ze sklepów na giełdę

Infotrendy to organizowany po raz drugi trzydniowy cykl konferencji, spotkań i prezentacji. Dotyczą one handlu i transakcji w Internecie, wykorzystania informatyki w administracji publicznej i rozwoju infrastruktury
informatycznej.
Podczas jednej z konferencji założenia debiutu na giełdzie New Connect przedstawiła
szczecińska spółka IAI-Shop.com, która specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze sklepów
internetowych. Właściciele firmy, Paweł Fornalski i Sebastian Mulczyński planują pozyskać w drodze emisji prywatnej od 500 tys. do
3,5 mln zł. Akcje firmy będą notowane na New
Connect jeszcze w tym roku. Środki te mają
posłużyć do ekspansji na rynki zagraniczne,
na których firma chce powielić model biznesowy stosowany w Polsce, ale z udziałem zagranicznych partnerów. Opiera się on o świadczenie usług właścicielom sklepów internetowych
w zamian za opłaty abonamentowe.
Z usług IAI-Shop.com korzysta kilkaset
sklepów internetowych w Polsce i za granicą.
Ich liczba zwiększa się o kilkadziesiąt co kwartał. Jak podaje spółka, obroty obsługiwanych
przez nią sklepów stanowią ok. 15 proc. wartości handlu internetowego w Polsce.
(mab)

Kuszący kapitał ludzki
Debatą pt. „Wizja czy czyny – czy Szczecin realizuje swój potencjał?” z udziałem
przedsiębiorców, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych rozpoczęła się majowa konferencja naukowa Inwestor – Koktajl Inwestycyjny.
– Celem konferencji jest poszerzanie wiedzy studentów w dziedzinie finansów, również

Fot. M. Abkowicz

Debatą pt. „Wizja czy
czyny – czy Szczecin
realizuje swój potencjał?”
rozpoczęła się majowa
konferencja naukowa
Inwestor – Koktajl
Inwestycyjny.

26

w tych aspektach, które nie są na co dzień poruszane podczas zajęć – wyjaśnia Bartosz Musiał, prezes Koła Naukowego Finansistów
Euroecononomicus, działającego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, które od trzech lat organizuje konferencję.
Studenci pytali gości m.in. o szanse, jakie Szczecin stwarza absolwentom uczelni.
– Koncern Unicredit, który otworzył swoją siedzibę w Szczecinie, skusił przede wszystkim kapitał ludzki miasta – odpowiadał Tomasz Banach, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.
– Pomagaliśmy im w rekrutacji i byli mile zaskoczeni poziomem absolwentów szczecińskich
uczelni.
Kolejni inwestorzy, którzy pytają o Szczecin, poszukują przede wszystkim wykształconych pracowników. W Szczecinie są więc
miejsca pracy dla absolwentów uczelni. Do
jak najwcześniejszego zdobywania pracy zachęcał studentów Aleksander Igielski, właściciel szkoły nauki jazdy.
W programie tegorocznej konferencji znalazły się też obchody 10-lecia Koła Euroecononomicus oraz warsztaty i gry ekonomiczne
dla studentów.
(mab)
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Prezentacje 2009

Coaching – więcej niż szkolenia
Małgorzata Kwiatkowska jest wziętym
coachem – z prowadzonych przez nią szkoleń i doradztwa chętnie korzystają firmy i
ich szefowie w całej Polsce. Nic dziwnego –
jako wieloletni menedżer wysokiego szczebla świetnie wie, jak skutecznie zarządzać
sobą, pracownikami i firmą.
Małgorzata Kwiatkowska przez lata kierowała działami sprzedaży dużych przedsiębiorstw.
Była m.in. regionalnym dyrektorem sprzedaży
w sieci telefonii komórkowej Plus GSM w Szczecinie i dyrektorem ogólnopolskiej sieci sprzedaży Mobile firmy Vobis. Cztery lata temu odeszła
z korporacji i zaczęła wykorzystywać wiedzę i
doświadczenie we własnej firmie szkoleniowej.
Dzisiaj posiada uznany w branży szkoleniowej
certyfikat ICC (International Coaching Community), którym mogą pochwalić się zaledwie
trzy osoby w województwie zachodniopomorskim, a swoje usługi promuje na stronie internetowej o niepozostawiającym wątpliwości adresie
www.rozwijajsie.eu.
Szefie, zacznij od siebie!
Małgorzata Kwiatkowska stara się, aby
uczestnicy jej szkoleń mogli wynieść z nich maksymalnie wiele. Dlatego koncentruje się na szkoleniach zamkniętych, czyli organizowanych dla
określonych grup osób na podobnym poziomie
wiedzy, np. sprzedawców czy menedżerów określonego szczebla. Jej programy szkoleniowe są
każdorazowo modyfikowane i projektowane
pod indywidualne potrzeby uczestników. Dotyczą najistotniejszych kompetencji miękkich, bez
których nie ma mowy o efektywnym zarządzaniu, a więc: motywowanie pracowników, delegowanie zadań, budowanie i zarządzanie zespołami, zdolności przywódcze, skuteczna komunikacja w firmie, zarządzanie czasem, profesjonalne
kreowanie wizerunków menedżera czy też techniki sprzedaży i techniki obsługi klienta.
Małgorzata Kwiatkowska zwraca uwagę na
fakt, że proces szkoleniowy należy często zacząć
od szefa firmy: – Zdarza się, że pracownicy wiele się nauczyli podczas zajęć, a szefowie nie wiedzą, jak wykorzystać ich nowe umiejętności z korzyścią dla firmy. Dlatego najpierw zawsze staram
się porozmawiać z szefem.
Coach zainspiruje i podpowie
Jednak pasją zawodową i specjalizacją Małgorzaty Kwiatkowskiej jest rozwój potencjału menedżerów średniego i wyższego szczebla.
Niektórzy z nich potrzebują podejścia indywidualnego, aby maksymalnie wykorzystać tkwiące w nich możliwości. Tu z pomocą przychodzi
coaching, czyli indywidualne sesje pomagające
w odkryciu własnej, najskuteczniejszej ścieżki
rozwoju. Indywidualny coaching jest czymś więcej niż serią szkoleń biznesowych. Polega on raczej na inspirowaniu do skutecznego działania i
skłanianiu w szukaniu rozwiązań oraz ich realizacji w zaplanowanym czasie.
– W procesie coachingu zajmujemy się nie tylko rozwojem określonych, wymaganych kompetencji, ale również podejmowaniem decyzji dotyczących dalszej kariery – np. założenia własnej
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firmy lub zmiany stanowiska, miejsca pracy menedżera na takie, które jest najbardziej odpowiednie na obecnym etapie jego rozwoju – mówi Małgorzata Kwiatkowska.
W pracy z kadrą menedżerską przedsiębiorstw wykorzystuje ona wiedzę na temat metodologii szkoleń i procesów coachingowych,
którą zdobyła gruntownie studiując tę dziedzinę, a także wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte podczas kilkunastoletniej praktyki
biznesowej.
Kto korzysta z usług Małgorzaty Kwiatkowskiej?
– W dużych korporacjach szkoleń jest dużo. Działy HR dbają o rozwój pracowników, a plany szkoleniowe budowane są z dużym wyprzedzeniem. Natomiast bardzo różnie sytuacja wygląda w średnich
i małych firmach. Menedżerowie często uważają, że
na szkolenia szkoda czasu. Znam jednak nieduże firmy, których szefowie są świadomi tego, że rozwój pomoże im w osiągnięciu sukcesu – mówi Małgorzata
Kwiatkowska, która na koncie ma kilkaset godzin
szkoleniowych dla takich firm jak: Mercedes-Benz
Polska, ING Bank Śląski, Bank Gospodarki Żywnościowej, Daimler-Chrysler Automotive Polska,
Fuji-Sericol Polska, Oriflame Poland, TVP Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, Arvato Services – Bertelsmann.
Oprócz tego prowadzi zajęcia i treningi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
Zwłaszcza teraz, gdy kryzys jest wszechobecny, warto pomyśleć o podniesieniu kompetencji
menedżerów. Dotychczas, w sytuacji dobrej koniunktury gospodarczej, wystarczyło zorganizować pieniądze i podziwiać wzrost firmy. Ale
czasy inżynierii finansowej właśnie mijają...
Od zawsze wiadomo, że ludzie to największy
kapitał firm, a efektywne zespoły to przepustka
do sukcesu. By wydobyć z ludzi to co najlepsze,
potrzebni są sprawni, nieprzeciętni menedżerowie z doskonałymi umiejętnościami zarządzania zespołami.
Kadra zarządzająca to krytyczne ogniwo
w drodze do sukcesu. Inwestujmy w nią!

Małgorzata Kwiatkowska:
–Kadra zarządzająca to
krytyczne ogniwo w drodze
do sukcesu.
Inwestujmy w nią!

Małgorzata Kwiatkowska
www.rozwijajsie.eu
tel. 0 601 130 215
e-mail:
malgorzata.kwiatkowska@rozwijajsie.eu
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Dni Morza bardziej morskie
Szczecinianie będą mogli
podziwiać przy Wałach
Chrobrego duże żaglowce.

Nową nazwę: Dni Morza - Sail Szczecin
09 będzie miała największa szczecińska
impreza plenerowa, która rozpoczyna się
12 czerwca i potrwa do 14 czerwca.
Tegoroczne Dni Morza mają być nastawione
na żagle i kulturę. W programie są bitwa morska

Fot. M. Abkowicz

w y d a r z y

s i ę

Tam będziemy

nawiązująca do XVII wiecznej potyczki w pobliżu Szczecina, parada jednostek pływających
oraz koncert szczecińskich filharmoników.
Szczecinianie będą mogli podziwiać przy
Wałach Chrobrego duże żaglowce - m.in. „Dar
Młodzieży”, „Mir”, „Zawiszę Czarnego”, „Tolkiena” i „Baltic Beauty”. Do Szczecina zawinie
też ok. 30 zabytkowych jednostek z całej Europy w ramach zlotu oldtimerów. Podziwiać
będzie można także paradę jachtów na Odrze
oraz, jak co roku, pokaz sztucznych ogni.
Na Wałach Chrobrego stanie wielki namiot sceniczny, w którym zagrają szczecińscy
filharmonicy. Tu również odbędą się koncerty „Country kontra szanty” i „Scena Szczecińska”, czyli występ lokalnych zespołów. Choć
oficjalnie impreza rusza 12 czerwca i potrwa
do niedzieli 14 czerwca, na Łasztownię, gdzie
ulokowano wesołe miasteczko, będzie można
przejść pontonowym mostem dzień wcześniej,
w czwartkowe popołudnie.
Tegoroczna szczecińska impreza otrzymała
status Centralnych Dni Morza i odbywa się pod
patronatem ministra infrastruktury. Budżet
czterodniowej imprezy sięga blisko 2,5 mln zł.
Prawie 1/3 tej kwoty pokryją sponsorzy.
(mab)

Fot. archiwum

Innowacje w transporcie

Patronat honorowy nad
konferencją objął
Cezary Grabarczyk
(pierwszy od lewej).
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Konferencja naukowa Euro-Trans 2009
(dawniej Translog), jedno z ważniejszych
wydarzeń transportowych, odbędzie się
17-18 września w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Organizatorzy konferencji, czyli Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Transportu
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za

temat przewodni tegorocznego Euro-Transu
wybrali innowacje w transporcie. Wpisali się
w ten sposób w ogólnoeuropejski nurt. Rok
2009 został ogłoszony w Unii Europejskiej
Rokiem Innowacyjnej Gospodarki.
Euro-Trans to, jak dostrzegają władze
WZiEU, doskonała platforma wymiany myśli, przekazu informacji o problemach. – Nasza konferencja cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony praktyków gospodarczych.
Mają oni okazję, by spotkać się z politykami i
naukowcami i przedstawić im swoje stanowisko
w różnych sprawach – wyjaśnia prof. Elżbieta
Załoga, prodziekan ds. nauki WZiEU.
– Cieszymy się, że konferencja jest miejscem spotkania się nauki i praktyki. Wiedza
przepływa w obie strony – dodaje prof. Piotr
Niedzielski, dziekan WZiEU US.
Szczeciński wydział nie bez przyczyny jest
współorganizatorem konferencji. – Wynika to
przede wszystkim z naszych doświadczeń – mówi dziekan. – Transport i logistyka jest istotnym
punktem ciężkości w naszych badaniach naukowych i dydaktyce.
Patronat honorowy nad konferencją objął
Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury i Antonio Tajani, wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej, komisarz ds. transportu UE.
(masz)
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Resident Park - w harmonii z naturą

Katarzyna Woźna
Prezes Zarządu
Proszę opowiedzieć w kilku słowach o inwestycji Resident Park
Myślę ze słowa Ekskluzywny Kompleks Rezydencji mówią same za
siebie.
Co Pani zdaniem sprawia, iż jest ona jedyna w swoim rodzaju?
Atutami tego osiedla jest duża, otwarta przestrzeń. Całe osiedle
zaprojektowane zostało przez jedną pracownię projektową, która sprawuje kompleksowy nadzór nad jego realizacją. Dzięki zachowaniu
wspólnej linii stylistycznej, materiałowej i kolorystycznej osiedle zyskało spójny, niepowtarzalny charakter. Zapewniamy przyszłym mieszkańcą poczucie bezpieczeństwa, „Resident Park” będzie ogrodzony
i strzeżony przez całą dobę. Dzięki temu teren osiedla stanie się komfortowym, spokojnym miejscem.
Może kilka słów o lokalizacji?
Miejsce, w którym znajduje się inwestycja jest szczególne pod każdym względem. Nowoczesne, ekskluzywne osiedle „Resident Park”
zlokalizowane zostało w okolicach Szczecina. Sąsiedztwo terenów zielonych oraz bliskość miasta sprawiają, że miejsce to harmonijnie łączy
walory miejskiego życia z przyjemnością codziennego obcowania z naturą. Nową inwestycję wyróżnia jednak coś znacznie więcej niż atrakcyjna lokalizacja.
Jak planujecie Państwo wypromować inwestycję?
Resident Park jest charakterystyczną inwestycją o której głośno się
mówi. Osoby które nabywają rezydencje są znane w świecie biznesu,
polityki. W kręgach towarzyskich rezydencja uchodzi za wyjątkową nie
tylko z wyżej wymienionych względów lecz dzięki jej przyszłym mieszkańcom. Już nie trzeba jechać wiele kilometrów aby zorganizować są-

siedzki turniej tenisa czy też biesiadę, Resident Park zapewnia komfort
pod każdym względem i to jest jego najlepszą reklamą.
Kto zajmie się sprzedażą rezydencji?
Sprzedażą domów oraz działek zajmą się dwa licencjonowane biura obrotu nieruchomościami mieszczące się w Gorzowie Wlkp. oraz
Szczecinie.
Czy nie boją się Państwo obecnego kryzysu na rynku nieruchomości?
Bać się? To nie w naszym stylu! Uważam, że kryzys przyniesie wiele dobrego. Przede wszystkim stabilizację rynku. Nabywcy ostrożniej
podchodzą do wydatków, planują każdy krok. Zastanawiając się nad
kupnem domu będą myśleć o wieloletnich perspektywach. Nasze domy będą zyskać na wartości a wyglądając przez okno ujrzymy ład i harmonię która zawsze pozostaje w cenie.
Kto jest inwestorem i jakie są jego priorytety w związku z opisywaną inwestycją?
Jesteśmy prężnie rozwijającym się deweloperem – spółką z o.o.,
której zarząd nie tylko zajmuje się budową osiedli lecz stale inwestuje
w rozwój firmy. Zatrudniamy osoby posiadające wysokie kwalifikacje i
duże doświadczenie zawodowe pozwalające na realizację określonych
zadań.
Do kogo skierowana jest Państwa oferta?
Do wszystkich którzy cenią komfort, spokój i wygodę.
Dziękujemy za rozmowę.

Sprzedaż domów i działek:

telefon: 091 810 10 00
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Biznes bez iluzji

Nastolatka czy dama?

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

W tym roku latem upiekę
wielki tort, zapalę 20 świeczek i będę obchodzić piękny jubileusz. Oto moja jedynaczka, która przyszła na
świat w 1989 roku, ukończy
20 lat, a ja z tej okazji popadam w pochmurne refleksje.
Dziś córka jest już dorosłą
osobą i choć nadal zdradza
zachowania nieobliczalnej
nastolatki, to już ma aspiracje bycia dojrzałą damą. I tu
pojawia się natrętna analogia. Moja córka jest jak polska transformacja: wciąż
niedookreślona, choć już po
przejściach, wciąż poszukująca swojej drogi, choć już
pewne decyzje co do jej przyszłości zapadły.
Rok 1989 ma nie tylko dla
mnie symboliczne znaczenie,
zapisał się on również w historii Polski jako początek nowej
ery społeczno-gospodarczej.
W tym roku bowiem Polska jako pionier transformacji systemowej w Europie Środkowej

odrzuciła skompromitowany
ustrój gospodarki centralnie
planowanej i zadeklarowała
zwrot w kierunku gospodarki rynkowej. I chociaż Polacy
przyjęli ten rewolucyjny zwrot
bardzo entuzjastycznie, to jednak niezbyt entuzjastycznie
przyjęto wszystkie konsekwencje i zasady liberalizmu gospodarczego. W efekcie polska polityka ekonomiczna stanęła na
rozdrożu – główny dylemat dotyczył wyboru docelowego modelu gospodarki. Zwolennicy
tzw. terapii szokowej zalecali
jak najszybsze przestawienie
gospodarki na tory gospodarki rynkowej w ujęciu liberalnym, ostrożniejsi ekonomiści
i politycy skłaniali się jednak
do przyjęcia argumentów tzw.
polityki keynesowskiej, opartej
na zasadach interwencjonizmu
państwowego.
I tak narodziła się idea
„trzeciej drogi” - idea zdefiniowana w Konstytucji RP jako SPOŁECZNA GOSPO-

DARKA RYNKOWA. Taki
model gospodarki miał być remedium na koszty społeczne
szokowej terapii - lekiem z niemieckim rodowodem (model
SGR wywodzi się z powojennej koncepcji Muellera – Armacka). Polska SGR zdradziła jednak swój rodowód. Przez
20 lat na drugi plan, lub wręcz
poza plan, zeszła wizja gospodarki opartej na wolności ekonomicznej i wolnej konkurencji, na stabilnym pieniądzu. Na
pierwszy plan wysunęły się postulaty rozbudowy socjalnych,
opiekuńczych funkcji państwa
i ingerowania w mechanizm
rynkowy. Taka ułomna, wypaczona SGR zaczęła być synonimem gospodarki nie w pełni
rynkowej, jakiejś mutacji trzeciej drogi. Dzisiaj, po 20 latach
wędrówki „trzecią drogą”, polski ład gospodarczy można bez
obawy nazwać „socjalnym liberalizmem”, zaś ideologia
SGR w Polsce nadal pozostaje
utopijną fascynacją ekonomistów i polityków.
Cóż, …moja córka dwudziestolatka też tkwi w świecie
fascynacji i utopii. Może to naturalna właściwość wieku?
Aneta Zelek

Rozważania na czasie

Bankowe quo vadis…

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski
wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły
Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości.
Jest członkiem Komitetu Nauk
Ekonomicznych oraz Komitetu
Nauk o Finansach PAN
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Nikt nie ma monopolu na
mądrość. Również w sprawie
banków. Na temat bankowości powiedziano i napisano w
ostatnich miesiącach szczególnie wiele. Nic dziwnego,
światowy kryzys finansowy,
zapoczątkowany w USA w
2007 roku, ukazał nowe wymiary bankowości, nieustającego placu budowy...
Bankowość określana bywa zobowiązującym mianem
dobra publicznego. Banki komercyjne mają charakter dualny: są bowiem nie tylko „klasycznymi” przedsiębiorstwami
handlowymi, ale powinny być
również instytucjami zaufania
publicznego. Istotą rzeczy jest
znalezienie, a w gruncie rzeczy znajdowanie stale na nowo, punktu równowagi między
efektywnością a szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W
innym ujęciu chodzi o połączenie tego co tradycyjne, z tym co
nowoczesne.
Bankowość etyczna wyrosła
na gruncie inicjatyw zoriento-

wanych na zwiększenie świadomości etycznej przedsiębiorców. Za etyczne uważa się te
banki, które budują swoją markę na zasadach przejrzystości
i odpowiedzialności społecznej. Współcześnie coraz więcej banków zauważa, że rośnie
zapotrzebowanie na produkty
etyczne, dzięki którym część
środków można przeznaczyć
na cele charytatywne i ekologiczne. Chodzi o dobry wizerunek banków, które nie mają
być jedynie fabryką kredytów
czy też maszyną do zarabiania,
lecz jednocześnie firmą o mocnych podstawach moralnych,
rozumiejącą potrzeby współczesnych klientów.
Ostatnie miesiące i tygodnie były dla przedsiębiorców,
inwestorów, drobnych ciułaczy,
kredytobiorców, banków i innych instytucji finansowych z
towarzystwami funduszy inwestycyjnych włącznie szczególną
lekcją pokory. We współczesnych finansach i bankowości
wiedzy, wyobraźni i ostroż-

ności nigdy za wiele. Zasada
ograniczonego zaufania obowiązuje, również wobec banków, bankierów i bankowców.
Nie ulega wątpliwości, że świat
potrzebuje nowego ładu bankowego: bankowości, w której
będzie więcej kapitału, mniej
długu, więcej zasad i znacznie
silniejszy nadzór. Istotą rzeczy
jest połączenie efektywności
banków komercyjnych (ważnej
z punktu widzenia akcjonariuszy i managementu) z bezpieczeństwem, transparentnością
oraz respektowaniem zasad
etyki.
PS Kryzys wyraźnie zmieni
oblicze systemów bankowych.
Dylemat polega na tym, jak nie
dopuścić w przyszłości do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat, czy też nacjonalizacji zysków i internacjonalizacji
strat. Bankowość musi wrócić
do źródeł, na znaczeniu będzie
zyskiwać bankowość tradycyjna. Bank przełomu pierwszej i
drugiej dekady XXI wieku musi być zdrowy, czyli jednocześnie
efektywny i etyczny. Pewne jak
w banku… To jest znowu możliwe…
Stanisław Flejterski
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Marka marki
To już, już mamy markę
naszego miasta i już rozgorzała dyskusja z tej okazji.
Na ten felieton porzucam
komentowanie wielkiej polityki i napiszę parę słów o
marce Szczecina.
Będąc rzeczoznawcą informatyki z numerem 006 mniejszym, a więc lepszym
niż Bond - udokumentowanym poniższą pieczęcią:

Dr hab. Wojciech Olejniczak
informatyk, rektor
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu,
profesor Politechniki Szczecińskiej
wiem, że używając obcych i niezrozumiałych słów
mogę podwyższyć rachunek dla klienta. Przykłado-
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wo rachunek za „reorganizację” – 100%. Jeżeli to będzie
„reinżyniering” – już 105%.
Natomiast gdy będzie „REENGINEERING” – to już
125%, ale za RE – ENGINEERING – śmiało 133%
i klient płaci bez mrugnięcia.
Jednak twórcy koncepcji
nowej marki Szczecina przebili mnie całkowicie. Nie
dość, że nową markę Szczecina (pływające ogrody) podano w języku obcym, to jeszcze
piszą to tak, że nikt nie wie, co
to jest. Ma intrygować jeszcze
40 lat. Tu już rachunek musi
być najmniej na 150%. Podziwiam spryt i podaję mój przepis na markę za darmo:
- Szczecin musi mieć dwie
drużyny w ekstraklasie,
- Szczecin musi mieć nawierzchnie ulic bez dziur,

a nie z pływającego asfaltu,
- Szczecin nie może mieć
komunalnych kamienic
zamienianych w slumsy,
- Szczecin nie może być jedynym miejscem na świecie, w którym są komunalne wille,
- Szczecin nie może być
miastem pływającym w
brudzie - a w czystości.
Tymczasem mamy już
pierwszą prawdziwą pływającą marką Szczecina! To Las
Arkoński pływający w brudzie, rozjeżdżany końmi pod
okiem posterunku Konnej
Policji. Pierwszy krok już jest,
byle tak dalej.
			
Wojciech Olejniczak
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Na przekór

Fot. M. Abkowicz

Naprawdę jaka(i) jesteś?

Magdalena Kotnis,
prezes zarządu
Zachodniopomorskiej
Agencji Rozwoju
Regionalnego

Fot. M. Szczepkowska

p e r s o n a l i a

Twarze biznesu

Dariusz Kunikowski,
współwłaściciel restauracji
„Zamkowa” w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Wodnik
Moje uniwersytety
Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskego,
pobyty stypendialne w Linz University i Hamburg University
Moja ulubiona postać
Andrzej Kmicic
Co cenię u mężczyzny
Poczucie humoru
Co cenię u kobiety
Odwagę
Moja największa wada
Zasadniczość
Czego najbardziej nie lubię
Krętactwa
Ulubione zajęcie po pracy
Pielęgnacja ogrodu i aktywny wypoczynek: rower, spacery, pływanie
Czym zachwyciłam się ostatnio
Uśmiechem i życzliwością ludzi, którzy mnie otaczają
O czym marzę
O podróżach

Mój znak zodiaku
Baran
Moje uniwersytety
Collegium Balticum, kierunek - pedagogika
Moja ulubiona postać
Henryk Sienkiewicz
Co cenię u mężczyzny
Prawdomówność i bezpośredniość
Co cenię u kobiety
Obiektywizm
Moja największa wada
Prawdomówność i wiara w ludzi
Czego najbardziej nie lubię
Chamstwa, braku szacunku dla drugiej osoby
Ulubione zajęcie po pracy
Gra w piłkę nożną
Czym zachwyciłem się ostatnio
Prezentacją nowego audi A8
O czym marzę
O kilku „bezmyślnych” dniach
wysłuchali: (mab) i (masz)
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Fot. M. Winconek

Fot. M. Winconek
Fot. archiwum

Fot. M. Winconek

Dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie jest od kilku miesięcy Ryszard Bindas (41 lat). Objął stanowisko
po Jerzym Kochańskim. Pochodzi z ziemi chojeńskiej, od dzieciństwa związany był z Trzcińskiem Zdrój. Ukończył Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego - studiował na kierunku informatyka i ekonometria. Karierę zawodową zaczynał w 1993 r. w oddziale terenowym
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa od
stażysty, a w 1997 r. kończył w roli kierownika sekcji finansów. Potem przez dwa lata był zastępcą głównego księgowego w szczecińskim oddziale Banku Gospodarki Żywnościowej. Następnie był pełnomocnikiem zarządu Banku Pocztowego S.A. ds. organizacji jego
oddziału okręgowego, którego został dyrektorem. Od 2006 r. pracował jako główny specjalista w wydziale programów rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Nowym prezesem Infraparku Police SA, który
zarządza Polickim Parkiem Przemysłowym został
Wojciech Kuźmiński (l. 37) powołany przez radę nadzorczą w miejsce szefującego krótko tej
spółce Piotra Zaborka. Kuźmiński był prezesem
Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie,
odwołanym przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego.
Jest doktorem nauk ekonomicznych. Od lutego 1997 r. pracował jako asystent, a następnie
adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szcze-

Redakcja „Świata Biznesu”
i portalu Szczecinbiznes.pl

www.swiatbiznesu.com

poszukuje

asystenta/asystentki ds. sprzedaży reklam i promocji
wymagamy:
• wykształcenia wyższego
• biegłej znajomości obsługi komputera
• komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
• odporności na stres
mile widziane posiadanie własnego samochodu
oferujemy:
• ciekawą pracę w prestiżowej redakcji
• możliwość nawiązywania interesujących kontaktów
• wsparcie w pozyskiwaniu klientów
CV wraz z fotografią proszę przesłać pocztą elektroniczną pod adres:
redakcja@swiatbiznesu.com
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Karuzela
kadrowa

cińskiego. W latach 1999-2004 pełnił funkcję administratora Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie Agencji Nieruchomości
Rolnych w Pyrzycach. Od października 2006 r. do czerwca 2007 r. był
kierownikiem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Po wyborach samorządowych jesienią 2006 r., został zastępcą dyrektora,
a od kwietnia 2007 r. dyrektorem wydziału rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Jest członkiem zarządu zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej.
Nowym prezesem zarządu Morskiego Portu Police sp.
z o.o. jest Tomasz Melan (l. 28), który zastąpił kierującego wcześniej firmą Jarosława Siergieja. Przed
objęciem stanowiska przez cztery miesiące był członkiem zarządu spółki. Rodowity szczecinianin. Studiował informatykę i ekonometrię na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Należał do bliskich współpracowników
byłego marszałka województwa Norberta Obryckiego w czasach, gdy ten pełnił funkcję dyrektora biura
zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Melan
pracował w szczecińskich oddziałach Deutsche Bank PBC i GE Money
Bank, w których zajmował się doradztwem dla klientów. Aktualnie jest
członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
Port Rybacki „Gryf”. Jest działaczem Platformy Obywatelskiej.
Waldemar Ziemak (60 lat), absolwent Wydziału
Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, zapalony golfista, został powołany na stanowisko dyrektora pola golfowego w Choszcznie Modry Las. Ziemak
po studiach ukończył wiele kursów w zakresie rachunkowości, kurs maklerów giełdowych, a także kurs dla
członków rad nadzorczych Jednoosobowych Spółek
Skarbu Państwa.
W trakcie kariery zawodowej Ziemak pracował przez
dłuższy czas w Stoczni Szczecińskiej i Stoczni „Odra”, m.in. na stanowiskach technologa i szefa produkcji, a następnie był starszym rzeczoznawcą w „Centromorze”. W latach 1999-2001 był prezesem Armatorskiego
Domu Bankowego, związanego z Kredyt Bankiem. W latach 2004 - 2007
roku pracował na stanowisku prezesa Zachodniopomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.
(winab)

Wybraliśmy Miss Świata… Biznesu

nała Katarzynę Kwiatkowską (I wicemiss)
i Agatę Drywę (II wicemiss). Miss Publiczności została Paulina Peterman, zaś Miss
„Świata Biznesu”, partnera medialnego imprezy, Jolanta Gzik. Nasza redakcyjna miss
jest tegoroczną maturzystką i zamierza stu-

Fot. M. Abkowicz

Fot. M. Abkowicz
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Najpiękniejsze na Zamku

Żaneta Sitko zdobyła tytuł Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej podczas
gali, która odbyła się na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie.
18 kandydatek prezentowało się w czterech wejściach podczas gali na zamkowym
dziedzińcu 9 maja. Dziewczyny pokazały się
widzom w T-shirtach, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych i strojach z kolekcji szczecińskiej projektantki Kasi Hubińskiej.
Nowa miss ma 25 lat i jest modelką.
W wyścigu po koronę najpiękniejszej poko-

Małgorzata Rożniecka
odczytuje wyniki konkursu.

Ostatnie chwile prezentacji kandydatek na miss
diować na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jola otrzymała w nagrodę komplet biżuterii z pereł firmy Perpol
oraz miejsce na okładce „Świata Biznesu”
Impreza, którą prowadził Norbi, połączona była z 10-leciem firmy Selgros.
Organizatorem gali Miss Polonia Ziemi
Zachodniopomorskiej jest Miss Model Organization, której właścicielką jest wielokrotna zwyciężczyni krajowych i międzynarodowych konkursów urody Małgorzata
Rożniecka.
(maw)

Fot. M. Abkowicz

Zwyciężczynie konkursu:
od lewej: Katarzyna
Kwiatkowska (I wicemiss),
Agata Drywa (II
wicemiss), Jolanta Gzik
(Miss Świata Biznesu)
i Żaneta Sitko (Miss Ziemi
Zachodniopomorskiej)
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Muzyczne ciasteczka

Fot. S. Abkowicz

m o d a

i

s t y l

Wyborny początek festiwalu

Nicola Conte

JBBG : dźwięki w elektronicznym sosie
Nie inaczej się dzieje podczas tegorocznej edycji Szczecin Music Fest. Dwa pierwsze koncerty festiwalu potwierdzają powyższą tezę w stu procentach. Jazz Big Band
Graz, który 24 kwietnia rozpoczął muzyczny maraton, mógłby nagrywać na przykład
dla kultowej wytwórni Ninja Tune. Wydawnictwo, będące obiektem miłości przede
wszystkim młodych i poszukujących słuchaczy, ale także tych nieco starszych i muzycznie bardziej doświadczonych, promuje takie „smaczne” mieszanki. To tutaj nagrywa
Cinematic Orchestra, do której austriacki
band jest najczęściej porównywany. Mówiąc
o JBBG padają także takie nazwy jak Gotan
Projekt czy Matthew Herbert. Ten ostatni
to jeden z najgenialniejszych kompozytorów
tzw. „nowych brzmień”. Porównanie więc do
niego można odczytywać w ramach komplementu.
Jazz Big Band Graz to kilkunastu panów
prowadzonych przez tandem Horst-Michael
Schaffer & Heinrich von Kalnein. I oni to
właśnie zaszczycili szczecińską publiczność
sporą dawką dźwięków rozpisanych na orkiestrę, ale zanurzonych w elektronicznym
sosie. „Electric Poetry & Lo-Fi Cookies” to
tytuł jednej z płyt JBBG, ale także idealne
określenie na to, co robią Austriacy. To nie
jest już wyłącznie jazz, tylko mieszanka mo-

Fot. S. Abkowicz

Jazz Big Band Graz

Co może się stać, kiedy retro spotyka
nowoczesność, szczególnie gdy chodzi o
muzykę? Jeżeli założymy, że artyści którzy biorą się za takie połączenia, wiedzą
co robią, a dodatkowo są do tego doskonale przygotowani, to otrzymujemy gwarancję, że owo spotkanie będzie udane.
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gąca stanowić tło dla jakiegoś wyjątkowego
filmu.
Nicola Conte: śródziemnomorski klimat
Z brzmieniem odbiegającym od klasycznego pojmowania jazzu eksperymentuje
także włoski gitarzysta i kompozytor Nicola Conte. Dokładnie miesiąc po koncercie
JBBG wystąpił na zamkowym dziedzińcu
wraz grupą Jazz Combo.
Na rynku fonograficznym Conte, nagrywający dla legendarnej wytwórni Blue Note, zadebiutował w 2001 r. albumem „Jet
Sounds”. Kolejny album „Jet Sounds Revisited” nagrał z takimi formacjami jak Thievery Corporation, Koop i Kyoto Jazz Massive. Kolejnym albumem Conte udowodnił ,
że jest mistrzem w odkrywaniu na nowo zapomnianych dźwięków, łącząc je subtelnie z
muzyką klubową.
Szczeciński koncert był przesiąknięty szalenie popularnym nu-jazzem i bossa novą, a
dzięki zjawiskowej wokalistce Kim Sanders,
publiczności udzielił się iście śródziemnomorski klimat. Bo słuchając muzyki Contego jest tak, jakbyśmy oglądali jeden z obrazów Felliniego albo jedno z dzieł francuskiej
Nowej Fali.
Oba koncerty to dopiero przedsmak tego co nastąpi. Chick Corea (24.06), Calecixo (7.07), Kronos Quartet (9.07) to kolejni uczestnicy tegorocznego Szczecin Music
Fest. Muzyczny maraton trwa, a wraz z nim
wyjątkowy konkurs.
100 płyt za darmo
„100 płyt za darmo” to akcja wspierająca festiwal i jednocześnie konkurs. Do wylosowania są wyjątkowe pozycje, m.in. albumy Bajofongo Tango Club, Antonia Carlosa
Jobema, Elli Fitzgerald, Niny Simone, Calexico, Nicola Conte i Diany Krall. Wystarczy
zarejestrować się na stronie www.koncerty.
com, wypełnić niewielki formularz i mieć
szczęście w losowaniu. Zgłoszenia należy
nadsyłać do 9 lipca 2009 (do godz. 23.59),
zagra wtedy w Szczecinie Kronos Quartet - ostatni wykonawca Szczecin Music
Fest 2009. Losowania dokona komisja złożona z przedstawicieli partnerów akcji. Listę osób, które otrzymają płyty, ogłosimy 15
lipca 2009. Zwycięzcy otrzymają płyty pocztą. Oprócz 100 płyt przewidziano 50 nagród
pocieszenia.
Aneta Dolega
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Berlin-Polska Cup 2009

Polsko-niemiecki golf

i
Fot. J. Kuciński
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Prawie 200 przedsiębiorców, polityków
i dziennikarzy z Polski i Niemiec spotkało się podczas trzeciej edycji polsko-niemieckiego turnieju golfowego Berlin-Polska Cup 2009. Impreza odbyła się 29 maja
na polu golfowym Berliner Golf & Country Club Motzener See.
Na imprezie jak co roku pojawili się szefowie i menedżerowie polskich firm prowadzących działalność w Niemczech oraz niemieccy
przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są polskim rynkiem. Biznes na polu golfowym reprezentowali m.in. przedstawiciele takich firm
jak Orlen, PLL Lot, Marwit, Genfer Lloyd ze
Szczecina, a ze strony niemieckiej Daimler
Chrysler, Lufthansa, Ernst&Young i Hitachi.
Turniej wygrała para Dietmar Rochnow
i Frank Weber z wynikiem 65 pkt., którzy
wyprzedzili Dagoberta Sabowa (grał w pojedynkę) - 63 pkt. i zespół w składzie HansJörg Otto i Pedro Wolfgang Bamberg (54
pkt).
Początkujący golfiści przeszli szkolenie pod
okiem trenerów z klubu Motzener See i rywalizowali w konkursach dla mniej doświadczonych graczy.

Uczestnicy spotkania zainteresowani rozwojem gospodarczym Brandenburgii zwiedzili budowę jednego z największych lotnisk w
Europie – Berlin Brandenburg International.
Organizatorami turnieju byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie, Bermag Sp.j., wydawca magazynu gospodarczego „Berlin” oraz Berlin Partner GmbH.
(mab)

Trening przed zawodami

Węgierskie wino na zamku

Tokaj – wina z tej krainy degustowali
goście imprezy, która odbyła się 22 maja
w szczecińskiej restauracji Zamkowa.
Impreza z udziałem ambasadora Węgier
w Polsce, Roberta Kissa miała na celu promocję węgierskich win. Firma Tokaji (należy do skarbu państwa Węgier, zatrudnia 170
osób i sprzedaje 7,3 mln butelek trunku rocznie) promuje się podczas spotkań z przedsiębiorcami i VIP-ami w kolejnych miastach Europy. Firma pozyskała zresztą na ten cel unijne środki.
Na szczecińskiej imprezie pojawili się szefowie kilkunastu zachodniopomorskich firm,
m.in. PCC (powstałej na bazie b. Drobnicy) czy
Polmosu Szczecin. Licznie stawili się politycy
SLD, z przewodniczącym Grzegorzem Napieralskim (jak się okazało, świetnie zorientowanym w temacie win węgierskich) na czele.
Dziennikarze, którzy pojawili się na imprezie, spodziewali się co prawda konferencji
prasowej (tak w zaproszeniu określili imprezę organizatorzy), ale degustacja win i możliwość zadania pytań gościom z Węgier okazały
się wystarczająco interesujące.
Jakie trunki stanęły tego wieczoru na stołach? Firma Tokaji produkuje wina białe, z winogron zbieranych wyłącznie w regionie Tokaj.
Jej oferta obejmuje wina od wytrawnych (Fur-
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Fot. S.Gracz

Lewicowy tokaj

mint w kilku odmianach) po słodkie. Winami
najwyższej jakości w ofercie Tokaji są słodkie
wina Aszu produkowane z ręcznie zbieranych
gron. Dzięki pleśni na części winogron, wulkanicznej glebie na jakiej rosną i przechowywaniu w beczkach, mają one najwięcej składników mineralnych. Do 1968 roku można je
było kupić w węgierskich aptekach i były na
oficjalnej liście tamtejszych leków.
Sylwester Gracz

Uczestnicy imprezy
mogli zdegustować
siedem gatunków win
w towarzystwie Roberta
Kissa (pierwszy z lewej),
ambasadora Węgier
w Polsce.
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Niepasteryzowane lato
Michał Gotowała
(pierwszy od prawej,
obok rzecznik prasowy
Leszek Siwecki):
– Niepasteryzowane
piwo podkreśla
regionalizm browaru.

Niepasteryzowane piwo ma być hitem
szczecińskiego browaru podczas lata okresu największych żniw tej branży.
Bosman Niepasteryzowany, sprzedawany w butelce z brązową etykietą, ma ośmiotygodniowy termin przydatności do spożycia. – Przeprowadziliśmy badania konsumenc-

Fot. M. Abkowicz
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Piwo prosto z browaru

kie przed wprowadzeniem niepasteryzowanego
na rynek. Według respondentów, takie piwo
podkreśla regionalizm browaru i kojarzy się ze
świeżością – mówi Michał Gotowała, dyrektor browaru Szczecin. – Produkcja piwa niepasteryzowanego o krótszym terminie przydatności do spożycia świadczy o jakości browaru w
zakresie produkcji i logistyki.
Niepasteryzowane piwo można kupić do
sierpnia w Szczecinie i okolicach oraz nad
morzem. Dostępne jest wyłącznie w półlitrowych butelkach. Piwo promowane jest hasłem
„Świeże, prosto z browaru”.
Szczeciński browar, należący do duńskiej
grupy Carlsberg, szczyci się ponadto srebrnym medalem dla piwa Bosman Specjal przyznanym w tym roku w konkursie Monde Selection. Konkurs odbywa się nieprzerwanie
od 1961 roku. Podczas konkursu spośród produktów spożywczych wytwarzanych na całym
świecie wyłaniane są te najlepszej, sprawdzonej jakości. Oceny dokonuje niezależna i najstarsza na świecie organizacja badająca jakość
produktów – Instytut Jakości Monde Selection. Bosman Specjal został poddany badaniom laboratoryjnym i oceniony pod kątem
jakości i walorów smakowych.
(mab)

Na piwie u „Żuka”

Fot. (ama)

Czeskie klimaty

Krzysztof Żurawski:
– Czeskie piwo ma
charakterystyczny smak
i doskonałą jakość.
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Choć w Szczecinie nie brakuje lokali zaspokajających różne gusta, to na palcach
jednej ręki zliczyć można te z klimatem.
Kilka miesięcy temu na mapie miasta pojawił się lokal, który prowadzą ludzie z pasją.
Pub Pivaria przy ulicy Lelewela 8 przyciąga
wielbicieli czeskiego piwa.
W ofercie jest złocisty płyn z Australii,
Indii, Ukrainy, a nawet Japonii. Ale przede
wszystkim wychyla się tutaj czeskie trunki.

– Czeskie piwo to charakterystyczny smak
i doskonała jakość. Można śmiało powiedzieć,
że to mercedes wśród piw – mówi Krzysztof
„Żuk” Żurawski, znany szczeciński birofil,
właściciel Pivarii.
Pivaria to także miejsce spotkań szczecińskich birofili. Można tu usiąść wygodnie i wypić ulubione piwo wojaka Szwejka - Velkopopovicky Kozel lub kufelek pszenicznego Primatora z miejscowości Machot. Piwoszom nie
mniej smakuje Smichovske - piwo popularnie
znane pod nazwą Staropramen lub Krakonos.
W ofercie jest piwo niepasteryzowane, porter
oraz warzone domowym sposobem piwo typu
pils.
W Pivarii odbywają się pokazy warzenia
złotego trunku. Krzysztof Żurawski wie, co
podać swoim gościom. Jest bowiem jednym
z ośmiu posiadaczy medalu Złoty Chmiel, najwyższego wyróżnienia Bractwa Piwnego przyznanego za wieloletnią działalność na rzecz
birofilii. Ponadto jest autorem książek nt. piwowarstwa w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim i wydawcą magazynu, skierowanego
do birofilów.
(ama)
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