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Perły Biznesu 2014 Już po raz jedenasty ogłaszamy konkurs
„Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch
kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2014 i Osobowość Biznesu
2014.
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TVP Szczecin w nowych ramach Maria Bartczak, dyrektor
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Na okładce:
Turniej Pekao Szczecin
Open został rozegrany 8-14
września na kortach przy
alei Wojska Polskiego.
Na zdjęciu mecz finałowy
z udziałem Jana-Lennarda
Struffa i zwycięzcy turnieju
Dustina Browna (w głębi
kortu).
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O tym, czy firmom opłaca się sponsorować drużyny i jak ten
rynek wygląda w Szczecinie, rozmawiamy z Krzysztofem Bobalą,
prezesem Agencji Reklamowej Bono, dyrektorem turnieju Pekao
Szczecin Open, Jarosławem Mroczkiem, prezesem zarządu firmy
EPA, prezesem zarządu Pogoni Szczecin SA, Norbertem Rokitą,
prezesem zarządu Arena Szczecin Operator sp. z o.o., oraz
Katarzyną Szczeblińską, dyrektorem Baltica Wellness&Spa
w Szczecinie.

Nowym Warpnem, Forum Przedsiębiorców z Kołbaskowa,
inwestorów w Binowie, pięć gwiazdek Zdrojowej Invest, nową
inwestycję Neptun Developer, rocznicę i plany BWG Ebit, targi
nieruchomości i dziecięce w hali MTS.

Ordo… czyli liberalizm w niemieckim stylu Felieton

Stanisława Flejterskiego.

35 |

Pomorze Zachodnie - jakie cudne, no i co z tego?
Felieton Wojciecha Olejniczaka.

Młodzi bezrobotni Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Karuzela kadrowa
Muzyczny most do przyszłości Otwarcie nowej
filharmonii, czyli najważniejsze wydarzenie kulturalne ostatnich lat
w Szczecinie.
Nalewka ze sztuki i biznesu Michał Janicki, sztuka i biznes.
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Tenisowy zawrót głowy 22. edycja Pekao Szczecin Open.
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Terapia na luzie Zbigniew Pawłowski, fizjoterapeuta,
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18. raz na 18 dołkach
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Szachy łagodzą obyczaje XXIX Międzynarodowy Turniej
Szachowy im. Tadeusza Gniota w Policach.
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zawodów brydżowych w regionie.

PREZENTACJE

– tak oznaczamy teksty promocyjne

województwa zachodniopomorskiego, o tym, co się udało zrobić
w regionie, kontrakcie terytorialnym i pieniądzach na badania.
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Arena sportu i kultury Szczecińska hala widowiskowosportowa z ofertą dla biznesu.

specjalista w Centrum Ortopedii i Rehabilitacji w Szczecinie,
pracownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego, o tym, dlaczego ból kręgosłupa może
oznaczać problemy z wątrobą.

Pojadą do Durbanu.

Mityng Bursztynowy po raz 56. Jedne z największych
Charytatywny brydż Sportowcy na rzecz dzieci.
Twarze biznesu

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają: Urszula
Skudniewska, prezes zarządu Amber Sp. z o.o. i Jarosław Tarczyński,
prezes zarządu Durable Polska.
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Jak zmienił się region
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego o tym, co się udało zrobić w regionie,
kontrakcie terytorialnym i pieniądzach na badania.

Olgierd Geblewicz:
W ostatnim okresie widzimy,
że sporo firm, które wcześniej
u nas zainwestowały, myślą
o rozbudowie swoich zakładów.
Takim przykładem jest
Bridgestone, który mocno
rozwinął swoją fabrykę
w Stargardzie.
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Pomorze Zachodnie w rankingach województw nie wygląda najlepiej. Z jednej
strony mamy wciąż wysokie bezrobocie,
z drugiej nasze przedsiębiorstwa są zbyt
mało innowacyjne.
Wysoki współczynnik bezrobocia na Pomorzu Zachodnim jest konsekwencją likwidacji w latach 90. Państwowych Gospodarstw
Rolnych. Nasze województwo obok Warmii
i Mazur należało do dwóch regionów, gdzie
w czasach „komuny” było najwięcej pegeerów w Polsce. Kilka lat temu bezrobocie
w naszym regionie przekraczało grubo 20
proc. Gdy przejmowaliśmy władzę w końcu
2006 r. stopa bezrobocia w województwie
wynosiła 21,5 proc, dziś wskaźnik ten nieznacznie przekracza 15 proc. Różnica między
bezrobociem w regionie a średnim bezrobociem w Polsce wtedy wynosiła 7 punktów
proc., a na koniec ub. roku 4,5 punktów proc.
Wyższe bezrobocie jest na Warmii i Mazurach
oraz w województwie kujawsko-pomorskim.
Należy też pamiętać o dwóch paradoksach, które obserwujemy w regionie. Pierwsza sprzeczność: na koniec czerwca br. mieliśmy 92 tys. bezrobotnych i 40 tys. ofert
pracy, a mimo tego pracodawcy narzekali na
brak wykwalifikowanych pracowników. Drugi
paradoks: skoro mamy wielką podaż na rynku
pracy, to dlaczego pod względem średniego
wynagrodzenia wypadamy bardzo dobrze na
tle innych województw? Przy wysokim bezrobociu zarobki powinny być niższe. O czym
to świadczy? O tym, że mieszkańcy Pomorza
Zachodniego często podejmują pracę za granicą. Duża część ludzi mimo tego, że pracuje
w Szwecji lub Niemczech, rejestruje się w naszych urzędach pracy jako osoby bezrobotne.
Kolejny wskaźnik, który nie napawa
optymizmem: PKB na mieszkańca wynosi
u nas 85 proc. średniej krajowej.
Ponad 100 proc. PKB na mieszkańca uzyskują tylko trzy regiony w Polsce. Pod tym
względem zajmujemy siódme miejsce w kraju. Nie należymy do czempionów, ale u nas
wskaźnik PKB na mieszkańca jest o 10 punktów proc. wyższy niż na wschodzie Polski.
W ub. roku w ocenie za 2012 r. nasze województwo zajęło pierwsze miejsce w rankingu
najszybciej rozwijających się regionów pod
względem infrastrukturalnym, organizowanym przez pismo samorządu terytorialnego
„Wspólnota”, której trudno zarzucić faworyzowanie kogokolwiek czy brak obiektywizmu.
To ważne, bo nakłady, które dziś ponosimy,
dają nam lepszy potencjał gospodarczy.
Niewiele firm z Pomorza Zachodniego
skorzystało w latach 2007-2014 ze środków
unijnych, które oferował Program Opera-

cyjny Innowacyjna Gospodarka. To nie jest
dobra wróżba na przyszłość.
Na kosztowne działania innowacyjne stać
jest tylko duże firmy, a struktura przedsiębiorczości naszego województwa jest mocno
rozproszona. Mamy bardzo dużo bardzo małych firm.
Małe firmy i mikrofirmy rzadko inwestują
w innowacyjność. Niestety, duże firmy, których mamy na Pomorzu Zachodnim stosunkowo mało, nie mają rozbudowanej bazy badawczo-rozwojowej.
Jako samorządowcy staramy się pomagać
w rozwoju współpracy między gospodarką
a nauką. Wspólnie z rektorami wyższych
uczelni stworzyliśmy projekt Centrum Biogospodarki. Promujemy go i robimy wszystko,
by dostał on zielone światło w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli projekt
znajdzie się na Mapie Drogowej Polskiej Infrastruktury Naukowo-Badawczej, uzyska dofinansowanie.
Jako samorząd województwa będziemy
też wspierać działania proinnowacyjne w firmach, dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na ten
cel przeznaczamy znaczną część programu,
rzędu 255 mln euro. Powiem szczerze: mamy
wręcz obawy, czy przedsiębiorstwa będą
w stanie te pieniądze „przerobić”, przeznaczając je na zlecenia prac badawczych ośrodkom naukowym, co będzie jednym z wymogów uzyskania dotacji.
Obserwujemy zahamowanie inwestycji
zagranicznych w naszym województwie. Kilka lat temu weszły do nas duże firmy, takie
jak Bridgestone czy Cargotec. W ostatnim
okresie jest z tym gorzej. Nie udało się pozyskać Volkswagena. Zmniejszył się ruch w
parkach przemysłowych. Dlaczego tak się
dzieje?
Jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów, to
w ostatnim okresie widzimy, że sporo firm,
które wcześniej u nas zainwestowały, myślą
o rozbudowie swoich zakładów. Takim przykładem jest Bridgestone, który mocno rozwinął swoja fabrykę w Stargardzie.
Jest jednak też kilku nowych inwestorów.
Dzięki działaniom naszego Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera przyciągnęliśmy do
Szczecina firmę Bilfinger, producenta fundamentów pod morskie elektrownie wiatrowe,
która zainwestowała na terenie stoczni Gryfia. Firma ta docelowo ma zatrudniać kilkaset
osób, a gdy zbuduje sieć kooperantów, to
stanie się kolejnym kołem zamachowym zachodniopomorskiej gospodarki. W Szczecinie
mamy też firmę Teleyard, która ulokowała się
w Skolwinie. Będzie ona ściśle współpracopaździernik – listopad 2014

wać z producentem urządzeń przeładunkowych Cargotec.
Rozwój inwestycyjny firm zależy od koniunktury na rynku. Przykładem tego jest
zlokalizowana w Stargardzie fabryka silników
samochodowych MTU, która wstrzymuje na
razie swoje działania inwestycyjne.
Może nie spektakularnie, ale krok po kroku zapełniają się tereny parków przemysłowych w Stargardzie, Goleniowie i Szczecinie.
Z najnowszych inwestycji możemy powiedzieć
o pojawieniu się w Stargardzie firmy Hiab,
która jest powiązana z fabryką Cargotec. Kilka tygodni temu pojawiła się też pierwsza firma w Gryfińskim Parku Przemysłowym.
Ma zatrudniać tylko 30 pracowników.
Ważne jest to, że pojawił się tam pierwszy inwestor. Pamiętam historię wszystkich
parków w naszym regionie. Zupełnie inaczej
sprzedaje się teren, gdzie jest już sąsiad,
a inaczej działkę na pięknym polu, na którym
nikogo nie ma.
Nasze województwo jest też terenem
dużych inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych. Ale z tym w praktyce bywa
różnie. Mamy opóźnioną budowę gazoportu. A do tego odwieczne tematy: pogłębianie toru wodnego Szczecin-Świnoujście,
żeglowność Odry, przeprawę Police – Święta…
Gazoport ma znaczenie ogólnopolskie,
ale z punktu widzenia regionu już dziś jego
budowa generuje setki miejsc pracy. Ubolewamy, że ta inwestycja się ślimaczy, ale wiemy, że zakończy się w przyszłym roku. Ta budowa to nie tylko obiekty w Świnoujściu, ale

także dziesiątki kilometrów rur, które będą
potrzebne do przesyłania gazu ziemnego. To
z kolei przełoży się na gigantyczne wpływy
z podatków od tzw. inwestycji liniowych, które trafią do zachodniopomorskich gmin. To
będzie dla nich potężny zastrzyk finansowy.
Do budżetów niektórych gmin trafiać będzie
co roku kilka dodatkowych milionów zł.
Pogłębienie toru wodnego Szczecin –
Świnoujście do 12,5 m, a także poprawa żeglowności Odry i inne inwestycje ważne dla
rozwoju naszych portów, jak np. rewitalizacja nadodrzańskiej magistrali kolejowej tzw.
„Nadodrzanki”, czy też poprawa dostępności
od strony lądu gwarantuje nam Kontrakt Terytorialny. Jest to umowa o przeznaczeniu
ponad 17,5 mld zł na inwestycje, która zostanie podpisana między samorządem województwa zachodniopomorskiego a polskim
rządem.
Uważam, że szczególnie odrzańska droga
wodna, może być potężnym bodźcem rozwojowym dla naszej gospodarki.
W infrastrukturze drogowej widzimy
w ostatnich latach wyraźny postęp, choć
wciąż odczuwamy niedosyt.
Wybudowanie drogi ekspresowej S3 przynosi już duże efekty. Wystarczy stanąć na nabrzeżu promowym w Świnoujściu i zobaczyć,
jak duży jest przyrost przewozu towarów
przez TIR-y, które jadą przez południe Polski
do Szwecji i z powrotem. Widzimy na ciężarówkach tablice rejestracyjne krajów bałkańskich, a nawet Turcji i państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ten korytarz transportowy,
rozszerzony o transport kolejowy i wodny,

wpłynie na wzrost konkurencyjności naszych
portów.
Rozpoczynamy budowę drogi ekspresowej S6, która pozwoli na komfortowy dojazd
od S3 do Kołobrzegu i wybrzeża rybackiego.
W minionej perspektywie unijnej zmodernizowaliśmy 600 kilometrów dróg wojewódzkich, jedną trzecią tras, które mamy w regionie. W kolejnych 7 latach zmodernizujemy
drugie tyle, co poprawi dojazd do terenów,
które dziś są wykluczone gospodarczo.
Co uważa pan za największe osiągnięcie
w mijającej kadencji, a co zrobiłby pan inaczej?
Mijająca kadencja była trudna z jednego
powodu: musiałem zrealizować projekty, które zaplanowali moi poprzednicy.
Uważam, że w ciągu czterech lat udało
się zmienić region. Poprawiliśmy infrastrukturę drogową i kolejową. Mamy nowoczesne
pociągi. Nasze szpitale przenieśliśmy w XXI
wiek. Powstał Zachodniopolski Szlak Żeglarski, dzięki czemu mamy najlepsze w Polsce
mariny. Wydawaliśmy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, równolegle
projektując kolejną perspektywę na lata
2014-2020.
Co się nie udało? Odpowiedzi na takie pytania pozostawiam opozycji, która w tym zakresie jest zawsze bardzo kreatywna.
Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali
Włodzimierz Abkowicz i Michał Abkowicz

5

Sportowe dylematy
Sport to nie tylko zdrowie, ale i biznes. O tym, czy firmom opłaca się
sponsorować drużyny i jak ten rynek wygląda w Szczecinie, rozmawiamy
z Krzysztofem Bobalą, prezesem Agencji Reklamowej Bono, dyrektorem
turnieju Pekao Szczecin Open, Jarosławem Mroczkiem, prezesem zarządu
firmy EPA, prezesem zarządu Pogoni Szczecin SA, Norbertem Rokitą, prezesem
zarządu Arena Szczecin Operator sp. z o.o., oraz Katarzyną Szczeblińską,
dyrektorem Baltica Wellness&Spa w Szczecinie. Redakcję reprezentują Michał
Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.
Sport amatorski jest coraz bardziej popularny. Czy państwa firmy to dyskontują?
Katarzyna Szczeblińska: Ludzie od kilku lat
coraz bardziej dbają o swoje ciało, co przekłada
się na nasz biznes. Widać rosnącą popularność
sportu, szczególnie w Spa Baltica, gdzie oferujemy odnowę biologiczną i pomagamy utrzymać
dobrą kondycję ciała.
Jarosław Mroczek: Klub, który mam przyjemność reprezentować, jest prywatną spółką
akcyjną, ale nie jesteśmy nastawieni wyłącznie
na efekt finansowy i sport wyczynowy. 400
dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczy u nas w
– nazwijmy to – zabawie w piłkę nożną. Z tego
grona jednostki z każdego rocznika mają szansę
pojawić się na obrzeżach piłki profesjonalnej, ale
nie podejmujemy tej działalności tylko po to, by
wyselekcjonować pojedyncze osoby, ale po to,
by młodych ludzi odciągnąć od komputera, by
mieli kontakt z naturą i tężyzną fizyczną.
Krzysztof Bobala: Bene Sport Centrum, które prowadzimy, działa czwarty rok, a przyrost,
jaki obserwujemy w okresie ostatnich dwóch
lat, jest wręcz nieprawdopodobny. Mamy około
dwóch tys. aktywnych klubowiczów. Do nasze-

Jarosław Mroczek: Jako człowiek
biznesu nie przyjmuję tłumaczeń, że
na budowę nowego stadionu
nie ma pieniędzy. Szczecin nie jest
aż tak biedny.
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go centrum przyciągamy całe rodziny: mama
idzie na fitness, dziecko gra w squasha, a tata w
badmintona. W trosce o dzieci przygotowaliśmy
także wzorcową lekcję wf. Jeździmy po szkołach
i pokazujemy, że zajęcia mogą wyglądać zupełnie
inaczej. Popularność sportu widać również przy
organizacji imprez biegowych czy rowerowych.
Norbert Rokita: Rosnące zainteresowanie
sportem jest wynikiem tego, że ludzie w wieku
30 plus, pracujący w korporacjach, poznali świat
i uświadomili sobie, że chcą w życiu robić coś więcej niż dotychczas. Doszli do wniosku, że muszą
się ruszać. Aktywność fizyczna Polaków rośnie,
ale rynek nie jest jeszcze nasycony.
Z perspektywy hali widowiskowo-sportowej
w Szczecinie imponujące jest to, że w jej otoczeniu widać aktywność mieszkańców. Ludzie biegają, jeżdżą na rolkach czy rowerach.
A ile osób przychodzi na trybuny rozgrywek sportowych?
Norbert Rokita: Rozwój sportu amatorskiego nie ma bezpośredniego przełożenia na liczbę
kibiców.
Jarosław Mroczek: Fakt, że ktoś jeździ na
rowerze, gra w golfa czy żegluje, nie oznacza,

Krzystof Bobala: Mam w stolicy
znajomych, którzy mają klub
ze squashem. I co się okazuje?
Największy ruch mają w czasie
lunchu.

że będzie chodzić na mecze. Z kolei ktoś, kto nie
lubi aktywności fizycznej, może uwielbiać kibicować i chodzić na mecze.
Katarzyna Szczeblińska: - Jesteśmy coraz
bardziej aktywni, ale potrzebna jest jeszcze zmiana myślenia. Niestety, w wielu firmach wciąż nie
do pomyślenia jest sytuacja, w której pracodawca, pozwala pracownikom wyjść na lunch lub zajęcia fitness.
Krzysztof Bobala: W Warszawie to już się
dzieje. Mam w stolicy znajomych, którzy mają
klub ze squashem. I co się okazuje? Największy
ruch mają w czasie lunchu. Wiele osób zamiast
iść na obiad, przeznacza przerwę w pracy na grę.
Jarosław Mroczek: - W Nicei dzieci mają środy wolne od szkoły. Dni te są przeznaczane na
zajęcia sportowe i wycieczki. Wszystkie boiska
treningowe są wtedy zajęte.
Ile osób przychodzi na mecze Pogoni i jaki
procent w budżecie klubu stanowią wpływy
z biletów?
Jarosław Mroczek: Liczba osób na trybunach rośnie. Najpierw wynikało to z tego, że
drużyna awansowała do ekstraklasy, a następnie
z coraz lepszego miejsca w tabeli. Średnia za
ubiegły sezon wyniosła 7,5 tys. osób na meczu.
Gdyby w Szczecinie został wybudowany nowy
stadion miejski, to liczba kibiców uległaby podwojeniu i wynosiłaby 15 tys.
Udział biletów w naszym budżecie nie jest
duży. Wynosi około 10 proc. Ceny są bardzo niskie, bo niestety nasze społeczeństwo nie jest
zbyt majętne.
Katarzyna Szczeblińska: Myślę, że wszyscy
lubimy kibicować drużynom, które wygrywają.
Kiedy piłkarki ręczne Pogoni Baltica, zespołu,
którego jesteśmy sponsorem tytularnym, weszły
do ekstraklasy i zaczęły grać z topowymi drużynami, na trybuny zaczęło przychodzić więcej
ludzi. Do nowej szczecińskiej areny na pierwsze
mecze przychodzi około 1 tys. osób. Wynik ten
jest naprawdę niezły.
Norbert Rokita: W Szczecinie mamy pięć zespołów ekstraklasowych: Pogoń Szczecin, Pogoń
Baltica, Gaz-System Pogoń piłkarzy ręcznych,
Pogoń 04 w futsalu, King Wilki Morskie w koszykówce, do tego doszedł szósty zespół - siatkarski
Chemik Police. To cieszy, ale pozostaje pytanie,
czy pod względem frekwencji te rozgrywki nie
będą się nawzajem kanibalizować. Dopiero okaże się, na ile w nowym obiekcie kluby potrafią
zorganizować się marketingowo i powalczyć
o publiczność.
Zdaję sobie sprawę, że mamy handicap wynikający z nowości. Bierze się z tego około 30 proc.
frekwencji w hali.
Krzysztof Bobala: W budżecie turnieju Pekao Szczecin Open wpływy z biletów nie są zakładaną kwotą. Dużo ważniejsze są dla nas pieniądze sponsorów. Oczywiście sponsorzy nie dadzą
nam pieniędzy, kiedy będzie pusto na trybunach.
Staramy się więc, żeby bilety były jak najtańsze.
Co ciekawe, droższe bilety, które sprzedajemy
na finał (kosztują około 50 zł), stanowią 75 proc.
wpływów z biletów. Na widowni, która liczy niemal 3,5 tys. miejsc, jest wtedy zawsze komplet.
październik – listopad 2014

Jak w liczbach wygląda podsumowanie tegorocznego turnieju?
Krzysztof Bobala: W tym roku było ponad
19 tys. osób siedzących na trybunach. Do tego
dochodzi grupa, która przychodzi tylko na festiwal muzyczny. Na pewno przekroczyliśmy 20
tys. W porównaniu do lat poprzednich sytuacja
jest podobna. W tym roku jednak, co jest istotne, o około 20 proc. zwiększyła się odpowiedź
na zaproszenia ludzi spoza Szczecina.
Najlepszymi sponsorami są duże firmy,
a tych w naszym regionie jest jak na lekarstwo.
Norbert Rokita: Stąd sport w Szczecinie
w większości „wisi” na plecach samorządu. Są jednak wyjątki: pan prezes Mroczek ze swoją firmą,
Krzysztof Bobala, który jako jeden z nielicznych
organizuje się poza rynkiem szczecińskim. Aktywna jest Spa Baltica, Netto oraz Grupa Azoty.
Katarzyna Szczeblińska: Sponsoring sportu
jest trudny. Inwestycja nie przekłada się na większą sprzedaż. Ale buduje markę. Na początku
miałam wątpliwości, ale teraz cieszę się, że zdecydowaliśmy się na wsparcie piłkarek ręcznych,
bo mamy transmisje w Polsacie, informacje
o Pogoni Baltica pojawiają się w Wiadomościach. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z klubem, a to także dzięki Stowarzyszeniu
Piłki Ręcznej Pogoń Baltica Szczecin. Duży zapał
i zaangażowanie prezesa stowarzyszenia Przemysława Mańkowskiego spowodowały, że po
trzech latach jesteśmy zaraz za strefą medalową.
Norbert Rokita: Wolumen sponsoringu,
kwota globalna w Polsce z roku na rok przyrasta. Ale rośnie też liczba tych, którzy zabiegają
o sponsoring. Dziś zawodowa jest ekstraklasa
i I liga, a większość pieniędzy konsumują najsilniejsze organizacje sportowe. Przypuszczam, że
paradoksalnie, Zbigniew Brodka w 2000 r. pozyskałby większe korzyści finansowe niż w 2014 r.

Jarosław Mroczek: Nie nazywałbym tego
sponsorowaniem, ale raczej płaceniem za to, że
poprzez sport pokazuje się własne logo i wizerunek. Staje się on obecny w mediach. Na ten temat
rozmawiali ostatnio na Forum Ekonomicznym w
Krynicy politycy i reprezentanci spółek Skarbu
Państwa. Powiem szczerze, że zawsze obawiamy
się, że w Ministerstwie Skarbu Państwa może
pojawić się pomysł zakazujący spółkom Skarbu
Państwa, takim jak np. KGHM czy Grupa Azoty,
dawać pieniądze na sport. Na szczęście w Krynicy
stwierdzono, że to nie ma sensu.
Pieniądze przeznaczane na wsparcie sportowców są zdecydowanie niższe od środków,
które firma musiałaby zainwestować w reklamę
tradycyjną, np. w mediach, a efekt jest ten sam.
Mamy to szczęście, że naszym partnerem jest
Grupa Azoty. Jej celem jest to, by jej wizerunek był
jak najbardziej widoczny. Kiedy nasz mecz w Canal
Plus ogląda średnio 140 tys. ludzi, to cały czas są
oni „podprogowo atakowani” logo Grupy Azoty.
Krzysztof Bobala: Przed podpisaniem poprzedniej umowy z bankiem Pekao, jego prezes
poprosił mnie, żebym przekonał go, dlaczego
bank nadal ma sponsorować turniej. Nie wszyscy
wiedzą, że turniej kosztuje co roku ok. 4 mln zł, a
dla banku, który daje ok. jednej czwartej tej kwoty, jest to największy wydatek sponsoringowy
po wsparciu przez Pekao SA Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Pokazałem
wtedy monitoring mediów robiony przez profesjonalną, warszawską firmę. Wynikało z niego, że
tzw. zwrot medialny wynosił ponad 4 mln zł. To
przekonało prezesa.
Dla sponsora ważny jest także kontakt z klientami. Na turnieju pracuje około 30 handlowców z
banku. Z kolei szczeciński dealer Lexusa miał najlepsze wyniki w Polsce, a najlepszym tygodniem
pod względem sprzedaży jest dla niego tydzień
turniejowy.

Katarzyna Szczeblińska: Cieszę
się, że zdecydowaliśmy się na
wsparcie piłkarek ręcznych, bo
mamy transmisje w Polsacie,
informacje o Pogoni Baltica
pojawiają się w Wiadomościach.
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Norbert Rokita: Dopiero okaże
się, na ile kluby grające w nowej
hali potrafią zorganizować się
marketingowo i powalczyć
o publiczność.
Na koniec zapytamy o obiekty sportowe.
Jakie jest państwa zdanie na temat stadionu,
na którym powinna grać Pogoń Szczecin?
Jarosław Mroczek: Pogoń nie ma szans
rozwoju - wyjścia ze środka ekstraklasy, jeśli
nie będzie miała nowego obiektu. Stadion przy
ul. Twardowskiego jest w fatalnym stanie. Jest

on zbudowany w starym żwirowisku i każde
działanie inżynierskie może skończyć się nawet
katastrofą budowlaną. Ryzyko jego modernizacji
jest zbyt wielkie. Przeciwko temu rozwiązaniu
przemawiają też wyższe koszty niż w przypadku
budowania stadionu w nowym miejscu.
Koszt budowy stadionu na 20-22 tys. miejsc
w Szczecinie na „zielonym polu” to 200-220 mln
zł wraz z lożami, bez infrastruktury pod trybunami. Zasuwany dach tylko o 10 proc. podwyższa
koszty inwestycji. Za takie pieniądze możemy
mieć nowoczesny, piękny stadion. Dodam, że są
to koszty porównywalne z halą widowiskowo-sportową.
Jako człowiek biznesu nie przyjmuję tłumaczeń, że na taką inwestycję nie ma pieniędzy.
Szczecin nie jest aż tak biedny, skoro tak biedne
nie są Białystok, Zabrze, Lublin czy Bielsko Biała.
Długo mógłbym jeszcze wymieniać miasta, które
stawiają stadiony.
Żal mi jest dziś kibiców Pogoni, kiedy podczas
meczu pada śnieg. Żal jest mi ich, kiedy widzę,
jakim problemem jest brak toalet itd. Niestety, zwlekanie z budową stadionu miejskiego
spowodowało, że nie możemy już skorzystać
z funduszy unijnych, bo w nowej perspektywie
finansowej nie ma pieniędzy na infrastrukturę
sportową. Mogliśmy mieć bardzo łatwe źródło
finansowania dużej części obiektu. Ale ciągle jest
możliwość zbudowania inżynierii finansowej dla
tej inwestycji.
Dla mnie też przykre jest to, że trzeba będzie pożegnać się z historycznym miejscem na
Pogodnie. Ale grunty przy ul. Mickiewicza i Twardowskiego są drogie i powinny służyć innym ce-

lom. W tym miejscu nie powinno być stadionu.
Teraz tego typu obiekty ze względów logistycznych buduje się na obrzeżach miast.
Krzysztof Bobala: Jestem w podobnej sytuacji jak pan prezes. Nasz turniej robimy na
kortach, które pamiętają czasy króla Ćwieczka.
Nie jestem do końca zwolennikiem modernizacji
starych kortów, gdyż wolałbym, żebyśmy infrastrukturę tenisową mieli w okolicach nowej hali.
Katarzyna Szczeblińska: Jest nowa hala,
więc nasze piłkarki mają gdzie grać. Ale trzymam kciuki za to, żeby wybudowano w Szczecinie stadion i nowe korty. Zresztą myślę, że i tak
w mieście sporo się w ostatnich latach buduje.
Przy szkole na ul. Małopolskiej ma powstać profesjonalna hala gimnastyczna.
Norbert Rokita: Powstanie tego typu obiektu spowoduje, że gimnastycy z całej Polski będą
tutaj trenować.
Co do stadionu, to osobiście boję się remontów i renowacji. Przygotowałem kiedyś projekt
postawienia stadionu lekkoatletycznego na
obiektach poznańskiej Olimpii. Okazało się, że
wszystko stoi tam na palach drewnianych, a jak
zostały zrobione badania geologiczne, okazało
się, że trzeba byłoby wlać tam gigantyczną ilość
betonu.
Jarosław Mroczek: Cieszę się z każdego nowego obiektu sportowego. Nie rozumiem tylko,
dlaczego przy tej skali inwestycji sportowych samorząd nie buduje stadionu, choć tam przecież
trafia najwięcej ludzi. Jest to dla mnie rzecz niewytłumaczalna.
Dziękujemy za rozmowę.

Perły Biznesu 2014
Już po raz jedenasty ogłaszamy konkurs „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2014
i Osobowość Biznesu 2014. Organizatorem konkursu jest redakcja
„Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?
Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze 2014 roku mogą być
zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie Pomorza
Zachodniego w roku 2014. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa,
innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie
liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu 2014 mogą być zgłaszane osoby, które w 2014 roku wyróżniły się
nieszablonowym, innowacyjnym podejściem
przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

fot. M. ABKOWICZ

Gdzie znajdziemy formularz?
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza,
który znajduje się na stronie internetowej
„Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą
tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8,
tel: 91 442 92 75, 601 335 804, 601 705 299;
fax: 91 885 48 03, e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com w terminie do 10 stycznia 2015 roku.
Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu
dokona Kapituła Konkursowa, której przewod-

Statuetki Pereł Biznesu
2014 w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze
oraz Osobowość Biznesu
czekają na laureatów.
| fot. ARCHIWUM

niczy prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
W skład kapituły wchodzą ekonomiści,
przedstawiciele świata nauki oraz szczecińscy
publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek
i dyplomów laureatom nastąpi w połowie lutego 2014 roku w szczecińskim hotelu Novotel
Szczecin Centrum.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu”
jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana przez prezes Barbarę Bartkowiak. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje
TVP Szczecin, „Kuriera Szczecińskiego” oraz
portalu szczecinbiznes.pl.
Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu
2014”.
red

Kapituła Pereł Biznesu
2014 spotkała się
we wrześniu na swoim
pierwszym posiedzeniu.
| fot. M. ABKOWICZ
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TVP Szczecin w nowych ramach
Maria Bartczak, dyrektor Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie, o współpracy na pograniczu,
kuchni adwokackiej i podwodnych atrakcjach.
Na początku września weszła na antenę
nowa jesienna ramówka telewizji regionalnej TVP Szczecin. Zaprezentowaliście ją uroczyście telewidzom i gościom zaproszonym
na specjalną galę w telewizyjnym studiu
przy ul. Niedziałkowskiego.
Mimo trudnych pod względem finansowym czasów chcemy zaproponować naszym
widzom najciekawszą ofertę. Od miesiąca
nasi widzowie oglądają m.in. program „Po obu
stronach Odry. Sąsiedzi pod lupą. „Pokazujemy w nim Polaków i Niemców w ciekawy, humorystyczny sposób. Odchodzimy od stereotypowego przedstawiania obu narodowości.
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się
uzyskać uśmiech na twarzach telewidzów. „Po
obu stronach Odry” tworzymy wspólnie z niemiecką stacją telewizyjną rbb.
W nowej ramówce pojawił się również
program „Z akwalungiem przez świat”. Przedstawiamy w nim niezwykłe historie wysp i ich
podwodne atrakcje.
Naszą nową propozycją jest też program
„Obrońcy”. Jego autorzy, w tym Adam Zadworny, pokażą tajniki kuchni adwokackiej
na kanwie konkretnych spraw sądowych.
Współproducentem programu jest Naczelna
Rada Adwokacka. Program ten pojawi się na
antenie ogólnopolskiej, podobnie zresztą jak
wspomniany już program „Z akwalungiem
przez świat”.
A co z waszymi sztandarowymi pozycjami?
Na wrześniową galę TVP Szczecin przyjechało sporo gości
zagranicznych. Na zdjęciu od lewej: Bogna Koreng - MDR,
Sandro Viroli - MDR, Bearbel Wichmann - RBB, Maria
Bartczak - TVP Szczecin, Marian Zalewski - wiceprezes
zarządu TVP S.A., Reinhard Krug - MDR. | fot. ARCHIWUM
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Program „Co niesie dzień”, którego wydawcą jest TVP Szczecin, pozostaje ogólnopolską
lokomotywą Telewizji Regionalnej. Zmodyfikowaliśmy nieco nasz program lifestylowy „Zawsze po…”. Teraz gości on na naszej antenie
w piątki od godz. 17.30. Jest to dwugodzinny
program z udziałem m.in. ciekawych nieszablonowych gości: artystów, stylistów oraz
mistrzów przepisów kulinarnych. Będzie też
oczywiście kontynuowany kącik literacki Róży
Czerniawskiej-Karcz i Rafała Podrazy.
W przerwie programu o godz. 18.30 – „Kronika”, wydłużona o rozmowę polityczną. Z
kolei Sebastian Napieraj, w ramach „Zawsze
po...”, spotyka się z politykami, w programie
„Niedziałkowskiego 24”, który jest swoistym
podsumowaniem najważniejszych wydarzeń
politycznych tygodnia.
Coraz częściej jesteście widoczni na ogólnopolskiej antenie.
Zgadza się, jako dowód podam kilka przykładów. Nasza ekipa relacjonowała „na żywo”
na antenie TVP Info wydarzenia z lotniska w
Amsterdamie po zestrzeleniu nad Ukrainą malezyjskiego samolotu z pasażerami, głównie
Holendrami, na pokładzie. Relacjonowaliśmy
też przez trzy dni, na trzy anteny TVP, żeglarskie mistrzostwa świata w klasie Laser Radial
w Dziwnowie, w tym na tzw. platformę hybrydową, czyli telewizję interaktywną, w której
można oglądać programy poszerzone o dodatkowe informacje.
Rozwijacie też współpracę z kolegami
z Niemiec.
W marcu br. podpisaliśmy umowę z niemiecką telewizją publiczną MDR z Lipska. Stacja ta cieszy się największą popularnością w
Saksonii, Saksonii Anhalt i Turyngii. Planujemy

z MDR nie tylko wspólne programy, ale też wymienne staże dziennikarskie.
Jak co roku dziennikarze TVP Szczecin
otrzymali ostatnio kolejne wyróżnienia i nagrody.
Wspomnę tu przede wszystkim o Nagrodzie Dziennikarza Roku 2013, przyznanej przez
stowarzyszenia dziennikarzy Pomorza Zachodniego dla Piotra Dziemiańczuka. Jest on m.in.
wydawcą i współtwórcą programu ogólnopolskiej telewizji regionalnej „Co niesie dzień”,
o którym już wspominałam.
Mamy dobry skład reporterów telewizyjnych. Aleksandra Białek-Kuczys prowadzi
cieszący się zainteresowaniem blok programów interwencyjnych „Wokół nas”. Pracuje
ze świetnymi reporterami Fabianem Zającem
i Ernestem Sajem, którzy dziś są już mistrzami
reportażu telewizyjnego na skalę ogólnopolską. Niedawno Fabian Zając otrzymał nagrodę
publiczności podczas Festiwalu Sztuki Faktu
w Toruniu za swój reportaż pt. „Łukasz Zwycięzca”.
Z kolei program „Gotowi Start!” pod redakcją Jarosława Marendziaka został uznany za
najlepszy informacyjny program sportowy na
antenie regionalnej.
O ile wiem, szykujecie się do jubileuszu
szczecińskiej telewizji?
Przed nami przygotowania do 55. rocznicy
urodzin naszego ośrodka. Przypada ona na koniec kwietnia 2015 roku. Chcę, by ta rocznica
połączyła wszystkich, którzy pracowali na rzecz
ośrodka TV przez te wszystkie lata. Zaprosimy
do udziału w uroczystości również osoby, które tworzyły przed ponad półwieczem szczeciński ośrodek TVP. Chciałabym, żeby to było
wspólne święto naszej telewizyjnej rodziny.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Abkowicz
październik – listopad 2014
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Grupa Azoty: pierwszy raport zintegrowany
Grupa Azoty po raz pierwszy w swej historii publikuje raport zintegrowany,
który prezentuje wyniki finansowe wypracowane w 2013 roku przez prawie
50 podmiotów tworzących Grupę, przedstawiając również efekty działań
w szerszym kontekście: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Raport
Grupy Azoty jest jedną z pierwszych w Polsce edycji przygotowanych zgodnie
z najnowszym standardem G4 Global Reporting Initiative.

Życie nie tylko w liczbach
Raport ukazujący „życie” podmiotu nie tylko
w liczbach, ale również w aktywnościach społecznych, prośrodowiskowych i innych odpowiedzialnościowych – to narzędzie, do którego
polski biznes dopiero dojrzewa. Karierę robi
międzynarodowy standard GRI (Global Reporting Initiative) stanowiący spójny model raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Po
raz pierwszy w takiej konwencji swój raport
przygotowuje Grupa Azoty, która zgromadziła pod wspólną marką blisko 50 spółek różnej
wielkości, w tym cztery najważniejsze polskie
firmy wielkiej syntezy chemicznej, czyli zakłady
w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Policach i Puławach. Grupę współtworzą także podmioty
zagraniczne z Europy, a nawet Afryki.
„Rynek już od dawna nie jest kwadratowym
placem w centrum miasta. Dziś rynek to otwarta
przestrzeń, w której działają najprzeróżniejsze
żywioły i energie. Tylko najlepsi potrafią odczytywać jego sygnały”.*

Rekord w USA
W raporcie zintegrowanym Grupa Azoty
zaprezentowała swoją działalność produkcyjną w podziale na pięć podstawowych segmentów: azotowych nawozy-agro, tworzywa,
chemia, energetyka i pozostałe. Grupa Azoty
zawarła istotną umowę na sprzedaż nawozów
wieloskładnikowych na lata 2014-2016 z firmą
Nitron International Corporation. Wartość rekordowego trzyletniego kontraktu to przeszło
600 mln zł.

Druga siła w Europie

Koncern jest największym w naszym kraju
i drugim w Europie wytwórcą nawozów mineralnych. Grupa Azoty to również produkcja tworzyw konstrukcyjnych, alkoholi OXO
i plastyfikatorów eksportowana do ponad
pięćdziesięciu krajów świata. Ponad połowa
sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. Eksport do Unii Europejskiej, na który
przypada prawie 32 proc. całej sprzedaży
w roku 2013, to przede wszystkim tworzywa
sztuczne, alkohole OXO i plastyfikatory.

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
www.zchpolice.grupaazoty.com
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Nowoczesne „clean roomy”, komory laminarne, komory rękawicowe,
dygestoria to tylko niektóre ze specjalistycznego wyposażenia
nowoczesnych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, które zakupiono dzięki projektowi pn. „Wsparcie inteligentnych
rozwiązań dla nanomedycyny”.

Od Senegalu po Brazylię
Ubiegły rok przyniósł rozszerzenie wpływów
Grupy Azoty na nowe rynki pozaeuropejskie.
W Ameryce Południowej zawarto kilka wieloletnich kontaktów, a w Senegalu Grupa przejęła jeden z podmiotów branży chemiczno-wydobywczej z koncesją na eksploatację złóż piasków
ilmenitowych (surowca fosforowego).

Obecność na rynku
Nawozy-Agro z udziałem
56,7 proc.
w przychodach stanowią wartościowo największy segment portfela produktowego Grupy Azoty. W 2013 r. przychody ze sprzedaży
w obrębie tego segmentu przekroczyły 5,5 mld
zł. Drugim obszarem pod względem udziału w
przychodach okazał się segment chemia, który
przyniósł Grupie ponad 2,3 mld zł, generując
24,3 proc. przychodów.
„Niezależność energetyczna sprawdza się na
każdym poziomie i w każdej skali. Jesteśmy chemikami. Potrafimy wytwarzać rozmaite rzeczy.
Również prąd i ciepło – dla siebie i innych”.*

Zmieniać świat
„Są branże, w których wciąż trzeba mieć na
oku horyzont, za którym skrywa się przyszłość.
Chemia jest jedną z nich. Dlatego inwestujemy w
naukę i edukację. Nie znamy przyszłości. Nikt jej
nie zna. Cokolwiek jednak ona przyniesie, chcemy mieć udział w jej kształtowaniu”.
Grupa Azoty dysponuje własnym zapleczem badawczym, jak również współpracuje
z zewnętrznymi jednostkami badawczymi oraz
ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą,
współtworząc innowacyjne rozwiązania, które
są chronione patentami i komercjalizowane.
Grupa chce być postrzegana jako promotor
zmian mogących przyczynić się do całkowitej
zmiany spojrzenia na nawożenie. Kiedyś dzięki nawozom mineralnym udało się przesunąć
granicę podaży żywności, odsuwając realne
widmo klęski głodu, dziś zaś wyzwaniem czasu
staje się bezpieczeństwo nawozów dla środowiska naturalnego. To ten problem, jako element szerszej strategii wspierania chemii bezpiecznej dla ludzi, stanowi główny przedmiot
działalności badawczo-rozwojowej, wyznaczając jednocześnie kierunek myślenia Grupy
o zrównoważonym rozwoju.
„Chemia służy temu, by uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym. Dlatego ona sama
również musi być bezpieczna dla świata. Myślimy więc o bezpieczeństwie w kontekście całego
cyklu życia każdego produktu – od pozyskania
surowców, poprzez etap jego wytworzenia, po
wykorzystanie”.

Nowa infrastruktura badawcza
Centrum Nanotechnologii

Raport zawiera także sporą dawkę informacji o zasobach pracowniczych Grupy, która powstała przecież z połączenia wielu spółek chemicznych o różnej kulturze. Rok 2013 był dla
Grupy Azoty kluczowy dla budowy grupowej
strategii zarządzania zasobami pracowniczymi, w tym kapitałem intelektualnym. Istota tej
strategii to równowaga między tym, co wspólne i zunifikowane, a tym, co niepowtarzalne
i specyficzne w dorobku każdego z uczestników Grupy.

Odpowiedzialność i troska
Liczne działania spółek Grupy Azoty na
rzecz społeczności lokalnych zostały zaprezentowane w czterech suplementach do raportu. Każda spółka objęta raportem oddzielnie zaprezentowała swoje zaangażowanie
w najbliższym otoczeniu. W informatorach
regionalnych opisane zostały działania na
rzecz rozwoju szkolnictwa, sportu, kultury, a
także deklaracje na 2014 r. oraz rozliczenia za
2013 r. w ramach programu Odpowiedzialność
i Troska.
Raporty oparte na międzynarodowych wskaźnikach GRI ukazują podmiot
nie tylko w kontekście organizacyjnym,
ekonomicznym i biznesowym, ale również w aspekcie bezpieczeństwa, wpływu
na środowisko, relacji z pracownikami
i społecznością lokalną, przestrzegania regulacji prawnych i etycznych oraz podejścia do
innowacyjności. GRI to organizacja non-profit założona w roku 1997 w Stanach Zjednoczonych przez organizację CERES oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów
Zjednoczonych (UNEP).
* fragmenty Raportu
Zintegrowanego Grupy Azoty
październik – listopad 2014

Projekt dofinansowany został ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 w ramach Działania 1.2 Innowacje
i transfer technologii - Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R.
Specjalistyczna aparatura badawcza będzie
służyć prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych na rzecz gospodarki nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi dla współczesnej
medycyny regeneracyjnej, diagnostyki medycznej
i nanomedycyny. Badania naukowe prowadzone
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury mają
służyć powiększaniu zasobów wiedzy z obszarów
związanych z ochroną zdrowia i diagnostyką na
wielu płaszczyznach. Najważniejsze spośród nich
to opracowywanie nowych nanometrycznych
nośników leków dla celowanych terapii, nowych
materiałów polimerowych stosowanych jako implanty (permanentne lub tymczasowe, ulegające
bioresorpcji) lub nowych nanomateriałów wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.

Co ważne, infrastruktura ta będzie wykorzystywana do realizacji badań naukowych
we współpracy z przedsiębiorstwami. Ścisłą
współpracą z nowoczesnym ośrodkiem badawczym są zainteresowane m.in. firmy zajmujące się produkcją implantów kręgosłupa,
diagnostyką medyczną, badaniami genetycznymi oraz komórkami macierzystymi. Wysoki
potencjał badawczy szczecińskiego ośrodka
naukowego przekłada się już w chwili obecnej
na liczne projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, a poszerzona dzięki projektowi
baza aparaturowa jeszcze w większym stopniu
przyczyni się do pobudzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii ZUT. Specjalistyczna aparatura
badawcza Centrum będzie służyć
prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych
na rzecz gospodarki.

„Clean room” w CD-BN , o klasie czystości ISO 7,
ze strefą ISO 5, czyli pomieszczenie umożliwiające pracę
w sterylnych warunkach.

Ma to niezwykle ważne znaczenie zwłaszcza u progu otwarcia nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020 i nowych programów
regionalnych, szczególnie w obszarach związanych z badaniami i rozwojem, w tym badań
z zastosowaniem wysokich technologii, które
będzie można wykorzystać w praktyce gospodarczej.
Całkowity budżet projektu wynosi 3 mln
PLN, w tym 75% dofinansowania pochodzi
z RPO WZ.
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab.
inż. Mirosława El Fray, dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT
w Szczecinie.
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 45
71-113 Szczecin
tel. 91 449 48 28
e-mail: mirfray@zut.edu.pl

13

Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014
– nagrody rozdane
Przedstawiamy Państwu wyniki konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii
2014. Nagrody zostały rozdane podczas gali zorganizowanej przy okazji
I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu (16.09 br.).

Kinga Jacewicz
– dyrektor ds. Funduszy Europejskich
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W ramach konkursu do Funduszu wpłynęło łącznie 80 aplikacji. Największa liczba
zgłoszeń (28) dotyczyła kategorii Edukacja
Ekologiczna oraz Efektywność (27). Wśród
aplikacji konkursowych przeważały te złożone przez jednostki samorządu terytorialnego,
ale również korzystając ze zmiany, jaką wprowadzono w regulaminie, aplikacje złożyły zachodniopomorskie organizacje pozarządowe
i przedsiębiorcy.
- Konkurs jest dla nas narzędziem promocji
działalności instytucji w zakresie przedsięwzięć
rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Chcemy nagradzać laureatów charakteryzujących
się największą aktywnością i osiągnięciami.
Jednocześnie budujemy w ten sposób świadomość ekologiczną wśród mieszkańców regionu
– mówił podczas gali Jacek Chrzanowski,
prezes WFOŚiGW w Szczecinie.
A przypomnijmy, dotychczasowe emisje
konkursu pod nazwą Najbardziej Ekologiczna
Gmina, czy ostatni zrealizowany w 2012 roku,
konkurs pod nową nazwą Zachodniopomorski Lider Ekologii, były skierowane i dostępne
wyłącznie dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Atrakcyjne nagrody i prestiż
towarzyszący nominacjom zawsze sprawiały,
że konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja konkursu różniła
się od dotychczasowych przede wszystkim

tym, że skierowana była do znacznie szerszego grona uczestników.
Po raz pierwszy umożliwiono udział organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, ośrodkom edukacji ekologicznej, szkołom, instytucjom
kultury, szkołom wyższym oraz przedsiębiorcom działającym w woj. zachodniopomorskim
i realizującym ciekawe projekty ekologiczne.
Aplikacje konkursowe składane były
w 4 kategoriach tematycznych:
• Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody
• Innowacje
• Efektywność
• Montaż Finansowy
I miejsce w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014” (kategoria Efektywność) zajęła Gmina Goleniów. Tytuł komisja
konkursowa przyznała za termomodernizację
13 budynków publicznych, których ocieplenie umożliwiło znaczne zmniejszenie zużycia
energii.
Oprócz prestiżowego tytułu gmina otrzymała także nagrodę w wysokości 60 tys. zł,
którą burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz odebrał z rąk marszałka województwa
Olgierda Geblewicza.
Wygrana zostanie przeznaczona na przywrócenie na goleniowskich Plantach kultowej
rakiety, czyli największej w mieście zjeżdżalni
dla dzieci.
W kategorii Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody, 50 tysięcy złotych i I miejsce
przyznano Powiatowi Koszalińskiemu, za
„Ekoedukacyjny cykl działań Powiatu Koszalińskiego na rzecz ochrony jego osobliwości przypaździernik – listopad 2014

rodniczych, obejmujący projekty: Ekologiczny
Festyn Rodzinny „Radew – energia życia”.
Firma Pigment Sp. J.R. Bielak, J. Bielak
ze Szczecina została Liderem w kategorii Innowacje. I miejsce przypadło za produkty fotokatalityczne, które bezpośrednio wpływają
na stan powietrza.
Ich wyjątkowość polega na tym, że pomalowane nimi powierzchnie, np. elewacje budynków i budowli w pobliżu obszarów intensywnego ruchu ulicznego lub zwiększonych
stężeń substancji szkodliwych, np. benzoalfapirenu, ulegają rozkładowi do związków
nieszkodliwych. Skuteczność eliminacji zanieczyszczeń została potwierdzona badaniami
wykonanymi w niezależnych laboratoriach
w kraju i za granicą. Producent wprowadził na
rynek ok. 20 tys. litrów produktów w latach
2011-2013, które zostały zastosowane do
malowania elewacji budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej (szpitali, uczelni, laboratoriów, biur) i ekranów akustycznych.
Tymczasem Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zajął I miejsce w
kategorii Montaż finansowy. Tytuł ten przyznany został za zadanie pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza”. Nagroda w tej
kategorii wyniosła 50 tysięcy złotych.
Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie wyróżnił
także tych, którzy nie składali swoich aplikacji

w konkursie, a stale pracują na rzecz ochrony
środowiska.
Wyróżnienia i solarne statuetki przyznano wiceministrowi środowiska Stanisławowi
Gawłowskiemu, marszałkowi województwa
zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewi-

czowi, komendantowi wojewódzkiemu policji
w Szczecinie insp. Jarosławowi Sawickiemu,
dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku
Tomaszowi Bobinowi oraz dyrektorowi TVP
w Szczecinie Marii Bartczak.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56
fax 91 486 15 57
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
www.wfos.szczecin.pl
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Goleniów - nakręcanie koniunktury
Goleniów kojarzony jest najczęściej
z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym.
Jest to niewątpliwie jeden z największych
atutów miasta. Co prawda ostatnie lata
napiętnowane są kryzysem
gospodarczym, ale Goleniowa dotknął
on w o wiele mniejszym stopniu
niż Polskę, nie wspominając Europy.
W Parku nadal panował i panuje duży ruch.
W 2011 r. działalność rozpoczęły firmy TM Toys
- dystrybutor zabawek oraz Asia - dystrybutor
ceramiki ozdobnej. Dzierżawią one powierzchnię w deweloperskiej firmie Prologis. W tym
samym roku działkę zakupiła drukarnia Praxisprint. W 2012 r. osiedliły się dwie następne
firmy: Rhenus Contract Logistics - sprzedaż wysyłkowa i Merkur - handel artykułami odzieżowymi. W 2013 r. firmia Stylepit wykupiła stojące dotychczas pusto hale od firmy Multiprojekt
i od stycznia 2014 r. zajmuje się sprzedażą wysyłkową, zatrudniając 140 osób. Działkę zakupiła kolejna firma - Sajra, zajmująca się handlem
i przetwórstwem ryb. W lutym 2014 r. firma DB
Schenker Logistics uruchomiła pod potrzeby
firmy Hultafors Group działalność magazynową, zatrudniając przy tym 40 osób. Nowe hale
produkcyjne wybudowały firmy HG Poland,
Faymonville i pod potrzeby duńskiego operatora logistycznego Prime Cargo firma Prologis.
Do rozbudowy przygotowują się firmy: BTS

W Lubczynie wybudowano nową marinę, w której docelowo może cumować 100 jachtów. | fot. B-Z-Chojęta

(wcześniej sia Abrasives) i Abena. Pracujące
na terenie GPP przedsiębiorstwa zatrudniają
obecnie ponad 3 tys. osób, z czego ponad połowa to osoby pochodzące spoza gminy Goleniów. Miasto stało się w ten sposób liczącym
się pracodawcą w całym regionie.
Gmina nadal inwestuje w Park i traktuje go
jako koło zamachowe swego rozwoju. Tylko w
2012 r. na budowę odwodnienia wydano ponad
8,5 mln zł. Trwają przygotowania do następnych wielomilionowych inwestycji związanych
z infrastrukturą komunikacyjną wokół GPP.

Nie tylko GPP

Budowa ul. Szkolnej

Goleniowski Park Przemysłowy | fot. B-Z-Chojęta
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Gospodarka Goleniowa to nie tylko Park
Przemysłowy. Następuje systematyczny
wzrost ilości podmiotów gospodarczych
działających na jej terenie. W 2010 r. zarejestrowano 4295, a w 2013 r. już 4436 przedsiębiorstw. Większość z nich to firmy małe
i średnie, firmy rodzinne potwierdzające
aktywność i energię mieszkańców. Rozbudowują się także duże przedsiębiorstwa.
Dobrym przykładem jest firma Swedwood,
która w 2014 r. zaczęła pracować pod pierwotną marką Ikea Industry, co świadczy o
jakości produkowanych przez nią mebli. Firma zatrudnia obecnie 1300 pracowników,
to jest tyle, ile w najlepszych czasach zatrudniały Goleniowskie Fabryki Mebli. W 2012 r.
hale oraz większość obszaru po tej fabryce
wykupiła firma Serwach - producent opakowań z tektur falistych. Po gruntownej rewitalizacji terenu i hal fabrycznych pracuje już
w nowych warunkach.
Odzwierciedleniem stanu gospodarki Goleniowa jest wskaźnik bezrobocia. Na koniec
2010 r. wynosił on 8,2 proc. na koniec 2013 r.
5,7 proc., a w lipcu 2014 r. spadł do 5,3 proc.
do najniższego po 1989 r. poziomu.

Z myślą o mieszkańcach
Ostatnie lata to również liczne inwestycje
gminy. Wśród nich warto wspomnieć o remontach i budowie kilku ulic, m.in. ul. Konstytucji 3
Maja, ul. Szkolnej, ul. M. Kolbe i Piastów, wybudowaniu 3 km ścieżek rowerowych, termomodernizacji wszystkich budynków użyteczności
publicznej, realizacji projektu „Otwarte Bramy”.
W ramach tego przedsięwzięcia nowego blasku
nabrała 2,5 ha przestrzeń miejska okalająca centrum miasta. W tym czasie wybudowano blok
mieszkalny przy ul. Mikołajczyka z 28 mieszkaniami komunalnymi, boisko przy Szkole Podstawowej nr 3, trwa budowa boiska przy Szkole
Podstawowej nr 4. Na stadionie miejskim trwa
budowa bieżni o tartanowej nawierzchni.
Na terenach wiejskich wybudowano salę
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej
w Krępsku, zaplecze socjalne dla sportowców w
Mostach, wybudowano świetlicę, noclegownię
dla osób bezdomnych i przytulisko dla psów w
Budnie. Trwa remont ul. Piastowskiej i Szczecińskiej w Kliniskach Wielkich. W Lubczynie wybudowano nową marinę, w której docelowo może
cumować 100 jachtów. Tę wyliczankę moglibyśmy kontynuować na następnych kilku stronach.
Sumując, w latach 2011-2014 Gmina Goleniów przeznaczyła na inwestycje ponad 110
mln złotych, w tym znajduje się 51 mln zł pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, czyli niemal 50 proc. Jest to możliwe, ponieważ systematycznie rośnie wysokość budżetu gminy.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2010 r.
dochody wyniosły 2780 zł, a w 2013 r. 3229
zł, czyli wzrosły w ciągu trzech lat o niemal
20 proc. Mimo że nie są jeszcze znane wskaźniki
za rok 2014, ale już mamy podstawy sądzić, że
wszystkie tego typu wskaźniki podniosą się, a
wypadku rynku pracy pozostaną na stabilnym
poziomie.
październik – listopad 2014
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Kołbaskowo: gmina warta zachodu

Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo

Przygraniczne położenie, świetne
skomunikowanie oraz umiejętność
wykorzystania tych walorów i racjonalne gospodarowanie przez wójt
Małgorzatę Schwarz sprawia, że Kołbaskowo powoli staje się marką
samą w sobie - gminą wartą zachodu.
Kołbaskowo należy do bardzo wąskiego
grona niezadłużonych gmin, plasując się wysoko w rankingach samorządowych. Może także
poszczycić się systematycznie wzrastającą liczbą mieszkańców. Jest to ewenement w dobie
kryzysu gospodarczego i demograficznego.

Dla przedsiębiorczych

Z punktu widzenia przedsiębiorców głównym atutem gminy jest jej świetne skomunikowanie. Autostrada A6 pozwala bezproblemowo dojechać do Berlina i, przez drogę S3,
do Świnoujścia oraz w głąb Polski. Przez Kołbaskowo przechodzi także droga krajowa nr
13 - główny wjazd do Szczecina od zachodu.
Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo,
podejmuje działania zmierzające do tego, by
powstał nowy odcinek DK13 od szczecińskiego Ronda Hakena, z pominięciem Przecławia
i Warzymic, w stronę autostrady A6.

- Nowa droga krajowa wyprowadzi duży ruch
poza tereny mocno zurbanizowane, uruchomi
nowe tereny inwestycyjne, co wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy, a także bezkolizyjnie
połączy Szczecin z autostradą A6 oraz trasą S3 mówi wójt.
Mimo iż zadanie utrzymania większości dróg
na terenie gminy kompetencyjnie należy do
innych jednostek, Kołbaskowo partycypuje w
kosztach ich remontów, traktując dostępność
komunikacyjną jako priorytet.
- Np. kompleksowa modernizacja drogi powiatowej Ustowo-Siadło Górne znacznie poprawi bezpieczeństwo jazdy. Stanowcze działania
Gminy Kołbaskowo mają tu kluczowe znaczenie,
gdyż mimo tego, że kompetencyjnie są to sprawy
innych jednostek, dla naszych mieszkańców mają
żywotne znaczenie - ocenia Małgorzata Schwarz.
Oferta terenów inwestycyjnych w Kołbaskowie koncentruje się wzdłuż DK 13 oraz autostrady A6. Gmina inwestuje ponadto w gospodarkę
wodno-ściekową, nierozerwalnie złączoną
z rozwojem gospodarczym. Na szczególną uwagę zasługuje oddanie w 2014 rozbudowanej, na
bazie dofinansowana z PROW i WFOŚ, oczyszczalni ścieków w Przecławiu.
Rozwój gminy widoczny jest gołym okiem
dla każdego wjeżdżającego drogą krajową nr
13 do Szczecina. Powstające kolejne nowe
przedsiębiorstwa systematycznie zmieniają
tutejszy krajobraz gospodarczy. Szczególnie
ważny jest duży wzrost liczby małych i mikroprzedsiębiorstw.

Dla mieszkańców

Gmina Kołbaskowo to także doskonała propozycja dla osób poszukujących stałego miejsca
na osiedlenie się. Bliskość Szczecina, dobre skomunikowanie, a jednocześnie spokój, sprawiają,
że na jej terenie powstają jak grzyby po deszczu
kolejne atrakcyjne osiedla domów jednorodzinnych, a także budynków wielorodzinnych. Perspektywiczne działania władz procentują tym,
iż budownictwo rozwija się dynamicznie, ale w
sposób kontrolowany i niepowodujący chaosu
lub zagrożenia dla inwestora.
Dzięki staraniom wójt Małgorzaty Schwarz,
powstał szereg inwestycji prospołecznych.
Dumą gminy jest oddany w 2012 roku modelowy obiekt Gimnazjum w Przecławiu,

który powstał dzięki wsparciu z RPO. Wraz
ze wzrostem liczby mieszkańców, wzrasta
zapotrzebowanie na oświatę, kulturę, sport
i rekreację. Gmina jest na to przygotowana
- ok. 80 proc. dzieci zamieszkałych na jej terenie uczęszcza do różnego typu przedszkoli,
a cała baza lokalowa w oświacie jest na bardzo
dobrym poziomie. W Przecławiu powstał skatepark, a dzieci i dorośli korzystają z nowoczesnych świetlic w Kurowie, Siadle Górnym, Moczyłach i Stobnie. Kolejna - w Barnisławiu jest w
budowie. W Będargowie i Kołbaskowie działają
„Orliki”.
- Wyzwaniem jest dla nas budowa, w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020, Centrum
Kultury w Przecławiu, dla którego powstaje aktualnie dokumentacja techniczna – informuje wójt
Małgorzata Schwarz.

Dla turystów

Najcenniejszy atut przyrodniczy gminy to
park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry z bogactwem ptaków i ryb. Miłośnicy turystyki rowerowej znajdą w gminie „Szlak Bielika” – trasę rowerową biorącą swój początek na skrzyżowaniu
z drogą rowerową „Odra-Nysa” na granicy polsko-niemieckiej między Staffelde a Pargowem.
- Najnowszą inwestycją, na ukończenie której
czekają mieszkańcy jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek o długości
6 km. Na jej otwarcie zapraszam już wiosną przyszłego roku – mówi Małgorzata Schwarz.
Na terenie Gminy Kołbaskowo, wędrując rowerem, pieszo czy też kajakiem, można skosztować regionalnych pierogów w Siadle Dolnym.
Dla zmotoryzowanych funkcjonuje Motocross
w Rosówku, na którym co roku odbywają
się Mistrzostwa Polski. Warto śledzić kalendarz gminnych wydarzeń: w maju odbywa się
w niej impreza dla rowerzystów, miłośników
nordic-walking oraz biegaczy pn. „W Pogoni za
Bielikiem”, a w czerwcu festyn „Kiełbaskowo
w Kołbaskowie”. Nową propozycją jest impreza
kulturalna „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana” w Moczyłach.

Nie zwalniamy tempa –
poszukujemy partnerów
Nowe Warpno należy do
najdynamiczniej rozwijających się
gmin w Polsce. Mieszkańcy
i turyści, którzy coraz liczniej
odwiedzają Nowe Warpno, widzą,
jak gmina zmienia się niemal z dnia
na dzień.
Pierwszy kwartał roku był ukłonem w stronę fanów sportów zimowych – otworzyliśmy
kryte lodowisko przy ul. Wiejskiej. Obecnie
obiekt został przekształcony w kort tenisowy
ale w sezonie zimowym 2014/2015 ponownie
będzie tam funkcjonowało lodowisko. Co ważne, wstęp i wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego
miejsca, poszukujemy dobrego operatora, któremu przekażemy obiekt.
Nowe Warpno leży na półwyspie, mamy
więc doskonałe warunki dla żeglarzy oraz miłośników sportów wodnych. W sierpniu tego
roku, na południowym brzegu cyplu, otworzyliśmy nową przystań dla żeglarzy, wchodzącą
w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. To ogromne przedsięwzięcie pochłonęło dużą część naszego czasu i środków.
Ten wysiłek z pewnością się opłacił – już teraz
dostrzegamy duże zainteresowanie nowym
obiektem. Na miejscu można wynająć domek
letniskowy, skorzystać z placu kempingowego
albo po prostu przyjść z rodziną i korzystać ze
zrewitalizowanej plaży. Miejsce jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Całość wykonano z użyciem materiałów wysokiej jakości, co podnosi komfort wypoczynku.
W przyszłości na Jeziorze Nowowarpieńskim
planujemy wybudować wyciąg narciarski dla
sympatyków szaleństwa na wodzie.

Dumą gminy jest oddany w 2012 roku
modelowy obiekt Gimnazjum w Przecławiu

Nowe Warpno poszukuje inwestora skłonnego zainwestować na atrakcyjnie połączonej działce o powierzchni 1,7 ha.

Oferta dla inwestora
Obecnie budujemy drugi etap promenady
wraz z Wioską Żeglarską – kolejną ostoją dla
turystów i miejscem spotkań mieszkańców.
Ukończenie tego półkilometrowego odcinka
promenady spacerowej praktycznie wypełni
nabrzeżne tereny południowego brzegu półwyspu.
Ostatnie, atrakcyjne wolne tereny inwestycyjne położone są na północnej stronie cypla. Poszukujemy inwestora skłonnego tutaj
zainwestować. Oferowane działki to obszar
o łącznej powierzchni 1,7 ha, położone pomiędzy obecną przystanią żeglarską z bazą
rybacką a Morskim Przejściem Granicznym.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i innych zobowiązań. Tereny te przeznaczone są
na działalność związaną z turystyką żeglarską,
może tutaj powstać np. przystań, centrum
konferencyjno-hotelowe. Na atrakcyjność
działki wpływają nieograniczone możliwości
komunikacji drogą wodną dzięki bezpośredniemu połączeniu wód Jeziora Nowowarpieńskiego z wodami Zalewu Szczecińskiego.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć od Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Burmistrz oferuje też pomoc
w uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń.

- Wyremontowana droga stworzy nadgraniczny trakt turystyczny, a mieszkańcom Nowego Warpna umożliwi połączenie ze światem
poprzez szybki dojazd do przejść granicznych
w Lubieszynie, Kołbaskowie i Rosówku - wyjaśnia
Grażyna Jaguszewska, wiceprzewodnicząca rady Powiatu Polickiego, która podkreśla,
że remont tej drogi będzie dla niej priorytetem w nowej kadencji samorządu. Jej zdaniem nowe połączenie drogowe umożliwi też
rozwój gospodarczy gminy.
Grażyna Jaguszewska, wiceprzewodnicząca rady
Powiatu Polickiego zapowiada remont drogi, która
połączy Nowe Warpno z Dobrą.

Drogi do Nowego Warpna
Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
tel. 91 31 29 660
fax 91 31 29 713
urzad@nowewarpno.pl
www.nowewarpno.pl

Urząd Gminy Kołbaskowo
72-001, Kołbaskowo 106
tel. 91 311 95 10
biuro@kolbaskowo.pl
www.kolbaskowo.pl
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Od roku do Nowego Warpna można wygodnie dojechać ze Szczecina nową drogą
przez Dobieszczyn. W planach na najbliższe
lata jest natomiast gruntowny remont drogi między Bukiem i Stolcem, który sprawi, że
również dojazd z gmin Dobra, Kołbaskowo
i z zachodnich dzielnic Szczecina będzie znacznie łatwiejszy.
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Unijne wsparcie, lokalne korzyści

Więcej oddechu
dla samorządu
Leszek Guździoł, starosta policki,
o inwestycjach drogowych,
hali widowiskowo-sportowej
i o nowym rozdaniu unijnym.

Dobiega końca kadencja Rady Powiatu
i starosty polickiego. Porozmawiajmy o
tym, co udało się zrobić dobrego dla mieszkańców powiatu, i o tym, co nas czeka w
nowej perspektywie unijnej. Zacznijmy od
inwestycji infrastrukturalnych w latach
2011-2014.
Zacznę od dróg. Najważniejszą inwestycją była przebudowa drogi prowadzącej
z Dobieszczyna do Karszna o długości ok. 12
kilometrów, co znacznie skróciło dojazd ze
Szczecina do Nowego Warpna. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł. Wcześniej w 2011
roku wybudowaliśmy ponadgraniczne połączenie drogowe z Będargowa do niemieckiego Schwennenz, dofinansowane ze środków
europejskich w ramach programu Interreg
IVA przez gminę Kołbaskowo. Ta inwestycja
kosztowała ok. 7 mln zł. Ponadto wyremontowaliśmy inne drogi na terenie powiatu za
kwotę ponad 8 mln złotych. Aktualnie realizujemy zadania na terenie gminy Dobra. Trwa
także remont dwóch dróg powiatowych,
przebiegających przez dwie główne arterie
Polic: ulice Piłsudskiego i Wojska Polskiego.
Infrastruktura to nie tylko drogi…
W mijającej kadencji wybudowaliśmy za
kwotę ok. 15 mln złotych halę widowiskowosportową przy Zespole Szkół im. Ignacego
Łukaszewicza w Policach. Inwestycja ta jest
efektem współpracy naszego powiatu z powiatem Vorpommern – Greifswald i współ-

Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
tel. 91-43-28-100, fax 91-317-89-00
e-mail: powiat@policki.pl
www.policki.pl
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działania polickiego Zespołu Szkół z polsko–
niemieckim gimnazjum w Loecknitz. Budowa
ta otrzymała dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to pełnowymiarowa hala sportowa, dostosowana nie tylko do uprawiania
sportu szkolnego, ale także do organizacji
profesjonalnych rozgrywek sportowych. To
właśnie w tej hali mistrzynie Polski, siatkarki
polickiego Chemika rozgrywały swoje mecze
ligowe. Hala, która może pomieścić 1200 widzów, jest również przeznaczona do organizacji imprez kulturalnych.
Z mniejszych inwestycji sportowo-rekreacyjnych wymienię tu budowę w Policach
dwóch Orlików: jeden pełni funkcję boiska,
drugi zaś w zimie - lodowiska. Jeśli już jesteśmy
przy polickim Zespole Szkół, to dodam jeszcze,
że wybudowaliśmy też szkolną pracownię gastronomiczną, służącą nauce zawodu.
A co zrobiliście na rzecz pobudzania
w powiecie przedsiębiorczości?
Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje środki
unijne, które przeznaczone są na potrzeby
bezrobotnych, ale również i dla tych, którzy
tych bezrobotnych potrafią zatrudnić. Spore
środki finansowe zostały skierowane w postaci bezzwrotnych kredytów do osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pewna pula środków skierowana też
została na tworzenie nowych stanowisk pracy
w funkcjonujących już przedsiębiorstwach. To
są dwa podstawowe instrumenty skierowane
do małych i średnich przedsiębiorstw.
Służby zdrowia można wam pozazdrościć.
Tak, a wiąże się to z tym, że udało nam się
w 2007 roku przekazać szpital powiatowy
w Policach w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (wówczas
PAM) przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Dziś
dzięki tamtym decyzjom problem służby
zdrowia w zakresie lecznictwa zamkniętego
mamy w powiecie rozwiązany. Warunki przebywania pacjentów na oddziałach są bardzo
dobre.
O ile wiem, podejmujecie coraz więcej działań międzygminnych w ramach
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
(SOM).
Powiat policki i cztery gminy z powiatu
polickiego wchodzą w skład stowarzyszenia
SOM. W najbliższej perspektywie unijnej w
latach 2014-2020 planujemy uruchomić kolej metropolitalną. Innym tematem jest lepsze powiązanie komunikacyjne Szczecina z
ościennymi gminami i naszym powiatem. Po-

Pozyskiwanie unijnych środków to już dziś niemal codzienność. Różnorodność
programów i funduszy sprawia, że podmioty z każdej branży mogą otrzymać
zewnętrzne dofinansowanie. Wystarczy znaleźć odpowiedni program,
dostosowany do profilu prowadzonej działalności, spełnić określone warunki
i aplikować. A korzyści są bardziej wymierne, niż może się to z pozoru wydawać.
Dobrym przykładem jest działające od niemal 18 lat Szczecińsko-Polickie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

dam przykład dwóch projektów modernizacji
dróg o kluczowym znaczeniu. Jedną z nich
jest modernizacja drogi z Polic do Szczecina
przebiegająca poprzez Szosę Polską. Drugim
projektem jest naprawa drogi na terenie gminy Kołbaskowo. Myślę o drodze Szczecin – Kurów – Siadło, która łączy dwie drogi krajowe.
Liczę, że uda nam się pozyskać środki na obydwie inwestycje. W tym przypadku realizacja
tych zadań będzie możliwa nie wcześniej jak
po 2016 roku. Do tego czasu zamierzamy
przeprowadzić doraźne remonty nawierzchni
tych dróg, żeby można było po nich bezpiecznie się poruszać.
Co uważa pan za największe wasze osiągnięcie?
Traktuję jako sukces to, że udało się nam
utrzymać w ryzach budżet powiatowy. Nasze
zadłużenie nie przekroczyło tej „czerwonej linii”, czyli zadłużenia w wysokości 65 proc. budżetu. Liczymy na to, że realizacja projektów
w perspektywie unijnej 2014 – 2020 odbywać
się będzie na zasadzie mniejszego wkładu własnego. Wówczas powstanie szansa, że samorządy będą mogły z tej możliwości skorzystać.
W 2013 roku odtrąbiliśmy sukces, że udało
nam się dla Polski załatwić sporo pieniędzy
z Unii Europejskiej. Stwórzmy więc teraz takie
mechanizmy, które pozwolą na to, by samorządy jako główni beneficjenci tych środków
mogły z nich skorzystać. Inaczej grozi nam
taka sytuacja, że nie będziemy w stanie skonsumować wynegocjowanych pieniędzy.
- Dziękujemy za rozmowę.
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- Spółka powstała w lutym 1997 r. – przypomina Kazimierz Trzciński, prezes SPPK. - Od
roku 1998 rozpoczęła modernizację taboru autobusowego. W roku 2011 całkowicie odnowiła
swój tabor w stosunku do stanu z dnia powołania
podmiotu do życia.
SPPK jest spółką komunalną, powołaną do
wykonywania zbiorowego transportu osób.
Właścicielami Spółki są Gmina Police oraz Gmina Miasto Szczecin.
SPPK posiada obecnie 56 autobusów miejskich. Trzynaście z nich to autobusy marki Solaris, pozostałe 43 autobusy to MAN-y. Spośród
całego stanu taborowego 52 autobusy SPPK
to pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do
przewozu pasażerów niepełnosprawnych.
Konsekwentne i systematyczne odnawianie
taboru rozpoczęło się na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Gdy jednak
pojawiła się szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, firma postanowiła z niej skorzystać.
25 sierpnia 2010 roku SPPK podpisało z województwem zachodniopomorskim umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru
autobusowego na potrzeby SPPK”. W wyniku
umowy Spółka otrzymała ze środków RPO WZP
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój
Funkcji Metropolitalnych” Działanie 6.4 „Zintegrowany System transportu publicznego na
obszarze metropolitalnym” dofinansowanie zakupu 13 sztuk autobusów – 8 krótkich i 5 przegubowych w kwocie 9 835 690,00 co stanowi

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police
tel. 91 42 01 550
fax 91 42 01 570
mail: sppk@sppk.pl
www.sppk.pl

85 proc. wydatków kwalifikowanych projektu.
Przetarg wygrała firma Solaria.
W 2012 roku Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zakupiło
kolejne 4 nowe autobusy. Przetarg nieograniczony jako dostawcę autobusów wyłonił firmę
MAN. Zakupiono trzy autobusy przegubowe
MAN Lion’s City A 23 oraz jeden autobus pojedynczy MAN Lion’s City A 21. Wszystkie pojazdy
są autobusami niskopodłogowymi, a do tego
posiadają komfortowe wyposażenie.
Wyposażono je m.in. w całopojazdową klimatyzację, monitoring wnętrza, w pełni elektroniczną informację pasażerską, rozbudowaną
funkcję obsługi pasażerów niepełnosprawnych
i rozbudowany system bezpieczeństwa pasażerów zapobiegający przytrzaśnięciu pasażerów
drzwiami, a także w hamulec przystankowy
blokujący hamulce autobusu podczas postoju
z otwartymi drzwiami.
Autobusy te są w pełni ekologiczne i spełniają normę emisji spalin EEV. Łączna wartość kontraktu to 5 158 613,85 zł brutto, a zakupiono je
ze środków własnych Spółki.
- Zadbaliśmy też o kokpit, czyli miejsce pracy kierowcy, który spędza za kierownicą nieraz
i ponad 9 godzin – przypomina prezes Kazimierz
Trzciński. - Wyposażyliśmy je w nowoczesny fotel regulowany we wszystkich płaszczyznach,
podgrzewany i wentylowany z podłokietnikiem
i ergonomiczny pulpit. Ze względu na wielość
rozwiązań i systemów wspomagania kierowcy
oraz pasażera można śmiało podsumować, że te
4 nowe autobusy to najnowocześniejsze obecnie
pojazdy komunikacji miejskiej na obszarze Polic i
Szczecina.
To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ
w roku 2013 spółka zakupiła kolejne 2 autobusy, również firmy MAN. Obecny rok to kolejne
inwestycje w tabor. Spółka ogłosiła przetarg na
zakup 3 nowych autobusów. To postępowanie
również wygrała firma MAN, autobusy trafią do
Polic pod koniec roku.
SPPK ma bardzo dobre doświadczenia
w eksploatowaniu autobusów marki MAN. Są
to autobusy trwałe, wygodne dla pasażerów,
bezpieczne i niezawodne. Do dziś Spółka eks-

ploatuje autobusy MAN zakupione pod koniec
lat 90., które przejechały już ponad 1,5 mln kilometrów przewożąc pasażerów.
Kazimierz Trzciński przypomina, że odnowa
taboru autobusowego to absolutny priorytet
dla Spółki. SPPK wyróżnia się tym, że eksploatuje nowoczesny tabor autobusowy oferując
pasażerom dobre i sprawdzone autobusy. Autobusy są bardzo drogie. Jeden nowy pojazd to
wydatek rzędu miliona złotych.
- Stąd właśnie nasza aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wsparcie naszych
inwestycji - tłumaczy prezes Trzciński. - Dzięki
pozyskiwaniu środków zewnętrznych Spółka jest
w stanie generować środki własne na działania
modernizacyjne swojej bazy.
Tylko w latach 2013-2014 dzięki tym działaniom udało się wyremontować elewację siedziby firmy, wyasfaltować sporą część placu manewrowego, zmodernizować sanitariaty, sieć
ciepłowniczą i wodociągową.
- Poprzez zrównoważoną politykę inwestycyjną staramy się minimalizować koszty funkcjonowania zakładu poprzez odnowę taboru i odnowę
bazy - dodaje Kazimierz Trzciński. W roku 2014
spółka złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu pn. Zakup taboru autobusowego
na potrzeby SPPK Sp. z o. o. na łączną kwotę
11.511.071,85 zł. Jeżeli spółka uzyska dofinansowanie, będzie mogła zakupić kolejne nowe autobusy.
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Kupuj świadomie
i nie rezygnuj z priorytetów
- do tego zachęca Jolanta Drąszkowska, prezes i właścicielka firmy Neptun Developer
W ostatnim wydaniu z dużą determinacją
wypowiadałam się, jak ważne jest kierowanie się własnymi priorytetami przy zakupie
mieszkania. To jednak niejedyne kryterium
- co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, aby kupić szczęśliwie mieszkanie?
Całość zagadnienia postarałam się ująć
w kilku tematach:
1) analiza, porównanie jakości parametrów
technicznych oferowanych mieszkań,
2) bezpieczeństwo transakcji, prawa i obowiązki stron wynikające z ustawy deweloperskiej, rodzaj i zakres gwarancji,
3) finansowanie zakupu mieszkania, dobór doradcy kredytowego,
4) mieszkanie w standardzie deweloperskim
czy całkowicie wykończone.
Zakładam, że lekcję z priorytetów mamy
odrobioną. Wiemy, czego chcemy i zaczynamy
szukać mieszkań. Aby dobrze wybrać, koniecznie trzeba dokonać porównania jakości technicznej i walorów użytkowych oferowanych
mieszkań. Tylko wówczas będziemy wiedzieli,
za co jesteśmy skłonni zapłacić, a z czego możemy zrezygnować.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, określa prawo – najnowsze obowiązują od 1 stycznia 2014 r.
Prawo określa jednak tylko normy minimalne i tylko w najważniejszych aspektach. Budynek wybudowany z przestrzeganiem minimalnych norm określonych przez prawo z całą
pewnością jest bezpieczny, nie ma co do tego
wątpliwości. W rzeczywistości mieszkania, jak
wszystkie inne produkty na rynku, różnią się jakością, walorami użytkowymi, budowane są w
różnej skali powyżej norm minimalnych, mają
różne, lepsze i gorsze, rozwiązania architektoniczne oraz różne zagospodarowania części
wspólnej. Tych różnic, jak we wszystkich produktach, jest wiele.
Moim zdaniem zaznajomienie się z jakością

i standardem mieszkań jest niezbędne. Tu się
powtórzę - tylko wtedy, gdy mamy wiedzę
o produkcie, możemy dokonać optymalnego
wyboru. Tylko wówczas realnie możemy ocenić: wiem, co kupiłem i wiem, za co zapłaciłem.
Niestety, zdecydowana większość kupujących mieszkania nie pyta o jakość ani o to,
jakie parametry techniczne ma budynek.
O wiele więcej pytań zadajemy, kupując np.
samochód. Moim zdaniem kupno mieszkania
wymaga znacznie szerszej wiedzy, aby dobrze wybrać. Aby podpowiedzieć kupującym
mieszkania, jak zdobyć wiedzę o oferowanych
mieszkaniach, dokonałam wyboru, moim zdaniem, kilku najważniejszych parametrów technicznych, istotnych do podjęcia decyzji zgodnie ze swoimi preferencjami.
W mojej ocenie są to:
- dźwiękochłonność ścian zewnętrznych
i międzylokalowych,
- dźwiękochłonność okien
i drzwi zewnętrznych,
- rodzaj okien, doświetlenie mieszkań,
- współczynnik przenikania ciepła okna,
- konstrukcja i pokrycie dachu,
- rodzaj elewacji,
- rodzaj ogrzewania, standard źródła ciepła,
- standard instalacji technicznej,
- dodatkowe ponadstandardowe
wyposażenie mieszkania,
- wysokość budynku, ilość kondygnacji,
- charakter zabudowy, badziej
lub mniej kameralny,
- zagospodarowanie części wspólnych.
Tę listę oczywiście należy rozwijać o inne,
ważne dla siebie cechy mieszkania, które
chcemy porównywać w dostępnych na rynku ofertach.
W następnym artykule skomentuję poszczególne pozycje, podam normy i wskaźniki,
które mogą być pomocne przy wyborze mieszkania. Zestawiając w tabelach cechy różnych

Mobica: technologie jutra
powstają w Szczecinie
10-lecie świętuje w tym roku Mobica - brytyjska firma z branży IT,
której szczeciński oddział realizuje zlecenia dla znanych firm z branży
motoryzacyjnej, bankowej, rozwiązań mobilnych oraz wielu innych.

fot. Jarosław Gaszyński

interesujących nas mieszkań, jestem pewna,
że wybór mieszkania będzie trafniejszy.
Zapraszam do czytania. Nieustannie życzę
szczęśliwego dla siebie wyboru.
Jolanta Drąszkowska

Budujemy dwurodzinne wille
przy ul. Nowowiejskiej i kamienicę
z małymi mieszkaniami przy
ul. Krzywoustego.

Mobica planuje zatrudnić w ciągu najbliższego roku w stolicy Pomorza Zachodniego blisko 100 osób. Zespół firmy to m.in. specjaliści
z dziedziny automotive/embedded, inżynierowie pracujący nad aplikacjami mobilnymi oraz
testerzy oprogramowania. Tworzą i rozwijają
oni oprogramowanie dla klientów z całego
świata i z różnych branż - m.in. dla sektora
bankowego i finansowego, medycznego, telewizyjnego oraz dla potentatów z Doliny Krzemowej. Do grona klientów firmy należą m.in.
Vodafone, Motorola, Imagination Technologies, Skype i Opera.
Dużo zleceń pochodzi od przemysłu samochodowego. Rozwiązania opracowywane
przez szczecińskich inżynierów stosowane są
np. w nowoczesnych systemach sterowania
wykorzystywanymi w samochodach renomowanych marek. Chodzi tu np. o inteligentną
nawigację, która potrafi na bieżąco uaktualniać dane o natężeniu ruchu, jak i o komfortowe odtwarzanie multimediów. Z rozwiązań
tworzonych przez Mobicę korzystają też producenci aut i serwisy, które wgrywają nowe
oprogramowanie do komputerów samochodów swoich klientów. Trwają też prace nad

DNI OTWARTE NEPTUN DEVELOPER

Neptun Developer Sp. z o. o.
ul. Ogińskiego 15
71-431 Szczecin
784 684 540, 602 217 893
sprzedaz@nd.com.pl
nd.com.pl
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W sobotę (11.10.) i niedzielę (12.10.)
w godz. 10-17 nasi specjaliści czekają na Państwa
na terenie inwestycji Zespół Willi Nowowiejska –
Bezrzecze, ul. Nowowiejska 27.

Serdecznie zapraszamy!
październik – listopad 2014

Mobica Limited Sp. z o.o.
Oddział w Szczecinie
Centrum Biurowe Maris
plac Hołdu Pruskiego 9 / Małopolska 12
70-550 Szczecin
+48 91 881 94 67
www.mobica.com

sterowaniem urządzeniami w samochodzie za
pomocą gestów, bez konieczności wciskania
przycisków czy dotykania ekranu.
- To co wyróżnia naszą firmę, to fakt, że duża
część naszej pracy polega na opracowywaniu
rozwiązań, które dopiero wejdą do powszechnego użytku. Wspólnie z naszymi klientami często
prowadzimy prace z zakresu R&D - podkreśla
Marek Gaborski, site manager szczecińskiego
oddziału Mobiki.

Stabilność i elastyczność
Duża liczba i różnorodność klientów, a co za
tym idzie realizowanych projektów sprawia, że
programiści Mobiki zawsze są w stanie znaleźć
zajęcie przy czymś z interesującej ich działki.
- Zajmujemy się całą gamą projektów: od bardzo małych po bardzo duże. Daje to naszym pracownikom pewną elastyczność i umożliwia pracę
przy użyciu różnych technologii, ale pozwala też
przejść od jednego zlecenia do innego, zmieniając
technologię i środowisko pracy. Poza tym zachęcamy naszych ludzi, aby poznawali różne technologie, aby w przypadku zmiany branży, którą
obsługujemy, mogli szybko rozpocząć pracę nad
nowymi zadaniami - podkreśla Marek Gaborski.
Duża dywersyfikacja zleceń oznacza również stabilność dla firmy, a co za tym idzie,
pewność zatrudnienia dla jej pracowników.
- Co równie ważne, w naszej firmie pracują
profesjonalni, świetnie przygotowani inżynierowie, którzy lubią dzielić się wiedzą. Można się od
nich wiele nauczyć wspólnie pracując nad konkretnymi projektami - dodaje manager szczecińskiego oddziału firmy.

Komunikatywność w cenie
Szczeciński oddział Mobiki rozrósł się
z 10 osób do blisko 100 w zaledwie półtora
roku. Jak zapewniają osoby nim zarządzające,
drzwi do firmy nadal są otwarte dla inżynierów, którzy mają solidne podstawy informatyki
i dobrą znajomość jednego języka programowania, a przy tym potrafią się komunikować
w języku angielskim.
Firma oferuje pracownikom atrakcyjny pakiet socjalny obejmujący prywatną opiekę lekarską i ubezpieczenie grupowe, a także kursy
językowe.
Sami pracownicy Mobiki zwracają uwagę na
płaską strukturę firmy i fakt, że osoby zarządzające firmą same są inżynierami, którzy zaczynali
od programowania. Nie trzeba więc tracić czasu
na wyjaśnianie im kwestii technicznych.
Przyjazną atmosferę w firmie budują m.in. imprezy integracyjne, na których spotykają się pracownicy wszystkich oddziałów Mobiki w Polsce.

Aktywni lokalnie
Firma jest widoczna w szczecińskim środowisku informatycznym i akademickim. Jej
przedstawiciele uczestniczą w spotkaniach
branży IT takich jak Netcamp czy spotkania zachodniopomorskiego Klastra IT. We współpracy
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym planują organizację warsztatów
dla studentów Wydziału Informatyki.
- Staramy się dotrzeć do studentów jeszcze zanim wybiorą specjalizację, bo to rzutuje na to, jakich technologii się uczą. Chcemy im uświadomić,
że można uczyć się wykorzystania określonych
narzędzi programistycznych do realizacji ciekawych projektów w firmie, która działa na skalę
globalną, ale ma biuro w Szczecinie. Wystarczy się
z nami skontaktować - przekonuje Klaudia Gardocka z działu HR szczecińskiego biura Mobiki.

Już 27 listopada szczeciński oddział Mobiki po raz kolejny otwiera drzwi swego biura.
Zainteresowani będą mogli zwiedzając poszczególne działy firmy porozmawiać
z pracownikami firmy i zapoznać się z najnowszymi technologiami czy trendami
w oprogramowaniu. Za drzwiami Mobiki programiści uchylą rąbka tajemnicy na temat
tworzonego oprogramowania oraz pokażą twórczą pracę własnych wewnętrznych projektów.

23

Fantastyczna lokalizacja i doskonałe warunki do natychmiastowego rozpoczęcia budowy domu wyróżniają Małe Błonia wśród działek
budowlanych w Szczecinie i okolicach.
Małe Błonia są ośmiohektarowym kompleksem urokliwie położonych, wydzielonych
działek budowlanych na Wzgórzach Warszewskich. Ich pierwsi mieszkańcy już cieszą
się widokiem na rozlewisko Odry i panoramę
Szczecina. Spokój zapewnia im sąsiedztwo
- u stóp położonych na wzniesieniu Małych Błoni znajdują się ogródki działkowe, a nieopodal
ogólnodostępny teren pałacowo-parkowy pod
ochroną konserwatora zabytków i przyrody.
Oddalona o kilkaset metrów Puszcza Wkrzańska zachęca do spacerów, biegania, jazdy rowerem i innych form aktywnego wypoczynku.
Nieopodal znajduje się osiedle mieszkaniowe Małe Błonia, a w pobliżu jest Warszewo prestiżowa dzielnica ze szkołami, przedszkolami
i sklepami.
Mieszkańcy domów na Małych Błoniach codziennie oszczędzają mnóstwo czasu dojeżdżając do centrum Szczecina ulicą Łaczną i nowo
wybudowanym odcinkami Trasy Północnej.

Uzbrojenie oznacza komfort

Lokalizacja jest najważniejsza, ale oprócz
niej bardzo istotne są warunki techniczne i
infrastruktura działki, na której planujemy wybudować wymarzony dom. Wiele dostępnych
na rynku ofert gruntu pod zabudowę jednorodzinną pozostawia pod tym względem wiele
do życzenia. Najczęstszym mankamentem jest
brak dróg dojazdowych do działki i niepełne
uzbrojenie
- Spełniając swoje marzenia o domu pod lasem i własnym ogrodzie, często zapominamy o
komforcie, do którego przywykliśmy mieszkając
w mieście - mówi ekspert w dziedzinie rynku
nieruchomości Przemysław Wojnarowski.
AMBER Sp. z o. o.
ul. Lutniana 38/70
71-425 Szczecin
tel. (+48) 91 424 79 70
fax (+48) 91 424 79 71
info@amber.nieruchomosci.pl
www.amber.nieruchomosci.pl
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- Wiele młodych rodzin tak bardzo chce uciec
od wielkomiejskiego ścisku, by móc spędzić czas
na tarasie w sielankowej scenerii, że zapomina
o podstawowych standardach, do których przyzwyczaiła nas cywilizacja. Wokół Szczecina nie
brakuje więc osiedli domów jednorodzinnych,
których mieszkańcy nie mają jak dojechać do własnej posesji, bo droga nie ma nawierzchni. Jesienią i wiosną ludzie brną w błocie, latem w kurzu,
a zimą przedzierają się przez zaspy lub ślizgają po
lodzie. Internet szerokopasmowy, przedszkole czy
szkoła są w tych przypadkach nierealnym marzeniem.
Takie problemy nie dotyczą kupujących
działki na Małych Błoniach, które oprócz położenia w prestiżowej i rozwijającej się dzielnicy,
są kompleksowo uzbrojone. Do granicy każdej
z nich doprowadzone zostały przyłącza: gazowe
(skrzynka w granicy działki), elektryczne (skrzynka ZK przy granicy działki), wody (przyłącze do
granicy działki), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (studzienki w granicach działek) oraz
orurowanie teletechniczne. Do każdej można
dojechać oświetloną drogą publiczną (zarządzaną przez ZDiTM Szczecin), przy której są
chodniki oraz oświetlonymi drogami wewnętrznymi. Działki na Małych Błoniach mają już nawet
opłacone opłaty przyłączeniowe za sieć elektroenergetyczną i za sieć gazową. To wszystko
oznacza oszczędność co najmniej kilkunastu
tys. zł dla każdego, kto planuje budowę w tym
miejscu swojego wymarzonego domu.

Atutami przemawiającymi
za budową domu
na osiedlu malowniczo
położonych działek Małe
Błonia są doskonały
dojazd i kompleksowe
uzbrojenie.

Przemyślana koncepcja

Firma Amber, inwestor Małych Błoni, zastosowała też nowatorskie podejście architektoniczne i opracowała projekty koncepcyjne budynków, wykorzystujące w maksymalny sposób
możliwości zagospodarowania wszystkich nieruchomości i przy uwzględnieniu optymalnych
potrzeb klientów kupujących działki.
– Każdy grunt sprzedawany jest z koncepcją
zabudowy, ale można z niej skorzystać lub realizować własne pomysły – mówi Urszula Skudniewska, prezes spółki Amber.
październik – listopad 2014
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Domy z widokiem na Odrę
Słoneczna Przystań jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają pięknej
okolicy i uporządkowanej zabudowy, ale nie zamierzają brać sobie na głowę
budowy domu.
Osiedle domów jednorodzinnych Słoneczna Przystań mieści się pomiędzy miejscowościami Siadło Dolne i Siadło Górne, na wzniesieniu, z którego rozpościera się przepiękny
widok na dolinę Odry z jednej strony, a na
Szczecin z drugiej. W pobliżu są szlaki rowerowe i spacerowe, a z oddalonej o 450 m przystani można wybrać się na wyprawę kajakową
po Międzyodrzu. Lokalizacja osiedla pozwala
jego mieszkańcom na szybki dojazd zarówno
do centrum Szczecina, jak i na prawobrzeże,
ale też na autostradę A6 i do Berlina.

Spójnie i nowocześnie
W zajmującej ok. 6 ha Słonecznej Przystani
przewidziano 49 domów jednorodzinnych. Decydując się na zakup każdego z nich, nabywca
staje się też posiadaczem ok. 1000-metrowej
działki.
- Od początku naszym zamysłem była budowa dość dużych domów na sporych działkach.
Dzięki temu odległości między budynkami są
wystarczająco duże, żeby mieszkańcy cieszyli się
przestrzenią i komfortem - wyjaśnia Łukasz Szykuć, właściciel TLS Developer.

Osiedle już na pierwszy rzut oka wyróżnia
spójność i harmonia. Jego projekt zakłada
bowiem budowę podobnych do siebie, choć
niejednakowych domów o nowoczesnych
kształtach, wykonanych z wysokiej jakości
materiałów, utrzymanych w bieli, szarości, kolorze piaskowca, z elementami drewnianymi
i klinkierowymi.
- Wjeżdżając w okolice zabudowane domami
widać często kompletny chaos - każdy budynek
wygląda inaczej. Nam zależy na stworzeniu miejsca przyjemnego w odbiorze, w którym od razu
można dobrze się poczuć. Kupując u nas dom nie
trzeba się więc martwić o wygląd otoczenia - zapewnia Łukasz Szykuć.
Słoneczna Przystań jest w pełni wyposażona w media: wodę, kanalizację, kanalizację
deszczową, prąd i gaz. Na osiedlu są drogi
wewnętrzne i oświetlenie uliczne. Całość jest
ogrodzona, a na osiedle wjeżdża się przez
otwieraną zdalnie bramę. Między działkami należącymi do mieszkańców znajdują się
wspólne, zadbane tereny zielone, nad którymi
pieczę sprawuje zarządca. Na terenie osiedla
znajdzie się także miejsce spotkań mieszkańców z placem zabaw.

Doświadczony partner
TLS Developer działa od ośmiu lat na bazie
doświadczenia ojca i syna: Łukasza Szykucia,
który prowadzi jednocześnie biuro architektoniczne STUDIO AG oraz Tadeusza Szykucia,
którego firma ma wieloletnie doświadczenie
w budowie dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych.
Ich przedsięwzięcie realizowane jest na solidnych podstawach finansowych i w oparciu
o dobrą współpracę z firmami wykonawczymi
oraz władzami gminy Kołbaskowo.
- Cieszę się, że wizja stworzenia spójnego
architektonicznie, świetnie położonego osiedla
najpierw znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości, a teraz wzbudza duże zainteresowanie
klientów. Najbardziej cieszy mnie, gdy osoby,
które kupiły domy w Słonecznej Przystani same
przyznają, że to najlepsze miejsce do mieszkania,
jakie mogły znaleźć - podsumowuje Łukasz Szykuć. Pytany o plany zdradza, że TLS Developer
już myśli o kolejnych inwestycjach: nad Bałtykiem, w Szczecinie i w jego okolicach.
Cieszę się, że wizja stworzenia spójnego
architektonicznie, świetnie położonego osiedla wzbudza
duże zainteresowanie klientów - mówi Łukasz Szykuć,
właściciel TLS Developer.

Elastyczna oferta

www.tlsdeveloper.pl
tel. +48 601 561 777
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TLS Developer zajmuje się budową domu
i związanymi z nią formalnościami od A do Z.
Co ważne, klienci kontaktują się bezpośrednio
z szefem firmy, co sprawia, że decyzje podejmowane są szybko, a współpraca jest elastyczna.
Z uwagi na różne ceny działek w poszczególnych miejscach osiedla, ceny domów też są
różne, więc każdy ma możliwość znalezienia
czegoś dla siebie. W stanie deweloperskim
dom oddawany jest po ośmiu-dziesięciu miesiącach. Nie ma jednak problemu z umówieniem się na realizację pod klucz i z pełnym
wyposażeniem. Jak podkreśla Łukasz Szykuć:
- Kierujemy się zasadą, że to dom ma być dostosowany do potrzeb kupującej go osoby czy rodziny, a nie odwrotnie.
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Nowe Warpno zachwyca
coraz bardziej
Oaza spokoju i dobrej zabawy
– takie jest Nowe Warpno. Czym
miasto zachwyciło nas ostatnio?
W sierpniu otwarta została nowa
marina, a tydzień później rozpoczęła
się tradycyjna biesiada rybna.
Do tej pory przyjeżdżając do Nowego Warpna pierwsze kroki kierowaliśmy w stronę sąsiadującej z ratuszem Alei Żeglarzy, a następnie
szliśmy w kierunku malowniczej, znajdującej się
na wodzie wieży widokowej, by marsz zakończyć
w restauracji na porcji smacznej ryby. Teraz nasz
odpoczynek nie musi ograniczać się do brzegu
Zalewu Szczecińskiego. Miasto oferuje znacznie
więcej atrakcji. Aktualnie wjeżdżając do Nowego Warpna możemy skręcić w lewo, by cieszyć
się kolejnymi niezwykłymi widokami. 8 sierpnia
br. przy ul. Słonecznej otwarta została przystań
jachtowa na jeziorze Nowowarpieńskim. Obok
mariny znajduje się plaża i boisko do gier. Są pomieszczenia sanitarne dla żeglarzy, restauracja i
domki dla turystów. Inwestycja kosztowała 5,5
mln zł. Przystań jachtowa w Nowym Warpnie
powstała w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, który obejmuje 12 portów
i przystani turystycznych Pomorza Zachodniego.

O biznesie i dobrych
obyczajach
Druga edycja Forum Gospodarczego
Gminy Kołbaskowo odbyła się
22 września w obiekcie
wypoczynkowo-gastronomicznym
u Śnieżków w Smolęcinie.

Wstęgę podczas uroczystego otwarcia
mariny przecinało wiele osób. Burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga dziękował
wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten
projekt.
A uroki tego miejsca poznali już m.in. Marcin Daniec, który swoimi gagami rozbawiał
zgromadzoną na otwarciu publiczność, śpiewaczka operowa Joanna Tylkowska-Drożdż
i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka.
Kilka dni później, 16 sierpnia, mieszkańcy
Nowego Warpna i turyści bawili się na Euroregionalnej Biesiadzie Rybnej - Święto Leszcza.
Wspólnie z nowowarpianami biesiadował również Frank Gotzmann, burmistrz niemieckiego
Gartz.
Tego dnia artysta- rzeźbiarz Bohdan Ronin
Walknowski odznaczył burmistrza Władysława Kiragę Medalem Bractwa Wybrzeża nr 57
za utworzenie w Nowym Warpnie pierwszej
w Polsce Alei Żeglarzy, w której wmurowane
zostały płyty upamiętniające znanych żeglarzy.
Z kolei wicemarszałek Wojciech Drożdż uhonorował wiceburmistrza Nowego Warpna Mirosława Tokarskiego pamiątkowym medalem
okolicznościowym Województwa Zachodniopomorskiego. Na biesiadzie nie zabrakło też
potraw rybnych i kultowej już zupy z leszcza,
warzonej od 12 lat przez Nowowarpieńskie
Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja. Zupę jak
co roku przygotowywała grupa pań na czele z
Grażyną Kiragą, żoną burmistrza.
Br

O narzędziach wsparcia dla bezrobotnych,
ale i o ofercie, z której mogą korzystać przedsiębiorcy opowiadał Jan Sławczyński, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.
- Jesteśmy na etapie negocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego - mówił Damian
Czarnowski z głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Zachodniopomorskiem, który zaprosił biznesmenów
z Kołbaskowa do placówki przy ul. Kuśnierskiej
w Szczecinie.

Inwestorzy
na zielonym polu
W sobotę 19 września na polu
golfowym Binowo Park oraz
na terenie Parku Regionalnego
w Gryfinie odbyła się konferencja
i spotkanie biznesowe Greenfield
Open 2014.

Oaza spokoju i dobrej zabawy – takie jest Nowe Warpno.
| fot. ARCHIWUM

W imprezie wzięli udział przedstawiciele biznesu, potencjalni inwestorzy z kraju
i zagranicy oraz politycy i samorządowcy.
Oprócz przedsiębiorców z Polski przyjechali biznesmeni ze Szwecji, Niemiec, Belgii
i Chorwacji. Zorganizowana po raz trzeci
konferencja miała na celu zachęcenie do lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie zachodniopomorskim.
W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób.
Doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji konferencji Greenfield Open pozwoliły na wypracowanie unikalnej na skalę
krajową formuły międzynarodowego wydarzenia, która stwarza doskonałe warunki do
promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, a zwłaszcza w województwie
zachodniopomorskim.
W ramach tegorocznej edycji oprócz działań o charakterze promocyjnym odbył się

Na polu golfowym Binowo Park odbyła się konferencja
i spotkanie biznesowe Greenfield Open 2014. | fot. Jarosław Gaszyński

również panel ekspercki, którego celem było
wypracowanie modelowego mechanizmu
wspólnej realizacji przez samorządy promocji
inwestycyjnej w wymiarze międzynarodowym.
Istotnym punktem programu była prezentacja pierwszego inwestora w Parku Regionalnym w Gryfinie, którą przedstawił Witold Dziwak, prezes zarządu Spec Bau Polska sp. z o.o.
/Spec Bruk Polska sp. z o.o. Maciej Szabałkin,
wiceburmistrz Gryfina wyraził przekonanie, że
kolejni inwestorzy pojawią się niebawem.
Po zakończeniu części konferencyjnej goście imprezy wzięli udział w Akademii Golfa

i zmaganiach z białą piłeczką na 18- i 9-dołkowych polach Binowo Park.
Imprezę patronatem objął wicepremier Janusz Piechociński, Renata Zaremba poseł na
Sejm RP oraz Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Organizatorami Greenfield Open 2014
byli: Miasto i Gmina Gryfino, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna oraz pole golfowe Binowo
Park. Patronem medialnym imprezy była redakcja „Świata Biznesu”.
cz

Ofertę Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego dla małych i średnich firm w ramach Inicjatywy JEREMIE przedstawiła Magdalena Kurtiak
z tej instytucji, a Artur Bęben, dyrektor szczecińskiego oddziału Idea Banku w Szczecinie
polecał instrumenty finansowe proponowane
przez bank. Ofertę Północnej Izby Gospodarczej
przedstawił zaś Marcin Rabczyński.
Przedsiębiorcy mogli też dowiedzieć się
jak budować markę swojej firmy i jak kreować
własny wizerunek oraz poznali zasady etykiety
i savoir-vivre’u na części warsztatowej Forum
prowadzonej przez Beatę Mąkolską, właścicielkę firmy Admolto i Magdalenę Janiak z Profi
Biznes Group.
Podczas Forum do dyspozycji przedsiębiorców przygotowane były stoiska informacyjnodoradcze Powiatowego Urzędu Pracy, Banku
Zachodniego WBK, Północnej Izby Gospodarczej oraz Głównego Punktu Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego.
W Forum wzięli udział reprezentanci firm,
które posiadają siedzibę lub oddział na terenie
Gminy Kołbaskowo, a także firm zewnętrznych,
które prowadzą działalność na terenie gminy.
Organizatorem Forum jest gmina Kołbaskowo. Gospodarzami wydarzenia byli wójt Małgorzata Schwarz i przewodniczący rady gminy Ryszard Wierzbicki.
mab
Moderatorzy forum w Kołbaskowie.
Od lewej: Magdalena Kurtiak (SFP), Marcin Rabczyński
(PIG), Damian Czarnowski (WZP), Jan Sławczyński (PUP),
Ryszard Wierzbicki i Małgorzata Schwarz
(gmina Kołbaskowo) | fot. M. ABKOWICZ
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Pięć gwiazdek
Zdrojowej Invest

BWG Ebit
przekracza granicę

Radisson Blu Resort, Świnoujście pierwszy pięciogwiazdkowy hotel
w kurorcie działać będzie w Baltic
Park Molo budowanym przez
wywodzącą się z Kołobrzegu
firmę Zdrojowa Invest.

Szczecińska firma znana ze sprzedaży i montażu podłóg zapowiada na
swoje 15. urodziny mocne wejście na
rynek budowlany, inwestycje dla wojska i wkroczenie na rynek niemiecki.

Hotel w Świnoujściu będzie pierwszym
obiektem typu Resort amerykańskiej sieci w
Polsce. Znajdzie się w nim 340 pokojów i apartamentów z widokiem na morze, restauracje,
bary i kawiarnia widokowa na ostatnim, trzynastym piętrze, a także największe centrum
konferencyjne na Wybrzeżu - na minimum
tysiąc osób. Jedną z niecodziennych atrakcji
będzie basen „infinity edge” z barem i tarasem
na dachu, położony na wysokości prawie 50 m
n.p.m. Operator szacuje, że w hotelu zatrudnienie może znaleźć nawet 250 osób. Pierwsi
goście przyjadą do Radisson Blu Resort, Świnoujście w 2016 r.
- Dla nas najważniejszy jest nie tyle sam
fakt współpracy z tą międzynarodową siecią,
ale przede wszystkim jej standardy, programy i
rzeczywista rozpoznawalność. Radisson to silna
marka ze stuletnim doświadczeniem, z które-

Neptun na Starym
Mieście
W niecodziennej, artystycznej oprawie zaprezentowała swój Zespół Willi
Nowowiejska na Bezrzeczu firma
deweloperska Neptun Developer.
Firma zapowiedziała również kolejną
inwestycję - kamienicę na Starym
Mieście.

Tak będzie wyglądać Baltic Park Molo | Materiał inwestora

go nasza organizacja będzie korzystała. W ten
sposób z pewnością ugruntujemy naszą pozycję
lidera obiektów hotelowych najwyższej klasy
premium w miejscowościach wypoczynkowych
w Polsce - komentuje Jan Wróblewski, członek
zarządu Zdrojowej Invest.
Radisson Blu Resort, Świnoujście będzie
pierwszym hotelem sieci, a także pierwszym
obiektem spośród wszystkich hoteli w Polsce,
zaprojektowanym i budowanym od podstaw
zgodnie z wymaganiami certyfikacji ekologicznej Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED). Zarządzanie obiektem zgodnie

z międzynarodowymi standardami i pod marką Radisson Blu Resort powierzono niezależnemu podmiotowi – Zdrojowa Hotels Central
Pomerania.
Kompleks Baltic Park Molo powstaje na
działce o powierzchni ponad 2,2 ha. Obecnie
dobiega końca budowa dwóch apartamentowców. Oprócz nich i hotelu Radisson powstać
ma tam również m.in. aquapark, promenada,
molo i drugi hotel. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 250 milionów złotych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na
2020 r.
KZ

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w
charakterze pikniku mogli nie tylko obejrzeć
budowane wille, ale również obrazy Rafała Olbińskiego w formie inkografii, prezentowane
przez Fundację „Sięgajcie gwiazd”. Specjalnie
dla gości Neptun Developer i Fundacji „Sięgajcie gwiazd” Rafał Olbiński pojawił się na ekranie i przeczytał „Coco de mer” – bajkę, która
wraz innymi napisanymi przez niego bajkami,
ukaże się na rynku wydawniczym w grudniu
tego roku.
Budowa kameralnego osiedla przy Nowowiejskiej rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego
roku. W 18 dwulokalowych willach powstaje

36 mieszkań o powierzchni użytkowej od ponad 100 do ponad 150 mkw.
- Będą to mieszkania o unikatowym standardzie – zapewnia Adrian Trepanowski, specjalista ds. marketingu Neptun Developer. - Wśród
wielu elementów świadczących o tym, wymienić
można między innymi ponadnormatywne doświetlenie, uzyskane dzięki znacznie większym
niż tradycyjnie oknom (1 mkw. okna na 3 mkw.
podłogi, przy normie 1 mkw. okna na 8 mkw.
podłog). Będą to okna trzyszybowe, co sprawi,
że powstaną mieszkania nie tylko bardzo słoneczne, ale także ciche i ciepłe.
Wille wyposażone zostaną między innymi w
elementy inteligentnego domu, odkurzacz centralny i ogrzewanie podłogowe w części dziennej.
Zakończenie całości inwestycji planowane jest na czerwiec 2015 r. Jednak pierwsze
mieszkania będą oddawane do użytku już
w grudniu tego roku. Ich ceny są negocjowane
indywidualnie, w zależności od rodzaju wykończenia itp.
Podczas niedzielnego pikniku Neptun Developer zaprezentował również swoją kolejną
inwestycję. Będzie to kamienica na Starym Mieście, u zbiegu ulic Kurkowej i Mściwoja. W miejscu tym aktualnie znajduje się wykop po zakończonych badaniach archeologicznych. Inwestor
nie chce jeszcze zdradzać szczegółów. Wiadomo
jedynie, że budowa zakończy się w II kwartale
2016 r.
ŁP

Spółka kierowana przez Beatę Styś znana
była do tej pory najbardziej z montażu podłóg
w wielu obiektach użyteczności publicznej
i w budynkach komercyjnych. Od rozpoczęcia
działalności położyła już kilkanaście tys. km
kwadratowych posadzek. Inwestycje zrealizowane w Szczecinie to m.in. budynek Pazimu,
Muzeum Techniki i Komunikacji, Teatr Lalek
„Pleciuga”, Trafostacja Sztuki, budynek Nanotechnologii ZUT, a poza regionem - m.in. Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Od lutego firma działa też na rynku budowlanym. Związane jest to z objęciem stanowiska
wiceprezesa przez Grzegorza Krzywickiego,
który wcześniej był szefem szczecińskiego
oddziału firmy budowlanej Erbud. Pierwszym
dużym zleceniem z tej branży była budowa
Ekoportu przy ul. Leszczynowej w Szczecinie.
Spółka jest też zaangażowana w inwestycje

Beata Styś i Grzegorz Krzywicki (pierwszy z lewej) podczas gali z okazji 15-lecia BWG Ebit. | fot. M. ABKOWICZ

prowadzone przez budowlanych gigantów firmę BBI Development i Dom-Invest, który
buduje nowe centrum Międzyzdrojów.
- Zrealizowaliśmy też dwie inwestycje dla
wojska. Liczymy na nowe kontrakty w związku z
zapowiedzią rozbudowy korpusu NATO w Szczecinie - zapowiada Grzegorz Krzywicki.
BWG Ebit utworzyła w tym roku spółkę-córkę w Niemczech.
- W 2020 roku skończą się dofinansowania
unijne i przewiduję duży kryzys na rynku budowlanym w Polsce. Dlatego do tego czasu chcemy
mocniej osiąść za naszą zachodnią granicą - tłumaczy ten krok wiceprezes firmy.

BWG Ebit świętowała swoje urodziny 13
września podczas gali jubileuszowej w hotelu
Radisson Blu w Szczecinie.
- Wybór miejsca był nieprzypadkowy. To tutaj kilkanaście lat temu zrealizowaliśmy nasze
pierwsze zlecenie. Chcę podkreślić, że nasza firma od zawsze związana jest ze Szczecinem. Dlatego przy każdej inwestycji, którą realizujemy,
sadzić będziemy okazałe, kilkumetrowe krzewy
magnolii - zapowiada Beata Styś.
Impreza urodzinowa była tym bardziej
huczna, że tego samego dnia 40. urodziny
świętował Grzegorz Krzywicki.
mab

Gospodynią spotkania przy ul Nowowiejskiej,
była Jolanta Drąszkowska, właścicielka
i prezes Neptun Developer. | fot. ARCHIWUM
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Mieszkania
w dobrych cenach
Akcja gorących ofert, Hot Deals,
towarzyszyć będzie 24. Targom
Nieruchomości i Inwestycji
w Szczecinie. Na zwiedzających będą
czekać atrakcyjne promocje i rabaty
targowe. Kupując tu mieszkanie
można zaoszczędzić nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Targi Nieruchomości i Inwestycji to największe wydarzenie branży nieruchomości
w województwie zachodniopomorskim, które
pozostaje najlepszym sposobem na korzystne znalezienie mieszkania, domu lub działki.
W jednym miejscu i czasie można zapoznać się
z pełną ofertą rynku, sprawdzić zdolność kredytową, zapoznać się ze szczegółami procesu
kredytowego oraz podpisać umowę rezerwacyjną. 24. edycja imprezy odbędzie się 11
i 12 października w hali MTS, przy ul. Struga w
Szczecinie.
Z ofert promocyjnych będzie można skorzystać jedynie w czasie trwania Targów. Będą
one dostępne do przeglądania wcześniej na
profilu Targi Nieruchomości Szczecin na Facebooku.

Warto jest przyjść na targi i kupić mieszkanie w promocyjnej cenie | fot. M.ABKOWICZ

To nie koniec atrakcji.
- Dla wszystkich zainteresowanych ofertą
mieszkań i domów z rynku wtórnego przygotowana będzie Giełda Ofert, czyli specjalnie wydzielona strefa targowa, umożliwiająca zapoznanie się z bieżącą ofertą nieruchomości rynku
wtórnego – informują organizatorzy.
Dodatkowo każda osoba indywidualna, korzystając z formularza zgłoszeniowego, będzie
mogła bezpłatnie dodać ogłoszenie kupna,
sprzedaży lub zamiany nieruchomości, które

będzie dostępne na tablicy ogłoszeń podczas
trwania Targów.
Jesienna edycja targów – na co również
zwracają uwagę organizatorzy – to też okazja do
tego, by zwiedzający mogli zasięgnąć porad specjalistów: architektów krajobrazu, doradców finansowych czy prawnika. Na najmłodszych zwiedzających czekać będzie specjalny kącik zabaw
z opieką. Targi będą otwarte w oba dni od g. 10
do 17. Wstęp i parking są bezpłatne. Tradycyjnie
organizatorem targów jest firma M-Expo.
br

Po raz czwarty
MAMY DZIECKO
18-19 października branża dziecięca
spotka się w Szczecinie na jedynych
w północno-zachodniej Polsce
targach jej dedykowanych
– 4. Targach dla Rodziców i Dzieci
MAMY DZIECKO.
Targi te co roku gromadzą około 4000
zwiedzających i 50-70 wystawców prezentujących produkty i usługi niezbędne na etapie
planowania rodzicielstwa oraz pielęgnacji,
wychowania i rozwoju małych dzieci. W ofercie targów znajdą się m.in. zabawki, żywność
dla niemowlaków, wyposażenie do pokoików
dziecięcych, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie.
Dla zwiedzających targi będą jednak nie tylko okazją do zapoznania się z ofertą rynkową,
dadzą również możliwość konsultacji z ekspertami z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa,
edukacji i wychowania. Będą również okazją
do skorzystania z bezpłatnych warsztatów
z zakresu psychologii i wychowania. Targi zapraszają na trzy rodzaje warsztatów: Czytanie globalne po polsku, Zostań Mistrzem dla
swojego dziecka, „Patchworkowe” rodziny.
W programie targów jest również spotkanie ze
Szczecinianką Roku 2013 – Marią Trojanowicz
-Kasprzak, która od 20 lat propaguje tzw. czy-
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Targi gromadzą kilkudziesięciu wystawców prezentujących produkty
i usługi niezbędne przy pielęgnacji, wychowaniu i rozwoju małych dzieci. | fot. ARCHIWUM

tanie globalne. Z tej metody skorzystano m.in.
przy opracowywaniu rządowego elementarza.
Na targach znajdzie się też studio fotograficzne dla rodzin i plac zabaw. Wśród imprez
towarzyszących odbędzie się akcja „Jabłko dla
każdego dziecka” w ramach promocji zdrowego odżywiania, czytanie książek, animacje dla
dzieci oraz program artystyczny na scenie.
Dzięki temu targi MAMY DZIECKO staną
się zapewne miejscem przyjaznym dla całej ro-

dziny, miejscem wspólnych spotkań, rozmów,
zabawy i wymiany doświadczeń.
Targi MAMY DZIECKO służyć mają także
konsolidacji rynku branży dziecięcej. Ich zadaniem jest tworzenie przestrzeni spotkań
dla przedsiębiorców poszukujących klientów
i partnerów do współpracy, kadry instytucji
i organizacji działających na rzecz dzieci i rodziny, przedstawicieli lokalnych samorządów.
Więcej informacji o targach: www.mts.pl
a
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Gdzie diabeł
nie może…
Nasz diabeł już nie może… bo musi do
Brukseli. O kim mowa? - o premierze Tusku,
który na swoje stanowisko „babę posyła”. Kandydatura marszałek Kopacz wywołuje wiele
kontrowersji, ale nie z powodu samego nazwiska czy jej kompetencji i doświadczenia. Większość komentatorów świadomie lub nieświadomie w swoich opiniach podkreśla problem
płci. Kobieta u władzy?
A szkoda, bo kobiety sprawdzają się w polityce, łagodzą obyczaje, racjonalizują to, co w
świecie mężczyzn jest takie chaotyczne i rozpolitykowane. Dość przypomnieć tak legendarne postaci jak Margaret Thatcher czy Indira
Gandhi. To kobiety, które stały się archetypami
mądrych i odważnych rządów.
Cóż, w historii cywilizacji kobieta na szczycie władzy to nie rzadkość. W każdej epoce
historycznej można znaleźć przykłady kobiet,
które odcisnęły trwałe piętno w dziejach swoich państw: Kleopatra, Elżbieta I, Maria Teresa,
Katarzyna II, Wiktoria czy nasza Anna Jagiel-

lonka. I współcześnie trzy europejskie monarchie szczycą się swoimi królowymi: w Wielkiej
Brytanii - Elżbieta II, w Danii - Małgorzata II i w
Holandii - Beatrix.
Obecnie też – jak nigdy wcześniej - funkcję
szefa państwa lub rządu sprawuje 18 kobiet
na sześciu kontynentach. Jednym z większych
europejskich „mężów stanu w spódnicy” od lat
pozostaje Angela Merkel. Towarzyszą jej dzielnie premierki: Danii - Helle Thorning-Schmidt
(od 2011), Łotwy - Laimdota Straujuma (od
2014), Słowenii - Alenka Bratušek (od 2013)
czy Norwegii - Erna Solberg (od 2013). Z kolei
Islandię z ostatniego kryzysu wyprowadzała
Jóhanna Sigurðardóttir, która piastowała stanowisko szefa rządu w latach 2009-2013 (notabene upubliczniła fakt, że jest osobą homoseksualną, co nie przeszkodziło jej w karierze
politycznej). To tylko europejskie przykłady.
Kobiety zasiadają też w fotelach prezydenckich: Ellen Johnson-Sirleaf w Liberii (od
2006), Cristina Fernández de Kirchner w Ar-

Ordo… czyli liberalizm
w niemieckim stylu
Podróże kształcą… a na naukę nigdy nie
jest za późno… Przez dwa sierpniowe tygodnie – wraz z ponad dwudziestoma innymi naukowcami z Polski (z prezes PTE prof. Elżbietą
Mączyńską na czele, Szczecin reprezentowała
również dr hab. Magdalena Zioło) - byłem
uczestnikiem interesującej szkoły letniej – seminarium polsko-niemieckiego we Vlotho
na temat: „Koncepcja społecznej gospodarki
rynkowej i jej wdrażanie w Niemczech i w Polsce”. W centrum naszych prezentacji i debat
znajdował się – różniący się od neoliberalizmuordoliberalizm, nurt będący próbą modyfikacji klasycznego anglosaskiego liberalizmu
i dostosowania go do mentalności i warunków niemieckich. Z nurtem tym związani byli
liczni niemieccy teoretycy (głównie prof. Walter Eucken) i praktycy. Sztandarowym reprezentantem tego nurtu był wieloletni minister
gospodarki, a następnie kanclerz (1963-1966)
Ludwig Erhard, ojciec powojennego niemieckiego „cudu” gospodarczego, autor pięknego
hasła: „Dobrobyt dla wszystkich”.
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Odkąd pamiętam, należę do tych, którym
nie jest wszystko jedno… Nie jest mi obojętna
- mam troje dzieci i troje wnuków - przyszłość
ekonomii jako realnej gospodarki (economy)
i ekonomii jako nauki (economics). Często analizuję zjawiska i procesy zachodzące w świecie
finansów, z bankowością na czele. Zastanawiam się, i bez wątpienia nie jestem w tym
odosobniony, czy możliwa jest w dającej się
przewidzieć perspektywie tzw. „ucieczka do
przodu” (Flucht nach vorne)?
Wiedza o przyszłości jest ograniczona. Liczba nietrafionych prognoz jest zdumiewająco
bogata, nie tylko ekonomiści mają kłopoty
z rozpoznaniem szans i zagrożeń stojących
przed światem. Potrzebna jest więc pokora, co oczywiście nie zwalnia od poszukiwań.
Wiele przemawia za tym, że nie ma jedynie
słusznych, obowiązujących raz na zawsze
teorii ekonomicznych. Trzeba tylko (?) odrzucić fundamentalizm, dogmatyzm, doktrynerstwo, ortodoksję. W wielu spośród starych i
nowych szkół można odnaleźć interesujące i

Dr hab. Aneta Zelek,
profesor ZPSB, rektor
Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu

gentynie (od 2007), Dalia Grybauskaitė na Litwie (od 2009), Dilma Rousseff w Brazylii (od
2011), Atifete Jahjaga w Kosowie (od 2011),
Catherine Samba-Panza w Republice Środkowoafrykańskiej (od 2014), Michelle Bachelet
w Chile (od 2014) oraz Marie-Louise Coleiro
Preca na Malcie (od 2014).
Z badań organizacji Council of Women
World Leaders, skupiającej urzędujące oraz
byłe szefowe państw i rządów wynika, że kobiety premierki są skuteczne, a ich kadencje
zaliczane są do najbardziej udanych w ostatnich dwóch dekadach. Oby premier Kopacz nie
zepsuła tego przekonania!
PS Pozostaje do rozstrzygnięcia jeden problem. Skoro rosnąca liczba kobiet w polityce
wprowadziła do języka polskiego nowe terminy (dość przypomnieć o przypadku „ministry
Muchy”), to trzeba się zastanowić nad żeńską
odmianą słowa „premier”. Czy na panią Kopacz
wołać będziemy „premiera”?
Aneta Zelek

Prof. zw. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się
w problematyce finansów
i bankowości. Członek
Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2015).

pożyteczne inspiracje - diagnozy oraz terapie.
Do tych szkół zaliczyć bez wątpienia należy
– relatywnie mało znany w Polsce - ordoliberalizm. Dodajmy, że „ordo” pochodzi z łaciny i
oznacza porządek, ład… z tego też wywodzi
się niemiecki „die Ordnung”! Ordnung w Polsce – wątpię…
PS Co dalej? Jesień 2014… Nie mam kompetencji, aby pisać o wojnie, o militariach,
a o wielkiej i małej polityce oraz o jakości niektórych orzeczeń sądowych pisać nie chcę…
W tzw. CV i biogramach w rubryce hobby od
lat nieodmiennie wpisuję – „sztuki piękne”
sensu largo. Nie byłbym sobą, gdybym w tym
miejscu nie odnotował choćby jednym zdaniem wrześniowego wydarzenia – otwarcia
nowej, imponującej siedziby szczecińskiej Filharmonii. Muzyka łagodzi obyczaje… Świat
architektury, muzyki i świat biznesu - wbrew
pozorom - mają wiele wspólnego…
Stanisław Flejterski
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Pomorze Zachodnie jakie cudne,
no i co z tego?
Stajemy się Polską C. Przekleństwo Churchilla działa. Polska gęś dławi się tzw. ziemiami
odzyskanymi od Olsztyna do Opola. Oni nas
nie obchodzą. Ważne jest nasze Zachodniopomorskie. My staczamy się najszybciej. Nie
pomoże nowe rozdanie środków UE. Tylko 1/3
pozostanie do dyspozycji regionów. 2/3 dzieli
Warszawa. To też obrazuje ułomny obraz państwa. Preferencje dla ściany wschodniej - to
pomyłka.
Szczecin sam w sobie ma dylemat. Taki jak
ten utytułowany właściciel winnic. Pierwszym
być nie mógł, drugim nie chciał (...jestem baran...” - no kto to?). Szczecin grać w pierwszej
lidze miast nie może, w drugiej nie chce. W tej
sytuacji trzeba znaleźć winnego i wroga. Wyprowadzić pod płot i rozstrzelać bez sądu. No
dobra - żartowałem. Wyprowadzić pod płot
i napiętnować - niech się wstydzą. Wróg to

Dr hab. Wojciech
Olejniczak, profesor
ZPSB, informatyk,
rektor senior
Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu

oczywiście centrum - bo od lat nie stwarza warunków do przyśpieszonego rozwoju PZ. Winne są wszystkie kolejne władze lokalne wszystkich szczebli. Ich grzech od lat jest ten sam. To
grzech niemrawości i braku siły przebicia. Będą
się smażyć w piekle. Mała rzecz, a cieszy. Marna
to pociecha. No dobrze, wiemy już, że są winni
ONI. Zawzięli się na nasze cudne Pomorze Zachodnie , co skutkuje u nas tym, że:- staliśmy
się eksporterem VAT do Warszawy,
- region jak i miasto mają swoje strategie,
pięknie oprawione jak praca magisterska
(w porywach doktorska),
- strategie te należy wyrzucić do kosza,
- autorów strategii posmarować smołą,
posypać pierzem... i wygonić z miasta,
- dotyczy to też kiczowatej strategii pływających ogrodów,
- pływające ogrody, a cudowny ogród

(las Arkoński) Szczecina w 2015 roku straci
zdolność samoodradzania się!
Pytanie na koniec: kogo mamy w Warszawie, kogo mamy w Brukseli? - odpowiedź trywialna - zbiór pusty .
CDN
Wojciech Olejniczak

Młodzi bezrobotni

Prof. dr hab Dariusz
Zarzecki, kierownik
Katedry Inwestycji
i Wyceny
Przedsiębiorstw,
szef Programu MBA US,
prezes zarządu spółki
doradczej Zarzecki,
Lasota i Wspólnicy
Sp. z o.o.

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak
i w innych krajach rozwiniętych systematycznie rośnie liczba młodych bezrobotnych.
Rekordy bezrobocia wśród młodzieży bije
Hiszpania, gdzie ponad połowa osób w młodym wieku nie ma pracy (57,7% aktywnych
zawodowo do 25 lat). Bardzo źle jest również
w Grecji (56,8% młodych bez pracy). Nieciekawie w Portugalii, Francji, Włoszech, Wlk.
Brytanii, a nawet w krajach skandynawskich.
Najlepiej w Niemczech (7,5%), Austrii (8,6%)
i Holandii (11,4%). W Polsce w grupie aktywnych zawodowo osób poniżej 25 lat bezrobocie wynosi 27,9% i jest wyższe niż średnio
w UE.
Zjawisko wysokiego bezrobocia wśród
młodzieży jest stosunkowo nowe i może wydawać się zaskakujące. Wydaje się jednak,
że da się je logicznie wyjaśnić. W przypadku
Hiszpanii, Grecji czy Portugalii główną przyczyną tak dramatycznie wysokich wskaźników
bezrobocia wśród młodzieży jest oczywiście
kryzys gospodarczy. Wraz ze zwolnieniami
z upadłych czy przeżywających trudności firm
nastąpiło wstrzymanie zatrudniania nowych
pracowników. Uderza to przede wszystkim

w absolwentów szkół. Nie można pominąć
sztucznego zawyżenia wskaźników przez
osoby zarejestrowane jako bezrobotne i pracujące „na czarno”. Zjawisko to z pewnością
występuje, choć jest różne w poszczególnych
krajach. Przypadki zatrudniania „na czarno”
są nagminne w krajach Europy Południowej,
częste w Polsce, a raczej sporadyczne w Niemczech czy Skandynawii, gdzie naciąganie systemów opieki socjalnej jest społecznie napiętnowane i surowo karane.
Uniwersalnym, obiektywnym „winowajcą”
bezrobocia jest postęp techniczny. Właściwie od zawsze był przyczyną zmian na rynku
pracy: wraz z postępem technicznym zanikają
stare zawody i są zastępowane przez nowe.
Zmieniają się też wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników w unowocześnionych
sektorach gospodarki. Dzieje się to również
obecnie, tyle że w tempie zdecydowanie szybszym niż kiedyś. Poza tym wraz ze wzrostem
wydajności pracy, zautomatyzowaniem wielu
czynności i procesów wytwórczych, zapotrzebowanie na tradycyjną pracę maleje. Nie jest
to niestety zjawisko przejściowe, wynikające z
koniunktury (choć ta ma oczywiście niezmien-

nie wpływ na skalę zjawiska), ale długookresowy trend. Co ciekawe, wysokiemu bezrobociu
wśród młodzieży często towarzyszy zjawisko
niezaspokojonego popytu na pracowników
o określonych kwalifikacjach. Świadczy to
o niedopasowaniu systemu szkolnictwa do
potrzeb gospodarki i zbyt wolnemu reagowaniu szkół różnych szczebli kształcenia na
sygnały płynące z rynku.
Jaka rada dla młodych? Uczyć się dużo
i dobrze, bo wymagania wobec pracowników
są coraz wyższe. Mniej jest ofert w zawodach
prostych. Ludzie wykształceni łatwiej adaptują się do nowych warunków i wyzwań. A może
wolny zawód lub własny biznes? Oprócz satysfakcji z sukcesu, samorealizacji, jest to naturalna alternatywa dla bycia pracownikiem
najemnym. Często zwracam się do młodych
ludzi: Nie bójcie się budować swojej przyszłości na własny rachunek bez czekania na oferty
z kapryśnego rynku pracy!
Dariusz Zarzecki
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Od pierwszego września
br. Artur Wołoszyn
(41 lat) pełni funkcję dyrektora
zarządzającego
firmy KK Wind Solutions
Polska, która zajmuje
się m.in. systemami sterowania do elektrowni witrowych. Nowy dyrektor posiada
tytuł magistra w dziedzinie automatyki
i robotyki, a także ukończył studia MBA na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Artur Wołoszyn posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania fabryką
DeLaval Operations (wcześniej Alfa Laval
Agri). W ciągu ostatnich 7 lat swoją karierę zawodową rozwijał w firmie NB Polska
Sp. z o.o. (VELUX), kierując przedsiębiorstwem zatrudniającym 750 pracowników.
Dyrektorem Centrum
Obsługi Eksporterów
i Inwestorów w Urzędzie Marszałkowskim
został Jacek Wójcikowski (42 lata).
Wcześniej zawodowo
związany był z Ambasadą RP w Kopenhadze, w której od 2009
r. piastował funkcję kierownika Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji. To m.in. z inicjatywy Jacka Wójcikowskiego powstała
Polsko-Duńska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polish-Danish Chamber of Commerce). W latach 2001-2006 pracował
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w służbie dyplomatycznej. Był attaché handlowym
i I sekretarzem Ambasady RP w Dublinie. W Irlandii
odpowiadał za realizację programów wspierających
polski eksport do tego kraju.
Nowy dyrektor COIE jest filologiem angielskim po
Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył też Szkołę
Tłumaczy i Języków Obcych na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jacek Wójcikowski w dyrektorskim fotelu zajął
miejsce Pawła Bartoszewskiego, który podjął pracę
w Szczecińskim Parku Przemysłowym.

działu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego. Od 22 października 2013 r. – p.o. dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie. Kadencja dyrektora Opery
na Zamku potrwa do dnia 31 sierpnia 2019
r., czyli pięć sezonów artystycznych.
Jacek Jekiel spełnia się społecznie aktywnie działając w Fundacji Bracia Mniejsi,
której celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom ze Szczecina i okolic.

Jarosław Siergiej (50 lat) został we

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego od 1 września br. nowym dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie został
Jacek Jekiel (57 lat). Jest
z wykształcenia historykiem. Od
1991 roku doktor nauk humanistycznych (doktorat obroniony na
Uniwersytecie Szczecińskim). W latach 19812001 pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest
jednym z założycieli Północnej Izby Gospodarczej.
Przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą.
Od stycznia 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Wy-

wrześniu br. nowym prezesem Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej w Kołobrzegu. Siergiej jest absolwentem Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie
- specjalność transport
morski. Ukończył studia
podyplomowe: marketing
i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, studia executive MBA
na University of Illinois at Urbana Campaign
na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierunek integracja europejska na Papieskiej Akademii Teologicznej.
Przez cztery lata pracował w Polskiej Żegludze
Bałtyckiej na stanowisku II oficera nawigacyjnego. Był członkiem zarządu, a następnie
prezesem zarządu Morskiego Portu Police Sp.
z o.o. W latach 2008-2013 był prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
W czerwcu 2013 r. po upływie kadencji przegrał
konkurs na szefa ZMPSiŚ na kolejną kadencję.
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Tenisowy zawrót głowy

Muzyczny most do
przyszłości
Ponad 60 lat - tyle szczecińska
orkiestra symfoniczna musiała
czekać na miejsce, które pozwoli jej
w pełni rozwinąć skrzydła i wypłynąć
na szerokie muzyczne wody. Otwarcie
nowej filharmonii to najważniejsze
wydarzenie kulturalne ostatnich lat
w Szczecinie.
Nowy obiekt Filharmonii im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie to nowa jakość nie tylko pod kątem muzycznym, ale także ze względu
na rozwiązania architektoniczne. Jak zapewnił
prezydent Piotr Krzystek, nowa filharmonia
jest jak Szczecin – trzeba wejść do środka, aby
dostrzec jej niepowtarzalne piękno. Inwestycja
liczona w dziesiątki milionów (dokładnie 119
mln zł, z czego ponad jedną trzecią pokryła dotacja unijna) stała się nową wizytówką miasta,
choć mieszkańcy mają mieszane uczucia co do
jej wyglądu.
- Chcieliśmy, aby nasz projekt stanowił most
między historią Szczecina a jego przyszłością –
tłumaczy Alberto Veiga, jeden z projektantów
filharmonii. - Wiemy, że konstrukcja wzbudza wiele kontrowersji, ale to ogromna zaleta, bo nikt nie
przejdzie obok niej obojętnie.

22. edycja Pekao Szczecin Open była z całą pewnością historyczna. Nie tylko
po raz pierwszy mieliśmy szansę zobaczyć mistrza w podwójnej koronie, ale też
w końcu triumfował Niemiec. Dotąd tylko jeden reprezentant tej nacji znalazł
się u nas w finale (Jens Knippschild w 1998 roku), bez skutku. Nigdy też
nie mieliśmy sytuacji, w której wszystkie nagrody wpadły w ręce tenisistów
z jednego kraju. A tak się właśnie stało w tym roku...

Nowa filharmonia: pomost pomiędzy historią a przyszłością | fot. Bartek Barczyk

Minimalistyczne wnętrze nowej filharmonii
zaskakuje, tak jak i główna, złota sala koncertowa (mieszcząca 951 słuchaczy). Jak twierdzi Jacek Kaspszyk, dyrektor artystyczny Filharmonii
Narodowej, pod względem akustycznym to
w tej chwili najlepsza sala w Polsce. Oprócz niej,
muzycy mają do dyspozycji także salę kameralną (mieszczącą 192 słuchaczy). Sale są wyposażone nie tylko w najwyższej klasy urządzenia
nagłaśniające, ale także fotele zaprojektowane
tak, by nie wydawały żadnego dźwięku przy
składaniu.
- Tu rozpocznie się nowy rozdział w historii
muzycznego Szczecina – tak o nowej siedzibie

mówiła Dorota Serwa, dyrektor szczecińskiej
filharmonii.
Tydzień inauguracyjnych koncertów rozpoczął się w piątek, 5 września. W pierwszym koncercie wziął udział Bronisław Komorowski, prezydent RP oraz Małgorzata
Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa
narodowego, która przyznała, ze jest mile zaskoczona zaproszeniem, tym bardziej że ministerstwo nie wspomagało budowy filharmonii.
Bilety na koncerty inauguracyjne rozeszły się
w zaledwie dwa dni.
Martyna Klimas
Finał singla wygrał Niemiec jamajskiego pochodzenia Dustin Brown. | fot. M. ABKOWICZ

Nalewka ze sztuki
i biznesu
O tym, że sztuka to także biznes
przekonuje nas Michał Janicki,
aktor, przedsiębiorca i właściciel
Teatru Kameralnego, pierwszego
prywatnego teatru w Szczecinie.

Artysta był gościem konferencji finałowej projektu „Partnerstwo Biznesu
i Kultury – Business Culture Partnership (BCP)”.
Konferencja „Biznes i kultura”, która odbyła
się 11 września w Akademii Sztuki w Szczecinie, zgromadziła blisko 100 uczestników. W Pałacu pod Globusem swoimi doświadczeniami
na temat aliansu biznesu ze sztuką dzielił się
m.in. Jacek Michalak, wiceprezes firmy Atlas

i prezes założonej przez grupę galerii Atlas
Sztuki. Podczas konferencji zostało także podpisane porozumienie z Akademią Sztuki. Dotyczy ono współpracy w celu rozwijania działalności komercyjnej przemysłów kreatywnych.
Projekt Partnerstwa Biznesu i Kultury potrwa do końca br. Ale już teraz możemy mówić o jego efektach. Wypracowany został m.in.
model współpracy kultury i biznesu. Co więcej
został on wprowadzony w życie. W siedzibie
Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, która jest partnerem projektu, organizowane są
wystawy obrazów.
Tego samego dnia wieczorem świat biznesu ponownie spotkał się ze światem sztuki.
Tym razem rozmowy toczyły się w ogrodach
Willi Lentza przy tradycyjnej „herbatce izbowej”. W tym roku PIG zorganizował spotkanie
po hasłem „Dotknij Sztuki”. Bohaterkami wieczoru były członkinie legendarnego girlsbandu
ze Szczecina „Filipinki”. Panie podpisywały się
fanom na książkach „Filipinki to MY”. W tym
samym czasie muzyk i satyryk Andrzej Skiba
przekonywał ze sceny, że Szczecin potrzebuje
teatru rewiowego.
Na rozstawionych pod „gołym niebem” stołach można było znaleźć produkty regionalne.
Dużą popularnością wśród uczestników zabawy cieszyła się herbata z konfiturą z wiśni oraz
wiśniowa nalewka.
br
Gorąca herbata z wiśniową konfiturą przypadła do gustu
i artystom i biznesmenom. | fot. PIG
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Dwudziestą drugą edycję Pekao Szczecin
Open rozegrano wcześniej niż zwykle. Niby tylko o tydzień, lecz tych kilka dni zrobiło różnicę.
Szczególnie wrześniową porą. Było cieplej, dłużej świeciło słońce i... mniej padało.

Nie tylko tenis
Finał singla wygrał Niemiec jamajskiego pochodzenia Dustin Brown. W decydującym meczu pokonał w dwóch setach swojego rodaka
Jana-Lennarda Struffa.
Sensacji nie było. Po pierwsze, obaj tenisiści
byli rozstawieni w turniejowej drabince, po drugie - obaj wygrali zmagania deblistów. Nikt inny
nie zasłużył na udział w finale tak jak oni. Obu
gratulował Luigi Lovaglio, prezes Banku Pekao
SA i prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który
– co trzeba przyznać - podczas imprezy kilkakrotnie pojawiał się na kortach przy alei Wojska
Polskiego.
A i było na co popatrzeć. Wysoki poziom
spotkań oraz moc atrakcji jaką przygotowali organizatorzy tegorocznego challengera sprawiła, że nie tylko miłośnicy sportu znajdowali dla
siebie coś ciekawego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie muzyczne koncerty. Praktycznie każdego wieczoru, po meczu dnia, do turniejowego
namiotu schodzili szczecinianie, by posłuchać
takich zespołów jak Mitch and Mitch, Chłopcy
kontra Basia czy Vołosi. Różnorodność brzmień
i stylów to od lat znak rozpoznawczy Tennis Music Festival. Takie podejście sprawdziło się i tym
razem. Całość zakończył hip-hopowy występ
Mezo&Friends. A wymieniać można jeszcze dłu-

go. Turniej Artystów Netto Cup, rodzinny piknik
tenisowy Pioneer Kids Open, Turniej VIP-ów
„Lexus Open” czy dziennikarski Memoriał Jacka
Taczalskiego - te wszystkie imprezy współtworzyły tegoroczną niezwykle udaną edycję Pekao
Szczecin Open.

Patron i obietnica
Podczas zawodów oficjalnie nadano kortowi
centralnemu Szczecińskiego Klubu Tenisowego
imię Bohdana Tomaszewskiego, 93-letniego
dziś dziennikarza sportowego i komentatora, powstańca warszawskiego, który pisywał
w latach 1946-1948 na łamach „Kuriera Szczecińskiego” i należał do szczecińskiego klubu tenisowego SKT.

– Jesteśmy obecnie najstarszym zawodowym
turniejem tenisowym w Polsce i nie zamierzamy
poprzestać na 22 edycjach. Niedawno podpisaliśmy nową trzyletnią umowę o współpracy z Bankiem Pekao SA i władzami Szczecina, do 2017
roku, kiedy nasza impreza osiągnie ćwierćwiecze
istnienia. To do czegoś zobowiązuje, a czy mógłby
być lepszy patron tego kortu centralnego niż pan
Bohdan? – powiedział dyrektor Pekao Szczecin
Open Krzysztof Bobala.
Prezydent Piotr Krzystek zapowiedział
z kolei zbliżającą się przebudowę kortu centralnego.
– Pierwsze prace rozpoczną się już w przyszłym roku, ale również po przebudowie kort
będzie nosił imię Bohdana Tomaszewskiego – zapewnił.
Organizatorzy obiecali, że każda kolejna
edycja będzie lepsza od poprzedniej. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i odczekać 12
miesięcy do Pekao Szczecin Open 2015. Trzymamy za słowo!
Paweł Stężała
Na tablicy pamiątkowej – przy wejściu na trybuny kortu – można przeczytać wspomnienie Bohdana Tomaszewskiego z 1946 roku:
„Grałem z Lulkiem Popławskim. On zagrał
loba. Nieczysto. Ramą. Piłka poleciała daleko
poza kort. Niedaleko był domek klubowy –
śni mi się on do dziś – a za nim rosły krzewy.
Ja poszedłem tam szukać tej piłki. Nie mogę
znaleźć, przedzieram się przez te krzewy
i patrzę, a tam na dole jest kolejny kort. Ale
inny, lepszy. Główny kort! Centralny. Bez linii wprawdzie, ale z trybunkami usypanymi
wokół. Cudowny, czerwony kort! Na środku
stał rozbity łazik z literami LW – Luftwaffe.
Oczywiście pierwsza myśl: Co my tu będziemy grali na bocznych kortach, my chcemy na
centralnym”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty.
Na zdjęciu występ zespołu Magda
Brudzińska Klezmer Trio. | fot. M. ABKOWICZ
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Obywatelskie dwa kółka
loginu oraz pin lub dotykowo za pomocą Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej, Szczecińskiej
Karty Miejskiej albo Karty Strefy Płatnego Parkowania.
Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu, rejestrację może przeprowadzić w biurze Szczecińskiego Roweru Miejskiego, które znajduje się
przy al. Wojska Polskiego 105 (na skrzyżowaniu
z ul. ks. Piotra Skargi). Tam też można zasilić
swoje konto użytkownika i odebrać Szczecińską
Kartę Miejską, jeśli się na nią zdecydujemy.

Od wiosny do zimy

Szczeciński system wypożyczania rowerów okazał się absolutnym hitem.

Szczeciński system wypożyczania
rowerów Bike_S okazał się
absolutnym hitem już w pierwszych
godzinach od uruchomienia. Liczba
zarejestrowanych użytkowników
jeszcze przed rozpoczęciem roku
akademickiego przekroczyła dziesięć
tysięcy.
Pojawienie się na naszych ulicach rowerów
miejskich jest efektem inicjatywy mieszkańców.
Projekt zajął w ub.r. pierwsze miejsce wśród pomysłów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Szczecinie.
- Prezydent Piotr Krzystek poszedł o krok dalej, dzięki temu powstała większa wypożyczalnia
niż to, co gwarantował budżet obywatelski. Dzięki temu nasza wypożyczalnia od początku dobrze
funkcjonuje – mówi prezes Gajda. - Uniknęliśmy
błędów, jakie popełnione zostały m.in. w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie na starcie wybudowano
za mało stacji i system nie cieszył się tak dużym
zainteresowaniem - wyjaśnia.

Polubiliśmy miejskie rowery
Zainteresowanie Szczecińskim Rowerem
Miejskim przerosło najśmielsze oczekiwania.
Pierwsze wypożyczenia pojazdów były już
w nocy 21 sierpnia, kiedy rowery instalowano
w stacjach. „Na gorąco” z możliwości przejażdżki skorzystało 31 osób. Następnego dnia liczba
wypożyczeń rowerów wzrosła do… 1655! Kolejne doby przynosiły kolejne rekordy. Szczecin
zaroił się od zielonych pojazdów na dwóch kół-
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kach. Pod względem liczby wypożyczeń czterystutysięczny Szczecin przebija w Polsce tylko
dwumilionowa Warszawa.
Do 32 stacji przypisanych jest 328 rowerów
(w tzw. zapasie są jeszcze 32 pojazdy). Do końca sezonu rowerowego Bike_S powiększy się o
dwie dodatkowe stacje (okolice filharmonii oraz
okolice Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego) i 10 rowerów.
- Stację przy ul. Cukrowej dokupiliśmy na wniosek uczelni oraz Rady Osiedla Gumieńce – mówi
Andrzej Gajda, prezes spółki Nieruchomości
i Opłaty Lokalne(NiOL) w Szczecinie. - Planujemy przeprowadzić kampanię informacyjną wypożyczalni rowerów wśród studentów – zapowiada
prezes Gajda. - Prowadzimy również rozmowy
ze środowiskiem akademickim, by legitymacja
studencka umożliwiała korzystanie z systemu po
wcześniejszej rejestracji.

Jak usiąść na siodełku
Rejestracja jest banalnie prosta. Wystarczy
wejść na stronę www.bikes-srm.pl, wpisać
swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, a także
numer telefonu komórkowego i adres mailowy.
Nadany nam zostanie login i PIN, które będą
służyć do logowania się w systemie.
By móc skorzystać z systemu wypożyczalni,
należy wpłacić minimalną wymaganą kwotę na
swoje konto (20 zł). Z konta będą pobierane pieniądze za każdorazowe przekroczenie pierwszych bezpłatnych 20 minut wypożyczenia
roweru. Zamierzając jednak usiąść na siodełku
trzeba pamiętać, by na koncie pozostawało co
najmniej 10 zł (warunek wypożyczenia).
Podchodząc do terminala logujemy się do
systemu wprowadzając na klawiaturze numer

- Po kilku tygodniach działania wypożyczalni
zauważamy pewne tendencje – mówi Andrzej
Gajda. - Ze stacji, które są zlokalizowane na
obrzeżach strefy rowery „znikają” rano. Ludzie
przemieszczają się nimi w kierunku centrum. Pod
koniec dnia pracy ruch jest odwrotny.
Zakłada się, że system wypożyczalni będzie
w przyszłości rozbudowywany o kolejne stacje
i rowery.
Jakie są czasy wypożyczeń? Większość osób
mieści się w limicie darmowych 20 minut. Pojawiają się już także pierwsze przychody z wypożyczeń. Taryfa w Bike_S narasta łagodnie. Za
pierwszą godzinę płaci się 1 zł, za dwie 3 zł. Jeśli
rower wypożyczymy do trzech godzin z naszego konta „zejdzie” 5 zł.
W ocenie ekspertów, szczecińskie rowery
są bardzo dobrze przystosowane do jazdy miejskiej, gdyż mają dobrą konstrukcję. Na początku
pojawiły się co prawda pewne usterki, ale są
one typowe dla nowo wyprodukowanych rowerów. Jest to, na przykład, luzowanie się łańcuchów po pewnej liczbie wypożyczeń. Część
usterek usuwa firma, która zajmuje się alokacją
rowerów w mieście. Sprzęt jest też przeglądany
i regulowany w siedzibie Bike_S. Oczywiście rowery są na gwarancji.
Szczecińska wypożyczalnia rowerów ma
działać w tym roku do 30 listopada, zaś w przyszłych latach od 1 marca do 30 listopada.
- Będziemy elastyczni, jeśli pogoda pozwoli na
wydłużenie tego czasu, to przesuniemy termin
na grudzień. Podobnie stanie się, jeśli pod koniec
lutego warunki będą sprzyjające. Wówczas wcześniej otworzymy sezon rowerowy – zapewnia
prezes NiOL.

Arena sportu i kultury
W kalendarzu wydarzeń nowej hali
widowiskowo-sportowej Arena
Szczecin przy ul. Szafera, która
rozpoczęła działalność w sierpniu
br., znajdują się regularne rozgrywki
sportowe i pierwsze koncerty. Trwają
rozmowy o organizacji wydarzeń
gospodarczych.
Na co dzień hala obsługuje przede wszystkim rozgrywki ligowe klubów miejskich. Odbyło się w niej już także kilka koncertów (od gali
disco polo po koncert Chrisa Bottiego), a także
Mistrzostwa Świata Dzieci i Młodzieży w Karate
i Gala Sztuk Walki Federacji KSW. Ale oferta
Areny Szczecin skierowana jest do organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń, które odbywać się mogą zarówno w hali, jak i na przylegającym doń 10-hektarowym terenie.
Norbert Rokita, prezes zarządu spółki
Arena Szczecin Operator, która zarządza halą,
przyznaje, że wielu przedsiębiorców pyta
o możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych i biznesowych, np. targów. Na razie jednak w kalendarzu wydarzeń nie ma wydarzeń
o charakterze gospodarczym.
- Oprócz głównej części Areny Szczecin (podczas koncertu może ona pomieścić 7 tys. osób

- red.), oferujemy firmom dwie bardzo dobrze
wyposażone sale konferencyjne (łącznie z kabinami do tłumaczeń) na 250-300 osób każda.
Można w nich zorganizować zarówno sympozja
jak i spotkania integracyjne. Na terenie Areny
Szczecin jest kilkanaście lóż vipowskich (tzw.
sky boksów), które firmy mogą wykupić na określony czas. Roczna opłata za wynajęcie loży to
kilkadziesiąt tysięcy złotych - wyjaśnia Norbert
Rokita. - Jesteśmy też otwarci dla mniejszych
klubów, szkół, klubów fitness, które też mogą
w naszym obiekcie trenować i organizować zajęcia. Do tego mamy ofertę indywidualnych wyda-

Norbert Rokita: - Jesteśmy też otwarci dla mniejszych
klubów, szkół i klubów fitness | fot. M. ABKOWICZ

rzeń typu urodziny, wesela, komunie, studniówki.
I nie mówimy tu jedynie o udostępnianiu pomieszczeń, ale także szeregu innych usług związanych z ich organizacją.
Zarządzający halą prowadzą rozmowy na
temat organizacji dużego kongresu medycznego na kilka tys. osób. Wcześniej taka impreza
nie byłaby możliwa w Szczecinie ze względu na
brak wystarczająco dużego obiektu.
mab

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
ZAWSZE NAJWYŻSZY POZIOM
PEŁNY ZAKRES ZABIEGÓW
STOMATOLOGICZNYCH
IMPLANTY

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel. 91 421 63 21
e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl
www.niol.szczecin.pl
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Terapia na luzie

Jeśli zdrojowe zacisze,
to tylko w Uzdrowisku Połczyn

Zbigniew Pawłowski, fizjoterapeuta,
specjalista w Centrum Ortopedii
i Rehabilitacji w Szczecinie, pracownik
Kliniki Ortopedii i Traumatologii
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
o tym, dlaczego ból kręgosłupa może
oznaczać problemy z wątrobą.
Wioślarka Magdalena Fularczyk, mistrzyni świata i medalistka Igrzysk Olimpijskich,
w jednym ze swoich wywiadów nazwała pana
najlepszym rehabilitantem, a to dlatego,
że wielokrotnie stawiał ją pan na nogi. Ale
zacznijmy od początku. Jest pan specjalistą
terapii manualnej. Co to takiego?
Terapia manualna jest naturalnym sposobem leczenia, do którego niezbędna jest wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka oraz specjalistyczne umiejętności,
które nabywa się na licznych zagranicznych
szkoleniach. Leczenie polega na przywracaniu
organom i narządom ich funkcji. Dotyczy to nie
tylko aparatu ruchu, ale także wzroku, słuchu
i pracy innych części ciała. Zajmujemy się całym organizmem człowieka, bo wiele struktur
w naszym ciele ma wpływ na pozostałe narządy i układy. Pierwsze zapiski o terapii manualnej sięgają starożytności. Zajmował się
nią już Hipokrates, który nastawiał złamania
i zwichnięcia. Nowożytna terapia manualna
zajmuje się tkankami miękkimi. Dzięki badaniom i obserwacjom odkrywano kolejne zależności między historiami chorób, a dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjentów. Dla
przykładu, bóle w okolicach prawego podżebrza oraz dolegliwości gastryczne mogą być
efektem problemów z wątrobą. Ale kłopoty z
wątrobą mogą też rzutować na ból w odcinku
szyjnym kręgosłupa, a nawet na ból barku. Mówiąc krótko: choruje wątroba, a boli kręgosłup.
Przejdźmy do praktyki. Przychodzi
do pana pacjent i mówi, że boli go szyja.
Co pan robi?
Sprawdzam napięcie mięśni. Chcę wiedzieć, jaki zakres ma ból, jak promieniuje.
W ten sposób określam, czy problem tkwi
w odcinku szyjnym kręgosłupa, czy w innej części ciała. Jeśli badanie wskazuje na wątrobę, to
trzeba się nią zająć.
Zdarza się często, że urazy oraz zabiegi
operacyjne w obrębie kończyny wpływają na
odcinek szyjny kręgosłupa. Podam taki przykład: jeśli po skręceniu stawu skokowego nie
przywrócimy mu prawidłowej mechaniki, to
po kilku latach pojawi się ból barku po stronie przeciwnej. Są także osoby, które mają
problem z górnym odcinkiem kręgosłupa
i prawdopodobnie po pewnym czasie będą
miały kłopoty ze wzrokiem. Nerwy rdzeniowe
są bowiem połączone nerwem trójdzielnym,
który ma wpływ na mięśnie gałki ocznej.

42

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce
stała się już wyspecjalizowaną
gałęzią turystyki zdrowotnej.
Pobyty w uzdrowiskach czy
w uzdrowiskowych SPA to nie tylko
moda, ale i potrzeba dzisiejszych
czasów. Oferta polskich zdrojów
coraz częściej wychodzi naprzeciw
potrzebom turystów, którzy poza
odpoczynkiem i rekreacją chętnie
korzystają z dobrodziejstw
medycyny uzdrowiskowej
oraz naturalnych surowców.

Nie tylko zdrowie…

fot. M. Szczepkowska

Podczas leczenia dotyka pan pacjenta,
uciska różne punkty na jego ciele…
…Nie uciskam. Za pomocą rąk rozluźniam
napięte tkanki. Organizm zaczyna wówczas
prawidłowo funkcjonować, a ból zmniejsza się
albo zanika.
Pacjenci z jakimi dolegliwościami przychodzą do pana?
Przychodzą do mnie osoby z bólem kręgosłupa, z rwą kulszową, pacjenci, którzy zmagają się z bólem, który promieniuje do kończyn
dolnych. Zdarzają się osoby z problemami gastrycznymi, bólem narządów wewnętrznych,
osłabieniem wzroku i zaburzeniami słuchu.
Terapia manualna może też pomóc dzieciom,
które np. mają kolkę. Wielu pacjentów kieruję
do młodszych rehabilitantów, których szkolę.
Pomaga pan również sportowcom, którzy zmagają się z różnymi urazami. Magdalena Fularczyk jest jedną z wielu osób, którym
pan pomaga.
W swojej praktyce miałem do czynienia
z dużą liczbą sportowców. Nie miałem wśród
pacjentów tylko rugbysty. Często pomagam
piłkarzom. W dniu, w którym rozmawiamy, był
w moim gabinecie dla przykładu piłkarz Lecha
Poznań.
A może pan podać jakiś spektakularny
sukces w swojej praktyce?
Każda pomoc pacjentowi, która przynosi
efekty, daje satysfakcję. Ale najprzyjemniej
jest, gdy uda się pomóc dzieciom. Aktualnie
jedną z moich pacjentek jest dziewczynka,

która ma problemy ze wzrokiem. Utraciła go
w wyniku uderzenia. Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Zmiany są niewielkie, ale dla
nas: dla mnie i dla mamy dziewczynki, są one
ogromne. Dziecko nie widziało nic, a teraz dostrzega kształty i kolory.
Jaką profilaktykę zaleca pan swoim pacjentom?
W ostatnich dziesięcioleciach ludzie zmienili swój tryb życia z chodzącego na siedzący. To niesie dużo kłopotów. Sporo krzywdy
mogą wyrządzać niektóre ćwiczenia fizyczne, na przykład popularne „brzuszki”, które
powodują lordozę. Wyjaśniam, o co chodzi.
W kręgosłupie są naturalne krzywizny, jedna
z nich w części szyjnej. Działają one jak amortyzatory, które pozwalają znosić duże obciążenia. Ale kiedy siedzimy przez dłuższy czas
lub ćwiczymy mięśnie brzucha, kręgosłup
robi się prosty. Naturalne resory przestają
działać. Pojawia się nacisk pionowy na kręgi, co jest amortyzowane poprzez dyski. Ale
w końcu dyski nie wytrzymują naporu i pojawiają się problemy.
Tłumaczę swoim pacjentom, jak powinni
się zachowywać na co dzień. Radzę, jak podnosić ciężkie rzeczy. Wyjaśniam, jak należy
siedzieć przy biurku, a jak w samochodzie itd.
W profilaktyce chorób kręgosłupa bardzo
ważny jest ruch, czyli to, co ludzkość robiła
przez wieki.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Szczepkowska
październik – listopad 2014

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU, należące
do największej sieci uzdrowisk w Polsce - Polskiej Grupy Uzdrowisk, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się uzdrowisk, a na
pewno najbardziej prężnym w województwie
zachodniopomorskim. Wychodząc naprzeciw
trendom w turystyce uzdrowiskowej przy zachowaniu najwyższej jakości usług i standardów obsługi, oferuje gościom i kuracjuszom
kompleksowe leczenie, wypoczynek i relaks –
czyli trzy w jednym. Pobyt w Uzdrowisku Połczyn jest szczególnie wskazany przy leczeniu
schorzeń narządu ruchu, reumatycznych, ginekologicznych oraz osteoporozy. Przyjeżdżając do połczyńskiego zdroju goście mogą mieć
pewność, że zajmie się nimi wykwalifikowana
kadra lekarzy oraz profesjonalnych fizjoterapeutów. Z bogatej bazy dostępnych zabiegów
nasi kuracjusze mogą otrzymać między innymi: zabiegi borowinowe, działające zbawiennie na schorzenia reumatologiczne i neurologiczne, odprężające kąpiele kwasowęglowe,
kąpiele solankowe stosowane głównie w chorobach narządu ruchu, a także uspokajające
masaże perełkowe. Stosując zabiegi z dziedziny fizykoterapii skutecznie można pozbyć się
bólu, napięcia mięśni i obrzęków. A jeśli pojawiają się problemy z drogami oddechowymi,
najlepsze będą inhalacje solankowe.
To wyjątkowe miejsce na mapie polskich
uzdrowisk, to również zasoby aktywnej borowiny, bogatej w kwasy organiczne i sole
mające właściwości przeciwzapalne, bakterio-

W ofercie hotelu SPA Zdrojowe Zacisze znajduje się bogaty wybór masaży, w tym masaże ajurwedyjskie,
cieszące się dużym zainteresowaniem oraz zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne.

statyczne i bakteriobójcze. Okłady z borowiny
mają zbawienny wpływ w leczeniu schorzeń
stawów, kości i mięśni, co doceniają kuracjusze
i goście odpoczywający w połczyńskim zdroju.

… ale i po urodę
Ale oferta tradycyjnych zabiegów uzdrowiskowych to nie wszystko. Uzdrowisko
Połczyn odpowiedziało również na rosnące
zapotrzebowanie na wysokiej jakości usług
i SPA&wellness, przygotowując bogatą ofertę
pobytów relaksacyjnych i wypoczynkowych w
hotelu SPA Zdrojowe Zacisze. To jedyny taki
obiekt na Pojezierzu Drawskim, należący do
Uzdrowiska Połczyn ukierunkowany na obsługę gości poszukujących relaksu, wyciszenia,
pielęgnacji kosmetycznej i odnowy biologicznej. Hotel położony jest w Parku Zdrojowym,
z dala od miejskiego zgiełku, co gwarantuje efektywny wypoczynek na łonie natury,
w ciszy i spokoju, łącząc relaks, odprężenie
oraz niezapomniane chwile z nowoczesnymi
zabiegami. W ofercie hotelu SPA Zdrojowe
Zacisze znajdują się pakiety weekendowe oraz
dłuższe - 6- i 8-dniowe, jak również bogaty
wybór masaży, w tym masaże ajurwedyjskie,
cieszące się dużym zainteresowaniem oraz zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne. Oferta połczyńskiego SPA została poszerzona również
o zabiegi medycyny estetycznej. Dzisiaj dbałość o urodę to konieczność, często związana

z pracą zawodową lub prowadzonym stylem
życia, jak również z uwagi na samoocenę i
samopoczucie. Zadbany, atrakcyjny wygląd
wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie.
Warto również wspomnieć, że Uzdrowisko
Połczyn jest spadkobiercą ponad 300-letniej
tradycji leczniczej, dlatego wychodząc naprzeciw klientom stworzona została również
linia kosmetyków regenerująco-upiększających z połczyńską borowiną, która od kliku lat
cieszy się ogromną popularnością.

...i relaks
Po kuracjach leczniczych dla miłośników
aktywnego wypoczynku Uzdrowisko Połczyn
proponuje wiele atrakcji, pozwalających na
poprawę i utrzymanie kondycji fizycznej. Są to
m.in. spacery po Parku Zdrojowym, prozdrowotne i wzmacniające marsze nordic walking,
a o walorach przyrodniczych i krajobrazowych
najlepiej przekonać się można wędrując pieszymi szlakami turystycznymi, bądź przemierzając okolicę na rowerze.
Z ofert Uzdrowiska Połczyn można
skorzystać o każdej porze roku. Kompleksowa oferta pobytów kuracyjnych, leczniczych,
zabiegów pielęgnacyjnych oraz atrakcji
turystycznych dostępna jest na stronie
internetowej: www.uzdrowisko-polczyn.pl
lub www.spa-polczyn.pl.
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18. raz na 18 dołkach

Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski - sukces to za mało

Bank Citi Handlowy ma szczęście do
ładnej pogody, długich swingów
i precyzyjnych puttów. Za nami 18.
edycja Turnieju o Puchar Prezesa
Zarządu Banku Handlowego
w Warszawie S.A. Jak zwykle świeciło
słońce, dopisywały humory,
a zawodnicy osiągali dobre wyniki.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
jest już tak istotnym atutem Pomorza
Zachodniego, że wpływa na dynamikę
rozwoju jego oferty turystycznej.
Sieć nowych i zmodernizowanych
przystani jachtowych jest oblegana
przez żeglarzy z Polski i zagranicy.
Jego autor stawia już dalej idące cele
i już widać zalążki kolejnego sukcesu.
Dzięki projektowi zainicjowanemu przez
Zbigniewa Jagniątkowskiego - żeglarza i kapitana jachtowego - Pomorze Zachodnie buduje właśnie swoją nową tożsamość. Pomysł
powstania Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego zrodził się jeszcze kilkanaście
lat temu. Gdy wtedy Zbigniew Jagniątkowski
przekonywał kolejnych rajców miejskich, by
zarządzane przez nich gminy przystąpiły do
projektu, nie brakowało obaw i wątpliwości.
Budowa sieci marin i przystani jachtowych była
dla wielu sceptyków wizją utopijną. - Prowadziliśmy pracę u podstaw. Po licznych wizytach
w poszczególnych gminach udało mi się przekonać burmistrzów, że dzięki środkom unijnym
mamy szansę wykorzystać naturalny potencjał
regionu i odwrócić go w stronę wody – wspomina Jagniątkowski, który wykazał się wówczas
nie tylko sporą umiejętnością negocjacji, ale
przede wszystkim zdolnościami organizacyjnymi. - Pozyskaliśmy spore dofinansowanie z funduszy europejskich. Pamiętam, że sam w jedną tylko
noc napisałem jeden z najistotniejszych wniosków o dofinansowanie. Wszystko to sprawiło,
że dziś wartość całego zrealizowanego projektu
szacuje się na około 280 milionów złotych – dodaje obecny prezes Związku Portów i Przystani
Jachtowych (ZPiPJ).

Kurs na Pomorze Zachodnie
Od Gryfina, poprzez jezioro Dąbie, Roztokę Odrzańską, Zalew Szczeciński i wybrzeże
Bałtyku z „metą” w porcie jachtowych w Darłowie powstała sieć marin z blisko 1700 nowymi miejscami postojowymi dla jachtów. Tylko
w tym sezonie, według wstępnych danych,
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski odwiedziło prawie 50 tysięcy żeglarzy, a ilość jachtów,
które przycumowały w zachodniopomorskich
marinach wzrosła o ponad 30% w porównaniu
z ubiegłym rokiem.

44

Dziś już trudno jest wyobrazić sobie kalendarz imprez na polu golfowym w Binowie bez
Turnieju o Puchar Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 23 sierpnia mieliśmy

jego kolejną odsłonę. Impreza udała się zarówno
od strony sportowej, jak i towarzyskiej. Turniej
tradycyjnie połączony został z piknikiem rodzinnym, w którym uczestniczyli m.in. pracownicy banku i jego klienci. Co roku na imprezie
swoje pierwsze kroki stawiają jego najmłodsi
uczestnicy, bo Citi Handlowy dba też o dzieci,
organizując im szereg ciekawych zabaw. Starsi
też się nie nudzili. Mogli rozpocząć swoją przygodę z golfem i skorzystać z pierwszych lekcji.
W imprezie uczestniczył m.in. Sebastian Szaudel,
dyrektor Regionu Północ Banku Citi Handlowy.
ms
Wojciech Petryszyn, dyrektor Centrum Korporacyjnego
w Poznaniu, Marcin Kaczyński, dyrektor Oddziału
Korporacyjnego Szczecin i Henryk Przybylski, doradca
prezesa zarządu Banku Citi Handlowy. | fot. M. ABKOWICZ

Pojadą do Durbanu
Jan Piętka, Paweł Wyrzykowski,
Lesław Górski, Cezary Turostowski,
Grzegorz Łuczak i Michał Pfliger
- to oni będą reprezentować Polskę
na amatorskich mistrzostwach
świata w golfie.
Udział w turnieju World Golfers Championship w Durbanie w Republice Południowej Afryki wywalczyli podczas zaciętego, krajowego finału World Golfers Championship
rozegranego na polu Binowo Park. Rozgrywki trwały od 28 do 30 sierpnia. Ich sukces jest
tym większy, że już do tych ogólnokrajowych
rozgrywek dostać się nie było łatwo. Poprzedziło je bowiem 15 turniejów eliminacyjnych,
w których zagrało ok. tysiąca golfistów.
Zwycięzcy polskiego WGC wezmą udział
w dziesięciodniowym finale światowym na
czterech polach w Durbanie na przełomie
października i listopada.
Polskiemu finałowi WGC jak zwykle towarzyszyły rozgrywki Diners Club Trophy oraz
turniej w kategorii celebrytów. W tym ostatnim zwyciężył ex-hokeista Mariusz Czerkawski.
Ci, którym nie udało się załapać do narodowej reprezentacji amatorów mogą już
szlifować formę przed przyszłorocznym 16.
turniejem WGC. Pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie się w marcu w ośrodku La Cala
w Andaluzji. Finał jak co roku odbędzie się
w Binowie.
mab

- Polska branża jachtowa jest bardzo wysoko ceniona w świecie, a Pomorze Zachodnie ma bardzo wiele do
zaoferowania tej gałęzi biznesu – przekonuje Zbigniew Jagniątkowski.

Dziś zrealizowany niemal w całości Zachodniopomorski Szlak Żeglarski stał się turystyczną
marką regionu i już przynosi wymierne korzyści.
Co więcej, bezprecedensowy projekt Jagniątkowskiego otwiera przed Pomorzem Zachodnim kolejne, realne szanse dalszego rozwoju.
Nowa infrastruktura i stale rosnąca frekwencja
na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
spowodowała, że Pomorze Zachodnie zostało
okrzyknięte w mediach najdynamiczniej rozwijającym się regionem żeglarskim w Polsce.
W obliczu coraz głośniej krytykowanych Mazur,
województwo zachodniopomorskie staje się
realnym konkurentem dla najpopularniejszego
dotąd regionu w kraju.

Powstanie Zachodniopomorska
Dolina Jachtowa?
Zbigniew Jagniątkowski zamierza pójść za
ciosem, wykorzystując żeglarskie prosperity
w regionie. - Woda powinna być przyszłością naszego regionu. Tworząc Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski pokazaliśmy, że potrafimy wprowadzić
innowacyjne rozwiązania. Być może niewielu
zdaje sobie sprawę, że polska branża jachtowa
jest bardzo wysoko ceniona w świecie. Jestem
przekonany, że Pomorze Zachodnie na wielu
płaszczyznach ma bardzo wiele do zaoferowania
także tej gałęzi biznesu – twierdzi prezes ZPiPJ.
Nawiązując do wyśmienitego położenia
regionu, bogactwa nadwodnych terenów inwestycyjnych, stoczniowych tradycji Szczecina

i okolic oraz potencjału B+R Związek Portów
i Przystani Jachtowych tworzy warunki dla
nowych form rozwoju. Prowadzone przez
organizację i jej partnerów analizy wskazują
miejsca wprost wymarzone dla produkcji i serwisowania jachtów. Prowadzone są rozmowy z
branżowymi inwestorami, którzy dostrzegają
tu doskonałe warunki dla lokowania działalności. Pierwsze samorządy podejmują inicjatywy służące wsparciu tego nowego sektora.
Ten kierunek rodzi zainteresowanie branży
informatycznej, która w Szczecinie i okolicach
ma mocną pozycję – nowe obszary ekspansji
i zastosowań są dla niej atrakcyjną perspektywą. Tworzą się realne powiązania klastrowe.
To już nie tylko działające w Szczecinie i Kołobrzegu inicjatywy skupiające podmioty gospodarcze, ale realne łączące je relacje. W zgodnej
opinii zaangażowanych w projekt ekspertów
trudno wskazać dla regionu bardziej efektywny kierunek ekspansji innowacyjnej i inwestycyjnej, niż konsekwentne odwrócenie się do
wody i budowa związanych z nią i blue life style
sektorów gospodarki.
- Nasz region jest idealnym miejscem do
stworzenia swoistego centrum usług żeglarskich
i przemysłu jachtowego. Wiemy, że rozwijająca się rozbudowa waterfrontowa na Pomorzu
Zachodnim z pewnością jest wyjątkowo interesującym miejscem dla lokowania nowych przedsięwzięć i inwestycji. To trzeba wykorzystać –
kończy Zbigniew Jagniątkowski.
październik – listopad 2014
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Tegoroczny turniej wygrał
arcymistrz Michaił Simancew z Charkowa.
| fot. M. SZCZEPKOWSKA

Szachy
łagodzą obyczaje
XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota (Police 9-17
lipca 2014r.) to kolejna edycja jednej z najsilniej osadzonych profesjonalnych
imprez szachowych w Polsce.
Turniej przypomina sylwetkę patrona,
wybitnego szachisty, uczestnika Powstania
Warszawskiego, cenionego pedagoga szczecińskiego.
Memoriał szachowy Tadeusza Gniota rozgrywany jest z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bezpośrednim zaś organizatorem turnieju jest funkcjonujący w ramach
ZNP Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały”
Police. Ważne, że pasja organizatorów uzyskała wsparcie samorządu gminnego. Dzięki temu
impreza ta nabrała wymiar międzynarodowy,
a po latach także otrzymała formułę półfinału
mistrzostw kraju.
W tegorocznym turnieju uczestniczyło 34
szachistów legitymujących się wysokim rankingiem FIDE (ranking międzynarodowej federacji szachowej). Najlepszym świadectwem
rangi imprezy jest udział wielu utytułowanych

zawodników (w tym m.in. 6 arcymistrzów)
z Belgii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji,
Słowacji i Ukrainy.
Zwyciężył reprezentant Ukrainy arcymistrz
Michaił Simancew z Charkowa (7 pkt z 9 rozegranych partii) inkasując 5500 zł. Kolejne miejsca zajęli: faworyt turnieju arcymistrz Paweł
Czarnota (Rotmistrz Grudziądz), triumfatorzy
zawodów sprzed lat arcymistrzowie: Mirosław
Grabarczyk (Baszta Żnin) i inny Ukrainiec Wadim Szyszkin z Kijowa - wszyscy po 6 i ½ pkt.
Na uwagę zasługuje wynik juniorów litewskich. Tomas Laurusas i Titas Stremavicius
- mistrzowie Litwy do lat 18 i do lat 16 zajęli
wysokie 5. i 6. miejsca. To powód do dumy
stałego gościa imprezy - konsula honorowego
Litwy - Wiesława Wierzchosia.
Zapewne na lepsze rezultaty liczyli arcymistrz Igor Jagupow z Rosji (8 lokata) i ubie-

głoroczny zwycięzca Paweł Weinchhold (Warsow Sharks Warszawa), który był dopiero 16.
Natomiast nie byli zawiedzeni swoją postawą
młodzi polscy mistrzowie międzynarodowi:
Krzysztof Chojnacki (Chrobry Gniezno) i Zbigniew Strzemiecki (Nadnarwianka Pułtusk),
a także były wicemistrz świata w grze korespondencyjnej mistrz międzynarodowy Jozef
Franzen ( Słowacja). Pierwsza dziesiątka to bowiem przyzwoity wynik w liczącym się turnieju.
Kilka informacji o nagrodach specjalnych.
Wprost rewelacyjny rezultat osiągnęła aktualna wicemistrzyni Polski juniorek do lat 16,
szczecinianka (od roku gra w barwach Stilonu
Gorzów) Joanna Maruszczak, zajmując wysokie 13. miejsce. Rywalizację nauczycielską (nagroda ZNP) wygrał Niemiec Peter Schnitzel,
wyprzedzając m.in. faworyzowanego mistrza
FIDE Wima Maesa (Belgia). Prestiżowe wyróżnienie dla najlepszego mieszkańca Polic odebrał tym razem mistrz FIDE Robert Kula (Pod
Wieżą Szczecin), detronizując ubiegłorocznego tryumfatora Tomasza Tokarczyka (Śmiały
Police).
Na marginesie odnotujmy kontekst polityczny. Zawody odbywały się w tle konfliktu za
naszą wschodnią granicą. Tymczasem zdumiewała niemal przyjacielska atmosfera podczas
partii późniejszego zwycięzcy z Igorem Jagupowem (Rosja). - Szachy widocznie łagodzą
obyczaje - spointował dyrektor turnieju Mieczysław Manik.
Przed nami XXX jubileuszowy Memoriał Tadeusza Gniota, na który zapraszał w imieniu organizatorów przewodniczący komitetu honorowego - burmistrz Polic Władysław Diakun.
Patronat medialny nad turniejem tradycyjnie sprawowała redakcja „Świata Biznesu”.
Masław
W kuluarach turnieju.Od prawej: Mieczysław Gniot
(syn patrona turnieju Tadeusza Gniota), Aleksandra
Podzielna (wnuczka Tadeusza Gniota), Jozef Franzen
i Mieczysław Manik. | fot. M. SZCZEPKOWSKA
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Mityng Bursztynowy
po raz 56.
Od 19 do 21 września w Szczecinie
rozegrany został najstarszy zjazd
brydżowy organizowany w Polsce
pn. „Mityng Bursztynowy”. To 56.
edycja tych zawodów, które należą
do największych w regionie, a rangą
ustępują jedynie listopadowemu
Memoriałowi Janiny Wielkoszewskiej
w Stargardzie. Miejscem zmagań były
- podobnie jak w roku ubiegłym - sale
konferencyjne basenu olimpijskiego
Floating Arena. Najlepszymi
w punktacji długofalowej okazali się
Andrzej Jeleniewski (Gorzów)
i Tadeusz Kaczanowski (Szczecin).
- W turnieju wzięli udział goście z kraju i zagranicy - mówi Wincenty Grela, prezes Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego.
– Tak jak i w poprzednich latach na nasze zawody
przyjechali brydżyści ze Szwecji oraz reprezentanci Polski w różnych kategoriach wiekowych. Nie
inaczej było tym razem. Gościliśmy m.in. brązowego medalistę zakończonych w sierpniu juniorskich
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Charytatywny brydż
Zwycięstwem duetu Piotr Klimacki
– Władysław Tomasiak zakończył się
turniej brydża sportowego, któremu
patronowała Organizacja Marynarzy
Kontraktowych NSZZ Solidarność
w Szczecinie. Walka była zacięta,
do ostatniej rundy, lecz rywalizacja
zeszła na drugi plan. Imprezie
przyświecał bowiem szczytny cel.
W brydżowym Mityngu Bursztynowym wzięło udział ponad 160 brydżystów z kraju i z zagranicy | fot. M. ABKOWICZ

mistrzostw świata w Turcji Sławka Niajkę, ale
najwięcej laurów zebrali reprezentacyjni seniorzy, zwycięzcy największych polskich turniejów,
a także mistrzowie Mityngu Bursztynowego z lat
poprzednich: Tadeusz Kaczanowski z Andrzejem
Jeleniewskim.
Mityng składał się z trzech turniejów. W piątkowym turnieju rozgrywanym na tzw. punkty
meczowe IMP najlepszymi okazali się Aleksander Nowakowski i Aleksander Swatler.
W sobotnim turnieju na zapis maksymalny
triumfowali Piotr Klimacki i Ryszard Sakowicz. Z kolei w niedzielnej rywalizacji czteroosobowych teamów wygrał zespół Asko-Tech

w składzie: Jacek Batóg, Robert Cylwik, Zbigniew Lasocki, Robert Zaciura.
Patronat medialny nad imprezą sprawował
m.in. „Świat Biznesu”, zaś honorowy - prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek oraz
Urząd Marszałkowski.
Cenne nagrody rzeczowe turnieju brydżyści zawdzięczają takim firmom jak firma
deweloperska Siemaszko, ZOIM Mirosław
Chwalko, Szczecińska Energetyka Cieplna, Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Szczecinek SA, Grupa Reklamowa Zapol,
Elektromonter Ryszard Sałata i Janiak Autoserwis z Mierzyna.
ps
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- Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Chorym Dzieciom LIVER - zapewniał Zbigniew Sękowski, współorganizator imprezy. - Zadbaliśmy także o wysoki
poziom sportowy naszych zawodów, które w kolejnych latach może wejdą także do kalendarza
Polskiego Związku Brydża Sportowego.
Do wysokiej frekwencji (43 pary) przyczyniła się nie tylko intencja, która przyświecała
turniejowi, ale i cenne nagrody rzeczowe pozyskane od darczyńców. Mistrzowie oraz wicemistrzowie popłynęli w rejs promem do Szwecji,
trzeci duet otrzymał tablety, zaś pary z miejsc
4-10 bilety do teatru lub filharmonii. Osobno
nagrodzono również wszystkie duety mikstowe startujące w imprezie. Warto było więc za-

Tym razem imprezie bryżdzowej przyświecał szczytny cel.| fot. ARCHUWUM

grać, tym bardziej że po zawodach restauracja
Ceremonia, w której odbywała się impreza,
zaprosiła uczestników na ciepły poczęstunek.
Sama walka o zwycięstwo toczyła się od początku pomiędzy duetami Klimacki - Tomasiak
i Andrzej Dębowski - Jerzy Stańczyk. Ci drudzy gonili do samego końca prowadzących, ale
mimo świetnego finiszu - nie dogonili. Dobra
gra w końcówce opłaciła się natomiast Tomaszowi Jakóbczakowi i Zbigniewowi Sękowskiemu, którzy rzutem na taśmę wspięli się
na podium imprezy. Czwarte miejsce zdobyła

para dziennikarzy „Świata Biznesu”: Włodzimierz Abkowicz i Paweł Stężała.
Smerfny Fundusz Gargamela stowarzyszenia LIVER w zamierzeniu i w realizacji ma nie
tylko nieść pomoc w zdrowieniu podopiecznych, ale i dawać im radość. Udzielana pomoc
to pokrywanie kosztów zabiegów, zakupu leków i odżywek, kosztów podróży, kosztów rehabilitacji, leczenia szpitalnego zagranicznego.
I właśnie na to złożyli się, ten jeden raz (i oby
nie ostatni), szczecińscy brydżyści.
ps
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Twarze biznesu
Urszula Skudniewska, prezes zarządu Amber Sp. z o.o.
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Uniwersytet Szczeciński kierunki:
Socjologia i Gospodarka Nieruchomościami.

Moja ulubiona postać

Lars von Trier, reżyser który bezkompromisowo
rozprawia się z najtrudniejszymi tematami.

Co cenię u mężczyzny

Inteligencję, dystans do siebie i własne pasje.

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłam się ostatnio

fot. ARCHIWUM

Byk

O czym marzę

Niezależność, która jednak nie
odbiera jej kobiecości i subtelności.
Zbyt duża empatia, za którą
często płacę wysoką cenę.
Pesymizmu, malkontenctwa,
radykalnych postaw i… zimy w mieście.
Wszystko, co wycisza myśli… intensywny
sport, a czasem lampka wina i dobry film.
Coraz piękniejszym Szczecinem.
By otaczali mnie wyłącznie życzliwi i lojalni ludzie.

Jarosław Tarczyński, prezes zarządu Durable Polska

Mój znak zodiaku Baran.
Moje uniwersytety Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu.
Moja ulubiona postać Dla ucha Pink Floyd, dla oka James
Bond, a dla ducha św. Augustyn.
Co cenię u mężczyzny Zdolność do tworzenia wynalazków.
Co cenię u kobiety Oddanie.
Moja największa wada Bywam zbyt poważny.
Czego najbardziej nie lubię Słodkiej kawy.
Ulubione zajęcie po pracy Praca w ogrodzie, uprawianie sportów, literatura niemieckojęzyczna.

fot. M. ABKOWICZ

Czym zachwyciłem się ostatnio Zakładem produkcyjnym
Porsche w Stuttgarcie.
O czym marzę Osobiście - o zamieszkaniu w górach, globalnie
- byśmy stali się społeczeństwem obywatelskim.

Wysłuchał: mab
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