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W numerze
Dowcip na stendbaju

s. 4

„Świat Biznesu” rozmawia z Henrykiem Sawką, rysownikiem, satyrykiem i humorystą.

Zgłoś swoją Perłę Biznesu

s. 6

Już po raz siódmy ogłaszamy konkurs „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2010 i Osobowość Biznesu 2010. Organizatorem konkursu
jest redakcja „Świata Biznesu”.

Nagrody gospodarcze marszałka

s. 8

Tegoroczna Gala Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego połączona była z jubileuszem 20-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Gala wraz z jubileuszem
Izby odbyła się 10 października w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
w Koszalinie.

Cocktail biznesowy

s. 22

60 lat polskich portów, portowa delegacja z Pomorza Zachodniego
w Kłajpedzie, Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, śniadanie z Maciejem Relugą,
głównym ekonomistą Banku BZ WBK, start Technoparku Pomerania,
zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich w Szczecinie, XVI Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości
i Inwestycji oraz targi „Wszystko dla domu”.

Finanse, finanse nade wszystko…

s. 32

Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego.

Zarządzanie ciemnotą - kontynuacja

s. 33

Na przekór Wojciecha Olejniczaka.

Węgierski kac
Biznes bez iluzji Anety Zelek.

Świat myśli…

s. 34
s. 35

Recenzja książki „Świat na wyciągnięcie myśli” Grzegorza Kołodki.

Naprawdę jaka(i) jesteś?

s. 36

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Justyna Małkiewicz, dyrektor ds. detalu oddziału Banku Ochrony Środowiska
w Szczecinie i Krzysztof Dokowski, prezes zarządu Calesco S.A.

Karuzela kadrowa
Volkswagen broni się jakością

s. 37
s. 40

„Świat Biznesu” rozmawia ze Zbigniewem Łopińskim, właścicielem salonu i autoryzowanego serwisu Volkswagena
i Audi firmy Kołacz-Łopiński.

Od Paryża do Harbinu

s. 43

Od połowy października we wrocławskim Muzeum Etnograficznym
zainteresowanie mieszkańców Dolnego Śląska budzi niecodzienna
wystawa obrazująca losy polskich Karaimów, nielicznej dziś mniejszości etnicznej w Polsce.

Spektakle w nowych przestrzeniach

s. 44

Koncertową wersją opery „Madama Butterfly” rozpoczęła sezon artystyczny szczecińska opera. Artyści planują na najbliższe miesiące
szereg występów, a nawet premier, pomimo iż instytucja została pozbawiona swojej stałej siedziby.

Szczecińscy rotarianie pomagają już od 20 lat

s. 46

Szczecińscy biznesmeni, których połączyła wspólna idea niesienia
pomocy, świętowali dwudziestolecie swojego klubu.

Sukces Maksa Sałudy

s. 46

Floating Garden Szczecin Open 2010 - największy zawodowy turniej
golfowy za nami.
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- Czy biznesmeni mają poczucie humoru?
- Biznesmeni, którzy od wieków prowadzili interesy i zawsze uważali, że deko handlu jest lepsze niż
kilogram pracy, mają poczucie humoru. Praźródłem
europejskiego poczucia humoru, dystansu do życia
jest bowiem kultura żydowska. Uświadomił mi to mój
przyjaciel, badacz dowcipu i języka Alosza Awdiejew,
który jest fanem tego typu humoru. Czy polscy biznesmeni mają poczucie humoru? To zależy, czy jest to biznes szczękowy, hurtowy, czy też naftowy. Generalnie
jednak Polacy nie lubią żartów na swój temat. Uważają,
że można żartować z innych, ale z nas to nie bardzo.
- A śmieją się częściej z dowcipów wysublimowanych czy też koszarowych?
- To chyba zależy od spożytych procentów. Nawet
w eleganckich towarzystwach toporność i siekierzastość dowcipu zaostrza się wraz ze spożyciem napojów
wyskokowych.
- A na odwrót: czy satyrycy mają poczucie biznesu?
- Hm, poczucie biznesu to nie wiem. Satyryków,
którzy dobrze żyją z dowcipu, jest niewielu. Niektórzy
z nas mają jednak poczucie realizmu, bo wbrew pozorom uprawianie nawet najbardziej zwariowanego zawodu, jest sprawą poważną. To nie jest tak, że artysta
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wstaje, kiedy chce, rysuje, kiedy ma natchnienie i to,
co narysuje, od razu mu publikują. To są mity. Jest to
ciężka praca, wymagająca regularności, jak w sporcie.
Nie możemy zejść z pewnego poziomu. Mamy czasem
żarty genialne, czasami dobre, a niekiedy dostateczne
i to też nie jest źle. W przypadku satyryków nie mówiłbym więc o biznesie, a raczej o zawodowstwie,
które może być miłe także pod względem ekonomicznym. Najbardziej wkurza mnie, jak dzwonią znajomi
i mówią: „Obchodzę jubileusz, zrób mi rysunek. Co
to dla ciebie, przecież robisz to błyskawicznie”. A to
jest bzdura! Owszem, w telewizji można narysować
coś błyskawicznie, ale z rysownikiem jest jak z mężczyzną, który chce odbyć jeden akt, a ktoś mu powie:
Niech pan powtórzy 40 razy, bo wiedziałem, jak pan to
szybko robi.
- Ale tak czy inaczej na biznesmenach można
zrobić biznes.
- Tak, bardzo dużo firm zamawia rysunki na prezenty dla pracowników i klientów. Jestem zapraszany na
eventy, na których także rysuję. To się ludziom podoba.
- Widzieliśmy, że biznesmeni na jednej z imprez
bardziej cieszyli się, kiedy dostawali rysunki pana
autorstwa niż z oficjalnych wyróżnień od prezydenta Szczecina.
- Dyplom już na nikim nie robi wrażenia, bo można
sobie samemu go wydrukować i obwiesić ścianę certyfikatami. Poza tym dyplom sprawia radość tylko temu,
kto go posiada. A rysunkiem może się pocieszyć i ten,
kto wpada do gabinetu szefa.
- Traci pan czasem poczucie humoru?
- Humor mogę mieć paskudny, np. przez pogodę
i wtedy nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić: napić się
czy zagrać w tenisa. Nigdy jednak nie opuszcza mnie
poczucie humoru.
- Czy wszystko można narysować, np. kryzys
gospodarczy?
- Pewnie, że można. Można narysować przejaw
kryzysu lub jego element. Nie ma tematu, którego nie
dałoby się jakoś ugryźć. Ze wszystkiego można zażartować, wszystko można obśmiać, we wszystko można
zwątpić.
- Jak powstają pana najlepsze pomysły?
- Na ogół spontanicznie, kiedy coś obserwuję czy
rozmawiam. Często też notuję je na przysłowiowej serwetce. Umysł satyryka jest na stendbaju i jak dyktafon
uruchamia się, kiedy usłyszy głos. Tak samo satyryczne skojarzenia zapisują się, kiedy wpadnie jakiś impuls.
Miewam również pomysły, które są wynikiem intensywnego myślenia. Ot i cała tajemnica.
- Ale czasem pomoże jakiś dopalacz?
- Nie, nigdy nie rysuję po alkoholu. Owszem, przy
sylwestrowym stole w ramach żartu mogę coś narysować, ale to jest bardziej dla przyjemności.
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to zaczynam zwalniać. Prowadząc samochód, potrafię
też się zamyślić nad jakimś rysunkiem. Cechuje mnie
pewna gapowatość pod tym względem.
- Jak spędzi pan najbliższe święta i sylwestra?
- Święta spędzę tradycyjnie, uczestnicząc w jeździe
obowiązkowej w gronie licznej rodziny i przyjaciół.
W drugi dzień świąt wyjadę na urlop. Są dwie wersje.
Pierwsza to wyjazd do Włoch na narty. Kiedyś już ten
scenariusz przerabialiśmy i było bosko, bo nie trzeba
było obchodzić sylwestra. Włosi nie wiedzą, co to jest
Sylwester i za to ich lubię! W Polsce zawsze trzeba się
męczyć w kreacjach na pseudobalach w stałym, znanym
gronie. Druga opcja - to wyjazd do ciepłych krajów,
gdzie można pograć w tenisa i też nie ma balu sylwestrowego, tylko duża dyskoteka. W ten sposób można
uniknąć przymiarek i pytań: gdzie pójdę i co ile kosztuje,
a później rozstrzygania dylematów, kto miał ładniejszą
sukienkę.
- Jest pan podobno domatorem.
- Wbrew pozorom nie jestem domatorem. Męczy
mnie bycie w domu, bo ja w domu pracuję i dom kojarzy mi się z pracą. Niestety, trudno mi jest oddzielić życie prywatne od zawodowego. Pytałem się swego czasu
Stasia Tyma czy to tak musi być, na co on powiedział, że,
niestety, trzeba się do tego przyzwyczaić i tak już będzie
do końca. Raz jedyny udało mi się wyłączyć guziczek,
kiedy to 10 lat temu na wakacjach w siodle straciłem
rachubę czasu.
- Poprosimy o życzenia noworoczne dla naszych
Czytelników.
- Artyści mają akademię sztuki, a świat biznesu jak
na moje rozeznanie chyba nie ma się najgorzej i oby tak
pozostało. Światu nauki życzę, by państwo było dlań
hojniejsze. A wszystkim szczecinianom życzę, żeby
w naszym miejskim mieście żyło się jak najlepiej i jak
najwygodniej. Oglądajmy Szczecin jak najczęściej z lotu
ptaka, wtedy najlepiej widać, jakie to miasto ma potencjał.
- Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz

Fot. Michał Abkowicz

- Pana obrazki są rysowanymi felietonami. A czy
pan pisze?
- Piszę. Ostatnio napisałem felieton do pisma, które
wchodzi na rynek. W swoim życiu napisałem też wiele tekstów satyrycznych i polityczne parodie piosenek.
Popełniłem również kilka krótkich opowiadań. Ostatnio
przygotowałem sobie felieton, który zapisałem na torebce higienicznej w samolocie.
- To pokazuje, że proces twórczy...
- …dopada człowieka w każdej sytuacji.
- Czyli również w łazience?
- Jak wszędzie, to wszędzie. Na pewno nie w grobie,
no chyba że na pogrzebie.
- Kto ze znanych ludzi biznesu zamawia u pana
rysunki?
- Rysowałem dla mojego ulubionego dentysty Stasia
Gajdy, który jest koneserem dowcipu. Mecenas Włodzimierz Łyczywek też ma coś z moich zbiorów. Zamawiał
u mnie też Ryszard Krauze, organizatorzy Pekao Open,
Północna Izba Gospodarcza, wiele banków itd.
- Proszę nam opowiedzieć najnowszy dowcip, który się panu podoba.
- To coś z moich dowcipów. Przychodzi synek do
dziadka i się pyta: dziadku, jak się za waszych czasów
nazywało przyjazne państwo? A dziadek odpowiada:
Związek Radziecki.
- Jakie jest pana hobby?
- Nie ukrywam, że lubię dobre piwo i wino, a z twardych napojów whisky. To jeśli chodzi o moje skłonności
narodowe. Poza tym lubię sobie pograć w tenisa, co roku
gram w Pekao Open i w turnieju w Pogorzelicy, który
robi Adam Grochulski.
- Gdzie spędza pan urlop?
- Jeżdżę w góry - albo w nasze poniemieckie Sudety,
albo jeszcze dalej. Na Podkarpaciu uprawiam turystykę
konną. Jedną z zalet Szczecina jest to, że można „naszą”
dobrą niemiecką autostradą dojechać do Włoch i Austrii
na narty, z czego też korzystam. Ostatnio byłem w Chorwacji, z której wróciliśmy w ciągu 16 godzin, z czego
ja prowadziłem dwie godziny, a żona - 14. Przyznam
się, że nie jestem dobrym kierowcą - kiedy rozmawiam,
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Tegoroczna Gala Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego połączona była z jubileuszem 20-lecia Koszalińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej. Gala wraz z jubileuszem Izby odbyła się 10 października w Bałtyckim
Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.
- Gratuluję Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jubileuszu oraz osiągnięć w tym dwudziestoletnim okresie - mówił podczas gali Władysław Husejko,
dodając, że również konkurs na nagrodę marszałka województwa zachodniopomorskiego ma swoją tradycję
i jest jednym z najstarszych konkursów gospodarczych
w naszym regionie.
- 20 lat temu grupa przedsiębiorców z Koszalina
musiała mieć wielką odwagę, decydując się na budowę nowej rzeczywistości - wtórował marszałkowi poseł Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w resorcie
ochrony środowiska. - Większość spośród członków
Izby odniosła sukces. Gratuluję i myślę, że wszyscy
powinniśmy wspierać dobre działania izby, gdyż izba
z kolei wspiera przedsiębiorców.
W tegorocznym Konkursie Gospodarczym kapituła
konkursu dopuściła do drugiego etapu 15 z 34 zgłoszonych firm, produktów i usług. Ostatecznie wyłoniła
laureatów w pięciu kategoriach, a także przyznała nagrody specjalne.
W kategorii firma roku triumfowała spółka Eko
Wodrol z Koszalina, która zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i modernizacją urządzeń stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej. Na miano
produktu roku zasłużyło dwóch laureatów. Uznanie kapituły zdobyły pojemniki do farb o pojemności 2,5 l i 5
l, wykonywane przez firmę Plastic Form ze Świdwina.
Równorzędną nagrodę otrzymał system łóżek górnych
dla nowego modelu ciężarówki Scania R - Highline
i Topline, produkowanych przez stargardzką firmę
Klippan Safety Polska. Jako najlepszą usługę roku
kapituła uznała platformę IAI Shop, służącą do prowa-

8

dzenia sklepów internetowych, wykonana przez szczecińską spółkę giełdową IAI SA.
Za inwestycję roku uznano czterogwiazdkowy Hotel AQUARIUS SPA w Kołobrzegu, którego inwestorem jest firma PRO-SAN z Kołobrzegu. Tytuł innowacji roku przypadł w udziale firmie BTC ze Szczecina za
rozwój i promocję zarządzania infrastrukturą informatyczną w firmach i instytucjach państwowych.
Marszałek przyznał także 3 równorzędne nagrody
specjalne w ramach Konkursu na Animatora Regionalnej Przedsiębiorczości 2010. Otrzymali je: Krzysztof
Furmańczyk, prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych
w Stargardzie Szczecińskim, Wiesław Gronkiewicz,
prezes Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz Zbigniew Pluta, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
Część oficjalną gali zakończyło uhonorowanie
Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Złotą
Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego
i okolicznościową statuetką.
W części benefisowej gali „20 lat minęło” przypomniano najważniejsze wydarzenia w historii Izby
i wysłuchano recitalu znanego i lubianego satyryka
Krzysztofa Daukszewicza. Ponadto, na wniosek Rady
i Zarządu KIPH, honorowe złote odznaki Krajowej
Izby Gospodarczej wręczono Janowi Michalikowi, jednemu z pomysłodawców i założycieli KIPH,
pierwszemu jej prezydentowi Robertowi Zwierzchoniewskiemu, aktualnie wiceprezydentowi Izby, od lat
aktywnie działającemu na rzecz samorządu gospodarczego, oraz Zbigniewowi Nowakowi, pomysłodawcy
konkursu Koszaliński Denar, prezydentowi izby kilku
kadencji.
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- Zakończyliście potężny program inwestycyjny o nazwie „Poprawa jakości wody
w Szczecinie”.
- Niewątpliwie najważniejszym elementem
programu było wybudowanie oczyszczalni ścieków Pomorzany. Zaraz za nią plasuje się mniejsza lecz równie ważna oczyszczalnia Zdroje.
Wspólnie unieszkodliwiają one ścieki niemal
z całego Szczecina. W ramach inwestycji powstał
również powiązany z tymi obiektami cały system
kanalizacji. Wszystkie zaplanowane inwestycje
zostały już zrealizowane. Aktualnie trwa okres
usuwania przez wykonawców niewielkich wad
i usterek. Teraz przed nami stoi przygotowanie
ostatecznego rozliczenia finansowego projektu
i raportu końcowego dla Komisji Europejskiej.
- Jak inwestycje te wpłynęły na jakość wody
w naszych kranach?
- Nastąpiła zdecydowana poprawa jakości
wody do picia, pozyskiwanej z naszego podstawowego ujęcia w Miedwiu. Wybudowaliśmy
tam m.in. halę filtracji na złożu węgla aktywnego
wraz z drugim stopniem ozonowania. Znacząco
wpłynęło to na poprawę walorów smakowych
i jakościowych wody.
- Czy oznacza to, że pan prezes pije czasami
wodę bezpośrednio z kranu?
- Tak i zaręczam, że jeżeli chodzi o jej jakość
na samym ujęciu, to nie różni się ona niczym od
wody mineralnej w butelce. Trochę inaczej jest
w niektórych rejonach miasta, gdyż na trasie pomiędzy ujęciem a naszymi kranami znajdują się
jeszcze sieci wodociągowe, które są w nie najlepszym stanie. Nastąpiła zdecydowana zmiana
na lepsze, dzięki temu, że w ramach programu
wybudowaliśmy drugą nitkę magistrali wodociągowej z ujęcia w Miedwiu, co wpływa nie tylko
na poprawę jakości wody, ale przede wszystkim
zapewnia bezpieczeństwo jej dostaw. Kolejną
sprawą jest konieczność dezynfekcji wody w wodociągach przesyłowych o dużej średnicy. Zmieniliśmy technologię i zamiast gazowego chloru
do dezynfekcji wody stosujemy dwutlenek chloru, którego zapach i posmak w wodzie jest znacznie mniej wyczuwalny. Dzięki temu szczecińska
woda jest dzisiaj zdecydowanie smaczniejsza,
niż jeszcze kilka lat temu. Gdy przebywam w innych miastach, próbuję tamtejszej wody i zapewniam, że nasza jest wyjątkowo smaczna.
- Głównym założeniem projektu było osiągnięcie efektu ekologicznego. Czy to się udało?
- Wymierny efekt ekologiczny zapewniają przede wszystkim oczyszczalnie ścieków,
które oczyszczają około 95 proc. wszystkich
nieczystości pochodzących z naszej aglomera-
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cji. Wcześniej większość tych ścieków trafiała
bezpośrednio do Odry. Zrobiliśmy tu więc krok
milowy. Obrazowo wygląda to tak, że dziennie
w Szczecinie oczyszczanych jest 70 tys. metrów
sześciennych ścieków. Jeden beczkowóz wywożący szambo mieści 10 metrów sześciennych.
Tak więc do tej pory dziennie wrzucaliśmy 7 tys.
takich beczek z szambem do Odry. Teraz oczyszczone ścieki trafiając do Odry nie zatruwają już
naszego środowiska.
- Czy tak wielki projekt odbije się na cenach wody?
- Całkowity koszt programu „Poprawa jakości
wody w Szczecinie” to ponad 282 mln euro. 66
proc. tej sumy pochodzi z Funduszu Spójności
Unii Europejskiej. Reszta to wkład własny, na
który zaciągnęliśmy kredyt i w przyszłym roku
rozpoczynamy jego spłatę. Nie chcemy jednak
wprowadzać zbyt gwałtownych podwyżek cen
wody, stąd rozkładamy je w czasie i dlatego po
Nowym Roku zaplanowaliśmy wzrost cen o ok.
10 proc. Podobna podwyżka planowana jest również w kolejnym roku. Docelowo cena za metr
sześcienny wody i ścieków ma wynosić ok. 10
zł. Na wzrost cen wpływ ma nie tylko kredyt.
W związku z nowymi inwestycjami koszty stałe
utrzymania infrastruktury nieznacznie wzrosną.
Dodam jednak, że nieustannie szukamy oszczędności wewnątrz naszej firmy.
- Jakie kolejne inwestycje planuje ZWiK?
- Prowadzimy aktualnie szereg inwestycji
uzupełniających główny projekt. Budujemy sieci kanalizacyjne i wodociągowe w kolejnych
dzielnicach, np. Żydowcach i Kluczu. Chcemy
też uporządkować kanalizację w dzielnicy Żelechowa.
- Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska w trakcie niedawnego pobytu
w Szczecinie nazwała realizację programu
„Poprawa jakości wody w Szczecinie” wzorcowym w skali kraju. Jak rzeczywiście Szczecin wypada pod tym względem na tle innych
miast?
- Przez okres 7 ostatnich lat osiągnęliśmy
naprawdę wiele i nie musimy się dziś wstydzić
tego, że do niedawna surowe ścieki z naszych
domów spływały wprost do Odry. Tymczasem
z realizacją podobnych projektów problem mają
takie aglomeracje jak Warszawa czy Wrocław.
Jeśli do końca roku nie dokończą budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków i nie osiągną wymaganego efektu ekologicznego, zapłacą ogromne kary. Szczecin już nie ma takich obaw.
- Gratulujemy i dziękujemy za rozmowę.
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- Spotykamy się przy ul. Św. Ducha, gdzie ZARR
przeprowadziła się z ul. Stoisława. Co było przyczyną
przeprowadzki?
- W nowej siedzibie mamy możliwości rozwoju oraz
poszerzenia zakresu usług. Dodatkowo dysponujemy
większą powierzchnią i możliwością organizacji spotkań
biznesowych, konferencji, warsztatów. Dysponujemy
dwiema salami konferencyjno-szkoleniowymi na 20 i
30 osób. Ponadto dysponujemy powierzchnią biurową
do wynajęcia dla firm, które chciałyby współdziałać z
ZARR.
- Proszę opowiedzieć o aktualnych zadaniach
Agencji.
- Celem ZARR jest zrównoważony rozwój, a w dzisiejszych czasach to innowacje generują rozwój. My,
jako Regionalna Instytucja Finansująca, realizujemy w
województwie zachodmiopomorskim Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, finansujemy działania
proinnowacyjne w naszym regionie. W ciągu dwóch lat
sfinansowaliśmy ponad 100 dotacji dla małych i średnich
przedsiębiorstw na kwotę powyżej 180 mln zł na działania eksportowe, z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw
i badawczo-rozwojowe.
ZARR opracowała analizę aktywności innowacyjnych w regionie na podstawie realizacji POIG. Przypomnę, że są to środki krajowe, co oznacza, że przedsięwzięcia innowacyjne oceniane są w skali kraju. Wyniki
analizy pokazują niski poziom absorpcji środków na innowacje w naszym województwie. Jest to przedostatnie
miejsce w skali kraju pod względem wartości udzielonych dotacji. Okazuje się, że nasi przedsiębiorcy sięgają
po pieniądze z POIG, ale bardzo ostrożnie - po mniejsze
pieniądze, aniżeli w innych województwach.
- Wynika to chyba z tego, że jest u nas stosunkowo
mało średnich i dużych firm.
- Na pewno tak. Mikroprzedsiębiorstwa z trudnością realizują wielomilionowe działania innowacyjne.
Pamiętajmy, że poziom dotacji może sięgać do 50 mln
euro.
- Które branże najchętniej korzystają z dotacji?
- Przede wszystkim handel i usługi oraz branża informatyczna. Pod względem liczby przedsiębiorców w
branży informatycznej, internetu, multimediów plasujemy się na ósmym miejscu w Polsce. Ale wartość udzielanych dotacji jest niska w porównaniu do liczby firm
informatycznych w innych województwach. Trzecia
branża to produkcja żywności, urządzeń budowlanych,
transportowych i metalowych.
W ramach dotacji z POIG realizowane są w naszym
województwie ciekawe projekty badawcze. Przykładami
są tu np. symulatory pojazdów i jednostek pływających,
specjalistyczne budownictwo, produkcja peletów, telekomunikacja, obiekty specjalistyczne wodociągowe i
kanalizacyjne, integratory systemów informatycznych,
produkcja specjalistycznych szyb. Liczba tego rodzaju
wniosków jest bardzo niewielka w porównaniu z udzie-
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lanymi dotacjami w innych województwach, ale procent
wniosków, które otrzymały dotację, jest bardzo wysoki
(ok. 85%). Nasze instytuty badawcze i przedsiębiorstwa
dobrze przygotowują wnioski. W związku z tym apeluję:
trochę więcej odwagi i chęci!
Zauważyliśmy korelację pomiędzy wartością dotacji, po które sięgają przedsiębiorcy, a liczbą instytutów
badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w danym województwie. Można zatem przyjąć, że działania
województwa powinny być skierowane między innymi
na kreowanie i wspieranie nowych jednostek badawczorozwojowych.
- Przypomnijmy, kto i kiedy będzie mógł ubiegać
się o dotacje w ramach POIG w nadchodzącym roku?
- Nabór wniosków w programie 1.4 (działalność badawczo-rozwojowa) odbędzie się na przełomie marca i
kwietnia oraz we wrześniu. 6.1 (działalność eksportowa)
- to koniec lutego i początek marca, koniec czerwca oraz
koniec października-początek listopada. Działanie 8.1 to
maj, a 8.2 - kwiecień i październik.
- Jakich rad udzieliłaby pani przedsiębiorcom starającym się o dotacje?
- Podpowiem, że największą wiedzę potrzebną do
opracowywania wniosków i o tym, co dzieje się w firmie mają przede wszystkim pracownicy. To oni najlepiej
znają działalność przedsiębiorstwa, najnowsze technologie, możliwości usprawnień oraz np. specyficzny process produkcji lub też opracowują metody implementacji platformy informatycznej. Często mają propozycje
reorganizacji pracy oraz wiedzą, co przyda się firmie
najbardziej.
Warto też wspomnieć, że co prawda dotacje zapewniają finansowanie inwestycji na poziomie 60 proc.,
ale wiele banków wspiera kredytowanie drugiej części
inwestycji na bardzo korzystnych warunkach wynegocjowanych często przez Europejski Bank Inwestycyjny.
- Jaką działalnością zajmie się ZARR po zakończeniu POIG?
- Planujemy pełnić funkcję podmiotu, który będzie
dysponował środkami na rewitalizację Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wspólnie z bankiem BZ
WBK, w ramach projektu Jessica. Dodatkowo planujemy udział w projektach systemowych oraz międzynarodowych. Oferujemy sale konferencyjne, organizację
przedsięwzięć biznesowych, promocję województwa,
usługi przechowywania dokumentów. Posiadamy w
pełni wyposażone pomieszczenia archiwizacyjne oraz
szkoleniowe.
- Czego należy życzyć Agencji na nadchodzący
rok?
- Rozwoju, wielu atrakcyjnych partnerstw i zysków!
Ja natomiast życzę wszystkim czytelnikom „Świata
Biznesu” realizacji swoich planów, rozwoju, innowacyjności, a prywatnie: szczęścia, spokoju i uśmiechu na co
dzień.
- Dziękuję za rozmowę.
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Czym jest JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE została powołana do życia w 2007
r. przez Komisję Europejską i
Europejski Bank Inwestycyjny.
Ideą inicjatywy JEREMIE jest
podnoszenie konkurencyjności
gospodarki europejskiej na rynku
światowym poprzez zapewnienie podmiotom z sektora MSP
sprawnego i elastycznego systemu finansowania ich działalności
i rozwoju.
JEREMIE (Joint European Resources for Micro-toMedium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MSP)
jest specyficzną formą delegowania zadań związanych z dystrybucją unijnych środków przeznaczonych na instrumenty
inżynierii finansowej na zewnątrz.
JEREMIE to mechanizm polegający na:
• wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie
działalności;
• dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom
nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by
otrzymać kredyty bankowe;
• odnawialnym, a nie dotacyjnym wsparciu instrumentów
finansowych;
• zwiększeniu absorpcji środków
unijnych oraz efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju
MSP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
Początki JEREMIE w województwie zachodniopomorskim
Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w Polsce przez Instytucje Zarządzające na poziome województw, za pomocą
regionalnych Funduszy Powierniczych JEREMIE. Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował się na
wdrożenie JEREMIE na poziomie regionalnym w lipcu 2009
roku. Dwa miesiące później, dnia 29 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca Województwa Zachodniopomorskiego
na podstawie zawartej umowy powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizuje przedsięwzięcie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój
instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy
JEREMIE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Na projekt przeznaczono 280 mln zł.
Misja inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim
Wdrożenie inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim ma na celu przede wszystkim pomoc
w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Pomorza Zachodniego, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Instrumenty
finansowe wspierane w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE pojawiają się tam, gdzie
tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub wymaga
spełnienia dodatkowych warunków, trudnych do realizacji
przez te firmy.
Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE
• zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego
MSP poprzez szeroki wachlarz instrumentów
		 finansowych: kredyty i pożyczki;

• korzystniejsze warunki finansowania sektora MSP;
• elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać
nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców,
np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla
nowo powstałych firm (start-up).
Kto może otrzymać wsparcie
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające
na terenie województwa zachodniopomorskiego;
• podmioty rozpoczynające działalność, w tym również
absolwenci;
• podmioty nieposiadające historii kredytowej
ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Na jaką działalność przedsiębiorca może uzyskać kredyt lub pożyczkę
Kredyt lub pożyczka może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w szczególności na:
• realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
lub technologicznych
• zakup maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup
środków transportu bezpośrednio związanych z celem
realizowanego przedsięwzięcia
• budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności
surowców i energii
• informatyzację i dostosowanie przedsiębiorstwa do
standardów i norm krajowych i unijnych
• tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju
przedsiębiorstwa
Aby otrzymać pożyczkę
Wystarczy udać się do jednego z Funduszy Pożyczkowych i złożyć wniosek o pożyczkę. Lista funduszy udzielających pożyczek dla MSP:
1. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp z.o.o.
2. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
3. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Aby otrzymać zabezpieczenie kredytu
Należy udać się do banku współpracującego z jednym z
Funduszy Poręczeniowych (lista banków współpracujących
z funduszem znajduje się na stronie internetowej danego
funduszu) i złożyć dwa wnioski: o kredyt oraz o udzielenie
poręczenia. Lista Funduszy Poręczeniowych udzielających
zabezpieczenia kredytu dla MSP:
1. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
2. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie
Szczecińskim Sp. z o.o.
3. Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta
Szczecina Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
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- Pani dyrektor, w ostatnim czasie wiele banków
wzmocniło swoje działania w zakresie pozyskiwania
klientów zainteresowanych kontem osobistym. Dlaczego warto właśnie w Banku BGŻ otworzyć takie konto?
- Bank BGŻ ma stabilną pozycję rynkową
i oferuje nowoczesne produkty w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Naszą siłą są profesjonalni pracownicy, którzy stawiają na wysoką jakość współpracy z klientami. To
nie przypadek, że w tegorocznym rankingu Przyjazny Bank
„Newsweeka”, Bank BGŻ zajął wysokie szóste miejsce na
24 banki oceniane w rankingu. To efekt pracy realizowanego przez bank programu „Po Pierwsze Klient”. Rozwijamy
sieć placówek, by być jak najbliżej klienta. Obecnie mamy
ich blisko 360. W ubiegłym roku nasza sieć wzbogaciła się
o 38 nowych placówek, natomiast w bieżącym powstały
kolejne 54 nowe oddziały, z tego w naszym zachodniopomorskim regionie 4 placówki: w Policach, Gryfinie oraz
Sławnie, a od listopada także w Świnoujściu.
Dążymy do tego, by nasze produkty były nowoczesne
i konkurencyjne. Przykładem tego jest wysoko oceniana
przez rankingi rynkowe karta kredytowa lub zupełnie nowa
propozycja dla klientów detalicznych - Konto z Podwyżką.
- Na czym polega unikalność tej nowo wprowadzonej oferty?
- Na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań klientów
przygotowaliśmy nowoczesne rozwiązanie - Konto z Podwyżką. Jest to bezpłatnie prowadzony rachunek, który dzięki specjalnemu programowi umożliwia nagradzanie klienta
premią, uzależnioną od wysokości wpływów na konto
w każdym miesiącu.
- Wspomniała pani o specjalnym programie, o co
chodzi?
Tak. Otóż Konto z Podwyżką składa się z Konta PLUS
oraz Programu Premiowego „Podwyżka”. Konto PLUS
przeznaczone jest do prowadzenia rozliczeń i gromadzenia
oszczędności jako podstawowe konto dla klientów posiadają-
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cych stały dochód z tytułu wynagrodzenia lub innych świadczeń związanych z pracą, emerytury bądź renty. Natomiast
w ramach Programu „Podwyżka” Bank BGŻ nagradza
klientów właśnie za przelewanie wynagrodzenia. Jest to
premia w wysokości 1% kwoty wpływu na rachunek w
każdym miesiącu. Maksymalna kwota to 50 zł w jednym
cyklu prowizyjnym, czyli do 600 zł rocznie.
- Jakie inne korzyści dla klienta, oprócz już
wspomnianych, wynikają z posiadania Konta
z Podwyżką?
- Posiadacz rachunku może korzystać ze wszystkich
bankomatów w Polsce za darmo, a także bezpłatnie wykonywać przelewy krajowe przez Internet. Do konta wydawana jest karta Debit MasterCard z chipem, która oprócz
podstawowej funkcji płatniczej i bankomatowej, umożliwia
pobieranie gotówki w ramach usługi cash back oraz doładowanie telefonu komórkowego. Dodatkowo posiadacz
rachunku osobistego w Banku BGŻ ma możliwość korzystania z elastycznego i wygodnego limitu kredytowego w
koncie, atrakcyjnie oprocentowanego Konta oszczędnościowego Eskalacja oraz z Pakietu Zdrowotnego zapewniającego prywatną opiekę medyczną w ponad 600 placówkach medycznych.
- Oprócz wprowadzenia nowego produktu Bank
BGŻ dokonał zmian w dotychczasowej ofercie. Czego
one dotyczą?
- Zupełnie nowym rozwiązaniem w oferowanych już
kontach jest możliwość obniżenia lub całkowitego zniesienia miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku. Obniżenie
opłaty o 50% lub 100% uzależnione jest od wysokości średniomiesięcznego salda na rachunku. Ponadto bank nie pobiera opłaty za dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej, a także obniżył kwotę transakcji bezgotówkowych,
które umożliwiają klientowi zwolnienie z opłaty za kartę.
- Dziękujemy za rozmowę.
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- Reprezentuje pani instytucję, która od wielu
lat wspomaga rozwój MSP w naszym regionie i w
Polsce. Obecnie bardzo dużo się mówi o wspieraniu
innowacyjności, a co z tego w praktyce wynika dla
MSP?
- Rzeczywiście, Polska Fundacja Przedsiębiorczości
wspiera przedsiębiorców od 1997 roku, począwszy od
konwencjonalnych instrumentów pomocy takich jak
szkolenia, doradztwo, poprzez wsparcie finansowe w
formie pożyczek i poręczeń, kończąc na instrumentach
podwyższonego ryzyka służących finansowaniu innowacyjnych projektów – funduszu zalążkowym POMERANUS SEED, sieci aniołów biznesu AMBER oraz
właśnie Projekcie JOSEFIN (Joint SME Finance for
Innovation)
- No właśnie, wymieniła pani projekty funduszu
podwyższonego ryzyka oraz sieci aniołów biznesu,
znane już na rynku i wspierające przede wszystkim
innowacyjne przedsięwzięcia. A na czym polega
wsparcie w ramach Projektu JOSEFIN?
- Projekt realizowany jest przez 23 partnerów z 7
krajów basenu Morza Bałtyckiego, tj. Niemcy (Brandenburgia, Berlin, Meklemburgia Pomorze Przednie),
Polskę (woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję
(region Dalarna) i Norwegię (Oslo, region Akershus).
Są to różne instytucje otoczenia biznesu, centra przedsiębiorczości oraz władze regionalne. Region zachodniopomorski w projekcie reprezentuje właśnie Polska
Fundacja Przedsiębiorczości. Górnolotnie rzecz ujmując głównym celem projektu jest wsparcie wdrożenia
Strategii Lizbońskiej poprzez inwestycje w infrastrukturę innowacyjną w krajach Morza Bałtyckiego.
A bardziej przyziemnie, Projekt JOSEFIN to pilotażowe działanie bazujące na kompilacji stosowanych już
u nas rozwiązań dla MSP, jednakże wzbogacony o elementy coachingu i internacjonalizacji. Co to oznacza w
prostych słowach dla przedsiębiorców? Otóż, przedsiębiorcy mający innowacyjne przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym, np. pomysły uwzględniające
wejście na rynki zagraniczne, transfer niestosowanej do
tej pory technologii, mogą liczyć na wsparcie w ramach
dwóch instrumentów: coachingu oraz instrumentów regwarancyjnych.
- A co to dalej oznacza?
- Rzeczywiście, pojęcie coachingu nie jest jeszcze
u nas znane. Mnie najbardziej odpowiada podejście,
w którym coaching jest po prostu dobrym zarządzaniem
przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
Inaczej rzecz ujmując, coaching jest partnerską relacją,
w której osoba coacha wspiera przedsiębiorcę w osiągnięciu określonych rezultatów. W projekcie JOSEFIN, każdy z 23 partnerów stawia do dyspozycji przedsiębiorców
bazę sprawdzonych, wyselekcjonowanych coachów/
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doradców, którzy znakomicie orientują się w sprawach
biznesowych poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
Zakładamy, że w praktyce zadania zaangażowanych
w projekcie coachów będą polegały na świadczeniu
usług w zakresie:
- pomocy w określeniu czy rozwiązanie ma charakter
innowacyjny oraz czy nie naruszy praw osób trzecich,
- pomocy przy sprawdzeniu możliwości, ocenie ryzyka oraz przygotowania etapów wejścia na rynki
międzynarodowe,
- pomocy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych
(firm, ośrodków badawczych) poprzez sieć EEN
oraz JOSEFIN,
- pomocy przy ocenie ekonomicznych i finansowych
możliwości projektu.
- A instrumenty regwarancyjne?
- Jeśli chodzi o instrumenty regwarancyjne, to jest to
nic innego jak ułatwianie MSP dostępu do finansowania. Projekt przewiduje wdrożenie produktu finansowego, który obniżyłby ryzyko instytucji finansujących (np.
funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych,
banków) i zwiększył ich skłonność do udzielenia wsparcia na innowacyjne przedsięwzięcia.
Obniżenie ryzyka instytucji finansujących byłoby
możliwe poprzez uzyskanie na ten cel regwarancji, np.
EFI (Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) oraz w
wyniku usługi coachingu, co dodatkowo podnosiłoby
prawdopodobieństwo sukcesu danego przedsięwzięcia.
- To są założenia, a jak i kto może ubiegać się
o takie wsparcie?
- Do zadań Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
należy nabór innowacyjnych, międzynarodowych
przedsięwzięć z województwa zachodniopomorskiego.
Ponadto, fundacja będzie aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla tych przedsięwzięć.
Tym samym, mikro, mali i średni przedsiębiorcy
realizujący lub zamierzający realizować innowacyjne
przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym, przy
czym innowacyjność rozumiana jest bardzo szeroko,
zarówno na poziomie danej firmy, jak i na poziomie
światowym, są docelowymi adresatami Projektu JOSEFIN. Obecnie rozpoczęliśmy nabór przedsiębiorstw
zainteresowanych udziałem w projekcie. Informacje
na ten temat dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.pfp.com.pl. Co ważne, coaching oraz działania w zakresie ułatwiania dostępu do finansowania
innowacyjnych MSP są w okresie projektu bezpłatne,
a ponieważ projekt trwa do końca 2011 roku, warto się
pospieszyć.
Serdecznie zachęcamy przedsiębiorców do współpracy.
- Dziękujemy za rozmowę.
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- Jakie usługi świadczy kierowana przez
pana firma?
- Zajmujemy się przede wszystkim kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych w części
dotyczącej źródeł finansowania. Ponadto świadczymy usługi w usprawnianiu procesów wpływających na poprawę płynności firmy, optymalizując
tym samym bieżącą działalność firmy. Dobieramy
instrumenty finansowe wraz z ich pozyskaniem
dla firm, które realizują inwestycję w toku swojej
obecnej działalności, jak również przygotowujemy projekty oparte o spółki celowe - tworzone na
czas realizacji określonego projektu.
Przygotowujemy też procedury prawne. Staramy się, we wstępnej fazie realizacji projektu
przewidzieć elementy formalno-prawne, które
będą miały istotne znaczenie zarówno w trakcie
realizacji inwestycji, jak i przy jej finalizacji oraz
w późniejszej działalności operacyjnej firmy.
Obok kwestii związanych z pozyskiwaniem
alternatywnych źródeł finansowania zajmujemy
się również sprawami podatkowymi. Dobór odpowiednich instrumentów finansowych jest bardzo ważnym elementem wstępnej oceny projektu.
Ponadto prowadzimy szereg procesów niestandardowych, jak np. wyceny spółek, badanie
spółek z udziałem biegłego rewidenta, programy
naprawcze oraz programy restrukturyzacyjne.
Uważam, że dziś doradca biznesowy powinien
mieć wszechstronną wiedzę z dziedziny finansów
i bankowości, kodeksu spółek handlowych, rachunkowości i prawa pracy oraz prawa cywilnego
i gospodarczego. Ponadto, aby dobrze wykonywać swoją pracę, powinien umieć współpracować
z ekspertami z poszczególnych dziedzin.
Dochody uzyskiwane z naszej działalności są
związane ze skutecznością naszego działania, bowiem sukces doradcy zależy od sukcesu naszego
klienta.
- Uważa pan więc, że nie można dziś efektywnie działać na rynku bez wsparcia doradcy
biznesowego?
- Istnieją firmy, które stać na to, aby stworzyć
i utrzymywać własny pion finansowy i teoretycznie nie potrzebują one doradców zewnętrznych.
Wiem jednak z praktyki, że osoba, która patrzy
na firmę z boku, może wnieść wiele nowego i
bardziej obiektywnego do oceny planowanych
projektów.
Na współczesnym rynku nie brakuje firm, które działają jak bajkowe Zosie-Samosie. Ale taka
metoda sprawdza się jedynie do pewnego okresu,
to jest do osiągnięcia pewnej - granicznej wielkości stworzonej firmy. Niestety, coraz więcej jest
takich firm, które przy przekroczeniu wspomnia-

16

nej bariery zaczynają popełniać błędy. W konsekwencji zaczynają się pojawiać problemy i wtedy
dopiero zwracają się do nas z prośbą o pomoc.
- Wysyłają taki swoisty sygnał SOS.
- Zgadza się. Ale to, czy można firmie pomóc,
zależy od tego, jak długo była ona w złej sytuacji i na jakie problemy napotyka. Niestety, nie
wszystko można jednoznacznie naprawić bez poniesienia mniej lub bardziej istotnych strat.
- Z jakich źródeł finansowania inwestycji
najczęściej korzystają przedsiębiorcy?
- Analizując źródła finansowania zewnętrznego bierzemy przede wszystkim pod uwagę trzy
elementy. Pierwszym jest bliższe przyjrzenie się
dostępnym funduszom rządowym, które są dystrybuowane przez takie banki jak BGK, BGŻ,
BOŚ lub poszczególne agencje rządowe. Umożliwiają one wsparcie klienta w sposób preferencyjny. Drugim elementem naszych poszukiwań są
coraz trudniej dostępne fundusze Unii Europejskiej. Dopiero trzecim krokiem jest poszukiwanie
„optymalnych” kredytów komercyjnych. Na krajowym rynku są dostępne usługi wielu banków.
Jeśli jednak patrzeć realnie, to wiele z nich unika
dziś ryzyka kredytowego. W praktyce projekty
powyżej 10 mln zł realizuje aktualnie jedynie kilka banków w regionie.
- Przez wiele lat pracował pan w bankowości. To doświadczenie pomaga zapewne w prowadzeniu firmy doradczej?
- Tak, to prawda, miałem przyjemność pracować w największych polskich bankach, w których
spędziłem 16 lat. Miałem szczęście, że byłem
związany z bankami korporacyjnymi takimi jak
np. Bank Handlowy w Warszawie.
Mankamentem występującym w naszej branży
doradczej jest to, że od osób prowadzących tego
typu działalność nie wymaga się potwierdzenia
kwalifikacji poprzez certyfikację, jak to bywa w
innych zawodach, np. u maklerów czy doradców
podatkowych.
- Zdarza się więc, że szukając doradcy, można trafić do osób niekompetentnych.
- Tak. Wiele firm w naszej branży jest firmami
„teczkowymi”, które swoje biura mają w samochodach. Czy to jest dobre, czy złe - nie oceniam.
Większości spraw nie da się jednak załatwić
w trakcie lunchu w restauracji. Nasi klienci cenią
sobie zaufanie, szczelność informacji oraz przede
wszystkim skuteczność w działaniu. W ArtCapital zapewniamy wysokie standardy po to, by spełnić oczekiwania naszych klientów.
- Dziękujemy za rozmowę.
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- W tytule naszej poprzedniej rozmowy,
opublikowanej w majowo-czerwcowym numerze „Świata Biznesu”, zawarliśmy stwierdzenie o potrzebie lobbingu. Tymczasem w dość
powszechnym odczuciu lobbing postrzegany
jest jako zajęcie niegodne, na pograniczu prawa, bądź nawet bezprawne.
- Obowiązująca ustawa o działalności lobbingowej stanowi, że jest nią każde działanie
prowadzone metodami prawnie dozwolonymi,
zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Nagłośnione przez media przypadki pachnących
korupcją prób tworzenia społecznie szkodliwych
przepisów, korzystnych jedynie dla określonych
grup bądź pojedynczych osób, to żaden lobbing,
lecz celowe i nieetyczne wykorzystywanie swojej
pozycji, stanowiska bądź znajomości dla interesu
całkowicie prywatnego.
- Jakie sprawy - z punktu widzenia spedytora - wymagają obecnie szczególnie intensywnej
działalności lobbingowej?
- Wielkim utrudnieniem dla każdej firmy spedytorskiej działającej na międzynarodowym rynku jest niezgodność wielu polskich przepisów
z normami europejskimi. Często przepisy „made
in Poland” w istotnych szczegółach odbiegają od
zaleceń zapisanych w dyrektywach unijnych. Nie
ograniczamy się oczywiście do narzekania, lecz
w ramach lobbingu, razem z innymi zainteresowanymi, proponujemy stosowne zmiany w przepisach. Przykładem może być działalność Rady
Interesantów Portu Szczecin, skupiającej kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzących aktywną
działalność gospodarczą na terenie szczecińskiego portu.
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- O co zabiega to gremium?
- Podstawowym tematem integrującym środowisko jest niezgodność krajowych przepisów dotyczących podatku VAT z dyrektywami unijnymi.
Nie wchodząc w szczegóły powiem, że obowiązujące od stycznia 2008 roku stawki tego podatku
nie uwzględniają jasno i klarownie usług związanych z obsługą ładunków w portach. W ustawie
jest mowa o statkach, nic i ładunkach. Tak jakby
tworzący je nie wiedzieli, czemu służą porty.
- Zabieganie o uporządkowanie przepisów
dotyczących podatku VAT to zapewne niejedyny temat wymagający lobbingu.
- Takich spraw, za uporządkowaniem których
lobbujemy w różnych gremiach, jest wiele. Choćby kwestia czasu obowiązującego szkolenia przewoźników. Zgodnie z przepisami unijnymi godzina szkolenia to 45 minut, w Polsce - 60 minut.
W przypadku kursu zaprogramowanego na 200
godzin - znaczna różnica.
Zabiegamy także o ujednolicenie tematu przedstawicieli podatkowych. Podczas gdy
w innych krajach Unii Europejskiej mogą nimi
być spedytorzy lub agencje celne, obowiązujące
w Polsce nieprecyzyjne przepisy zmuszają nieunijne podmioty do tworzenia własnej obsługi, co
poważnie utrudnia procedurę obrotu towarowego.
- Jak dalece skuteczny jest ten lobbing?
- Zależy to także od siły naszego głosu. Do
tworzenia bądź zmian określonych przepisów łatwiej przekonać decydentów lobbując w zorganizowanych strukturach niż indywidualnie. Takich
jak Rada Interesantów Portu Szczecin, Polska
Izba Spedycji i Logistyki czy Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
- Dotąd mówiliśmy o poprawianiu obowiązujących przepisów. Ale lobbing to przede
wszystkim zabieganie o tworzenie dobrego
prawa.
- Niedawno miałam okazję uczestniczenia
w berlińskim spotkaniu przedsiębiorców zainteresowanych przyszłym funkcjonowaniem na terenie budowanego tam teraz wielkiego lotniska
Berlin Brandenburg International z reprezentantem niemieckiego ministerstwa. Przedstawiciel
ministerstwa zapoznał zebranych z przygotowywanymi w jego resorcie projektami mających
obowiązywać tam przepisów, odpowiadał na liczne pytania, pilnie notował zgłaszane uwagi i propozycje. Wszystko po to, by konieczne korekty
przepisów dokonywać jeszcze przed ich ustanowieniem, a nie w trakcie obowiązywania. Marzy
mi się, by taki lobbing stał się w Polsce obowiązującą procedurą legislacyjną.
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- Panie prezesie, czym jest instrument finansowy JEREMIE?
- JEREMIE to Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, w tłumaczeniu wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, a mówiąc prościej - pozadotacyjne wsparcie dla firm. Wsparcie tym korzystniejsze,
że finansowanie inwestycji będzie znacznie tańsze
i możliwe dla firm, które do tej pory nie mogły, z różnych powodów, pozwolić sobie na używanie dźwigni
finansowej w postaci kredytów poręczanych przez
instytucję do tego powołaną. JEREMIE polega na
reporęczaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
poręczenia udzielanego firmie przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.
- Jakie firmy mogą korzystać z JEREMIE?
- Generalnie firmy zarejestrowane lub prowadzące
działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego - przede wszystkim mikro, małe i średnie
firmy nieposiadające historii kredytowej. Firmy, które
nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń na kredytowanie zaplanowanych inwestycji lub takie, które
nie chcą, z rożnych powodów, blokować hipoteki.
JEREMIE jest szansą dla firm Pomorza Zachodniego,
szczególnie dla firm młodych do 2 lat, tzw. start upów, firm innowacyjnych, tworzących nowe miejsca
pracy.
- Jakie są zasady i procedury?
- Maksymalna wielkość poręczenia to 500 tysięcy
złotych, zabezpieczamy poręczeniem do 70 procent
kwoty kredytu. Aby poręczyć wyższą kwotę możliwe jest współporęczenie kredytu z innym funduszem. Maksymalny okres poręczenia to 66 miesięcy.
W ramach JEREMIE poręczamy kredyty i pożyczki,
które przyczyniają się do rozwoju firmy, w szczególności finansowania inwestycji polegających m.in. na
zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - handlowych, tworzeniu nowych miejsc pracy,
wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
- Od kiedy przedsiębiorcy województwa zachodniopomorskiego mogą korzystać z JEREMIE?
- 5 października na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie podpisaliśmy, w obecności marszałka województwa zachodniopomorskiego, umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest menadżerem funduszu JEREMIE, my zaś jesteśmy pośrednikiem finansowym. 12 października rozpoczęliśmy
realizowanie strategii sprzedażowej i marketingowej
JEREMIE. Naszymi partnerami są banki działające na terenie województwa zachodniopomorskiego

i współpracujące z naszym funduszem. Jeżeli przedsiębiorca przeczyta ten wywiad i będzie zainteresowany poręczeniem w ramach inicjatywy JEREMIE,
to jesteśmy do dyspozycji, służymy wszelką pomocą
i doradztwem w tym zakresie. Naszymi partnerami są
banki, które są zawsze najbliżej klienta. Współpracujemy obecnie z PKO BP, PEKAO SA, BOŚ, GBS
BANK. W ciągu najbliższych 2 miesięcy nasza oferta
JEREMIE obecna będzie w kolejnych bankach - zainteresowanie współpracą zadeklarowały BGŻ, BPH,
Getin Bank i Kredyt Bank.
- Jesteśmy jednym z niewielu województw, które korzystają z możliwości JEREMIE, czy to powód do zadowolenia?
- Kiedy w 1998 roku pojawiły się pierwsze informacje i przymiarki związane z przekonaniem
naszego województwa do zaangażowania środków
w inicjatywę JEREMIE, to było wiele wątpliwości.
Po dyskusjach i zmianach koncepcji udało się wspólnie wypracować takie zasady, które są korzystne, i
dla przedsiębiorców, i dla pośredników finansowych.
Wydaje mi się, że jest to powód do dumy, że województwo zachodniopomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego korzysta z tak nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej jak JEREMIE.
To była dobra decyzja. Mam nadzieję, że zachodniopomorscy przedsiębiorcy również to docenią.
- W jaki sposób docieracie z informacją o JEREMIE do przedsiębiorców?
- Uruchomiliśmy specjalną infolinię, przeszkoliliśmy 100 doradców bankowych mających bezpośredni kontakt z klientem biznesowym, wyprodukowaliśmy ulotki, plakaty i niezbędne gadżety. Prowadzimy
intensywną kampanię w rozgłośniach radiowych
– PR Szczecin i PR Koszalin, w gazetach oraz wydawnictwach branżowych. Współpracujemy z Północną Izbą Gospodarczą, największym samorządem
gospodarczym w Polsce a także z ZARR i Urzędem
Marszałkowskim.
- Jakie będą korzyści dla przedsiębiorców?
- Niskie koszty uzyskania poręczenia - nawet 80%
taniej niż w przypadku innych poręczeń dostępnych
na rynku finansowym. Uproszczona procedura, indywidualna opieka naszych doradców, szybkie decyzje
nawet już w ciągu 24 godzin oraz efektywnie niższe
koszty kredytu. Pozwoli to zachodniopomorskim firmom zwiększyć konkurencyjność, a tym samym osiągać większe zyski. Planujemy w ciągu 2 lat udzielić
wsparcia 200 firmom z naszego województwa, dla
nich jest do dyspozycji 39 milionów złotych.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: WJ
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Spełniając oczekiwania swych bardzo wymagających klientów, działająca od 1 grudnia 1992
roku położona w Nowym Czarnowie pralnia, należąca do niemieckiej Grupy Fliegel Textilservice, od samego początku z powodzeniem świadczy usługi głównie dla niemieckich i polskich
hoteli wyższej kategorii.
Spółka Fliegel Textilservice, rozpoczynająca
przed 18 laty działalność z 24-osobowym personelem, dziś zatrudnia w Nowym Czarnowie 450
pracowników, głównie kobiety. Aby podołać zleceniom, praca odbywa się tu na trzy zmiany, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Początkowa
zdolność produkcyjna pralni wynosiła około 10 ton
na dobę. Obecna, rzędu 70 ton na dobę, a także te-
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goroczny przerób, szacowany na około 16 tysięcy
ton, sytuują ją w grupie największych i najnowocześniejszych pralni w Europie. W 2006 do Grupy
Fliegel dołączyła świadcząca szeroką gamę usług
pralniczych Spółka Albatros Sp.zo.o.Sp.k.
Pranie odbywa się w sterowanych komputerowo
maszynach pralniczych, przy bezwzględnym przestrzeganiu wymaganych parametrów jakościowych
i warunków technologicznych, z zastosowaniem
środków piorących wyłącznie renomowanych producentów - firm Ecolab i Burnus Hychem. Idealnie
wyprane, wymaglowane i wyprasowane - pościel,
obrusy, ręczniki, szlafroki kąpielowe i ubiory personelu hotelowego - dostarczane są zleceniodawcom w 24 godziny od odbioru brudnych.
Klientów, po obu stronach granicy, od Wismaru po Kołobrzeg, przybywa z roku na rok. Pralnia,
wchodząca w skład grupy kapitałowej Fliegel,
obecnie świadczy usługi dla około 100 hoteli,
w tym prestiżowych berlińskich hoteli pięciogwiazdkowych, m.in.. Adlon, Kempinski, Inter
Continental, Schweizerhof Pullman, Grand Hyatt,
Westin Grand.
Stało się to możliwe dzięki nieustannej modernizacji i konsekwentnej rozbudowie przedsiębiorstwa, systematycznemu wzrostowi zatrudnienia,
doskonaleniu logistyki oraz modelowej współpracy
w ramach grupy kapitałowej Fliegel.
Od końca 2007 roku Grupa Fliegel jest także
właścicielem zatrudniającego 130 pracowników,
funkcjonującego od 125 lat zakładu pralniczego
w Lipsku. Obsługuje on hotele usytuowane w południowej części Niemiec, w tym w Dreźnie, Lipsku,
Chemnitz, ale także w Magdeburgu, Poczdamie,
Berlinie, stwarzając przy tym dla Nowego Czar-

listopad - grudzień 2010

nowa możliwość kooperacji w przypadku sytuacji
awaryjnych. Centralny magazyn przeładunkowy w
Berlinie usprawnia z kolei odbiór i dostawy ładunków. Przewozy na trasie Berlin - pralnia - Berlin
dokonywane są specjalistycznymi pojazdami pralni, między niemieckimi hotelami a magazynem specjalistycznym taborem miejscowym.
Aby poprawić komfort działalności, a przede
wszystkim podołać szybko rosnącym zleceniom,
spółka Fliegel Textilservice nawet w ostatnich kryzysowych latach nie osłabiła tempa dokonywanych
inwestycji i rozwoju.
W roku 2008, na rok wcześniej zakupionej sąsiedniej działce o powierzchni 6200 mkw. wybudowano elegancki parking dla pojazdów ciężarowych
i samochodów pracowników pralni oraz urządzono
zakładową stację paliw. Dzięki położeniu drugiej nitki energetycznej pralnia uzyskała możliwość dostawy prądu z dwóch niezależnych źródeł.
Na przełomie 2009 i 2010 r. aż o 1600 mkw.
powiększono powierzchnię hali produkcyjnomagazynowej oraz rozpoczęto budowę budynku
z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników
i dwoma salami konferencyjnymi. Koszt tych inwestycji budowlanych to około 4 milionów złotych.
Dokonano również wymiany wyeksploatowanego
już taboru samochodowego. Cztery nowe ciągniki siodłowe marki Mercedes i sześć naczep marki
Spier po utworzeniu magazynu przeładunkowego
w Berlinie z powodzeniem zastąpiło znacznie liczniejszą dotychczasową flotę mniejszych pojazdów.
Pod względem wartości realizowanych inwestycji rekordowym jest rok bieżący. Za ponad
2 miliony euro zakupiono i zamontowano w nowo
zbudowanych pomieszczeniach produkcyjnych
supernowoczesne maszyny i urządzenia: pralnicę
tunelową i maszyny do składania ręczników firmy
Jensen, maszynę do sortowania wraz z magazynowym systemem workowym, umożliwiającym załadunek poszczególnych partii bielizny hotelowej
bezpośrednio do komór pralniczych oraz magle
- trójwałowy i jednowałowy - marki Kannegieser.
- To nie koniec naszych inwestycji - informują
dyrektorzy Romuald Sikora i Daniel Tarczyński,
- W bliskiej przyszłości zamierzamy rozpocząć budowę własnej oczyszczalni ścieków. Z tym przedsięwzięciem wiąże się także koncepcja budowy
nowego budynku techniczno-magazynowego oraz
myjni samochodów. Funkcjonujący obecnie maga-
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zyn środków piorących i myjnia zostaną przystosowane do prania chemicznego i garderoby.
Zapowiadana przez dyrektorów budowa oczyszczalni ścieków to kolejne przedsięwzięcie Fliegel
Textilservice służące ochronie środowiska naturalnego oraz zabezpieczeniu procesów produkcyjnych. Wcześniej, w celu zredukowania ryzyka
braku dostaw energii, a także celem zabezpieczenia
ciągłości produkcji zbudowano dwie własne studnie głębinowe oraz stację uzdatniania wody. Uruchomiono także wytwornicę pary zapewniającą zaspokojenie połowy potrzeb produkcji w przypadku

przerw w otrzymywaniu jej z elektrowni. Poprawę
stopnia bezpieczeństwa uzyskano także dzięki stworzeniu możliwości dostawy prądu dwoma nitkami,
z dwóch niezależnych źródeł.
Inwestycje sporo kosztują. Są jednak niezbędne, by spółka, przebojem rozszerzająca
grono swych wymagających klientów, mogła
dziś i w przyszłości spełniać obowiązujące w niej
żelazne zasady dotyczące jakości świadczonych
usług, rzetelności i terminowości ich wykonania.
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Fot. archiwum

1 października br. w teatrze „Pleciuga” portowcy i ich goście uroczyście świętowali 60. rocznicę
polskiej administracji w portach w Szczecinie i Świnoujściu.
Mówiąc o historii portów Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
mówił o trudnych latach powojennych, kiedy w porcie
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w Szczecinie funkcjonowała zarządzana przez władze
radzieckie specjalna strefa tranzytowa, co w znacznym stopniu opóźniło rozwój portu. Prezes wspomniał
także o przemianach, które stały się udziałem portów
w Szczecinie i Świnoujściu w procesie przekształceń
z portów masowych w uniwersalne organizmy portowe.
Mówiąc o przyszłości Jarosław Siergiej wspomniał
o nakładach inwestycyjnych, które w najbliższych pięciu latach osiągną poziom ok. 694 mln zł, stawiając
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
w rzędzie największych inwestorów w regionie.
W uroczystości udział wzięła wiceminister infrastruktury Anna Wypych-Namiotko, która składając
życzenia portowcom, porównała budowę portu zewnętrznego w Świnoujściu do tak wielkich i ważnych
zadań w polskiej gospodarce morskiej jak budowa portu w Gdyni czy Portu Północnego w Gdańsku.
Wojewoda Marcin Zydorowicz mówiąc o gazociągu Nord Stream stwierdził, że nie ma zgody władz
naszego kraju na przeprowadzenie tej inwestycji
w sposób, który w jakikolwiek sposób ograniczy dostępność do portu w Świnoujściu lub utrudni jego rozwój w przyszłości.
Jubileusz był okazją do uhonorowania byłych
i obecnych pracowników portów odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
(w)
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Fot. archiwum

25 października w Międzyzdrojach odbyło się
ostatnie w mijającej kadencji posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. W trakcie
konwentu Tadeusz Tomasik, nowy dynamiczny

listopad - grudzień 2010

Fot. E. Filipowicz

W październiku do Kłajpedy zawitała delegacja z Pomorza Zachodniego, która zapoznała się z możliwościami przeładunkowymi
portu Kłajpeda, oraz rozmawiała o projekcie
połączenia promowego Świnoujście - Kłajpeda.
Uczestnik wizyty, Jerzy Wójtowicz, prezes
C.Hartwig w Szczecinie wysoko ocenia funkcjonowanie portu kłajpedzkiego: - Wrażenie robi
asymilacja miasta z portem. Port jest równorzędnym partnerem miasta. Silne jest też morskie lobby w parlamencie litewskim, dzięki czemu port
ma wysoką rangę nadaną mu przez struktury
państwowe.
Dodajmy, że roczne obroty portu w Kłajpedzie wynoszą ok. 30 mln ton przeładunków, czyli
tyle ile obroty wszystkich polskich portów morskich. Zdaniem Wiesława Wierzchosia, konsula honorowego Litwy w Szczecinie, w porcie
kłajpedzkim zachwyca doskonała infrastruktura
oraz wysoka kultura biznesu, dzięki której spółki
przeładunkowe nie walczą między sobą o ładunki.
Kolejnym tematem spotkania była koncepcja
połączenia promowego Świnoujście - Kłajpeda.
Głównym celem projektu jest tranzyt ładunków ze Wschodu na Zachód i z powrotem, po to,
by odciążyć towarowy ruch samochodowy, który
przechodzi teraz przez Mazury na Litwę.
- Nowa linia promowa nie zwróci się od razu
- wyjaśnia prezes Wójtowicz. - Konieczna jest
pomoc rządowa wraz z wykorzystaniem środków
Unii Europejskiej w ramach funduszy Interreg na
infrastrukturę portową lub w ramach projektu
Marco Polo, dotyczącego przewozu ładunków.
Obsługę armatorską nowej linii mógłby się podjąć szczeciński przewoźnik Unity Line lub duńsko-litewski armator promowy DFDS Lisco.
(wab)

dyrektor szczecińskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego wręczył nagrody najlepszym
samorządowcom naszego województwa.
- Podstawą wyróżnień było zsumowanie wyników gospodarczych samorządów za ostatnie trzy lata
2007-2009 - wyjaśnia dyrektor ideę konkursu.
- Dane oparte były na informacjach zawartych
w rankingach dziennika „Rzeczpospolita”. Jest to nagroda dla osoby nie dla gminy, gdyż od szefa głównie
zależy, jak funkcjonuje gmina.
Dane dotyczyły dynamiki wzrostu wydatków majątkowych, wartości środków unijnych na
1 mieszkańca, nadwyżki operacyjnej w stosunku do
dochodów oraz dynamiki wzrostu dochodów własnych.
Kapituła pod przewodnictwem prof. Adama
Szewczuka, specjalisty od finansów samorządowych
z Uniwersytetu Szczecińskiego przyznała nagrody dyrektora oddziału BGK w trzech kategoriach.
W kategorii gminy wiejskiej triumfowała Teresa Dera
- wójt gminy Dobra. Wśród gmin miejskich i miejsko -wiejskich na najwyższą notę zasłużył Mirosław
Kluk - burmistrz Pełczyc, zaś w grupie gmin miejskich
i miejsko-wiejskich powyżej 20 tysięcy mieszkańców
- burmistrz Goleniowa Andrzej Wojciechowski.
Najlepsi samorządowcy otrzymali okolicznościowe
plakietki metalowe oraz czeki w wysokości 3000 złotych z przeznaczeniem dla jednostek pożytku publicznego na terenie danych gmin. Jednostki te wskazywali
wyróżnieni szefowie samorządów lokalnych.
(wab)
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Fot. M. Abkowicz

W 2011 roku wzrost gospodarczy Polski
utrzyma się na poziomie z roku 2010, będzie
miał jednak lepszą jakość - prognozował Maciej Reluga, główny ekonomista BZ WBK na
spotkaniu w Szczecinie.
Ekonomista był gościem śniadania biznesowego zorganizowanego 30 września przez bank
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BZ WBK w hotelu Radisson BLU dla wybranych
klientów.
- Według zegara koniunktury, wykresu publikowanego co miesiąc przez BZ WBK wynika, że
Polska w drugim kwartale 2010 roku wróciła
do fazy ekspansji, z której wyszła w 2007 roku uważa Maciej Reluga.
Jego zdaniem, o ile w 2010 roku głównym
motorem wzrostu gospodarczego Polski stała się
produkcja przemysłowa, o tyle w 2011 będzie to
produkcja w sektorze budowlanym, ciągnięta do
góry w dużej mierze przez inwestycje w infrastrukturę i zastrzyk w postaci funduszy unijnych.
Na niezłe wyniki polskiej gospodarki wpływa
również optymizm dotyczący konsumpcji w najbliższych kwartałach. - Zwiastuje to wzrost gospodarczy - uważa ekonomista.
Relugę niepokoi natomiast demografia i sytuacja fiskalna Polski. Chodzi nie tylko o niski
przyrost naturalny, ale też o fakt, że odwrotnie
niż w krajach strefy euro spada u nas aktywność
zawodowa. Zdaniem ekonomisty nie widać też,
mimo zapewnień rządu, szans na obniżenie wydatków sektora publicznego. Na pocieszenie pozostaje świadomość, że nie grozi nam powtórka
scenariusza greckiego. Dlaczego? Bo w przypadku przekroczenia 55-proc. progu ostrożnościowego, zapisanego w ustawie o finansach publicznych (stosunek długu publicznego do PKB) rząd
będzie zmuszony wprowadzić w życie bolesne
oszczędności w kwocie dziesiątków miliardów
złotych.
mab
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Fot. archiwum
Fot. archiwum

Pod koniec września przy ul. Niemierzyńskiej
oddano do użytku pierwszy z budynków, które
tworzą Technopark Pomerania. Znajduje się w nim
Centrum Inkubacji Biznesu.
- Naszym celem jest tworzenie jak najlepszych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, przede
wszystkim poprzez stworzenie i udostępnienie młodym
przedsiębiorcom infrastruktury potrzebnej do ich działalności - mówi Grzegorz Fiuk, prezes Szczecińskiego
Parku Naukowo-Technologicznego. - Inkubator jest
takim właśnie miejscem, w którym młode, wchodzące
na rynek firmy znajdą odpowiednio wyposażone lokale,
tańsze niż na rynku komercyjnym.
W świeżo wyremontowanym budynku powstało
ponad 30 pomieszczeń biurowych, w których może
działać tyleż kilkuosobowych podmiotów. Jak przekonuje prezes, są one wyposażone na poziomie zbliżonym do najlepszych biurowców w mieście. Lokale
posiadają pełne okablowanie, budynek ma własną
serwerownię oraz internet szerokopasmowy. W cenie
wynajmu jest także ogrzewanie i sprzątanie oraz ochrona. Cena za metr kwadratowy powierzchni biurowej
dla firm działających na rynku krócej niż dwa lata wynosi 26 zł. Najemca dodatkowo opłaca jedynie zużyty

prąd. W inkubatorze zaplanowano również mechanizm
finansowy, który wymusi naturalną rotację firm w nim
działających. Firma, która przychodzi do obiektu płaci
za wynajem najniższą stawkę. Jednak już w kolejnym
roku jej działalności rośnie ona o 30 proc., a po trzecim roku dochodzi do takiego poziomu jak na rynku
komercyjnym.
- W pierwszym etapie działalności inkubatora nastawieni jesteśmy przede wszystkim na firmy informatyczne z krótkim stażem - wyjaśnia Grzegorz Fiuk.
- Z drugiej strony jednak, nie chcemy tutaj robić getta
dla młodych i małych firm. Stąd również jest tu miejsce
dla większych przedsiębiorców, z nieco większym doświadczeniem. Jest to szczególnie przydatne dla młodych firm, które czasem potrzebują podpowiedzi, co
robić dalej.
W chwili otwarcia inkubatora zakontraktowane
było już 80 proc. dostępnych lokali, które zajęło 15
firm.
Miasto i twórcy widzą w tej inwestycji nie tylko
szansę na szybszy rozwój młodych przedsiębiorstw, ale
także drogę do szerokiego rozwoju branży IT w naszym
mieście, nowe miejsca pracy, a także rewitalizację dzielnicy, w której powstaje Technopark Pomerania.
Koszt inwestycji, czyli remontu budynku i jego
dostosowania do potrzeb firm to ok. 6 mln zł. 4,5 miliona pochodzi z budżetu miasta, pozostała część jest
finansowana ze środków własnych Parku NaukowoTechnologicznego, pochodzących m.in. ze sprzedaży
nieruchomości. Jednak to dopiero początek całego
wielkiego projektu. Cały planowany kompleks będzie
się ciągnął wzdłuż ulicy Niemierzyńskiej, od Muzeum
Techniki do wiaduktu. Podpisano już umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
budowy trzech kolejnych obiektów. W pierwszym
z nich ulokowany będzie drugi inkubator, w kolejnym
- centrum innowacji dla bardziej rozwiniętych firm,
a w trzecim - serwerownia. Łączny koszt tej inwestycji
to ok. 100 mln zł. Powinna być ona oddana do użytku
w 2013 roku.
Łucja Pawłowska
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Fot. J. Giedrys

W murach największej na Pomorzu Zachodnim uczelni obradowało zgromadzenie
plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Spotkanie (3-5 listopada), w którym uczestniczyło blisko stu rektorów, poświęcone było sprawom uczelni i świata nauki.

28

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow,
przewodnicząca KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego z satysfakcją stwierdziła, że
strategia rozwoju szkolnictwa wyższego, choć
nie będzie samoistnym dokumentem, to nie została odłożona na półkę, lecz jest podstawą do
opracowania czterech spośród dziewięciu strategii krajowych.
Rektorzy debatowali głównie nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Kontrowersji nie brakowało. Dotyczyły one m.in. ścieżki
kariery akademickiej oraz polityki kadrowej
i finansowej. Gromy posypały się na pomysł, by
procedura habilitacyjna była przeprowadzana
poza wydziałem, na którym pracuje naukowiec.
W obradach uczestniczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz
szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego
Barbara Kudrycka, która przy okazji pobytu
w Szczecinie chwaliła US. - Uniwersytet Szczeciński znakomicie się rozwija i inwestuje w swoją infrastrukturę - mówiła minister Kudrycka.
Uczelnia przeprowadziła w ostatnim czasie wiele
remontów i planuje kolejne. Stara się też o fundusze centralne na modernizację budynków przy
al. Piastów, w których uczą się humaniści. Barbara Kudrycka wspomniała również o integracji
Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej:
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest przykładem dla innych uczelni, jak można
się konsolidować.
(mw)
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Fot. ŁP

Nowe osiedla na obrzeżach miasta, ekskluzywne apartamenty, działki nad morzem
- podczas XVI Zachodniopomorskich Targów
Nieruchomości i Inwestycji swoją ofertę zaprezentowało 80 firm z naszego regionu.
Wśród wystawców przeważali deweloperzy,
którzy przedstawiali na targach swoje najnowsze
projekty mieszkaniowe. - Sprzedajemy mieszkania w trzech pierwszych budynkach na osiedlu w
Warzymicach - wyjaśnia Krzysztof Maciejewski
firmy Gryf Developer - Coraz więcej osób chce
mieszkać poza centrum, ale jednocześnie w miejscu dobrze skomunikowanym z miastem.
Potwierdza to Żaneta Bratkowska z firmy
Vast Bouw. - Mamy w ofercie domy i mieszkania w takich miejscach jak Warszewo, Osowo
czy Bukowo - wylicza. - Wymienione przeze
mnie lokalizacje należą do jednych z najbardziej
atrakcyjnych, można powiedzieć nawet, że jest
na nie moda. Mieszkania w takich lokalizacjach
są droższe - mówi. - Nadal jednak najbardziej
prestiżowe i drogie dzielnice to chyba Pogodno
i Gumieńce.
- Najdroższe są apartamenty na Pogodnie potwierdza Edyta Sadowska z Modehpolmo. Mieliśmy w sprzedaży 12 apartamentów w tej lokalizacji, od 180 do 240 metrów kwadratowych.
7 z nich już sprzedaliśmy.
Podczas targów odbyła się konferencja naukowa pt. „Kryzys, gospodarka, nieruchomości

- co wynikło na rynku nieruchomości z kryzysu
gospodarczego?”. Temat ten podejmowali w rozmowach wystawcy.
- Na pewno nie mamy kłopotów ze sprzedażą –
mówi Edyta Sadowska. - Ale nie jest też tak, jak
jeszcze kilka lat temu, że ludzie kupowali niemal
w ciemno „dziury w ziemi”. Rynek zdecydowanie
się uspokoił.
PŁ
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Fot. S. Gracz

W pierwszy weekend października w halach
MTS przy ul. Struga na targach „Wszystko dla
domu” można było zapoznać się z ofertą branży
wykończenia i wyposażenia wnętrz.
Nowością była prezentacja pod nazwą „Domowa strefa relaksu”, podczas której w oparciu o najnowsze trendy powstawała aranżacja mieszkania.
Na całość złożyły się najważniejsze pomieszczenia
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domu, zaprojektowane przez znaną szczecińską
architekt wnętrz - Małgorzatę Sech. Mieszkanie
składało się z trzech nowoczesnych i funkcjonalnych łazienek, wiktoriańskiej kuchni ze spiżarnią,
sypialni oraz dziennego pokoju do wypoczynku.
W strefie relaksu znalazła się także sauna i sprzęt
sportowy. Przez trzy dni w Strefie obecni byli projektanci udzielający porad z zakresu odpowiedniego doboru mebli, kolorów, tkanin i oświetlenia.
Kolejna Strefa „Zrób to sam” stała się idealnym
miejscem dla wszystkich, którzy lubią samodzielnie przeprowadzać naprawy domowe. Przy stołach
do majsterkowania fachowcy zaprezentowali narzędzia niezbędne przy remontach, a także odpowiadali na pytania zwiedzających.
Targom towarzyszyła też „Strefa Designerów”,
czyli miejsce spotkań projektantów, producentów
i ekspertów w zakresie wzornictwa. - Firmy, które
mają strategię dotyczącą wzornictwa, traktują wydatki na nie jako inwestycję, a nie jako koszt. Według
badań brytyjskich, podczas kryzysu ekonomicznego
firmy, które konkurowały lepszym designem osiągały lepsze wyniki niż te, które rezygnowały z wydatków na wzornictwo - komentowała, obecna na
targach, Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
SG
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W obliczu niezwykle szybkich zmian gospodarczych, przeobrażeń technologicznych, informatycznych, rosnących oczekiwań klientów,
firmy zmuszane są do ciągłej walki o wzmocnienie swojej pozycji na rynku.
Rozwój firm warunkowany jest potencjałem
zaangażowanych zasobów ludzkich, co potwierdzają liczne wyniki badań. Stałe podnoszenie
kwalifikacji pracowników to inwestycja gwarantująca wymierne korzyści finansowe.
Pytanie, jak inwestować w pracowników, aby
zrealizować cel biznesowy firmy oraz przekazać
wiedzę, umiejętności, które pozwolą pracownikom skutecznie funkcjonować na innych obszarach zawodowych, nie jest pytaniem na które łatwo udzielić odpowiedzi wprost.
Tymczasem funkcjonuje swoistego rodzaju
moda na szkolenia. W ciągu kilku ostatnich lat
powstało kilkadziesiąt firm szkoleniowych, pojawiły się nowe formy szkolenia jak np. e-learning,
powszechniej wykorzystywane są nowoczesne
narzędzia komunikacji: livechat, wideokonferencje. Wśród odbiorców wzrosła również znacząco
świadomość konieczności kształcenia przez całe
życie, przede wszystkim z uwagi na dynamicznie
zmieniającą się sytuację rynkową.
Niewątpliwie przed przystąpieniem do udziału
w szkoleniu powinno nastąpić rozpoznanie aktualnej sytuacji firmy, przewidywanych, oczekiwanych kierunków rozwoju, ocena potencjału rynku,
na którym podmiot funkcjonuje, jak również określenie umiejętności, predyspozycji pracowników.
Przedsiębiorstwa rzadko decydują się na
przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb
szkoleniowych z uwagi na wysoki koszt takiego
przedsięwzięcia.
Możliwość wykorzystania środków finanso-
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wych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znacząco ułatwia realizację dedykowanych
pod konkretne potrzeby firm szkoleń. Przykładem
jest obecnie realizowany w województwie zachodniopomorskim projekt pt.: „Koło ratunkowe na kryzys - TOC + LEAN + HR - szkolenia w zakresie
ciągłego doskonalenia organizacji”.
Z uwagi na strukturę firm w województwie zachodniopomorskim, gdzie w 2009 roku powstało
niemal 21 tys. firm, z czego prawie 99% to podmioty mikro (*) , szkolenia adresowane są do MMŚP.
W ramach projektu koordynowanego przez Vento Consulting u przedsiębiorcy odbywa się bezpłatne badanie potrzeb szkoleniowych firmy (praca na
konkretnych przykładach), analiza stanu zastanego.
Na podstawie wyników badania właściciel firmy we współpracy z konsultantem ustala program
szkolenia. Zaangażowanie właścicieli podmiotu,
osób decyzyjnych w proces planowania szkoleń,
ich osobisty w nich udział w sposób bezpośredni
wpływa na wyniki firmy, osiągane efekty. Ponadto
pozwala lepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności
zespołu.
Udział w projekcie „Koło ratunkowe na kryzys…” daje możliwość pozyskania praktycznych
umiejętności opartych na specyfice firmy, podpatrzenie praktyków, którzy współpracowali między
innymi z Toyotą, Isuzu. Szkolenia dla firm do 49
osób zatrudnionych dofinansowane są do 80%, natomiast średnie firmy - do 249 osób zatrudnionych
otrzymują dofinansowanie w 70% za trzy dni szkolenia w formie warsztatów.
Autorskie szkolenia wzmagają identyfikację
kadry z firmą poprzez zrozumienie jej strategii
i celów działania. Szkolenie może być również postrzegane jako forma nagrody i wyróżnienia, pełnić
może zatem funkcję motywacyjną, a jak powszechnie wiadomo, zaangażowany, lojalny i wykształcony pracownik to połowa sukcesu firmy.
Więcej informacji na www.doskonalenie-vento.
com.pl lub pod numerem telefonu 091 818 11 11
(*) Raport o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
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Finanse są najważniejsze, najciekawsze, NAJTRUDNIEJSZE. Finanse gospodarstw domowych,
przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, uczelni, szpitali, NGO, miast i gmin, last
but not least finanse PAŃSTWA - kraju kilku prędkości i pozostałych, prawie 200 państw.
Na temat stanu i perspektyw finansów wypowiadają się niemal wszyscy: gospodynie domowe, prezesi i dyrektorzy, bankierzy i bankowcy, rektorzy,
marszałkowie, prezydenci miast, burmistrzowie
i skarbnicy, posłowie, ministrowie, premierzy, prezydenci… I oczywiście profesorowie ekonomii
i finansów, analitycy, doradcy, komentatorzy…
Kto ma rację? Wszyscy, niektórzy, nikt? Optymiści, pesymiści? Radykałowie, umiarkowani?
Koalicja, opozycja? Moje wieloletnie doświadczenie każe mi sądzić, że - ex definitione - pełnej racji nie ma rząd, nie ma jej też opozycja. Wszystko
jest bardziej skomplikowane, niż myśli większość
ludzi. Potrzebne są analizy i odpowiedzi bardziej
finezyjne, subtelne, bezstronne… Czy to w ogóle
możliwe?
85-letni socjolog Zygmunt Bauman, chyba jeden z największych współczesnych pesymistów,
ostrzegał niedawno: nasze wnuki zapłacą za orgię
konsumpcyjną, jaka stała się naszym udziałem. Do
ostatniego kryzysu wszystko toczyło się zgodnie z
zasadą: „korzystaj z życia teraz, zapłacisz później”.
Co dalej?
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I co dalej z naszym Szczecinem? Czy i kiedy
stanie się miastem atrakcyjnym dla mieszkańców,
dla absolwentów, dla inwestorów, turystów? Jak to
zrobić? Wszystko jest ważne… Nikt nie ma panaceum… Jedno jest pewne - trzeba pilnie poszerzyć
bazę podatkową, przyciągnąć inwestorów, nowych
pracodawców… …Po pierwsze gospodarka i finanse… I trzeba uważnie studiować materiały i dokumenty powstałe w związku z Aktualizacją Strategii
2025. Od samego politycznego mieszania herbata
nie stanie się słodsza…
PS Od kilku tygodni w obiegu publicznym są
dwie ważne publikacje dwóch znanych i uznanych
autorów. Francuski profesor Jacques Attali napisał książkę „Zachód.10 lat przed totalnym bankructwem?”, polski profesor Grzegorz W. Kołodko
opublikował „Świat na wyciągnięcie myśli”. To są
(będą?)bestsellery. Przeczytajcie, naprawdę warto.
I jeszcze jedno-sugeruję Prezydentowi Szczecina
(2010-2014) stworzenie stałego zaplecza intelektualnego - lokalnego think-tanku, zorientowanego
na bieżący, bezstronny konsulting. Trzeba do tego
przedsięwzięcia zaprosić grupę doświadczonych
oraz młodych uczonych z naszych uczelni. Prezes PAN prof. Michał Kleiber zaproponował akcję „Mądra Polska”. Ja proponuję stały program
„Mądry Szczecin”.
Stanisław Flejterski
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Zarządzanie ciemnotą - kontynuacja
Pytają mnie, jak się ma w Polsce ciemnota i zarządzanie ciemnotą - czy dobrze? I to
jeszcze jak! Przypominam więc, że w zarządzaniu ciemnotą idzie o maksymalizację specyficznie definiowanych korzyści własnych,
a jest to możliwe jedynie tam i wówczas, gdy
uda się ciemnotę utrwalić i dalej rozwinąć.
Pytają mnie też, kto za tym stoi. Teraz, gdy
odwaga staniała, można już wskazać na Kościół, a przynajmniej na jego pewne fragmenty. Osoby duchowne powinny pomagać efektywnie swoim podopiecznym w poszukiwaniu
„dobra, piękna i prawdy” (to też między innymi z naszej Konstytucji) plus zdrowia i bogactwa, w ten sposób, żeby wtedy, gdy staną już
przed Obliczem, to niech wcześniej zabezpieczą byt swoim spadkobiercom, wyleczą zęby,
będą czyści i elegancko ubrani oraz niech zapewnią, że za swego życia nie trzymali swoich
„braci mniejszych” na metrowym łańcuchu.
A także czyniąc „ziemię sobie poddaną” korzystali z wiedzy.
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Jednakże prym w procedurze utrzymania
i rozwoju ciemnoty mają partie polityczne.
Duże „zasługi” ma tu PSL. Ale pierwsze
miejsce ma zapewniony PiS! Prezes PiS doprowadził do perfekcji (swoim geniuszem)
dwie metody:
- wciskania kitu,
- obrazę inteligencji - nie jako warstwy społecznej, ale inteligencji ludzi, którzy potrzebują korzystać z własnego mózgu (rozumu?).
I tu z tym „rozumem” jest pewien problem,
bo jest to dobro najbardziej sprawiedliwie obdzielone - nikt nie narzeka, że ma go za mało,
z wyjątkiem… Kubusia Puchatka.
Ci z Państwa, którzy czytali moje wcześniejsze felietony, może zdziwić ta brutalna nagonka na PiS z mojej strony. Przecież nie tak dawno lansowałem utworzenie dynastii w oparciu
o prezesa i metodę in vitro. Nie wiem, jak się
z tego wywinę - to stanowisko będzie moją
zdradą. No cóż, nikt nie jest doskonały. Żartowałem.
Wojciech Olejniczak
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Ten felieton powstał w niecodzienny sposób - został
spisany na papierowej serwetce* w pewnej węgierskiej
knajpce, gdzie miałam okazję skosztować przepysznej
palinki w towarzystwie pewnego węgierskiego uczonego ekonomisty. Rozmawialiśmy jak ekonomista z
ekonomistą o dokuczliwym wciąż kryzysie. Mój interlokutor zaskoczył mnie węgierskim programem - panaceum na kryzys.
Oto - jak wyjawił mi węgierski ekonomista - powołany wiosną 2010 rząd większościowy o wyraźnie prawicowej linii, przedstawił założenia przyszłorocznego
budżetu, zakładając, że uda się uzdrowić węgierskie
finanse publiczne. Propozycja liberałów z rządzącej
partii Fidesz opiera się na 26-punktowym planie ożywienia gospodarki bez pomocy Międzynarodowego
Funduszu Walutowego. W istocie, niełatwe wyzwanie
stoi przed premierem Victorem Orbanem, bowiem węgierska gospodarka znajduje się w stanie głębokiego
kryzysu.
Przy pierwszym kieliszku palinki dowiedziałam się,
że węgierski parlament przegłosował wprowadzenie na
najbliższe trzy lata tzw. podatku kryzysowego, który
ma pomóc załatać dziurę w budżecie Węgier. Obejmie
on sektor energetyczny, telekomunikacyjny i handel
detaliczny.
Przy drugim kieliszku palinki zaskoczyła mnie
szokująca informacja o tym, że premier Orban sięga
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również do kieszeni najbogatszych i wprowadza kuriozalnie wysoki podatek obciążający odprawy dla
kadr kierowniczych przedsiębiorstw państwowych.
Muszą oni uiścić 98-procentowy (sic!) podatek od odpraw wartych więcej niż 2 mln forintów (ok. 29 tys.
zł). Podatek ten został wprowadzony 1 października
ze wsteczną mocą obowiązywania (od początku roku)
i jest dzisiaj kwestionowany przez węgierski Trybunał
Konstytucyjny.
Trzeci kieliszek palinki wzbudził mój nieukrywany
entuzjazm nie tylko z powodu walorów smakowych
i mocy tego trunku. Przy trzecim bowiem mój rozmówca pochwalił się, że rząd odważnie zdecydował
się na rewolucję w podatku dochodowym. Od 2011
Węgrzy będą płacić liniowy - 16procentowy podatek
dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.
Tego wieczoru opróżniłam jeszcze parę kieliszków
palinki (wszak program Orbana obejmuje 26 punktów), a po wyleczeniu kaca oprzytomniałam i dzisiaj
konstatuję, że najbardziej smakował mi ten trzeci kieliszek. I tylko ten trzeci kieliszek dedykuję naszym rządzącym „liberałom”, którzy wygrali wybory z hasłami
3 x 15 na ustach. Panowie, czy nie macie teraz kaca?
Aneta Zelek
* Warto przypomnieć, że sławna teoria wymiaru
podatków - tzw. krzywa R. Laffera również powstała
w knajpie i została naszkicowana na serwetce.

listopad - grudzień 2010

Grzegorz W. Kołodko, „Świat na wyciągnięcie myśli”
Prószyński i S-ka, Warszawa 2010 r.
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„Wędrujący świat” oraz wydany kilka tygodni temu
„Świat na wyciągnięcie myśli” – te i takie książki mógł
w Polsce napisać tylko jeden Autor. Prof. Grzegorz W.
Kołodko to jeden z najwybitniejszych współczesnych
polskich uczonych, światowy autorytet w dziedzinie ekonomii, jeden z naszych „eksportowych” ekonomistów, o
imponującym, wielojęzycznym dorobku naukowym,
znany i uznany za granicą, były wicepremier i minister
finansów, podróżnik, fotografik, maratończyk, admirator
kultury wysokiej. A przy tym erudyta, tytan pracy, barwna postać, autor suwerenny intelektualnie, raczej solista
niż chórzysta, niedbający o tzw. poprawność polityczną.
„Świat na wyciągnięcie myśli” jest bez wątpienia
kolejną książką niezwykłą, wychodzącą poza ramy ekonomii, błyskotliwą, napisaną z rozmachem i fantazją.
To książka z definicji naukowa, ale pod względem stylu
nawiązująca do tzw. beletrystyki naukowej czy też tzw.
esejów naukowych. To manifest antyneoliberalny, lecz
nie antyliberalny!
O treści tej książki informują tytuły dwunastu rozdziałów. Oto niektóre z nich: Globalne perturbacje i ich
konsekwencje dla Polski, W poszukiwaniu strategii dla
Polski, Dokąd zmierza ludzkość?, Patrząc w przyszłość:
Europa i świat 2050, Między nami internautami, Wieści
z XXII wieku.
„Wędrujący świat” i „Świat na wyciągnięcie myśli” to dwie pierwsze części projektowanej trylogii autorstwa
prof. Grzegorza W. Kołodki. Za jakiś czas otrzymamy
trzecią próbę opisu i interpretacji naszego niestabilnego
świata.
Stanisław Flejterski
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Wysłuchały: (łp) i (masz)
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Przemysław Włosek (37 lat) został wybrany przez radnych sejmiku wojewódzkiego na stanowisko wicemarszałka województwa
zachodniopomorskiego. Nie licząc pierwszych
miesięcy po studiach, kiedy próbował swoich sił
w biznesie (firma doradcza z zakresu marketingu
politycznego), od początku kariery jest urzędnikiem. Najpierw pracował w szczecińskim Urzędzie Miasta. W 2007 roku został dyrektorem generalnym Urzędu Marszałkowskiego, a dwa lata
później także - sekretarzem województwa. Na
okres zasiadania w zarządzie województwa wziął bezpłatny urlop
w ramach zajmowanego dotychczasowym stanowiska. Włoskowi będzie
podlegać Wydział Administracyjny oraz Wydział Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
Tomasz Partyka (44 lata), mgr inżynier elektronik, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej został powołany w połowie listopada na stanowisko prezesa Asprodu w Kliniskach. Partyka
ukończył ponadto studia podyplomowe MBA w Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu. Po studiach pracował jako konstruktor w szczecińskiej firmie elektronicznej
Autopomp Electronic, a następnie jako kierownik
produkcji w firmie Barter Service w Lubieszynie
jako kierownik produkcji. W latach 1998-2008
był dyrektorem, a następnie prezesem (od 2001
roku) spółki Sonion w Mierzynie. W latach 2008
- 2010 pracował na kierowniczych stanowiskach
w spółkach grupy Genfer. Jest laureatem konkursu Perły Biznesu 2006
(otrzymał wyróżnienie w kategorii Osobowość Biznesu) organizowanego
przez redakcję „Świata Biznesu”.
(masz)
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Pięć wydarzeń turystycznych odbywających
się w bieżącym roku w Zachodniopomorskiem
zostało laureatami konkursu marszałka województwa zachodniopomorskiego na wydarzenie
turystyczne promujące region.
Impreza podsumowująca czwartą edycję konkursu odbyła się 28 października w hotelu „Park”.
Obecni na niej były władze samorządowe województwa, a także organizatorzy imprez turystycznych, członkowie organizacji turystycznych oraz
przedsiębiorcy związani z branżą i licznie przybyli
samorządowcy z miast i gmin regionu.
Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej
charakterystycznych dla naszego regionu imprez,
które jednocześnie w atrakcyjny i przyjazny dla turystów sposób promują go, podnosząc jego konkurencyjność turystyczną. Co roku kapituła wybiera
imprezy, które są nominowane do nagrody, a spo-
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śród nich wyróżnia te, których animatorzy podczas
finałowej gali otrzymują z rąk marszałka pamiątkowe statuetki. Do tegorocznej edycji zgłoszono 36
wydarzeń.
- W naszym regionie turystyka odgrywa coraz
bardziej znaczącą rolę - mówił podczas uroczystości marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko. - To właśnie dzięki
państwa pomysłom powstają imprezy, które czynią
atrakcyjnym pobyt na Pomorzu Zachodnim. Mam
nadzieję, że rozstrzygnięcie konkursu będzie dla
państwa motywacją do dalszej pracy, a także inspiracją do organizowania kolejnych imprez podnoszących atrakcyjność turystyczną naszego regionu.
Następnie marszałek wraz z przewodniczącym
kapituły profesorem Janem Karwowskim z Uniwersytetu Szczecińskiego w towarzystwie Królowej Puszczy Barlineckiej wręczyli statuetki zwycięzcom konkursu. W tym roku kapituła przyznała
pięć równorzędnych nagród. Jednym z laureatów
została Karuzela Cooltury, organizowana przez
Urząd Miasta Świnoujście i Fundację Centrum
Twórczości Narodowej. Według jurorów wydarzenie to posiada wyjątkową, aktywizującą uczestników formułę. Przedsięwzięcie stworzyło okazję
do bezpośrednich spotkań turystów i mieszkańców
miasta z przedstawicielami świata kultury, mediów
i polityki.
Kolejnym nagrodzonym był VI Kołobrzeski
Piknik Wojskowy (organizator: Centrum Atrakcji
Wojskowych Bastion) - jedna z największych tego
typu imprez w Polsce, podczas której uczestnicy
mieli możliwość poznać zarówno zabytki techniki
wojskowej, jak i historię oręża. Główna idea przedsięwzięcia to promocja postaw patriotycznych oraz
historii i tradycji wojskowych. Na nagrodę zasłużyły też Polsko-Niemieckie Regaty Bałtyckie, zorganizowane przez Jacht Klub AZS Szczecin i Unity
Line sp. z o.o. Były to najliczniej obsadzone regaty
odbywające się po polskiej stronie Bałtyku. Stanowiły połączenie rywalizacji sportowej i wydarzeń
kulturalnych. Uznanie jurorów zdobył również Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym, zorganizowany
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu
Pomorskim. Miejsce organizacji imprezy zamieniło
się w wielką zieloną wioskę, dzięki czemu Kalisz
Pomorski nazwany został Światową Stolicą Ogórka. Statuetka trafiła również do gminy Bierzwnik,
organizatorów imprezy 3 dni na Cysterskim Szlaku. Wydarzenie to wpisane jest w kalendarz imprez
odbywających się corocznie na szlaku cysterskim.
Oprócz wielu imprez towarzyszących główną
atrakcję Dni zapewniały Międzynarodowe Targi
Klasztorne, które stworzyły możliwość prezentacji
produktów ówcześnie wytwarzanych w klasztorach
polskich i zagranicznych.
Imprezę uświetnił występ znanego satyryka
Krzysztofa Piaseckiego.
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Na wakacje także w kosmos
„Świat Biznesu” rozmawia z Michałem Czerepaniakiem, właścicielem biura podróży Polaris Travels
- Dokąd mogą wybrać się klienci biura podróży
Polaris Travels?
- Dzięki zdobytej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, klientów naszego biura możemy zapewnić
o wysokim poziomie usług w zakresie planowania i
organizacji podróży poczynając od rezerwacji biletów
lotniczych promowych i kolejowych, hoteli, domów i
mieszkań wakacyjnych poprzez rejsy wycieczkowe,
oferty rodzinną, ofertę dla seniorów programy wellness lub aktywnego wypoczynkuna sprzedaży imprez
turystycznych i ubezpieczeń kończąc.
Tak szeroki wachlarz możliwości sprawia, że
naszym klientom możemy zaoferować praktycznie
wszystko od głębokiego nurkowania na Antarktydzie
poprzez rejs dookoła świata, aż po wyprawę na wspinaczkę wysokościanową w Himalajach. Wystarczy, że
klient określi swoje cele i czas jakim dysponuje, a my
na pewno znajdziemy odpowiednią propozycję. Jeśli
pojawią się oferty podróży w kosmos też będzie można
je u nas zarezerwować.
- Państwa biuro działa pod szyldem Lufthansa
City Center (LCC). Co to oznacza?
- Lufthansa City Center to organizacja założona w
1991 roku , która skupia dziś 617 biur na całym świecie z czego ok. połowę w Niemczech. Roczna sprzedaż
sieci LCC to – 3,7 mld euro. Przy takich obrotach łatwiej jest negocjować korzystne warunki współpracy z
dużymi koncernami turystycznymi, czy liniami lotniczymi, a co za tym idzie oferować lepsze i korzystniejsze cenowo warunki klientom biura.
Dzięki przynależności do LCC możemy pozyskiwać rynki lokalne w odległych krajach uzyskując satysfakcjonującą dobór świadczeń dla klienta indywidualnego. Przykładowo dla osoby wybierającej się do
Armenii, kontaktujemy się z LCC w tym kraju i w ten
sposób zainteresowany uzyskuje możliwość skorzystania z przygotowanego na miejscu niestandardowego
programu „na miarę” potrzeb i możliwości.
Niektóre z biur zrzeszonych w LCC specjalizują się
w wąskich dziedzinach jak chociażby dla przykładu
działające w Niemczech biuro, obejmujące ośrodki z
najbogatszą w Europie ofertą SPA & Wellness zapewniającą wypoczynek na najwyższym poziomie.
- A jaka jest specjalizacja Polaris Travels?
- Ze względu na położenie i charakter naszego
biura chcemy specjalizować się w sprzedaży rejsów
wycieczkowych. Podróż statkiem pasażerskim to po
pierwsze doskonały serwis, niepowtarzalna kuchnia , a
przede wszystkim bogaty program i komfort zwiedzania najatrakcyjniejszych miejsc na świecie.
- Dokąd można popłynać statkiem wycieczkowym?
- Na dzień dzisiejszy na statkach wycieczkowych
można zwiedzić niemal każdy zakątek świata. Najbardziej popularna trasa to ta wiodąca „Z Barcelony
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do Aleksandrii” (Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja,
Egipt, Malta), a także Mauretańska Przygoda – 10
dniowy rejs na trasie: Włochy, Francja, Majorka, Hiszpania, Maroko i Baleary. Inne kierunki to Perły Oceanu Indyjskiego: 15 dniowy rejs na trasie Mauritius,
Seszele, Madagaskar czy też 8 dniowy Meksyk i Karaiby Zachodnie.
- Dlaczego ten rodzaj turystyki nie jest jeszcze u
nas popularny?
- Zaporę psychologiczną stanowi zapewne wyobrażenie na temat wysokich kosztów takiej podróży.
Otóż nie! Poziom cenowy wycieczki statkiem jest
równoważny ze standardem czterogwiazdkowym w
biurach klasy TUI, czy Neckermann. Zdaję sobie sprawę, że popularyzacja takiej oferty wymaga lat pracy,
ale jest to usługa, która powoli, ale zdecydowanie robi
sobie miejsce na polskim rynku.
W Niemczech dynamika wzrostu na tym rynku
wynosi 15 procent rocznie.
- Jest pan konsulem honorowym Cypru w
Szczecinie. Czy Cypr to popularny kierunek wśród
Polaków?
- Cypr to trzecia pod względem powierzchni wyspa na Morzu Śródziemnym, stanowiąca mieszankę
wielowiekowej historii starożytności i wspaniałych
miejsc do wypoczynku. Jest tu pejzaż nietknięty upływem czasu - pradawne wioski z agroturystyką obok
miast z nowoczesnymi hotelami i bogatą infrastrukturą
na którą składają się liczne aquaparki, pola golfowe,
restauracje i regionalne tawerny.
Chociaż miejscowy klimat - 360 dni słonecznych w
roku - sprawia, że turystyka jest tu czymś naturalnym,
a gospodarka nastawiona na turystykę, jest to miejsce
niedoceniane jeszcze przez polskich turystów.
A przecież co roku w lutym właśnie na Cypr zjeżdżają entuzjaści gry w golfa z całej Europy.
Cypr usatysfakcjonuje też na pewno miłośników
sportów wodnych: kajaków, surfingu czy nurkowania.
Duże zainteresowanie wśród turystów wzbudza także
Festiwal Wina odbywający się we wrześniu. Podczas
tego festiwalu można posmakować najbardziej wykwintnych, cypryjskich trunków. Natomiast jeżeli chodzi o Cypr zimą - gdzie średnie temperatury w listopadzie i grudniu wahają się w granicach 20-22 st. - to jest
to okres rozkwitu winogron, pomarańczy, najlepszych
cypryjskich jabłek oraz ślubów. Dyrektor jednego z
hoteli w Paphos zdradził, że w ciągu roku organizowanych jest ok. 900 ślubów w różnych obrządkach.
- Czy może Pan zdradzić plany dotyczące nowości w ofercie Polaris Travels?
- W przyszłości chcemy wprowadzić do oferty wyprawy antarktyczne. Nie są one tanie, ale są na pewno
niepowtarzalną przygodą.
- Dziękujemy za rozmowę.

Polaris Travels
Lufthansa City Center
Plac Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin
tel. +48 91 4310 799
fax +48 91 4310 798
www.polaristravels.pl
biuro@polaristravels.pl
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- Jakie były początki firmy?
- Działalność rozpoczęliśmy w 1974 roku.
Byliśmy wówczas małą firmą, ale od początku
pracowaliśmy na swoją renomę. W 1981 roku
wraz ze wzrostem popytu na nasze usługi uruchomiliśmy obiekt przy ul. Madalińskiego 7
w Szczecinie. Już wtedy zatrudnialiśmy wielu
pracowników, którzy są z nami do dziś. Krótko
po otwarciu otrzymaliśmy autoryzację Volkswagena i Audi. Od 28 lat pracujemy z samochodami tych marek. Jesteśmy partnerem serwisowym Audi. Naprawiamy samochody marki Audi
w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Od lat mamy wielu lojalnych klientów
marki, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zajmujemy się sprzedażą wszystkich modeli samochodów Volkswagen, zarówno osobowych, jak
i dostawczych (użytkowych), a także od wielu lat również prowadzimy w pełnym zakresie
serwis tej marki. Łącznie w salonie i obu serwisach zatrudniamy 53 osoby. Pracujemy na dwie
zmiany i w ten sposób jesteśmy do dyspozycji
klientów od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 21 i w każdą sobotę od 8 do16. Dbam
o to, by nasza kadra cały czas podnosiła swoje kwalifikacje. Uważam, że kapitał ludzki jest
najcenniejszym kapitałem w firmie. Z całą dumą
powiem w tym miejscu, że posiadamy największe doświadczenie zarówno w sprzedaży, jak
i obsłudze samochodów Audi i Volkswagen na
całym rynku zachodniopomorskim. Tradycja
i doświadczenie jest hasłem, do którego stosowania jesteśmy w pełni uprawnieni.
Stale pracuję z moim zespołem specjalistów
nad doskonaleniem jakości obsługi naszych
klientów i ich satysfakcji. Wdrożony został system motywujący pracowników firmy do jeszcze
lepszej obsługi klienta i podnoszenia jego poziomu zadowolenia.
- Jakie nowości szykujecie dla klientów salonu Volkswagena?
- Zacznę od tego, że najmniejszy Volkswagen
Polo został uznany w plebiscycie europejskich
dziennikarzy motoryzacyjnych za samochód
2010 roku. Nowe Polo oczywiście znajduje się
w naszej ofercie. Niedawno wprowadziliśmy do
sprzedaży nowe generacje: VW Tourana i VW
Sharana. W tym roku można też od nas wyjechać nowym modelem samochodu użytkowego
Caddy. Nowością pachnie jeszcze Transporter
T5 w najróżniejszych zabudowach i z różnym
wyposażeniem w zależności od potrzeb klienta.
Podobną ofertę proponujemy cały czas na Volkswagena Craftera, największego z samochodów
dostawczych.
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W najbliższym czasie szykuje się nam również rewolucja w postaci oferty nowego modelu
sztandarowej limuzyny Volkswagena Passata. Na
ten samochód długo oczekiwaliśmy. Myślę więc,
że i tym razem Passat nie zawiedzie najbardziej
wymagających klientów, pozostając wiodącym
modelem w sprzedaży samochodów naszej marki.
Już od początku oferta będzie zawierać dwa modele Passata: limuzynę i wersję wariant (combi).
W Volkswagenie nie ma roku, żeby kilka modeli samochodów nie zostało unowocześnionych.
Marka, mimo kryzysu gospodarczego, trzyma się
bardzo dobrze. Popyt na nasze samochody przewyższa podaż. Dziś samochody nie stoją na placu
w fabryce, lecz produkowane są bezpośrednio na
zamówienie odbiorcy. Marka Volkswagen obroniła się swoją jakością. Klienci też uważają, że
warto jest zapłacić więcej za samochód, ale mieć
za to dobry samochód.
- Na rynku jest jednak wiele marek, które kuszą klientów różnymi promocjami, np.
długimi okresami gwarancji. Czy to wam nie
szkodzi?
- Konkurencja w branży motoryzacyjnej jest
silna. Samochodów jest mnóstwo i są sprzedawane w oparciu o różne warunki promocyjne.
Moim zdaniem, a wynika to z moich obserwacji,
już niedługo klienci zapomną o niektórych ofertach specjalnych, takich jak chociażby - styczniowe wyprzedaże starszych roczników. Producenci dbają dziś bowiem o to, by ich magazyny
i składy były ograniczone do minimum, tak, żeby
nie trzeba było po kilku miesiącach sprzedawać
samochodów po dużo niższych cenach.
- Działa pan na rynku od wielu lat. Proszę
powiedzieć, czy trudno być przedsiębiorcą
w Szczecinie?
- O tak. W Szczecinie przede wszystkim jest
słaby rynek pracy wykwalifikowanej kadry. Brakuje szkół zawodowych, a więc i absolwentów,
po których moglibyśmy sięgnąć. Utrudnieniem
dla prowadzenia biznesu nie tylko w Szczecinie,
ale w ogóle w Polsce, są zawiłe przepisy prawne.
To wszystko powoduje, że przedsiębiorcy cały
czas napotykają trudności.
- Znajduje jednak pan czas na działalność
charytatywną.
- Tak. Od lat jestem członkiem Rotary Club
Szczecin. Niedawno zostałem wybrany na prezydenta klubu. Cieszę się, że pełnię tę zaszczytną
funkcję i myślę, że razem z kolegami uda nam się
zrealizować nowe projekty klubowe.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magdalena Szczepkowska
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„Nowoczesne i zawsze bezpieczne nadwozia
Mercedes-Benz. 70 lat doświadczeń” - taki tytuł nosiło październikowe seminarium, które odbyło się
w salonie firmy Mojsiuk w Szczecinie, autoryzowanego dealera Mercedes - Benz.

Historia w pigułce

Waldemar Mossakowski, szef Działu Techniki
i Szkoleń Mercedes-Benz Polska w interesujący sposób
zaprezentował historię rozwoju konstrukcji bezpiecznych nadwozi w samochodach z gwiazdą. Po raz pierwszy bezpieczeństwem pojazdów w firmie Daimler Benz
zajął się w 1939 roku Bela Barenyi, autor 2500 patentów, wśród których najbardziej znanym okazał się patent związany z bezpieczeństwem przedziału pasażerskiego. Kolejnym etapem w rozwoju prac badawczych
i konstruktorskich było opracowanie w 1952 roku tzw.
strefy zgniotu, która kierunkuje energię zderzenia i zapewnia większe bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.
Pierwsze testy zderzeniowe pojawiły się w firmie ze
Stuttgartu dopiero w 1959 roku, kiedy to w modzie były
auta tzw. skrzydlaki, posiadające nadwozia wzorowane
na amerykańskich chevroletach tamtych czasów. Kolejnym kamieniem milowym w pracach nad bezpieczeństwem stały się wsporniki widlaste, które pojawiły się
w autach w latach osiemdziesiątych XX wieku. Dzięki
tym wspornikom następuje lepszy rozdział energii przy
zderzeniu. Od 2007 roku na pierwsze miejsce wysunęła
się inżynieria materiałowa i jej praktyczne zastosowanie. Dziś 70 proc. materiałów jest wykonanych ze stali
wysokowytrzymałościowych z domieszką boru. Warto
w tym miejscu podać dla porównania takie liczby. Stal
zwykła jest odporna na energię uderzenia o wartości
220 megaPascala, zaś stal wysokowytrzymała - 1500
megaPascala. Różnica jest więc siedmiokrotna.

Dylematy konstruktorów

Z kolei Toni Seidel, praktyk, szef firmy Car-O-Liner
specjalizującej się w kompleksowym wyposażeniu serwisów samochodowych omówił aktualne tendencje
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w usługach blacharskich. - Dzisiejsze karoserie bezpiecznych samochodów mają charakter hybrydowy.
W jednym samochodzie występuje często 25 różnych
materiałów. Wprowadza się coraz to nowsze materiały
jak np. włókna węglowe w samochodach Formuły 1.
Stąd też dziś stosuje się nowoczesne technologie naprawy z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy nauki.
Waldemar Mossakowski tak ocenia aktualne trendy
w zakresie bezpieczeństwa:
- Chodzi nam o skonstruowanie takiego nadwozia,
które zapewni największy poziom bezpieczeństwa biernego, czyli takiego, w którym kierowca i pasażerowie
zostaną ochronieni w czasie wypadku i po wypadku.
Największe wyzwanie stoi przed konstruktorami. Muszą
oni z jednej strony walczyć z każdym gramem auta, by
pojazd był lżejszy i wskutek tego zużywał mniej paliwa
oraz emitował mnie dwutlenku węgla, z drugiej zaś
zapewnić bezpieczeństwo, co wymaga cięższej blachy
z wysokowytrzymałej stali.
Kolejnym dylematem, przed którym stoją konstruktorzy, jest konieczność dokonania wyboru pomiędzy
konstrukcją trudną do odtworzenia po wypadku, ale za
to bezpieczną, a taką, która jest naprawialna po wypadku, czego domagają się klienci, choć mniej bezpieczną
w trakcie użytkowania. Toni Seidel jest zdania, że dziś
należy naprawiać samochody w fachowych warsztatach
blacharskich, które wyposażone są w nowoczesne urządzenia i przeszkoloną załogę. To jest dziś najważniejsze, gdyż na bezpieczeństwie nie można oszczędzać.
Kazimierz Mojsiuk, gospodarz seminarium tak
ocenia jego przebieg: - Główny cel szkolenia polega
na uświadomieniu uczestnikom spotkania, czyli ludzi
którzy uczestniczą w likwidacji szkód, jak podejść do
drobnych i poważniejszych napraw. Zorganizowaliśmy
prezentację w celu wymiany doświadczeń, na którą
zaprosiliśmy naukowców z uczelni technicznych ZUT
i Akademii Morskiej, rzeczoznawców samochodowych
oraz przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.
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Najnowocześniejszą w Polsce blacharnio-lakiernię otworzyło Centrum Likwidacji Szkód ŁowkisŁozowski S.C. w Dobrej Szczecińskiej.
Blacharnia przy ul. Migdałowej 4 obsługuje samochody wszystkich marek. Mieści się w hali, która ma
1,3 tys. mkw. powierzchni i wykonana jest w najnowszej technologii Kingspan. Sąsiaduje z nią parking o
powierzchni 2 tys. mkw. Bezsłupowa konstrukcja hali
sprawia, że w oświetlonym naturalnym światłem (w
dachu, wzdłuż hali zamontowany jest wielki świetlik)
jest mnóstwo miejsca.
- To największa tak nowoczesna blacharnio-lakiernia w Europie. Możemy obsłużyć do 300 samochodów
miesięcznie. Podpisaliśmy już pierwsze umowy na
obsługę flot samochodów i negocjujemy z kolejnymi mówi Anna Łowkis, właścicielka Centrum Likwidacji
Szkód Łowkis-Łozowski S.C.
Ale zakład w Dobrej obsługuje też indywidualnych
klientów. Na podstawie umów z ubezpieczycielami
firma prowadzi m.in. naprawy w systemie bezgotówkowym.
- Możemy zagwarantować najwyższą jakość obsługi
dzięki temu, że mamy najlepszych lakierników i urządzenia spełniające najwyższe wymogi - mówi Marcin
Lipieta, kierownik lakierni. - Ponadto oferujemy klientom nowe auta zastępcze.
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Wrażenie robi wyposażenie części warsztatowej.
Są to najnowsze urządzenia dostępne na rynku, np.
kabina lakiernicza, podwójna strefa przygotowawcza,
oraz boks lakierniczy firmy Blowtherm. Oprócz tego
rama naprawczo-pomiarowa CAR-O-LINER QUICK
42, CAR-O-TRONIC VISION, mobilne podnośniki
CARTAR, zgrzewarka punktowa z falownikiem GYSPOT BP, luto-spawarka WOLTERSDORF, VARIO
DRILL 90, zgrzewarko-wyciągarka AP95, narzędzia
do napraw blacharskich i mechanicznych firmy FACOM, przecinarka plazmowa, narzędzia oraz ramię
odsysające, mobilny zestaw do obróbki powierzchni
firmy FESTOOL.
Mieszalnia jest wyposażona w spektrofotometr,
urządzenie pomagające dobrać odpowiedni odcień lakieru. Lakiernia pracuje na lakierach wodnych najnowszej generacji firmy PPG.
Centrum Likwidacji Szkód Łowkis-Łozowski S.C.
pozyskało na budowę hali 2,7 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Ale nie jest to jego ostatnie słowo.

- Obok nowej hali powstanie wkrótce blacharnialakiernia dla aut ciężarowych i autobusów. Będzie to
również pierwszy tak nowoczesny obiekt tego typu
w naszej części Europy. W tym przypadku również korzystamy z dofinansowania z Unii Europejskiej - zapowiada Anna Łowkis.
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Tytoniowym szlakiem

Najstarsze zdjęcie na wystawie pochodzi z 1864
roku. Przedstawia ono grupę Karaimów przed kienesą,
czyli miejscem obrządku religii karaimskiej w Trokach.
W środku siedzi ówczesny hazzan (duchowny karaimski) Ananiasz Abkowicz z wiernymi gminy karaimskiej.
Karaimi znaleźli się w Trokach ponad 600 lat temu
na zaproszenie ówczesnego władcy Litwy, księcia
Witolda do obrony zamku warownego, ale także dla
rozwinięcia biznesu, gdyż Karaimi znani byli nie tylko
ze swej waleczności, ale także ze swoich umiejętności
kupieckich.
- Karaimi znani byli z szeregu zawodów i profesji
charakterystycznych dla tej mniejszości etnicznej opowiada Anna Sulimowicz, sekretarz Związku Karaimów Polskich, współorganizatorka wystawy. - Na
wystawie pokazujemy m.in. drogi dwóch rodzin karaimskich kupców tytoniowych: rodziny Szyszmanów, którzy z Krymu dotarli do Warszawy i Wilna oraz rodziny
Łopatów, którzy z Poniewieża przez Wilno i Moskwę
dotarli do Harbinu.
Pierwsza fabryka tytoniu Szyszmanów w Wilnie
działała do czasu wprowadzenia monopolu tytoniowego w 1924 roku. Szyszmanowie mieli swoje fabryki tytoniowe i składy w Wilnie, w różnych miastach w Rosji
i znany sklep w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Rodzina Łopato z kolei odniosła światowy sukces
w tej branży. W 1909 roku Łopatowie otwierają Towarzystwo Akcyjne Synowie A. Łopato w stolicy Mandżurii, którego akcjonariuszem staje się słynny koncern
tytoniowy BAT. Warto dodać, że po burzliwym przebiegu losów fabryki (Łopatowie emigrują do Francji) i jej
nacjonalizacji, do dziś produkowane są tam papierosy.
Nadmieńmy przy okazji, co potwierdzają eksponaty
wystawy, że Ludmiła Łopato, córka współwłaściciela
fabryki Eliasza, w okresie powojennym była piosenkarką w rosyjskiej restauracji w Paryżu, gdzie śpiewała białogwardyjskie pieśni w kręgu białej emigracji rosyjskiej.

Z Krymu na Ruś Halicką i na Litwę

- Dzieje Karaimów wyznaczają pewne migracje tłumaczy Anna Sulimowicz. - Pierwszą z nich wyznaczają ci, którzy z Krymu przyjechali na Ruś Halicką,
inni zaś trafili na Litwę i na Wołyń.
Po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się granice, część Karaimów która czuła się związana nie tylko
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Fot. Anna Sulimowicz

Od połowy października we wrocławskim Muzeum Etnograficznym zainteresowanie mieszkańców Dolnego Śląska budzi niecodzienna wystawa
obrazująca losy polskich Karaimów, nielicznej dziś
mniejszości etnicznej w Polsce.
- Wystawa Karaj jołłary - Karaimskie Drogi przedstawia historię losów karaimskich rodzin - wyjaśnia
Mariola Abkowicz, przewodnicząca zarządu Związku
Karaimów Polskich. - Ekspozycja dotyczy Karaimów
Rzeczypospolitej. Opowiada za pomocą fotografii
i fragmentów wspomnień i pamiętników o drogach, jakie prowadziły ich w ciągu ostatnich stu lat po Europie
i... Azji.

z ziemią swoich przodków, ale i z państwem polskim,
postanowiła wyjechać do Polski.
- Jest to przede wszystkim wystawa o Karaimach
związanych z Polską - dodaje Mariola Abkowicz. - Pokazujemy ich peregrynacje, a najlepiej o tym świadczą
losy również i mojej rodziny. Mój ojciec nie chciał służyć w rosyjskim wojsku i trafił do polskiego wojska,
a potem sprowadził resztę rodziny. Z kolei dziadek Rafał
Abkowicz po przyjeździe do Wrocławia w 1946 roku do
swojej śmierci w 1992 roku pełnił posługę jako jedyny
hazzan w powojennej Polsce.
Jeszcze inne były losy Izajasza Jutkiewicza, który z Wilna pojechał na warszawskie Okęcie, gdzie zaczął studiować w Szkole Przemysłowej Wawelberga i
Rotwanda, kształcącej mechaników. W czasie wojny
odkupił wytwórnię gilz i uruchomił w Pruszkowie ich
produkcję na potrzeby ruchu oporu. Równocześnie,
w swoim domu w Pruszkowie, udzielił schronienia
Karaimom z Halicza, którzy uciekli przed prześladowaniami nacjonalistów ukraińskich. Jutkiewicz był też
przedsiębiorcą w czasach PRL.
Otwarciu wrocławskiej wystawy towarzyszył występ zespołu folklorystycznego Dostłar (Przyjaciele)
z Warszawy, a także degustacja kybynów - pierożków
nadziewanych baraniną, białej chałwy karaimskiej oraz
krupniku karaimskiego domowej produkcji. Do Wrocławia na otwarcie „Karaimskich dróg” przyjechało
wiele Karaimów mieszkających w Polsce, a także liczni potomkowie rodziny Łopato z Francji oraz Karaimi,
mieszkający w Niemczech.
Wsparcie w organizacji tej niecodziennej wystawy udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we
Wrocławiu.
W przyszłym roku wystawę można będzie zobaczyć w Warszawie, Krakowie, a może również w
Gdańsku i Szczecinie, gdzie mieszkają polscy Karaimi.
Włodzimierz Abkowicz
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Fot. archiwum

Koncertową wersją opery „Madama Butterfly” rozpoczęła sezon artystyczny szczecińska
opera. Artyści planują na najbliższe miesiące
szereg występów, a nawet premier, pomimo iż
instytucja został pozbawiona swojej stałej siedziby.

Fot. archiwum

Opera opuściła Zamek Książąt Pomorskich ze
względu na remont niemal całego skrzydła, który
obejmie również przebudowę i modernizację samej opery. Prace potrwają dwa lata, a na ten czas
instytucja został pozbawiona siedziby. Po rozpatrzeniu kilku możliwości ulokowania instytucji,
zarząd województwa podjął decyzję o zakupie
mobilnej hali, w formie gigantycznego namiotu, który stanowić będzie tymczasową siedzibę
szczecińskiej opery. Namiot stanie za Mostem
Długim przy budynku Urzędu Celnego. Będzie
miał ok. 20 metrów wysokości, 75 metrów dłu-
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gości, widownię na 600 miejsc, profesjonalne
zaplecze z garderobami oraz scenę wielkością
porównywalną do tej, którą artyści dysponowali
dotychczas. Został już wyłoniony wykonawca,
który na postawienie hali ma czas do kwietnia.
Do tego czasu działalność opery ograniczy
się do gościnnych występów na scenach innych
szczecińskich instytucji kultury oraz spektakli
wyjazdowych, przede wszystkim w Niemczech.
Sezon artystyczny 2010 - 2011 oficjalnie rozpoczęto 16 października koncertową wersją opery
Pucciniego - „Madama Butterfly”, która została
zaprezentowana szczecińskim melomanom na
deskach Filharmonii Szczecińskiej.
- Ten utwór prześladuje mnie od dawna i jego
wystawienie było moim marzeniem - mówił Piotr
Deptuch, wicedyrektor Opery na Zamku, który
podczas spektaklu poprowadził orkiestrę. Partie
Cho-Cho San (Madamy Butterfly) zaśpiewała Roma Jakubowska-Handke, a jej kochanka Pinkertona - Vasyl Grokholsky, laureat 12.
szczecińskiego Wielkiego Turnieju Tenorów.
W tym samym miejscu w listopadzie zespół
Opery na Zamku zaprezentował również spektakl
„Cygańska Miłość Cnotliwej Zuzanny w 100 lat
po prapremierze”. Natomiast w Teatrze Współczesnym odbył się pokaz spektaklu „Leć, biedroneczko, leć”, wyprodukowanego w kooperacji
z Ueckermarkische Bühnen Schwedt, przedstawiającego autentyczne losy dwóch braci, mieszkańców Pomorza, którzy mimowolnie stają się
uczestnikami tragicznych wydarzeń wojennych.
Na grudzień Opera na Zamku dla najmłodszych widzów przygotowała spektakl muzyczny
„Brzechwa z Mikołajem”, który będzie wystawiany w Domu Marynarza. W tym samym miejscu od 4 grudnia będzie można obejrzeć balet
Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”.
Opera kontynuuje również cieszący się wielkim powiedzeniem wśród maluchów i ich rodziców cykl „Operanek”. W tym sezonie spotkania
z muzyką, poezją i teatrem odbywać się będą w
salach Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej w każdą niedzielę o godz. 11 i 13.
Na ten nietypowy sezon Opera na Zamku
zaplanowała również dwie premiery. Pierwsza
z nich to „Kandyd” Leonarda Bernsteina, która miałaby się odbyć w drugiej połowie lutego.
Jednak już dziś dyrektor Opery Warcisław Kunc
zapowiada, że jej losy są niepewne ze względu na
termin postawienia hali. Jeśli do tego czasu nie
będzie ona gotowa, spektakl zostanie przełożony. Natomiast niezagrożona wydaje sie premiera
„Edgara” Giacomo Pucciniego, która planowana
jest na drugą połowę kwietnia i to ona prawdopodobnie otworzy halę Opery na Zamku.
Łucja Pawłowska
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Fot. archiwum

Szczecińscy biznesmeni, których połączyła wspólna idea niesienia pomocy, świętowali
dwudziestolecie swojego klubu.
Impreza z okazji 20. rocznicy powstania Rotary Club Szczecin odbyła się 25 września w hotelu
Radisson Blu. Na uroczystej kolacji spotkali się
członkowie klubu z rodzinami, rotarianie z innych

ŁP

Fot. S. Gracz

Gospodarzem Floating Garden Szczecin Open
2010 - największego zawodowego turnieju golfowego w Polsce był w drugi weekend października
klub Binowo Park.
W zawodach ponad 40 golfistów z dziewięciu krajów walczyło o pulę nagród wynoszącą 40 tys. zł.
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miast, a także zza granicy. Spotkanie rozpoczęły
przemówienia pierwszych założycieli szczecińskiego klubu, zagranicznych przyjaciół, którzy
w tym pomagali, aktualnych działaczy. Wszyscy
gratulowali kolegom ze Szczecina wytrwałości
i sukcesów w wieloletniej działalności.
- Po dwudziestu latach działalności z dumą możemy opowiedzieć o naszych osiągnięciach - mówił Zbigniew Łopiński, prezydent Rotary Club
Szczecin.- Służymy ludziom poprzez reagowanie
na ich krzywdę i nieszczęście, i poprzez uczulanie
na to innych osób.
Przez dwie dekady działalności pieniądze ze
swoich akcji charytatywnych rotarianie przekazywali m.in. Domom Dziecka w Mostach i Binowie,
szpitalowi dziecięcemu przy ul. Św. Wojciecha
czy Zachodniopomorskiemu Hospicjum dla Dzieci.
- Takie kluby jak wasz pokazują, że w Szczecinie jest wiele osób, które potrafią się dzielić swoim
sukcesem - mówił podczas uroczystości prezydent
miasta Piotr Krzystek.
Rotary Club Szczecin zrzesza przedstawicieli
świata biznesu, którzy wspólnie chcą pomagać
najbardziej potrzebującym. Aktualnie liczy 35
członków.

Po pierwszej rundzie na prowadzeniu znajdowali
się faworyci. Liderem był Benjamin Ludwig (Niemcy) z wynikiem 69 uderzeń. Na drugim miejscu ze
stratą jednego uderzenia znajdował się Anglik Andrew Turner. Trzecie miejsce zajmował Max Sałuda
(Binowo Park) i zwycięzca sprzed dwóch lat, Norweg
Paul Nilbrink, którzy uzyskali po 71 uderzeń. Drugi
dzień przyniósł niespodziankę w postaci słabszej postawy prowadzącego w turnieju Benjamina Ludwiga,
który uzyskał 83 uderzenia i spadł na piątą pozycję.
Bardzo dobrze radził sobie w turnieju reprezentant
Binowo Park Golf Club Max Sałuda co pozwoliło
mu na utrzymanie trzeciego miejsca ze stratą jednego
uderzenia do Anglika. Na prowadzenie wyszedł zwycięzca Szczecin Open z roku 2008 Paul Nilbrink, który
uzyskał najlepszy wynik drugiej rundy - 70 uderzeń.
W ostatniej rundzie doświadczony Norweg grał
równo powiększał przewagę nad pozostałą dwójką,
co przyniosło mu zasłużone zwycięstwo. Max Sałuda i Andrew Turner rywalizowali pomiędzy sobą
o zajęcie drugiego miejsca. Kolejność na podium rozstrzygnęła się na greenie podczas puttowania. Tutaj
większą odpornością psychiczną i umiejętnościami
wykazał się Max Sałuda i ostatecznie został pierwszym wicemistrzem Floating Garden Szczecin Open
2010. Jest to największy sukces w jego dotychczasowej karierze zawodowego golfisty.
SG
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