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11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska Ogród oraz 4. Giełda Zdrowej
Żywności i Produktów Naturalnych Organic przyciągną zwiedzających
do hal Międzynarodowych Targów Szczecińskich w ostatni weekend
kwietnia.
Wakacyjne plany można będzie zrobić albo zweryfikować podczas 18.
Targów Turystycznych Market Tour i Pikniku nad Odrą, które odbędą się
9 i 10 maja w Szczecinie.
Biznes bez iluzji Anety Zelek

Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego

Po czym poznać polityka – osobliwie posła s. 29
Na przekór Wojciecha Olejniczaka
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s. 37
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Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Dorota Namirowska-Sznycer, prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, właścicielka
Biura Podróży Focustour w Szczecinie i Dominika Dulat, dyrektor Hotelu Focus Szczecin

20 marca hala SDS przy ul. Wąskiej pękała w szwach. Galę największej
modowej imprezy w regionie, organizowanej przez u.studio, poprowadził Conrado Moreno, a gościem specjalnym uświetniającym VIII już
edycję Weekendu Mody była zasiadająca w jury Ewa Minge.
Już w tym miesiącu rusza szósta edycja Szczecin Music Fest, imprezy,
która promuje muzykę etniczną, jazz oraz pochodne obu gatunków,
a wszystko z najwyższej półki. Tegoroczna lista jest bardzo atrakcyjna.
Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej obchodził niedawno dr Stanisław Gajda, właściciel Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej w Szczecinie.
Marian Preiss, znany czytelnikom „Świata Biznesu” m.in. jako autor statuetek Perły Biznesu, przyznawanych przez nasz magazyn najlepszym
firmom i menedżerom województwa, udowadnia, że ze stali można zrobić
prawie wszystko.

Zdjęcie na okładce: Kolekcja Quintessence z konkursu Gryf
Fashion Show 2009. Fot. Adam Fedorowicz
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Oto jego składniki: Śmigła w goleniowskim Parku, czyli otwarcie fabryki łopat do turbin wiatrowych duńskiej firmy Glasfiber i Szejnfeld o kryzysie, czyli spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.
W najnowszym Cocktailu również „Nieruchomości idą w dół” - relacja z
Zachodniopomorskich Targów Nieruchomości, Inwestycje na Bud-Gryfie oraz Biznes po skandynawsku, czyli o tym, że Skandynawsko-Polska
Izba Gospodarcza otworzyła swoje przedstawicielstwo w Szczecinie
oraz pierwsze polsko-litewskie forum gospodarcze w Szczecinie.

forum

Cocktail biznesowy

region
i gospodarka

s. 10

Już po raz piąty redakcja „Świata Biznesu” wręczała nagrody gospodarcze za rok 2008 - statuetki i wyróżnienia „Perły Biznesu”. Uroczysta
gala odbyła się 19 lutego, po raz trzeci z rzędu w gościnnych wnętrzach
hotelu „Novotel” w Szczecinie.

cocktail
biznesowy

Perły Biznesu 2008

wydarzy się
jutro

Członek Północnej Izby Gospodarczej

Sylwia Abkowicz
tel. 0603990773
e-mail: reklama@swiatbiznesu.com

Bank DnB Nord

M-Expo

s. 6

Temat dyskusji pokrywa się z hasłem V Forum Samorządowego „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu
gospodarczego i finansowego”. Do rozmowy o kondycji samorządów
zaprosiliśmy Władysława Husejkę, marszałka zachodniopomorskiego,
prof. Adama Szewczuka, kierownika Katedry Finansów Publicznych
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
i Andrzeja Wojciechowskiego, burmistrza Goleniowa. Redakcję reprezentowali Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.
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personalia

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

Wiosna kalendarzowa w pełni. Teraz dla
ludzi biznesu i polityków samorządowych
nadchodzi trudny okres. Jak postępować,
jakie podejmować działania, by nie dać się
skutkom globalnego kryzysu, który coraz bardziej daje o sobie znać w Polsce. Tym m.in.
sprawom poświęcona jest na naszych łamach
dyskusja redakcyjna poprzedzająca V Forum
Samorządowe, organizowane przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego i
Miastem Szczecin.
O środkach zaradczych łagodzących skutki kryzysu, takich jak działania na rzecz
zwiększania popytu wewnętrznego, lepszej absorpcji funduszy unijnych czy też o znakomitym projekcie Sieci Aniołów Biznesu dla Polski Północno-Zachodniej o nazwie AMBER,
który wdrażać będzie Polska Fundacja Przedsiębiorczości, przeczytacie na naszych łamach
w kilku publikacjach.
A może stanie się tak jak w cytowanej w
felietonie prof. Flejterskiego wypowiedzi Baracka Obamy, że czas kryzysu będzie czasem
odkrycia Wielkiej Okazji do naprawy gospodarki. I to nie tylko w Ameryce, ale również
u nas!
Włodzimierz Abkowicz

LM Glasfiber

s. 4

„Świat Biznesu” rozmawia z dr Ewą Kramarz, psychiatrą, kierownikiem
Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie

Szanowni
Czytelnicy!

Kemipol

W numerze
Nie dajmy się zwariować

moda i styl

Od wydawcy

Nie dajmy się zwariować
„Świat Biznesu” rozmawia z dr Ewą Kramarz, psychiatrą, kierownikiem Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie

Fot. Michał Abkowicz

r o z m o w a

n u m e r u

W dwa ognie

dr Ewa Kramarz:
– Okres, w którym traci
się pieniądze, a następnie
próbuje się odrobić straty,
jest szalenie trudny,
wymaga olbrzymiej odwagi
i dojrzałości psychicznej.
Są dwie drogi: zakończyć
życie lub pogodzić się ze
stratą. Należy oczywiście
wybrać tę drugą możliwość.
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– Czy prowadząc biznes trzeba mieć
mocne nerwy?
– Myślę, że do prowadzenia biznesu trzeba mieć silną konstrukcję psychiczną i dojrzałą osobowość.
– Jakie więc cechy powinna mieć osoba,
która chce się porwać na prowadzenie biznesu?
– Teoretycznie przedsiębiorca powinien
mieć osobowość niezaburzoną, która cechuje się przestrzeganiem obowiązujących zasad
i reguł, dobrze wykształconą uczuciowością
wyższą, czyli normami etycznymi, estetycznymi i moralnymi. Biznesmen powinien być
prawdomówny, praworządny, uczciwy, niekorupcyjny, nienepotyczny.
Niektórzy fatalnie zareagowali na zmianę
ustroju gospodarczego. Mówili przy tym, że
zostali wykorzystani, ich firmy padły. Twierdzili, że w dzisiejszych czasach liczą się przede
wszystkim ludzie o osobowości nieprawidłowej, dawniej psychopatycznej. Pod tym pojęciem kryją się oportuniści, którzy jak przysłowiowy czołg dążą do celu. Nie znają litości i współczucia. Są bezwzględni w dążeniu
do realizacji swoich planów. Nieobce są im
zachowania korupcyjne, gdyż korupcja daje
możliwości rozwinięcia swojego biznesu, pozyskiwania zleceń. Wielu z nich aprobuje nepotyzm, a potem tłumaczy się naiwnie, tak jak
niedawno jeden z wicepremierów.
Osoby dawniej nazywane psychopatycznymi są chłodne, bezwzględne, często uciekają
się do kłamstw. Tacy ludzie mają dziś szanse na utrzymanie biznesu. Potrafią utrzymać
się na powierzchni. Ich odpowiedź na zarzuty o mobbing w miejscu pracy brzmi: proszę
spróbować inaczej funkcjonować. Jeśli będę
łagodny, ludzie zlekceważą mnie. Kiedy zaś
mam do pracowników chłodny stosunek, obawiają się o pracę i wówczas bezbłędnie wykonują swoje obowiązki nawet za niewielkie pieniądze.
– Chyba jednak nie jest aż tak źle. Znamy pozytywne osobowości biznesu, które
co roku wyróżniamy Perłami Biznesu.
– Nie można oczywiście generalizować tego, co powiedziałam. W każdym środowisku
są różni ludzie. Wśród lekarzy bywają osoby
otwarte, dobre, bezinteresowne, ale też interesowne, przedmiotowo traktujące pacjentów.
Jestem psychiatrą, przychodzą do mnie ludzie z problemami. Najczęściej osoby, które
prowadziły kiedyś biznes. Teraz skarżą się na
to, że im się nie udało, opowiadają, że zachowywały się jak „duże dzieci”, które pozwoliły

zawładnąć sobą. Pracownicy ich dobroć traktowali jako przejaw słabości. To też jest cecha
osobowości kiedyś zwanej psychopatyczną wykorzystać osoby dobre.
Myślę, że prawdziwymi perłami biznesu są
ludzie dobrzy, z pasją, sensowni, tacy, którzy
wierzą, że są w stanie coś zmienić i udoskonalić. Potrafią równocześnie wymagać i są dorzeczni w działaniu. Słowem, jest to mieszanka ludzi dobrych i konsekwentnych równocześnie.
– Przejdźmy do innego pytania. Jak
w okresie kryzysu powinien zachować się
szef firmy?
– Przede wszystkim nie może tracić głowy.
Ciągłe mówienie o kryzysie, bombardowanie nas przeróżnymi informacjami o wzroście
franka, spadku euro, niekorzystnie wpływa na
ludzi. Przychodzą do nas pacjenci, którzy mówią, że skończą ze sobą, bo stracili majątek
na akcjach i obligacjach. Ci ludzie „odchodzą
od zmysłów”, nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Szef, który szanuje ludzi, winien mieć pewien
dystans do kryzysu. Wiem, że jest to trudne.
Nie dajmy się jednak zwariować i myśleć tylko
o najgorszych scenariuszach. Szef musi kontynuować swoją pracę, nie dając się ponieść
emocjom, jednocześnie dostosowując się do
nowych realiów. Nie może okazać po sobie
momentu rezygnacji i zwątpienia.
– Jak jednak ma się zachować osoba,
która straciła dużą kasę?
– Wystarczy uzmysłowić sobie, że straciliśmy dużo pieniędzy, ale nie straciliśmy tego
co najważniejsze – życia, zdrowia. Zdrowia
nie można kupić za żadne pieniądze.
Niestety, żyjemy w czasach, w których główną i jedyną wartością jest pieniądz. Dominuje
konsumpcyjny styl życia. Wystarczy pojechać
do dzielnic na przedmieściach miasta, żeby
zobaczyć wille, jakich nie widziałam w Kalifornii. Wszędzie króluje merkantylizm, pieniądz rządzi wszystkim.
Okres, w którym traci się pieniądze, a następnie próbuje się odrobić straty, jest szalenie
trudny, wymaga olbrzymiej odwagi i dojrzałości psychicznej. Są dwie drogi: zakończyć życie lub pogodzić się ze stratą. Należy oczywiście wybrać tę drugą możliwość. Bo nie wolno
się poddawać. Można wspomóc się medycyną
i przyjmować leki przeciwdepresyjne z prozakiem na czele. Leki nie zmienią co prawda sytuacji życiowej, ale spowodują inny sposób jej
postrzegania.
– Jeśli już jesteśmy przy chorobach, to
jakie schorzenia zawodowe dopadają biznesmenów?
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Mówią, że żyją w napięciu, że inaczej nie są w
stanie wytrzymać. I nawet w domu po pracy
muszą sięgnąć po kieliszek. Alkoholem próbują resetować swój mózg. Są uzależnieni.
Żeby odreagować korzystają także z domów publicznych, w których nierzadko gubią
na przykład dokumenty. Coraz modniejsze są
również dopalacze.
– Jak zatem odreagować od pracy, by
nie wpaść w jeszcze większe tarapaty?
– Jest to szalenie trudne. Potrafią to robić
osoby mądre życiowo. Wielu zaś zwalnia tempo dopiero wtedy, gdy przeżyje zawał lub inną poważną chorobę. Kiedy otrą się o śmierć i
trafią na szpitalne łóżko, wówczas dociera do
nich prawda, że życie ludzkie jest bardzo kruche, jest pyłkiem, który można zdmuchnąć.
Takie doświadczenia zmieniają ludzi. Nabieramy wówczas dystansu do pracy.
– Można odpoczywać oddając się swojemu hobby.
– Oczywiście. Często jednak odbywa się to
na zasadzie - bo tak wypada. Wypada zatem
grać w golfa, mieć konia w stajni, czy szusować
na nartach w Alpach. Zainteresowania stają
się przywilejem kast, dlatego hobby wynikające ze snobizmu nie zawsze daje przyjemność.
Dobrze relaksuje uprawianie sportu, wyjazd z rodziną, wartościowa lektura, ale nic
nie zastąpi zdrowego rozsądku. Warto czasami pomyśleć, po co tak pracujemy. Czy nie lepiej inaczej zorganizować swoje życie...
– Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Włodzimierz Abkowicz
i Magdalena Szczepkowska

Fot. Michał Abkowicz

– Najczęściej są to zespoły depresyjne i uzależnienia, w tym hazard. Przed laty bohater
wielkiej afery mieszkaniowej przegrał w kasynie pieniądze, które ludzie wpłacili na mieszkania. Nie miał nawet pieniędzy na taksówkę,
by wrócić do domu i z kasyna szedł pieszo.
Bo w momencie, kiedy biznes idzie nam
świetnie i zaczynamy mieć dużo pieniędzy,
przychodzi pokusa, by zarobić jeszcze więcej.
Gramy w black jacka lub ruletkę. Modne są
wyjazdy do kasyna poza Szczecin. Biznesmeni hazardziści zapominają o tym, że kasyna są
nastawione na to, by odebrać nam pieniądze,
a nie je nam dać.
Biznesmenów dręczą także zespoły depresyjne, zwłaszcza depresje reaktywne. Nie są
to głębokie depresje, na które cierpieli np.
Józef Conrad czy Ernest Hemingway. Bo takie endogenne depresje dotykają ludzi często niezależnych finansowo, ale nieakceptujących siebie.
Biznesmeni w Polsce mają zazwyczaj depresje reaktywne, które są reakcją na niepowodzenia w interesach: strata pieniędzy - likwidacja zakładu - konieczność zwolnienia
pracowników.
– Często też szukają wsparcia w alkoholu...
– O tak, bardzo dużo ludzi z kręgów biznesowych uzależnionych jest od alkoholu. Czy
państwo myślicie, że biznesmeni barki w gabinetach mają wyłącznie po to, aby poczęstować
gości lampką koniaku? Nie, oni mają je także
po to, żeby co jakiś czas wypić drinka.
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Samorząd w kryzysie

Tym razem temat naszej dyskusji redakcyjnej pokrywa się z hasłem V Forum Samorządowego, które brzmi
„Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu gospodarczego i finansowego”. Do
rozmowy o kondycji samorządów zaprosiliśmy Władysława Husejkę, marszałka zachodniopomorskiego, prof. Adama Szewczuka, kierownika Katedry Finansów Publicznych Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Andrzeja Wojciechowskiego, burmistrza Goleniowa.
Redakcję reprezentowali Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Fot. Sylwia Abkowicz

f o r u m

Dyskusja redakcyjna

Władysław Husejko:
– W Regionalnym
Programie Operacyjnym
Województwa
Zachodniopomorskiego
prawie 40 mln euro
jest przeznaczone na
uzbrojenie stref
inwestycyjnych. Chcemy
zresztą w bieżącym roku
ogłosić konkurs, tak żeby
samorządy rozwijały
tereny inwestycyjne.
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– Prosimy przybliżyć założenia forum?
Adam Szewczuk: – Forum ma być platformą, gdzie samorządowcy podzielą się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie realizowania misji samorządowej, pokażą słabe
strony rozwiązań prawnych w ich funkcjonowaniu. Spróbujemy poszukać pewnych rozwiązań dla współczesnych uwarunkowań kryzysowych, żeby samorządy mogły realizować swoje zadania publiczne, zaś to, na co wydawane
są przez nie pieniądze publiczne, odpowiadało
społecznym oczekiwaniom.
Czasy przyszły niełatwe, a środków finansowych nie będzie przybywać. Bez dobrego
zasilania jednostek samorządu terytorialnego
trudno jest mówić o pełnej realizacji ich strategii rozwojowych. Trzeba też nadmienić, że
Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, w którym jest zapis bardzo ważny dla funkcjonowania naszych samorządów: samorządy powinny dysponować takimi zasobami finansowymi, które umożliwią im
pełną realizację przypisanych im ustawowo zadań. Jak jest w rzeczywistości, to najlepiej wiedzą samorządowcy. Na ile im wystarcza pieniędzy, które wpływają do kasy w ramach dochodów własnych i zasilania z budżetu państwa.
Myślę, że dziś, kiedy samorządy funkcjonują w
warunkach kryzysu gospodarczego, ratunkiem
będą fundusze strukturalne z UE. Oby tylko
były one wykorzystane.
Współorganizatorami forum, które odbędzie się 16 i 17 kwietnia w szczecińskim hotelu Radisson SAS, jest – obok Uniwersytetu Szczecińskiego – Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Gmina Miasto
Szczecin. Patronat honorowy nad forum objęła minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska. Udział w spotkaniu zadeklarowało wielu samorządowców i pracowników nauki,
w tym prof. Stanisław Owsiak, członek Rady
Polityki Pieniężnej.
Władysław Husejko: – W pierwszym dniu
forum wystąpi minister Elżbieta Bieńkowska,
która mówić będzie o wyzwaniach polityki regionalnej, oraz prof. Stanisław Owsiak. Drugiego dnia toczyć się będą obrady panelowe.
Pierwszy panel poświęcony będzie polityce
przestrzennej, drugi – polityce finansowej, a
trzeci – polityce inwestycyjnej.
– Czy samorządy odczuwają już skutki
kryzysu gospodarczego?

Władysław Husejko: – Z naszych analiz
wynika, że wielkość wpływów z podatków od
osób fizycznych i prawnych w pierwszych miesiącach 2009 roku utrzymuje się na poziomie
roku ubiegłego. Upłynęło jeszcze zbyt mało
czasu, żeby oceniać skutki kryzysu. Dlatego
monitorujemy co miesiąc wpływy z podatków
PIT i CIT. Jest to dla nas ważne, ponieważ w
budżecie województwa na 2009 rok przyjęliśmy poziom dochodów z obu podatków na poziomie 2008 roku.
Zarząd województwa zlecił również przygotowanie ekspertyzy, jaki wpływ globalny kryzys
może mieć na sytuację społeczno-ekonomiczną naszego województwa. Ekspertyzę przygotowuje zespół prof. Waldemara Tarczyńskiego
z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Andrzej Wojciechowski: – Gospodarka jest układem naczyń połączonych. Dlatego
także Goleniów, który jest gminą średniozamożną, odczuwa kryzys.
W ubiegłym roku osiągnęliśmy nadwyżkę
budżetową 8 mln 400 tys. zł, dzięki nadspodziewanie dużym wpływom z podatków PIT
i CIT. Czy tak będzie w tym roku? Podejrzewam, że nie, bo sytuacja dynamicznie zmienia
się w czasie.
Kryzys ocenia się najczęściej z punktu widzenia rynku pracy. A nasz rynek pracy dzięki
Goleniowskiemu Parkowi Przemysłowemu jest
przyzwoity. Jeśli jakaś firma w okolicy upada,
Park jest w stanie wchłonąć nadwyżkę zwolnionych pracowników. Niedawno firma LM Glasfiber zatrudniła 300 osób praktycznie z dnia na
dzień. Następną setkę zatrudni w maju firma
z kapitałem tajlandzkim produkująca paluszki
krabowe. W Parku powstają także nowe zakłady pracy, które będą zatrudniać nowych pracowników. Bezrobocie jest u nas na niskim poziomie i oscyluje wokół 5 proc.
Symptomy kryzysu jednak są widoczne.
Kryzys dotyka przede wszystkim budownictwo
mieszkaniowe. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale podcina się skrzydła temu, co powinno
stanowić koło zamachowe gospodarki. Bank
Gospodarstwa Krajowego, główny kredytodawca goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, odmawia nam kredytowania
inwestycji. Na pytanie: dlaczego dyskryminuje
budownictwo mieszkaniowe w Goleniowie, dyrektor odpowiedział, że ma ważniejsze zadanie
na głowie – ratuje swój bank. Jeśli w ten sposób
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kosztować 70 mln zł. Na ten cel musimy jednak
przeznaczyć ponad 20 mln zł wkładu własnego. W ramach Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego wkład własny wyniesie 12 mln zł.
Do tego dochodzi „schetynówka”, czyli pieniądze na drogi lokalne, dwa orliki. Będziemy zabiegać również o euroboisko oraz o pieniądze
na odwodnienie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Trzeba więc pomyśleć nad tym, co
zrobić, żeby wygenerować środki własne, nie
wpadając w pułapkę zadłużeniową.
Tak więc z jednej strony są olbrzymie środki
unijne do wykorzystania, ale z drugiej potrzebny jest wkład własny. Niestety, są takie gminy,
które na braku wkładu własnego połamały już
sobie zęby.
Adam Szewczuk: – Szkoda, że nowelizacja
ustawy o finansach publicznych nie może się
doczekać szczęśliwego finału. Jej brak spowoduje, że w gminach, które mają niską dochodowość, ubieganie się o środki unijne - uwzględniając potrzebę zgromadzenia wkładu własnego - jest utopią.
Władysław Husejko: – Środki unijne są
bardzo ważne dla wieloletniego programu inwestycyjnego. Gdyby ich nie było, zadłużenie
województwa przekroczyłoby prawie trzykrotnie dopuszczalny prawnie poziom zadłużenia.
Dzięki nim zmieścimy się na poziomie zadłużenia 40 proc.
Zgadzam się z tym, że konieczna jest jak
najszybsza nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Zakłada ona dwie ważne sprawy:
wieloletnie zlecanie usług i określenie algorytmu zadłużenia. Dziś np. co roku musimy ogłaszać przetarg na zimowe utrzymanie dróg.
Andrzej Wojciechowski: – Ustawa o finansach zakłada cykl trzyletni i to jest racjonalne podejście.
Adam Szewczuk: – Finansiści mówią, że
pieniądz potrafi odwdzięczyć się tym, którzy z
nim potrafią w umiejętny sposób obcować. Jest
w tym dużo racji.
– A jak zachowuje się kapitał zagraniczny - ucieka czy chce inwestować?
Andrzej Wojciechowski: – Podzielę się doświadczeniami z Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Mamy co najmniej trzy przykła-
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ma wyglądać ratowanie banku, to jest to nieporozumienie. Bank jest przecież od udzielania
kredytów i na tym powinien robić interesy.
Z podobnymi problemami boryka się budownictwo deweloperskie. Inwestorzy mieszkaniowi także nie mogą otrzymać kredytów z
banków. Uważam, że jeśli banki dalej będą tak
ostrożne w udzielaniu kredytów, gospodarka
przestanie się rozwijać.
Adam Szewczuk: – Z wypowiedzi pana
burmistrza wynika, że głównym problemem
funkcjonowania samorządów są finanse. Gminy, żeby się rozwijać, muszą inwestować. W
skutek aktualnego systemu zasilania finansowego gminy mogą przeznaczać na inwestycje
ledwie 15-20 proc. swoich dochodów. Trzeba
korzystać ze źródeł pozabudżetowych, a tu na
przeszkodzie staje strategia „ostrożnościowa”
banków. A przecież gminy są wiarygodnym
partnerem dla banków. Samorządy przecież
nie mogą upaść, nikt na to nie pozwoli.
Polityka banków wyhamowuje rozwój lokalny i regionalny. Czy jest szansa na to, żeby ją
zmienić? Myślę, że tę sytuację mogą poprawić
tylko skuteczne działania Rady Polityki Pieniężnej i Rady Banków Polskich.
Poruszę jeszcze jedną sprawę. W warunkach
kryzysu duże znaczenie dla finansów gmin będzie miało dobre gospodarowanie pieniędzmi
z UE przez urzędy marszałkowskie.
Władysław Husejko: – W tej chwili kończy
się rozliczanie inwestycji za okres programowania 2004-2006. W 2004 r. nasze województwo było w końcówce województw, jeśli chodzi
o wykorzystanie środków, 2008 rok zakończyliśmy na pierwszym miejscu w Polsce.
Teraz trwa okres programowania 2007-2013.
Jesteśmy w grupie pięciu wojewóztw, które ponad 10 proc. alokacji środków z regionalnych
programów operacyjnych przewidziały na 2009
r. W naszym województwie skierujemy na rynek zachodniopomorski ponad 80 mln euro z
RPO w ramach konkursów. W ten sposób na
rynku pojawiają się wolne środki, które złagodzą skutki kryzysu.
Województwo zachodniopomorskie jest w
grupie trzech województw, które chcą wprowadzić nowe instrumenty inżynierii finansowej
Komisji Europejskiej. Pierwszym z nich są fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Jeremi, kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.
W RPO na ten cel przeznaczymy 30 mln euro. Drugim instrumentem finansowym o wartości 25 mln euro będzie Jessica, kierowana
przede wszystkim do projektów rewitalizacyjnych gmin.
Dodatkowe środki na rynku będą pochodzić
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Andrzej Wojciechowski: – Przy realizacji
inwestycji ze środków unijnych potrzebny jest
wkład własny. Wiele samorządów może mieć z
tym problem.
W Goleniowie poszliśmy na całość. Budowa obwodnicy wschodniej kosztuje 40 mln zł.
21 mln zł dostaniemy od marszałka, ale musimy mieć drugie tyle z naszych środków. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej będzie
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dy pozytywnego podejścia do inwestowania mimo kryzysu. Ale podam też przykład negatywny.
Hiszpański inwestor, który zamierzał wybudować palarnię kawy, przyjechał, by powiedzieć, że
w najbliższych trzech latach nie będzie tej inwestycji realizować.
Władysław Husejko: – Uważam, że czas
kryzysu, gdy nie ma popytu na nowe inwestycje,
jest dobrym okresem na przygotowanie terenów
pod inwestycje. Warto ten okres wykorzystać pod
względem badań marketingowych. Kiedy kryzys
się skończy, będziemy gotowi na przyjęcie zagranicznych inwestorów. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego prawie 40 mln euro jest przeznaczone na uzbrojenie stref inwestycyjnych. Chcemy
zresztą w bieżącym roku ogłosić konkurs, tak żeby samorządy rozwijały tereny inwestycyjne.
Sytuację społeczno-gospodarczą trzeba monitorować. Tymczasem nie słyszałem jeszcze, żeby
w którymś urzędzie, nie mówię tu o małych miejscowościach, powstało lokalne centrum studiów
strategicznych. Uważam, że na bazie danych z lat
wcześniejszych należy określać prognozy.
Województwo zachodniopomorskie kończy
opracowanie systemu monitorowania sytuacji
społeczno-ekonomicznej. System taki, który będzie funkcjonował w Urzędzie Marszałkowskim,
chcemy przedstawić jeszcze w tym roku. Chciałbym, żeby służył on docelowo powiatom i gminom.
Myślę, że dzisiaj ważne jest to, żeby poszukiwać i podpowiadać inwestorom, że na naszym

rynku może być zapotrzebowanie na konkretne
inwestycje. Takim przykładem jest lokalizacja inwestycji LM Glasfiber, która związana jest z odnawialną energią wiatrową w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Na to przedsięwzięcie w regionie było zapotrzebowanie i inwestycja została
zrealizowana. O wyborze Goleniowa zadecydowała także renta położeniowa.
– Co powinny zrobić gminy, które nie mają dobrego położenia i wystarczających dochodów?
Andrzej Wojciechowski: - Jedna z pań sprawujących funkcję burmistrza zadzwoniła do
mnie i powiedziała: ty masz tylu inwestorów, daj
mi jednego.
– Czyli co? Telefon do burmistrza Wojciechowskiego czy może jednak jakiś inny sposób?
Władysław Husejko: – Lokalizacji sprzyjających inwestorom w województwie mamy więcej, np. strefa inwestycyjna w Gardnie ma bardzo
dobre położenie.
Rolą burmistrzów jest wykorzystanie mocnych stron położenia gminy. Ważna jest też bliskość dobrze wykwalifikowanej siły roboczej.
Adam Szewczuk: – O napływie kapitału decyduje kilka czynników. Jedną z nich jest aktywność samorządu. Na dziś ważną sprawą jest
uspokojenie się rynków finansowych. W Polsce
sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że nie jesteśmy w strefie euro.
– Dziękujemy za udział w dyskusji.
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Perły Biznesu 2008

Laureaci Pereł Biznesu 2008

Już po raz piąty redakcja „Świata Biznesu” wręczała nagrody gospodarcze za
rok 2008 - statuetki i wyróżnienia „Perły Biznesu”. Uroczysta gala odbyła się 19
lutego po raz trzeci z rzędu w gościnnych
wnętrzach hotelu „Novotel” w Szczecinie.
Jak co roku zjawili się zachodniopomorscy
biznesmeni top class. Licznie reprezentowany
był świat nauki, samorząd terytorialny z marszałkiem Władysławem Husejką na czele
oraz świat mediów.
Głównym laureatem konkursu w kategorii
Osobowość Biznesu 2008 został Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi
Morskiej, za skuteczne zarządzanie firmą na
bardzo trudnym rynku shippingowym oraz za
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przywrócenie armatorowi pozytywnego wizerunku międzynarodowego operatora z polskim rodowodem.
Z kolei za Wydarzenie Gospodarcze 2008
roku kapituła, której przewodniczył prof. Stanisław Flejterski z Uniwersytetu Szczecińskiego, uznała skuteczne i systematyczne rozwijanie innowacji technologicznych, ekspansję rynkową i zwiększanie liczby miejsc pracy
przez spółkę akcyjną Vobis SA z Lubieszyna.
Statuetkę odebrał z rąk redaktora naczelnego
„Świata Biznesu” Włodzimierza Abkowicza
- Przemysław Jakubiec, wiceprezes Vobisu .
Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył pokaz najnowszych kolekcji mody w wykonaniu uroczych modelek agencji u.studio, a
także występ jazzującego zespołu muzycznego Sunny Side.
Nie obyło się bez urodzinowego tortu dla
pięciolatka, który dostojnie rozkroili do spółki prof. Aneta Zelek, prorektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, wiceprzewodnicząca kapituły i prof. Stanisław Flejterski.

Fot. Michał Abkowicz
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Głównym laureatem
konkursu w kategorii
Osobowość Biznesu 2008
został Paweł Szynkaruk.

Fot. Michał Abkowicz
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Gala w Novotelu

Urodzinowy tort dostojnie rozkroili prof.
Aneta Zelek i prof. Stanisław Flejterski.
Wśród potraw, przygotowanych przez kucharzy z Novotelu, przeważały egzotyczne
przysmaki z frutti di mare, które doskonale
wkomponowały się w gusta zachodniopomorskich poławiaczy pereł.
Zresztą pojawiły się też autentyczne perły
hodowlane przeznaczone przez firmę De Tian
do rozlosowania wśród uczestników gali. Najładniejszy zestaw trafił do niezwykle gustownie prezentującej się na gali pani prof. Mirosławy El Fray z Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego. Z kolei jej
szef, rektor ZUT, prof. Włodzimierz Kiernożycki wylosował gabinetowy zestaw do gry
w golfa, ufundowany przez głównego sponsora imprezy Bank DnB Nord, który na gali reprezentował Zbigniew Karwowski, członek
zarządu.
Tak więc mimo kryzysu w gospodarce i gołoledzi za oknem nastroje w „Novotelu” były
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optymistyczne. Świadczy to o tym, że Bank
DnB Nord wraz z bankiem GBS z Barlinka
oraz grupą ubezpieczeniową PZU nie tylko
nie ustawiły się tyłem do klientów, lecz wręcz
odwrotnie – podjęły się sponsorowania imprezy z udziałem zachodniopomorskiego świata
biznesu.
Walet Pik

• Wyróżnienie - Organizacja Festiwalu Słowian i Wikingów

g o s p o d a r k a

Uroczystości towarzyszył pokaz
najnowszych kolekcji mody w wykonaniu
modelek agencji u.studio.

• Wyróżnienie - Działalność na rzecz rozwoju innowacji technologicznych w regionie
oraz komercjalizacja wiedzy naukowej poprzez rozpoczęcie działalności Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii i Regionalnego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
• Wyróżnienie - Wybudowanie nowoczesnej stacji serwisowej samochodów ciężarowych Mercedesa
Osobowość Biznesu 2008
• Statuetka „Perła Biznesu 2008” - Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej
Żeglugi Morskiej
• Wyróżnienie - Edward Stachoń, prezes Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia
• Wyróżnienie - Marian Ilnicki, prezes Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo
• Wyróżnienie – Dorota Jasina, dyrektor zarządzający spółki Kemipol w Policach

Redakcja „Świata Biznesu”
19 lutego 2009 r. w hotelu „Novotel” odbyła się

www.swiatbiznesu.com

Gala Pereł Biznesu 2008
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy współorganizatorom
Sponsor główny gali

Partner główny

Sponsorzy gali

Patroni medialni

oraz partnerzy gali
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• Statuetka „Perła Biznesu 2008” - Innowacje technologiczne i ekspansja rynkowa
firmy Vobis
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Wolin – miasto o wielkiej tradycji

Fot. Jarosław Romacki

Wolin jest jednym z najstarszych miast
Pomorza Zachodniego. Jest znany ze swej
bogatej historii, szczególnie z lat wczesnego średniowiecza, kiedy to był jednym z
największych i najbogatszych miast ówczesnej Europy. Nawiązując do najlepszych
tradycji staramy się, aby miasto i dziś było
jak najbardziej przyjazne i atrakcyjne dla
jego mieszkańców, jak i licznie odwiedzających go turystów, których zawsze mile tu
widzimy.
Początki osadnictwa w Wolinie datowane
są na młodszą epokę kamienia (4200 - 1700
r. p.n.e.). W I wieku p.n.e. na wyspę docierały plemiona Gotów, kierujących się w stronę
stepów czarnomorskich. Wraz z początkiem
okresu Wielkiej Wędrówki Ludów (IV-VI w.
n.e.), na wyspę Wolin zaczęli docierać Słowianie, spośród których wywodziło się późniejsze plemię Wolinian. Centralnym grodem
plemienia był już wówczas Wolin, powstały
na przełomie VIII i IX wieku. W X i XI wieku Wolin stał się nie tylko prężnym centrum
handlowym, ale także jednym z najbogatszych
portów w tej części Europy. Zamieszkiwali go
przedstawiciele różnych kultur: Słowianie,
wikingowie, Rusini. W roku 967 Wolinianie
zostali pobici przez Mieszka I i w pewnym
stopniu uzależnieni od państwa Piastów. W
połowie lat 20. XI stulecia Wolin wraz z całym Pomorzem Zachodnim stał się lennem
księcia polskiego, Bolesława III Krzywoustego. Wówczas to Wolinianie przyjęli chrześcijaństwo z rąk biskupa Ottona z Bambergu.

W roku 1140 w Wolinie utworzono stolicę biskupstwa dla Pomorza Zachodniego. Jednak
najazdy duńskie z lat 70. i 80. XII wieku doprowadziły do ostatecznego upadku Wolina.
Z czasem jednak gród stopniowo odbudowywano. W 1278 roku książę pomorski, Barnim
I Dobry, nadał mu prawa miejskie na prawie
lubeckim. W roku 1365 Wolin stał się członkiem Hanzy lubeckiej. W 1535 z kolei, miasto
przeszło na protestantyzm. Pierwszym pastorem został, urodzony w Wolinie 24.06.1485 roku, jeden z uczniów Marcina Lutra - Jan Bugenhagen. W roku 1648 Wolin stał się posiadłością szwedzką, a od roku 1720 Królestwa
Prus. Kilka miesięcy przed upadkiem III Rzeszy wyspa i miasto Wolin były jednym z największych szlaków ucieczki wojsk niemieckich i ludności cywilnej z obszaru Pomorza
Zachodniego. Ostatecznie Wolin został zajęty przez Rosjan 4 maja 1945 roku. W wyniku
działań wojennych miasto zostało zniszczone
w 70 procentach.
W początku lat 90. XX wieku powstała
idea zorganizowania objazdowej wystawy archeologicznej, ukazującej wyniki przeszło stuletnich prac wykopaliskowych na ternie Wolina. Wystawę pod tytułem „Wolin - Jomsborg.
Emporium handlowe epoki wikingów w Polsce” prezentowano w latach 1991-1992 w Danii, Norwegii oraz na Islandii. Wystawa ta rozpropagowała wczesnośredniowieczną historię
Wolina i przyczyniła się do zorganizowania
w 1993 roku „I Festiwalu Wikingów”.

Urząd Miasta i Gminy Wolin
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
www.wolin.pl
e-mail: urzad@wolin.pl

Fot. Miron Bogacki
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Gmina Police – tereny inwestycyjne
wraz z infrastrukturą techniczną

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 091 431 18 30
fax 091 431 18 32
www.police.pl
sekretariat@ug.police.pl
„INFRAPARK POLICE” S.A.
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. 091 317 22 00
fax 091 317 21 50
www.infrapark.pl • www.policepark.pl
zarzad@infrapark.pl
infrapark@zchpolice.com
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Atrakcyjność inwestycyjna gminy Police może być oceniana z różnych punktów
widzenia: „uwarunkowań miękkich”, takich jak zasoby wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, wsparcie instytucji otoczenia biznesu, dostęp do źródeł finansowania, czy też otoczenie przyrodnicze. Jednak
kluczowym elementem przyciągania inwestorów jest dostęp do terenów inwestycyjnych, odpowiednio usytuowanych i uzbrojonych w infrastrukturę techniczną.
Gmina Police - wraz ze swoimi zasobami,
silnymi tradycjami gospodarczymi, wolnymi
terenami i obiektami pod inwestycje, rozwiniętą infrastrukturą techniczną, przedsiębiorczością mieszkańców, przy jednoczesnej bliskości i
dostępności rynków zbytu w województwie zachodniopomorskim i w sąsiedniej Meklemburgii-Pomorzu Przednim, tuż za zachodnią granicą Polski - jest dobrym terenem lokowania
inwestycji dla kapitału rodzimego i zagranicznego.
Atrakcyjność miasta jest nierozerwalnie związana z właściwym zarządzaniem terenami pod inwestycje. Park Przemysłowy
„INFRAPARK” Police S.A. zlokalizowany
jest w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Z.Ch. „Police” S.A. „INFRAPARK” stanowi wydzielony zespół zasobów majątku o łącznej powierzchni ponad
165 ha. Składa się on z 13 podstawowych terenów, które mogą być w zależności od potrzeb
łączone lub dzielone. Lokalizacja „INFRAPARKU” umożliwia korzystanie z istniejącej
infrastruktury przemysłowej i komunalnej.
Część terenów Parku Przemysłowego
otrzymała status Podstrefy Police Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej. Korzystne warunki prowadzenia działalności zapewnia rozbudowana infrastruktura
Zakładów Chemicznych „Police” S.A. i tereny zespołu portowego. Lokalizacja umożliwia potencjalnym inwestorom dostęp do niezbędnej infrastruktury: energia elektryczna,
woda, gaz, ciepło, kanalizacja z oczyszczalnią ścieków, składowiska odpadów, drogi, telekomunikacja, system ochrony środowiska,
ochrona i zabezpieczenie terenu, ratownictwo
chemiczne i p. poż. Status Specjalnej Strefy
Ekonomicznej jest związany z ulgą w podatku dochodowym, która wynosi 40% kosztów
kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich
kosztów pracy dla dużych przedsiębiorstw
(koszty związane z zatrudnieniem nowych
pracowników), 50% dla średnich i 60% dla
małych firm. Ulgi z tytułu podatku od nieruchomości przyznane są decyzją Rady Miejskiej w Policach.
Aktualną ofertę „INFRAPARKU” stanowią grunty na sprzedaż. W skład pakietu
wchodzą 3 działki z łatwym dostępem do mediów, każda z nich ma inny charakter. Ich powierzchnie wynoszą: 13,274 m 2 , 5,47 ha i 76,34
ha. Preferowani są inwestorzy z branży chemicznej. „INFRAPARK” dąży do przekształcenia w Park Przemysłowo–Technologiczny, z
ukierunkowaniem na umiejscowienie firm offshoringowych.
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Zaparkuj w stargardzkim parku
DLACZEGO Stargard?
99 Certyfikowana
lokalizacja
inwestycji
GRUNT NA MEDAL
99 Doskonałe położenie geograficzne – w zachodniej części Polski, jedynie 37 kilometrów drogą ekspresową do Szczecina, blisko granicy z Niemcami, zaledwie 180 km
od Berlina,
99 Duży potencjał wykwalifikowanej kadry
pracowniczej,
99 Świetne rozwiązania komunikacyjne, skomunikowanie terenów Parku z drogą krajową numer 10 i torami szlakowymi PKP,
99 SPP to zwolnienia w podatkach lokalnych
od 3 do 5 lat,
99 Wielkość poszczególnych działek inwestycyjnych można odpowiednio dostosować
do potrzeb przedsiębiorcy,
99 Nieruchomości wyposażone są w infrastrukturę techniczną,
99 Posiadają obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego,
99 Stargard to sprawna i kompleksowa obsługa inwestora oraz możliwość szybkiego sfinalizowania transakcji.
ZAUFALI NAM
Bridgestone, Backer OBR, Klippan Safety
Polska, Spass Candles Polska, Emperia Holding.
Kolejnym nowym inwestorem, który w marcu tego roku rozpoczął działalność w SPP, jest
Spółka Tradis Sp. z o.o. Firma rozpoczęła
swą działalność w hali o powierzchni ponad
10 000 m2.
Stargard Szczeciński to trzecie co do
wielkości, liczby mieszkańców i potencjału gospodarczego miasto województwa zachodniopomorskiego. Stargard Szczeciński zajmuje
powierzchnię 4810 ha i ma około 70 tys mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną w odległości 40 km od granicy państwa, 36 km od
Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu. Stargard
Szczeciński jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto prowadzi 98 km dróg, w
czym 30 km dróg lokalnych. Zbiega się 5 linii
kolejowych, z czego najważniejsze to połączenia ze Szczecinem, Poznaniem i Gdańskiem.
W odległości 40 km od Stargardu znajduje się
port lotniczy Goleniów. Dogodne połączenie
z Berlinem ułatwia komunikację lotniczą z całym światem.
Stargard to doskonałe miejsce dla ulokowania różnorodnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym. Każdy potencjalny inwestor zostanie tutaj życzliwie przyjęty i po-
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informowany o możliwościach inwestowania
na terenach Parku. Władze Stargardu Szczecińskiego oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego gwarantują wszelką pomoc formalnoprawną oraz otwartość w kontaktach
z inwestorami.
Stargardzki Park Przemysłowy jest położony w północno-zachodniej części miasta
i zajmuje obszar 150 ha. Jest on bezpośrednio
skomunikowany z drogą krajową nr 10 poprzez nowo wybudowane rondo 15 Południk,
umożliwiające dojazd do terenów Parku bez
konieczności wjeżdżania do centrum miasta.
Park jest położony blisko drogi krajowej nr A3
Gorzów – Poznań, autostrady E65 do Świnoujścia oraz autostrady A6 do Berlina.
SPP usytuowany jest w sąsiedztwie torów
szlakowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne. Bocznica kolejowa znajduje się bezpośrednio w Parku Przemysłowym.
Na terenie Parku znajdują się obszary zabudowane obiektami przemysłowymi oraz tereny niezabudowane, przygotowane dla nowych inwestycji.
– Systematycznie polepszamy ofertę inwestycyjną Stargardzkiego Parku Przemysłowego, czego dowodem jest zwycięstwo w III edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”.
Złożyły się na to m.in. inwestycje drogowe, jak
budowa ulic Przemysłowej i Skandynawskiej,
a wcześniej ronda 15 Południk oraz uzbrojenie terenu w sieci techniczne. Oferta Stargardzkiego Parku Przemysłowego jest jedną z szesnastu najlepszych w Polsce i najlepszą w województwie zachodniopomorskim, teren 15P o
powierzchni 6,2073 ha otrzymał znaczące wyróżnienie. Otrzymaliśmy tym samym możliwość promocji naszego miasta jako najlepszego
miejsca dla lokalizacji inwestycji. Zwycięstwo
znacznie zwiększa szanse na przyciągnięcie kolejnych inwestycji do Stargardu – mówi Wojciech Abramik, prezes zarządu Stargardzkiej
Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Grunt na Medal - to
nagroda za systematyczne
polepszanie oferty
inwestycyjnej, którą
otrzymał Stargardzki Park
Przemysłowy.

Stargardzka Agencja
Rozwoju Lokalnego
tel. +48 91 834 90 88
fax +48 91 834 90 98
e-mail: sarl@sarl.pl
www.sarl.pl
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Ekskluzywny Kompleks Rezydencji – „Resident
Park” to spokojne i dostosowane do Państwa potrzeb
osiedle, z gwarancją wygody i bezpieczeństwa. Wierzymy, iż będzie ono niepowtarzalne – wyjątkowe,
jak osobowość jego mieszkańców.
Katarzyna Woźna
Prezes Zarządu

Resident Park - w harmonii z naturą
Nowoczesne, ekskluzywne osiedle „Resident Park” zlokalizowane zostało w okolicach Szczecina, w otoczeniu pięknych, zdrowych lasów gminy Dobra. Wygodna i nowoczesna rezydencja oraz
działki znajdują się niemal na granicy lasu.
Sąsiedztwo terenów zielonych oraz bliskość miasta sprawiają, że
miejsce to harmonijnie łączy walory miejskiego życia z przyjemnością
codziennego obcowania z naturą. Nową inwestycję wyróżnia jednak
coś znacznie więcej niż atrakcyjna lokalizacja.
Spójna wizja
Całe osiedle zaprojektowane zostało przez jedną pracownię projektową, która sprawuje kompleksowy nadzór nad jego realizacją. Dzięki
zachowaniu wspólnej linii stylistycznej, materiałowej i kolorystycznej
osiedle zyskało spójny, niepowtarzalny charakter. Pomimo tego każdy
z budynków dzięki indywidualnym detalom będzie posiadał jednostkowe cechy wyróżniające go spośród pozostałych rezydencji.
Wrażenie przestrzeni
Duża powierzchnia działek, z których większość ma powyżej 2000
m² oraz oddalenie budynków od ulicy sprawiają, że przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się otwartą przestrzenią. Zakłócać jej nie będą
także elementy linii energetycznych i telefonicznych, bowiem wszystkie media poprowadzone zostały pod ziemią.

Komfort i swoboda
Funkcjonalne rezydencje o powierzchni ponad 200 m zapewnią
mieszkańcom poczucie komfortu i swobody. Z myślą o wygodzie i potrzebach przyszłych nabywców do każdej rezydencji zostaną doprowadzone łącza szybkiego internetu oraz telewizji kablowej. Na terenie
osiedla powstały też korty tenisowe. Wszystkie te udogodnienia uczynią „Resident Park” miejscem wyjątkowym
Więcej niż standard
Dopełnieniem nowoczesnej koncepcji ekskluzywnego osiedla są
wygodne, bezpieczne i estetycznie zaprojektowane ulice oraz chodniki dla pieszych. Niestandardowa szerokość wewnętrznych dróg dojazdowych w połączeniu z zielenią wysp spowalniających ruch samochodowy stanowi ważną cechę wyróżniającą osiedle. Wszystko to
sprawia, że „Resident Park” jest miejscem, w którym każdy chciałby
mieszkać.
Bezpieczeństwo 24h
By przyszłym mieszkańcom zapewnić poczucie bezpieczeństwa,
„Resident Park” będzie ogrodzony i strzeżony przez całą dobę. Dzięki
temu teren osiedla stanie się komfortowym, spokojnym miejscem, nie
narażonym na zagrożenia płynące z zewnątrz.

Sprzedaż domów i działek:

telefon: 091 810 10 00
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Gryfickie priorytety
Można spierać się o to, który z historycznych obiektów stanowi dziś najpiękniejszą wizytówkę Gryfic.
Do wyboru mamy z pietyzmem zrewitalizowane w ostatnich latach: Wysoką Bramę
(w której funkcjonuje Muzeum Galeria Brama), Bramę Kamienną (mieszczącą Dom Pracy Twórczej o standardzie nieustępującym renomowanym pensjonatom), Basztę Prochową
oraz Kaplicę św. Jerzego. Dylematu tego nie
rozstrzygniemy, tym bardziej że Gryfice chlubią się również pięknym XIII-wiecznym kościołem Mariackim, odnowionymi stylowymi
kamieniczkami na centralnym placu Zwycięstwa, historycznymi miejskimi murami obronnymi...
Miasto od lat realizuje kompleksową renowację i adaptację obiektów zabytkowych
dla celów turystyczno-kulturalnych. Zrealizowany już projekt pod nazwą: „Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach – remont Wysokiej Bramy” został wyróżniony spośród kilkuset innych i otrzymał
Certyfikat Banku Dobrych Praktyk. Eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
uznali, że gmina Gryfice jest właściwie przy-
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gotowana do skutecznego pozyskiwania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.
Ogólny koszt tej inwestycji wyniósł blisko 1,8
mln złotych, z czego ok. 1,35 mln uzyskano
ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, a wkład własny gminy wyniósł niespełna 380 tys. zł.
W skutecznym pozyskiwaniu unijnego
wsparcia na budowę boisk sportowych i placów zabaw, dróg, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej służy wieloletnie doświadczenie uzyskane m.in. dzięki współpracy z niemieckimi gminami partnerskimi
– Meldorf w landzie Szlezwik-Holsztyn oraz
Güstrow w Meklemburgii.
Gryfice dysponują rozbudowaną infrastrukturą komunalną oraz turystyczno-kulturalną, co wzmacnia atrakcyjność oferty inwestycyjnej. Potencjalnym inwestorom gmina
oferuje sprzedaż różnych gruntów pod działalność gospodarczo-przemysłową, usługi,
jednorodzinne i wielorodzinne budownictwo
mieszkaniowe.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej oraz do osobistego odwiedzenia miasta nad Regą.

URZĄD MIEJSKI W GRYFICACH
pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
tel.: 091 384-33-15
fax: 091 384-36-42
e-mail: urzad@gryfice.eu
www.gryfice.eu
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Inwestorzy na bursztynowym szlaku

- Sieć Aniołów Biznesu AMBER Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
Czy jest coś, co łączy międzynarodowych gigantów takich jak Google, Amazon lub Apple? Wspólnym
mianownikiem wszystkich tych przedsięwzięć jest pojęcie sukcesu, który osiągnięty został dzięki wsparciu
Aniołów Biznesu.
Aniołowie Biznesu to doświadczeni menedżerowie, którzy decydują się zaangażować
własne środki finansowe w przedsiębiorstwa
na etapie ich powstawania lub we wczesnej fazie rozwoju. Wspierane są

przedsięwzięcia

nowatorskie, mające duży potencjał wzrostu,
które rewolucjonizują branżę, zmieniają ludzkie zachowania i w konsekwencji zapewniają
duży zwrot z inwestycji. Oprócz kapitału inwestor zwykle staje się mentorem, który wnosi
również niezmiernie cenne doświadczenie w
danej branży oraz kontakty biznesowe pozwaBarbara Bartkowiak,
prezes Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości

lające młodej, raczkującej firmie przeskoczyć
kilka etapów rozwoju.
Duża aktywność inwestorów prywatnych
jest już zjawiskiem normalnym w Stanach
Zjednoczonych i Europie Zachodniej, i stanowi koło zamachowe dla innowacyjnej gospodarki. W Polsce dzięki Aniołom Biznesu
wystartowały m.in. portale internetowe „onet.
pl” czy też „nasza-klasa.pl” oraz firma Optel
(technologie ultradźwiękowe). Rodzimych
przykładów jest jednak w dalszym ciągu niewiele, a główną przyczyną jest specyfika działania prywatnych inwestorów, która sprawia,
że trudno do nich dotrzeć, a jeszcze trudniej
przekonać do wyłożenia własnych środków.
W celu efektywnej komunikacji i kojarzenia biznesu z pieniędzmi na świecie tworzy się
sieci pośredniczące, które w sposób profesjonalny usprawniają ten proces z zachowaniem
zasad poufności obu stron.

Od stycznia 2009 r. Polska Fundacja
Przedsiębiorczości rozpoczęła tworzenie
Sieci Aniołów Biznesu dla Polski Północno-Zachodniej o nazwie AMBER. Jej celem jest zwiększenie liczby inwestycji prywatnych inwestorów w innowacyjne przedsięwzięcia.
– W pierwszej kolejności chcemy stworzyć
grupę inwestorów Sieci AMBER, którym umożliwimy dostęp do przygotowanych i dopasowanych do ich preferencji propozycji inwestycyjnych. Będziemy oferować im również spotkania
z doświadczonymi Aniołami Biznesu, na których będą mogli dzielić się doświadczeniami –
podkreśla Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i jednocześnie pomysłodawca projektu.
– Nasza strategia obejmuje docieranie do jak
największej liczby ciekawych pomysłów biznesowych, ich selekcję oraz przygotowanie do prezentacji przed inwestorem i negocjacji. Zapewni to dwustopniowy proces doradztwa oraz pakiety specjalistycznych szkoleń. Tłem dla tych
działań będzie szeroka kampania promocyjno-informacyjna oraz cykl imprez, które uświadomią korzyści płynące ze współpracy z Siecią
AMBER.
Działalność Sieci Aniołów Biznesu
AMBER zostanie zainaugurowana podczas
konferencji w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 28 kwietnia 2009 r. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pfp.com.pl
oraz strony sieci www.amberinvest.org, za pośrednictwem której można dowiedzieć się o
warunkach współpracy z Siecią i dołączyć do
nas.

Sieć Aniołów Biznesu Amber
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 091 3129216
info@amberinvest.org
www.amberinvest.org
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Z kuchni na CEBIT

Jak przegonić mysz

Szczecińscy przedsiębiorcy dzięki Regionalnemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, mogą już wkrótce stać się światowymi
potentatami za sprawą urządzenia, które zastąpi tradycyjną mysz komputerową. Slidepad, bo o nim mowa, jest urządzeniem, nad którym młodzi szczecińscy
entuzjaści informatyki pracują od czterech lat. Jest to urządzenie, które – zdaniem wynalazców – ma zastąpić touchpad
w przenośnych komputerach, a którego
własności przewyższają możliwości myszy
komputerowej.
Prace nad nowym urządzeniem nabrały wigoru, gdy tym innowacyjnym produktem zainteresowało się RCIiTT.
– Skontaktowaliśmy informatyków z Denco
Logic z uczelnianym Centrum Nowych Materiałów i Technologii – opowiada Michał Olan
z RCIiTT. – Zespół naukowców ZUT na czele
z dr. inż. Marcinem Królikowskim, dyrektorem
CNMT, ocenił jakość projektu i zdecydował się
na współpracę z pomysłodawcami slidepadu.
W ramach zawartej w grudniu ub. roku
umowy dwustronnej uczelniane centrum podjęło się współpracy badawczo-rozwojowej wraz
z przygotowaniem dokumentacji technicznej
urządzeń oraz produkcją prototypów slidepadów. Z kolei centrum innowacji ZUT zajmuje
się załatwianiem spraw formalnoprawnych.
– Naszym założeniem jest wspomaganie innowacyjnych firm w regionie. Dlatego w przyszłości chcemy sprzedawać licencję na produkcję slidepada na całym świecie – prognozuje
Jaśmina Solecka, dyrektor RCIiTT.
Efektem współpracy CNMiT z Denco Logic S.A. są m.in. prototypy slidepada, które
pokazane zostały na targach CEBIT organizowanych w Hanowerze w dniach 3-8 marca
2009 r. Wcześniej zaś informatycy prezentowali swój produkt w Londynie u światowego
potentata w tej branży, jakim jest Logitech.
Produkt otrzymał wysoką ocenę, jeśli chodzi
o rozwiązania mechaniczne. Sporo pracy wymaga jeszcze elektronika.
– Rozmawialiśmy z firmą, która w tej branży rządzi światem – opowiada Radosław

Ordutowski, wiceprezes Denco Logic. – Powiedziano nam w Londynie: Dopracujcie urządzenie. Wtedy spotkamy się, siądziemy do stołu,
rozbierzemy urządzenie i dobijemy targu!
Impulsem do powstania projektu, który
narodził się w... kuchni pana Radosława, była
chęć ułatwienia posługiwania się laptopem zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i przy
grach elektronicznych. Zamiast mało wygodnego touchpada, w który jest wyposażony każdy standardowy laptop, szczecińscy wynalazcy
zaprojektowali urządzenie o nazwie slidepad.
Urządzenie takie, które montuje się w przenośnym komputerze, zachowuje się podobnie jak
mysz komputerowa. Nie wymaga za to żadnego dodatkowego kabla i urządzenia zewnętrznego.
– Nasze urządzenie ma dodatkowo dwie
przewagi w stosunku do myszy – tłumaczy Ordutowski. – Nie potrzebuje, tak jak mysz, zewnętrznej przestrzeni do poruszania. Może więc
z powodzeniem być wbudowane do aparatu medycznego czy też do elektronicznego informatora na dworcu. Mysz jest urządzeniem zewnętrznym, do którego jest potrzebny kabel. Slidepad
jest zaś integralną częścią urządzenia.
Drugą zaletą, której nie posiada mysz, jest
fakt, że w nasze urządzenie można wbudować
precyzyjny feedback. Jest to urządzenie działające na zasadzie wibratora w telefonie komórkowym, które dyskretnie informuje posiadacza komórki o nadejściu połączenia lub esemesu, przypomina o terminie spotkania.
Dyrektor Ordutowski nie ma jednak wesołej miny w rozmowie z nami. – Przeszliśmy
cierniową drogę w poszukiwaniu partnerów
biznesowych dla naszego projektu – skarży się.
– Fundusze inwestycyjne, w tym venture capital
(fundusze podwyższonego ryzyka), wcale nie
chcą inwestować w innowacyjne działania, które zawsze niosą za sobą odrobinę ryzyka. Wolą wbrew temu, co oficjalnie głoszą, inwestować
w klasyczne biznesy typu deweloperka mieszkaniowa czy też budowa piekarni.
– Dobrze, że na naszej drodze pojawiło się
RCIiTT – kończy. – Pomoc okazana przez ZUT
zapaliła światełko w ciemnym tunelu.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na najbliższe warsztaty:
29 kwietnia 2009 r. How to Write a Competitive Proposal for Framework 7 (Jak napisać dobry projekt do 7 Programu Ramowego) - wykład w języku angielskim poprowadzi
dr Sean Mc Carthy, ekspert w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania projektami, uznawany za najlepszego w Europie szkoleniowca w dziedzinie programów ramowych UE.
19-20 maja 2009 r. Okno na świat innowacji - wykład poprowadzi Luk Palmen,
ekspert w zakresie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw w dobie kryzysu i zmian światowej gospodarki. Szczegółowe informacje pod nr tel. 091/4494354 oraz na stronie
www.innowacje.zut.edu
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Śmigła w goleniowskim Parku

Fot. Cezary Martyniuk
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„Świat Biznesu” przy tym był

Wymarzone zdjęcie
burmistrza

Fot. Cezary Martyniuk

Wstęgę przecinają
(od lewej): Richard Bevan
i Roland Sundem z zarządu
LM Glasfiber, burmistrz
Andrzej Wojciechowski
i dyrektor Marek Sierżęga.

Burmistrz Andrzej Wojciechowski czekał sześć lat na fotkę w towarzystwie
pierwszych śmigieł z fabryki LM Glasfiber. Mógł ją sobie wreszcie zrobić 3 marca, kiedy oficjalnie otwarto goleniowski
zakład.
Produkcja w zakładzie trwa już od kilku
tygodni. Co tydzień z hali produkcyjnej wyjeżdża pięć potężnych szarych łopat. Załoga
świetnie opanowała skomplikowaną technologię produkcji.
Wytwórnia śmigieł dla elektrowni wiatrowych miała być pierwszym zakładem w tworzonym Goleniowskim Parku Przemysłowym.
Duński koncern LM Glasfiber, największy
światowy producent potężnych łopat, w roku
2002 zakupił w Goleniowie 28 hektarów gruntu pod swoją fabrykę. Niestety, zapaść na tym
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specyficznym rynku zmusiła firmę do odłożenia inwestycji na przyszłość. Dopiero w 2007
roku zapadła decyzja o budowie zakładu w
Goleniowie. W lutym 2008 roku ruszyły prace budowlane, a w grudniu z hali produkcyjnej
wyjechało pierwsze śmigło.
Dziś czynna jest pierwsza hala, w której
znalazły się dwie linie produkcyjne. Docelowo hal ma być cztery, a w każdej po trzy linie
produkcyjne. Będzie to najnowocześniejszy
zakład duńskiego koncernu, który produkuje śmigła do co trzeciej elektrowni wiatrowej
na świecie.
Zakład daje pracę 270 osobom, w zdecydowanej większości będących mieszkańcami
Goleniowa i okolic. Firma na własny koszt wyszkoliła przyszłą kadrę w swoich zakładach w
Danii i w Chinach. Docelowo, kiedy stać już
będą wszystkie hale, pracować tu może nawet
1,5 tysiąca pracowników. Warto dodać, że firma dobrze płaci i zapewnia wyśmienite warunki socjalne. Nie ma najmniejszego kłopotu
ze znalezieniem chętnych do pracy.
3 marca, kiedy oficjalnie otwierano fabrykę, burmistrz Andrzej Wojciechowski nie
ukrywał satysfakcji z otwarcia w Goleniowie
zakładu firmy LM Glasfiber. Doskonale wie,
że kilkaset stabilnych miejsc pracy to ważna
rzecz w okresie, gdy kryzys puka do drzwi.
– Powodzenie waszej firmy to również powodzenie naszego miasta – mówił na otwarciu
zakładu. – Dla nas ta inwestycja staje się wizytówką Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Potężna fabryka światowego koncernu ustabilizuje rynek pracy w Goleniowie. Nie grożą jej
w przewidywalnej przyszłości żadne perturbacje
rynkowe. Przepisy Unii Europejskiej sprawiają,
że popyt na elektrownie wiatrowe, a więc i na
śmigła – rośnie.
– Regulacje unijne zobowiązują do znacznego zwiększania produkcji energii odnawialnej.
Oczywiste, że będzie to przede wszystkim energia z elektrowni wietrznych. A my wyprodukujemy do nich śmigła – wyjaśniał Marek Sierżęga, dyrektor goleniowskiego zakładu, przecinając wstęgę.
Na razie głównym odbiorcą wyrobów z Goleniowa będzie rynek niemiecki. Ale i kraje
Europy Środkowej będą coraz więcej inwestować w źródła energii odnawialnej. Wtedy
tutejsza fabryka będzie zaopatrywać również
ten rynek.
Szefowie duńskiej firmy podkreślali na
otwarciu zakładu, że w Goleniowie mają
świetne warunki do inwestowania. Znaleźli
nie tylko odpowiedni teren przy drodze ekspresowej, ale również sprzyjającą i pomocną
atmosferę w gminie.
Cezary Martyniuk
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Szejnfeld o kryzysie
Działania rządu są skierowane na ułatwianie zdobywania pieniędzy, jako dźwigni finansowej, takie jak np. pożyczki dla małych firm
czy też nowelizacja ustawy o gwarancjach i poręczeniach Skarbu Państwa. Rząd zamierza w
tym roku wprowadzić jednorazową możliwość
amortyzacji zainwestowanych środków do 400
tys. złotych.
– Liczę na to, że jeśli sytuacja gospodarcza
w Europie Zachodniej się ustabilizuje – prognozował Szejnfeld – to polska gospodarka
wyjdzie z kryzysu już w 2010 roku.
(wab)
Adam Szejnfeld:
– Liczę na to, że polska
gospodarka wyjdzie z
kryzysu już w 2010 roku.

Fot. Łukasz Szełemej

– Obiecywaliśmy przedsiębiorcom jedno
okienko do zakładania firmy – mówił Adam
Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki. – I tak się stało. W 2011 roku
chcemy wprowadzić rejestrację firmy bez okienka via Internet.
Szejnfeld spotkał się z przedsiębiorcami, na
zaproszenie Business Club Szczecin w ostatnim dniu marca, w dniu, kiedy w kraju weszła w życie ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej. Naturalne, że głównym tematem spotkania stało się prowadzenie biznesu w
warunkach kryzysu. Minister był znakomicie
przygotowany do spotkania. Sypał liczbami.
Przekonywał przy użyciu argumentów.
– Dziś kryzys dotyka przede wszystkim eksporterów i pracowników koncernów transgranicznych – wyjaśniał. – Uważam, że Polska
w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej
przejdzie ten rok łagodnie i zakończy go wzrostem PKB.
Zdaniem ministra, służyć temu ma popyt
wewnętrzny, wspierany obniżeniem podatku
dochodowego oraz waloryzacją rent i emerytur. Ponadto na ten popyt wpłynie absorpcja
miliardów złotych funduszy unijnych.

Polacy i Litwini o biznesie
3 kwietnia w Sali Rycerskiej Urzędu
Wojewódzkiego odbyło się pierwsze polsko-litewskie forum gospodarcze w którym
wzięli udział przedstawiciele ambasady
Litwy w Polsce, biznesmeni i samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego
i Litwy.
O kontaktach gospodarczych Polski i Litwy
mówił podczas swojej prezentacji Virginijus
Matuolis, attache ds. handlowych Ambasady
Litwy. – Obroty handlowe pomiędzy naszymi
krajami osiągnęły w 2008 roku poziom 3 mld
euro. (2 mld wynosi polski eksport na Litwę)
– mówił.
Na Litwie znajduje się największa polska
zagraniczna inwestycja – rafineria Orlenu
w Możejkach. Największym zaś litewskim inwestorem w Polsce jest firma Sanitas, specjalizująca się w produkcji materiałów opatrunkowych.
Litwa stwarza korzystne warunki dla inwestorów. Przykładem na to jest niższy niż w Polsce koszt założenia spółki gospodarczej oraz
możliwość zainwestowania w jednej z trzech
specjalnych stref gospodarczych. O zaletach
wypoczynku w Druskiennikach mówiła z kolei Kristina Miskiniene, wiceburmistrz tego
uroczego uzdrowiska.
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W trakcie forum uczestnicy obu stron mówili o wciąż niewykorzystanych szansach wzajemnej współpracy gospodarczej i turystycznej, szczególnie odnosi się to do kontaktów
między portami w Szczecinie i Kłajpedzie.
Wciąż też niewielki jest ruch turystyczny, któremu na przeszkodzie staje brak wygodnego
połączenia lotniczego i kolejowego ze Szczecina do stolicy Litwy Wilna.
(wab)

Prezydium Forum:
(od lewej)
Wiesław Wierzchoś,
konsul honorowy Litwy
w Szczecinie, Valdas
Lastauskas, radca –
minister ambasady
Republiki Litewskiej
w Polsce, Marcin
Zydorowicz, wojewoda
zachodniopomorski

21

Fot. M. Abkowicz

Nieruchomości idą w dół

Fot. M. Abkowicz
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„Świat Biznesu” przy tym był

Ceny nieruchomości
poszły w dół.

Można się o tym było przekonać odwiedzając w marcu 13. Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości, zorganizowane
przez firmę wystawienniczą M-Expo.
Wśród prawie 80 wystawców dopisały biura
nieruchomości i deweloperzy, wyjątkowo mało było natomiast stoisk banków i firm doradztwa finansowego. Zniknęły też stoiska prezen-

tujące nadmorskie apartamenty na sprzedaż i
na wynajem.
– Od październiku obserwujemy spadek cen
– mówi Dorota Głodek, specjalista ds. sprzedaży w firmie Status Dom, która promowała
apartamenty przy ul. Duńskiej. – Popyt spadł
ze względu na obniżenie zdolności kredytowej
klientów. W stosunku do września ceny spadły
o ok. tysiąc zł za metr kwadratowy.
– Wynajem lokalu w centrum Szczecina, w
dobrym miejscu, z dużymi witrynami, nadającego się np. na działalność bankową, kosztuje
4 - 4,5 tys. zł miesięcznie. Właściciele lokali zauważają, że trzeba dostosować ceny do rynku
i je opuścić – mówi Aneta Kołacz ze szczecińskiego przedstawicielstwa firmy WGN Nieruchomości, specjalizującej się w obsłudze
klientów biznesowych.
Podczas targów odbyła się konferencja pt.
„Nieruchomości a rozwój regionu” oraz seminarium na temat aktualnych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W ciągu
dwóch dni targi odwiedziło ponad 4 tys. osób.
(mab)

Inwestycje na Bud-Gryfie

Fot. M. Abkowicz

Kazimierz Krysztofiak
przebija kryzysowy
balon.

Kazimierz Krysztofiak z firmy HitSystem, jeden z wystawców, przebił balon
symbolizujący kryzys – tak zaczęły się tegoroczne targi Bud-Gryf i Energia.
Nowością imprezy zorganizowanej w połowie marca w halach Międzynarodowych Tar-
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gów Szczecińskich były towarzyszące jej Targi
Dużych Inwestycji, których celem jest promocja publicznych terenów inwestycyjnych pod
duże przedsięwzięcia - budownictwo przemysłowe, turystyczno-rekreacyjne, sportowe,
specjalistyczne. Kilkanaście stoisk z ofertą
tego typu wystawiły gminy i specjalne strefy
ekonomiczne.
Jednak Bud-Gryf to przede wszystkim targi
budowlane i to materiały i usługi z tej branży
dominowały na stoiskach. Zwiedzający obserwowali też tradycyjną żywą prezentację - proces budowy części domu konstrukcji drewnianej. Można było zadawać pytania fachowcom
wznoszącym dom oraz zapoznać się z gotowymi projektami.
W pierwszy dzień imprezy odbyła się giełda
kooperacyjna, podczas której polscy, niemieccy, hiszpańscy i włoscy przedsiębiorcy branży
budowlanej i energetycznej mieli możliwość
prowadzenia rozmów biznesowych zmierzających do nawiązania współpracy między firmami z tych czterech krajów. Również w ramach
polsko-niemieckiego Kręgu Gospodarczego
na targi przyjechało kilkudziesięciu przedsiębiorców zza Odry.
(mab)
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Biznes po skandynawsku
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) otworzyła swoje przedstawicielstwo w Szczecinie.
– W regionie znam ok. stu firm skandynawskich, ale jestem przekonany, że jest ich dwa razy tyle. Jest bardzo dużo firm, które robią swoje, a są zupełnie niewidoczne – mówi Kaare
Nordbo, który został regionalnym przedstawicielem SPCC w Szczecinie. – Jako SPCC jesteśmy w stanie pomóc polskim firmom, które
są zainteresowane zdobywaniem skandynawskich rynków.
Spotkanie inauguracyjne w hotelu Radisson SAS było okazją do wręczenia certyfikatu
członkostwa w izbie firmie Baltic Industries
and Services. To 17. członek SPCC z Pomorza Zachodniego. Pozostałe firmy przystąpiły
do izby jeszcze przed powołaniem przedstawicielstwa.
W spotkaniu inauguracyjnym SPCC w
Szczecinie uczestniczył Peter T. Nielsen,
prezes izby, oraz Dag Hartelius, ambasador
Szwecji w Warszawie, który przedstawił nową
strategię wzrostu i konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego w świetle przyszłego
przewodnictwa Szwecji w Unii Europejskiej.
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Inaugurację przedstawicielstwa izby zakończył bankiet w stylu skandynawskim.
Szczecińskie przedstawicielstwo działa
przy al. Niepodległości 17 (pod tym samym
adresem co firma Segel). W Szczecinie odbywać się będzie 4-6 spotkań izbowych rocznie.
(mab)

Szef Baltic Industries
and Services (pierwszy od
lewej) odbiera certyfikat
członkostwa w izbie.
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Prezentacje 2009

Sanger Metal:
jakość z certyfikatem NATO

Przy zakupie nowej prasy
hydraulicznej WP-1500,
firma skorzystała z dotacji
Unii Europejskiej.

SANGER METAL Sp. z o.o.
Mostnika 10-12
70-672 Szczecin - Poland
tel. +48 / 91 / 4623 236, 4623 383
fax +48 / 91 / 4623 345
www.sangermetal.com
e-mail: biuro@sangermetal.com
Jedną ze specjalności
firmy są power-packi,
czyli systemy do napędów
maszyn okrętowych.
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– W ideologię naszej firmy wbudowana jest
zasada kupieckiej uczciwości, która polega na
mówieniu prawdy, nawet tej najgorszej - wyjaśnia Jan Olszewski, dyrektor zarządu firmy
Sanger Metal. – Cechuje nas profesjonalizm,
solidność w wykonywaniu zawodowych obowiązków i dobra znajomość języków obcych.
Dlatego zyskaliśmy zaufanie renomowanych
europejskich biznesmenów.
Początki Sangera sięgają 1986 roku, gdy
firma dostarczała na nowobudowane statki w
stoczniach Szczecina i Trójmiasta osprzęt w
postaci wind cumowniczo-kotwicznych, maszyn sterowych oraz kompresorów powietrza
do rozruchu silników. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, gdy nastąpił kryzys w branży stoczniowej, dobre notowania u zachodnich
kontrahentów przydały się jak nigdy.
– Zaczęliśmy szukać innych możliwości produkcyjnych, czyli budować kolejne odnogi naszej działalności – wspomina dyrektor Olszewski. – Staliśmy się przedstawicielami takich
renomowanych firm w branży metalowej jak
Crosby czy też Casar w zakresie produkcji, serwisu i kompleksowego know-how.
Sanger zainwestował w nowe urządzenia,
takie jak prasy hydrauliczne o dużych naciskach oraz przeszkolił pracowników za granicą. W asortymencie wyrobów pojawiły się nowe produkty, takie jak zawiesia, specjalistyczne liny stalowe i łańcuchy nośne dla przemysłu
wydobywczego i… zbrojeniowego.

Dziś do odbiorców produktów Sanger Metal należy Zagłębie Miedziowe w Lubinie,
gdzie trafia osprzęt nośny oraz liny nośne
do szybów kopalnianych oraz specjalistyczne konstrukcje do prac podziemnych. Z kolei
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
zamawia osprzęt do wież wiertniczych, które
używane są przy pracach wydobywczych na
terenie Kazachstanu i Azerbejdżanu.
– Dzięki współpracy z firmą Crosby uzyskaliśmy - jako jedyna firma w Polsce - certyfikat
wojsk NATO – opowiada dyrektor Olszewski.
– Dostarczamy więc specjalistyczny osprzęt nośny dla samolotów. Nasz osprzęt nośny trafia
również do sił morskich i lądowych NATO.
Zarówno w przypadku osprzętu dla wojska,
jak i osprzętu dla wież wiertniczych, stawiane
są bardzo surowe wymagania. Każdy element,
każda lina musi być certyfikowana i sprawdzana przy użyciu promieni rentgenowskich.
– W tych produktach nie może być żadnej fuszerki, gdyż w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi
– tłumaczy dyrektor Olszewski. – W naszym
osprzęcie nie mamy żadnych elementów produkowanych na Dalekim Wschodzie, wszystkie są
wytwarzane w Europie lub USA. A więc gramy
wysoko!
Sanger Metal nie rezygnuje z branży morskiej. W dalszym ciągu firma dostarcza osprzęt
okrętowy na cały świat, oferując równocześnie
usługi serwisowe, wykonywane przez zatrudnionych w firmie inżynierów. W tym zakresie firma współpracuje z dwoma niemieckimi
firmami o światowej renomie: Becker Marine
i Hatlapą. Pracownicy Sangera montują na terenie Polski i Niemiec systemy napędowe power-pack do okrętowych maszyn sterowych i
pokładowych na terenie Niemiec i Polski.
Niedawno szczecińska firma otrzymała
dotację w wysokości ok. pół miliona złotych
z Unii Europejskiej na zakup nowoczesnej
prasy hydraulicznej. Umożliwi to firmie rozpoczęcie produkcji lin o dużych średnicach,
mających zastosowanie w pracach podwodnych i kopalniach, gwarantujących stuprocentową wytrzymałość.
– Postawiliśmy na jakość i dzięki temu staliśmy się liderem w branży w Europie Wschodniej – dodaje Jan Olszewski. – Coraz bardziej
liczą się z nami także w Europie Zachodniej.
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180 lat bankowości centralnej
w Polsce
Polska, jak wiele państw europejskich,
może poszczycić się prawie 200-letnią historią bankowości centralnej. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wprowadził
do obiegu monety upamiętniające 180 lat
bankowości centralnej w Polsce.
Pod koniec marca 2009 r. do obiegu weszły:
moneta o nominale 2 zł, wykonana stemplem
zwykłym ze stopu Nordic Gold, moneta o nominale 10 zł wykonana stemplem lustrzanym
w srebrze oraz moneta o nominale 200 zł wykonana stemplem lustrzanym w złocie.
Monetę srebrną wybito w nakładzie 92 tys.
szt., natomiast 2 zł w nakładzie 1,3 mln szt.
Cena zakupu monety srebrnej wynosi 63 zł.
Monety 2 zł dostępne są w cenie nominalnej.
Cena monety złotej to 2110 zł.
Na awersie monety 2-zł widnieje wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej, natomiast na rewersie u dołu monety
umieszczone półkolem są: dwuzłotówka Królestwa Polskiego z 1831 r., złotówka Rzeczypospolitej Krakowskiej, dziesięciozłotówka z
1833 r., dziesięciozłotówka wybita z okazji 20.
rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, pięciogroszówka okupacyjna wybita
na monecie polskiej z 1939 r.
Na awersie monety srebrnej u góry widnieje
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U dołu z lewej strony znajduje się stylizowany wizerunek siedziby Banku
Polskiego przy ulicy Bielańskiej w Warszawie.
Rewers monety srebrnej prezentuje stylizowany wizerunek Władysława Grabskiego.
Wszelkie informacje na temat monet
na stronie Narodowego Banku Polskiego
www.nbp.pl w sekcji Banknoty i monety.
Bankowa historia
W końcu XIX wieku większość państw europejskich miała własne banki emisyjne. Choć
niepodległej Polski nie było w tym czasie na
mapie, Polacy mieli w tej dziedzinie doświadczenia, związane z istnieniem w latach 18281886 na obszarze Królestwa Polskiego instytucji emisyjnej zwanej Bankiem Polskim. W 1828
r. powołano w Warszawie Bank Polski.
W okresie od zakończenia I wojny światowej do powołania pierwszego nowoczesnego
polskiego banku centralnego działała Polska
Krajowa Kasa Pożyczkowa. W czasie wojny
emitowała markę polską, aż do czasu zastąpienia jej złotym, co nastąpiło w 1924 roku.
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Wtedy też powstał Bank Polski SA, a złoty zastąpił markę polską.
5 września 1939 r. władze Banku rozpoczęły emigrację. Jego działalność w czasie pobytu
w Londynie koncentrowała się na finansowaniu niektórych wydatków rządu i administrowaniu majątkiem państwa. W tym czasie w
okupowanej Polsce, na terenach włączonych
do Niemiec i ZSRR, złotego zastąpiły w obiegu marka i rubel.
Dekret powołujący do życia NBP wszedł
w życie 2 lutego 1945 r. Stopniowemu poszerzaniu zakresu czynności NBP towarzyszyło
ograniczanie działalności innych banków, aż
po ich likwidację w latach 1948-1952.
W warunkach gospodarki rynkowej, po
1989 roku, istotną częścią reform było stworzenie opartego na nowych regułach tzw. dwupoziomowego systemu bankowego, w którym
miejsce właściwe dla banku centralnego miał
zająć NBP, w którego gestii miały pozostać:
działalność emisyjna i kształtowanie polityki
pieniężnej, spełnianie funkcji banku banków
i banku państwa. Nowa Konstytucja, a w ślad
za nią także nowa ustawa o NBP z 1997 roku powołała do życia nowe ciało kolegialne do
podejmowania kluczowych decyzji w banku,
m.in. o wysokości stóp procentowych – Radę
Polityki Pieniężnej.
Dziś, zgodnie z opracowaną przez Radę
Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Do głównych obszarów działalności
NBP należą:
• polityka pieniężna,
• działalność emisyjna,
• działania na rzecz systemu płatniczego,
• zarządzanie rezerwami dewizowymi,
• działalność edukacyjna i informacyjna,
• obsługa Skarbu Państwa

Monety upamiętniające
180 lat bankowości
centralnej w Polsce
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Naturalne targi

Fot. (robas)

w y d a r z y

s i ę

j u t r o

Tam będziemy

Zwiedzający skorzystają
z fachowych porad
w zakresie uprawy
i pielęgnacji roślin.

11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska Ogród
oraz 4. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów
Naturalnych Organic przyciągną zwiedzających
do hal Międzynarodowych Targów Szczecińskich w ostatni weekend kwietnia (25-26.04).
Tak jak w poprzednich latach kilkudziesięciu producentów ogrodniczego materiału

szkółkarskiego prezentować będzie kolekcje
krzewów, drzew i roślin ozdobnych, sadzonek,
rozsad, cebul, bylin, nasion, kwiatów ciętych,
kompozycji z roślin suchych i akcesoriów kwiaciarskich. Nie zabraknie również stoisk ze środkami ochrony i uprawy roślin, narzędzi i sprzętu ogrodniczego.
Swoje usługi zachwalać będą specjaliści od
zakładania i pielęgnacji ogrodów. Zwiedzający
skorzystają z fachowych porad w zakresie uprawy i pielęgnacji roślin.
Na Giełdzie Organic obecni będą producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy oferujący szeroki asortyment zdrowej żywności, suplementów diety, herbat, soków, ziół. Pojawią się także
producenci sprzętu rehabilitacyjnego, kosmetyków naturalnych i produktów z materiałów
ekologicznych.
Na miejscu będzie można dowiedzieć się,
jak skomponować codzienną dietę, aby zachować zdrowie do późnej starości - zapewniają organizatorzy.
Wstęp na obie imprezy jest wolny. Zapłacimy tylko za parking (5 zł).
(mab)

Zaplanuj wczasy nad Odrą

Fot. M. Abkowicz

Wakacyjne plany można będzie zrobić albo zweryfikować podczas 18. Targów Turystycznych Market Tour i Pikniku
nad Odrą, które odbędą się 9 i 10 maja w
Szczecinie. W tych dniach Wały Chrobre-
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go staną się miejscem prezentacji i promocji atrakcji regionów turystycznych oraz
oferty biur podróży, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, rekreacyjnych, sanatoryjnych i obiektów noclegowych z Polski
i zagranicy.
Ale ta impreza to przede wszystkim festyn.
Na stoiskach pojawią się ludowi artyści z prezentacją regionalnego rękodzieła, strojów i
potraw. Do tradycji pikniku należy wspólne
gotowanie. W ubiegłym roku organizatorzy
częstowali wszystkich zupą rybną, a tym razem będzie to paprykarz szczeciński, przygotowany w 2500- litrowym garze gotowany na
palenisku. Do rozdania będzie ponad 10 tys.
porcji.
Dodatkowymi atrakcjami mają być Przegląd Piosenki Turystyczno-Harcerskiej i Wyścigi Łodzi Motorowych o Puchar Pikniku
nad Odrą. Otworzą one sezon żeglarski. Dopełnieniem będą pokazy na wodzie w wykonaniu windsurferów, kajakarzy oraz pokazy narciarstwa wodnego.
Organizatorami Pikniku nad Odrą są Międzynarodowe Targi Szczecińskie i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki.
(mab)
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Biznes bez iluzji

Wyrocznia z Wall Street

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

Hołduję zasadzie, że najbardziej kryzysogenne jest
mówienie o kryzysie, więc
dziś będzie o geniuszu amerykańskich finansów, który
kryzysom się nie kłania.
– Wall Street to jedyne miejsce, do którego jedni przyjeżdżają rolls-royce’ami, aby zasięgać
porad u tych, którzy podróżują metrem – twierdzi Warren
Buffett, najbardziej znany na
świecie inwestor giełdowy.
A ponieważ sam przyjeżdża
do New York Stock Exchange
pięknym rolls-royce’em, warto
się wsłuchać w jego zasady inwestycyjne.
Warren Buffett zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera
w rankingach najbogatszych
obywateli USA i tym samym
zalicza się do ścisłej czołówki
miliarderów świata. O palmę
pierwszeństwa ostro konkuruje z samym Billem Gatesem,
ale – jak twierdzi – jego aktywa
są bezpieczniejsze, bo przemyślane i zdywersyfikowane.

Wprawdzie wartość aktywów jego imperium finansowego Berkshire Hathaway,
którym Buffett zarządza od 43
lat, w ostatnim roku spadła o
1,5 proc., to jednak wynik ten
w żadnym przypadku nie jest
porażką (wszak indeksy giełd
amerykańskich w 2008 roku
spadły o ponad 20 proc.). Spadek wartości akcji BH to dopiero drugi taki przypadek od
1965 roku. Średnioroczne tempo wzrostu aktywów Buffetta
przekracza 20 proc., ale fundusz tego miliardera potrafi
zarobić nawet 50 proc. rocznie.
Berkshire Hathaway nie poddaje się chimerycznej giełdzie
amerykańskiej, a akcje BH są
dla amerykańskich inwestorów ostoją spokoju i gwarantem sukcesu. Gdzie tkwią źródła powodzenia Warrena Buffetta? – Po prostu staramy się
być lękliwi, kiedy inni są chciwi,
a staramy się być chciwi, kiedy
inni są lękliwi – odpowiada finansista.

Buffett wierzy, że „rynek
akcji to miejsce transferu pieniędzy od aktywnych do cierpliwych”, dlatego jego ulubionym horyzontem inwestycyjnym jest nieskończoność.
Kiedy kupuje akcje firmy (a są
to zwykle „blue chips” amerykańskich giełd), trzyma je w
swoim portfelu długookresowo. Akcje Coca-Coli, w której
do dzisiaj kontroluje ponad 8,5
proc., nabył w połowie lat 80., a
akcjonariuszem General Electric stał się blisko 35 lat temu.
Kolejna tajemnica Buffetta
to rozwaga cenowa. – Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę
za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę –
przekonuje. Przestrzega także
przed próbami prognozowania
przyszłości: – W świecie biznesu mamy zawsze lepszą widoczność w lusterku wstecznym niż
przed przednią szybą.
I na koniec dwie fenomenalne w swojej prostocie zasady, które Buffett zaleca, w zasadzie niezależnie od stanu
koniunktury: Zasada numer
1: Nigdy nie trać pieniędzy!
Zasada numer 2: Nigdy nie zapominaj o zasadzie numer 1.
Aneta Zelek

Rozważania na czasie

Kryzys to wielka… okazja!

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski
wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły
Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości.
Jest członkiem Komitetu Nauk
Ekonomicznych oraz Komitetu
Nauk o Finansach PAN
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Nie bez powodu twierdzi
się, że kryzys jest w znacznej
mierze fenomenem natury
psychologicznej, co znajduje
niekiedy wyraz w sformułowaniu, że kryzys to stan umysłów. Zaintrygowali mnie niedawno studenci Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zaprotestowali przeciwko „kryzysowi”
(antykryzysowi.pl). Nadużywanie słowa „kryzys” niesie ze
sobą ciągłą promocję czarnej
wizji „kryzysu totalnego”. Studenci UJ propagują zdroworozsądkowy, pozytywny stosunek do gospodarki, chcą promować podstawowe kanony
inteligentnie regulowanej gospodarki rynkowej, skłaniać
konsumentów do rozsądnego
kupowania, a przedsiębiorców
do efektywnego inwestowania. Zakaz nadużywania słowa
„kryzys”, używanie zamiennie
innych, mniej dramatycznie
brzmiących, mogłoby pomóc
w oswojeniu gospodarczych
zawirowań. Rzeczywiście, zamiast słowa „kryzys”, jednego

z kilku nadużywanych w Polsce brzydkich słów na „K”,
można przykładowo powiedzieć: „choroba” (to propozycja prof. J. Bralczyka), bessa,
spowolnienie, regres, destabilizacja, dekoniunktura, recesja…
Nowego wymiaru nabrało
ostatnio wiele starych, dobrze
znanych pojęć, przykładowo:
chciwość, zachłanność, żądza
zysku za wszelką cenę, spekulacja, hazard moralny. Skłania
to do sformułowania pytania
o kształt współczesnej i przyszłej nauki bankowości. Analitycy zajmujący się tą dziedziną znajdują się przed nowym,
niezwykłym wyzwaniem: jak
opisać i objaśnić fenomen
zmian w światowej bankowości, które miały miejsce w latach 2007-2009. Nieprzypadkowo pojawiły się opinie o
potrzebie stworzenia nowej
alternatywnej ekonomii, nowych finansów, nowej bankowości.

W roku 2009, nie po raz
pierwszy, przypomniano dobrze znaną opinię, że każdy kryzys jest szansą. Na początku marca prezydent Obama stwierdził, że narastający
kryzys finansów (wielkie zadłużenie USA robi wrażenie nie tylko na finansistach)
i gospodarki jest odpowiednim czasem do odkrycia kolejnej „wielkiej okazji” Ameryki („time of crisis can be great
opportunity”). Czy jest to pogląd realistyczny? Czy można
go odnieść do UE, do Polski,
do Pomorza Zachodniego, do
Szczecina…
Stanisław Flejterski
PS 25 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin. Rada,
złożona z kilkudziesięciu osób,
głównie przedsiębiorców i menedżerów oraz kilku profesorów, ma pełnić przez około 2
lat funkcje opiniodawcze i doradcze. Moim zdaniem, wbrew
opiniom malkontentów, to dobry pomysł. Inteligentnych rad
i pomysłów na rozwój naszego
miasta nigdy za wiele.
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Po czym poznać polityka – osobliwie posła

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

„Ja z powicia ślub wyniosłem – nigdy w życiu nie być
posłem” – mawiał był nieodżałowany Papkin w „Zemście” hr. Aleksandra Fredry. Nie mogę tego powiedzieć o sobie, ze względu na
nieudany start razu pewnego z dalekiego miejsca. Ale
można za to powiedzieć, że
zdobyłem pewne doświadczenie, upoważniające do
napisania tego felietonu.
Ulubiony (jeszcze) przez miliony Polaków bohater Onufry
Zagłoba tak określił ciurę obozowego: „w ataku tuż za wojskiem (aby się nachapać!), a w
odwrocie tuż przed wojskiem”.
I ta strategia przeszła na polityków. Wielkie przemiany, na
początku robią ludzie wielcy,
szlachetni, honorowi. Po nich
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do władzy dochodzą właśnie
„ciurowie obozowi”, którzy sącząc jad nienawiści muszą ludzi wielkich poniżyć. (Oczywiście w ich mniemaniu). Robią to, aby podkreślić swoją
własną domniemaną wielkość.
Na tym być może polega istota małości. W Polsce na szczęście odbywa się to w miarę „delikatnie”, ale już taki Stalin dał
krwawy popis wzorca postępowania.
I teraz wracamy do naszych posłów. Posłem jest być
przyjemnie, łatwo i się opłaca.
Trzeba tylko opanować podstawową terminologię:
- mówić, że się „głęboko
wierzy w to”, co się mówi;
- mówić, że to, co przygotowali inni, to „bubel prawny”;

- mówić, że „w polityce nigdy nie należy mówić nigdy”;
- mówić, że „w polityce wszystko jest możliwe”… i tak postępować.
(Cytaty pochodzą ze złotych
ust parlamentarzystów zachodniopomorskich – szczególnie jednego).
Plejada posłów, radnych,
deputowanych i senatorów jest
społeczeństwu potrzebna. Będąc w istocie takie same jak oni
– ma satysfakcję w wytykaniu
wszystkiego swoim najlepszym
przedstawicielom.
Następny felieton, którego
nie napiszę, ma tytuł „Po czym
poznać męża stanu”. Niestety,
nie ma już tego gatunku na tej
ziemi.
Wojciech Olejniczak
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Na przekór

Fot. M. Szczepkowska

Naprawdę jaka(i) jesteś?

Dorota
Namirowska-Sznycer,
prezes Zachodniopomorskiej
Izby Turystyki,
właścicielka Biura Podróży
Focustour w Szczecinie

Fot. M. Abkowicz

p e r s o n a l i a

Twarze biznesu

Dominika Dulat,
dyrektor Hotelu Focus
w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Lew
Moje uniwersytety
Politechnika Koszalińska, studia turystyczne w Kołobrzegu
Moja ulubiona postać
Prof. Bronisław Geremek
Co cenię u mężczyzny
Oddanie rodzinie
Co cenię u kobiety
Obiektywizm
Moja największa wada
Zbyt dużo czasu poświęcam na rozwiązywanie sudoku
Czego najbardziej nie lubię
Chamstwa
Ulubione zajęcie po pracy
Czytanie oraz jazda na rowerze – latem, jazda na łyżwach – zimą
Czym zachwyciłam się ostatnio
Książką „Gra Anioła” Carlosa Ruiza Zafona
O czym marzę
O tym, by na kilka dni „zaszyć się” na bezludnej wyspie

Mój znak zodiaku
Koziorożec
Moje uniwersytety
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Moja ulubiona postać
Ania z Zielonego Wzgórza
Co cenię u mężczyzny
To samo co u kobiety, zaangażowanie i chęć rozwoju
Co cenię u kobiety
Jak wyżej
Moja największa wada
Gadulstwo
Czego najbardziej nie lubię
Bezmyślności i braku kompetencji
Ulubione zajęcie po pracy
Spacer z moją ośmiomiesięczną córką po parku Kasprowicza, szczególnie teraz,
kiedy przepięknie kwitną krokusy
Czym zachwyciłem się ostatnio
Najnowszą płytą U2
O czym marzę
O podróży do Ameryki Południowej
wysłuchali: (mab) i (masz)
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Magdalena Kotnis (35 lat), doktor nauk ekonomicznych, powołana została na stanowisko
prezesa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Magdalena
Kotnis jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Tam też obroniła pracę doktorską
na temat czynników efektywności ekonomicznej szkoleń wykorzystujących techniki multimedialne. Przed objęciem stanowiska prezesa pracowała na wydziale
na stanowisku zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu. W obszarze jej zainteresowań jest m.in.
kreowanie i organizowanie partnerstwa międzynarodowego w ramach realizacji wspólnych inicjatyw naukowych i gospodarczych.
Współuczestniczyła w realizacji międzynarodowych i międzyuczelnianych projektów szkoleniowych. W ramach współpracy zagranicznej wygłaszała wykłady gościnne oraz uczestniczyła w realizacji projektów EFS w Hochschule w Wismarze, Technische Universitaet w Dreźnie i na Uniwersytecie Wileńskim.
W spółce Wiesenhof Polska by Drobimex (dawniej Drobimex) nowym prezesem zarządu został Klaus Roppel (56 lat). Zastąpił kierującego nią przez ostatnie półtora roku Macieja
Wolnego. Z wykształcenia jest inżynierem budowlanym. W branży drobiarskiej pracuje od 27
lat, w tym od 18 lat dla niemieckiej grupy PHW.
Przed tą personalną zmianą Roppel był dyrektorem ds. handlu i marketingu Drobimeksu,

Redakcja „Świata Biznesu”
i portalu Szczecinbiznes.pl

poszukuje

asystenta/asystentki
ds. sprzedaży reklam i promocji
wymagamy:
• wykształcenia wyższego
• biegłej znajomości obsługi komputera
• komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
• odporności na stres
mile widziane posiadanie własnego samochodu
oferujemy:
• ciekawą pracę w prestiżowej redakcji
• możliwość nawiązywania interesujących kontaktów
• wsparcie w pozyskiwaniu klientów

CV wraz z fotografią proszę przesłać
pocztą elektroniczną pod adres: redakcja@
swiatbiznesu.com
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Karuzela
kadrowa

a od lipca 2005 r. jednocześnie prezesem spółki Wiesenhof GeflügelKontor GmbH z siedzibą w Visbek, która - tak jak szczecińska firma należy do koncernu PHW. Karierę zaczął w 1991 r. jako menedżer. Był
m.in. przedstawicielem na nowe kraje związkowe Niemiec i Berlin. Od
2000 r. odpowiadał za region Północ i Wschód. Jest specjalistą koncernu ds. handlu drobiem z Europą Wschodnią.
Dyrektorem zakładu duńskiej firmy LM GlasFiber
Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Goleniowie, która uruchomiła w marcu br. produkcję śmigieł do turbin
wiatrowych w Goleniowskim Parku Przemysłowym
w Łozienicy, jest Marek Sierżęga (43 lata). Pochodzi z Gdańska, na stałe mieszka w Gdyni. Ukończył
specjalność łączność satelitarna na kierunku radioelektronika okrętowa w Wyższej Szkole Morskiej
w Gdyni. Pracował w działach sprzedaży i marketingu oraz produkcji na różnych stanowiskach kierowniczych. Samodzielnie zarządzał przedsiębiorstwami ponad 10 lat,
m.in. spółką Flextronics w Tczewie. Do LM trafił z firmy Wentworth
Technologies, kanadyjskiego koncernu, który zajmuje się m.in. wytwarzaniem narzędzi i części do maszyn dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. W latach 2006-2008 był dyrektorem generalnym spółki Wentworth Technologies .
Dotychczasowy zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
nadkom. Marek Rupental (46 lat) został nowym
szefem Inspekcji Transportu Drogowego w Zachodniopomorskiem. Przed powołaniem na stanowisko
wojewódzkiego inspektora transportu drogowego
przez wojewodę w gazetach regionalnych i lokalnych
prowadził stałe rubryki poświęcone bezpieczeństwu
ruchu drogowego (m.in. w „Kurierze Szczecińskim”
i w „Gazecie Wyborczej”). Wydał kilka książek o przepisach ruchu drogowego dla kandydatów na kierowców i dla kierowców zawodowych. Z
wykształcenia pedagog - absolwent Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalnie. Karierę w policji rozpoczynał w Gryfinie w referacie patrolowo-interwencyjnym, był też technikiem kryminalistyki. Pracował w wydziale ruchu drogowego KWP najpierw jako ekspert, potem
zastępca naczelnika. 			
(mirab)

Bombki, szpilki, cygaretki…
20 marca hala SDS przy ul. Wąskiej
pękała w szwach. Galę największej modowej imprezy w regionie, organizowanej przez u.studio, poprowadził Conrado Moreno, a gościem specjalnym
uświetniającym VIII już edycję Weekendu Mody była zasiadająca w jury
Ewa Minge.
– Szczecin jest w jakimś sensie moim
miastem. Zdawałam tu na studnia medyczne, pracowałam 2 lata jako sanitariuszka
Marusia w szpitalu przy ul. św. Wojciecha –
przy witała zgromadzonych znana projektantka.
Imprezę rozpoczęły pokazy mody znanych marek odzieżowych, takich jak Tom
Tailor, LK J, Tru Trussardi oraz Studio
Mody Mona. Piątkowy wieczór stał się
również okazją do zaprezentowania przez
firmę Mojsiuk nowego mercedesa klasy E, jednej z najbardziej komfortowych,
bezpiecznych i ekologicznych limuzyn na
świecie.
Kobiecość w stylu haute couture
Finał ogólnopolskiego konkursu dla
młodych projektantów mody Gryf Fashion
Show rozpoczął się od pokazów projektów w kategorii Pret a Porter, czyli „rzeczy do noszenia”. Mogła się podobać jesienno-zimowa kolekcja Ewy Walkowiak
„Mon dieu”, podkreślająca kobiecość
dzięki nienagannej konstrukcji i ciepłym,
otulającym tkaninom. Jury po burzliwych
Modowy wieczór stał
się również okazją do
zaprezentowania znanych
marek odzieżowych.
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Fot. u.studio - Gorajski

Malownicze suknie
z kolekcji „Women by
women” Pauliny Bajór
zachwyciły nie tylko jury.

Fot. u.studio - Gorajski
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Światowe życie

obradach nagrodziła w tej kategorii duet
Magdaleny Kubalańcy i Ewy Orzech za
oryginalną kombinację tkaniny i skóry w
seksownej kolekcji „Quintessence”.
W drugiej kategorii konkursowej obejrzeliśmy 5 kolekcji w stylu haute couture („samo pojęcie haute couture- przypomniała Ewa Minge - jest nazwą zastrzeżoną prawnie dla organizacji zrzeszającej
ścisłą czołówkę europejskich krawców, takich jak Chanel‚ Dior‚ Ungaro, Valentino
czy Armani”). Wybór laureata był ułatwiony, gdyż malownicze, bardzo kobiece suknie z kolekcji „Women by women” Pauliny
Bajór zdecydowanie górowały nad propozycjami pozostałych projektantów i doskonale plasowały się w konwencji „wysokiego
krawiectwa”.
Trendy na wiosnę-lato 2009, czyli „moda jest
dziwką”
W przeddzień wiosny zapytaliśmy Ewę
Minge, czego powinniśmy się pozbyć z garderoby, a przynajmniej schować w najbliższym sezonie głęboko w szafie. – Wracają takie kolor y jak żółty, róż, amarant, koralowy, rdzawy, niebieski elektr yczny i hit
najbliższej jesieni - połączenie niebieskiego
dżinsowego z rudym brązem – wyjaśniała
projektantka. – Modne będą buty na koturnie, na słupku, ale pojawi się również wielki „come back” szpilek z ostr ymi noskami.
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Fot. u.studio - Gorajski

W modzie prędzej czy później wszystko
wraca – mówiła projektantka – bo moda jest jak… dziwka. Obśmiewane nie
tak dawno sprane, powycierane dżinsy, dziś wracają do łask i naszych szaf.
Ważne jest – przypominała Ewa Minge – by
nie czerpać z mody bezkr ytycznie, ale wypracować własny styl, modnie się ubierać,
a nie przebierać.

maj - czerwiec 2009

Gościem specjalnym VIII
edycji Weekendu Mody
była Ewa Minge.

W sezonie wiosna-lato 2009 na pewno
supermodny będzie styl lat 60.: włosy w
kitkę, duża biżuteria, spodnie cygaretki,
spódnice bombki, podkreślona talia, słowem seksualność i ultrakobiecość w stylu
Brigitte Bardot.
Monika Łysiak
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Smutek, poezja, muzyka

m o d a

Fot. archiwum

Lista współpracowników
Kronos Quartet jest
imponująca.

Hipnotyczne jak włoskie kino
SMF zainauguruje Jazz Big Band Graz
(25 kwietnia, filharmonia), jedna z najlepszych europejskich orkiestr tworzona przez
17 muzyków. Poruszają się oni w nurcie jazzu.
Ogromny potencjał instrumentalny zespołu
zachwyca dynamiką brzmień i improwizatorską swobodą. Energia i koloryt jazzowej improwizacji, zderzony z hipnotyczną elektroniką daje uderzający efekt.
Kolejny artysta festiwalu to: Nicola Conte Jazz Combo (24 maja, zamek) - kompozytor, gitarzysta, znany również jako DJ i producent, prekursor nowych muzycznych trendów na włoskiej scenie muzycznej. Gwiazda
legendarnej wytwórni „Blue Note” prezentuje nowe oblicze współczesnego włoskiego jazzu, łącząc retro jazz, acid jazz i bossa novę z
brzmieniami elektroniki. Conte czerpie także
z dokonań znakomitości pokroju Ennio Morricone czy Piero Piccioni.
Muzyka drogi i główny bohater
Orchestra Baobab (4 czerwca, zamek) to
zespół o prawie czterdziestoletniej historii,
legenda muzyki afrykańskiej. Muzycy pochodzą z Senegalu, gdzie uznawani są za najważniejszą formację afrykańską. Członkowie zespołu pochodzą z kilku ościennych krajów, ale
gdy spotykają się na scenie lub w studiu, tworzą niezwykle zgrany kolektyw. Stylistycznie
wplatają w narodowe nurty wolof i mandinga
liczne elementy z obszaru Karaibów. Delikatnej muzyce Afryki Zachodniej nadaje to kubańską przebojowość.
Kolejna i naprawdę wielka gwiazda imprezy to Chick Corea (24 czerwca, zamek) wybitny pianista jazzowy i kompozytor stawiany pośród niewielu absolutnych mistrzów
i legend jazzu. Słynny amerykański magazyn
„Downbeat” nazwał go „najbardziej różnorodną i nieprzewidywalną postacią w jazzie”.
Obok Herbie Hancocka i Keitha Jarretta jest
uznawany za najbardziej wpływowego pianistę drugiej połowy XX w.
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Dźwięki z pogranicza USA i Meksyku, które mogłyby stanowić ścieżkę dźwiękową do
filmu drogi, reprezentuje Calexico (7 lipca,
zamek). Jest to jedna z najbardziej niezwykłych amerykańskich formacji ostatnich lat.
Na swoim koncie mają współpracę z Nancy Sinatrą, Charlotte Gainsbourg, a także remiksy
dla Gotan Project, Goldfrapp i Arcade Fire.
Smutek, poezja, podróż kabrioletem przez pustynne trasy pełne kaktusów i żarzącego słońca - to najbliższe skojarzenia, jakie nasuwają
się po wysłuchaniu ich kompozycji.
Requiem dla słuchacza
Na finał festiwalu (9 lipca, zamek) zagra Kronos Quartet - najsłynniejszy, a dla
wielu najlepszy, kwartet smyczkowy świata.
W repertuarze ma obok prekursorów muzyki współczesnej, takich jak Bartok, Szostakowicz oraz współczesnych kompozytorów takich jak Glass, Górecki i Lutosławski, adaptacje muzyki jazzowej i rockowej. Przykładami
tych nietypowych realizacji są dla przykładu
kompozycje Jimmmy’ego Hendriksa. Kwartet
występował także wspólnie z wieloma gwiazdami muzyki popularnej, jazzu i folku, m.in.
Tomem Waitsem, Davidem Bowie i Nelly Furtado. Mają także na koncie muzykę do kultowego filmu Darrena Aronofsky’ego „Requiem dla snu”.
Aneta Dolega

Fot. archiwum

Już w tym miesiącu rusza szósta edycja
Szczecin Music Fest, imprezy, która promuje muzykę etniczną, jazz oraz pochodne obu gatunków, a wszystko z najwyższej
półki. Tegoroczna lista jest bardzo atrakcyjna.
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Gwiazdy SMF 09

Główny bohater festiwalu - Chick Corea
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Dealer Mojsiuk prezentuje

Nowy mercedes klasy E: najwyższy
poziom bezpieczeństwa i komfortu
Nowa klasa E jest następcą
modelu, który sprzedał
się w liczbie 1,3 mln
egzemplarzy.

Nową klasę E odsłoniła
w Szczecinie Klaudia
Ungerman, Miss Polski.

20 marca podczas szczecińskiej imprezy Week&Mody autoryzowany dealer Mojsiuk zaprezentował najnowszy model Mercedes-Benz – nową limuzynę klasy E.
Pokaz rozpoczął się od przedstawienia historii E klasy, która sięga 1946 roku. Film
wzbudził emocje, a niektórzy oglądali go
z łezką w oku, wspominając swojego pierwszego mercedesa. Nowy model odsłoniły Miss
Polski Klaudia Ungerman i III Wicemiss Polski Weronika Bronowicka. Ubrane w eleganckie suknie z kolekcji Ewy Minge podkreśliły
elegancką sylwetkę nowej klasy E. Na koniec
goście obejrzeli film o różnych liniach nowej
limuzyny i dowiedzieli się paru ciekawostek:
np. tego, że nowy sedan klasy E to następca
modeli, które przez lata były najlepiej sprzedającymi się sedanami klasy wyższej na świecie. Tylko jego poprzednik od roku 2002 znalazł aż ponad 1,3 mln nabywców!
Do wyboru do koloru
Paleta silników dostępnych w nowej klasie E obejmuje jednostki 4-, 6- i 8-cylindrowe
o mocach od 136 do 525 KM. Warto zwrócić
uwagę, że średnie spalanie nowych wysokoprężnych silników czterocylindrowych to zaledwie 5,3 l/100 km. Kupując nowy sedan można
wybierać spośród 10 silników i trzech wariantów zawieszenia, dwóch wersji wyposażenia i
designu, 12 kombinacji kół i opon w rozmiarach od 16 do 20 cali, 12 lakierów nadwozia i
6 różnych materiałów wykończenia wnętrza w
5 barwach. W porównaniu z poprzednim modelem wybór wykończeń kabiny zwiększył się
dwukrotnie.

Zachowaj czujność
Mercedesy klasy E stanowią od lat światową awangardę w zakresie bezpieczeństwa.
Nowy sedan kontynuuje tę tradycję. Opracowano dla niego niezwykłe metody monitorowania poziomu czujności kierowcy i ostrzegania go na czas o grożącej senności. To nowy
system Attention Assist - asystent zachowania czujności, który jest na wyposażeniu seryjnym. Opiera się on na czułych sensorach,
które nieprzerwanie monitorują przeszło 70
parametrów. Okazuje się bowiem, że senni
kierowcy robią minimalne błędy w powadzeniu i szybko je korygują w charakterystyczny
sposób. Korekty takie są rozpoznawane przez
czuły sensor kąta skrętu kierownicy.
Maksimum komfortu
W nowej limuzynie Mercedesowi udało się
poprawić, wzorcowy wydawałoby się, komfort
podróżowania, m.in. dzięki sztywniejszemu o
30 proc. szkieletowi nadwozia i nowo opracowanemu układowi jezdnemu, w którym amortyzatory automatycznie dostosowują sposób pracy do sytuacji na drodze. Maksimum
komfortu zapewnią zaś fotele z dwustopniową
funkcją masażu w oparciu, znane użytkownikom klasy S. Co ciekawe, w zależności od kąta skrętu kierownicy, przyspieszenia bocznego
i prędkości auta błyskawicznie reagujące zawory piezoelektryczne zmieniają objętość komór powietrznych w oparciach, by lepiej podpierać w skrętach kierowcę i pasażera.
Firma Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza do swoich salonów, mieszczących się w
Szczecinie przy ul. Pomorskiej 88 oraz w
Starych Bielicach koło Koszalina. Informacje o nowej limuzynie klasy E można
uzyskać także pod numerem 091 48 08 712
bądź 094 34 77 372.
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Ćwierćwiecze doktora Gajdy

Stomatologia światowej klasy

maj - czerwiec 2009

Światowy poziom w Szczecinie
Przy okazji jubileuszu zapytaliśmy Stanisława Gajdę o plany na najbliższe lata. Okazuje się, że wiele zależy od tego, na jakim etapie będzie wtedy stomatologia.
– Za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat liczyć się należy z przełomem w leczeniu pacjentów z ubytkami zębów – prognozuje dr Gajda.
– W wielu ośrodkach prowadzone są badania
nad hodowlą tkanek i wszczepianiem pacjentom zawiązków zębów, tak, żeby wyrastały one
przy wsparciu technik ortodontycznych.
Uważa zresztą że poziom stomatologii
w Szczecinie już dziś dorównuje światowym
standardom. – Mam kontakt z lekarzami ze
Stanów Zjednoczonych i wiem, że nie mamy się
czego wstydzić – tłumaczy.
Szczecin jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, m.in. dzięki wybitnym autorytetom naukowym w stomatologii, takim jak prof. Jańczuk, prof. Banachowa i prof. Lisiecka, którzy
stworzyli podwaliny pod szczecińską stomatologię na Pomorskiej Akademii Medycznej.
To oni przed laty przywozili nowinki i tworzyli podstawy nowoczesnej dydaktyki, jeszcze w
czasach, kiedy wielu z nas trudno było nawet
wyjechać z kraju.
(mab)

Dr Stanisław Gajda:
– Od kilku lat oferujemy
nowoczesną diagnostykę
medyczną.

Klinika na Narutowicza
nie narzeka na brak
pacjentów.

Fot. M. Abkowicz

Większe wymagania, lepszy sprzęt
W międzyczasie nastąpiła rewolucja w materiałach i technikach stomatologicznych. Intensywnie zaczęła rozwijać się protetyka, implantoprotetyka i stomatologia estetyczna.
Widać to po zmianach w wyposażeniu kliniki doktora Gajdy, który znalazł się w grupie
kilkudziesięciu polskich dentystów, którzy są
członkami sekcji polskiej prestiżowej organizacji pn. Akademia Pierre’a Faucharda, dbającej o najwyższe standardy w dziedzinie stomatologii i zrzeszającej najlepsze kliniki.
– Od pięciu lat posiadamy najnowocześniejszą aparaturę do diagnostyki medycznej.
Wszystkie zdjęcia rentgenowskie wykonujemy w
formie cyfrowej – mówi właściciel kliniki przy
ul. Narutowicza. Od ubiegłego roku działa
w niej system tomografii komputerowej najnowszej generacji do zdjęć 3D twarzoczaszki.
System współpracuje ze specjalnym programem komputerowym, który pozwala ocenić
m.in. grubość i gęstość kości, ocenę nerwów
i stawów. Dzięki niemu pacjent może obejrzeć
przed zabiegiem symulację wkręcenia implantów. Urządzenie prezentuje obraz w rozdzielczości 0,125 mm.
– Żaden inny tomograf w Szczecinie nie oferuje takiej dokładności. Poza tym w porównaniu z mniej dokładną tomografią zlecaną w
szpitalach, dawka promieniowania, jaką otrzymuje pacjent, jest tu 15-krotnie mniejsza, a czas
uzyskania obrazu wynosi ok. 8 sekund – mówi
dr Gajda. – Ten ciągły rozwój jest konieczny,
aby spełnić coraz większe wymagania pacjentów dotyczące wyglądu.

– W programach telewizyjnych i kolorowych
czasopismach związanych z urodą zwraca się
uwagę na estetyczny wygląd uzębienia. Stąd dużą popularnością cieszą się zabiegi wybielania
zębów oraz stomatologia estetyczna i protetyka
– wyjaśnia szef kliniki przy ul. Narutowicza.
Fot. M. Abkowicz

Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej obchodził niedawno dr Stanisław Gajda,
właściciel Pierwszej Prywatnej Kliniki
Stomatologicznej w Szczecinie.
W 1982 roku Stanisław Gajda ukończył
studia w Pomorskiej Akademii Medycznej.
Pracę doktorską poświęcił stomatologii estetycznej - jednej z głównych dziedzin swojej obecnej działalności. W marcu 1983 roku
otworzył pierwszy prywatny gabinet, w mieszkaniu przy ul. Odzieżowej. Po kilku latach uruchomił równolegle kolejny, przy ul. Malczewskiego. Na początku lat 90. utworzył działającą do dziś klinikę przy ul. Narutowicza.
– Przez cały czas pracowałem tylko prywatnie, w odróżnieniu od moich kolegów, którzy
zatrudnieni byli w publicznej służbie zdrowia,
a po godzinach dorabiali w prywatnych gabinetach – wspomina Stanisław Gajda.

37

Marian Preiss - artysta ze stali

Marian Preiss udowadnia,
że ze stali można zrobić
prawie wszystko.

W Niemczech
i w Islandii Preiss wraz
ze współpracownikami
tworzy indywidualnie
projektowane balustrady.
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Jednym z najnowszych, i do tego dobrze
widocznych, efektów jego pracy jest oznakowanie szlaku turystycznego w Stargardzie
Szczecińskim w ramach projektu o nazwie
Stargard – Klejnot Pomorza na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. W mieście, przy najważniejszych zabytkowych budowlach stanęły słupki ze znakami kierunkowymi, tablice informacyjne z mapkami i
informacjami w trzech językach o poszczególnych aspektach życia miasta. W wybrukowane chodniki wkomponowane zostały
znaki w kształcie łuków gotyckich. Zleceniodawcą było miasto, które pozyskało na
ten cel środki z Unii Europejskiej.
Ta tematyka nie była obca firmie Mariana Preissa, która zajmuje się renowacją zabytków od lat (ma na koncie m.in. remont
zegara na wieży Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie). Ostatnio angażuje się np. w
restaurację stargardzkiej katedry i jej otoczenia.
Talent i umiejętności artysty ze Stargardu docenia obecnie wielu posiadaczy domów, hoteli i apartamentowców w Polsce i
za granicą - w tym w Niemczech i w Islandii.
Marian Preiss wraz ze współpracownikami tworzy i montuje bowiem indywidualnie
projektowane balustrady na schodach i balkonach. Większość to skomplikowane, ciekawe wzory. Przeważają motywy roślinne,

ale np. w kamienicach klienci chętnie zamawiają także motywy secesyjne lub wymyślone przez nich samych. Zdarzają się też klienci, którzy zamawiają zdobione, kute bramy
do swoich posesji oraz ogrodzenia - również
według indywidualnych projektów.
– Ostatnio robimy też sporo drobiazgów
służących do wyposażenia wnętrz - oprawy
luster, wieszaki i półeczki – mówi Marian
Preiss. – Przychodzą do nas klienci, którzy
nie chcą kupować chińszczyzny ze sklepów,
a chcą mieć coś indywidualnego, oryginalnego.
Niedawno Marian Preiss rozpoczął
współpracę z młodym stargardzkim projektantem i producentem ręcznie robionych
opraw okularowych. Sławomir Nowosad
i firma Mariana Preissa przygotowuje stalowe oprawy. Współpraca z młodszym o pokolenie projektantem układa się dobrze, m.in.
dlatego, że... obaj są absolwentami liceum
plastycznego w Szczecinie. A designerskie
okulary ze Stargardu sprzedają się na całym
świecie - od Europy Zachodniej przez Japonię po Stany Zjednoczone.
(mab)

Fot. archiwum

Fot. archiwum

Marian Preiss, znany czytelnikom „Świata Biznesu” m.in. jako autor statuetek Perły Biznesu, przyznawanych przez nasz magazyn najlepszym firmom i menedżerom województwa, udowadnia, że ze stali można
zrobić prawie wszystko.

Fot. archiwum
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Ze Stargardu na europejskie salony

Jednym z najnowszych efektów pracy artysty
jest oznakowanie szlaku turystycznego
w Stargardzie Szczecińskim

maj - czerwiec 2009

Restauracja Zamkowa jest jednym z bardziej prestiżowych lokali
gastronomicznych w Szczecinie. Przez ponad 15 lat funkcjonowania
wciąż udoskonala jakość oferowanych usług, by zachować najbardziej
wymagających klientów. Niepowtarzalny klimat, profesjonalna obsługa oraz
indywidualne podejście do klienta sprzyja celebrowaniu nie tylko rodzinnych
uroczystości, ale także spotkań towarzyskich i biznesowych.
Organizujemy imprezy ie tylko w salach naszej Restauracji, ale także w domu,
ogrodzie, wynajętej sali oraz w każdym wskazanym przez gości miejscu.
Potrawy przygotowane według własnej receptury, inspirowane tradycyjną
polską kuchnią, zaspokoją nawet najbardziej wyraﬁnowane podniebienia
konsumentów. Oryginalne i niepowtarzalne wnętrze Winiarni przy blasku
świec i lampce dobrego wina pozwoli zapomnieć o codzienności.
Serdecznie zapraszamy.
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