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Gala z Perłami Mosiężne mankiety z perłowymi spinkami trafiły na
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generalny DGS Poland, zdobywca nagrody głównej
w konkursie Perły Biznesu 2014w kategorii Osobowość Biznesu,
o tym jak wsłuchiwać się w oczekiwania rynku, otoczenie biznesu
i pracowników.

biurka Zbigniewa Miklewicza, prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście, oraz Krzysztofa Kowalskiego, dyrektora generalnego firmy
DGS Poland z Mierzyna. Laureatów i wyróżnionych w konkursie Perły
Biznesu 2014 poznaliśmy 12 lutego w hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Świątynia nauki czy supermarket wiedzy? Uczelnie

i biznes mogą współpracować, ale nie wykorzystują tego
w dostatecznym stopniu. Czy szkoły wyższe w regionie odpowiadają
potrzebom rynku pracy? Czego oczekuje od nich otoczenie biznesowe?
I czym jest misja innowacyjności uczelni w budowaniu gospodarki
opartej o wiedzę? Do rozmowy na te tematy zaprosiliśmy
przedstawicieli uczelni i biznesu. W dyskusji udział wzięli: Renata
Gryczka, wiceprezes zarządu firmy Calesco, skarbnik Północnej
Izby Gospodarczej, Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzający
LSJ HR Group, prof. Jacek Wróbel, prorektor ds. studenckich
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz prof.
Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Redakcję
reprezentowali Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
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Światowid z prawobrzeża Małgorzata Lis, prezes
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Piętnaście lat z golfem w Binowie Sławomir Piński, dyrektor
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Międzynarodowych Targów Szczecińskich (MTS), o szerokiej ofercie usług
świadczonych przez jej spółkę.

zarządzający Binowo Park Golf Club, o golfowym slalomie, biznesowej
wizytówce i… dziurawej drodze ze Szczecina.

Novotel na nowo Hotel wita wiosnę zmodernizowanymi wnętrzami.
Koktajl biznesowy, którego którego składnikami są: relacja
z konferencji „Kobiety w zarządach i organach nadzorczych spółek.
Czy to się opłaca?”, nowa strategia KK Wind Solutions, rok klastra IT,
nowa kasa z RPO, Unizeto Technologies, które ma nowego właściciela,
zapowiedzi targowe i rozbudowa osiedla Przygodna Park.
Wzywam do strajków Felieton Anety Zelek.
Krecha Jacha, czyli traktory przeciw dzikom.
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Pomorze Zachodnie - jakie cudne, a winni są ONI Felieton

Wojciecha Olejniczaka.

Meksyk - kraj wibrujący Felieton Stanisława Flejterskiego.
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Karuzela kadrowa
Filharmonia ze szczupakiem Nagroda ‚Gazety Wyborczej”.
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w Operze na Zamku w Szczecinie.

i nagradzany na całym świecie malarz, ilustrator i projektant przyjechał
ze swoją książką do szczecińskiej filharmonii.
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Życie bardziej smakuje Przegląd Filmów Górskich „ O! Góry”.
Problem z głowy Adam Górka, lekarz, przedstawiciel Cefaly
Technology, producenta opaski przeciwmigrenowej, o tym jak radzić sobie
z migreną.
Brydżyści na zamku i na… basenie Rozgrywki pod patronatem

medialnym „Świata Biznesu”.

Twarze Biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają
Joanna Gradek, właścicielka centrum ogrodniczego Zielony Ogród i biura
projektowania krajobrazu Green Touch, oraz Rafał Zahorski, prezes spółki
Magemar Polska, przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin.

Na okładce:
Laureaci Pereł Biznesu 2014
W górnym rzędzie od lewej:
Krzysztof Stypułkowski
(w zastępstwie Wandy
Stypułkowskiej), Krystian
Stypuła, Artur Wołoszyn,
Przemysław Szczepaniak,
Jacek Chrzanowski, Sebastian
Piekarz
W dolnym rzędzie od lewej:
Rafał Zahorski, Janusz
Żmurkiewicz, Zbigniew
Miklewicz, Krzysztof Kowalski,
Magdalena Piekarz
fot. Adam Fedorowicz
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Wsłuchać się w potrzeby rynku
Krzysztof Kowalski, dyrektor generalny DGS Poland, zdobywca nagrody głównej w konkursie Perły Biznesu 2014
w kategorii Osobowość Biznesu, o tym jak wsłuchiwać się w oczekiwania rynku, otoczenie biznesu i pracowników

Krzysztof Kowalski: Uważam,
że kierując firmą, trzeba
widzieć perspektywę kolejnych
3-5 lat działalności, dlatego
decyzje, które podejmujemy,
nie są dziełem przypadku i nie
kończą się przypadkiem.

6

Czym się zajmuje firma DGS Poland?
Naszą główną działalnością jest produkcja
urządzeń do diagnostyki słuchu i aparatów
słuchowych oraz ich dystrybucja. Jesteśmy
częścią grupy William Demant Holding, która
swoją siedzibę ma w Kopenhadze. Holding
skupia wiele firm związanych z opieką i leczeniem ubytków słuchu, dlatego w fabryce DGS
Poland w Mierzynie produkujemy elementy i
urządzenia dla kilku marek.
Gdzie można kupić wasze produkty?
Mamy dwa główne rynki zbytu aparatów
słuchowych i urządzeń do diagnostyki słuchu.
Pierwszym z nich są kraje Europy, w tym Polska. Nasz sprzęt do przesiewowego badania
słuchu u noworodków zakupiła dla przykładu
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Drugim dużym rynkiem jest Ameryka Północna. Ale jesteśmy też obecni w Brazylii,
a także w Japonii, RPA, Australii i Rosji.
Rocznie w Mierzynie produkujemy 3-4 mln
aparatów słuchowych i około 20 tys. urządzeń
do badania słuchu. Jeśli chodzi o aparaty słuchowe, to nasza produkcja stanowi około 20
proc. rynku światowego. W urządzeniach do
pomiaru słuchu obejmujemy 40 proc. rynku.
W grupie William Demant Holding jesteśmy
największym producentem. Ponad 90 proc.
aparatów słuchowych jest wytwarzanych
w Mierzynie.
Jaka była historia powstania DGS Poland?
W 2007 roku powstała firma Oticon Polska
Production. Firma przejęła część firmy Sonion,
która zajmowała się produkcją części do aparatów słuchowych. Pierwotnie zakładaliśmy
prowadzenie 350-osobowego zakładu: 300
osób w produkcji i 50 w administracji. Rozwój
przedsiębiorstwa okazał się bardzo dynamiczny i dziś zatrudniamy 1800 osób, z czego około
400 pracowników nie jest związanych bezpośrednio z produkcją. W 2013 roku firma Oticon
zmieniła nazwę na DGS Poland.
A jaka jest historia pana kariery zawodowej?
Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, specjalistą ds.
przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej. Po studiach rozpocząłem pracę - wówczas w jeszcze bardzo dobrze funkcjonującej
Stoczni Szczecińskiej. Przepracowałem tam
w dziale jakości przemysłu okrętowego 5,5
roku. W 1998 r. doszedłem do wniosku, że chcę
rozwijać się w dziedzinie jakości i ku zdziwieniu
większości moich kolegów, którzy zakładali,
że szybko wrócę do stoczni, zmieniłem pracę.
Znalazłem ogłoszenie firmy Microtronic, późniejszego Sonion, która szukała pracownika
do tworzonego działu jakości. Podjąłem pracę
w Sonion, później awansowałem na stanowisko szefa działu jakości, a karierę w tej firmie

skończyłem na stanowisku dyrektora operacyjnego komponentów elektromechanicznych.
Kiedy Sonion zdecydował się zmieniać swoją
działalność, dostałem propozycję przejścia na
kierownicze stanowisko nowej firmy. I tak od
2007 r. pracuję na stanowisku dyrektora generalnego najpierw - Oticon Polska Production,
a od 2013 roku – DGS Poland.
W kilka lat udało się panu bardzo rozwinąć firmę. Jak było to możliwe?
Czasami o tym co się bardzo dobrze udaje,
mówi się, że jest to klęska urodzaju. Parafrazując to stwierdzenie w naszym przypadku możemy powiedzieć o klęsce sukcesu. Już w drugim
roku działalności naszej firmy mówiliśmy w zespole, że jesteśmy skazani na sukces.
Pierwsze zadania, którymi się zajęliśmy,
polegały na zorganizowaniu niezależnej firmy produkcyjnej. DGS Poland czerpie z inspiracji grupy William Demant, ale posiadamy
własnych inżynierów i polskie kierownictwo.
Dzięki temu, że dobrze postawiliśmy pierwsze
kroki, dostaliśmy możliwość podejmowania
kolejnych wyzwań. Otworzyliśmy dział procesów wtryskowych, zajęliśmy się montażem
płytek elektronicznych oraz produkcją kompletnych urządzeń do diagnostyki słuchu.
Czasami jednak szybki rozwój firmy może
oznaczać niebezpieczeństwo szybkiego zwijania się…
Od początku działalności stawiałem na
to, by zarządzać strategią firmy. Uważam, że
kierując firmą, trzeba widzieć perspektywę
kolejnych 3-5 lat działalności, dlatego decyzje,
które podejmujemy, nie są dziełem przypadku
i nie kończą się przypadkiem. Dziś mamy w
DGS Poland perspektywę 2018 roku. Wiemy,
jak do tego czasu będziemy się rozwijać i rozbudowywać. I naprawdę nie ma niebezpieczeństwa zwijania się firmy.
Nie będę jednak ukrywać, że naszą główną
barierą są dziś kompetencje, które jesteśmy w
stanie pozyskać. Potrzebujemy wysokiej klasy
inżynierów – elektroakustyków i technologów,
którzy mają bardzo wąską specjalizację. W tym
zakresie współpracujmy z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Mówimy naukowcom,
jaka wiedza jest nam konkretnie potrzebna.
Zapraszamy ich do naszej firmy. Po fazie badań, wspólnych z projektantami z Danii, możemy wejść na etap realizacji nowych projektów.
I to jest główny cel firmy.
Dobre kompetencje to też dobra płaca.
Jest pan w stanie dobrze zapłacić specjalistom?
Tak, bo inaczej nie przyjdą do pracy. Osobiście jestem człowiekiem zarażonym pasją, dla
którego pieniądze są konsekwencją pewnych
działań. Jednocześnie wiem, że jeśli chcemy
styczeń – marzec 2015

pozyskać bardzo dobrych pracowników, to
rozmowa o pieniądzach jest istotna. Badamy
rynek, do pracy w tym zakresie jest bardzo
dobrze przygotowany nasz dział HR. Mamy raporty płacowe z kilku źródeł i wiemy, ile płaci
się specjalistom – dbamy o atrakcyjność naszej
polityki wynagrodzeń.
Jednym z obszarów, który poza działalnością produkcyjno-dystrybucyjną rozwija nasza
firma, jest obszar HR. W tej chwili koncentrujemy się nie tylko na procesie rekrutacji, ale także na licznych procesach motywacyjnych i rozwojowych w firmie i w całej grupie. Ważne jest
także wszystko, co się wiąże z budowaniem
marki pracodawcy. Zależy nam na dobrej komunikacji wewnątrz organizacji. Prowadzimy
też badania satysfakcji pracowników. Chcemy
się również dalej rozwijać w obszarze R&D, IT
i finansów. Jesteśmy w trakcie tworzenia nowej firmy, która będzie się skupiała na prowadzeniu działalności finansowej dla całego holdingu William Demant.
W holu firmy stoi plansza z lustrem, które
jest w kształcie człowieka i w którym możemy się przejrzeć, a obok przeczytać: Patrzysz
na człowieka odpowiedzialnego za dobrą
zmianę w naszej firmie.
Jestem zafascynowany ideami ciągłego doskonalenia, a jedną z filozofii zarządzania jest
kaizen. W dosłownym tłumaczeniu z języka
japońskiego słowo to oznacza dobrą zmianę.
W myśl tej filozofii można zachęcać ludzi do
zgłaszania dobrych pomysłów, poszukiwania
usprawnień. Nasi pracownicy swoje zmiany
mogą spisywać na kartkach. Ich propozycje
raz w tygodniu są analizowane przez komisję
kaizen. Około 90 proc. zgłoszeń jest realizowanych. Chcemy bowiem, żeby pracownicy mieli
wpływ na to, jak wygląda ich praca.

Moją ambicją jest to, żeby DGS Poland była
firmą myślącą. Oczywiście jest to idealistyczne
podejście. Dziś w biznesie za wzorcowy model
organizacji uznawana jest firma ucząca się.
I taką firmą jesteśmy w 100 proc. Za każdym
razem, kiedy coś wykonamy, zastanawiamy
się, jak to osiągnęliśmy. Systematycznie, przynajmniej raz w roku, przeprowadzamy analizę
SWOT, szukając mocnych i słabych stron, zagrożeń i możliwości.
A jak wyglądają warunki socjalne w firmie?
Mamy stołówkę, właśnie jesteśmy na etapie jej ponownego uruchomienia po trzymiesięcznej przerwie. Chcemy, żeby korzystało z
niej coraz więcej pracowników i dlatego staramy się, by ceny w stołówce zachęcały do korzystania z niej. Poszukujemy kooperanta, który
mógłby wspólnie z nami otworzyć przedszkole. Mamy też na terenie firmy siłownię, z której
pracownicy chętnie korzystają.
A pana też można spotkać w tej siłowni?
Odpowiem w ten sposób: bardzo chętnie
uczestniczyłbym w działalności klubu rowerowego, który również działa w naszej firmie. Kolarstwo jest moją wielką pasją jeszcze z okresu
studiów. Niestety, moją piętą achillesową jest
brak czasu. Jeśli tylko mam wolną chwilę, staram się czytać. Chcę być na bieżąco z literaturą
dotyczącą zarządzania. Interesuję się także filozofią i uwielbiam podróże, w które chętnie
zabieram żonę Ewę i syna Michała.
Aktualnie wiele się w Polsce mówi o potrzebie rozwoju współpracy biznesu z uczelniami. Jak pan ocenia ten proces?
Uczestniczę w pracach Rady Programowo-Przemysłowej przy Wydziale Elektrycznym
ZUT. Znam więc sprawę nie tylko z punktu widzenia dużej firmy, ale także od strony potrzeb

uczelni. Wspólnie z prof. Stefanem Domkiem,
dziekanem, zastanawiamy się nad tym, jak możemy lepiej rozwinąć współpracę DGS z uczelnią.
DGS Poland współpracuje również z prof.
Alberto Lozano z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wchodzę tam w skład podobnej rady, która
jest platformą komunikacji i wypracowywania
konkretnych rozwiązań.
Dobrze byłoby, gdyby do współpracy na linii biznes-uczelnie dołączyły się Urząd Miasta
Szczecin oraz Urząd Marszałkowski. Na szczęście powoli już się to dzieje, bo uważam, że
tworzenie dobrych warunków do współpracy
przemysłu z nauką wymaga także współdziałania z samorządem terytorialnym.
Nasze kontakty z uczelniami i samorządem
zaowocowały m.in. powstaniem Związku Pracodawców NOBiS – Nowoczesny Biznes dla
Szczecina, który zgromadził szefów firm BPO/
SSC i ITO.
Na koniec poprosimy pana o dewizę postępowania w biznesie.
Opieram się na logice działań i jestem skoncentrowany na faktach. Pracując w biznesie
trzeba mieć wizję. Trzeba określić kierunek,
w którym firma ma zmierzać i konsekwentnie –
często nawet w drobnych szczegółach – dążyć
do celu.
Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz

7

Krzysztof Kowalski, dyrektor generalny DGS Poland,
uhonorowany został tytułem Osobowość Biznesu 2014.

Zbigniew Miklewicz, prezes ZMPSiŚ, odbiera od prof. Anety Zelek i Włodzimierza Abkowicza
statuetkę w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014.

Gala z Perłami
Mosiężne mankiety z perłowymi
spinkami trafiły na biurka Zbigniewa
Miklewicza, prezesa Zarządu Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście, oraz
Krzysztofa Kowalskiego, dyrektora
generalnego firmy DGS Poland z
Mierzyna. Laureatów i wyróżnionych
w konkursie Perły Biznesu 2014
poznaliśmy 12 lutego w hotelu
Novotel Szczecin Centrum.

Już po raz 11. redakcja „Świata Biznesu”
zorganizowała konkurs gospodarczy Perły Biznesu. Na gali wręczenia nagród, która odbyła się
w efektownie przystrojonych wnętrzach hotelu
Novotel Szczecin Centrum, spotkali się menadżerowie zachodniopomorskich firm, naukowcy
i samorządowcy. Poznali werdykt kapituły konkursu, która przyznała dwie nagrody główne
oraz dziesięć perłowych wyróżnień.
Rolę głównego partnera wydarzenia pełniła
Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Rolę partnerów zwyczajnych przyjęły na siebie: Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Bank GBS
z Barlinka, firma Mercedes-Benz Mojsiuk oraz
BWG Ebit.

Milionowe inwestycje

Nagrodę główną w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014 otrzymał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Nagrodzona spółka
zrealizowała bardzo ambitny program inwestycyjny w latach 2007-2014 o wartości 600 mln zł,
co znacznie podniosło konkurencyjność obydwu
portów. A w planie są już kolejne inwestycje (do
roku 2027: ponad 1 mld zł). To wszystko czyni
ZMPSiŚ – jak zauważyła kapituła - liderem inwestycyjnym w naszym regionie.
Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014 trafiło do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie za uruchomienie programu

Laureatki konkursu na najlepszy start-up Inspirujący Start. Od lewej: Elżbieta Dochniak, Joanna Gradek
oraz Aleksandra Pronobis w towarzystwie Barbary Bartkowiak i Michała Abkowicza

Prosument, którego celem jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kapituła konkursu doceniła też dynamiczny rozwój
firmy KK Wind Solution Polska (dostawca innowacyjnych rozwiązań elektrycznych stosowanych
w układach sterowniczych turbin wiatrowych)
oraz firmę North-West Logistic Park, która oddała do użytku dwie spośród czterech planowanych
hal logistyczno-produkcyjnych w Szczecinie. Obie
hale mają łącznie ponad 20 tys. mkw. powierzchni. Wyróżnienie Pereł Biznesu trafiło także do
Gospodarstwa Rolnego Viva Natura z gminy Kołbaskowo, producenta soków. Kontrakty z Vivą
Naturą pozwoliły wielu sadownikom uniknąć perturbacji związanych z rosyjskim embargiem.
Wyróżnienia w postaci honorowych dyplomów wraz z przeciwsztormowymi parasolami,
które symbolizują obronę przed przeciwnościami losu na trudnym (jakże często wręcz sztormowym) rynku, odebrali w czasie gali: Jacek
Chrzanowski, prezes WFOŚiGW, Artur Wołoszyn, dyrektor zarządzający KK Wind Solutions,
Przemysław Szczepaniak dyrektor ds. rozwoju
North-West Logistic Park oraz Magdalena i Sebastian Piekarzowie – właściciele gospodarstwa
Viva Natura.

Osobowości biznesu
Główną nagrodę w kategorii Osobowość Biznesu 2014 otrzymał Krzysztof Kowalski, dyrektor DGS Poland. Firma z Mierzyna, którą zarządza
laureat, produkuje aparaty słuchowe, urządzenia

Laureatom gratulował Jarosław Rzepa, wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego.

Na galę Pereł Biznesu licznie przybyli goście ze świata biznesu, nauki i polityki.
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diagnostyczne oraz interaktywne urządzenia komunikacyjne, zatrudnia 1800 osób.
Kapituła konkursu przyznała w tej kategorii
wyróżnienia twórcom znanej szczecińskiej firmy
informatycznej Home.pl - Stefanowi Jurczykowi, Piotrowi Kapcio i Krystianowi Stypule,
Januszowi Żmurkiewiczowi, prezydentowi
Świnoujścia, który konsekwentnie dba o rozwój
swojego miasta, Rafałowi Zahorskiemu, założycielowi i prezesowi spółki Magemar Polska,
a jednocześnie szefowi Rady Interesantów Portu
Szczecin, oraz Wandzie Stypułkowskiej, prezes
MPS International z Koszalina, firmy specjalizującej się w dziedzinie kosmetyków, opakowań i
środków czystości, zatrudniającej ponad 200 pracowników, w imieniu której wyróżnienie odebrał
syn Krzysztof, pracownik działu marketingu MPS.
Laureatom pogratulował Jarosław Rzepa,
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.
W skład kapituły tegorocznej edycji konkursu wchodzili tradycyjnie naukowcy z zachodniopomorskich uczelni oraz publicyści. Kapitule przewodniczyła prof. Aneta Zelek, rektor
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W obradach
dwunastoosobowej kapituły uczestniczyli ponadto: prof. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Andrzej Bąk, prorektor ds. morskich
Akademii Morskiej w Szczecinie, znani szczecińscy
ekonomiści z Uniwersytetu Szczecińskiego, profesorowie Stanisław Flejterski, Piotr Niedzielski

Marcie Łągiewce towarzyszył podczas jej minikoncertu
tata - aktor Wiesław Łągiewka

Krzysztof Kowalski, dyrektor DGS Poland odpowiada
na pytania redaktora Marka Muchy z TVP Szczecin

Redaktor Piotr Tolko z Radia Szczecin
podczas wywiadu z Magdaleną Piekarz

Sala Amber hotelu Novotel Szczecin Centrum zmieniła się w wieczór gali nie do poznania.
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Laureaci
Pereł Biznesu
Wydarzenie Gospodarcze 2014

Świat finansów i nieruchomości, czyli Marcin Krukowski,
szef Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego
i Urszula Skudniewska, prezes spółki Amber.

i Waldemar Tarczyński, prof. Stefan Domek, dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT oraz dziennikarze: Maria Bartczak, dyrektor – redaktor naczelny
TVP Szczecin, Tomasz Kowalczyk, prezes-redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”, Zdzisław
Tararako, redaktor Radia Szczecin, Włodzimierz
Abkowicz, redaktor naczelny „Świata Biznesu”,
oraz Michał Abkowicz, redaktor naczelny portalu
Szczecinbiznes.pl. Obowiązki sekretarza kapituły
pełniła redaktor Magdalena Szczepkowska.

Coś nowego, czyli start-upy
Na początku imprezy dr Barbara Bartkowiak,
prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, głównego partnera uroczystości, w krótkiej rozmowie z Dariuszem Baranikiem, redaktorem TVP
Szczecin, opowiedziała o nowych projektach kierowanej przez siebie instytucji finansowej, które
przyczyniają się do rozwoju innowacyjności w regionie. Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz
z portalem Szczecinbiznes.pl przyznały po raz
pierwszy podczas gali wyróżnienia dla młodych
przedsiębiorców „Inspirujący Start”. Otrzymały
je założone niedawno firmy, które charakteryzują się przemyślanym pomysłem na biznes oraz
uporem i konsekwencją w działaniu właścicieli.
Wyróżnienia otrzymały: Elżbieta Dochniak, właścicielka firmy Dom Lift - dystrybutora krzesełek
schodowych dla osób niepełnosprawnych, Joanna Gradek, właścicielka centrum ogrodniczego
Green Touch oraz Aleksandra Pronobis, właścicielka sklepu internetowego E-Szop.

Senator Sławomir Preiss i Jacek Chrzanowski, prezes
WFOŚiGW, dyskutowali w kuluarach o ustawie
o odnawialnych źródłach energii.

Galowa lista obecności
Uroczystość, jak co roku, przyciągnęła licznie
zaproszonych gości. W hotelu Novotel Szczecin
Centrum pojawili się m.in. poseł na Sejm RP Magdalena Kochan oraz senator Sławomir Preiss.
Urząd Marszałkowski w trakcie tegorocznej gali reprezentował wspomniany już wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz rzecznik prasowy Gabriela Wiatr.
W spotkaniu udział wzięli samorządowcy.
Oprócz wyróżnionego prezydenta Świnoujścia
Janusza Żmurkiewicza na gali zjawili się: Bogdan
Jaroszewicz, zastępca prezydenta Szczecina, Andrzej Bednarek, starosta policki, Ryszard Mróz,
zastępca burmistrza Wolina. Licznie reprezentowany był świat nauki. Na gali obecni byli, poza
wymienionymi członkami kapituły, prorektorzy
szczecińskich uczelni: prof. Witold Biedunkiewicz
(ZUT) oraz prof. Artur Bejger (Akademia Morska),
a także rektor – senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. Wojciech Olejniczak, prof. Maria
Kaszyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT, oraz prof. Jacek Batóg, prodziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US .
Świat biznesu prócz laureatów reprezentowały
m.in. takie osobistości, jak wspomniana już Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Arkadiusz Wójcik, prezes zarządu
„Unibaltic”, Piotr Pawłowski, prezes zarządu OT
Logistic, Daniel Dobosz, właściciel fabryki słodyczy Dobosz z Trzebieży, Paweł Fornalski, prezes
IAI, Henryk Leszczyński, prezes PKS Szczecin, Kazimierz Trzciński, prezes Szczecińsko-Polickiego

Statuetka „Perła Biznesu 2014”
Wdrożenie ambitnego programu
inwestycyjnego w latach 2007-2014
w portach w Szczecinie i Świnoujściu
(Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście )

Wyróżnienia:
Dynamiczny rozwój firmy i wdrożenia
zaawansowanych technologii
stosowanych w układach sterowniczych
turbin wiatrowych (KK Wind Solutions
Polska)
Uruchomienie kompleksu logistycznego
North – West Logistic Park w Szczecinie
(North – West Logistic Park Sp. z o.o. )
Uruchomienie programu Prosument
wspierającego produkcję energii ze
źródeł odnawialnych (Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie)
Rozwój przetwórstwa warzyw i owoców
w trudnym dla rynku okresie wynikającym
z rosyjskiego embarga (Gospodarstwo
Rolne Magdaleny i Sebastiana Piekarzów
Viva Natura z Kamieńca k /Kołbaskowa)

Osobowość Biznesu 2014
Statuetka „Perła Biznesu 2014”
Krzysztof Kowalski
dyrektor generalny DGS Poland
z Mierzyna

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Beata Styś,
właścicielka firmy BWG Ebit, Monika Pyszkowska,
dyrektor Centrum Handlowego Kaskada, Tomasz
Wieczorek, właściciel firmy Inlogic, Mirosław Sobczyk, prezes Grupy Reklamowej Zapol, Aleksandra
Turbaczewska, prezes Polsteam Żegluga Szczecińska, deweloperzy: Urszula Skudniewska, prezes
zarządu firmy Amber i Wojciech Ciuruś, prezes
przedsiębiorstwa budowlanego Ciroko. Organizacje biznesowe reprezentowali Dariusz Więcaszek,
prezes Północnej Izby Gospodarczej i Bogumił Rogowski, prezydent Business Club Szczecin.
Wśród gości gali dostrzegliśmy także dr Magdalenę Kotnis, prezesa zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sławomira
Rutkowskiego, dyrektora Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej i Arkadiusza Poradę, prezesa Polskiej Fundacji Ekologicznej oraz Katarzynę Opiekulską, dyrektora zarządzającego firmy rekruterskiej LSJ HR Group.
Na galę zawitała Mariola Piasecka, z-ca dyrektora ds. dochodów oddziału ZUS w Szczecinie.
Wśród gości byli także przedstawiciele świata
motoryzacji, w tym Irena i Kazimierz Mojsiukowie oraz Paweł Ząbek, reprezentującego dealera
BMW Bońkowscy. Grupę Azoty reprezentował
Krzysztof Zajdel, kierownik Biura Public Relations.
Pojawili się również reprezentanci świata
finansów, a wśród nich Agnieszka Łabucka,
dyrektor oddziału I GBS w Szczecinie, Katarzyna Koroch, dyrektor zarządzająca Regionu Zachodniego Banku Pekao, Krystyna Pawłowicz,
z-ca dyrektora regionu Banku BGŻ, Artur Nawrocki, dyrektor oddziału Noble Bank oraz Marcin
Krukowski, prezes Funduszu Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Miasta Szczecina.
Świat zdrowia miał swoich reprezentantów
w osobach znanego szczecińskiego stomatologa
i biznesmena dr. med. Stanisława Gajdy oraz dr.
med. Krzysztofa Jacha, znakomitego otolaryngologa i autora rysunków satyrycznych na łamach
„Świata Biznesu”. Z kolei świat sportu reprezentowali przedstawiciele dyscyplin cieszących się
zainteresowaniem wśród ludzi biznesu. Na galę
zawitali Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park
Golf Club, Wincenty Grela, prezes Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego i Mieczysław Manik, prezes Klubu Śmiały z Polic, organizator jednego z czterech najważniejszych turniejów
szachowych Polsce.

Zapachniało muzyką
i dobrą kuchnią
Wręczenie nagród poprzedził minikoncert
piosenki aktorskiej w wykonaniu Marty Łągiewki przy akompaniamencie Agnieszki Kuźmy.
Usłyszeliśmy odświeżone interpretacje utworów
wykonywanych swego czasu przez Ewę Demarczyk, Kalinę Jędrusik, Hannę Banaszak i Leonarda
Cohena, zaś największe uznanie wzbudziła zaśpiewana wspólnie z ojcem pani Marty - Wiesławem Łągiewką - piosenka „Gdy zapachnie nam
muzyka”.
Artyzm dostrzegliśmy nie tylko w wykonaniu
śpiewających aktorów, ale także wśród kucharzy
Novotelu, którzy przygotowali niecodzienne przysmaki. Po części oficjalnej gali goście zostali zaproszeni na koktajl, gdzie królowały takie smakołyki,
jak: zupa bogracz z jelenia, nadziewane musem
rakowym kalmary, wędzona kaczka w otoczce grillowanej cukinii, roladki z perliczki z nutą borówek,
minisałatki owocowe z nutą brandy i imbiru a jak
przystało na Tłusty Czwartek (w tym bowiem dniu
odbywała się gala) – minipączusie. A temu wszystkiemu towarzyszyła degustacją win przygotowana
przez Makro Cash & Carry.
Po zakończeniu koktajlu uczestników i gości
imprezy żegnały hostessy, wręczając im słodkie
upominki w postaci luksusowych trufli z… papryką, ufundowanych przez fabrykę cukierków Dobosz z Trzebieży, oraz zestawy podróżne Pierwszej Kliniki Stomatologicznej dr. Stanisława Gajdy.
Głównym współorganizatorem gali Pereł
Biznesu 2014 już po raz dziewiąty był hotel Novotel Szczecin Centrum. Wśród współorganizatorów gali znaleźli się także Perpol – producent
wyrobów jubilerskich z pereł, fabryka cukierków
Dobosz, Makro Cash & Carry, Pierwsza Prywatna
Klinika Stomatologiczna dr. Stanisława Gajdy w
Szczecinie, Binowo Park Golf Club, Baltica Wellness & Spa, Centrum Bene Sport, restauracja i
targ rybny Ładoga, Studio Reklamy Promocjone.
com, Szkoła Języków Obcych Presto, Butterfly
Upominki Reklamowe, kwiaciarnia Esy Floresy
oraz agencja wydarzeniowa Event Factory.
Partnerami medialnymi tegorocznej gali byli:
TVP Szczecin, „Kurier Szczeciński” oraz portal gospodarczy Szczecinbiznes.pl.
PB

Świat zdrowia i urody. Od prawej: Karolina Ciżyńska
(Cicco), dr med. Stanisław Gajda oraz Daria Lipińska
(Klinika dr. Gajdy).
Środowisko bankowców reprezentowały m.in. (od prawej)
Agnieszka Łabucka oraz Monika Ławna z GBS Bank.

Beata Dębska, kierownik sprzedaży w hotelu Novotel
Szczecin Centrum, oraz personel hotelu od… kuchni.
Dosłownie!

Wyróżnienia:
Stefan Jurczyk, Piotr Kapcio
i Krystian Stypuła
założyciele i właściciele firmy home.pl
Wanda Stypułkowska
prezes MPS International z Koszalina
Rafał Zahorski
założyciel i prezes spółki Magemar Polska,
szef Rady Interesantów Portu Szczecin

Magdalena Kotnis, szefowa ZARR w rozmowie z Rafałem Zahorskim, prezesem Magemar Polska
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Janusz Żmurkiewicz
prezydent Świnoujścia
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Barbara Bartkowiak, prezes PFP w towarzystwie Bogumiła Rogowskiego (Business Club Szczecin), Agnieszki Łabuckiej
z GBS Banku i Bogdana Jaroszewicza, zastępcy prezydenta Szczecina.

Wojskową Agencję Mieszkaniową reprezentowali
Magdalena Maniuska, specjalista Działu Inwestycji
i dyrektor oddziału regionalnego Sławomir Rutkowski.
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Świątynia nauki czy supermarket wiedzy?
Uczelnie i biznes mogą współpracować, ale nie wykorzystują tego
w dostatecznym stopniu. Czy szkoły wyższe w regionie odpowiadają
potrzebom rynku pracy? Czego oczekuje od nich otoczenie biznesowe?
I czym jest misja innowacyjności uczelni w budowaniu gospodarki opartej o
wiedzę? Do rozmowy na te tematy zaprosiliśmy przedstawicieli uczelni
i biznesu. W dyskusji udział wzięli: Renata Gryczka, wiceprezes zarządu
firmy Calesco, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej, Katarzyna Opiekulska,
dyrektor zarządzający LSJ HR Group, prof. Jacek Wróbel, prorektor
ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz
prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Redakcję
reprezentowali Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
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Jaką rolę w gospodarce powinny pełnić
współczesne uczelnie? Czy szkoły wyższe
mogą dać gospodarce coś więcej niż tradycyjne wykształcenie?
Aneta Zelek Powinniśmy się zastanowić,
czy w XXI w. należy trzymać się klasycystycznej definicji uczelni i traktować ją jako „świątynię nauki”, czy może trzeba spojrzeć na
szkoły wyższe jak na „supermarket wiedzy”.
Supermarkety z wysokiej jakości produktem,
który jest do kupienia przez gospodarkę
i otoczenie biznesowe.
Katarzyna Opiekulska: Jest mnóstwo
młodych ludzi po studiach, którzy nie mają
pomysłu na siebie. Głównie jest to problem
uczelni humanistycznych. Znacznie lepiej jest
w przypadku absolwentów szkół technicznych, którzy kończąc studia mają specjalistyczną wiedzę, pożądaną na rynku pracy.
Dla informatyków, programistów czy innych specjalistów IT rynek pracy w naszym

województwie stoi otworem. Pracodawcy
walczą o nich proponując atrakcyjne zarobki. Mamy też w Szczecinie dobrze działający
rynek usług wspólnych SSC, BPO. W tych
branżach zatrudnionych jest 3,5 tys. młodych
ludzi, a w 2015 roku pracę znajdzie kolejnych
500 osób. Potrzebni są księgowi i pracownicy
call center znający języki obce. Jest jednak
problem – zbyt mało osób posługuje się językami obcymi na poziomie, jakiego oczekują
pracodawcy.
Renata Gryczka: Podzielam opinię, że
część młodzieży nie jest zmotywowana i nie
wie, co chce ze sobą zrobić. Studiowanie
stało się bardzo popularne. Zdając na studia techniczne trzeba się wykazać wiedzą.
Z doświadczenia też wiem, że ludzie po takich uczelniach mają wiedzę i chcą pracować,
ale nie chcą ciężko pracować i dalej się uczyć.
Zasadniczy problem jest taki, że brakuje im
praktyki. A praktykę mogliby zdobywać na

Renata Gryczka: Zasadniczy
problem jest taki, że studentom
brakuje praktyki. A praktykę
mogliby zdobywać na stażach.
Dlatego uważam, że studia powinny
być inaczej zorganizowane.

Aneta Zelek: Ekonomia,
zarządzanie, finanse to nadal
jedne z lepszych formatów
wykształcenia. Po tych kierunkach
można znaleźć swoje miejsce
w różnych sektorach rynku.

stażach. Dlatego uważam, że studia powinny
być inaczej zorganizowane. Na studiach było
kiedyś więcej warsztatów, laboratoriów. Teraz tego typu zajęć praktycznych jest mało.
Czyli uczelnia idzie jedną ścieżką, a rynek pracy drugą?
Jacek Wróbel: Rolą i misją uczelni jest
nauka, ale też kształcenie kadr na wysokim
poziomie. Najlepiej więc, gdybyśmy byli zarówno świątynią nauki, jak i instytucją dającą
wiedzę wysokiej jakości. Naszym studentom
staramy się dać coś więcej niż tylko dobre
wykształcenie.
Zgodzę się, że uczelnie techniczne lepiej
sobie radzą. Współpracujemy z podmiotami
gospodarczymi, zapraszamy je do współtworzenia nowych programów nauczania
i praktyk. Studenci mają możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne i odbywania
praktyk. Ci, którzy korzystają z tych szans,
lepiej „sprzedają się” na rynku pracy. To jest
kilkuset studentów w ciągu roku, co w odniesieniu do około 12 tys. ogółu studentów
nie jest jeszcze zadowalające. Ale liczba ta
wzrasta.
Obserwujemy, że po pierwszym stopniu
studiów technicznych studenci często już
pracują. Drugi stopień kształcenia cieszy się
o wiele mniejszym zainteresowaniem, w
granicach 20-30 proc. Uważam, że jest to
właściwy trend - drugi stopień studiów
powinien być dla najlepszych. Z naszych
badań wynika, że ok. 70-80 proc. absolwentów uzyskuje pracę w ciągu trzech
miesięcy i to nie tylko w Szczecinie. Informatyka, teleinformatyka, elektrotechnika
to kierunki, po których jest praca. Widzimy
jednak, że jest wielu studentów, którzy chcą
uzyskać dyplom, bo nie wiedzą, co chcą
w życiu robić.
A jak jest z absolwentami kierunków
ekonomicznych?
Aneta Zelek: Ekonomia, zarządzanie, finanse to nadal jedne z lepszych formatów
wykształcenia. Po tych kierunkach można
znaleźć swoje miejsce w różnych sektorach
rynku. Jest stałe i pewne zapotrzebowanie
na menedżerów, analityków, księgowych, finansistów, doradców podatkowych.
Kiedy słucham tego, co państwo mówią,
nasuwa mi się pytanie: czy na dobre wyszła
nam zmiana, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich
20 lat - myślę o radykalnym wzroście liczby
młodych ludzi, którzy kształcą się na studiach
wyższych? Może powinniśmy wrócić do dawnych czasów, kiedy wyższe wykształcenie
było elitarne i dawało pewność zatrudnienia?
Renata Gryczka: Uważam, że studia powinny być dla tych, którzy chcą się uczyć.
Obecnie studiują na nich często osoby, które
się nie odnalazły w życiu. A trzeba pamiętać,
że nawet skończenie dobrej średniej szkoły technicznej i wykształcenie w zawodach
technika automatyka, elektronika czy informatyka daje bardzo dobre perspektywy na
rynku pracy.
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Czy model kształcenia przyjęty podczas
ostatniej zmiany ustawy o szkolnictwie
wyższym – model pod hasłem „uczenia się
przez całe życie” – jest ważny dla pracodawców?
Renata Gryczka: Oczywiście, jako przedsiębiorca uważam, że nie ma innej możliwości,
bo stale następuje postęp techniczny. Uczyć
muszą się nie tylko pracownicy, ale także zarządy firm.
Aneta Zelek: Obserwujemy bardzo wyraźny wzrost zainteresowania studiami podyplomowymi na kierunkach specjalistycznych.
I tu zadam pytanie pani Katarzynie. Ciekawi
mnie, jak firmy rekruterskie i pracodawcy odbierają osoby, które zabiegają o pracę z teczkami pełnymi dyplomów i certyfikatów? Czy
pracodawcy doceniają aspiracje edukacyjnepracowników, czy może są podejrzliwi wobec
kolekcjonerów dyplomów?
Katarzyna Opiekulska: Przyglądamy się
uważniej tzw. skoczkom i osobom, które kolekcjonują dyplomy. Dla nas liczy się bardziej
dwu-, trzyletnie doświadczenie na danym
stanowisku, umiejętności interpersonalne
i pracy w grupie.
Jacek Wróbel: Na studia podyplomowe
przychodzą osoby, które są faktycznie zainteresowane daną tematyką. To ludzie pracujący już w danym zawodzie.
A jak wygląda w praktyce współpraca na
linii uczelnia-biznes?
Jacek Wróbel: Prowadząc studia pierwszego stopnia staramy się ściśle współpracować z gospodarką. Naszymi partnerami
są m.in. DGS, Unizeto Technologies, Hewlett
Packard, Siemens. Dzięki programowi firmowanemu przez National Instruments od
2013 roku nasi studenci zdobywają umiejętności programistyczne. Jest zainteresowa-

nie Akademią Siemensa, która funkcjonuje
w Szczecińskim Parku Technologicznym. Nasze Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych jest jednostką samofinansującą się, która pozyskuje
środki z UE i od podmiotów gospodarczych.
Podobnie jest w Centrum Nanotechnologii.
Przedsiębiorcy
powinni
inicjować
współpracę z uczelniami, korzystać z ich
wiedzy i tworzonych innowacji. W naszym
regionie jest z tym spory problem.
Renata Gryczka: Problemem jest to, że
mała firma nie może sobie pozwolić finansowo na to, by zaangażować pracowników
do rozwijania badań. Mikro- i małe firmy w
województwie zachodniopomorskim, a jest
ich tu 90 proc., nie dadzą rady, by prowadzić
badania. Mają jednak potencjał, by badania
skomercjalizować.
Dziś jest tak, że uczelnia z jednej strony
oczekuje pełnego finansowania, a z drugiej
przedsiębiorca chce konkretnych rozwiązań.
Jeśli ich nie otrzyma, nie zechce współpracować z uczelnią.
Marszałek województwa zachęca przedsiębiorców do współpracy z uczelniami pod
kątem tworzenia konkretnych rozwiązań.
Aneta Zelek: Spora pula środków z nowego rozdania unijnego będzie skierowana
na łączenie nauki z biznesem. Mechanizm
wsparcia ma wzmacniać tylko konsorcjalne
przedsięwzięcia. Tymczasem widzę, że obie
strony pozostają krytyczne wobec tego podejścia.
Renata Gryczka: Powtórzę się. Wielkie
firmy mają ośrodki naukowo-badawcze. Małe
firmy zaś wolą sięgnąć za granicę po gotowe
rozwiązanie.
Jacek Wróbel: Na pewno uczelnie powinny
współpracować z gospodarką. Takie zadanie

Jacek Wróbel: Drugi
stopień kształcenia cieszy się
zainteresowaniem w granicach
20-30 proc. Uważam,
że to właściwy trend.
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Katarzyna Opiekulska: Uważam,
że jeżeli firma ma inicjatywę,
to uczelnie są chętne,
by realizować wspólne projekty.

pełnią funkcjonujące przy uczelniach jednostki
międzywydziałowe, takie jak nasze Regionalne
Centrum Innowacji i Transferu Technologii. To
one prowadzą badania i przybliżają przedsiębiorcom zdobycze nauki. Jednak by coś wytworzyć, potrzeba pieniędzy i czasu.
Jakie jest zatem remedium - by uniwersytet był bardziej supermarketem wiedzy niż
świątynią nauki?
Aneta Zelek: Uniwersytet powinien być
społecznie odpowiedzialny, czyli powinien
odpowiadać na potrzeby wszystkich interesariuszy. Musi dawać rzetelne wykształcenie
studentom i takie kompetencje, które są użyteczne dla pracodawców. Społeczna odpowiedzialność dotyczy też biznesu, który powinien
zadbać o relacje z uczelnią. Jeśli będzie chęć z
obu stron, to spotkamy się w połowie drogi i
damy regionowi to, na co on czeka – innowacyjność i wysokie kwalifikacje kadr.
Jacek Wróbel: Coraz więcej uczelni kształci praktycznie – oferuje studia nastawione
na zdobycie konkretnego zawodu. Ta zmiana
będzie wkrótce widoczna, bo do 2016 roku
uczelnie będą musiały wybrać, czy kształcić
na profilu ogólnoakademickim, czy przejść na
profil praktyczny.
Przykładowo na Politechnice Poznańskiej
we współpracy z Volkswagenem został uruchomiony kierunek, którego absolwenci są
zobligowani do pracy przez jakiś okres w tej
firmie.
Renata Gryczka: Biznes będzie musiał
nawiązać współpracę z uczelniami, ale kładąc nacisk na komercjalizację badań, czyli
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uzyskiwanie konkretnego produktu. Myślę,
że nowa perspektywa unijna stworzy możliwości lepszej współpracy pomiędzy biznesem
a przedsiębiorcami.
Katarzyna Opiekulska: Dam przykład
współpracy. Mieliśmy zapotrzebowanie na
pracowników na stanowisku HR Business Partner, ale osób z taką specjalizacją na tutejszym
rynku brakowało. Wyszliśmy więc do ZPSB z
inicjatywą uruchomienia takiego kierunku.
Prawdopodobnie od października kierunek
zostanie otworzony. Wykładowcami będą
także praktycy. Uważam, że jeżeli firma ma inicjatywę, to uczelnie są chętne, by realizować
wspólne projekty.
Aneta Zelek: Projekt opisany przez panią dyrektor Opiekulską pokazuje, że możemy wiele razem zdziałać i to jest dziś nasze
najważniejsze wyzwanie. ZPSB udowadnia
w praktyce, że jest gotowa „uszyć studia czy
szkolenia na zamówienie”. W ten sposób odchodzimy od koncepcji niedostępnej świątyni
nauki, porzucamy model sieciowego marketu
wiedzy i stawiamy na ekskluzywny butik kompetencji ważnych w dzisiejszym świecie.
Na koniec ochłodzę jednak optymizm. Pracodawcy chcą mieć pracowników mających
specjalistyczną wiedzę, dobre kompetencje,
świetną osobowość i 20 lat stażu pracy. Prawda jest taka, że na uczelniach możemy dać wiele, ale nie damy doświadczenia zawodowego,
bo to już rola pracodawców.
Dziękujemy za rozmowę.
Not. Alicja Kowalska
fot. M. ABKOWICZ
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Biuro Reklamy

Cennik reklam

Łatwo, prosto i przyjemnie • Same korzyści!
Informacji udziela Biuro Reklamy „Kuriera Szczecińskiego”
tel.: 91 44 29 180 • fax: 91 44 29 190 • e-mail: bo@kurier.szczecin.pl
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Laureaci Złotych Rybek 2014

Złote Rybki od marszałka
TEPRO, ZOZ Norman, Drobimex, Miasto Koszalin i AMC Art Medical Center
– to firmy i instytucje, które w roku
2014 zwyciężyły w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła
się 16 grudnia ub. roku podczas Wigilii Izbowej w Teatrze Współczesnym, na corocznym
spotkaniu przedsiębiorców organizowanym
przez Północną Izbę Gospodarczą i Urząd
Marszałkowski. Była to już 22. edycja konkursu – wydarzenia promującego firmy, instytucje
i osoby, które w sposób znaczący przysłużyły
się rozwojowi gospodarki regionu. Nagrody
i wyróżnienia wręczał Olgierd Geblewicz,
marszałek zachodniopomorski wraz z Dariuszem Więcaszkiem, prezesem Północnej Izby
Gospodarczej.
Tym razem do udziału w konkursie zgłoszone zostały 33 kandydatury. Spośród nich kapituła wybrała czterech laureatów. W kategorii
Usługa Roku statuetkę Złotej Rybki otrzymał
Zakład Opieki Zdrowotnej Norman z Koszalina
za organizację turnusów rehabilitacyjnych dla
dzieci i dorosłych.
- Nagroda ta – wyjaśnił podczas uroczystości Norman Łoziński, dyrektor ośrodka – jest
sukcesem wykwalifikowanego i zaangażowanego zespołu pracowników, osiągniętym dzięki
zastosowaniu autorskiego urządzenia terapeutycznego pod nazwą „Pająk”.
Produktem Roku 2014 wybrano wędliny
bezglutenowe szczecińskiej spółki Drobimex
– jedne z niewielu w Polsce produktów mięsnych z licencjonowanym znakiem z przekreślonym kłosem.
W kategorii Inwestycja Roku wygrało
Miasto Koszalin za budowę sali koncertowej
Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Mo-

niuszki. Nowy gmach stał się wizytówką nowego oblicza miasta. Sala filharmonii zaprojektowana według nowoczesnych standardów
znacznie podniosła jakość pracy muzyków oraz
wrażenia akustyczne w trakcie koncertów. Autorem projektu jest poznański zespół projektowy APA - Jacek Bułat.
Najważniejsza z nagród – tytuł Firmy Roku
– przyznana została Zakładowi Techniki Próżniowej TEPRO SA z Koszalina, która produkuje
m.in. pompy i pakowarki próżniowe. Nagrodzona firma specjalizuje się też w cięciu blach
wiązką laserową.
– Dynamicznie się rozwijamy, mamy nowoczesny park maszynowy, nowoczesne technologie, co pozwala pozyskiwać atrakcyjne zlecenia
– ocenia wiceprezes spółki, Henryk Furmańczyk. - Wyposażamy fabryki Mercedesa, Opla,
Forda, Volvo, współpracujemy przy budowie
reaktora termojądrowego w Greifswaldzie. Wy-

różnienie to jest potwierdzeniem dobrego zarządzania firmą.
Wyróżnieniem w kategorii Firma Roku uhonorowano firmę AMC Art Medical Center Sp.
z o.o. ze Szczecina, za bezpieczne zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej, w oparciu o najwyższej jakości
aparaturę medyczną i systemy antybakteryjne.
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego to przedsięwzięcie o charakterze regionalnym, mające na
celu wyróżnienie najlepszych firm, produktów,
usług i inwestycji na Pomorzu Zachodnim. To
także jeden ze sposobów wspierania i promowania przedsiębiorczości w naszym województwie.
Klaus Roppel, prezes Drobimexu, i Katarzyna DziaduraSzwem - kierownik działu marketingu, odbierają nagrodę
od marszałka Olgierda Geblewicza.
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Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. prowadząc szeroki zakres
inwestycji od lat należy do największych inwestorów w regionie. Sięga przy
tym skutecznie po fundusze unijne. W okresie 2007-2020 obejmującym dwie
perspektywy unijne Spółka zrealizuje inwestycje na kwotę blisko dwóch
miliardów złotych.
Porty Szczecin-Świnoujście stale rozwijają się i szukają rozwiązań ukierunkowanych
na podnoszenie jakości oferowanych usług.
Obecnie dobiegają końca inwestycje unijnej
perspektywy finansowej 2007 – 2013 nakłady
inwestycyjne w tej perspektywie przekroczyły
600 mln zł. Na tę kwotę składają się inwestycje typowo morskie i inwestycje techniczne.
Do tych morskich należą: w Świnoujściu budowa szóstego stanowiska (nr 1) na terminalu
promowym oraz budowa stanowiska statkowego na terminalu LNG. Nowe stanowisko
promowe umożliwi przyjmowanie jednostek o
maksymalnej długości 220 m. Realizacja tego
przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem
naprzeciw obecnym trendom przewozów
promowych na Bałtyku i oczekiwaniom armatorów, którzy zamierzają wprowadzać do
eksploatacji coraz większe jednostki. Wartość
zadania to ponad 92 mln złotych. Jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2015 r.
Z kolei w Szczecinie to przede wszystkim
przebudowa nabrzeży w okolicach elewatora
Ewa, czyli modernizacja nabrzeża Zbożowego
oraz budowa od podstaw nabrzeża Niemiec-

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel. +48 91 43 08 220
fax. +48 91 46 24 842
e-mail: info@port.szczecin.pl
www.port.szczecin.pl
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kiego. Zgodnie z planem inwestycja zakończy
się we wrześniu 2015 r. Jej koszt to ponad
35 mln złotych, w tym wsparcie unijne wynosi 26 mln złotych. Dzięki tej rozbudowie port
w Szczecinie wykona kolejny krok do zwiększenia swojej konkurencyjności. Na całym świecie obserwuje się bowiem tendencję wzrostu
udziału statków o większej nośności. Dotyczy
to zarówno floty masowców, jak i statków
kontenerowych. Dlatego portowe inwestycje
uwzględniają potrzebę przystosowania infrastruktury do przyjmowania przez Szczecin
większych statków. Nowe nabrzeża budowane są w taki sposób, aby po pogłębieniu toru
wodnego do głębokości 12,5 m mogły przyjmować statki o większym niż dotychczas zanurzeniu. Również ten projekt pozwoli na obsługę większych jednostek - o długości 230 m lub
na jednoczesny rozładunek dwóch mniejszych
jednostek. To z kolei przełoży się na zwiększenie wydajności przeładunkowej przy elewatorze oraz stworzy komfortowe warunki postoju
każdego rodzaju statku.
W obu portach zmodernizowano drogi kołowe i kolejowe, budowane są także nowe parkingi. W ramach inwestycji dot. infrastruktury
kolejowej przebudowano i zmodernizowano w
obu portach łącznie prawie 36 km torów oraz
134 rozjazdy. W efekcie dostosowano parametry torów kolejowych w portach do wymogów
taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz
CE-59. Wartość tego zadania to blisko 81 mln
złotych, w tym prawie 53 mln zł dofinansowanie UE.
Modernizacji poddano także drogi w obu
portach. Projekt objął przebudowę prawie
9 km dróg (Szczecin – 6 km, Świnoujście – 3
km) wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związaną z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z
sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i ga-

Portowe inwestycje uwzględniają potrzebę przystosowania
infrastruktury do przyjmowania przez Szczecin większych
statków.

Kupuj świadomie i nie rezygnuj z priorytetów

zowymi. Koszt całkowity zadania to 57,6 mln
złotych. Tutaj kwota unijnego dofinansowania
to 44 mln złotych.
Niebawem porty wzbogacą się o prawie
600 nowych miejsc parkingowych. Dzięki czemu usprawniony zostanie ruch, i co bardzo
ważne zwiększy się bezpieczeństwo pojazdów,
zarówno w drodze do portów, jak i na ich terenie. Poprawi się także dostępność i jakość
obsługi dla nowoczesnego, ciężkiego taboru
samochodowego. Pozostałe zakładane efekty
tej inwestycji to zwiększony dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię
jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju
ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115
kN. Łącznie modernizacji poddanych będzie
pięć placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha. Wartość inwestycji to 49 mln
złotych.
W ramach kolejnej perspektywy unijnej
porty Szczecin-Świnoujście za priorytet swoich
działań przyjmują przystosowanie terminalu
promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego oraz budowę małego
terminalu do załadunku LNG na mniejsze statki. Umożliwi to sprzedaż i przewóz płynnego
LNG do mniejszych portów na Bałtyku. Natomiast w Szczecinie kluczowym jest poprawa
dostępu do portu w rejonach Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, a także budowa
i rozbudowa infrastruktury portowej w obu
tych rejonach.
Działania inwestycyjne zostały zauważone
i docenione przez zachodniopomorskie środowisko biznesowe, czego wyrazem było przyznanie ZMPSiŚ SA nagrody Perła Biznesu 2014
w kategorii Wydarzenie Gospodarcze roku
2014 – właśnie za wdrożenie ambitnego programu inwestycyjnego w latach 2007-2014.
Porty zmieniając swoje oblicze stają się
miejscem atrakcyjnym do prowadzenia i lokowania biznesu portowego.

- do tego zachęca Jolanta Drąszkowska, prezes i właścicielka firmy Neptun Developer

Terminal LNG w Świnoujściu

Zgodnie z obietnicą z ubiegłego wydania,
na dzisiaj wybrałam najważniejsze przepisy
prawa, z jakimi warto zapoznać się, kupując
mieszkanie. Opowiem również o gwarancjach,
odbiorach i instrukcji użytkowania mieszkania.
Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa Nabywcy jest wprowadzona
w życie 29.04.2012 r. Ustawa o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana potocznie ustawą deweloperską.
Ustawa deweloperska dotyczy wszystkich
podmiotów oferujących mieszkania do sprzedaży.
Ustawa nie dotyczy jedynie mieszkań, które przed oferowaniem do sprzedaży, mają
ustanowioną odrębną własność lokalu. Zakup
takiego mieszkania jest najbezpieczniejszy, ale
takich mieszkań na rynku w całej Polsce jest
bardzo mało, są to zwykle tzw. resztki z wcześniej zrealizowanych inwestycji.
Fundamentalne zalety ustawy deweloperskiej to:
- rzeczywista ochrona środków pieniężnych
poprzez obowiązek przyjmowania wpłat na
mieszkania tylko na rachunek powierniczy
założony w banku
Banki dokonują weryfikacji dewelopera
i tylko pozytywna weryfikacja pozwala na
założenie rachunku powierniczego. Nie
mają one obowiązku założenia rachunku powierniczego każdemu deweloperowi, który
złożył wniosek.
- ochrona Nabywców w sytuacji tej najgorszej, czyli upadłości dewelopera
Ustawa poprzez zmianę prawa upadłościowego, tj. wyłączenie z masy upadłości
wszystkich środków pieniężnych na rachunkach powierniczych i niepieniężnych, np.
niezakończoną budowę, daje możliwość dokończenia budowy i przeniesienia własności
na Nabywców (tryb opisany w ustawie).
- konieczność sporządzania i udostępniania
przez wszystkich deweloperów prospektu
informacyjnego.
Z prospektu zaczerpniemy informacji o deweloperze, jego historii i sytuacji finansowej,

Neptun Developer Sp. z o. o.
ul. Ogińskiego 15
71-431 Szczecin
784 684 540, 602 217 893
sprzedaz@nd.com.pl
nd.com.pl

o projekcie inwestycyjnym, o mieszkaniu
i o tym, co będzie budowane w przyszłości
w danej okolicy.
Prospekt informacyjny warto czytać – jego
forma jest przystępna, a jest on nieocenionym
źródłem wielu informacji przydatnych do podjęcia decyzji o zakupie konkretnego mieszkania.
Drugim aktem prawnym, ważnym dla Kupujących mieszkania jest Kodeks Cywilny.
Z niego wynikają nasze uprawnienia do rękojmi na zakupione mieszkanie. Okres rękojmi
wynosi 3 lata na elementy konstrukcyjne i rok
na pozostałe elementy mieszkania.

O gwarancji

Niezależnie od rękojmi deweloper dobrowolnie może udzielić Kupującemu gwarancji.
Tego żadne przepisy już nie regulują.
Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem
udzielania szczegółowej gwarancji na mieszkanie w postaci księgi gwarancyjnej.
Wielu producentów dobrej jakości materiałów, np. okien, pokryć dachowych, pieców gazowych, udzielają dużo dłuższej gwarancji niż
rok. Dla przykładu producenci okien, zwykle
udzielają gwarancji na 5 lat. W książce gwarancyjnej jest możliwość przeniesienia tych gwarancji na właściciela mieszkania.
Dokumentem spójnym z książką gwarancyjną jest (również nieobowiązkowa) instrukcja użytkowania mieszkania. Warto o nią pytać
i warto się z nią zapoznać. Z instrukcji dowiemy się, jak użytkować poszczególne elementy
mieszkania, aby mieszkać komfortowo, ale także jak postępować, aby nie utracić uprawnień
z tytułu rękojmi i gwarancji.
W przypadku braku instrukcji użytkowania
mieszkania należy żądać instrukcji użytkowania
najważniejszych elementów, np. okna czy wyposażenia technicznego. Uzyskanie instrukcji
jest o tyle ważne, że użytkowanie mieszkania
niezgodne z jej postanowieniami odbiera nam
prawo zarówno do rękojmi, jak i gwarancji.

O odbiorze mieszkania

Dokonaliśmy już wyboru mieszkania i znamy nasze najważniejsze prawa - został nam już
tylko upragniony odbiór.
W mojej ocenie odbioru winnyśmy dokonywać przy udziale wykonawcy, który będzie wykańczał nam mieszkanie, bądź osoby z uprawnieniami budowlanymi. Dobrze jest uzgodnić z
deweloperem możliwość wstępnego obejrzenia mieszkania na kilka dni przed oficjalnym
protokolarnym odbiorem. Daje to możliwość
spokojnego, dokładnego obejrzenia mieszkania bez emocji, jakie zazwyczaj towarzyszą odbiorowi mieszkania.
Zgodnie z Art.27. pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie
praw Nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

fot. Jarosław Gaszyński / Magazyn Szczeciński „Prestiż”

jednorodzinnego podczas odbioru do protokołu należy zgłosić wszystkie zauważone usterki.
Deweloper w ciągu 14 dni ma obowiązek
ustosunkowania się do wszystkich zgłoszonych
usterek, a w ciągu 30 dni – do ich usunięcia.
Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
Podczas odbioru należy pamiętać także
o dokonaniu spisu wszystkich liczników oraz
o tym, że deweloper powinien wymienić nam
klucze do drzwi wejściowych.
Mając już klucze do mieszkania, pozostało
nam jeszcze mieszkanie wykończyć. W mojej
ocenie to minimum 2 miesiące ciężkiej i absorbującej pracy. Jeżeli jednak zdecydowaliśmy
się na mieszkanie już wykończone, tego samego dnia wnosimy do niego materac i śpimy
w swoim szczęśliwym mieszkaniu.
W kolejnym numerze temat: mieszkanie
wykończone czy deweloperskie, a może zakup
na wynajem.
Zapraszam do czytania i cały czas życzę
szczęśliwego zakupu.

Budujemy dwurodzinne wille przy ul. Nowowiejskiej
i kamienicę z małymi mieszkaniami przy ul. Krzywoustego
styczeń – marzec 2015
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU DLA POKOLEŃ

Światowid z prawobrzeża
Małgorzata Lis, prezes Międzynarodowych Targów Szczecińskich (MTS),
o szerokiej ofercie usług świadczonych przez jej spółkę
Czy w Szczecinie można zarobić na organiNie da się jednak ukryć, że trzeba iść
zacji targów i eventów?
z duchem czasów, a Szczecinowi przydałoby
Można, co zresztą robimy od wielu lat. Nie się nowoczesne centrum konferencyjno-tarbędę jednak ukrywać i mówić, że jest to łatwy gowe.
Bardzo potrzebujemy centrum, które bękawałek chleba. Ostatnio w celu zdobycia większej konkurencyjności rozszerzyliśmy naszą dzie łączyć funkcję konferencyjną i wystawiendziałalaność. Spółka MTS nie jest już tylko orga- niczą. Dziś kongresy rzadko odbywają się w
nizatorem imprez targowych. Jesteśmy firmą o Szczecinie, bo w mieście nie ma kompleksowego obiektu, w którym znajdują się nowoczewielu twarzach.
Na wzór słowiańskiego boga Światowida… sne, dobrze wyposażone sale konferencyjne,
Przygotowujemy eventy dla firm, jubile- a obok nich hala, w której można organizować
usze, bankiety, imprezy sportowe, masowe, wystawy i targi. W sąsiedztwie takiego centrum
w tym wielkie imprezy plenerowe, takie jak powinna też znajdować się baza hotelowa. W
na przykład finał regat The Tall Ships Races. ostatnich latach centra kongresową powstały w
W naszej ofercie znajduje się wynajem hal, sal wielu polskich miastach, np. w Krakowie, który
konferencyjnych, biur i namiotów. Świadczy- przyciąga atmosferą starego miasta.
my kompleksowe usługi marketingowe
Na ul. Struga trudno mówić o klimacie
i organizacyjne na wysokim poziomie, w czym, miejsca...
oczywiście, ogromna zasługa naszego zespołu.
Najlepszą lokalizacją dla szczecińskiego
Działamy profesjonalnie i jesteśmy w stanie spro- centrum kongresowo-wystawowego byłyby
stać rozległym oczekiwaniom naszych klientów.
okolice Odry. Położenie nad rzeką stałoby się
Czy hala Azoty Arena i kilka wybudo- naszym wyróżnikiem. Ale nie przekreślałabym
wanych w Szczecinie budynków, takich jak również lokalizacji takiego centrum przy ul.
Filharmonia Szczecińska czy też obiekty uni- Struga, bo to nie jest złe miejsce. MTS leży
wersyteckie, które można wynajmować, za- dziś na wjeździe do miasta. Nasze obiekty są
mieszały w interesie?
doskonale skomunikowane z centrum oraz
Hala Arena ma płytę o powierzchni 1800 z drogami krajowymi i lotniskiem. Szczecin stoi
mkw, a nasza - 4000 mkw, więc nadal mamy teraz przed decyzją, czy MTS powinien pozostać na ul. Struga, czy
największy w Szczecinie potencjał, jeśli chodzi o orgajednak zdecydować się
Szczecin stoi teraz
nizację imprez. W naszym
na budowę nowego
obiekcie przy ul. Struga
kompleksu kongresoprzed decyzją,
wo-targowego w innej,
możemy przygotowywać
bardziej reprezentabankiety na 2 tys. osób lub
czy MTS powinien
cyjnej części miasta.
wydarzenie, w którym przy
pozostać na ul.
Koszt takiej inwestycji,
teatralnym układzie krzeseł
według
wstępnych
może uczestniczyć nawet
Struga, czy
szacunków, wyniósłby
3 tys. osób. Na naszych
około 40 mln zł.
parkingach może stanąć
jednak zdecydować
Wybudowanie
jednorazowo 700 samochodów osobowych i 20
się na budowę nowego centrum nad Odrą
autokarów. A teren wystamogłoby stać się mawienniczy, który znajduje
gnesem do organikompleksu
zacji dużych międzysię na zewnątrz, zajmuje 20
kongresowonarodowych targów
tys. mkw. Posiadamy pełną
turystycznych.
infrastrukturę niezbędną
targowego w innej,
Rzeczywiście,
do organizacji wystaw, targów i konferencji. Nawet
mamy w Szczecinie
bardziej
duże imprezy religijne odpięknie wyremontobywają się na MTS.
wane bulwary, a za
reprezentacyjnej
A wracając do hali Arekilka miesięcy będzie
na, to jako ciekawostkę
oddana do użytku maczęści miasta
rina na wyspie Grodzpowiem, że nasza spółka
kiej. Będą znakomite
zorganizowała już w tym
obiekcie dużą imprezę sportową. Wykorzysta- warunki, by pomyśleć o tego typu imprezach
liśmy nową halę widowiskowo-sportową do w plenerze.
organizacji 31 stycznia Mistrzostw Europy na
Jakie targi organizujecie w tym roku?
ergometrach wioślarskich. Do Szczecina przyjePod koniec marca zapraszamy osoby, które
chało 700 zawodników, którzy wyjeżdżali z mia- myślą o budowie lub remoncie domu na Targi
sta zachwyceni przebiegiem imprezy.
Budowlane BUD-GRYF i Targi Energia. Miesiąc

20

Caravaning to niezależność
- to Ty wybierasz miejsce na nocleg

Zapraszamy do świata przyczep!
Caravaning to więcej niż pomysł na urlop. To sposób na życie i pasja, której
oddają się tysiące osób w Europie Zachodniej i w Polsce. W Szczecinie
przygodę z tą formą wypoczynku najlepiej rozpocząć z Camp&Trailer
- nową firmą spod znaku Follow Me!

później zazielenimy się, bo już po raz 17. będziemy organizować Targi Roślin i Architektury Krajobrazu. Tematem przewodnim imprezy
będzie zieleń i woda w mieście. Impreza co
roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem,
a osoby, które odwiedzą targi, mogą również
porozmawiać z architektami krajobrazu. Dodam, że przy organizacji imprezy współpracujemy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym. Studenci ZUT projektują
ogrody pokazowe i wspólnie z nami je wykonują.
W maju organizujemy Piknik nad Odrą, czyli plenerowe Targi Turystyczne Market Tour.
Swoją ofertę turystyczną pokażą w Szczecinie regiony z całej Polski, także z Pomorza
Zachodniego. Równolegle będą się odbywać
Targi Żywności i Produktów Ekologicznych
Organic.
Jesień na MTS rozpoczną październikowe
targi designu i wyposażenia wnętrz Wszystko dla domu. W tym samym miesiącu po raz
kolejny zaprosimy na imprezę skierowaną dla
rodziców Mamy dziecko.
Co będzie dla państwa w tym roku największym wyzwaniem organizacyjnym?
Z całą pewnością będzie nim największa
impreza, którą organizujemy w 2015 r. – Baltic Tall Ships Regatta. Ale nie zapominajmy,
że naszą specjalnością od kilku lat są masowe
imprezy plenerowe. Na swoim koncie mamy
organizację m.in. Dni Morza, Pyromagic czy
Sail Świnoujście.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Szczepkowska
styczeń – marzec 2015

Wyprawa kamperem nad morze, jezioro,
do lasu czy na obrzeża miasta daje gwarancję
wyjątkowego wypoczynku na łonie natury,
nieosiągalnego w żadnym hotelu. To wspaniały pomysł na spędzenie romantycznych chwil
we dwoje, sportową eskapadę paczki przyjaciół czy rodzinne wyjazdy w miłej atmosferze.
Skąd popularność tej formy spędzania wolnego czasu? Jej zwolennicy mają na to pytanie
co najmniej kilka odpowiedzi. Po pierwsze:
caravaning to niezależność - to Ty wybierasz
miejsce na nocleg, nad rzeką, na nadmorskim
klifie lub na leśnej polanie. Żadna inna forma
podróżowania nie daje takiej możliwości kontaktu z przyrodą! Po drugie: to mobilność - wyprawa w najdalsze zakątki Europy nie jest problemem. Nie do przecenienia są też wolność
i swoboda - podróżujemy i odpoczywamy
w towarzystwie bliskich osób, bez tłumów,
naglących terminów odlotów, odjazdów, biletów i rezerwacji.

Camp&Trailer
i... ruszasz w drogę
Warunkiem udanego wypoczynku jest beztroska i głowa wolna od zmartwień. Dlatego
warto się do niego solidnie przygotować, najlepiej pod okiem profesjonalistów.

Do bezproblemowego wejścia w świat caravaningu zaprasza Camp&Trailer - pierwsza
w Szczecinie firma sprzedająca i wynajmująca
przyczepy kempingowe i kampery najlepszych
producentów z Polski i Europy, w tym marek
Adria i LMC. Oprócz tego Camp&Trailer oferuje fachowe doradztwo, prowadzi sklep z akcesoriami i częściami zamiennymi oraz autoryzowany serwis gwarancyjny.
Zespół fachowych doradców, a zarazem
pasjonatów „domów na kółkach” pomoże wybrać odpowiednią przyczepę kempingową lub
kamper - dostosowane do potrzeb, stylu życia
i budżetu użytkownika. Camp&Trailer doradzi też w wyborze akcesoriów niezbędnych
na kempingu czy biwaku, takich jak namioty,
markizy, meble kempingowe, artykuły gospodarcze i sanitarne.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą w Camp&Trailer przyczepy pod motor czy
quada, przyczepy podłodziowe i inne. Odpowiednią przyczepę towarową lub lawetę
znajdą tutaj osoby chcące przewieźć ładunek,
sprzęt budowlany, samochód czy kontener.
Gdy przyczepa potrzebna jest na krótko - można ją wypożyczyć w cenie już od 9 zł za 3 godziny. Gdy potrzebna jest na stałe - w Camp&Trailer można ją kupić, a następnie serwisować.

www.campandtrailer.pl żeby samemu się
o tym przekonać - zapewniają przedstawiciele
Camp&Trailer i już zapraszają do zaplanowania sezonu wakacyjnego 2015.

Zespół fachowych doradców z Camp&Trailer pomoże
wybrać odpowiednią przyczepę kempingową lub kamper.

Nowa era w świecie przyczep

Camp & Trailer
al. Bohaterów Warszawy 37F (za Statoil)
70-340 Szczecin
tel. 91 886 18 88
biuro@campandtrailer.pl
campandtrailer.pl

Camp&Trailer należy do znanego przewoźnika Follow Me! i podobnie jak on buduje swoją renomę w oparciu o wysoką jakość usług
i produktów, uczciwość, elastyczność, konkurencyjne ceny oraz profesjonalną obsługę.
- Biorąc pod uwagę wyjątkowo szeroki zakres naszej oferty, jakość obsługi i atrakcyjne
ceny, nie boimy się powiedzieć, że otwieramy
nową erę w świecie przyczep i kamperów. Coś
dla siebie z pewnością znajdą u nas zarówno osoby, które nie korzystały dotychczas
z tego rodzaju usług, jak i doświadczeni miłośnicy caravaningu. Wystarczy wejść na stronę

Camp&Trailer proponuje też szeroki wybór
przyczep towarowych.

21

W menu znanej z wysokiej jakości restauracji
szczecińskiego Novotelu znajdziemy potrawy
kuchni z różnych stron świata: włoską bruschettę
z wędzonym serem, oliwkami, pomidorami koktajlowymi i rukolą, indonezyjski satay z kurczaka
z sosem orzechowym, jak też polski żurek. Nie
będą zawiedzeni amatorzy kuchni wegańskiej
i bezglutenowej, którzy mogą skusić się np. na
burgera z bakłażana z cieciorką.

Piętnaście lat
z golfem w Binowie
Sławomir Piński, dyrektor
zarządzający Binowo Park Golf Club,
o golfowym slalomie, biznesowej
wizytówce i… dziurawej drodze
ze Szczecina.
Rozmawiamy na początku marca, a tymczasem golfiści z Binowa mają już za sobą
niezwykłe wydarzenie: dwubój narciarsko–
golfowy.
Nasz klub znany jest z nowatorskich pomysłów i dlatego postanowiliśmy wykorzystać
przychylną aurę, która powoduje, że można już
grać w golfa, ale też można jeszcze jeździć na
nartach. Pomysł połączenia tych dwóch dyscyplin sportu wyszedł od Włodka Bryły, członka
naszego klubu golfowego, który jest instruktorem narciarskim. W ten sposób w sobotę 21
lutego, uczestnicy dwuboju rano zaliczyli dwa
przejazdy slalomu specjalnego, a następnie po
obiedzie zagrali na 18-dołkowym polu w Binowie w golfa.
Gratuluję udanego pomysłu, a kiedy oficjalnie zainaugurujecie sezon w Binowie?
Sezon zainaugurujemy na I Turnieju Klubowym, który odbędzie się w niedzielę 29 marca.
Przewidujemy również na naszym polu inaugurację ogólnopolską na początku maja. Będzie
ona połączona z turniejem Pair Golf Challenge, czyli Mistrzostwami Polski Par, które zostaną rozegrane 1 i 2 maja.
Dodam tylko, że w bieżącym roku kalendarzowym, dzięki dobrym warunkom pogodowym, pierwsi golfiści pojawili się na naszym
polu już w styczniu. Choć równolegle doprowadzamy pole do jak najlepszej kondycji po
przerwie zimowej i po szkodach naniesionych
przez krety, pierwsze tegoroczne miesiące są
znakomitą okazją do rekreacji na świeżym powietrzu i treningu przed rozpoczęciem właściwego sezonu.
Jakie ważne turnieje dla zaawansowanych golfistów odbędą się poza Mistrzostwami Polski Par na polu w Binowie?
Zacznę może od World Amateur Golfers
Championship (WAGC) – najważniejszego cyklu amatorskich imprez golfowych w Polsce,
składającego się z 15 eliminacji. Cykl rozpoczniemy 13 marca od turnieju na polu golfowym
La Quinta w Marbelli, w kurorcie wybrzeża
Costa del Sol w Hiszpanii. W turnieju zapowiedzieli udział m.in. ambasadorzy naszego turnieju WAGC Jerzy Dudek, Mariusz Czerkawski
i Krzysztof Materna. Finał turnieju odbędzie
się w ostatni weekend sierpnia w Binowie. Finał WAGC będzie, jak co roku, wielkim świętem
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golfowym, kończącym tę największą imprezę
golfa amatorskiego w Polsce.
Kolejnym wydarzeniem stanie się 17. edycja turnieju dla zawodowców Floating Garden
Szczecin Open, która trwać będzie od 17 do 20
maja. Wezmą w niej udział zawodowi golfiści
nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów, takich jak Ameryka i Australia.
Na uwagę zasługuje inny majowy turniej
- Unity Line Ryder Cup. Jest to turniej drużynowy, na który zaprosiliśmy sześcioosobowe
teamy z klubów polskich, ale także drużyny ze
Skandynawii. Nieprzypadkowo głównym partnerem turnieju jest Unity Line, którego promy
zapewniają połączenia morskie pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi.
Wreszcie warto wspomnieć o Mistrzostwach Polski Golfowo-brydżowych, które
odbędą się w tym roku 4 czerwca oraz o tradycyjnym turnieju Baltica Ladies Golf Cup, na
który zapraszamy panie w ostatni weekend
czerwca.
Przejdźmy do imprez o charakterze biznesowym i korporacyjnym, gdyż truizmem
staje się stwierdzenie, że pole golfowe jest
doskonałym miejscem do nawiązywania kontaktów biznesowych.
Najstarszym korporacyjnym turniejem w Polsce jest turniej o puchar prezesa Banku Handlowego w Warszawie S.A. W wydarzeniu uczestniczą przedsiębiorcy, prezesi czołowych firm
z Polski, a szczególnie Pomorza Zachodniego,
które na co dzień współpracują z bankiem. Jest
to flagowa impreza, która odbędzie się w sierpniu w Binowie po raz osiemnasty, a swe początki
miała na polu golfowym w Łukęcinie.
Bardzo ważnym jest czerwcowe wydarzenie, jakim stanie się Turniej Inwestorów (27-28
czerwca), który organizujemy wraz z Urzędem
Miasta Szczecina, bardzo dynamicznie rozwijająca się impreza. Na ten turniej zapraszamy
inwestorów zagranicznych i krajowych, zarówno tych, którzy już prowadzą interesy na naszym rynku, jak i tych, którzy przymierzają się
do zainwestowania w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim.
Takie spotkanie na polu golfowym jest znakomitym dopełnieniem prowadzonej działalności biznesowej w naszym regionie.
Biznesowy i sportowy aspekt pola w Binowie psuje makabryczny stan drogi dojazdowej ze Szczecina.
Niestety, ta droga jest w coraz bardziej
opłakanym stanie. Ostatnio w kuluarach organizowanej przez waszą redakcję gali Wręczenia Pereł Biznesu rozmawiałem na ten
temat z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Rzepą. Marszałek ma na uwadze

Spotkania na piętrze

Zmodernizowanymi pokojami,
piętrem konferencyjnym, wita wiosnę
hotel Novotel Szczecin Centrum.

fot. Archiwum

podjęcie starań na rzecz znalezienia sposobu
finansowania budowy tej drogi, co przyjąłem
z dużą satysfakcją. Liczę, że ta droga będzie
w najbliższym okresie odremontowana,
a to jest bardzo ważne, nie tylko dla nas. Pole
golfowe Binowo Park stało się wizytówką turystyczną i biznesową Szczecina, a warunki dojazdu na pole nie powinny tego obrazu zaczerniać. Niestety, stan drogi odbierany jest jako
rażące zaniedbanie, co przeszkadza kształtowaniu pozytywnej opinii o polu golfowym. To
się musi zmienić!
Dlaczego namawia pan do gry w golfa
szczególnie ludzi biznesu?
Z roku na rok rośnie liczba biznesmenów
grających w golfa zarówno w Polsce, jak i na
Pomorzu Zachodnim. Golf w odróżnieniu od
innych dyscyplin sportu stwarza możliwości
spędzenia ze sobą kilku godzin. Jest to dodatkowa płaszczyzna, na której można budować
znakomite relacje biznesowe.
Korzystając z gościny na łamach „Świata
Biznesu”, chciałbym dodać, że wszystkie tegoroczne imprezy golfowe będą odbywać się
pod hasłem 15-lecia Binowo Park Golf Club.
Zwieńczeniem tych działań będzie wielka gala,
połączona z piknikiem i specjalnym turniejem,
który odbędzie się 5 września. Przez 15 lat
przez nasze pole golfowe przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy gości. Chcemy ich ponownie
zaprosić, by pokazać im, jak się rozwinęliśmy
przez te lata i dowiedzieć się, jak wielu z nich
uprawia ten sport.
W ramach jubileuszu zaaranżowaliśmy też
w tym sezonie wydarzenia pn. Callaway Beginners Academy, czyli Akademię Golfa i turnieje
dla początkujących, sponsorowane przez firmę Callaway, światowego producenta sprzętu
golfowego. Odbywać się one będą w ramach
dni otwartych w Binowie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Abkowicz
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także centrum fitness, basen, sauna i jacuzzi),
ale i efektywnie popracować ( na wyposażeniu
pokoju jest m.in. szybki bezpłatny internet, a w
pokojach o podwyższonym standardzie stacja
dokująca do Ipoda, ekspres do kawy). We wszystkich pokojach pojawiły się też nowe telewizory
LCD 32 cale. Na ścianach pokoi znalazły się cytaty
znanych pisarzy nawiązujące do snu. Można więc
obudzić się pod maksymą Szekspitra czy Hugo.

Czterogwiazdkowy, położony w ścisłym centrum Szczecina hotel od 13 lat jest sprawdzonym miejscem odpoczynku podczas służbowych
i turystycznych wizyt. Najwyższy poziom obsługi
sprawia, że odbywa się tutaj mnóstwo dużych
i małych spotkań i konferencji.
- Zdajemy sobie sprawe, że nasi klienci oczekują wysokiej jakości i zmian. W odpowiedzi na
ich potrzeby przeprowadziliśmy modernizację 40

Bar i restauracja hotelu stanowią obecnie
jedną otwartą przestrzeń. W części barowej
mieszczą się wygodne fotele i kanapy z małymi
stolikami, w restauracyjnej - stoły z krzesłami.
Wszystko utrzymane jest w stonowanej kolory-

pokoi, piętro konferencyjne, przestrzeni barowej
i restauracyjnej - mówi Beata Dębska, kierownik
sprzedaży hotelu Novotel Szczecin Centrum.
Utrzymane w świeżej kolorystyce i przytulne
pokoje wyposażone są w duże małżeńskie łoże,
sofę, TV, zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar. W takiej przestrzeni można nie tylko wypocząć (tym bardziej że do dyspozycji gości jest

styce – dominują kolory biały i czarny. W tle pobrzmiewa delikatna, chilloutowa muzyka.
- Po usunięciu drzwi, dzielących dotychczas restaurację i bar, to miejsce zyskało nową funkcjonalność. Goście mają większy komfort przebywania
w Novo2 - chętnie siadają przy stolikach, by zjeść
posiłek, obejrzeć mecz albo popracować – zauważa
Beata Dębska.

Novo2

Szefowie i menedżerowie firm i instytucji
mogą skorzystać z ośmiu nowoczesnych sal multimedialnych wraz z foyer hotelu. Tam również
zaszły zmiany. Odmienione piętro konferencyjne, utrzymane teraz w kolorach białym i szarym
z elementami żółtego, świetnie nadaje się do
organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń – od
konferencji na 200 osób po rozmowy rekrutacyjne w małym gronie. Oprócz pełnego sprzętu
i usług towarzyszących takim spotkaniom, ich
uczestnicy mogą skorzystać z przerw kawowych
z przekąskami skomponowanymi przez szefa
kuchni, Piotra Sierocińskiego zgodnie z ideą
„Body, Soul and Mind”, czyli z czymś dla ciała,
duszy i umysłu. Zbilansowane menu uwzględniające zdrowe składniki pozwala nie tylko cieszyć
się jedzeniem, ale również skupić się na pracy.
Przykłady? Minisałatka ze szpinaku z wędzonym
rostbefem i porzeczkowym vinaigrette, miniclub
sandwich na ciemnym pieczywie z kurczakiem
i warzywami czy jogurt naturalny ze świeżym
melonem i miodem.
Novotel Szczecin Centrum nie kończy zmian
na wspomnianych modernizacjach. Jeszcze
w tym roku jego goście będą mile zaskoczeni
wchodząc do hotelu.
- W planach jest renowacja lobby i recepcji
- uchyla rąbka tajemnicy Beata Dębska. Konsekwentnie wprowadzamy nowoczesny styl w aranżacji wszystkich wnętrz.
AK

Hotel Novotel Szczecin Centrum
al. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
tel.: +48 91 480 14 00
fax: +48 91 480 14 44
e-mail: H3367@accor.com
www.accorhotels.com
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PROSUMENT
– są już pierwsze umowy
na dofinansowanie!
Już w pierwszym dniu trwania Programu pojawili się pierwsi zainteresowani.
Z każdym dniem rośnie liczba chętnych do skorzystania z dofinansowania.
Obecnie każdego dnia nasi pracownicy obsługują kilkanaście osób i odbierają
kilkadziesiąt telefonów.

Głównymi zainteresowanymi są osoby fizyczne zorientowane na technologie OZE,
chcące produkować energię na potrzeby swoich gospodarstw domowych, uniezależniając
się całkowicie lub częściowo od lokalnych operatorów.
Do Punktu Obsługi Beneficjentów programu PROSUMENT wpłynęło już kilkadziesiąt
wniosków, z których część została już rozpatrzona i zawierane są umowy, dzięki którym
będzie można bezpiecznie rozpocząć realizację inwestycji.
Najpopularniejsze dotychczas inwestycje polegają na zakupie i montażu Systemów
ogniw fotowoltaicznych-produkujących energię elektryczną oraz agregatów, złożonych
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z Systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
Średnia wartość dofinansowania inwestycji
wynosi około 50 tys. zł.
Drugą grupą zainteresowanych są firmy
sprzedające i instalujące odpowiednie urządzenia OZE. W większości przedstawiciele tych podmiotów znają zasady Programu
Prosument oraz (jak wynika z informacji od
naszych Wnioskodawców), pomagają w skompletowaniu niezbędnych do złożenia wniosku
dokumentów.
Dodatkowo Programem zainteresowane
są wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które są obecnie w trakcie kończenia kompletowania wniosków.
Dodajmy, wdrożony przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie (w połowie grudnia ub.
roku) Program Priorytetowy PROSUMENT ma
na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), umożliwia uzyskanie
atrakcyjnego dofinansowania inwestycji w zakresie zakupu i montażu nowych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub energii
elektrycznej i ciepła, takich jak:
1) źródła ciepła opalane biomasą,
2) pompy ciepła,
3) kolektory słoneczne,
4) systemy fotowoltaiczne,
5) małe elektrownie wiatrowe,
6) mikrokogeneracja;
Dofinansowanie może pokryć nawet 100%
kosztów kwalifikowanych inwestycji. Realizowane jest za pomocą dotacji i pożyczki, przy
czym dotacja może osiągnąć nawet 40% wartości kosztów kwalifikowanych, a pozostała
część zostanie sfinansowana niskooprocentowaną pożyczką - 1% w skali roku.
Maksymalny okres spłaty pożyczki może
wynieść nawet 15 lat, w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.
O wsparcie ubiegać się mogą:
1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w budowie,

2) wspólnoty mieszkaniowe zarządzające istniejącymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
3) spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające
istniejącymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
Poza przyjmowaniem, weryfikacją i analizą
wniosków złożonych przez przyszłych Beneficjentów, nasi pracownicy stale odpowiadają na
liczne pytania zainteresowanych.
Wszelkie informacje n/t programu PROSUMENT znaleźć można w:
1) Punkcie Obsługi Programu Prosument
al. Wojska Polskiego 36u/1
70-475 Szczecin
w godz. 9:00-17:00
tel. 91 831 25 90, - 92
e-mail: prosument@wfos.szczecin.pl
2) Biurze WFOŚiGW w Koszalinie
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
w godz. 7:30-15:30
tel. 94 346 43 66, fax 94 346 13 90
e-mail: biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl
3) Na stronie internetowej WFOŚiGW
Szczecin: www.wfos.szczecin.pl
w zakładce PROSUMENT
styczeń – marzec 2015

Modernizacja na rzecz ekologii
Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II to proekologiczne przedsięwzięcie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wartości 163,7
mln zł.
Unia Europejska nakłada na wszystkie państwa członkowskie standardy dotyczące wielkości emisji przemysłowych wprowadzanych do
powietrza, wody i gleby. Już za rok mają obowiązywać bardziej restrykcyjne niż dotychczas
zasady ograniczające emisję dwutlenku siarki,
dwutlenków i tlenków azotu oraz pyłów. Regulacje te ujęte zostały w Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2010/75/EU z dnia 24
listopada 2014 r.
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. przewidując skutki przyjętej tzw.
Dyrektywy Emisyjnej, już w 2012 r. podjął działania zapobiegające konieczności ograniczania
produkcji poprzez wyłączenie czasowe Elektrociepłowni nr II (EC II). Na podstawie szczegółowych analiz możliwych rozwiązań technicznych
w kontekście prognoz zapotrzebowania na
energię elektryczną i ciepło oraz wzrastających
wymagań w zakresie ochrony środowiska zdecydowano nie inwestować w bardzo kosztowny
nowy kocioł gazowy lub węglowy, a dokonać
modernizacji istniejących kotłów OP-230 o łącznej mocy cieplnej ok. 330 MW, zasilanych węglem kamiennym. Przedsięwzięcie otrzymało
nazwę: „Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II w Zakładach Chemicznych Police
S.A.”. Koszt modernizacji to 163,7 mln zł.
Aby instalacja została zmodernizowana wg
najnowszych dostępnych technologii, policcy
energetycy odwiedzili wiele elektrociepłowni
w Polsce. Porównywali ich zalety i wady tak, aby
wybrać najskuteczniejsze i najmniej awaryjne
technologie. Realizacja projektu polegającego
na modernizacji istniejącej infrastruktury EC II
oraz techniczno-technologicznym dostosowaniu obiektu do standardów emisji obejmuje:
1. Rewitalizację kotłów K-1 i K-2
(część ciśnieniowa i część odpylania),
2. Budowę węzłów odazotowania dla kotłów
K-1 i K-2,
3. Budowę instalacji odsiarczania spalin.
Rewitalizacja kotłów zmierza do zapewnienia ich niezawodnej pracy na kolejne ok. 150 tys.
godzin.
Instalacja odsiarczania spalin (tzw. IOS) zrealizowana zostanie za pomocą metody amoniakalnej, gdzie czynnikiem absorbującym zawarty
w spalinach dwutlenek siarki jest amoniak,
a produktem finalnym tego procesu – siarczan
amonu. Jest to metoda świetnie komponująca się z możliwościami produkcyjnymi Spółki.
Amoniak gazowy wytwarzany jest na miejscu
i można go pobierać ze stokażu lub bezpośrednio z instalacji amoniaku. Dodatkowo produkt
w postaci siarczanu amonu po krystalizacji wykorzystywany jest jako wzmocnienie produkcji
wiosennego nawozu, który może być stosowany pod zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe
i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Węzeł oczyszczania spalin
wraz z modernizacją EC II
to kolejne proekologiczne
przedsięwzięcie Grupy
Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane
przez:
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie
preferencyjnej pożyczki w wysokości 90 mln zł.
b) Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014,
gdzie Minister Środowiska pełni funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych
źródeł energii”, w imieniu którego działa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie
dotacji w wysokości 20 mln zł.
Norweski Mechanizm Finansowy jest wykorzystywany przez Spółkę po raz pierwszy. Jest to
forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein
nowym członkom UE. Fundusze te (oprócz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest także
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) są związane z przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym
wejściem Polski do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zamian za pomoc finansową,
państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Oprócz
wspierania ochrony środowiska, fundusze norweskie wspierają dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia.
Warunkiem finansowania ze źródeł pozabankowych jest osiągnięcie efektu rzeczowego w
postaci modernizacji EC II oraz efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i poprawę
jakości powietrza, dzięki obniżeniu wielkości
emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.
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Z prezeskami większy zysk

6,7 mld zł w RPO

Unizeto sprzedane

Co najmniej 30-procentowy udział
kobiet we władzach firm wpływa na
to, że zysk jest kilkadziesiąt procent
wyższy niż w firmach zarządzanych
tylko przez mężczyzn. Dlatego to
ekonomia, a nie sztucznie narzucane
parytety zadecyduje o większej
liczbie kobiet w zarządach i organach
nadzorczych spółek.

Budżet Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Zachodniopomorskiego wyniesie 1,6
mld euro, czyli prawie 6,7 mld złotych.

Giełdowa Asseco Systems została
nowym właścicielem szczecińskiej
spółki Unizeto Technologies, płacąc
blisko 19 mln zł za 81,3 proc. kapitału
zakładowego informatycznej firmy.

Taki jest zasadniczy wniosek z konferencji
„Kobiety w zarządach i organach nadzorczych
spółek. Czy to się opłaca?”, która miała miejsce
w Szczecinie w dniu 5 lutego. Organizatorem
wydarzenia była Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego, jej partnerem Kongres Kobiet, zaś patronem honorowym minister pracy i polityki społecznej oraz marszałek
województwa zachodniopomorskiego.
Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi
na potrzebę zrównoważonego udziału kobiet
i mężczyzn w biznesowych gremiach decyzyjnych. Przemawiające za tym ekonomiczne
argumenty przedstawiły: dr Ewa Rumińska-Zimny (Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki

Organizatorki konferencji: Magdalena Kotnis, prezes
ZARR i Katarzyna Koroch, dyrektor zarządzający Regionu
Zachodniego Banku Pekao | fot. A. Kowalska

i Biznesu przy SGH), Justyna Kryczka (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), dr Lidia
Adamska (Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan) oraz dr Marta Hozer-Koćmiel (US).
AK

KK Wind Solutions zmienia strategię
Fabryka duńskiej firmy przy
ul. Goleniowskiej w Szczecinie
zwiększy zakres produkcji i zatrudni
kolejnych 100 pracowników.

Artur Wołoszyn: - Zmieniamy strategię firmy.

To efekt nowej strategii rozwoju zakładającej szerszy zakres produkcji, który przełoży
się m.in. na ok. 25-procentowy wzrost obrotów. Mieszczący się w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej polski oddział duńskiego koncernu
produkuje elementy elektroniczne do turbin
wiatrowych, w tym całe szafy sterujące, które
przesyłają ogromne moce i ważą ponad sześć
ton.
- Teraz chcemy wzbogacić nasze produkty
o wyposażenie dodatkowe - takie jak np. pomosty i konstrukcje stalowe - mówi Artur Wołoszyn, dyrektor zarządzający spółki.
AK

| fot. A. Kowalska

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainaugurowało nową unijną perspektywę finansową pod koniec lutego.
Uroczystość w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie rozpoczęła się wystąpieniem premier Ewy Kopacz. - Miliardy z Unii Europej-skiej
przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie
nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na
inwestycje w przyszłe pokolenia - mówiła premier
o celach rozwojowych Polski.
To duży sukces polityki regionalnej – mówi
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa
zachodniopomorskiego – ale i ogromne wyzwanie i zobowiązanie do ciężkiej pracy przez kolejne
7 lat. Jako włodarze regionów musimy udowodnić,
że przydzielone nam fundusze potrafimy nie tyle
sprawnie wydać, co mądrze zainwestować w kapitał ludzki, jakość życia, gospodarkę i infrastrukturę
regionu.
W pierwszym i drugim kwartale bieżącego
roku powołany zostanie Komitet Monitorujący
oraz przyjęte zostaną kryteria wyboru projektów
w ramach poszczególnych obszarów wsparcia.
Pierwsze nabory planowane są na koniec drugiego kwartału 2015 roku.
WAB

Unizeto Technologies wyraziło chęć pozyskania inwestora strategicznego, który objąłby pakiet kontrolny w 2014 r. Celem takiej
transakcji miałby być stabilny rozwój spółki w
dłuższej perspektywie. Na początku grudnia
czterej główni udziałowcy spółki podpisali w
tej sprawie list intencyjny z Asseco Poland, a
na początku lutego Urząd Konkurencji i Ochrony Konsumentów wyraził zgodę na zakup akcji
Unizeto przez Asseco.
- Zmienia się właściciel spółki, ale na dzień
dzisiejszy kontynuujemy naszą działalność operacyjną bez zmian. Spółka Unizeto Technologies
zostaje, marka zostaje w Szczecinie. Będzie wybrany nowy zarząd i być może zasady działania
zmienią się – mówi Jan Zaborowski, szef działu
marketingu Unizeto.
Asseco Poland SA, do której należy Asseco
System, jest największą polską firmą informatyczną notowaną na giełdzie. Założona w 1989
roku w Rzeszowie spółka należy do jednego
z czołowych producentów oprogramowań

Spółka Unizeto Technologies
ma pozostać w Szczecinie.
| fot. Unizeto

komputerowych w Europie. Przychody Asseco Poland za 2013 rok wyniosły ponad miliard
euro.
Unizeto Technologies SA nieprzerwanie
od 1965 roku dostarcza usługi, systemy informatyczne oraz rozwiązania biznesowe
klientom komercyjnym i instytucjom publicznym na rynku krajowym i międzynarodowym.
W 1998 roku firma jako pierwsza w Polsce
opracowała system podpisu elektronicznego.
Spółka zatrudnia 350 osób. Jej przychody za
rok 2013/2014 to ponad 132 mln zł, a zysk netto prawie półtora miliona złotych.
AK

Branża IT: więcej firm, większe zatrudnienie
Rynek IT to najbardziej dynamiczna
branża w województwie
zachodniopomorskim, a specjalistom
IT najłatwiej o pracę - przekonuje
Klaster ICT Pomorze Zachodnie.
Sukcesy w 2014 roku, obecną sytuację oraz
perspektywy rozwoju branży IT w regionie i
kraju przedstawiło 5 lutego na uroczystej Gali
w Filharmonii Szczecińskiej Stowarzyszenie
Klaster ICT Pomorze Zachodnie wraz z Technoparkiem Pomerania. W spotkaniu uczestniczyło
niemal 200 gości, w tym przedstawiciele 80
szczecińskich firm IT zrzeszonych w Klastrze i
instytucjach otoczenia biznesu, reprezentanci
władz lokalnych i regionalnych oraz naukowcy.
- Ekspansja sektora IT od kilku lat zapewnia
mu wiodącą pozycję zarówno na polskim, jak i
światowym rynku pracy - podkreśla Katarzyna

26

Witkowska, prezes Klastra ICT Pomorze Zachodnie.
Sytuacja ta dotyczy również Szczecina.
Z danych GUS i Klastra wynika, że w województwie zachodniopomorskim w branży IT działa
4410 mikrofirm, 86 małych i średnich przedsiębiorstw, a ponad 470 absolwentów ze specjalizacją IT opuszcza rocznie mury zachodniopomorskich uczelni.
W 2014 roku do Klastra przyłączyło się 25
nowych firm. Zatrudnienie u dotychczasowych
klastrowiczów wzrosło o 60 proc. - Najbardziej
poszukiwani są programiści oraz specjaliści znający się na bazach danych. Ich płace kształtują
się na poziomie 5-10 tys. zł – dodaje Katarzyna
Witkowska.
AK
Katarzyna Witkowska: - Ekspansja sektora IT od kilku lat
zapewnia mu wiodącą pozycję zarówno na polskim,
jak i światowym rynku pracy. | fot. M.Abkowicz
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Nieruchomości
na Arenie

Więcej domów
w Przygodnej Park

Jubileuszowa 25. edycja Targi
Nieruchomości i Inwestycji w nowej
odsłonie. Impreza odbędzie się 21 i 22
marca po raz pierwszy w szczecińskiej
hali Azoty Arena i po raz pierwszy
zorganizowana zostanie przez Expo
Arenę.
Do tej pory do udziału w Targach Nieruchomości i Inwestycji zachęcała firma M-Expo, zarządzana przez braci Mrozów, teraz organizatorem
jest firma Expo Arena, którą prowadzi Marek
Zajdel. Zmienia się również miejsce – targi przenoszą się z hal MTS na prawobrzeżu do nowej
hali widowiskowo-sportowej Azoty Arena.
- Jest to nowy obiekt multifunkcjonalny spełniający wszystkie potrzeby wystawiennicze i dający olbrzymie możliwości rozwoju – mówi Marek
Zajdel.
Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości
i Inwestycji to, jak twierdzi ich organizator, największa impreza tego typu w województwie.
Imprezę corocznie odwiedza średnio około
5 tysięcy gości. Co roku ponad 100 wystawców
oferuje na nich swoje usługi, są to m.in.: developerzy, biura nieruchomości, banki, specjaliści
z branży wykończeniowej, eksperci, doradcy
i firmy ubezpieczeniowe. Podczas najnowszej

Wiosnę zaczynamy
budująco
Już po raz 24. targi budowlane
BUD-GRYF oraz towarzyszące im
od kilkunastu lat targi ENERGIA
przyciągną do Szczecina firmy z
branży, architektów, wykonawców
i dystrybutorów materiałów
budowlanych. To jedyna tego typu
impreza na Pomorzu Zachodnim.

Budowę osiedla czterorodzinnych
domów kontynuuje na
szczecińskich Gumieńcach firma
Modehpolmo. Trzeci etap inwestycji
Przygodna Park zostanie oddany
w czerwcu.

Targi Nieruchomości i Inwestycji organizowane są w hali Azoty Arena | fot. M.ABKOWICZ

edycji targów organizator spodziewa się jeszcze
większej frekwencji.
Czym jeszcze zaskoczą nas targi w nowym
rozdaniu?
- Poszerzamy formułę. Zamierzamy kłaść większy nacisk na relacje między wystawcami. Rozwijanie kontaktów pozwoli stworzyć lobby, które
podczas dyskusji może wypracowywać swoje pomysły, a następnie przedstawiać je władzom miasta i władzom centralnym – wyjaśnia Marek Zajdel. - Środowisko powinno się wzajemnie wspierać
– podkreśla.
Targom towarzyszyć będzie m.in. konferencja „I Ty możesz zarobić na wynajmie nieruchomości”, współorganizowana przez Północną

Izbę Gospodarczą w Szczecinie, promocja książki z serii Czas Przestrzeń Tożsamość Szczecin-Pogodno (tomik 11), autorstwa Marii Łopuch,
połączona z dyskusją oraz prezentacja Swobnicy
– wioski mozaikowej.
Targi nie są biletowane. Wstęp na wszystkie
imprezy jest wolny.
mba

Nowe technologie, materiały budowlane,
maszyny, narzędzia, usługi oraz innowacyjne
rozwiązania energetyczne – to oferta targów
BUD-GRYF oraz odbywających się równolegle
targów ENERGIA. Impreza gromadzi co roku
około 200 wystawców i blisko 8 tys. zwiedzających.
Dla osób i firm działających w branży budowlanej oraz energetycznej targi są najważniejszym w województwie wydarzeniem, które sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów
biznesowych i ułatwia spotkania bezpośrednie
z klientami.
- Targi to jedyne miejsce, które w jednym czasie generuje kontakty handlowe, promuje firmę

i sprzedaje produkt. To najlepsza forma marketingu bezpośredniego, którą budujemy od ponad
20 lat - mówi Małgorzata Lis, prezes Międzynarodowych Targów Szczecińskich. - Na naszych targach BUD-GRYF wyrosły firmy, które są
obecnie liderami w branży – dodaje.
Jednym ze sposobów prezentacji firm podczas imprezy będzie udział w projekcie „Budujemy oszczędnie”. Jego celem jest propagowanie innowacyjnych technologii i materiałów
budowlanych o doskonałych parametrach
energooszczędnych.
Najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne, wyniki badań, wdrożone, jak i planowane instalacje OZE – to tematy, których będzie dotyczyć odbywająca się podczas targów
ósma edycja konferencji „Odnawialne źródła
energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”. Rozwojowi biznesu służyć będzie również Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna.
Targi BUD-GRYF i ENERGIA organizowane
są w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny, 27-29 marca br. w Centrum Wystawowym
Międzynarodowych Targów Szczecińskich (ul.
Struga 6-8). Godziny otwarcia: w piątek i sobotę od g. 10 do 18, w niedzielę od g. 10 do 17.
Bilety: 9 zł – normalny, 7 zł – ulgowy, parking
– 5 zł, dzieci do lat 7 wstęp wolny. Więcej informacji na www.mts.pl
stm

Obenie osiedle tworzy 16 domków o spadzistych dachach. Przed każdym z budynków
umieszczone są dwie pary garaży rozdzielone
biegami schodów na kondygnacje piętra. Na
pierwszych piętrach i poddaszach powstały
mieszkania dwupoziomowe z tarasami utworzonymi na dachach garaży, na parterze natomiast są mieszkania z ogródkami.
Obecnie na osiedlu dostępne są od ręki
mieszkania na drugim etapie inwestycji, ale
wyłącznie te na piętrze, o powierzchni powyżej 110 mkw. Z wprowadzeniem się do
kolejnych trzeba będzie poczekać do czerwca
- wtedy bowiem oddany zostanie trzeci etap
inwestycji. Wszystkie mieszkania na osiedlu
Przygodna Park mają w cenie przynależne
garaże.
Osiedle jest dobrze skomunikowane z
ul. Ku Słońcu. Nieopodal znajduje się kilka

W czerwcu oddany zostanie trzeci etap osiedla Przygodna Park | fot. M. Abkowicz

osiedli, w tym Za Sterem tego samego dewelopera, a także centrum handlowe Ster. Z drugiej strony z osiedlem sąsiaduje park przy ul.
Przygodnej. Na ponad dwuhektarowy teren
prowadzą mostki, na miejscu są kładki spacerowe, wiaty, plac zabaw, siłownia pod gołym
niebiem. Miejsce jest chętnie odwiedzane
przez rowerzystów, spacerowiczów i rodziców
z dziećmi.
- Położenie w sąsiedztwie terenów zielonych
i architektura sprawiają wrażenie, że mieszkamy

poza miastem. Z drugiej strony Przygodna Park
to dobre miejsce dla osób, które chcą poczuć życie we własnym domu, a nie chcą brać sobie na
głowę związanych z tym uciążliwości. Tutaj funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, więc mieszkańcy nie muszą się martwić np. o codzienne
utrzymanie okolic swoich domów - mówi Małgorzata Strzelczyk, dyrektor ds. marketingu
Modehpolmo.
mab

Nowe technologie budowlane oraz innowacyjne
rozwiązania energetyczne znajdą się1) w ofercie targów
BUD-GRYF oraz targów ENERGIA. | Archiwum
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VIP w podróży
– nowa jakość przewozów
Komfortowe służbowe auta bez
wątpienia podnoszą prestiż firmy
i pełnią funkcję reprezentacyjną. Ich
utrzymanie oznacza jednak stałe
koszty, nawet jeśli samochody są
wykorzystywane zaledwie kilka razy
w roku. Tankowania, ubezpieczenia,
przeglądów, a często także rat
leasingowych, po prostu uniknąć się
nie da. A równie wygodne, prestiżowe
i znacznie tańsze rozwiązanie jest
w zasięgu ręki: wystarczy wynająć
samochód klasy VIP. Korzysta z tego
coraz więcej podmiotów, którym
swoją ofertą służy PKS Szczecin.

Firma, za którą stoją lata doświadczeń, kapitał ludzki i elastyczność, po raz kolejny udowodniła, że nie ma trudnych rynków. Trzeba
wiedzieć, czego oczekuje klient, mieć szeroki
wachlarz usług i szybko reagować na potrzeby
klienta. Taka wszechstronność i elastyczność
ponownie owocują. PKS Szczecin świadczy regularne przewozy osób pomiędzy Szczecinem
a berlińskimi lotniskami. W tym sektorze usług
konkurencja jest duża, a niemieckie przepisy
restrykcyjne. Ale zakup nowych pojazdów, stałe podnoszenie jakości usług, szkolenia kierowców i szybka reakcja na potrzeby klienta także
w tym sektorze przyniosły efekty. Liczba codziennych, regularnych połączeń ze Szczecina
na lotniska w stolicy Niemiec właśnie wzrosła,
a klientów stale przybywa. Bo tam, podobnie
jak w przypadku przewozów indywidualnych,
świadczonych pojazdami klasy VIP, obowiązują
przede wszystkim solidność, rzetelność i punktualność.

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.
ul. Heyki 4
70-631 Szczecin
tel.: +48 91 46 23 873
fax: +48 91 46 23 408
e-mail: info@pks.szczecin.pl
www.pks.szczecin.pl
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PKS Szczecin wymagającym gościom proponuje szeroką gamę komfortowych pojazdów spod znaku Mercedesa.

- Pomysł z komfortowymi, jedno- lub kilkuosobowymi przewozami na dowolnej trasie
jest nowością w naszej ofercie - mówi Henryk
Leszczyński, prezes PKS Szczecin. - Dostrzegliśmy interesujący segment na rynku przewozów
i wykorzystaliśmy to zapotrzebowanie klientów.
Dzięki szerokiej działalności, jaką od dziesięcioleci prowadzimy w regionie, kraju, ale także w
zachodniej Europie i zdobytym doświadczeniom,
byliśmy w stanie sprostać wyzwaniu. Nasz park
pojazdów, nie tylko w klasie VIP, podobnie zresztą jak pakiet usług, stale się rozrasta - by sprostać wymaganiom rynku.
Od początku szefom spółek, biznesmenom
i zagranicznym gościom zaproponowano szeroką gamę komfortowych, wygodnych i klimatyzowanych pojazdów spod znaku Mercedesa,
które są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Idea przewozów
indywidualnych, które szczecińska firma wprowadziła do swej bogatej oferty i wysoki poziom świadczonych usług, zobowiązują. Usługa w rozsądnej cenie w niczym nie przypomina
zamówienia przypadkowej taksówki.
- Przy stałym kontrakcie jesteśmy w stanie
spełnić niemal każde indywidualne życzenie –
zapewnia prezes Henryk Leszczyński. – Jeden
z naszych stałych klientów zażyczył sobie... konkretny rodzaj i markę opon. Realizacja takiego
zlecenia to dla nas żaden problem. W naszej
bazie przy ul. Heyki 4 mamy m.in. stację diagnostyczną i serwis opon, zatem zamówienie konkretnego modelu i wymiana ogumienia odbyły
się na czas.

Klient może także zamówić konkretny
model z bogatej i komfortowej floty, w skład
której wchodzą wyłącznie samochody marki
Mercedes, mogące pomieścić od 3 do 8 pasażerów. Wszystkie pojazdy są tej samej marki,
o podobnym standardzie, jeśli jednak klient
upodobał sobie konkretny samochód, spełniamy jego życzenie.
- Dla naszego zespołu nie stanowi to problemu - zapewnia prezes Henryk Leszczyński. - Podobnie jak elastyczni jesteśmy odnośnie preferencji wobec kierowcy. Choć znają języki obce,
stale przechodzą odpowiednie szkolenia,
mają opanowane bezpieczne techniki jazdy,
a poruszanie się po zagranicznych trasach nie
stanowi dla nich żadnych problemów, niektórzy klienci mają swoich ulubionych kierowców
i robimy wszystko, by zadowolony klient był
obsługiwany przez osobę, która mu przypadła
do gustu.
A to, wbrew pozorom, ważna rzecz. Są
klienci, którym odpowiada konkretny styl jazdy czy aparycja konkretnego prowadzącego
i w jego towarzystwie podróż znoszą najbardziej komfortowo. Są tacy, którzy mają na
trasie ulubioną restaurację, a w niej preferują
jeden posiłek z całej karty. Stały kierowca zna
upodobania swojego klienta i wie, że po prostu w ulubionym miejscu trzeba się zatrzymać
w jednym, konkretnym celu. Kierowca wie dokładnie, co ma zamówić i zapewnić na dalszą
podróż. Klienci to szanują, cenią i do limuzyn
z PKS Szczecin chętnie powracają.

styczeń – marzec 2015

Moda na rower
Andrzej Gajda, prezes spółki
Nieruchomości i Opłaty
Lokalne w Szczecinie, o tym
czy rowerem miejskim będziemy
mogli jeździć do Niemiec oraz
o pomysłach, które ułatwią życie
kierowcom.
Rozpoczął się nowy sezon rowerowy
w Szczecinie. Na co mogą liczyć miłośnicy
dwóch kółek?
Nowy sezon rowerowy rozpoczęliśmy
z nadzieją, że uda się powtórzyć sukces ubiegłoroczny. W 2014 roku z powodzeniem uruchomiliśmy Szczeciński Rower Miejski (SRM).
Z możliwości przemieszczania się po mieście
na naszym sprzęcie skorzystało tysiące ludzi.
Zainteresowanie wypożyczalnią przerosło najśmielsze oczekiwania. W Szczecinie zapanowała moda na rower.
W tym roku nasza spółka, Nieruchomości
i Opłaty Lokalne, przejmie obowiązki związane z alokacją rowerów pomiędzy stacjami.
W ubiegłym sezonie zadanie to wykonywała
dla nas firma zewnętrzna. Uznaliśmy, że poradzimy sobie sami. Nasze koszty będą niższe od
cen, które oferuje rynek.
Tak więc, rowery przeszły przegląd i w dobrym stanie 1 marca wyjechały na ulice Szczecina. Aktualnie dysponujemy ponad 360 rowerami i 34 stacjami.
Czy powstaną nowe stacje?
Planujemy uruchomienie dodatkowej stacji rowerów przy jeziorku Słonecznym. Jest to
inicjatywa Rady Osiedla Gumieńce. Inwestycja
będzie sfinansowana z jej budżetu. Będzie to
już druga stacja, o której powstanie zabiegała Rada Osiedla Gumieńce. Pierwsza stoi przy
Rondzie Uniwersyteckim, w okolicy Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Mamy przygotowaną wersję roboczą koncepcji rozszerzenia systemu na prawobrzeżu,
a także w kolejnych częściach lewobrzeża.
Gdyby udało się nam pozyskać pieniądze
w 2015 r., to powstanie szansa na to, by od
początku przyszłego sezonu oddać szczecinianom do dyspozycji większą liczbę stacji
i rowerów.
Ale wiemy, że plany są jeszcze bardziej
ambitne.
Rozbudową systemu wypożyczalni zainteresowane są także gminy ościenne. W tej
sprawie rozmawiała już z nami pani wójt Kołbaskowa. Rozważa ona uruchomienie dwóch
stacji na terenie swojej gminy. Podobne sygnały płyną z innych samorządów. Prowadzimy także rozmowy ze Stowarzyszeniem Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania. Uniwersytet
Szczeciński zaangażował się w ideę tworzenia roweru transgranicznego. Pomysł jest
taki, żeby wykorzystać system wypożyczalni,
który mamy w Szczecinie, rozbudować go

i stworzyć nowy, większy system, który swoim
zasięgiem obejmie tereny przygraniczne po
niemieckiej stronie.
Środki na nowe inwestycje chcemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Szczeciński Obszar Metropolitarny będzie dysponował 400
mln zł z nowego budżetu unijnego na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Złożyliśmy
już wniosek, by otrzymać zeń dotację na rozbudowę naszej wypożyczalni rowerów. Wypożyczalnia rowerów transgranicznych, która
obejmie swoim zasięgiem gminy z polskiego
i niemieckiego pogranicza, być może uzyska
dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG V A. Rowery te będą pełnić funkcję
nie tylko przemieszczania się po mieście, ale
także funkcję rekreacyjno-turystyczną. Powinniśmy więc pomyśleć o zmianie konstrukcji roweru na taką, która pozwoli pokonywać
większe odległości.
Przejdźmy teraz do czterech kółek. Kiedy
w Szczecinie zacznie się budowa parkingów
wielopoziomowych?
Rozpoczęła się przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny, a wraz nią pojawiła
się realna szansa na budowę parkingu przy pl.
Zawiszy Czarnego. Rozmowy między przedstawicielami kolei a władzami Szczecina zmierzają do tego, by samorząd miasta zaangażował się w zagospodarowanie terenu wokół
dworca. To z kolei z dużym prawdopodobieństwem może się wiązać z budową parkingowca w tej części miasta.
NiOL przygotował już dokumentację, która umożliwia wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu na pl.
Zawiszy Czarnego. Czekamy na decyzje władz
Szczecina i na znalezienie finansowania budowy. W parkingowcu mogłoby stanąć jednocześnie około 700 samochodów. Parking
ten może pełnić nie tylko funkcję podstawową. Byłby także łącznikiem między dworcem
a środkami transportu miejskiego. Na jego
terenie mogą także znaleźć się lokale komercyjne, na przykład restauracja na tarasie widokowym.
Na niektórych ulicach Szczecina mimo
istnienia Strefy Płatnego Parkowania trudno jest znaleźć miejsce postojowe. Czy mają
państwo inne pomysły, poza budową parkingowców, jak temu zaradzić?
Przygotowujemy koncepcję zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Chcemy zaproponować zmianę geografii strefy. Być może zaproponujemy też zmiany w cenniku. Jednym
z pomysłów jest rezygnacja z abonamentów.
Poza tym pracujemy nad modernizacją infrastruktury do poboru i kontroli opłat. Zapoznajemy się z najnowocześniejszymi technologiami związanymi z obsługą stref płatnego
parkowania. Chcemy, żeby nowe parkomaty,
które zastąpią ośmioletni już dziś sprzęt,
miały klawiaturę alfanumeryczną. To pozwoli
wpisywać numery rejestracyjne samochodów

podczas uiszczania opłaty za parkowanie.
Umożliwi to sprawniejszą, efektywniejszą
i łatwiejszą kontrolę.
Myślimy również o zastosowaniu technologii naprowadzania na miejsce parkingowe
w SPP. Jeśli wprowadzimy taki system, to
umożliwi to ograniczyć ruch samochodowy
w centrum nawet do 20 proc., bo szacuje się,
że tyle samochodów poszukuje miejsca do zaparkowania. Byłby to dobry efekt ekologiczny
i porządkujący ruch w centrum miasta.
Dziękujemy za rozmowę.

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel. 91 421 63 21
e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl
www.niol.szczecin.pl
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Wzywam
do strajków
Ogłaszam strajk. Nie, nie głodowy, bo lubię
sobie podjeść. Wybieram inną, łagodniejszą
formę protestu i demonstracji mojego niezadowolenia. Dzisiaj zastrajkuję na łamach „Świata Biznesu”. A co? Górnicy mogą, rolnicy mogą,
związkowcy mogą, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego mogą, frankowicze mogą. To ja
też mogę!
Moje postulaty, w porównaniu z roszczeniami wyżej wymienionych, wydają się być błahe. Żądam, aby rząd wystrzelał dziki z mojego
ogrodu, dał mi prawo do pobierania trzynastki, czternastki i jakiegoś deputatu. Chcę, żeby
obniżono mi wiek emerytalny i składkę na ZUS.
Nie od rzeczy jest wspomnieć o konieczności
redukcji składek zdrowotnych, ale pod warunkiem poprawy dostępu do wszystkich możliwych specjalności medycznych. Domagam się
też urzędowego podniesienia cen usług, które świadczę i obniżenia cen samochodów (bo
chciałabym zmienić auto). Przy okazji – skoro
jestem przy głosie – definitywnie żądam ulg

w podatku dochodowym, no i VAT chciałabym
płacić mniejszy. Nie pogniewam się też, gdyby
przy okazji odwołano jakiegoś prezesa (i nie
jest mi wszystko jedno jakiego). Minister też
może być.
Ach, zapomniałabym – oczekuję też od rządu natychmiastowych rozstrzygnięć w sprawie
mojego niespłaconego kredytu hipotecznego.
No i cóż, że to kredyt w złotówkach. Jeśli pomogą frankowiczom, to i mnie proszę pomóc,
bo nie wyrabiam.
Żądam, bo nie chcę być podatnikiem frajerem, który w imię pseudosolidarności społecznej ma dopłacać rocznie 6 miliardów złotych
do nierentownego wydobycia węgla i ponad
50 milionów złotych za każdy dzień postoju
strajkujących kopalń. Nie rozumiem też, dlaczego miałabym się złożyć na złagodzenie
skutków wzrostu kursu franka i wesprzeć tych
kredytobiorców, którzy ryzykując wybrali obcą
walutę. Ja zaryzykowałam i wzięłam kredyt
hipoteczny w złotówkach i wolałabym spłacać

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

własny kredyt, a nie sąsiadów. Nie uśmiecha
mi się też opłacać straty rolników wynikłe z rosyjskiego embarga. Bo czy mnie ktoś dokłada,
kiedy w bilansie na czerwono wyświetla straty? Akcja odstrzału dzików też pewnie sporo
będzie kosztować. Nie chcę za to płacić. Mam
swoje dziki w ogrodzie.
Tak więc żądam i ze swoimi postulatami
dołączam do strajków ogłoszonych przez trzy
centrale związkowe. Dołączam też do rolniczego marszu gwiaździstego na stolicę. I Państwa
wszystkich wzywam, wyjdźmy na ulice. Żądajmy, postulujmy, awanturujmy się – niech nam
dopłacą, zafundują, zrefundują, dołożą. Każdemu według potrzeb. Wszak wszyscy jesteśmy
równi. Nie gódźmy się na podział społeczny na
pasożytów i frajerów. Zostańmy wszyscy pasożytami! I niech ci, co nie strajkują, za to płacą!
Aneta Zelek

Pomorze Zachodnie
- jakie cudne,
a winni są ONI
Megatrend jest taki: dziś w strukturze wyrobu udział pracy fizycznej jest jednocyfrowy reszta to myśl inżynierska, ekonomiczna i sztuka sprzedaży, w USA w rolnictwie pracuje tylko
kilka (!) milionów ludzi... i mogą wyżywić pół
świata. Sprawa jest jasna i nazwana - wszystko
to nowe technologie, które zmieniają pseudodylemat: „mieć czy być” na: „aby być, trzeba
mieć”...
I tu mogą pożywić się ludzie kultury, sztuki, ogólnie wrażliwi humaniści, którzy czynią
nasze życie piękniejszym, czasami też swoje
ssawki podczepiają szalbierze i inni politycy
oraz sprytni działacze związkowi. To w największym skrócie jest świat oparty o wiedzę.
Zatem nie górnicy, nie hutnicy, nie spawacze,
nie małorolni rolnicy, a ludzie, którzy potrafią

korzystać z własnego mózgu - co czasem nazywa się myśleniem. Czy jesteśmy jako region
przygotowani na taki trend? Czy są światli liderzy w regionie, którzy będą wieść do ziemi
obiecanej w warunkach niepewności i przy wysokiej karze za błąd?
Jeśli zaś tacy liderzy są, to powinni:
- wyplenić mentalność komuszą,
- zlikwidować jaczejki nepotyzmu
- wysłać na bezrobocie biurokrację,
- sprywatyzować wszystko (spółki komunalne,
zeslamsowione kamienice i wille, ziemie
w agencji rolnej, firmy państwowe... itd),
- dopieszczać biznes i inwestorów,
- postawić na imigrantów,
- inwestować środki UE w głowy, a nie w mury,
- internet dla wszystkich!,

Meksyk
- kraj wibrujący
Podróże kształcą, a na naukę (i uczenie
innych) podobno nigdy nie jest za późno…
Głównym celem mojego 2-tygodniowego,
styczniowego, wyjazdu było wygłoszenie
cyklu 12 wykładów na zaproszenie renomowanego prywatnego Universidad de Celaya.
Byłem pierwszym profesorem - gościem z Polski w historii tej uczelni, powstałej w połowie
lat 80. ubiegłego wieku. Łącznie liczba moich
słuchaczy (ekonomistów, prawników, lekarzy,
architektów) – jak policzyli gospodarze - przekroczyła tysiąc osób - spośród trzech tysięcy
studiujących.
Były spontaniczne reakcje po wykładach –
brawa, kwiaty, wspólne pamiątkowe zdjęcia,
wpisy na facebooku. To oczywiście cieszyło,
ale najbardziej pytania i dyskusja, również
o stanie polskiej gospodarki (economy) i dorobku naszych nauk ekonomicznych (economics). Miałem okazję poznania Uniwersytetu
w Celaya – organizacji zajęć i pracy naukowej,
także pięknego campusu, budynków, biblioteki.

Rys. KRZYSZTOF JACH
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Przy okazji zwiedziłem – uchodzące za niebezpieczne - legendarne Acapulco (mimo tzw.
zimy pełne turystów i gości, spragnionych ciepła i słońca) oraz –„wibrujące energią” - Mexico
City - ponad 20-milionową metropolię, stolicę
wielkiego (znacznie większego od Polski), dynamicznego kraju, o długiej, często dramatycznej
historii, uznawanego przez wielu ekonomistów
za jedną z przyszłych potęg regionalnych (akronimem MINT określa się: Meksyk, Indonezję,
Nigerię, Turcję, natomiast niedawno Meksyk i
Polskę zaliczono do tzw. „The Most Promising
Emerging &Frontier Markets”). To niezmiernie barwny, interesujący kraj (tradycje prekolumbijskie, czasy kolonialne), odznaczający się
znacznym zróżnicowaniem majątkowo-dochodowym, coraz bogatszy i stale bogacący się.
Z Meksyku wywodzi się nie tylko Salma Hayek,
ale i Carlos Slim, uznawany obok Billa Gatesa
za najbogatszego człowieka na świecie. Polska
jest zorientowana głównie na handel i współpracę z Niemcami, przyszłość gospodarcza
Meksyku zależy natomiast w dużym stopniu

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

- wreszcie kolej do Berlina i A6,
do Tallina... i dalej (?),
- wyrzucić wszystkie dotychczasowe strategie do kosza,
- postawić się w Warszawie, nawet drogą
obywatelskiego nieposłuszeństwa,
- zlikwidować kicz pływających ogrodów!
- ustanowić lokalnym prawem ochronę Lasu Arkońskiego - w tym roku
traci zdolność samoodradzania,
- zrobić jakieś małe pranie mózgów i kupić
suplement diety o nazwie sapientia.
I to by było na tyle.
Wojciech Olejniczak

Prof. zw. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się
w problematyce finansów
i bankowości. Członek
Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2015).
od relacji z „wielkim bratem z północy”, czyli
z USA. Przyszłość ta zależy oczywiście zwłaszcza od samych Meksykanów. Obecnie jest to
kraj z pogranicza, jeszcze nie sposób go zaliczyć - mimo położenia - do tzw. Zachodu, ale
nie jest też już krajem tzw. trzeciego świata.
Spore wrażenie zrobiło na mnie Interaktywne
Muzeum Ekonomii (Museo Interactivo de Economia). Marzyłoby mi się zbudowanie takiego
w Warszawie lub… w Szczecinie. Edukacji ekonomicznej i finansowej nigdy za wiele, podobnie jak myślenia głównie o przyszłości (znowu
narażam się „historykom” z IPN).
Osobną kwestią jest rozwój kontaktów
między Polską a Meksykiem. Mimo odległości,
rozmaitych różnic i przeszkód… Wszystko, no
prawie wszystko, jest możliwe. W Mexico City,
w centralnych miejscach, wdzięczni Meksykanie ustawili dwa monumentalne i niebanalne
pomniki Jana Pawła II. A słowo „Polonia” budzi
tam dobre skojarzenia. Nieliczni pamiętają, że
kiedyś mieszkał tam Sławomir Mrożek.
Stanisław Flejterski
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Hanna Hanć (53 lata)

w lutym została powołana na stanowisko prezesa
Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie.
Z wykształcenia jest ekonomistą ze specjalizacją
w ekonomice transportu
morskiego. Ma wieloletnie doświadczenie
w branży morskiej, które zdobywała na
stanowiskach kierowniczych w takich firmach, jak Polska Żegluga Morska, Polsteam Luxembourg SA, Unity Line oraz Prokon. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem
przedsiębiorstwami przechodzącymi przez
złożone procesy zmian. Przed objęciem stanowiska prezesa MSR Gryfia była członkiem
zarządu tej spółki. Wcześniej pełniła funkcję kanclerza Akademii Sztuki w Szczecinie.

z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracę z Grupą PŻM rozpoczęła w 2005 roku w spółce
Pazim, zajmując kolejno stanowiska menedżerskie
m.in. w obszarze HoReCa (hotelarstwa i gastronomii), Wellness&Spa oraz zarządzania nieruchomościami. Pasjonatka szeroko rozumianego HR, trener
biznesu i konsultant HR. Ambasador Polskiej Fundacji Sportu i Kultury.

Dariusz Kunikowski (49 lat), posiadający wyż-

sze wykształcenie pedagogiczne i olbrzymie doświadczenie w obszarze gastronomii został szefem
restauracji „Stara Rzeźnia”, zlokalizowanej na Łasz-

Aleksandra Turbaczewska (34 lata)
5 lutego br. objęła stanowisko prezesa spółki Polsteam Żegluga
Szczecińska, należącej
do Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej. Wcześniej była w zarządzie
tej firmy i pełniła w
niej funkcję dyrektora
handlowego (od 2013
r.). Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego. Skończyła
studia podyplomowe w Poznaniu z zakresu nowoczesnych metod i technik
zarządzania przedsiębiorstwem, a także

towni w Centrum Kultury i Historii Szczecina o tej samej nazwie.
Restauracja ma być dostępna
na przełomie marca i kwietnia.
Dariusz Kunikowski rozpoczął
działalność gastronomika w 1988
roku, kiedy to został szefem restauracji „Na piętrze” w ówczesnym Klubie Spółdzielców przy al.
Wojska Polskiego. Od 1993 prowadzi wraz z ojcem
Zenonem restaurację „Zamkową”. Od 1997 roku
rozszerzył swoją działalność gastronomiczną o usługi
cateringowe. Zapewnia cateringi na tak duże impre-

zy jak Gala Północnej Izby Gospodarczej,
kongresy medyczne, czy też spotkania
samorządowe. W 2014 roku, kierowana
przez niego restauracja Zamkowa nabrała
nowego eleganckiego wystroju po zakończeniu renowacji tego obiektu.

Aleksander Ostasz (45 lat), zwyciężył w konkursie na stanowisko dyrektora
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Funkcję tę zaczął pełnić 1 lutego br. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego,
historykiem, archeologiem podwodnym,
instruktorem nurkowania, muzealnikiem,
dziennikarzem, współzałożycielem i członkiem
Stowarzyszenia
Miłośników
Archeologii Militarnej Pomorze.
Ostasz jest ponadto
współzałożycielem i prezesem Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia
Dziedzictwa Morza oraz
członkiem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich. Od lat współpracuje
z polskimi muzeami. Wielokrotnie brał
udział w poszukiwaniach bałtyckich wraków,
w 2008 r. zainicjował i poprowadził pierwszą
oficjalną polską wyprawę do Estonii na wrak
pancernika Schleswig-Holstein. Uczestniczył
w rozmaitych projektach badawczych związanych z poszukiwaniem zabytków techniki
militarnej i morskiej. W 2012 r. rozpoczął nadzór archeologiczny nad budową gazoportu
w Świnoujściu.
ek, wab

Stowarzyszenie Finexa
zaprasza dyrektorów finansowych
O jego działalności mówi Sebastian
Goschorski, przedstawiciel Finexy
na województwo zachodniopomorskie.
Jak Finexa przyjęła się na szczecińskim
gruncie?
Mamy pozytywny odzew od osób, które od
dłuższego czasu szukały platformy do wymiany
doświadczeń i wiedzy z dziedziny finansów w Szczecinie.
Nasze pierwsze spotkanie zakończyło się dużym sukcesem,
stąd pomysł na kolejne.
Jakie są dalsze plany Finexy
w tym roku?
W 2015 roku planujemy skupić się na najbardziej gorących
tematach dla dyrektorów finansowych, takich jak nowe regulacje dotyczące restrukturyzacji,
optymalizacji podatkowych oraz
nowe technologie wspomagające rozwój firmy. Oprócz tego
zamierzamy poruszyć tematy
ważne dla regionu, takie jak dynamiczny rozwój centrów usług oraz wzrost znaczenia
outsourcingu finansowo-księgowego w firmach.

34

Jak ocenia Pan możliwości rozwoju w
Szczecinie dla osób zajmujących się finansami?
Możliwości te są coraz większe, wraz ze wzrostem lokalnego biznesu, który wymaga coraz
bardziej szczegółowej dokumentacji finansowej
i danych analitycznych, liczba osób piastujących
stanowiska dyrektora finansowego będzie zdecydowanie rosnąć. Poza tym mamy sporą liczbę
nowych firm z zagranicznym kapitałem, których
właściciele wymagają raportowania na jak najwyższym poziomie. To stwarza też spore możliwości dla finansistów nie tylko
w ramach firm, ale też centrów
usług.
Jakie są najważniejsze
wartości dodane dla członków
Finexy?
Przede wszystkim możliwość spotkania osób, które
borykają się z dokładnie takimi
samymi problemami zawodowymi, a tym samym wymiana
doświadczeń oraz pomysłów
na rozwój działów finansowo-księgowych. Dodatkowo
zorganizowanie w ramach stowarzyszenia daje
możliwość większego wpływu na społeczność

lokalną, a tym samym na kreowanie pozytywnego wizerunku zawodów zajmujących się księgowością i finansami.
Jak zmienia się rola dyrektora finansowego w firmach?
Widoczny jest trend, gdzie dyrektorzy finansowi odchodzą od zajmowania się wyłącznie liczbami, w stronę bardziej strategicznych działań.
Według niedawnego badania IBM Global CEO,
ewolucja ta ma kluczowe znaczenie dla sukcesu
firmy. Dyrektorzy finansowi są bardzo skuteczni w zbieraniu informacji z wielu różnych wewnętrznych źródeł, planowaniu, monitorowaniu
wydajności biznesu, zarządzaniu ryzykiem, a tym
samym w kreowaniu wartości firmy,
Z kim mogą skontaktować się osoby zainteresowane współpracą i stowarzyszeniem?
Serdecznie zapraszam do współpracy
wszystkie osoby związane z finansami. Jesteśmy
otwarci nie tylko na dyrektorów finansowych,
ale również na osoby aspirujące do tej funkcji,
właścicieli firm oraz środowisko naukowe.

Superszybki AMG GT
w salonie Mojsiuk Mercedes-Benz
Nie lada gratkę miłośnikom
motoryzacji sprawiła firma Mojsiuk
Mercedes-Benz. Jej szczeciński salon
przy ul. Pomorskiej, jako jeden
z pierwszych w Polsce, zaprezentował
podczas kameralnego spotkania
najnowszy model Mercedesa AMG GT.

jeszcze mocniejsza niż standardowa (510, zamiast
462 KM). Auto przyspiesza do setki w 3,8 sekundy. Zarówno GT, jak i GT S rozpędzają się do ponad
300 km na godzinę.
Pierwsze spotkanie z niezwykle szybkim autem
wymagało niezwykłej oprawy. Prezentacja modelu
zaczęła się więc od pokazu laserowego (czy jest coś
szybszego od światła?), a następnie nowego mercedesa przedstawił Andrzej Borowczyk, znany komentator wyścigów F1. Nieprzypadkowo, bowiem
to właśnie sportowe mercedesy są od 1996 roku
samochodami bezpieczeństwa w wyścigach Formuły 1. Zresztą atrakcje związane z wyścigami na
tym się nie skończyły. Uczestnicy spotkania spróbowali swych sił za kierownicą wirtualnego bolidu F1,
oczywiście ze stajni Mercedesa.

Mistrz balansu

Nowego mercedesa przedstawił Andrzej Borowczyk,
znany komentator wyścigów F1.

Długa maska, kabina daleko z tyłu i szeroko
rozstawione osie modelu GT (występujące też
w wersji GT S, jaką właśnie zobaczyć można było
w salonie Mojsiuk Mercedes-Benz) nie pozostawiają wątpliwości, że to auto stworzone zostało
do szybkiej jazdy. Z mocą i prędkością fani czterech
kółek kojarzą też od razu markę AMG. W przeciwieństwie do produkcji wielkoseryjnej, tradycyjnie
każdy silnik AMG wytwarzany jest ręcznie, zgodnie z zasadą „jeden człowiek, jeden silnik”. Każda
jednostka napędowa jest budowana przez jednego, konkretnego mechanika – jest on odpowiedzialny za nią od zamontowania wału korbowego
w bloku silnika po układanie kabli i napełnienie
olejem silnikowym, o czym wyraźnie świadczy
jego podpis na plakietce silnika.

Szybkość ze świata F1
O osiągach nowego auta świadczą już liczby.
Niebieska maszyna prezentowana w salonie Mojsiuk Mercedes-Benz to wersja AMG GT S, czyli

Mocny silnik nie wystarczy, aby stworzyć
samochód, który pozwala na niesamowite osiągi. Jedną z tajemnic doskonałych właściwości
jezdnych nowego AMG GT jest rozłożenie masy
między osią przednią i tylną w proporcji 47:53
realizowane przez konstrukcję transaxle. Silnik,
umieszczony centralnie za przednią osią, łączy się
z dwusprzęgłową skrzynią biegów na tylnej osi
poprzez niezwykle lekki i wytrzymały na skręcanie
wał napędowy wykonany z włókna węglowego.
Kompaktowy 4,0-litrowy silnik V8 bi-turbo
AMG jest osadzony głęboko w aluminiowej ramie
przestrzennej i posiada układ smarowania z suchą
miską olejową. Tym sposobem po pierwsze obniżono punkt ciężkości, a po drugie dzięki zewnętrznemu zbiornikowi oleju oraz pompie ciśnieniowej
oleju zapewniono optymalne doprowadzenie
oleju także przy dużym przyspieszeniu poprzecznym.

Wnętrze AMG GT jest kwintesencją sportowych modeli
aut spod znaku trójramiennej gwiazdy.

czasy przełączania biegów. Wyczynowe ustawienia, które w trybie RACE zapewniają mercedesowi-AMG GT S osiągi na poziomie wyścigowym.
Niesamowite wrażenia z jazdy potęgują fotele AMG Performance, które dają na każdym
zakręcie świetne podparcie boczne. Trzymając
ręce na kierownicy AMG Performance, dyryguje
się napędem za pomocą manetek zmiany biegów
– i wtedy czuje się drogę. Kierowcę i pasażera otacza wnętrze z niezwykle starannie wykończonymi
materiałami, najlepszą skórą i elementami z włókna węglowego.

Dynamiczny i bezpieczny
Tym, którzy chcą doświadczyć jeszcze dynamiczniejszej jazdy, Mercedes proponuje opcjonalny pakiet obejmujący dynamiczne zawieszenie silnika i skrzyni biegów oraz twardą regulację układu
jezdnego.
Nie zapomniano też o bezpieczeństwie, którego standardy niemiecki koncern winduje wraz
z nowymi modelami na coraz wyższy poziom.
W AMG GT stłuczek pomaga uniknąć system ze
wspomaganą radarowo sygnalizacją odstępu od
poprzedzającego samochodu, ze wspomaganiem
hamowania i funkcją samoczynnego częściowo
hamowania.

Wyścigowe osiągi
Wnętrze AMG GT jest kwintesencją sportowych modeli aut spod znaku trójramiennej
gwiazdy. Kierowca ma pod ręką sterownik AMG
Dynamic Select, który pozwala wybrać jeden indywidualny i trzy zdefiniowane programy jazdy – C,
S i S+, a każdy ma swój własny charakter. Im bardziej sportowy tryb, tym dynamiczniejsze reakcje
silnika, wyższy poziom obrotów silnika i krótsze

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pomorska 88
70-812 Szczecin
91 48 08 700
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Podczas prezentacji mercedesa AMG GT można było poczuć się jak kierowca bolidu F1.

Pytania proszę kierować bezpośrednio
do mnie:
Sebastian Goschorski
tel.: + 48 536 920 208
sebastian.goschorski@finexa.org
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Filharmonia
ze Szczupakiem
Coroczny plebiscyt „Gazety
Wyborczej” wygrała Filharmonia
Szczecińska. Słynnego Szczupaka
odebrała dyrektor Dorota Serwa.
W 10. plebiscycie „Szczupaki i Kiełbie” za
wybitne osiągnięcia w minionym roku wałczyło
10 nominowanych: Baltic Neopolis Orchestra,
kompozytor Radzimir Dębski, reżyser filmu
„Wielka ucieczka na północ” Andrzej Fader,
Filharmonia Szczecińska, podróżnik Aleksander Doba, pomysłodawcy Roweru Miejskiego
Łukasz Kadłubowski i Damian Orlik, aktor
i dyrektor Teatru Kameralnego Michał Janicki, dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Koszalinie Krzysztof Olkowicz,
siatkarki Chemika Police oraz prezes stowarzyszenia Tęcza Alicja Zołotucho.
- Szczupak 2014 dla filharmonii! Za nową
markę miasta - tymi słowami Ewa Podgajna
z redakcji „Gazety Wyborczej” ogłosiła wynik
plebiscytu.
Wybudowana za 120 mln zł siedziba Filharmonii Szczecińskiej jest nie tylko najważniejszą
inwestycją kulturalną w powojennym Szczecinie, ale także oryginalnym obiektem architektonicznym i jedną z najpiękniejszych sal kon-

Charytatywny wieczór
w Polskim
Karnawałową, kabaretowo-charytatywną imprezę zorganizował
13 lutego Rotary Club Szczecin.
W wydarzeniu, które odbyło się po raz dwunasty w Teatrze Polskim, brało udział ponad
260 osób, w tym 33 członków klubu. Pozostałe

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
ZAWSZE NAJWYŻSZY POZIOM
PEŁNY ZAKRES ZABIEGÓW
STOMATOLOGICZNYCH
IMPLANTY
certowych w Europie.
Nagrodę przyznano dla całej grupy osób
związanych z powstaniem nowej siedziby. To
właśnie im dziękowała dyrektor filharmonii
Dorota Serwa odbierając nagrodę. Wymieniła m.in.: Jadwigę Igiel-Sak, byłą dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, która stanęła na czele
Komitetu na rzecz Budowy Nowej Filharmonii,
autorów projektu Studio Barozzi Veiga, zespół
muzyków i pracowników administracji. Dorota
Serwa dziękowała też publiczności: - Nie byłoby filharmonii, gdyby nie tysiące ludzi, którzy
nas odwiedzają. Także dla naszych słuchaczy, dla
Państwa, jest ten Szczupak.

osoby to zaproszeni goście – przede wszystkim przedsiębiorcy, adwokaci i lekarze.
W programie był Niezobowiązujący Wieczór Kabaretowy z Czarnym Kotem Rudym,
któremu na scenie towarzyszył tenor i kabareciarz Czesław Jakubiec. Występowali oczywiście również aktorzy Teatru Polskiego, a całość
prowadził guru, czyli dyrektor teatru Adam
Opatowicz.
Następnie impreza przeniosła się do foyer
teatru, gdzie rozpoczął się bankiet z zabawą
karnawałową oraz aukcja dobroczynna. Najważniejszy był tu cel charytatywny - program

Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej,
odbiera gratulacje od Pauli Skalnickiej-Kirpszy, redaktor
naczelnej szczecińskiej redakcji „Gazety Wyborczej”.
| fot. ALICJA KOWALSKA

A Ewa Podgajna podkreśliła wkład obecnej
dyrektor filharmonii: - Dorota Serwa wspaniale
rozpoczęła sezon, zapewnia komplet widowni
i wychowuje kolejnych melomanów.
Zdobywców antynagród, czyli Kiełbi przyznawanych za największe wpadki i gafy, tradycyjnie pominięto milczeniem.
APK

ul. Narutowicza 16 a • 70 - 240 Szczecin
tel.: 91 4 330 776 • klinika@dr-gajda.pl
www.dr-gajda.pl

dofinansowania obiadów szkolnych dla dzieci
z niezamożnych rodzin. Temu służyła także
zbiórka pieniędzy poprzez zaproszenia-cegiełki, aukcję i możliwość wykupienia fantów. Jaką
kwotę zebrano? Tego jeszcze nie wiadomo, ale
jest to przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych.
- Akcja zbiórki pieniędzy na obiady szkolne
ruszyła od stycznia. Projekt realizujemy na razie
w dwóch szkołach (w Szczecinie i Czarnkowie).
Chcemy go kontynuować w innych szkołach –
mówi Włodzimierz Dominiczak, prezydent
Rotary Club Szczecin. Wybór takiego akurat
programu uzasadnia: - Część dzieci nie mieści
się w ramach państwowego programu dożywiania. W każdej szkole jest po kilkoro - kilkanaścioro takich dzieci. Dla wielu z nich obiad ze szkolnej stołówki jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia,
gdy go nie dostają, zaburza się ich prawidłowy
rozwój.
Rotary Club Szczecin działa w województwie zachodniopomorskim, by wspierać lokalne społeczności poprzez projekty humanitarne, kulturalne i edukacyjne. Jednym z nich jest
właśnie organizowany corocznie wieczór karnawałowy. Podczas niego dotychczas zbierano
pieniądze m.in. na hospicjum, sprzęt medyczny
czy domy dziecka.
AK

Michał Janicki wcielił się w postać biskupa...
Michalika Janickiego. | fot. MICHAŁ ABKOWICZ
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Życie bardziej smakuje

Świat opowiedziany
tańcem

Nie narzekaj, że masz pod górkę,
gdy postanowiłeś, że zdobędziesz
szczyt. Taki wpis znalazłem w
„księdze pamiątkowej”, w której
zamieszczali swoje uwagi widzowie
czwartej już edycji Przeglądu Filmów
Górskich „ O! Góry”, który odbył się
w Szczecinie 6-8 lutego w starej sali
filharmonii.

W ostatnich latach rekordy
popularności biją programy
telewizyjne skupione wokół tematu
tańca. Polacy zakochali się w tańcu
współczesnym, jazzowym, ale również
w tym wywodzącym się z teatru.
W najbliższym okresie nadarzy się niezwykła okazja, by poobcować z pełnowymiarową
sztuką opowiadania ruchem i muzyką. W marcu i kwietniu w Operze na Zamku w Szczecinie
będzie można zobaczyć, jak robią to najlepsi
w Polsce. Na scenie jedynego teatru muzycznego w naszym mieście zobaczymy aż 7 kilkunasto- i kilkudziesięciominutowych spektakli
w dwóch blokach. W każdym z nich znajdzie się
inne spojrzenie na teatr ruchu.
Pierwsze wydarzenie już 21 marca. „Ogniwa – wieczór nowych choreografii do muzyki
Witolda Lutosławskiego” w wykonaniu artystów szczecińskiej opery, to jeden z największych artystycznych sukcesów naszych teatrów
na arenie ogólnopolskiej. Ten składający się
z trzech niezależnych części spektakl gościł
m.in. w warszawskim Teatrze Polskim, gdzie

Baśnie Olbińskiego
w filharmonii
Czy artysta, który posługuje się
pędzlem i ołówkiem, może ciekawie
pisać? Czy może zacząć to robić,
mając ponad siedemdziesiąt lat?
Właściwie dlaczego miałby nie móc,
skoro chce i ma na to pomysł.

zachwycił stołeczną publiczność. Za trzecią
część „Ogniw” Robert Glumbek otrzymał
Teatralną Nagrodę Muzyczną im. J. Kiepury
w kategorii najlepszy choreograf w Polsce.
Natomiast sam spektakl został wybrany na
najlepszy spektakl na Pomorzu Zachodnim
i otrzymał nagrodę Bursztynowego Pierścienia.
Kolejne cztery historie opowie Kielecki Teatr Tańca, który wystąpi w Szczecinie 18 kwietnia. W jeden wieczór ta znakomita grupa zaprezentuje bardzo zróżnicowane formy. Będzie

Znany, podziwiany i nagradzany na całym
świecie malarz, ilustrator i projektant Rafał Olbiński, polski artysta, który zdobył ponad 150
nagród na różnych festiwalach, konkursach i
imprezach, pomyślał, że „byłoby ciekawym wyzwaniem zabawić się w interakcję obrazu ze
słowem, w której obraz byłby pretekstem, inspiracją albo dopełnieniem tekstu”.
Jak pomyślał, tak zrobił, a efektem tego są
utwory zebrane w dwujęzycznej (po polsku i angielsku) książce „Baśnie o miłości i innych dziwnych przypadkach”.
Z tą książką przyjechał do szczecińskiej filharmonii, by je przeczytać wspólnie z Agnieszką
Lisowską, rzeczniczką prasową Akademii Sztuki.

Kielecki Teatr Tańca opowie w Szczecinie cztery historie.
Na zdjęciu: spektakl pt. Moja Ławeczka | fot. B. Kruk

i klasycznie, i współcześnie, i rockowo. Muzyka
Vivaldiego, Pendereckiego, Korzeniowskiego
i zespółu Nine Inch Nails będzie towarzyszyć
wzruszającym, ale i zabawnym choreografiom
Elżbiety Szlufik-Pańtak, Grzegorza Pańtaka
i Jacka Przybyłowicza, topowych twórców
teatru tańca w naszym kraju. Tego wydarzenia
nie wolno przegapić.
TO

Tym razem filmów było mniej niż poprzednio, bo osiemnaście, ale widać było, że zostały
starannie dobrane. Dotyczyły nie tylko wysokich gór, na które wspinają się alpiniści, ale także wędrówki do bieguna południowego (przez
góry i... niebezpieczne szczeliny), eksploracji
jaskiń skalnych, a także ekstremalnej jazdy na
rowerze przez bezdroża i szczyty Kirgistanu.
To że zwiększył się zakres tematyczny przeglądu, wyszło mu na dobre, bo przecież każda
trudna wyprawa, także w głąb ziemi wymaga...
wspinaczki, nie tylko tej w dosłownym sensie,
ale także psychicznej. Cytat z „księgi pamiątkowej” nie ogranicza się przecież tylko do gór.
Poziom filmowych prezentacji przeglądu
był wysoki i dostosowany do wymagań widow-

ni, a imprezie zorganizowanej i zainspirowanej
przez szczeciński Elitarny Klub Górski „Leśne
Dziadki”, którym kieruje z powodzeniem Roman Weczer, towarzyszyła świetna atmosfera.
Bo zarówno goście przeglądu - znakomici alpiniści i znawcy gór (m.in. Bogdan Jankowski
- alpinista, fotografik i autor wystawy „Himalaje, Karakorum”, towarzyszącej przeglądowi,
Janusz Majer, Ryszard Pawłowski) - jak i widzowie nawiązali ze sobą dobry kontakt. Nie
brakowało dobrej zabawy (występy, koncerty, konkursy) oraz pouczających dyskusji, np.
o „granicach ryzyka”.
W górach ginie dużo ludzi. Mimo to chętnych do ich zdobywania przybywa. Dlaczego?
Na pewno z chęci przeżycia przygody, pokony-

Dyskusja o granicach ryzyka. Na zdjęciu od lewej: Maciej
Sokołowski, Bogdan Jankowski, Janusz Majer, Ryszard
Pawłowski i Tomasz Cylka.
| fot. ANDRZEJ RUSSIN

wania własnych słabości, adrenaliny i pewnie
z wielu innych powodów. Ale czy dla tych powodów można ryzykować życiem i zdrowiem?
Czy zdobywanie gór jest tego warte?
Pewnie jest, skoro armia wspinaczy się nie
zmniejsza. Jeden z uczestników dyskusji powiedział coś, co może być odpowiedzią na to
pytanie: „Ryzykując życiem, przekraczając niedostępne wydawałoby się granice, bardziej to
życie doceniamy. Bardziej ono wtedy smakuje...”. I pewnie ma rację.
OM

Pomogły w tym wcześniejsze kontakty artysty ze
Szczecinem, szczególnie prowadzone przez niego trzydniowe warsztaty w Liceum Plastycznym
w ramach cyklu „Spotkania z mistrzem”, odbywające się w ramach programu „Sięgajcie gwiazd”,
który realizowany jest w tej szkole od pięciu lat
przez firmę Neptun Developer. To właśnie ona
przygotowała wydarzenie w filharmonii.
Baśnie, które czytał w połowie stycznia w
Filharmonii Szczecińskiej Rafał Olbiński, raczej
się podobały, o czym świadczyły brawa widowni.
Jedne wciągały bardziej, inne mniej. Nie brakowało w nich dowcipu, spostrzegawczości, ciekawej puenty. Artysta, nieprzywykły raczej do czytania na głos, czasami trochę się mylił, przekręcił
jakieś słowo. Robił to jednak w sumie dobrze, a
małe potknięcia dodawały sympatycznej naturalności całemu przedsięwzięciu. Perfekcyjnie,
niczym zawodowa aktorka, jego baśnie czytała
Agnieszka Lisowska. Na wielkim ekranie widzowie mogli zaś oglądać obrazy, które korespondowały z czytanymi baśniami.
Świetnym pomysłem była muzyka Kępisty
Quartet, która stała się ważnym elementem
całości.
Komplet prac, które trafiły do książki Rafała
Olbińskiego zobaczyć można na wystawie „Olbiński w Nowej Filharmonii”. Składa się na nią 40
dzieł, w tym znane plakaty stworzone na potrzeby głośnych premier muzycznych. Wystawa jest
dostępna do 22 marca.
OM
Rafał Olbiński i Dorota Kawecka, kanclerz fundacji
Sięgajcie Gwiazd podczas wernisażu wystawy „Olbiński
w Nowej Filharmonii” . | fot. A. Kowalska
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Problem z głowy

Brydżyści na zamku
i na… basenie
W drugiej połowie stycznia
zainaugurowano kolejną odsłonę
Grand Prix Pomorza Zachodniego
w brydżu sportowym. W Turnieju
Otwarcia rozegranym w salach
konferencyjnych kompleksu
olimpijskiego Floating Arena
w Szczecinie wystartowało łącznie
55 duetów. Na dystansie 40 rozdań
najlepszymi okazali się koszalinianie
Roman Marczewski i Piotr Wilczok.
Patronem medialnym cyklu jest
„Świat Biznesu”.

Adam Górka, lekarz, przedstawiciel Cefaly Technology, producenta
opaski przeciwmigrenowej, o tym jak
radzić sobie z migreną.
Czy można pokonać migrenę bez faszerowania się tabletkami przeciwbólowymi?
Od wielu lat w leczeniu migreny wykorzystywana jest elektrostymulacja. Udowodniono, że
wytwarzanie impulsu elektrycznego może spowodować ustąpienie objawów migreny. Pierwsze próby leczenia tą metodą były inwazyjne polegały na wszczepieniu pacjentowi pod skórę
urządzenia do elektrostymulacji. Teraz jednak
dostępne jest na rynku urządzenie Cefaly, które generuje impuls elektryczny, ale nie wymaga
operacji chirurgicznej i jest bardzo łatwe w użyciu. Możemy z niego korzystać w warunkach domowych.
Zanim przejdziemy do tego, jak korzysta się
z opaski przeciwmigrenowej, wyjaśnijmy, czym
w ogóle jest migrena.
Jest to bardzo nieprzyjemne schorzenie, ból
głowy, który powoduje wyłączenie chorego z
normalnego życia. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jakie są przyczyny migreny. Choć
w niektórych przypadkach udaje się wskazać
czynnik powodujący wystąpienie bólu. Migrenę
może wywołać dym papierosowy, menstruacja
lub inne bodźce. Wiemy też, że migrena w większym stopniu dotyka kobiet niż mężczyzn.

Urządzenie generuje impuls elektryczny, ale nie wymaga
operacji chirurgicznej i jest bardzo łatwe w użyciu.
| Fot. Cefaly.pl

Do kogo adresowana jest opaska przeciwmigrenowa?
Urządzenie jest dedykowane pacjentom ze
zdiagnozowaną migreną. Przeprowadzone zostało badanie z podwójną ślepą próbą (badanie
z najwyższej półki obiektywności, w którym ani
prowadzący, ani pacjent nie wiedzą, czy w danym
momencie stosuje leczenie czy placebo). W badaniu tym udokumentowano skuteczność Cefaly
w profilaktyce migreny epizodycznej. Na tej
podstawie urządzenie zostało dopuszczone
do sprzedaży na rynku amerykańskim w profilaktyce migreny epizodycznej, czyli takiej,
w której napady bólu zdarzają się 2-3 razy
w miesiącu. W przypadku migreny przewlekłej

40

Cefaly pomaga około 80 proc. pacjentów - przekonuje Adam Górka. | fot. Archiwum

tych ataków jest więcej – około 15 w ciągu miesiąca, a więc pacjent niemal cały czas boryka się
z tym problemem.
Czy takie osoby też mogą liczyć na skuteczność tego urządzenia?
Tak. W Belgii jest wiele klinik neurologicznych,
które prowadzą badania nad migreną przewlekłą. Lekarze z tych klinik testowali skuteczność
naszego urządzenia w zwalczaniu innych rodzajów migren i innych bólów głowy. Okazało się, że
z powodzeniem.
Jak działa urządzenie?
Oprócz działania prewencyjnego, czyli zapobiegania bólom migrenowym, urządzenie jest
wykorzystywane także do przerywania ataków
migreny. Składa się z elektrody, którą przyklejamy do czoła i opaski, która ją przytrzymuje i umożliwia sterowanie programem terapeutycznym.
Użytkownik może wybrać jeden z trzech programów, którymi dysponuje każde urządzenie.
Program pierwszy służy do przerywania ataku
migrenowego, drugi jest stosowany w profilaktyce, a trzeci dla relaksu. Każda sesja, niezależnie
od programu, który wybierzemy, trwa 20 minut.
Programy różnią się intensywnością natężenia impulsu elektrycznego. Jeśli chcemy uporać
się z atakiem migreny, musimy użyć największego natężenia z programu pierwszego. W trzecim
programie z kolei natężenie impulsu jest najniższe. Po co ono? Udowodniono, że drażnienie
gałęzi czołowych nerwu trójdzielnego wpływa
na wytwarzanie endorfin, czyli substancji, które
powodują dobrostan. Pacjent zaczyna się czuć
doskonale. Fizjologicznie za wytwarzanie endorfin w naszym ciele odpowiedzialne są np. pozytywne emocje.
Jaką rolę w migrenie odgrywa nerw trójdzielny?
Jest on odpowiedzialny za dystrybucję bólu
migrenowego. Nasze urządzenie stymuluje gałęzie czołowe nerwu trójdzielnego, które wycho-

dzą przez oczodół na czoło. Elektroda jest przyklejana w okolicy czołowej. Na nią nakładane jest
urządzenie, które po włączeniu generuje impuls.
Rozumiem, że program trzeci służy poprawie humoru.
Jest to program antystresowy. Jeśli ktoś
jest zmęczony po całym dniu pracy, może sobie
taką sesję przeprowadzić. Wyprodukowane w jej
trakcie endorfiny spowodują, że będzie się lepiej
czuć, zrelaksuje się.
Po jakim czasie przekonamy się, że urządzenie nam pomaga lub nie działa na nasz ból?
Dajemy pacjentowi możliwość wypróbowania urządzenia w okresie 60 dni od jego zakupu.
Jest to wystarczający czas, by zorientować się,
czy opaska pomaga, czy nie. Wystarczy porównać liczbę ataków migreny przed stosowaniem
urządzenia i po rozpoczęciu jego użytkowania.
Jeśli ktoś stwierdzi, że nie ma efektu, którego się
spodziewał, odsyła urządzenie do nas, my zwracamy mu 1000 zł z 1199 zł, które wpłacił. Różnica
pokrywa koszty wysyłki oraz elektrod, które trzeba wymieniać co 15-30 sesji. Jeśli zatrzymamy
urządzenie i będziemy chcieli dokupić elektrody, to komplet trzech sztuk kosztuje 89 zł. Przy
zakupie dwóch kompletów, trzeci będzie gratis.
Urządzenie zasilają baterie typu AAA. Dwie baterie wystarczają na około 10 sesji. Po szczegóły
zapraszam na stronę www.cefaly.pl.
Ilu osobom cierpiącym na migrenę pomaga
opaska?
Około 80 proc. pacjentów.
Czy są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu elektrostymulacji, którą oferujecie?
Są dwie grupy przeciwwskazań: zmiany anatomiczne po urazach, kiedy nie można przylepić
elektrody oraz alergia u pacjenta na klej, który
jest na elektrodzie. Ale i to już rozwiązała firma
Cefaly, bo sprzedajemy elektrody hipoalergiczne.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: bar
styczeń – marzec 2015

- Mocno i licznie obsadzone zawody inauguracyjne to dopiero przedsmak tego, co będzie
się działo w dalszej części sezonu - zapowiada
Wincenty Grela, prezes Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego. - Rywalizacja
zacznie się na dobre wiosną, kiedy impreza będzie goniła imprezę. W tym roku rozegramy aż 15
turniejów w ramach GPPZ 2015.
- Dotychczasowy cykl składał się z 12 najpoważniejszych imprez brydżowych rozgrywanych

na terenie naszego województwa - dodaje Grzegorz Rybacki, dyrektor biura ZZBS. - W związku z rosnącą popularnością imprezy, a także,
by nadać rangę lokalnym zawodom, organizatorami postanowiły zostać trzy kolejne ośrodki.
W grudniowym finale poprzedniej edycji
rozegranym w przestronnych salach Restauracji Zamkowa, zwyciężyli Jerzy Sadowski
i Marek Wawrzyniak (Koszalin), przed szczecińskim duetem Jacek Batóg - Robert Cylwik. Uczestniczyło w nim 16 najlepszych par

Jerzy Sadowski (drugi od lewej) i Marek Wawrzyniak
(pierwszy do prawej) zwyciężyli w Grand Prix Pomorza
Zachodniego 2014. Obaj reprezentują barwy II-ligowej
Kontry Koszalin | fot. ARCHIWUM

województwa. Dla wielu z nich sam udział
w zawodach był nie lada nobilitacją. A – co
warto dodać - gra toczy się nie tylko o prestiż,
ale i o nagrody finansowe.
Kolejną imprezą z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego 2015 będą Polickie IMP-y zaplanowane na 28 marca.
ps
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Twarze biznesu
Joanna Gradek, właścicielka centrum ogrodniczego Zielony Ogród i biura projektowania krajobrazu Green Touch

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Ryby
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny Architektura Krajobrazu

Moja ulubiona postać

Przyznam, że nie mam takiej postaci

Co cenię u mężczyzny

Zaradność, czułość, wszechstronność

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

Zaradność, szczerość, wszechstronność
Łatwowierność
Zbyt wczesnego stawania
Praca
Wiosennym słońcem
O wiecznych podróżach

fot. MICHAŁ ABKOWICZ

Rafał Zahorski, prezes spółki Magemar Polska,
przewoniczący Rady Interesantów Portu Szczecin

Mój znak zodiaku Waga
Moje uniwersytety Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny,
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu MBA 2000
Moja ulubiona postać Eugeniusz Kwiatkowski - za to,
że otworzył Polakom oczy i serca na morze
Co cenię u mężczyzny Honor i mówienie prosto w oczy,
co naprawdę się myśli
Co cenię u kobiety Uczucie, którym mnie darzy
Moja największa wada Bałaganiarstwo
Czego najbardziej nie lubię Zakłamania i fałszu

fot. ARCHIWUM

Ulubione zajęcie po pracy Mechanika i grzebanie w starych samochodach
Czym zachwyciłem się ostatnio Szczecińską Filharmonią - jest piękna, choć
lepiej by pasowała na Wyspie Grodzkiej
O czym marzę Zawodowo o 12,5 m dla Szczecina
i żeglownej Odrze, a w życiu prywatnym
– w zasadzie wszystko, o czym
marzyłem, osiągnąłem

Wysłuchał: AK, EK
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styczeń
styczeń –- marzec 2015

43

44

styczeń – marzec 2015

