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Od podziemnych labiryntów po nowoczesne rozwiązania informatyczne
- spektrum produktów i firm nagrodzonych w Konkursie Gospodarczym
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego było bardzo szerokie.

„Tryton” za kołem polarnym

s. 10

„Perły Biznesu” po raz piąty

s. 11

Euro-Trans 2008

s. 14

Rozmowa z Marią Ślusarczyk, prezesem zarządu Zakładu Usług Żeglugowych w Szczecinie.
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Redakcja „Świata Biznesu” po raz piąty zamierza przyznać coroczne wyróżnienia pod nazwą „Perły Biznesu” w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze 2008 i Osobowość Biznesu 2008.
O liberalizacji rynku transportowego i związanych z nią problemach rozmawiali uczestnicy 8. Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans.

Będą uczyć berlińczyków
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu będzie kształcić mieszkańców Berlina. To już pewne. Uczelnia otworzyła zamiejscowy Wydział Doradztwa
Finansowego i Zarządzania ZPSB w stolicy Niemiec.

Biznesowe targowanie

s. 15

Targi firm i instytucji kierujących ofertę do biznesu odbyły się w październiku w halach MTS w Szczecinie.

Targi w ciekawych czasach
Ofertę biur nieruchomości, deweloperów i banków proponujących kredyty hipoteczne poznali odwiedzający październikowe Zachodniopomorskie
Targi Nieruchomości i Inwestycji, zorganizowane przez M-Expo.

Tydzień Przedsiębiorczości

s. 16

Tydzień Przedsiębiorczości rozpoczyna się 17 listopada.

Czy warto być przedsiębiorczym?

Narodowy Bank Polski zamierza propagować przedsiębiorczość organizując debaty pt. „Stąd do sukcesu”.

Transgraniczna logika

s. 18

Wszystko o ścianie

s. 20

Czy powstanie Tarnowo Podgórne Bis ?

s. 22

Rozmowa z Leszkiem Guździołem, starostą polickim, o atutach gospodarczych powiatu, inwestycjach i unijnych pieniądzach.
Targi Wszystko dla Domu.

Rozmowa z Józefem Żukowskim, wójtem gminy Kołbaskowa.

Inspirująca zima

Weekend Mody odbędzie się w piątek 21 listopada.

Jak rozpoznać dyktatora?

s. 24

Na przekór Wojciecha Olejniczaka.

Co z tym kryzysem…

Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego.

Magiczna moc kryzysów

s. 25

„Świat Biznesu” z telewizora
Naprawdę jaka(i) jesteś?

s. 26

Karuzela kadrowa
Serwis pod znakiem gwiazdy

s. 27
s. 28

Biznes bez iluzji Anety Zelek.

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Sylwia Majewska,
trener biznesu, właścicielka „Profi Biznes Group” i Zbigniew Chojnowski,
prezes „Domar” Sp. z o.o.

Jeden z większych w Polsce kompleksów serwisowych samochodów ciężarowych Mercedes-Benz otworzyła firma Mojsiuk.
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Hosting: AZ.pl

cocktail
biznesowy

Członek Północnej Izby Gospodarczej

21

Global Connect.

Międzynarodowe Targi Szczecińskie 20

Marszałek rozdał nagrody

felieton

11

ul. Cukrowa 45-5
71-004 Szczecin
tel. 091/8854804
fax 091/8854803

s. 32

Członkowie klubu golfowego Binowo Park podsumowali sezon podczas
dwudniowego turnieju Chrysler Finał Ligi Klubowej 2008.

Zawodowcy w Binowie
Sekstet doskonały

s. 34

Take 6 w Szczecinie.
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5 Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
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Dyskusja redakcyjna o kryzysie na rynkach finansowych. Czy Polsce grozi
załamanie gospodarcze?
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Jazda po bandzie

forum rozmowa
numeru

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

No i się porobiło! Największy kryzys finansowy po II wojnie światowej, często określany jako finansowe tsunami, dał się we znaki wielu renomowanym instytucjom finansowym na całym świecie. O jego przyczynach
i skutkach na przyszłość rozmawiają na naszych łamach, w ramach dyskusji redakcyjnej, znany szczeciński finansista, wysokiej
klasy menedżer obracający się na światowych rynkach i doradca finansowy. O kryzysie w tonacji nieco łagodzącej wypowiada się
też, w swym stałym felietonie gospodarczym,
prof. Aneta Zelek.
- Kryzys uczy pokory. Kryzys jest również
szansą. Z każdej sytuacji trzeba wyciągać pozytywne wnioski – uważa prof. Stanisław Flejterski.
- Uwierzmy w magiczną moc kryzysów! Uwierzmy w stare przysłowie: „co cię nie zabije, to cię
wzmocni” – pociesza prof. Aneta Zelek.
Nie samym jednak kryzysem żyliśmy
w ostatnich miesiącach. Dlatego zapraszamy
do przeczytania rozmowy z panią Anną Wypych-Namiotko, podsekretarzem stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, o świadomości morskiej Polaków. Namawiamy także do sięgnięcia po wywiad z Marią
Ślusarczyk, panią prezes Zakładu Usług Żeglugowych, która zupełnie dobrze sobie radzi
na morskich szlakach, sięgających w przypadku holowników ZUŻ aż po koło polarne.
Włodzimierz Abkowicz

Akademia Morska w Szczecinie

s. 4

W dwa ognie zagraliśmy z Anną Wypych-Namiotko, podsekretarzem stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury.

Szanowni
Czytelnicy!

Adamus HT

W numerze
Marynarz z szarymi komórkami

region
i gospodarka

Od wydawcy

Marynarz z szarymi komórkami
„Świat Biznesu” rozmawia z Anną Wypych-Namiotko, podsekretarzem stanu ds. gospodarki morskiej
w Ministerstwie Infrastruktury

Fot. Michał Abkowicz

r o z m o w a

n u m e r u

W dwa ognie

Anna
Wypych-Namiotko:
Chciałabym dopiąć
w resorcie koordynację
wszystkich inwestycji
zapewniających
kolejowy, drogowy
i rzeczny dostęp do
portów od strony
lądu. Chcęstworzyć
w Polsce Europejskie
Centrum Edukacji
Morskiej.
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- Przed dwoma laty menedżerowie branży morskiej chwalili na naszych łamach
ówczesny rząd za reaktywowanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Tymczasem
w rządzie premiera Tuska nie ma miejsca
na resort morski. Zarządzanie sprawami
morskimi znalazło się na szczeblu podsekretarza stanu...
- W całej Europie sprawy związane z transportem i łącznością zintegrowane są w jednym ministerstwie. Wyjątkiem jest tylko Grecja, gdzie resort funkcjonuje z racji bogatej tradycji. W Grecji biznes morski jest najsilniejszy
w Europie.
Myślę, że w rządzie Donalda Tuska bardzo dobrze układa się współpraca międzyresortowa. Nie ma więc sensu tworzenia małego
resortu, zajmującego się wyłącznie sprawami
morskimi.
- Czy hasło rodem z II RP „Morze żywi, morze bogaci” jest nadal aktualne?
Spójrzmy na Pomorze Zachodnie: wydłuża
się w czasie budowa gazoportu...
- ... Jeśli chodzi o gazoport, to nie widzę
opóźnień. Gazoport może funkcjonować tylko i wyłącznie w duecie z portem zewnętrznym
w Świnoujściu. Mój resort odpowiada właśnie
za tę część projektu, czyli za zbudowanie falochronu. Jeśli chodzi o nasz projekt, mieścimy
się w harmonogramie.
- No dobrze, ale jest jeszcze stocznia,
która boryka się z olbrzymimi problemami, kulejące rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie.
- Stocznie w Polsce mają szansę się utrzymać. Mam nadzieję, że nasze możliwości, potencjał, inżynierowie nie zostaną zmarnowane.
Z pewnymi problemami boryka się także rybołówstwo, które leży w zakresie kompetencji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uważam, że sposób prowadzenia negocjacji przez
ministra Kazimierza Plocke z Komisją Europejską jest skuteczny. Myślę, że w niedalekiej przyszłości nasi rybacy odczują pozytywne
skutki tych rozmów.
Powoli, ale systematycznie zwiększa się też
potencjał połowów dalekomorskich. Aktualnie na światowych akwenach łowią cztery nasze statki. Zasoby ryb na świecie od kilku lat
maleją. Ograniczenie połowów nie dotyczy
więc tylko polskiej floty rybackiej i dlatego nigdy już nie powrócimy do czasów świetności
naszej floty dalekomorskiej.
- Kiedy Szczecin stanie się portem macierzystym dla polskich statków? Kiedy
uprawianie żeglugi pod polską banderą
będzie opłacalne?

- Stanie się to dopiero wtedy, gdy ministerstwo opracuje projekt ustawy o pracy na polskich statkach, a Bruksela pozytywnie zweryfikuje naszą ustawę o podatku tonażowym.
Wówczas rejestrowanie statków pod naszą
banderą stanie się opłacalne.
- Kiedy do tego dojdzie?
- Mimo, że obrady zespołu trójstronnego
ds. żeglugi i rybołówstwa prowadzone są od
kilku lat, to wciąż nie mogą się zakończyć porozumieniem. Prace legislacyjne nad ustawą
o pracy na polskich statkach to z jednej strony
sprawa relacji pracowników z pracodawcami,
z drugiej - zaś mechanizmy podatkowe i system
ubezpieczeń dla marynarzy.
Musimy pamiętać także o przepisach,
jakie obowiązują w Unii Europejskiej i zgodnie z nimi tworzyć nasze prawo. Jeśli ratyfikujemy unijną konwencję pracy z 2006 roku, da
ona nam - wypisz wymaluj - to, co powinno się
znaleźć w naszej ustawie o pracy na statkach.
- A jak jest teraz w innych krajach europejskich, jeśli chodzi o obce bandery.
- Sytuacja wróciła do normalności, ponieważ podatki tonażowe i przepisy dotyczące
marynarzy pozwoliły państwom europejskim
stworzyć atrakcyjne warunki ekonomiczne.
Armator zamiast kombinować przeflagowywanie statku, woli wrócić pod banderę narodową.
Powroty te obserwujemy zwłaszcza w żegludze
liniowej.
- W jakich krajach takie powroty się odbywają?
- W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że pod
polską banderą pływa statek holenderskiego
armatora. Holender, który dotąd pływał pod
tanią banderą Panamy, przeflagował się na
czas czarteru pod polską flagę. Zrobił to tylko po to, by móc wozić ładunki z Hiszpanii do
Wielkiej Brytanii.
- Kolejny problem, który dręczy naszą
flotę, to brak niższej kadry oficerskiej.
Czyżbyśmy się szykowali do zatrudniania
Chińczyków?
- To jest oczywiście trudne zagadnienie.
Państwa europejskie już dawno przełamały
narodowy charakter własnej floty, ponieważ
borykały się z tym samym problemem. W tej
chwili zawód marynarza staje się nieatrakcyjny finansowo.
Zmienia się też koniunktura w zawodzie
marynarza. Europejski armator, który kupuje statek o wysokim standardzie technologicznym, chce zatrudniać na nim marynarzy, którzy mają nie tylko przygotowanie morskie, ale
mają także pojęcie o informatyce i robotyce.
Armatorzy szukają więc najlepiej wykształco-
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Armatorzy coraz częściej fundują stypendia dla studentów. Chcą mieć bowiem najlepsze kadry.
- Co pani minister zamierza pozostawić
po sobie, po zakończeniu kadencji?
- Sprawną pod względem zarządzania i funkcjonowania oraz zadowoloną, dumną z tego, co
robi administrację morską. Chciałabym dopiąć
w resorcie koordynację wszystkich inwestycji zapewniających kolejowy, drogowy i rzeczny dostęp do portów od strony lądu. Wreszcie
- i tu się powtórzę - chcę stworzyć w Polsce Europejskie Centrum Edukacji Morskiej.
- Na zakończenie, pytanie osobiste. Wiemy o tym, że interesuje się pani tańcem
i muzyką. Czy teraz znajduje pani czas na
swoje hobby?
- Uwielbiam jeszcze podróże i gotowanie.
Zwiedziłam świat jako marynarz. Jestem matką
dwóch córek, które jeszcze są młode i mamusia
przydaje się im od czasu do czasu. Od poniedziałku do piątku jestem w Warszawie. Z rodziną kontaktuję się w weekendy i na co dzień
przez telefon. Po powrocie do domu staram się
gotować obiady. Jeśli chodzi o inne przyjemności, to znajduję czas na odrobinę rekreacji.
Czasami staram się pójść z dziećmi na basen,
a jeśli chodzi o tańce, to, niestety, nie znajduję
na nie wystarczająco dużo czasu. Czasem zaliczę jakiś koncert muzyczny, najczęściej przy
okazji oficjalnych uroczystości.
- Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Włodzimierz Abkowicz
i Magdalena Szczepkowska

Fot. Michał Abkowicz

nych kadr, absolwentów akademii morskich
i szkół ponadmaturalnych o charakterze zawodowym.
Armatorzy europejscy chętnie zatrudniają
wykształconych marynarzy z krajów o niższych
kosztach utrzymania, kierując się interesem
ekonomicznym. Taka tendencja dotrze do Polski. Może się więc okazać, że polscy armatorzy
też będą szukać marynarzy, którym wystarczy
zapłacić miesięcznie tysiąc dolarów.
- W dziedzinie kształcenia marynarzy
mamy spore zasługi.
- Utrzymaliśmy w Polsce strukturę najlepszych w Europie akademii, morskich szkół pomaturalnych i średnich oraz kursów dokształcających. Myślę, że będziemy budowali swoją pozycję w Europie chcąc uzyskać wsparcie
w postaci nowoczesnego sprzętu i oprogramowania dydaktycznego. Zamierzamy utworzyć
w Polsce Europejskie Centrum Szkolnictwa
Morskiego. Poza tym, w Szczecinie rozbudowujemy znakomity ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego. Jest więc, czym się pochwalić.
W lutym bieżącego roku „zwodowaliśmy”
ogólnopolskie porozumienie instytucji działających w branży gospodarki morskiej - „Partnerstwo dla morza”. Porozumieniu przewodzi
Akademia Morska w Szczecinie. Celem działania Partnerstwa jest budowanie świadomości morskiej Polaków i pozytywnego wizerunku zawodu marynarza, zwiększenie liczby Polaków zainteresowanych podjęciem pracy na
morzu. Chcemy wypracować najnowsze możliwości promocji dla edukacji morskiej, nie wykluczając z tego uczelni technicznych. Program
cieszy się dużym zainteresowaniem.
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Jazda po bandzie
Kiedy banki wstrzymują oddech, a indeksy giełdowe lecą w dół, robi się bardzo nerwowo. Ostatnie
tygodnie niejedną osobę mogły przyprawić o zawał serca. Analitycy finansowi na całym świecie zachodzą
w głowę, co się stało na rynkach finansowych. Pojawiają się pytania: Jak będzie wyglądała gospodarka za kilka miesięcy? Czy Polsce grozi załamanie gospodarcze? I jak w końcu ogólnoświatowy kryzys
finansowy odbija się na kondycji biznesu. Zaproszenie do dyskusji na temat kryzysu w świecie finansów przyjęli: prof. Stanisław Flejterski, finansista, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szymon Kozioł, doradca firmy Expander i Paweł Szynkaruk, dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej. Redakcję
reprezentowali Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.
Spotkanie dyskusyjne przeprowadziliśmy w połowie października w gościnnych wnętrzach winiarni
Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Fot. Michał Abkowicz

f o r u m

Dyskusja redakcyjna

Paweł Szynkaruk:
W ciągu ostatnich
4 tygodni nastąpiło
gwałtowne załamanie
rynków przewozowych
w żegludze. Mocno spadły
indeksy frachtowe. Ma to
prosty związek z sytuacją
finansową gestorów
ładunków, którym banki
zamroziły kredytowanie.
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- Zanim zastanowimy się, czy Polsce
grozi załamanie gospodarcze, przypomnijmy, od czego ten kryzys się zaczął.
Stanisław Flejterski: - Pierwsze symptomy kryzysu pojawiły się w sierpniu 2007 r.
A więc kryzys trwa już ponad rok. Dziś mamy
do czynienia z kryzysem giełdowym, kryzysem
bankowym i kryzysem finansowym. Wchodzi
również w rachubę: kryzys gospodarczy, kryzys systemowy i w końcu kryzys doktrynalny.
Co więc jest z tym kapitalizmem?
Pojawiły się nawet takie opinie, że jest to
największy kryzys za naszego życia. Z całą
pewnością jest to największy kryzys finansowy
po II wojnie światowej. Tu i ówdzie pojawiły
się takie określenia jak finansowe tsunami, katastrofa, krach.
- A gdzie leżą przyczyny?
Stanisław Flejterski: - Tym razem za kryzys trzeba obwinić Stany Zjednoczone. Kto
jest winny? Wymienia się głównie trzy grupy
winnych. Po pierwsze - amerykańska administracja kończącego urzędowanie George’a Busha, która wydała miliardy dolarów na prowadzenie wojen i walkę z terroryzmem. Po drugie
– amerykański Bank Centralny FED, z Alanem
Greenspanem na czele, który przez wiele lat
prowadził politykę taniego i łatwo dostępnego
pieniądza. Po trzecie – amerykańcy bankowcy, instytucje finansowe i finansiści, z bankami
inwestycyjnymi na czele. Amerykanom zarzuca się dziś zachłanność, chciwość, życie na
kredyt, czyli życie ponad stan. W tym miejscu
trzeba obwinić przede wszystkim kredytodawców ogarniętych zachłannością w zdobywaniu
zysku. Z kolei kredytobiorcy, mówiąc kolokwialnie, jak dawali, to brali. Obie strony przeceniły możliwości spłaty kredytów. Słowem,
Amerykanie pojechali po bandzie!
Nie wiemy dziś, jak i kiedy zakończy się
ten kryzys. Pewne jest tylko to, że nic nie będzie już takie jak dotąd. Zmieni się polityka
finansowa, polityka banków i podejście klientów. Już dziś obserwujemy gwałtowny spadek
poziomu zaufania do instytucji finansowych.
Stajemy się ostrożniejsi. Dwa razy się zastanowimy, zanim zainwestujemy, zanim ulokujemy
nasze pieniądze i zanim pożyczymy.

- W Ameryce i Europie państwa ratują
banki. Czy to oznacza, że wracamy do idei
państwa opiekuńczego?
Szymon Kozioł: - Jeśli już mówimy o roli państwa, to cofnijmy się w czasie. Interwencjonizm państwa na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych był jedną z pośrednich przyczyn aktualnego kryzysu.
Praktycznie każdy Amerykanin mógł otrzymać kredyt. Nie działały bowiem czynniki
rynkowe, ponieważ zostały powołane sztuczne instytucje, które poręczały i gwarantowały
te kredyty. Sprawiło to, że banki nie widziały
niebezpieczeństwa w udzielaniu kredytów na
prawo i lewo. Kredyty często otrzymywali ludzie, którzy nie mieli szans ich spłaty. Dołóżmy jeszcze do tego czterokrotne podwyżki stóp
procentowych, jakie miały miejsce od 2004
roku w Stanach Zjednoczonych. Do tego doszła jeszcze chciwość, zarabianie na obligacjach, zabezpieczonych tymi kredytami, które
w pewnym momencie stały się bez pokrycia.
Uważam, że jeśli dziś interwencjonizm się
pojawia, to tylko po to, by uspokoić nastroje
społeczne. Mam kontakt z klientami. Jeśli oni
słyszą, że państwo chce gwarantować bezpieczeństwo ich finansów, prowadzi to do uspokojenia nastrojów społecznych.
- Dyrektor Paweł Szynkaruk kieruje firmą, która działa na rynkach światowych.
Ciekawi nas pana pogląd na skutki kryzysu finansowego.
Paweł Szynkaruk: - Zgadzam się z opinią,
że jedną z przyczyn kryzysu była niepohamowana chęć zysku. To ona doprowadziła do tego, że kredyty były udzielane niemal wszystkim.
Sprzyjały temu systemy płac w działach sprzedaży produktów w bankach. Ruchoma część
pensji była nieproporcjonalnie duża w porównaniu do wynagrodzenia podstawowego. Cały
system był więc nastawiony na jak największą
liczbę kredytów. W Stanach Zjednoczonych
żartowano, że badanie zdolności kredytowej
polega na zmierzeniu pulsu. Jeśli klient daje
oznaki życia, to kredyt może być przyznany.
W Polsce ta niekontrolowana chęć przyznawania kredytów nie była taka duża, choć
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teriów przyznawania kredytów. Banki bardziej
wnikliwie oceniają zdolność klienta do spłaty
kredytu, również ze względu na to, że nie mają dużej liczby depozytów. Nie mają więc z czego pożyczać pieniędzy. Dochodzi do takich sytuacji, że nie tylko odrzucają wnioski o kredyty hipoteczne, ale wręcz anulują wydane już
decyzje kredytowe. Wiele banków nie chce już
kredytować 100 proc. wartości nieruchomości
i żądają sporego wkładu własnego.
- Jak więc ma postąpić przeciętny przedsiębiorca czy też przeciętny Kowalski,
który chce wziąć kredyt? Co ma zrobić
z wolnymi środkami: inwestować, chować
w skarpetę, kupić złoto?
Stanisław Flejterski: - Podzielam zdanie
większości bankowców, że fundamenty polskiej gospodarki są relatywnie silne. Natomiast
zawirowania były, są i będą. Jak się ma zachować bank? Będzie bardziej ostrożny, będzie
ważyć ryzyko. Może to i bankowcom, i klientom wyjść na zdrowie.
Z całą pewnością dojdzie do spowolnienia
gospodarczego. Odpowiem, bez cienia żartu,
na pytanie: Kiedy będzie lepiej? Lepiej już było. Mieliśmy znakomite dla polskiej gospodarki lata 2005-2007. Szkoda, że w tym okresie nie
podjęto próby reform. Teraz idą trudniejsze
czasy: trudniejszy dostęp do pieniądza, droższy pieniądz.
Uważam, że w każdej sytuacji można pomnażać dochody i pozyskiwać środki pieniężne. Na pewno trzeba jednak odejść od najbardziej ryzykownych instrumentów finansowych.
Z ostrożnością trzeba podchodzić do inwestycji na giełdzie papierów wartościowych i New
Connect. Nastąpi powrót do relatywnie bezpiecznych instrumentów finansowych, takich
jak: obligacje skarbowe, złoto, nieruchomości,
a może nawet dzieła sztuki.
Po tym, jak tysiące Polaków straciło swoje
pieniądze ulokowane w funduszach inwestycyjnych, uzasadnione jest pytanie: trzymać, kupować czy sprzedawać? Cudownych recept nie
ma. Trzeba być bardzo uważnym i orientować
się w zmieniającej się rzeczywistości.
- Czy to oznacza, że odradzacie prof. Lubińskiemu wejście ze swoją firmą na rynek New Connect, zaś producentowi gładzi
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i u nas nastąpiło rozluźnienie i przyznawano
kredyty relatywnie łatwo.
Mówiliśmy o setkach miliardów, które
w ostatnich tygodniach zostały wpompowane
w system. Ale co to jest przy wydatkach administracji amerykańskiej na wojny w Iraku
i Afganistanie? Ta interwencja państwa była
potrzebna. Można pół żartem, pół serio - po
tym, co się wydarzyło - powiedzieć: kapitalizm
- tak, wypaczenia - nie.
Muszę przyznać, że to, co wydarzyło się na
rynkach finansowych, pasuje do tego, w imię
czego protestowali antyglobaliści. Okazało się,
że globalizacja ma jednak swoje złe oblicza.
Jeszcze nie tak dawno Europa z daleka patrzyła na Amerykę. Kryzys udowodnił, że wszyscy
jesteśmy połączeni.
Teraz wiele będzie zależało od kwestii doktrynalnej. Amerykanie swego czasu postawili
bardzo mocno na rozwój gospodarczy poprzez
wzrost konsumpcji wewnętrznej. Popyt nakręcał rozwój gospodarczy. Powstaje pytanie, czy
ta doktryna nie wymaga weryfikacji?
- Wróćmy do realiów krajowych.
Czy Polsce grozi załamanie gospodarcze?
Paweł Szynkaruk: - Raczej nie. Odczujemy jednak skutki światowego kryzysu. Zacznę
od spraw globalnych. W ciągu ostatnich 4 tygodni nastąpiło gwałtowne załamanie rynków
przewozowych w żegludze. Mocno spadły indeksy frachtowe. Ma to prosty związek z sytuacją finansową gestorów ładunków, którym
banki zamroziły kredytowanie. Wskutek tego
liczba produktów na rynku żeglugowym gwałtownie zmalała.
Również obawy poszczególnych konsumentów przełożyły się na zmniejszenie produkcji.
W Polsce np. Opel zamknął fabrykę na dwa tygodnie, co oznaczało zmniejszenie produkcji
o około 10 tys. samochodów. To spowodowało zmniejszenie zużycia stali o 10 tys. ton, co
z kolei przełożyło się na obniżenie podaży rudy
żelaza o 20 tys. ton i mniejsze ilości węgla, który jest potrzebny do wyprodukowania stali dla
samochodów. Inny przykład, Ukraina zawiesiła działalność połowy swoich stalowni.
Wróćmy na rynek polski. Nie jesteśmy samotną wyspą i dlatego spowolnienie gospodarcze na świecie przełoży się na nas. W ostatnich latach ważnym motorem napędowym były środki, waluty obce, które były przysyłane
przez naszych rodaków pracujących za granicą. To one generowały w dużym stopniu popyt
wewnętrzny w Polsce. W wyniku kryzysu sytuacja gwałtownie się zmieni. Pracy za granicą
będzie coraz mniej, co przełoży się negatywnie
na nasz rynek wewnętrzny.
Również konsument indywidualny oglądając w telewizji informacje o kryzysie światowym wstrzyma się z zakupem nowego mieszkania czy nawet lodówki. A to się przełoży na
spowolnienie gospodarcze i dużo wolniejsze
dochodzenie średniej pensji polskiej do średniej pensji europejskiej.
W Polsce wzrost gospodarczy wynosi
5-6 proc. Niestety, schłodzenie gospodarki będzie dla nas nieszczęśliwe, bo znacznie wydłuży okres dochodzenia Polski do wysoko rozwiniętych krajów „starej Unii”.
Szymon Kozioł: - W sektorze finansowym
da się już odczuć podnoszenie przez banki
marży kredytowych oraz silne zaostrzenie kry-

Stanisław Flejterski:
Odpowiem, bez cienia
żartu, na pytanie: Kiedy
będzie lepiej? Lepiej już
było. Mieliśmy znakomite
dla polskiej gospodarki
lata 2005-2007. Szkoda,
że w tym okresie nie
podjęto próby reform.
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Szymon Kozioł:
Dla przedsiębiorców
najważniejsze jest
budowanie solidnych
podstaw biznesu. Wówczas
negatywne emocje
i zachowania na rynku
mają mniejsze znaczenie
dla kondycji danej firmy.
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z firmy Megaron debiutu na dużej giełdzie?
Szymon Kozioł: - Jest to trudne pytanie,
ponieważ to, co się ostatnio dzieje na rynkach,
nie ma przesłanek fundamentalnych. Giełdą
rządzą emocje i zachowuje się ona w sposób
nieracjonalny. Bardzo trudno jest przewidzieć,
co będzie z debiutami giełdowymi. U nas często decyduje instynkt stadny. Kiedy akcje
2-3 lata temu rosły i były bardzo często przewartościowane, ludzie kupowali je na zasadzie:
inni zarabiają, zarobię i ja. Podobnie zakładają, że jeśli mają stracić, to razem z innymi.
Dla przedsiębiorców najważniejsze jest budowanie solidnych podstaw biznesu. Wówczas
negatywne emocje i zachowania na rynku mają
mniejsze znaczenie dla kondycji danej firmy.
Paweł Szynkaruk: - Wyznaję zasadę, że
budżet przedsiębiorstwa to jest multiplikowany budżet domowy. Może to jest stara doktryna, a ja jestem za mało nowoczesny. Uważam, że nowoczesne instrumenty finansowe,
z tzw. derywatami na czele, w znacznej mierze
doprowadziły do kryzysu finansów. To nie są
błędy kapitalizmu, tylko oderwanie od podstawowych praw i reguł kapitalizmu. Nie można
podejmować działań oderwanych od rzeczywistości i możliwości ekonomicznych. Nie można brać kredytu, jeśli nie ma się wkładu własnego.
Mówię to z perspektywy głębokiego doświadczenia, bo to, co przeżyliśmy w PŻM
w latach 1997-2003, to był permanentny stan
przedzawałowy. A głównym powodem tam-

tego stanu były nadmierne inwestycje, które
omal nie przewróciły przedsiębiorstwa.
Przez ostatnie cztery lata byliśmy światkami boomu w naszej branży, niespotykanego
w historii, który nie miał podstaw logicznych.
Bo nagle cena przewozu tony fosfatów skoczyła z 12 dolarów do 50, choć nie było ku temu racjonalnych przesłanek. Powstała również
możliwość kredytowania inwestycji. Wskutek
tego mogliśmy zamówić w stoczniach o wiele
więcej statków niż potrzebowaliśmy. Założyliśmy jednak, że musi być znaczący wkład własny, co obniża koszty spłaty kredytów. Przygotowaliśmy się więc w ten sposób na ciężkie czasy. Założyliśmy bowiem, że strzałka nie zawsze
będzie szła w górę.
Stanisław Flejterski: - Notabene nabywcy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych też uwierzyli, że jest to samograj.
Kupowali fundusze, tak jakby to były bezpieczne
lokaty bankowe. I - niestety - stracili na tym.
Powiem na zakończenie, że kryzys uczy pokory. Kryzys jest również szansą. Z każdej sytuacji trzeba wyciągać pozytywne wnioski.
Jeśli tyle miliardów przeznacza się na pomoc
dla sektora finansowego, to cóż będą znaczyć
miliony dla polskich stoczni. Prawdopodobnie więc na fali tego kryzysu przetrwają stocznie. Ponadto uważam, że sieć bezpieczeństwa
instytucji finansowych w Polsce jest niezła.
Większość banków w Polsce nie inwestowała
bowiem w toksyczne amerykańskie papiery.
- Dziękujemy za rozmowę.
Fot. Michał Abkowicz
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Konkurs Gospodarczy

Marszałek rozdał nagrody

morskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych. W tej samej kategorii nagrodzona została również Fundacja Innowacji
i Przedsiębiorczości w Koszalinie.
Podczas gali uhonorowani zostali także laureaci Zachodniopomorskich Nobli. Nagrody
otrzymali: dr Ewa Borowiak-Paleń z Politechniki Szczecińskiej (zajmuje się problematyką nanomateriałów węglowych), dr hab. Cezary Cybulski (genetyk z Pomorskiej Akademii
Medycznej), prof. Marek Jasiński (kompozytor), prof. Marek W. Kmieć (naukowiec
z Akademii Rolniczej w Szczecinie) oraz zespół koszalińskich naukowców w składzie:
Piotr Myśliński, mgr Adam Gilewicz, mgr
Zbigniew Kukliński (opracowali i wdrożyli
technologię próżniowo-plazmową wytwarzania narzędzi do obróbki drewna, o podwyższonej odporności mechanicznej).
Gala zakończyła się jazzująco koncertem
Jolanty Szczepaniak. Po części oficjalnej marszałek podjął gości na bankiecie w foyer opery.
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Od podziemnych labiryntów po nowoczesne rozwiązania informatyczne - spektrum produktów i firm nagrodzonych
w Konkursie Gospodarczym Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego było bardzo szerokie. Laureatów poznaliśmy
30 października br. w szczecińskiej Operze
na Zamku, podczas uroczystej gali.
W kategorii Produkt Roku nagrodę otrzymała szczecińska firma BTC za system
e-Audytor. Jest to autorski projekt spółki, który służy do zarządzania strukturą IT. System
opracowali szczecińscy informatycy. Nagrodę wręczył marszałek Władysław Husejko,
który podczas gali podkreślał, że zarząd województwa zachodniopomorskiego troszczy się
o przedsiębiorców.
- Pierwsze trzy konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego są skierowane do
małych i średnich przedsiębiorstw - przypominał Władysław Husejko.
Z tytułem Firmy Roku powrócił z gali reprezentant przedsiębiorstwa spedycyjnego
ENTERPRISE z Reptowa. Z kolei za najlepszy Produkt Turystyczny kapituła konkursu, której przewodniczył marszałek, uznała
Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne. Projekt ma na celu wykorzystanie jednej
z największych atrakcji turystycznych stolicy
Pomorza Zachodniego - magicznych przejść
skrytych pod ziemią. Projekt już cieszy się zainteresowaniem.
- Turyści zaglądają do nas. Współpracujemy
z Teatrem Współczesnym - mówił Andrzej Fader, współpomysłodawca tras.
W bunkrze pod Dworcem Centralnym widzowie mieli okazję obejrzeć spektakl „Eine
Kleine” na podstawie książki Artura D. Liskowackiego. - Mogliśmy w ten sposób dotknąć historii - podkreślał Fader.
O ile w poprzednich kategoriach nominowanych było kilkoro, o tyle w kategorii Inwestor Roku w gronie tym znalazła się tylko jedna firma - szczeciński Espol, firma świadcząca
usługi telekomunikacyjne. Kapituła nie przyznała nagrody głównej. Czyżby w liczącym blisko 1 milion 700 tys. mieszkańców województwie nie było firmy zasługującej na to miano?
Może przyszły rok będzie łaskawszy dla inwestorów na Pomorzu Zachodnim.
Kapituła konkursu przyznała także Wyróżnienie Specjalne dla programu „Na start”
stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. W ramach projektu powstały
mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka. Animatorem
Regionalnej Przedsiębiorczości 2008 został
Adam Badach, prezes zarządu Zachodniopo-

Za najlepszy Produkt
Turystyczny kapituła
konkursu uznała
Szczecińskie Podziemne
Trasy Turystyczne.
Nagrodę odebrała Anna
Fader (pierwsza z lewej),
współautorka projektu.

Animatorem Regionalnej
Przedsiębiorczości 2008
został prezes zarządu
Zachodniopomorskiego
Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych
Adam Badach (w środku).
W tej samej kategorii
nagrodzona została
również Fundacja
Innowacji
i Przedsiębiorczości
w Koszalinie.
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„Tryton” za kołem polarnym
„Świat Biznesu” rozmawia z Marią Ślusarczyk, prezes zarządu Zakładu Usług Żeglugowych w Szczecinie

Fot. archiwum
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ZUŻ: Pełnomorskie holowania

Maria Ślusarczyk:
Od wiosny br. nasze
holowniki są obecne nie
tylko na Bałtyku
i Morzu Północnym, ale
także zapuszczają się
na atlantyckie wybrzeża
Francji, Hiszpanii
i Portugalii. Wypuszczamy
się nawet poza krąg
polarny czyli do portu
w Archangielsku na Morzu
Białym, gdzie odbieramy
kadłub statku, który
przeholujemy do
stoczni norweskiej
na wyposażenie.
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- Gdy rozmawialiśmy półtora roku temu, wyrażała pani zadowolenie ze współpracy ze szwedzkim armatorem barek
pełnomorskich MP bolagen, który objął
45 proc. udziału w kierowanej przez panią prezes spółce. I to się nie zmieniło.
Głośno jednak jest o waszej ofensywie na
rynku morskich holowań.
- Od kilku miesięcy weszliśmy mocniej na
pole, na którym byliśmy obecni wcześniej.
Mam tu na myśli holowania morskie, które
przez wiele lat wykonywaliśmy głównie na
rzecz naszego szwedzkiego udziałowca.
Od wiosny br. nasze holowniki są obecne
nie tylko na Bałtyku i Morzu Północnym, ale
także zapuszczają się na atlantyckie wybrzeża
Francji, Hiszpanii i Portugalii. Wypuszczamy
się nawet poza krąg polarny, czyli do portu
w Archangielsku na Morzu Białym, gdzie odbieramy kadłub statku, który przeholujemy
do stoczni norweskiej na wyposażenie.
Jest to bardzo perspektywiczna dziedzina usług, o czym przekonujemy się każdego dnia, otrzymując zapytania ofertowe z tak
odległych miejsc jak kraje śródziemnomorskie, a także od armatorów z rejonu Morza
Czarnego.
Doszło nawet do takiej sytuacji, że musimy wiele ofert odrzucić, wybierając tylko najbardziej atrakcyjne i opłacalne holowania.
Wykonując z powodzeniem usługi w takich egzotycznych miejscach, przekonujemy
kontrahentów, że dysponujemy potencjałem,
który pozwala na wykonywanie nawet najtrudniejszych zadań.
Chcę podkreślić, że przy wyborze zleceń,
o których wspomniałam, kierujemy się atrakcyjnością finansową, równoznaczną z wysokim stopniem technicznej trudności i ryzyka. Profesjonalizm naszych załóg pozwala
nam na podejmowanie takich zadań bez najmniejszych obaw.
- Co się dziś holuje po morzach?
- Charakterystyczną cechą funkcjonowania przemysłu stoczniowego w Europie jest
zlecanie wykonywania poszczególnych sekcji
statkowych oraz całych kadłubów wyspecjalizowanym firmom w krajach, gdzie jest tańsza
siła robocza, a następnie montaż gotowych
jednostek w renomowanych stoczniach.
Sekcje takie trzeba przetransportować do
miejsca przeznaczenia i to zadanie należy do
nas... Często polega to na holowaniu całego
kadłuba, który odbiorca wyposaża na miejscu w stoczni, przekształcając go w statek.

Często zdarza się nam holować ogromne
obiekty w ramach różnych projektów.
- Poprosimy o przykłady.
- Przykładem mogą być ostatnio wykonane
przez nasz flagowy holownik „Tryton” holowania potężnego dźwigu pływającego „Matador”,
dwukrotnie większego od dźwigu „Samson”
z Danii do rosyjskiego Kaliningradu, a następnie do Holandii. Kolejnym przykładem
jest holowanie z Holandii do Norwegii pływającej podstawy platformy wiertniczej wielkości czteropiętrowego bloku mieszkalnego.
To wszystko, co powiedziałam wcześniej,
nie oznacza, że zaniedbujemy nasze porty
czy też usługi na rzecz stoczni. Zawsze pozostawiamy w porcie odpowiednią liczbę holowników, które wykonują na bieżąco zamawiane usługi. Znaczną pozycję w usługach
portowych zajmuje dźwig pływający „Gucio”,
jedyny taki na Pomorzu Zachodnim.
- Znana jest pani z tego, że wraz z rosnącymi możliwościami i potrzebami podejmuje działania inwestycyjne. Pamiętam, że ongiś zdziwienie budził zakup potężnego holownika „Tryton”.
- Uważam wręcz za konieczność nabywanie nowych jednostek i rozpoczęliśmy już intensywne poszukiwania w tym kierunku. Jest
jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o konkretach.
W 2004 roku , gdy zdecydowałam się na
zakup „Trytona”, dość często spotykałam się
z wątpliwościami, tak ze strony kontrahentów, jak i współpracowników, czy tak duża moc (4400 KM) i siła uciągu na palu
(55 ton) tego holownika zostanie kiedykolwiek w pełni wykorzystana. A dziś zapytania
ofertowe na poważne holowania zaczynają się od zamówień holowników o uciągu na
palu minimum 50 ton. Nie mówiąc już o tym,
że wartość rynkowa tego holownika wzrosła
przez ten okres dwukrotnie.
Dodam jeszcze, że „Tryton” ma nadaną
klasę na cały świat i w związku z tym mamy praktycznie nieograniczone, ze względu
na jego zasięg pływania, możliwości wykonywania usług. Na razie z tego nie korzystamy,
gdyż mamy dużo innych możliwości wykonywania holowań w naszej części kontynentu.
W każdym razie wyszliśmy pełną parą na
morze z zamiarem utrwalenia naszej pozycji
i podtrzymania dobrej renomy w dziedzinie
holowań morskich.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz
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który znajduje się na stronie internetowej
„Świata Biznesu” (www.swiatbiznesu.com)
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia
pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8
tel.: 091/4429275, 0601335804, fax: 091/8854803,
e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com w terminie do 15 stycznia 2008 roku
Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, której przewodniczy w tym roku prof. Stanisław Flejterski, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządu gospodarczego oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z
wręczeniem laureatom statuetek i dyplomów
nastąpi w połowie lutego 2008 roku.
Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu”.
red

Jak zwykle wręczeniu
„Pereł Biznesu”
będzie towarzyszyć
pokaz najnowszych
kolekcji mody.

Główni laureaci „Pereł Biznesu”

Osobowość Biznesu Roku
2004 - Henryk Adamus, właściciel Zakładu Mechanicznego - Narzędzia Precyzyjne„Adamus HT” ze Szczecina
2005 - Edward Osina, prezes zarządu przedsiębiorstwa budowlanego Calbud ze Szczecina
2006 - Barbara Bartkowiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych
2007 - Maciej Jarmusz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
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Fot. Robas

Wydarzenie Gospodarcze Roku
2004 - Nowe otwarcie, polegające m.in. na opracowaniu indywidualnej ścieżki restrukturyzacji i prywatyzacji spółki w drodze oferty
publicznej oraz potwierdzenie europejskiej jakości produktów Zakładów Chemicznych„Police” SA
2005 - Przekształcenie firmy z niewielkiego zakładu w nowoczesną
fabrykę przetwórstwa ryb o znaczeniu ponadregionalnym (Solmar
Rusko k. Darłowa)
2006 - Decyzja o lokalizacji Gazoportu w Świnoujściu
2007 - Organizacja finału regat The Tall Ship’s Races
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Redakcja „Świata Biznesu” po raz piąty zamierza przyznać coroczne wyróżnienia pod nazwą „Perły Biznesu” w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze 2008
i Osobowość Biznesu 2008.
Do konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2008 roku mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które
pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego
w roku 2008. Regulamin konkursu preferuje
i zjawiska gospodarcze, charakteryzujące się
nowoczesnością i oryginalnością, których
efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje,
rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby
miejsc pracy. Nagrodę otrzyma organizacja
gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu w kategorii Osobowość Biznesu 2008 mogą być zgłaszane osoby, które w 2008 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy
realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza,

Laureaci „Pereł Biznesu
2007”.
Od lewej: Krzysztof
Prasałek z zarządu firmy
Epa, Agnieszka Dołęga dyrektor Centrum Biznesu
w Koszalinie, Krzysztof
Nowak - zastępca
prezydenta Szczecina,
Roman Rogoziński
- dyrektor firmy
rusztowaniowej STETTAK
i Maciej Jarmusz - prezes
Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

i

Fot. Robas

„Perły Biznesu” po raz piąty

r e g i o n

Przyjmujemy zgłoszenia

Poczuć bluesa
„Świat Biznesu” rozmawia z prof. Leonem Dorozikiem, dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Fot. Jerzy Giedrys

p r o m o c j a

Prezentacje 2008

Prof. Leon Dorozik:
Uważam, że każdy
młody pracownik nauki
po doktoracie powinien
być minimum pół roku
na stażu za granicą.
Chodzi o to, żeby poznał
innych młodych ludzi,
z którymi w przyszłości
będzie prowadził badania
naukowe i kooperował
w międzynarodowych
programach badawczych.
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- Kilka tygodni temu rozpoczął pan swoją pierwszą kadencję. Jaka była pierwsza
decyzja nowego dziekana?
- Pierwszą decyzją było wypłacenie pracownikom nadgodzin. Spadły na mnie także sprawy remontowo-budowlane. Aktualnie na wydziale prowadzimy pięć inwestycji. Mój poprzednik, prof. Edward Urbańczyk, doskonale
radził sobie z remontami. Przez sześć lat swojego urzędowania niemal przez cały czas coś
budował. Znał wszystkie procedury.
Dla mnie, człowieka obytego w biznesie
prywatnym, przestawienie się na tryby prowadzenia inwestycji na uczelni było na początku
trudne. Wchodzą tu bowiem w grę zamówienia
publiczne, przez co żadnej inwestycji nie można przeprowadzić szybko. Przez 16 lat funkcjonowałem w biznesie, gdzie czas od decyzji do
realizacji był krótki. Na uczelni wszystko trwa
długo. Zamówienia publiczne rozciągają inwestycję w czasie.
- Lada chwila otworzycie jednak nową
bibliotekę multimedialną.
- Zgadza się. Będzie tam Centrum Informacji z dostępem do olbrzymiej liczby baz wirtualnych. Biblioteka będzie się mieściła na jednym z poddaszy.
- Wydział dba o studentów. Jest to chyba szczególnie ważne w dobie niżu demograficznego, gdy kandydatów na studia jest
coraz mniej.
- W skali ogólnej rzeczywiście jest coraz
mniej studentów. Chociaż w tym roku na wydziale tego nie odczuliśmy. Na pierwszy rok
studiów (obydwu stopni) stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęliśmy 2400 studentów,
czyli więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie studiuje u nas 7 tysięcy osób.
Jesteśmy na etapie wdrażania e-legitymacji.
Działa już e-dziekanat, dzięki któremu wiele spraw można załatwić nie ruszając się z domu. Szykujemy również na wydziale internetową sieć bezprzewodową. Chcemy, żeby w obu
budynkach dydaktycznych studenci mogli się
łączyć z Internetem ze swoich laptopów. Jeśli
to się uda, to będzie to swoisty prezent mikołajkowy.
- W ubiegłym roku WNEiZ w rankingu
uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce zajął wysokie ósme miejsce. Czy planujecie awansować jeszcze wyżej?
- Wydaje mi się, że wyżej już nie podskoczymy, bo przed nami są już tylko instytuty Pol-

skiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa. Chcielibyśmy jednak tę pozycję utrzymać.
To samo dotyczy pierwszej kategorii naukowej,
którą nasz wydział posiada. Rozwijamy się naukowo. W tym roku mieliśmy już dwa kolokwia
habilitacyjne, a do końca grudnia spodziewamy się kolejnych dwóch.
Pamiętać przy tym trzeba, że w biznesie
świetny pomysł pozwala szybko osiągnąć sukces. W nauce zaś trzeba terminować. Uważam,
że każdy młody pracownik nauki po doktoracie powinien być minimum pół roku na stażu
za granicą. Chodzi o to, żeby poznał innych
młodych ludzi, z którymi w przyszłości będzie prowadził badania naukowe i kooperował
w międzynarodowych programach badawczych.
Człowiek, który nie ma kontaktów międzynarodowych, zawsze pozostanie prowincjuszem.
- Czyli będzie pan „wypychał” młodych
naukowców w świat?
- Tak. Postawiłem taki cel, żeby wszyscy naukowcy przed habilitacją wyjeżdżali w świat.
Na wymiany zagraniczne powinni wyjeżdżać
także studenci. Tak jest na całym świecie.
Na naszym wydziale też przecież studiują obcokrajowcy. Aktualnie mamy 25 studentów
z Bari we Włoszech.
- A co z planowanym oddziałem zamiejscowym wydziału w Londynie?
- Niestety, angielskie przepisy są bardzo rygorystyczne i znacząco wiążą nam ręce. Aktualnie chcemy nawiązać współpracę z jednym
z uniwersytetów w Anglii. Mamy pełnomocnika do powołania oddziału w Anglii, do sprawy
podchodzimy poważnie, ale i ostrożnie.
- Co jeszcze ma pan w najbliższych
planach?
- Staramy się wyjść naprzeciw studentom
i uruchomić nowe kierunki studiów. Chcemy
powiązać psychologię, nowy kierunek, który pojawił się na Uniwersytecie Szczecińskim,
z zarządzaniem i ekonomią, ale także i prawo
z kierunkami biznesowymi. Będziemy starali się
do naszego pomysłu przekonać drugą stronę.
Studenci muszą poszerzać swoje horyzonty.
Marzy mi się sytuacja, w której studenci wykorzystując możliwości, jakie daje im legitymacja
US, chodzą na wykłady na innych wydziałach.
U nas studenci nie korzystają z tej możliwości.
Nie czują bluesa, że może w przyszłości wiedza
zdobyta w ten sposób może im się przydać.
- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: Magdalena Szczepkowska
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Euro-Trans 2008

Fot. archiwum

c o c k t a i l

O liberalizacji rynku transportowego
i związanych z nią problemach rozmawiali uczestnicy 8. Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans (dawniej Translog) pt.
„Transport: ekonomika i biznes”. W połowie września w warszawskim hotelu Sofitel Victoria spotkali się naukowcy z całej
Polski, przedstawiciele największych firm
transportowych i politycy – parlamenta-

rzyści. W obradach uczestniczył minister
infrastruktury Cezary Grabarczyk.
- Transport staje się coraz bardziej sektorem
rynkowym - wyjaśnia prof. Elżbieta Załoga,
z komitetu naukowego konferencji. - Z uwagi na liberalizację rynku i prywatyzację przedsiębiorstw z tej branży jest to biznes jak każdy inny.
Ochrona państwa zanika, a przewoźnicy zmagają się ze zwykłymi siłami rynkowymi.
Dużo uwagi dyskutanci poświęcili kosztom transportu, trendom rozwojowym i możliwościom minimalizacji kosztów. - W ostatnim
okresie wzrost cen paliw był obciążeniem dla
przewoźników samochodowych, zaś przewoźnicy kolejowi odczuwają relatywnie wysokie ceny
za korzystanie z infrastruktury. Należy się spodziewać, że działania służące ochronie środowiska, czyli np. konieczność ograniczenia emisji
dwutlenku węgla, będą obciążać kosztami sektor transportu – ocenia prof. Załoga.
Ważnym tematem był system usług transportowych w regionie i koordynacja komunikacji publicznej. Zainteresowanie wzbudziła
prezentacja innowacyjnej koncepcji transportu kolejowo-autobusowego (PKS i kolej regionalna) dla województwa zachodniopomorskiego, autorstwa prof. Józefa Perenca, prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
Tradycyjnie organizatorami Euro-Transu byli
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedra Transportu
Szkoły Głównej Handlowej. W przyszłym roku
konferencja odbędzie się w Szczecinie, a jej temat będzie brzmiał: „Innowacje w transporcie.
Zarządzanie, technologie i procesy”.
mab

Będą uczyć berlińczyków
Niedługo pierwsze
czapki absolwentów
Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu polecą
w górę także w Berlinie.

Fot. archiwum

b i z n e s o w y

„Świat Biznesu” przy tym był

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
będzie kształcić mieszkańców Berlina. To
już pewne. Uczelnia otworzyła zamiejscowy Wydział Doradztwa Finansowego i Zarządzania ZPSB w stolicy Niemiec.
W trakcie inauguracji roku akademickiego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu,
4 października br., wręczone zostały nominacje władzom berlińskiego Wydziału Doradztwa
Finansowego i Zarządzania. Dziekanem został
prof. Karl-Heinz Puschmann, zaś prodziekanem - dr Agnieszka Kiernożycka–Sobejko. Berlińskie studia ruszą prawdopodobnie
w semestrze letnim przyszłego roku.
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- Po dwóch latach przygotowań i jednym roku
starań, otrzymaliśmy pozytywną decyzję dwóch
ministerstw: nauki i spraw zagranicznych, które
nie dają nam na to ani grosza – mówi z przekąsem prof. Wojciech Olejniczak, rektor ZPSB.
- W Berlinie nikt nie chciał od nas żadnej zgody. Niemcy prosili nas tylko, by zawiadomić ich
o utworzeniu wydziału wraz z określeniem,
że będziemy wydawać absolwentom dyplomy na
prawach dyplomu polskiej uczelni.
Studia w Berlinie są studiami I stopnia na
kierunku ekonomia. Zajęcia odbywać się będą w języku niemieckim. W pierwszych dniach
października było już 25 chętnych do studiowania w Niemczech.
Uruchomienie studiów w Berlinie jest jednym z elementów – obok kształcenia zagranicznych studentów w Szczecinie - trudnej
walki o utrzymanie się na rynku edukacyjnym
w warunkach niżu demograficznego. Kolejne
działania na rzecz atrakcyjności studiowana na
ZPSB to system stypendiów, kształcenie w języku angielskim, co ułatwia możliwość studiowania na studiach przemiennych za granicą.
wab
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pracy zachodnich województw Polski i wschodnich landów Niemiec, w tym Berlina. Z kolei
uczestnicy seminarium dowiedzieli się, jak inwestować u zagranicznych sąsiadów, jakie są najważniejsze różnice w prawie gospodarczym i jakie branże mają największą przyszłość.
Równolegle szczecińscy kupcy, przedstawiciele magistratu, radni i naukowcy z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu dyskutowali
o problemach i kierunkach rozwoju handlu detalicznego w Szczecinie. Handlowcy narzekali m.in. na brak decyzji miasta w sprawie prawa
własności i dominacji centrów handlowych. Pracownicy nauki zwracali uwagę na ubogą ofertę
i niski komfort zakupów w małych szczecińskich
sklepach. Zaprezentowali też koncepcję traktu handlowo-usługowego biegnącego od okolic
Dworca Głównego do budynku dawnej Dany.
Michał Abkowicz

b i z n e s o w y

Targi firm i instytucji kierujących ofertę
do biznesu odbyły się w październiku w halach MTS w Szczecinie. Na targach Probiznes i IT Home & Biznes pojawiły się stoiska
32 firm i instytucji.
Dostęp do Internetu i telefonu promowały:
szczeciński oddział firmy GTS Energis i szczecińska Global Connect. - Global Connect powstał z połączenia trzech szczecińskich firm informatycznych. Oferujemy dostęp do Internetu
i telefonię internetową w Szczecinie i okolicach.
- mówi Karolina Kowalska z Działu Obsługi
Klientów Global Connect.
Na targach pojawiła się też spółka IAISystem, która wykonuje i administruje sklepami
internetowymi. Firma prowadzi sprzedaż swoich usług przez Internet. Na targach stoiska miały także instytucje wspierania biznesu: fundusze
pożyczkowe, uczelniane inkubatory przedsiębiorczości oraz samorządowe centra współpracy
z biznesem.
W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja poświęcona polsko-niemieckiej sieci współpracy biznesowej EUNOP powołanej
w ramach Partnerstwa Odry - inicjatywy współ-

Fot. M. Abkowicz

Biznesowe
targowanie
Stoisko inkubatora
przedsiębiorczości
Regionalnego Centrum
Innowacji i Transferu
Technologii Politechniki
Szczecińskiej

Targi w ciekawych czasach
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zaobserwować można przypadki konsolidacji, czyli
przejmowania przez mocnych deweloperów inwestycji, nawet gotowych, od słabszych firm. - mówi
Przemysław Wojnarowski, wiceprezes Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
- Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dosyć ciekawa i pozytywna dla klienta. Popyt na mieszkania
jest dobrze kompensowany podażą – dodawał.
Na konferencji swój referat pt. „Prezentacja
prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury
w zakresie mieszkalnictwa” zaprezentował podsekretarz stanu Piotr Styczeń.
mab

Comfortime odda
w II połowie 2010 roku
osiedle Cztery Ogrody.

Fot. M. Abkowicz

Ofertę biur nieruchomości, deweloperów i banków proponujących kredyty hipoteczne poznali odwiedzający październikowe
Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości
i Inwestycji, zorganizowane przez M-Expo.
Na ok. 80 stoiskach uwagę zwiedzających
zwracały makiety osiedli i apartamentów. W ten
sposób swoją ofertę promował m.in. Comfortime Development. - Na początku 2011 roku oddamy luksusowe apartamenty w Międzyzdrojach
- mówi Michał Gola. - Od morza będzie dzieliła je wydma. Apartamenty będą miały wielkie,
przeszklone tarasy o wielkości proporcjonalnej do
mieszkań i luksusowe wyposażenie - nagłośnienie
Bang & Olufsen, sprzęt kuchenny Miele i HTH.
Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji SPA.
Działki komercyjne w całym województwie
promowała na targach m.in. firma PKP Nieruchomości. Na stoisku firmy znaleźć można było
lokalizacje pod budownictwo mieszkaniowe przy
ul. Starkiewicza w Szczecinie i ofertę nieruchomości w dworcach PKP w mniejszych miejscowościach.
Imprezie towarzyszyła konferencja pt. „Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości” oraz seminarium o tym, jak prognozować ceny mieszkań.
Konferencja była skierowana głównie do pośredników i zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych.
- Żniwa deweloperów się skończyły i nadszedł
czas normalnej pracy. Na rynku nieruchomości
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Fot. archiwum

Zachodniopomorska Rada
Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości
zapowiada kilkadziesiąt
wydarzeń związanych
z własnym biznesem.

Szkolenia, warsztaty, pokazy filmowe,
a nawet turniej gry w Monopoly - to tylko
niektóre z kilkudziesięciu punktów programu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który 17 listopada rusza w województwie zachodniopomorskim.
Tydzień, który rozpoczyna się jednocześnie
w 75 krajach, pobudzić ma jego uczestników
do realizacji pomysłów, które promować będą przedsiębiorczoś jako ważny czynnik rozwoju cywilizacyjnego. Jego pomysłodawcami
są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown
i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja

Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej
Fundacji Kauffmana – Carl Schramm. Globalnymi sponsorami wydarzenia są IBM, Ernst
& Young oraz NYSE.
Zachodniopomorską edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości tworzy grupa
organizacji z Forum Młodych PKPP Lewiatan na czele, które zainicjowało powstanie Zachodniopomorskiej Rady Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest
koordynacja działań na terenie województwa informowanie mediów, czuwanie nad realizacją poszczególnych projektów, stałe informowanie wszystkich zainteresowanych poprzez
stronę internetową.
W pracę rady zaangażowały się m.in. Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina, Polska
Fundacja Przedsiębiorczości, zachodniopomorskie uczelnie wyższe (m.in. Politechniki
Szczecińska i Koszalińska, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Akademia Morska). Dużego wsparcia radzie udzielili: Narodowy Bank Polski oddział Szczecin, Politechnika Szczecińska, Stowarzyszenie Kreatywni Dla
Szczecina.
Patronat nad projektem objęła redakcja
„Świata Biznesu”.
Więcej informacji na stronie www.przedsiebiorczosc.szczecin.pl.
mab

Czy warto być przedsiębiorczym?

Fot. M. Abkowicz

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

Tydzień przedsiębiorczości

Marek Zuber:
Każdy czas ma swoje
okazje biznesowe.
Trzeba je tylko odkryć.

16

Zaledwie garstka studentów na większości polskich uczelni chce otworzyć
własną firmę. Narodowy Bank Polski zamierza zmienić takie nastawienie, organizując w kilku środowiskach administracyjnych debaty pt.: „Stąd do sukcesu”.
W Szczecinie debata odbyła się na początku października w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
w której zasiedli studenci. Za stołem prezydialnym znaleźli się: młodzi zachodniopomorscy przedsiębiorcy, przedstawiciele NBP,
Północnej Izby Gospodarczej i znany analityk
finansowy Marek Zuber.
- Przedsiębiorca to twórca, który tworzy
w gospodarce i musi się liczyć z ryzykiem. Narodowy Bank Polski chce propagować wiedzę na
temat podejmowania ryzyka. Jego ograniczenie
możliwe jest dzięki wiedzy - tłumaczy cel debaty Piotr Boguszewski z Instytutu Ekonomicznego NBP.
Prowadzący debatę Cezary Królak z TVN
CNBC Biznes zapytał, kto z sali chciałby

w przyszłości prowadzić własną firmę. Ręce
podniosło zaledwie kilka osób. Trochę więcej
zadeklarowało chęć pracy w dużej korporacji.
- Ci, którzy nie zakładają firm, boją się, że
się im nie uda. Ryzyko może ograniczyć napisanie biznesplanu - przekonuje Marek Zuber.
Inni dyskutanci zwrócili uwagę, że przedsiębiorczym nie powinno przeszkadzać ani miejsce, ani czas kryzysu.
- Zachodniopomorskie to świetne miejsce
do robienia biznesu - zachęcał Dariusz Więcaszek, prezes PIG. - To rynek, na którym ciągle dużo można zrobić.
- Dziadek właścicielki firmy Svarowski powiedział kiedyś, że każdy czas ma swoje okazje
biznesowe. Trzeba je tylko odkryć - dodaje Marek Zuber.
Po dyskusji studenci zainteresowani prowadzeniem własnej firmy uczestniczyli w war- sztatach z zakresu tworzenia biznesplanu, budowania marki i określania cech przedsiębiorcy.
mab
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Transgraniczna logika
„Świat Biznesu” rozmawia z Leszkiem Guździołem, starostą polickim

Fot. archiwum

r e g i o n

i

g o s p o d a r k a

Inwestycje w powiecie polickim

Leszek Guździoł:
Przygraniczne położenie,
rozbudowana sieć dróg,
autostrada A6 oraz
możliwość nabywania
ziemi w strefie
przygranicznej sprzyjają
rozwojowi gospodarczemu
regionu. Drogowe,
kolejowe i morskie
połączenia komunikacyjne
z terenami inwestycyjnymi
przyciągają inwestorów
z Azji i Europy.
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- We wrześniu Rada Powiatu podjęła niezwykle ważną, kluczową uchwałę w
sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Polickiego na lata 2009-2013.
Jakie będą główne kierunki inwestycji?
- Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje
10 zadań inwestycyjnych z dziedziny infrastruktury drogowej oraz edukacji i kultury.
Te kierunki inwestowania uznaliśmy za priorytetowe ze względu na ich wpływ na pozostałe dziedziny życia, jak np. turystyka, porządek
publiczny czy też ochrona środowiska. Przy
jego sporządzaniu braliśmy pod uwagę potrzeby mieszkańców powiatu. Mieszkańcy są
bowiem zainteresowani takimi inwestycjami,
z których będą mogli korzystać bezpośrednio
i to w możliwie najszybszym terminie. Oprócz
inwestycji drogowych w planie uwzględniliśmy budowę hali widowiskowo sportowej
i modernizację pływalni w Zespole Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza w Policach. Obiekty
te zamierzamy wybudować do końca 2010 roku. Z najważniejszych inwestycji drogowych
wymienię przebudowę drogi powiatowej Pilchowo - Police oraz drogi Bezrzecze – Wołczkowo czy modernizację dróg łączących miejscowości Ladenthin i Schwennenz po stronie niemieckiej z Będargowem, Warzymicami
i Ostoją po stronie polskiej.
- Czy skorzystacie i jesteście przygotowani na absorpcję pieniędzy z funduszów
unijnych?
- Oczywiście. Tak jak do tej pory zamierzamy korzystać z możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Na początku roku powołaliśmy nową
komórkę organizacyjną starostwa – Wydział
Planowania i Rozwoju, która prócz opracowywania planów inwestycyjnych zajmie się
pozyskiwaniem funduszy unijnych. Aktualnie
pracujemy wraz z niemieckim powiatem Uecker-Randow nad uzyskaniem dofinansowania
w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA dla projektu odtwarzającego historyczne ponadgraniczne połączenie drogowe prowadzące od Schwennenz
i Ladenthin poprzez Będargowo i Warzymice do Ostoi. Zachęcamy też przedstawicieli
małego i średniego biznesu do uczestnictwa
w Programie Południowy Bałtyk promującego przedsiębiorczość przyjazną środowisku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planujemy projekty zmierzające do
integracji Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
- Wróćmy do najnowszej historii. Proszę wymienić najważniejsze inwestycje
ostatnich lat.
- Zrealizowaliśmy kilka inwestycji z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców powiatu. W 2007 roku zakończyliśmy przebudowę drogi powiatowej Dobra – Bartoszewo
oraz zmodernizowaliśmy internat Zespołu

Szkół w Policach, który, wspólnie z niemieckim gimnazjum w Loecknitz, jest bazą edukacji transgranicznej, oraz internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.
W roku bieżącym zakończyliśmy kolejne projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA: monitoring wód podziemnych
na obszarze powiatu polickiego oraz projekt
e-powiat, dotyczący innowacyjnych usług
transgranicznych w administracji samorządowej.
Dodam jeszcze, że bardzo dobrze zdaje
egzamin system świadczeń zdrowotnych na
rzecz mieszkańców powiatu w zakresie lecznictwa zamkniętego. Przypomnę, że od lutego
2007 roku świadczeń tych udziela Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiej
Akademii Medycznej przy Unii Lubelskiej
w Szczecinie, który przejął szpital powiatowy w Policach, funkcjonujący teraz jako oddział SPSK. Poprawiło to zdecydowanie
jakość świadczonych usług medycznych.
- Jak zachęcacie inwestorów do inwestowania w powiecie? Czy procentuje renta geograficzna położenia przygranicznego, a także renta powiatu bogatego w lasy
i wodę?
- Przygraniczne położenie, rozbudowana sieć dróg, autostrada A6 oraz możliwość
nabywania ziemi w strefie przygranicznej
sprzyjają rozwojowi gospodarczemu regionu. Drogowe, kolejowe i morskie połączenia komunikacyjne z terenami inwestycyjnymi przyciągają inwestorów z Azji i Europy.
Na terenie powiatu od roku 2004 działa Park
Przemysłowy Police zarządzany przez spółkę „Infrapark Police S.A.”, w którym pojawili się tacy inwestorzy jak portugalski potentat
w dziedzinie biopaliw Prio czy też tajwańska firma z branży chemicznej Loyal Chemical Industrial. Każda z tych firm zainwestuje
w Infraparku po 75 mln zł .
Samorządy gminne z terenu powiatu podjęły
decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości na terenie powiatu.
Korzystając z łamów „Świata Biznesu”,
chciałbym zaprosić przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych na najbliższą imprezę
gospodarczą organizowaną przez Stowarzyszenie. W dniach 12-13 grudnia pod patronatem marszałka województwa na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się II Transgraniczne Forum Gospodarcze Police 2008. Zaprezentują się na nich
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego regionu oraz z terenu Niemiec. Miło nam
będzie gościć w tych dniach w Policach.
- Dziękujemy za rozmowę i zaproszenie
na Forum.
Rozmawiał: Wlodzimierz Abkowicz
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Wszystko o ścianie

Fot. mab

w y d a r z y
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Tam będziemy

W ubiegłym roku
100 stoisk targów
Wszystko dla Domu
odwiedziło 13 tys. osób.

Nowe trendy w aranżacji i wyposażeniu
wnętrz oraz 102 sposoby na wykończenie
i zdobienie ścian zapowiadają organizatorzy targów Wszystko dla Domu.
Targi potrwają od 14 do 16 listopada w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich.
Można będzie tam znaleźć nowe produkty,
wzornictwo, a także porady architektów, którzy

doradzą, jak wygodnie i modnie urządzić mieszkanie.
Podczas targów Wszystko dla Domu ofertę
prezentować będą firmy z wielu branż związanych z aranżacją wnętrz, między innymi producenci i sprzedawcy mebli pokojowych, kuchennych, łazienkowych, tkanin dekoracyjnych, szkła
użytkowego i dekoracyjnego, sprzętu AGD,
okien, drzwi i podłóg.
Integralnym elementem targów jest prezentacja prac wykończeniowych na żywo, która co
roku przyciąga wielu widzów. W tym roku głównym bohaterem specjalnych prezentacji będzie
wykończenie i zdobienie ścian - przez umiejętne
dobranie faktury i koloru ścian można bowiem
osiągać zaskakujące efekty.
W programie prezentacji jest nakładanie tynku japońskiego (włókno jedwabno-bawełniane
wielokrotnego użytku) przez pracowników firmy Eurotynk, malowanie różnymi rodzajami
farb, nakładanie tynków, płytek szklanych do
wyklejania w łazience lub kuchni, montaż oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i podwodnego. Podczas pokazów zobaczyć będzie można
oryginalne płytki dające efekty starych wzorów
włoskich, szlachetnego kamienia i miedzianej
blachy. Poznać będzie można też techniki wykańczania ścian zewnętrznych.
Przez trzy dni imprezy potrwają warsztaty twórcze decoupageu „Udekoruj swój dom”,
przygotowane przez Centrum Hobbystyczne
„DecoKreacje”. W ubiegłym roku 100 stoisk
targów Wszystko dla Domu odwiedziło 13 tys.
osób.
mab

Fot. u.studio

Inspirująca zima

21 listopada odbędzie się
najważniejsze wydarzenie
modowe na Pomorzu
Zachodnim.
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Na najdłuższym w Szczecinie wybiegu rozgrywać się będzie akcja najważniejszego wydarzenia modowego na Pomorzu Zachodnim. Najbliższy Weekend Mody odbędzie
się w piątek 21 listopada. Główną atrakcją
wieczoru będą pokazy mody znanych marek
odzieżowych i cenionych projektantów mody.
Wiosenną edycję Weekendu Mody odwiedziło aż 2,5 tys. osób! Impreza cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem.
Tym razem świat mody zagości w hali MOSIR-u. - W ten wyjątkowy wieczór hala przy ulicy Narutowicza w Szczecinie przeobrazi się
w centrum mody i designu - wyjaśnia Elwira Żni-

niewicz, kierownik agencji modelek u.studio,
organizatora spotkania. - Weekend Mody uwieńczy fashion After Party z udziałem wszystkich gości
gali oraz organizatorów eventu.
Goście imprezy będą mogli poznać kolekcje
sezonu jesień - zima 2008/09 oferowane przez
najlepsze marki odzieżowe, takie jak Via di moda, Bytom, J.Fashion&Euforia, Bandolera, Studio Mody Mona i wiele innych. - Nowością podczas Weekendu Mody będzie pokaz ekskluzywnych
futer i konfekcji skórzanej Sklepów z Odzieżą Skórzaną LKJ oraz biżuterii - uzupełnia Elwira Żniniewicz.
Zapowiada się naprawdę gorący wieczór.
Warto do tego czasu wstrzymać się z większymi zakupami. Rady ekspertów i sygnały płynące
z wybiegu mogą ustrzec nas przed zakupową gafą. Warto także już teraz pomyśleć o sylwestrowej
kreacji - pomysły i inspiracje na pewno posypią
się podczas Weekendu Mody.
Ponadto nie zapominajmy, że Weekend Mody jest jedyną w Szczecinie okazją do obejrzenia prawdziwych pokazów mody, z niesamowitą
oprawą multimedialną, profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem.
Catering zapewni Valentino-Ristorante. - Po
części oficjalnej wieczoru czeka nas jeszcze wiele
atrakcji, między innymi występ rewii tanecznej oraz
muzyka dwóch dj-ów, którzy będą grać dla gości
do późnych godzin nocnych - zapowiadają organizatorzy.
(bas)
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Dobra dla biznesu dobra
„Świat Biznesu” rozmawia z Teresą Derą, wójtem gminy Dobra Szczecińska
- Szczecinianom Dobra kojarzy się
z osiedlami domków jednorodzinnych
i z budownictwem indywidualnym. A jak
prezentuje się tutejszy biznes?
- Mamy już firmy z tradycjami, takie jak Mabo z Mierzyna, która produkuje słupy oświetleniowe i czasze do anten satelitarnych. Dużą
firmą działającą od lat jest Jumar, która zajmuje się odbiorem surowców wtórnych. Jej
kontenery na odpady i gruz budowlany zobaczyć można nie tylko w Szczecinie.
Wiele firm powstaje przy drodze krajowej
nr 10 na odcinku od Mierzyna do granicy. Od
lat siedzibę w Skarbimierzycach ma znana firma BKF Fedorowicz (urządzenia czyszczące),
a w Mierzynie Oticon, producent elementów
aparatów słuchowych. Mniej więcej dwa lata temu w tych okolicach ulokowała się firma
Pierrot - hurtownia zabawek, a latem b. roku
- producent tablic rejestracyjnych, firma Eurotab. W samej Dobrej od lat działają Noratel
(producent transformatorów niskonapięciowych), Horton Kirby, dystrybutor tapet, oraz
producent portfeli i toreb podróżnych, firma
Puccini.
- Co sprawia, że gmina przyciąga inwestorów?
- Bliskość Szczecina i infrastruktura, czyli kanalizacja, gaz, woda i telekomunikacja.
Przygotowujemy się do rozbudowy oczyszczalni ścieków. Ta chęć do inwestowania na terenie
gminy powoduje, że oczyszczalnia jest w prawie 100 proc. wykorzystana. Została już podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego jej rozbudowy. Po modernizacji oczyszczalni zainteresowanie gminą Dobra może być
o wiele większe. Zwiększona moc „przerobowa” oczyszczalni pozwoli na włączenie do
kanalizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Ważnym zadaniem jest odprowadzanie
wód opadowych. W trakcie realizacji jest już
wspólna inwestycja z Gminą Szczecin i Kołbaskowo - kolektor deszczowy w ulicy Mierzyńskiej. Przygotowujemy projekt budowy kanalizacji deszczowej w Mierzynie. Wykupiliśmy
już tereny pod planowane zbiorniki retencyjne. Opracowana została również koncepcja
odprowadzenia wód opadowych z terenu Bezrzecza i obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie pozyskania niezbędnego terenu pod zbiornik retencyjny.
- W gminie przybywa mieszkańców.
- Tak. Mamy ponad 13 tys. mieszkańców,
podczas gdy w 2003 roku było ich 9 350. Rocznie przybywa na teren gminy Dobra około
1000 nowych mieszkańców.
- Co taki wzrost oznacza dla gminy?
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- Zostają u nas podatki, ale mamy z tego tytułu też mnóstwo wydatków. Największe wiążą się z infrastrukturą drogową, za którą nikt
w kraju nie może nadążyć. Bez pomocy unijnej
i państwowej nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.
Wśród nowych mieszkańców jest wiele młodych małżeństw. To oznacza konieczność budowy szkół i przedszkoli dla dzieci. Podpisaliśmy
już umowy na budowę szkoły dla 600 uczniów
i przedszkola dla 300 dzieci z salą gimnastyczną i kompleksem boisk sportowych w Mierzynie. Czekamy na projekt techniczny.
- Jak Dobra wykorzystuje pieniądze
z Unii?
- Projekt Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-13 jeszcze nie ruszył. Interesuje nas najbardziej infrastruktura drogowa
i na to chcemy pozyskać najwięcej pieniędzy.
Biorąc pod uwagę terminarz, inwestycje będzie
można rozpocząć najwcześniej w roku 2010.
Ostatnie duże środki, jakie otrzymaliśmy
z programu Interreg, przeznaczyliśmy na budowę transgranicznych dróg pieszo-rowerowych z Dobrej do Buku i prowadzącej do przejścia pieszego i rowerowego Buk-Blankensee.
Za pieniądze z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
uruchomiliśmy sześć punktów przedszkolnych,
do których uczęszcza 130 dzieci.
300 dzieci ze szkół podstawowych bierze
z kolei udział w projekcie „Wiem, potrafię,
zdobędę”. Uczniowie biorący w nim udział
uczestniczą nieodpłatnie w zajęciach pozalekcyjnych w dwóch blokach tematycznych - twardym (języki, zajęcia komputerowe, matematyczno-fizyczne) i miękkim (taniec, karate, plastyka). Szkoły dostały w ramach tego projektu
rzutniki, projektory, aparaty fotograficzne oraz
nagrody dla uczniów, którzy będą brać udział
w konkursach. Wartość projektu to ponad
2 mln zł.
- Co dla gminy Dobra oznacza fakt stworzenia obszaru metropolitalnego Szczecina?
- Domagamy się, żeby w tym obszarze
wspólne były zadania gmin w zakresie oświaty,
transportu, służby zdrowia. Wspólne musi być
planowanie przestrzenne. Żeby te zadania nie
były oderwane od siebie. Ale współpracujemy
już teraz. Z pozostałymi gminami powiatu polickiego zawiązaliśmy stowarzyszenie na rzecz
rozwoju powiatu polickiego, w ramach którego
rozwiązujemy wspólne problemy. Rozmawiamy o takich sprawach, jak chociażby na temat
wykorzystania środków z powiatowego funduszu ochrony środowiska na cele usuwania azbestu z domów naszych mieszkańców.
- Dziękujemy za rozmowę.

Urząd Gminy Dobra Szczecińska
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
tel. 091 311 30 48
fax 091 424 15 45
www.dobraszczecinska.pl
gmina@dobraszczecinska.pl
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Czy powstanie Tarnowo Podgórne bis?
„Świat Biznesu” rozmawia z Józefem Żukowskim, wójtem gminy Kołbaskowo

Fot. archiwum

Dobrze, gdyby grunty
na cele pozarolnicze
znalazły się jednak
w gestii gminy, która
prowadzi politykę
dotyczącą inwestorów
- uważa wójt
Józef Żukowski.
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- Jakie tereny wskazuje Pan firmom zainteresowanym inwestycjami w gminie Kołbaskowo?
- Tereny przemysłowe w naszej gminie skupione są wokół Przecławia i Ustowa. Naszym
pragnieniem jest, żeby z ronda Hakena wybudowane zostało obejście drogowe Przecławia.
Uwolni to kilkaset terenów przemysłowych,
na wzór Tarnowa Podgórnego pod Poznaniem,
oraz usprawni ruch na drodze przez Przecław.
- Jaki status miałaby ta droga?
- Będzie miała status drogi krajowej. Znalazła się ona w studium zagospodarowania gminy.
Jej stworzenie powinno być także troską władz
Szczecina. Jeżeli Szczecin poczuwa się do roli
stolicy metropolii i poważnie myśli o obwodnicy zachodniej wokół Szczecina, powinien zaangażować się w ten projekt. Bez tej drogi obwodnica niczego nie zmieni, bo w Przecławiu
pojawi się wąskie gardło. Droga powinna być
pierwszym elementem obwodnicy zachodniej
Szczecina.
- Czy inwestycji tej pomoże powstanie
metropolii szczecińskiej?
- Wiążę duże nadzieje z powstaniem metropolii szczecińskiej. Są już pierwsze jaskółki, które wskazują, że do tego dojdzie i poszczególne
gminy otworzą się na sąsiadów.
- Przy granicy ze Szczecinem wybudowano wreszcie Centrum Handlowe Auchan.
- Obiekt zacznie przynosić gminie dochód,
choć, nawiasem mówiąc, powinien on powstać
cztery lata temu (było to niemożliwe, gdyż inwestor nie mógł porozumieć się z właścicielem
części gruntu - red.).
- O jakich dochodach mówimy?
- Podatek od metra kwadratowego nieruchomości niezabudowanej to kilkadziesiąt groszy,
a od zabudowanej, jak w tym przypadku, kilkanaście złotych.
- Wróćmy do innych terenów inwestycyjnych w gminie Kołbaskowo.
- Gruntami na terenie gminy interesują się
różne firmy, m.in. logistyczne. Robimy plany
zagospodarowania dla gruntów należących do
Agencji Nieruchomości Rolnych i Akademii
Rolniczej. Problem polega na tym, że właściciele gruntów żądają za nie tak niebotycznych

kwot, że ciężko będzie znaleźć inwestorów. Tym
bardziej jest to niezrozumiałe, gdyż w pobliżu
znajdują się konkurencyjne tereny w Gryfinie
i w strefie ekonomicznej w Goleniowie. Właścicielom chodzi o zysk z gruntów, a nam o pozyskanie inwestora. Dobrze, gdyby grunty na cele
pozarolnicze znalazły się jednak w gestii gminy,
która prowadzi politykę dotyczącą inwestorów.
Niższą cenę gruntu gmina zawsze może zrekompensować przychodami z podatków.
- Na terenie gminy powstają kolejne osiedla i domy jednorodzinne. Ilu mieszkańców
liczy dziś gmina?
- W tym lub na początku przyszłego roku
osiągniemy liczbę 10 tys. mieszkańców. W planach zagospodarowania przestrzennego mamy
kilkadziesiąt hektarów na budownictwo jednorodzinne. Ludzie chcą się budować, ale nie
w każdym miejscu jest odpowiednia infrastruktura, taka jak kanalizacja czy też drogi. Niestety możliwości oczyszczania ścieków w stosunku
do sporządzonych planów zagospodarowania
i po uwzględnieniu projektów budownictwa deweloperskiego są już ograniczone. Dlatego nie
będziemy robić nowych planów, jeśli chodzi
o budownictwo mieszkaniowe. Zakończymy
plany, które już są. Jeśli chcemy rozwijać się dalej, trzeba zabrać się za budowę drugiego etapu oczyszczalni albo dogadać się ze Szczecinem
i przepompowywać ścieki do oczyszczalni na
Pomorzanach. Nadmieniam, że gmina posiada
grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębach Kamieniec i Warzymice.
- Jakie inwestycje własne realizuje
gmina?
- Kończymy budowę drogi w Będargowie
i zaczęliśmy drogę w Stobnie. Remontujemy
świetlicę w Będargowie. Przymierzamy się do
budowy, w ramach projektu Interreg IV, Centrum Edukacji Europejskiej na bazie zespołu
szkół w Przecławiu oraz planujemy budowę systemu odwodnienia i zbiornika retencyjnego na
trasie Warzymice – Przecław – Ustowo celem
zapobieżenia zalaniu i podtopieniu.
- A jak gmina Kołbaskowo wykorzystuje
fundusze unijne?
- Nie było na razie pieniędzy unijnych dla
małych gmin. Czy będą? To się okaże, gdy ogłoszone zostaną duże konkursy. Śledzimy sytuację. Mamy przygotowanych kilka projektów.
Liczę, że uda nam się skorzystać z pieniędzy
unijnych. Mamy bowiem dużą zdolność kredytową na zaciągnięcie pożyczki w bankach na
wkłady własne.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Michał Abkowicz

Fot. archiwum
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Szansa w metropolii
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Gmina

Kołbaskowo
Oferta Inwestycyjna

'MINA +OBASKOWO POSIADA TERENY
PRZEZNACZONE POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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Na przekór

Jak rozpoznać dyktatora?

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

Myślę, że PT Czytelnikom
„Świata Biznesu” (najlepszy
tytuł w Polsce) ten felieton
się należy, tak jak Polsce potrzebna jest wreszcie dyktatura. Jest oczywistą oczywistością, że ma to być dyktatura
rozumu – wreszcie. Wielu wybitnych analityków jak K.K.,
N.N., O.O. podzielają mój pogląd, ale ze względów oczywistych boją się ujawnić swoich
nazwisk i stąd tylko ich inicjały.
Jak zatem poznać dyktatora?
Po pierwsze: deklaruje on
zawsze, że nie jest dyktatorem.
Po drugie: jest (jak oczywiście deklaruje) zadeklarowanym zwolennikiem demokracji.
Po trzecie: władzy nie
chce dla siebie, lecz dla dobra
narodu.

Po czwarte: cechują dyktatora pewne mankamenty
urody.
Po piąte: stroi on różne
miny (groźne, przezabawne,
bufoniaste).
Po szóste: bardzo kocha
fotografować się z dziećmi,
choć dzieci nie kocha, a czasem ich nie ma lub ma ich za
dużo (rozumiecie, co mam na
myśli).
Po siódme: uwielbia być
doktorem honoris causa.
Po ósme: dyktator nie ma
poczucia humoru, tzn. ma, ale
w jedną stronę.
Wzorem dyktatora dla
mnie był Todor (Todor, a nie
Teodor) Żiwkow. Na jego
twarzy wyraźnie widać było
intelektualny wysiłek.
Teraz już więc wiecie. Szukajcie, a znajdziecie. A teraz
ja w roli dyktatora. Co bym
zrobił?

Po pierwsze: wreszcie byłaby sprawiedliwość. Ukarałbym
producentów opon zimowych,
którzy wciskają je raz w roku
kierowcom mimo ocieplenia
klimatu. Podobnie uczyniłbym
z producentami opon letnich.
Po drugie: wszyscy producenci chleba poszliby na kurs
jego pieczenia z mąki, wody
i kwasu.
Po trzecie: producenci wędlin musieliby je jeść do końca życia w celu likwidacji łaknienia, a do jedzenia mieliby
ww. chleb.
Po czwarte: producenci
chleba – odwrotnie.
Po piąte: rocznica objęcia przeze mnie władzy byłaby
świętem państwowym oczywiście. Raz zdobytej władzy nie
oddałbym nigdy i nikomu, a
„Świat Biznesu” byłby moim
organem.
Wojciech Olejniczak

Rozważania na czasie

Co z tym kryzysem…

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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Obyś żył w ciekawych czasach… Udało nam się… (???)
Żyjemy w bardzo ciekawych
czasach… Od lat każdy swój
pierwszy wykład akademicki z
finansów zaczynam od prowokacyjnego sformułowania: Finanse są najważniejsze, najciekawsze, najtrudniejsze. Lata
2007-2008 przyniosły wiele nowych dowodów na trafność tego spostrzeżenia. Rolą ekonomistów uprawiających nauki o
finansach jest opisywanie, objaśnianie, prognozowanie, ponadto zwłaszcza formułowanie propozycji co do metod i
instrumentów rozwiązywania
problemów. Tylko tyle, czy aż
tyle?
Wydarzenia ostatnich tygodni bez wątpienia wpłynęły na
erozję poziomu zaufania do
szeroko rozumianego świata finansów. W tym okresie w światowych ,w tym i polskich mass
mediach pojawiło się nieprzypadkowo wiele sformułowań
świadczących o natężeniu ówczesnych emocji, przykładowo:

”Finansowe światowe tsunami
na skalę stulecia” ,„W świecie
finansów nastąpił dramatyczny spadek wzajemnego zaufania”, „Inwestorzy przestają
wierzyć bankom centralnym”,
„Banki już dawno straciły zaufanie do siebie”, „Dokąd zaprowadziła nas liberalizacja
finansów”, „Krach z jasnego nieba – gospodarka wciąż
się kręci, a giełda leci w przepaść. Kończy się czas prosperity czy szwankuje barometr”,
„Zapaść na giełdach”, „Dużo
stracili ludzie, którzy uwierzyli w wysokie zyski, a nie pytali o ryzyko”, „Nadciąga widmo
krachu”, „Kiedy choruje Ameryka, reszta świata też zaczyna chorować”, „Światową gospodarkę czeka pewny krach”,
„Największa burza od II wojny światowej”, „Gigantyczne
straty bankowych potentatów
mogą pociągnąć w dół całą
światową gospodarkę”, „Polowanie na czarownice w świecie finansów”, „Trwa szukanie
winnego obecnego światowego

kryzysu”, „Kto jest winien wybuchu kryzysu finansowego”,
„Recesja u bram”, „Światowa
dekoniunktura dotknie także Polskę”, „Dyktatura neoliberalizmu w światowej gospodarce prowadzi do katastrofy”,
„To chciwość jest źródłem tego
kryzysu”, „Finansowa apokalipsa”, „Gdzie zginął bilion dolarów”, „Rząd w Berlinie obetnie płace prezesom banków”.
PS. Panie i Panowie ,to tylko kryzys…Tylko czy aż? Co
przyniosą następne dni ,tygodnie ,miesiące ,lata…Sławna
prognoza autorstwa Stanisława
Lema głosi :”Będzie tak samo
,tylko więcej…” Zawsze, jak do
tej pory, po latach chudych przychodziły tłuste… 2009? 2010?
2011? 2012?...
Stanisław Flejterski
Miło nam poinformować, że prof. Stanisław Flejterski odebrał 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie
indywidualną nagrodę II stopnia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za
osiągnięcia naukowe i za podręcznik
akademicki pt. „Metodologia Finansów”. Gratulujemy!
Red.
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Magiczna moc kryzysów

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

Średnio rozgarnięty student
ekonomii nie powinien być zaskoczony aktualną dekoniunkturą, wywołaną przez kryzys
rynku nieruchomości i finansów w US. Wszak - zgodnie
z teorią - po okresach ożywienia i rozkwitu gospodarczego przychodzi spowolnienie.
To prawidłowość potwierdzona empirycznie i historycznie.
Kryzys jest dla gospodarki rynkowej swoistym katharsis – filtrem oczyszczającym ekonomię
z nieefektywnych podmiotów.
To dlatego po fazach dekoniunktury nadchodzi faza koniunktury, na którą składa się
aktywność silnych, racjonalnych firm, tych które przetrwały kryzys. Uwierzmy więc w magiczną moc kryzysów! Uwierzmy w stare przysłowie „co cię
nie zabije, to cię wzmocni”.
Pocieszającym niech będzie
również fakt, że w ostatnich latach obserwujemy stosunkowo długie fazy ożywienia i coraz krótsze i płytsze fazy rece-

sji. Wystarczy przypomnieć, że
w dwóch ostatnich dekadach
w gospodarce światowej mieliśmy do czynienia z niezłym
tempem rozwoju, przerwanego w zasadzie tylko pęknięciem
bańki internetowej w USA na
przełomie wieków. Warto więc
skorzystać z doświadczeń. Poprzedni kryzys trwał nie dłużej
niż 5-6 kwartałów, za to ożywienie gospodarcze kilkanaście
kwartałów. Czy i tym razem taki scenariusz się powtórzy? Jak
niepokojące doniesienia z rynków światowych wpłyną na polską gospodarkę?
Intuicyjnie wyczuwam niewielkie zagrożenie zwolnieniem
tempa wzrostu polskiej gospodarki, która cieszy się jednym
z najwyższych wskaźników wzrostu PKB w UE. I choć faktem
bezdyskusyjnym jest wyhamowanie gospodarki światowej, w
tym również krajów eurostrefy,
to jednak dyskutowałabym nad
bezpośrednim wpływem tych
zjawisk na polską gospodarkę.

Wydaje się, że makroekonomiczne fundamenty naszej
gospodarki są dość solidne
i nie istnieją wyraźne przesłanki
do prognozowania głębokiego
kryzysu. Grozić nam może jednak nieznaczne osłabienie tempa wzrostu z ponad 5% w tym
roku, do poniżej 5% w 2009
roku. W nurcie optymistycznym oczekiwać jednak można,
że motorem napędowym gospodarki nadal będą inwestycje (również te wynikające ze
strumienia funduszy strukturalnych), oraz wzrastająca konsumpcja prywatna.
Pesymizm z kolei dotyczy
założeń wobec inflacji – zwiększona presja inflacyjna pojawi
się na skutek zaostrzonych rygorów w sektorze finansowym.
Głównym „hamulcowym” może być ujemny eksport netto,
wynikający ze spowolnienia gospodarczego naszych kontrahentów w obszarze UE. Niepokojąco wzrosnąć może więc deficyt obrotów bieżących, za to
budżet państwa wydaje się być
niezagrożony.
Uwierzmy w magię cyklu
koniunkturalnego – kryzys to
nie piekło – to czyściec!
Aneta Zelek

„Świat Biznesu”
z telewizora

Od października „Świat Biznesu” można przeczytać na
ekranie telewizora, korzystając z Cyfrowej Platformy Espol
HDTV.
Abonenci firmy Espol mieszkający na prawobrzeżu Szczecina i w Policach mają do dyspozycji nasz magazyn 24 godziny
na dobę. Wystarczy, że za pomocą pilota do telewizora wybiorą menu czasopism, a z niego „Świat Biznesu”. Poszczególne
strony naszego magazynu można powiększać przy użyciu pilota, co ułatwia czytanie.
Cyfrowa Platforma Espol HDTV to dzieło szczecińskiej
firmy Espol, które łączy w sobie telewizję HD, komputer,
nagrywarkę DVD, telefon i konsolę do gier.
mab
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Biznes bez iluzji

Fot. archiwum

Naprawdę jaka(i) jesteś?

Sylwia Majewska
trener biznesu,
właścicielka „Profi Biznes
Group”

Fot. M. Abkowicz

p e r s o n a l i a

Twarze biznesu

Zbigniew Chojnowski
prezes „Domar” Sp. z o.o.

Mój znak zodiaku
Skorpion.
Moje uniwersytety
Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski
„Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego”, Akademia Dyplomatyczna
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej w Warszawie.
Moja ulubiona postać
Stanisław Lem.
Co cenię u mężczyzny
Odpowiedzialność, zdecydowanie, poczucie humoru, inteligencję
Co cenię u kobiety
Mocne poczucie własnej wartości, przedsiębiorczość.
Moja największa wada
Zbyt duże zaangażowanie w pracę.
Czego najbardziej nie lubię
Obłudy.
Ulubione zajęcie po pracy
Tenis, książka, latem surfing, zimą narty.
Czym zachwyciłam się ostatnio
Prelekcją profesora Edwarda Nęcki na temat studium psychologicznego.
O czym marzę
By moja książka wyzwoliła w kobietach siłę bez względu na wiek, gdyż zawsze jest to
na czas, aby zrobić dla siebie jeszcze więcej.

Mój znak zodiaku
Waga.
Moje uniwersytety
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Szczecińska
Wydział Ekonomiczny.
Moja ulubiona postać
W świecie polityków Józef Piłsudski, a w świecie kultury Leonard Cohen.
Co cenię u mężczyzny
Stanowczość, konkretność, słowność i inteligencję.
Co cenię u kobiety
Wdzięk i rozum.
Moja największa wada
Jestem nerwusem.
Czego najbardziej nie lubię
Zakłamania.
Ulubione zajęcie po pracy
Podglądanie przyrody, chodzenie po górach.
Czym zachwyciłem się ostatnio
Uwielbieniem wolności u Indian w Meksyku.
O czym marzę
Aby dalej zwiedzać świat.
Wysłuchał mab
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Jarosław Siergiej (44
lata) jest od września
prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście. Nowy
prezes Portu jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie
- specjalność transport morski. Ukończył studia podyplomowe: marketing
i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, studia executive MBA na
University of Illinois at Urbana Campaign na Uniwersytecie Warszawskim oraz
kierunek integracja europejska na Papieskiej Akademii Teologicznej.
Przez cztery lata pracował w Polskiej Żegludze Bałtyckiej na stanowisku II oficera nawigacyjnego. Ostatnio
był członkiem zarządu, a następnie prezesem zarządu Morskiego Portu Police
Sp. z o.o. Jarosław Siergiej jest członkiem zarządu szczecińskiej Platformy
Obywatelskiej.

Fot. archiwum

Oddziału Analiz i Planowania. W 2002 r.
powołany został na stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie.
Damian Greś (33 lata)
od sierpnia 2008 r. pełni
funkcję dyrektora Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Damian Greś urodził się w Szczecinie. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Skończył liczne kursy z dziedziny polityki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, strategii rozwoju eksportu oraz funduszy strukturalnych. Po ukończeniu studiów pracował
jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim i w Wyższej
Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie (do chwili obecnej). Od czerwca
2001 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim. We wrześniu 2007 r. został zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarki
i Rozwoju Regionalnego. Członek komisji oceniających projekty w ramach
Phare, Interreg, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
miszmasz
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Karuzela
kadrowa

Wioleta Anders (48
lat) od października
nowa dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich w
Szczecinie. Jest absolwentką inżynierii chemicznej na Wydziale
Technologii i Inżynierii
Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.
Skończyła dwa rodzaje studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim: prawo administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji oraz zarządzanie funduszami unijnymi na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Z Zamkiem związana jest od 1986 roku, najpierw jako instruktor amatorskiego ruchu artystycznego, a od roku 1996
- jako kierownik Działu Imprez i specjalista ds. funduszy unijnych.
Grzegorz Banaszek (45 lat) 29 września
2008 r. - decyzją ministra finansów Jana
Vincenta-Rostowskiego został powołany
na stanowisko Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie. Banaszek
jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1992-2002
był zatrudniony w Urzędzie Kontroli
Skarbowej w Szczecinie zajmując kolejno
stanowiska: starszego referendarza, komisarza skarbowego, inspektora kontroli
skarbowej, a od marca 1997r. kierownika

Wszystko dla ciężarówek

Fot. archiwum
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Serwis pod znakiem gwiazdy

W Szczecinie spółka
Mojsiuk otworzyła jeden
z większych w Polsce
kompleksów serwisowych
samochodów ciężarowych
Mercedes-Benz wraz
z blacharnią i lakiernią.
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Jeden z większych w Polsce kompleksów serwisowych samochodów ciężarowych
Mercedes-Benz wraz z blacharnią i lakiernią otworzyła firma Mojsiuk, zachodniopomorski dealer Mercedes-Benz.
Obsługa przede wszystkim
Serwis powstał w nowo zbudowanym skrzydle otwartego siedem lat temu salonu przy ulicy
Pomorskiej 88 w Szczecinie. Nowy obiekt to ok.
3,5 tys. m kw. powierzchni, na której znajduje się
16 stanowisk diagnostyczno-naprawczych, stanowisko obsług szybkich pozwalające na przyjęcie pojazdów nieumówionych, którym przydarzyły się awarie w trasie, najnowocześniejsza
w kraju blacharnia i lakiernia oraz przestronny
magazyn części zamiennych. Posiadanie tak dużej powierzchni warsztatowej pozwoli również
na kompleksową obsługę przewoźników. Firma
Mojsiuk posiada autoryzację zarówno producentów naczep, przyczep, jak i zabudów.
Firma Mojsiuk postawiła na najnowocześniejsze rozwiązania. Na przykład lakiernia wykorzystywać będzie najnowsze techniki
i materiały, m.in. ceramiczny lakier bezbarwny
CeramiClear - najlepszy odpowiednik oryginalnej powłoki lakierniczej stosowanej przez Mercedes-Benz. CeramiClear jest najtwardszym lakierem bezbarwnym w sektorze samochodowych lakierów renowacyjnych i aktualnie nie
ma sobie równych w testach odporności na zarysowania, na działania czynników atmosferycznych i na trwałość połysku.
- Liczy się nie tylko wyposażenie i technologia, ale przede wszystkim profesjonalna obsługa serwisowa – wyjaśnia Kazimierz Mojsiuk,
prezes i właściciel firmy Mojsiuk sp.j. -Dlatego ciągle szkolimy i podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Posunęliśmy się krok dalej
i z naszej inicjatywy w Technikum Samochodowym
w Szczecinie stworzono klasę uczniowską pod patronatem Mercedes-Benz Polska, której absolwenci prócz matury będą mogli uzyskać tytuł technika

obsługowego Mercedes-Benz. Ponadto w naszej firmie regularnie odbywają praktyki studenci ostatnich roczników Politechniki Szczecińskiej i Koszalińskiej. Podczas ich trwania uczą się oni czynności
obsługowych, obsługi handlowej oraz potrzebnych
to tego programów komputerowych. Poznając tajniki jakości Mercedesa wyzwalają w sobie energię
i pasję. Na takich ludzi stawiamy.
Rozbudowa stacji obsługi serwisowej samochodów ciężarowych spowodowana była m.in.
rosnącym potencjałem na tym rynku. Dotychczasowy, czterostanowiskowy serwis był przepełniony, a terminy napraw stawały się odległe.
Na miejscu starego serwisu samochodów ciężarowych powstał nowoczesny serwis przeznaczony wyłącznie dla samochodów dostawczych.
Stworzyło to nową jakość ich obsługi, jak również zdecydowanie poprawiło przepustowość
serwisu samochodów osobowych dotychczas
obsługującego również pojazdy dostawcze.
W uroczystym otwarciu kompleksu serwisowego, 7 i 8 listopada, udział wzięło kilkuset gości - klientów firmy, przedstawicieli firm transportowych i spedycyjnych, przedstawicieli władz
województwa i Szczecina. Dwudniowe uroczystości uświetniły m.in. koncert Golec uOrkiestry, pokazy mody, pokazy barmańskie oraz
premiera nowego Actrosa - ciężarowego modelu Mercedesa słynącego z ekonomicznych parametrów. Goście salonu byli świadkami uroczystego przekazania dwóch pierwszych Actrosów
w ręce jednego z najlepszych klientów firmy
Mojsiuk.
Trzy dekady rozwoju
Przedsiębiorstwo
Handlowo–Usługowe
Mojsiuk dynamicznie rozwija się już od 30 lat.
Firma rozpoczęła działalność w 1979 r. jako zakład blacharstwa samochodowego. W 1990 r.
rozszerzyła działalność o handel. W 1992 r. powstała firma Auto Mojsiuk, która sprzedawała
lakiery samochodowe. W roku 1995 firma Auto Mojsiuk uzyskała status autoryzowanego dealera Hondy. Przełomowym krokiem w historii firmy była inwestycja w Starych Bielicach
przy drodze krajowej nr 6 łączącej Szczecin
z Gdańskiem. W 1997 r. zakończono tam budowę kompleksu samochodowego, w którym znalazł się nowoczesny salon i serwis marki Honda.
Rok później firma otrzymała status autoryzowanego serwisu samochodów Mercedes-Benz
na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego. Kolejnym znaczącym etapem w historii
firmy było otworzenie oddziału w Szczecinie,
w Dąbiu, przy ul. Pomorskiej w 2001 roku na
początku listopada 2001 roku. Teraz, siedem lat
po tym wydarzeniu, klient Mercedesa na Pomorzu Zachodnim otrzymuje kompleksowy serwis
samochodów ciężarowych, który zamyka pewien cykl inwestycyjny w działalności biznesowej Kazimierza Mojsiuka.
mab
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Zapraszamy Państwa do iście królewskiej uczty w zamkowych
murach i wyjątkowej scenerii. Trzypoziomowy układ Restauracji
z dwoma barami zapewnia niepowtarzalną atmosferę organizowanych imprez okolicznościowych. Dla podkreślenia Państwa wyjątkowości, zapraszamy do Restauracji Zamkowej, na szlacheckie przywitanie
Nowego Roku podczas wyjątkowego balu sylwestrowego. Dla tych,
którzy dobrą kuchnią pragną rozkoszować się we własnych murach,
służymy profesjonalną obsługą cateringową.
Po królewsku spędźcie ten czas!

UL. RYCERSKA 3, 70-537 SZCZECIN
Tel. 091 434 04 48, 091 812 37 98, 091 812 37 99
Tel. kom. 0602 79 83 70
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e-mail: biuro@zamkowa.com.pl
www.zamkowa.com.pl
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Ligowe dołki

Fot. mab
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Pod znakiem Chryslera

Dwudniowa impreza
na polu golfowym była
również okazją do
przejażdżek chryslerami,
jeepami i dodge’ami.

Członkowie klubu Binowo Park podsumowali sezon podczas dwudniowego turnieju Chrysler Finał Ligi Klubowej 2008.
Zawody odbyły się 18 i 19 października. Dwie
rozegrane rundy były ostatnimi z cyklu 10 rund,
jakie 150 golfistów rozgrywało podczas całego
tegorocznego sezonu. Z 10 rund do klasyfikacji końcowej liczonych było siedem najlepszych
wyników w punktacji Stableford. Przez cały sezon klasyfikacja ulegała zmianom, a ostatnie
dwie rundy, czyli Chrysler Finał Ligi Klubowej,
dostarczyły wiele sportowych emocji i zadecydowały o klasyfikacji końcowej. Liga klubowa,
jak uważa Kazimierz Mendak, kapitan klubu
Binowo Park, ocenia realne możliwości każdego golfisty.
W kategorii handicapowej mężczyzn 24,5 –
36,0 Ligę 2008 wygrał równo grający przez cały sezon Mariusz Wojtas, który uzyskał 261
punktów. Drugie miejsce zajął Jerzy Maćkowski 252 punkty. Trzecie miejsce wywalczył Maciej Witkowski 245 punktów, pokonując ostatnią lepszą rundą Leopolda Rudzińskiego.
W kategorii 12,5 – 24,4 zwyciężył Michał
Ponto 260 punktów, na drugim miejscu upla-

sował się Paweł Kurka 252 punkty. O trzecie
miejsce rywalizacja trwała do ostatniej rundy,
w której dwóch zawodników uzyskało taką samą liczbę 243 punktów: Wojciech Waśniewski
wyprzedził Krzysztofa Oziewicza lepszą ostatnią rundą.
W kategorii 0 – 12,4 wygrał Krzysztof Boniewski, który uzyskał 246 punktów. O dalsze
miejsca na podium walczyło aż pięciu zawodników, a o ostatecznej kolejności zadecydowała ostatnia runda. Najlepiej zagrał Leszek Górski i to właśnie jemu przypadło drugie miejsce
w Lidze 2008. Trzecie miejsce zajął Robert
Nowosad, wyprzedzając tylko o jeden punkt
dwóch kolejnych golfistów Marka Górę i Andrzeja Olszewskiego.
Najbardziej wyrównany i zacięty przebieg
miała rywalizacja w kategorii kobiet. Stała
się rzecz niebywała, po dziesięciu rundach taką samą liczbę punktów zdobyły aż trzy golfistki, które uzyskały 242 punkty. O zwycięstwie zadecydowała dogrywka Sudden Death
(nagła śmierć). W niej najwyższą formę wykazała Małgorzata Jacyna–Witt, przed Elżbietą
Górską i Teresą Gajczyk- Górą.
W rywalizacji juniorów Ligę 2008 wygrał
Mateusz Wardyn, który zgromadził 249 punktów. Drugie miejsce wywalczył Jędrzej Gąsienica-Ciułacz z wynikiem 242 punkty, a trzecie
miejsce zajął Maciej Grygo 235 punktów.
- Mamy bardzo dobrze grających juniorów
w wieku 13-14 lat - Jędrzeja Gąsienicę, Roberta Nowosada i Wojtka Waśniewskiego. Za dwa
lata nasz klub z nimi w składzie będzie walczyć
o Drużynowe Mistrzostwo Polski - uważa Kazimierz Mendak
Dwudniowa, październikowa impreza była
okazją nie tylko do sprawdzenia umiejętności
na polu golfowym, ale również do przejażdżek
chryslerami, jeepami i dodge’ami wystawionymi
przed budynkiem klubowym przez sponsora, firmę Holda Balcerowicz oraz do porozmawiania
z przedstawicielami firmy o aktualnej ofercie.
Była to także okazja do podsumowań. Binowo Park Golf Club ma ok. 300 członków i jedne z najliczniej obsadzonych turniejów klubowe
w Polsce. W każdym uczestniczy średnio setka
golfistów. Binowo jest też pierwszym klubowych
w Polsce pod względem liczby osób przeszkolonych w ramach programu Zielonej Karty Polskiego Związku Golfa. Skierowany on jest do
osób stawiających pierwsze kroki w golfie.
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Fot. mab

Najlepsi golfiści ligowi
roku: Krzysztof Boniewski
(pierwszy od lewej),
Leszek Górski i Robert
Nowosad(pierwszy
i drugi od prawej).
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LEASING 105%; KREDYT 50/50*

DODGE JOURNEY
• Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,5 l/100 km
(1999/100/EC), emisja CO2 – 171 g/km

Cena (bez akcyzy i VAT)

od 21 632 €

CHRYSLER 300C
• Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 8,1 l/100 km
(1999/100/EC), emisja CO2 – 215 g/km

Cena (bez akcyzy i VAT)

od 33 500 €

JEEP® GRAND CHEROKEE
• Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 10,2 l/100km (1999/100/
EC), emisja CO2 – 270 g/km

Cena (bez akcyzy i VAT)

od 37 940 €
*RRSP 3,47% rocznie

Holda Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Dodge, Chrysler i Jeep

®

ul. Gdańska 7, 70-660 Szczecin

Zalecamy produkty

tel. 48 (91) 483 82 00, fax 48 (91) 483 82 15

www.holda.chrysler.pl

Chrysler Polska
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33

Zawodowcy w Binowie

Fot. M. Abkowicz
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Paul Nilbrink z Norwegii,
tegoroczny zwycięzca
Szczecin Open.

Paul Nilbrink z Norwegii zwycięży
w Szczecin Open 2008 - największym turnieju golfowym dla zawodowców w Polsce.
Paul Nilbrink uzyskał po trzech dniach turnieju wynik 204 uderzeń (12 poniżej par – normy pola) i wyprzedził o trzy uderzenia dwóch
kolejnych zawodników: Jonathana Franssona
(Szwecja) i Daniela Froreicha (Niemcy). Rywalizacja była zacięta niemalże do ostatnich dołków,
ale na dołku nr 18 Daniel Froreich wrzucił piłkę
do wody i stracił szansę na walkę o zwycięstwo.
Najlepszy z Polaków Kuba Ossowski zajął
wysokie, piąte miejsce.
Prawdziwą sensacją było dopiero siódme
miejsce Szweda Michaela Jonsona, zdecydowanego faworyta turnieju, zwycięzcy dwóch
poprzednich edycji Szczecin Open.
W kategorii amatorów zwyciężył Robin
Kokociński, przed Jędrzejem Gąsienicą-Ciułaczem oraz Dariuszem Kuriatą.

- W ostatnim dniu zawodów trochę się denerwowałem, gdy szliśmy w finałowej trójce.
W całym turnieju grałem jednak równo i solidnie uderzałem w piłkę. Moja gra na greenach
nie była może idealna, ale rekompensowały ją
inne dobre uderzenia - podsumowuje Szczecin
Open zwycięzca, 37-letni Paul Nilbrink. Jego
największe sukcesy to zwycięstwa w turniejach
z cyklu European Challenge Tour (to zaplecze
rozgrywek na najwyższym poziomie na naszym
kontynencie - European Tour).
W tegorocznym turnieju udział wzięło
70 zawodników, w tym 59 zawodowców. Jest
to najsilniej obsadzony turniej zawodowy
w Polsce (oprócz niego profesjonaliści trafiają
do dołków w Warszawie na Polish Open). Pula nagród to 80 tys. zł (więcej ma tylko turniej
w Polish Open w Warszawie), zwycięzca otrzymał ponad 13 tys. zł.
mab

Take 6 w Szczecinie

Fot. archiwum

Sekstet doskonały

Czasy boysbandów należą już do przeszłości. Popowa papka w wykonaniu ślicznych chłopców skutecznie zemdliła słuchaczy. Na całe szczęście istnieją takie
grupy, które skutecznie opierają się sezonowym modom. Należy do nich amerykański zespół a’ cappella Take 6.
To unikalne połączenie gospel, popu, soulu i jazzu, usłyszymy na żywo w Szczecinie już
20 listopada (g. 20) w bazylice archikatedralnej św. Jakuba. Kariera grupy rozpoczęła się w 1980 roku, gdy Claude McKnight
wraz z ekipą kolegów z Oakwood College założył formację wokalną - The Gentlemen’s
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Estate Quartet. Zespół ćwiczył w lokalnym
kampusie uniwersyteckim. Wkrótce do grupy
dołączył Mark Kibble oraz Mervyn Warren. To
był początek niezwykłego brzmienia Take 6.
Po serii koncertów w kościołach uformował się pierwszy skład sekstetu, w którym znaleźli się: Claude McKnight, Mark Kibble,
Mervyn Warren, Alvin Chea, Cedric Dent
i David Thomas. W 1987 roku muzycy podpisali kontrakt z wytwórnią Warner Brothers,
rok później wydali debiutancką płytę pt. „Doo
Be Doo Wop Bop!”. Krytycy uznali album za
jedno z największych odkryć muzycznych roku. Płyta przyniosła artystom m.in. dwie nagrody Grammy. Osiągnęła też status platynowej płyty. Panowie zaczęli współpracować
z największymi w branży, m.in. z Quincy Jonesem, Ellą Fitzgerald, Stevie Wonderem
i Mariah Carey. Ich koncerty należą do wyjątkowych.
Aneta Dolega

Fot. archiwum
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Szczecin Open 2008
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Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o.
Polecamy usługi w kraju i za granicą w obszarze:
• holowań morskich i portowych,
• przeładunków dźwigiem pływającym o udźwigu 200 ton,
• transportu morskiego ładunków ciężkich,
wielkogabarytowych pontonem o DWT 1630 t,
• usług cumowniczych,
• ratownictwa morskiego i lodołamania.
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Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o.
ul. Ludowa 16, 71-700 Szczecin
tel. +48 091 430 82 57
fax + 48 091 434 77 00
e-mail: naczelny@zuz.pl
www.zuz.pl
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