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Binowo Park Golf Club
zaprasza na

Kurs Nauki Gry w Golfa

• Uczęszczaj na zajęcia raz, dwa, trzy
lub cztery razy w tygodniu
• Zdobądź podstawową wiedzę i umiejętności
• Poznaj nowych przyjaciół golfowych
• Korzystaj z przyjemności jaką niesie gra w Golfa!

Zajęcia:
wtorki środy czwartki

niedziele

17:30 – 18:30

12:30 – 13:30

2info@binowopark.pl

tel. 91 404 15 33

www.binowopark.pl
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GLC Coupé 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,2 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.

Nowy GLC Coupé.
W najlepszej formie, w każdym terenie.
www.mercedes-benz.pl/suv

od 2222 PLN*
*Rata miesięczna netto dla GLC Coupé 220 d w ofercie leasingu dla przedsiębiorców
z 10-procentową wpłatą własną, okres umowy: 48 miesięcy, przebieg całkowity: 80 000 km.
Oferta Lease&Drive Basic Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

, ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 372
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ZMPSiŚ: Porty z ambicjami Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu
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Mieszkaniowe trendy i owędy O sytuacji na rynku nieruchomości
rozmawiamy z Lesławem Siemaszką, właścicielem firmy Siemaszko,
Piotrem Tomaszewiczem, właścicielem firmy Tomaszewicz Development,
Przemysławem Wojnarowskim, analitykiem rynków nieruchomości z
Instytutu Studiów Regionalnych w Szczecinie, oraz Janem Zasadzińskim,
dyrektorem zarządzającym firmy Inwest Nieruchomości. Redakcję
reprezentują: Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
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Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, o strategii rozwoju, portowych
inwestycjach i… grzybobraniu.

Wybieramy Perły Biznesu 2016 To będzie już trzynasta edycja

konkursu „Perły Biznesu”.

Koktajl biznesowy Receptura koktajlu biznesowego w tym wydaniu

zawiera: Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz, czyli największe
wydarzenie branży nieruchomości w województwie, a także targi ślubne.
Na obie imprezy zaprasza ExpoArena. Nie możemy również pominąć
ogłoszonych niedawno planów budowy gigantycznego centrum
dystrybucyjnego firmy Zalando w parku przemysłowym w Gardnie
w gminie Gryfino. Informujemy, kto jest nowym właścicielem i jak nazywa
się spółka prowadząca fabrykę fundamentów do elektrowni wiatrowych
na Ostrowie Brdowskim. W koktajlu jest też składnik podniebny, czyli nowe
połączenie Ryanaira z Goleniowa do Warszawy. Piszemy też o otwarciu
akademii jeździeckiej Verso La Natura w podszczecińskim Warniku.
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Wpuszczeni w kanał? Felieton Anety Zelek.
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Quo vadis, świecie? Felieton Stanisława Flejterskiego.

Niebezpieczny Wschód Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela kadrowa
Teraz Opera! Po letniej przerwie zaczynają się rozkręcać szczecińskie

instytucje kultury. Szczególnie ciekawie zapowiada się repertuar Opery
na Zamku.

Pałacowa Herbatka w Koszalinie Herbatka Izbowa Północnej Izby

Gospodarczej w Koszalinie odbyła się 10 września w wyjątkowej scenerii
ogrodu i hotelu Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie. Jest to malowniczy
kompleks pochodzący z XVII wieku, położony w centrum parku
krajobrazowego.
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Bal Absolwenta i fotka z drona W dniach 18-19 listopada

swój jubileusz 70-lecia obchodzić będzie uroczyście II Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie im. Mieszka I.

W ogrodzie i w XIX-wiecznych wnętrzach Grillowane krewetki
zrobiły zawrotną karierę na otwarciu nowej restauracji w Szczecinie.
Ale nie tylko one przypadły do gustu pierwszym gościom restauracji
Matejki 8 By Jacek Faltyn w Szczecinie.

32 |

Jeden turniej, dwa pola, sześciu zwycięzców W Binowie i w
podchoszczeńskim Modrym Lesie rozstrzygnęły się losy tegorocznego
turnieju World Amateur Golfers Championship, którego zwycięzcy
reprezentują Polskę na międzynarodowych mistrzostwach amatorów.
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To był strzał w dziesiątkę! Kolejny turniej Pekao Szczecin Open

34 |

Brydż w hali SDS W połowie września w Szczecinie rozegrano
najstarszy mityng brydżowy organizowany w Polsce - „Bursztynowy”.
Była to 58. edycja tych zawodów, które należą do największych w
regionie.

za nami. Była to dwudziesta czwarta edycja turnieju, czyli najstarszej
i największej zawodowej imprezy tenisowej w Polsce.

Duety mikstowe na słodko Duet z Wielkopolski Jolanta Zientara

- Rafał Junik zdobył tytuł Mistrzów Zachodniopomorskiego Związku
Brydża Sportowego Par Mikstowych. Zawody rozegrano w ostatnią
sobotę września, a miejscem karcianej rywalizacji były gościnne mury
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni.
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Faworyt wygrywa w Policach Udział sześciu arcymistrzów
szachowych, w tym czterech z rankingiem powyżej 2540, to wymowna
wizytówka rozgrywanego tradycyjnie w polickim Klubie Nauczyciela już
XXXI Memoriału Tadeusza Gniota
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają:
Danuta Terpiłowska, współwłaścicielka salonów jubilerskich Terpiłowski
i Jacek Ciubak, Prezes Zarządu Fosfan SA.
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Zapraszamy na lunche biznesowe
Foie gras na grzance podana z puree jabłkowym i pudrem truflowym.
Krem z kalafiora z wędzonym łososiem i płatkami parmezanu.
Stek z antrykotu argentyńskiego z sosem pieprzowym, smażonymi ziemniakami i świeżymi warzywami.
Pieczony filet z łososia z buraczkami, czarnuszką i zielonym groszkiem podany z sosem chrzanowym.
Fondant czekoladowy z lodami waniliowymi, kruszonką orzechową i rozmarynowym karmelem.
HOTEL DANA – BUSINESS & CONFERENCE
ul. Wyzwolenia 50, 71-500 Szczecin, contact@hoteldana.pl, www.hoteldana.pl

5

ZMPSiŚ: Porty z ambicjami
Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, o strategii rozwoju,
portowych inwestycjach i… grzybobraniu

Dariusz Słaboszewski: Morze
Bałtyckie jest określone
na poziom transportu 15-20 mln
TEU rocznie. W tej chwili mamy
7-9 mln, czyli jest jeszcze duży
potencjał do zagospodarowania.

6

W marcu, gdy zaczął pan kierować
Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, za swój priorytet uznał pan przyspieszenie rozwoju zespołu portowego. Jakie są
główne wyznaczniki tego rozwoju?
Główne tematy, nad którymi się skupiamy,
to poprawa dostępności do naszych portów
od strony wody, lądu i kolei. Ważnym też dla
nas jest Odrzańska Droga Wodna i poprawa
jej żeglowności. To temat, którym mocno zainteresowane jest Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Działania, które zostały rozpoczęte, związane z ratyfikacją
konwencji AGN (zobowiązuje ona do zapewnienia drogom wodnym co najmniej IV klasy
żeglowności), nakazują nam również – jako
Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – przygotować się do obsługi transportu
śródlądowego.
Kiedyś powiedziałem, że planujemy, by
nasz port pozostał portem uniwersalnym. I ta
uniwersalność będzie jego siłą. Siła portu tkwi
również w tym, co kryje się pod skrótem TSL,
czyli transport, spedycja, logistyka.
Niedawno podpisaliśmy umowę z koncernem Waimea Holding i rozpoczęliśmy działania związane z budową centrum logistycznego
w porcie szczecińskim. W czerwcu zawarliśmy
umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na mocy której przystępujemy do
przebudowy stanowisk nr 5 i 6 w Terminalu
Promowym Świnoujście. Po modernizacji powstanie nowe stanowisko przystosowane do
obsługi ładunków przewożonych intermodalnie, czyli z wykorzystaniem więcej niż jednego
środka transportu.
Wracając zaś do uniwersalności, to w tym
względzie nasza działalność jest wspomagana
przez spółki operatorskie. One również widzą,
że następuje przewartościowanie masy towarowej z dotychczas przeładowywanych towarów: węgla i rudy żelaza na rzecz przeładunków zboża, nawozów i innych chemikaliów.
Jak się układa współpraca zarządu ze
spółkami operatorskimi, działającymi na terenie administrowanym przez ZMPSiŚ?
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście nie istniałby bez spółek operatorskich.
Wyniki przeładunkowe, którymi możemy się
pochwalić w tym roku, zostały wypracowane przede wszystkim przez spółki operatorskie działające w naszych portach. Uważam,
że współpraca z każdą z nich jest dobra.
Naprawiliśmy kilka elementów wymagających zmian, ale zdajemy sobie sprawę, że
mamy przed sobą jeszcze sporo zadań do wykonania. Jestem jednak dobrej myśli i sądzę,
że wszystkie plany uda nam się zrealizować
przy współpracy ze spółkami funkcjonujący-

mi w obrębie zespołu portów. Przypomnę,
że mamy trzy główne spółki operatorskie:
OT Port Świnoujście, DB Port Szczecin i Bulk
Cargo Port Szczecin, ale jest również duża grupa spółek operujących na mniejszych obszarach, a także takich, które są ukierunkowane
wyłącznie na jeden rodzaj ładunku.  
Przeładunki w zespole portów Szczecin
i Świnoujście rosną. Czy można się już pokusić o szacunkową wielkość obrotów towarowych na koniec roku 2016?
Przyznam państwu, że łatwiej jest określić długoterminowe plany niż jednoroczną
prognozę. Za pięć lat zamierzamy mieć przeładunki na poziomie 30 mln ton rocznie. Jest
to związane z planowanymi inwestycjami
w zespole portów.
Natomiast krótkoterminowe planowanie jest trudne i nie chciałbym deklarować
konkretnych wielkości, bo o tym decyguje szereg czynników zewnętrznych, na
które często nie mamy wpływu. Na razie,
od początku roku utrzymana została tendencja wzrostowa. W ciągu ośmiu miesięcy
przeładowano o 3,3 proc. więcej towarów niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Pracujemy nad
tym, by wyniki na koniec roku 2016 były lepsze
niż w poprzednim, ale nie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten wzrost będzie
jedno- czy dziesięcioprocentowy. Zachowujemy ostrożny optymizm.
Wspomniał już pan, że nastąpiły zmiany
w strukturze przeładunków.
Tak i jesteśmy zadowoleni z faktu, że
w miejsce towarów, które kiedyś stanowiły
o sile zespołu portów, a nie z naszej winy przeniosły się gdzie indziej lub w ogóle przestały
być przeładowywane, potrafiliśmy – dzięki
spółkom operatorskim – znaleźć masy ładunkowe innego rodzaju.
Bezsprzecznie nowością jest przeładunek LNG. To bardzo ważny element naszej
portowej struktury obsługiwanych towarów.
Komercyjne funkcjonowanie portu zewnętrznego w Świnoujściu rozpoczęliśmy w czerwcu
tego roku. Teraz zawija tam jeden metanowiec
w miesiącu, który dostarcza skroplony gaz do
terminalu. Może w przyszłym roku operator,
czyli Gaz-System, rozpocznie obsługę dwóch
jednostek na miesiąc. A to ma też wpływ na
rozwój portu.
W portach wzrosły przeładunki zbóż. Poza
tym bardzo ważny jest Terminal Promowy Świnoujście – przeładunki drobnicy promowej też
bardzo dobrze prezentują się w statystykach.
Wiemy, że sporo inwestujecie.
Podążamy w ślad za inwestycją Urzędu
Morskiego w Szczecinie dotyczącą pogłębiania
październik–listopad 2016

toru wodnego. W porcie świnoujskim przystąpiliśmy do przystosowania nabrzeży do
pogłębionego do 14,5 m toru podejściowego.
Da to możliwość obsługi statków o zanurzeniu
13,5 m oraz o długości do 300 m. Przynajmniej
jedno nabrzeże powinno być jeszcze w tym
roku przystosowane do tych celów.
Jak już wspomniałem, podpisana została
umowa o dofinansowanie modernizacji stanowisk 5 i 6 w terminalu promowym. Przygotowana jest pełna dokumentacja dla tego projektu i w pierwszym kwartale przyszłego roku
rozpoczniemy procedury związane z samą realizacją inwestycji. Chcemy ją wykonać do końca 2019 roku. Wspomnę w tym miejscu także
o podpisaniu listu intencyjnego o modernizacji
nabrzeża w szwedzkim Ystad. Jego sygnatariusze – ZMPSiŚ, Polska Żegluga Bałtycka i władze
portu Ystad – zawarły porozumienie dotyczące
usprawnienia obsługi dwóch nowych promów,
które mają być zbudowane w Polsce.
W Szczecinie z kolei jesteśmy przygotowani
do realizacji planów związanych z dostosowaniem nabrzeży do pogłębionego toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. Do tej
głębokości będą przystosowane Kanał Dębicki
i Basen Kaszubski. Właściwie czekamy tylko na
sygnał, aby rozpocząć pracę, a sygnałem będzie rozpoczęcie prac przez Urząd Morski.
Kolejną ważną inwestycją jest zagospodarowanie Ostrowa Grabowskiego i powstanie
na nim nowych terminali portowych. Wiąże się
to częściowo z inicjatywą „12,5 m dla Szczecina”. Pracujemy teraz nad inżynierią finansową
tego przedsięwzięcia.

Czy udało się rozwiązać problem związany z likwidacją ogródków działkowych na
Ostrowie Grabowskim?
Z działkowcami praktycznie doszliśmy do
porozumienia. Chodzi o tereny, które są przeznaczone na rozwój portu. Odbyło się spotkanie, na którym przedstawiliśmy działkowcom
nasze oczekiwania w stosunku do nich. Poinformowaliśmy, jak chcemy to zrobić, zapewniliśmy
ich, że nie ma żadnej złej woli ze strony ZMPSiŚ
i że szanujemy pracę włożoną w te działki. Jednocześnie zwróciliśmy się do działkowców, by
wzięli pod uwagę, że jest to teren portowy.
Pewne emocje zaczęła wzbudzać zapowiedź budowy terminalu kontenerowego w
Świnoujściu. Czy uda się przekonać mieszkańców i turystów do tej inwestycji?
Jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem lokalnej społeczności. Na tym etapie nie
prowadzimy szerokiej akcji informacyjnej, gdyż
mamy jeszcze bardzo dużo znaków zapytania.
Gdy przygotujemy się w pełni do podjęcia takich rozmów, to przedstawimy wszystko czarno na białym. Nic bez udziału lokalnej społeczności nie będzie się działo. Dzisiejsze obawy,
nagłaśniane w mediach społecznościowych
i mediach tradycyjnych, przyjmujemy do wiadomości, analizujemy i absolutnie ich nie bagatelizujemy. Jednak brakuje nam odpowiedzi
na kilka kluczowych pytań, choćby o dostępność do tego terminalu od strony lądu. Również kwestie związane z ochroną środowiska
są bardzo ważne.
Musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy uzyskać – czy kolejny tzw. port

feederowy, będący tylko elementem w łańcuchu dostaw, czy jednak chcemy czegoś więcej:
zbudować port hubowy i samemu tworzyć ten
łańcuch dostaw.
Morze Bałtyckie jest określone na poziom
transportu 15-20 mln TEU (znormalizowanych kontenerów) rocznie. W tej chwili mamy
7-9 mln, czyli jest jeszcze duży potencjał do
zagospodarowania. Zespół portów, ze szczególnym uwzględnieniem Świnoujścia, może
tu wykorzystać swoje położenie geograficzne
– u wejścia z Morza Północnego, z cieśnin duńskich – jako dobry port hubowy.
Na koniec pytanie bardziej osobiste:
czym się pan prezes zajmuje po pracy?
Jesień, a więc grzyby. Jestem zapalonym
grzybiarzem. Lubię chodzić po lesie, zbierać,
czyścić, suszyć i na koniec jeść grzyby. Tę pasję
dzielę z żoną, starszym synem i przyjaciółmi.
Z kolei z młodszym synem śledzimy - jako aktywni kibice - rozgrywki halowe, szczególnie
piłkę ręczną i siatkówkę. Lubię przynajmniej
raz w tygodniu zrelaksować się na basenie
i w saunie. W wolnym czasie sięgam po książkę. Na tegoroczne wakacje wziąłem z półki
zbiór opowiadań morskich Karola Olgierda
Borchardta „Znaczy Kapitan”. Przeczytałem je
chyba po raz setny…
Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali
Elżbieta Kubowska i Włodzimierz Abkowicz
fot. M. ABKOWICZ
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Mieszkaniowe trendy i owędy
O sytuacji na rynku nieruchomości rozmawiamy z Lesławem Siemaszką,
właścicielem firmy Siemaszko, Piotrem Tomaszewiczem, właścicielem firmy
Tomaszewicz Development, Przemysławem Wojnarowskim, analitykiem
rynków nieruchomości z Instytutu Studiów Regionalnych w Szczecinie, oraz
Janem Zasadzińskim, dyrektorem zarządzającym firmy Inwest Nieruchomości.
Redakcję reprezentują: Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
Jak wygląda dziś rynek mieszkaniowy?
Przemysław Wojnarowski: W Polsce jest
ponad 14 mln mieszkań, których wartość po
cenach rynkowych jest szacowana na ponad
3 biliony złotych. W 2015 roku liczba mieszkań
oddanych do użytkowania na rynku pierwotnym
przez deweloperów i inwestorów prywatnych
wyniosła w kraju 147 tysięcy. Podobna była liczba wystąpień o pozwolenie na użytkowanie.
W ub. roku wydano ponad 188 tysięcy pozwoleń
na budowę. Trend jest rosnący, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku. Liczba mieszkań, których
budowę rozpoczęto, wyniosła około 170 tysięcy.
Jeśli chodzi o historię najnowszą rynku deweloperskiego, to przypomnijmy, że w 2007 roku
nastąpił maksymalny wzrost cen mieszkań. Późnej obserwowaliśmy sukcesywny i długotrwały
spadek. W tym okresie doszło do konsolidacji
rynku deweloperów, do przejmowania słabszych
podmiotów przez silniejsze lub przejmowania
poszczególnych inwestycji. Było to widać także
na rynku szczecińskim. Uważam, że to jest dobre zjawisko. W okresie hossy pojawiło się u nas
dużo kapitału spekulacyjnego. Kapitał ten, choć
postrzegany jest na ogół pejoratywnie, wcale
nie ma negatywnego wpływu na rynek, wprost
przeciwnie - jest ożywczy. Kapitał spekulacyjny
swego czasu trafił na rynek i kiedy hossa przeszła
do historii - zostało dużo rozpoczętych projektów, z których wiele zostało przejętych. Były też
upadłości zwłaszcza wśród firm budowlanych.

Przemysław Wojnarowski:
Kiedy rozpoczęła się hossa, nie
popadliśmy w hurraoptymizm.
Ceny poszły powyżej 5 i 6 tys. zł,
ale tyczyło to kilkunastu procent
mieszkań.
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Dziś są z nami deweloperzy, którzy potrafili
przetrwać trudne czasy, kiedy rynek się załamał
i kiedy trzeba było bardzo mocno skupić się na
oczekiwaniach klienta. Sytuację firm trochę poprawiła sprawa funduszy unijnych, które w ostatnich latach bardzo mocno stymulowały rynek.
A jak wygląda sytuacja na zachodniopomorskim rynku nieruchomości?
Przemysław Wojnarowski: Jestem bardzo
zadowolony z tego, jak nasz rynek zachowywał
się przez ostatnie 15 lat. Kiedy rozpoczęła się
hossa nie popadliśmy w hurraoptymizm i ceny
mieszkań nie poszybowały za wysoko. Ceny poszły powyżej 5 i 6 tys. zł, ale tyczyło to kilkunastu
procent mieszkań. W pewnym momencie deweloperzy zaczęli projektować mniejsze mieszkania, dostosowując się do popytu i do programów
rządowych.
Rynek szczeciński dzięki temu, że nie było
gwałtownych zmian, zachowywał się bardzo
stabilnie. Kiedy nadszedł kryzys, reakcje były spokojne. Deweloperzy zachowali się elastycznie do
rynku, zwiększyli liczbę promocji, w trybie indywidualnym negocjowali ceny, a nawet w trakcie
inwestycji zmieniali część projektów mieszkań,
po to, żeby rynek był w stanie je wchłonąć.
Ale wróćmy do stanu na dziś. Dysponuję danymi ze stolicy województwa. W 2014 roku liczba pozwoleń na budowę w Szczecinie wyniosła
1800, na indywidualne mieszkalnictwo - 350, na
sprzedaż lub wynajem - 1450 mieszkań. Liczby

Lesław Siemaszko: Obserwujemy,
że ludzie z kapitałem przenoszą
się do centrum, ponieważ
centrum oferuje im bardzo dużo
atrakcji.

te w stosunku do lat 2012 i 2013 wykazują duże
wzrosty. Mieszkań oddanych do użytkowania
w 2014 r. było około 1400, indywidualnych – 300,
na sprzedaż i wynajem (co kwalifikujemy jako rynek deweloperski) - 1100. Można zauważyć też,
że od 2015 roku ceny po okresie spadkowym zaczynają delikatnie rosnąć.
Lesław Siemaszko: Zgadzam się z moim
przedmówcą, kto przebrnął ciężkie dla budownictwa mieszkaniowego czasy, w myśl zasady,
co cię nie zabije, to cię wzmocni, powinien sobie
dziś nieźle radzić. O tym że firmy nieźle sobie radzą, na pewno świadczy bank ziemi, czyli zasoby
ziemi w posiadaniu dewelopera, które mogą być
uruchomione do produkcji w różnych okresach.
Taka rezerwa pozwala elastycznie planować
i podejmować decyzje mieszkaniowe. I kolejna
sprawa. Uważam, że nie można dopuścić do sytuacji, żeby budować tylko za obce pieniądze.
Trzeba mieć swoje fundusze na okres gorszej
koniunktury.
Ambicją naszej firmy, którą cechuje pozytywne myślenie o Szczecinie, jest nie tylko budować
dużo mieszkań. Ważna jest też ładna architektura i nowoczesne technologie. Produkt najwyższej jakości bardzo wolno się starzeje i ma bardzo stabilną cenę na rynku. Mamy świadomość,
że markę buduje się bardzo długo. Są jednak
i tacy deweloperzy, którzy myślą tylko o szybkim
zbyciu wybudowanych nieruchomości i szybkim
zysku. Tacy zazwyczaj nie trzymają standardów.
Nam udało się trudny okres przejść suchą
nogą, choć nie powiem, że było kolorowo. Teraz
posługuję się taką maksymą, że firma deweloperska, która przetrwała 10 lat i ma skapitalizowany majątek, a do tego posiada kapitał na
koncie, przetrwa długo. Natomiast firma, która
przez ten okres konsumowała zdecydowaną
większość swojego kapitału, nie ma racji bytu na
rynku. Deweloperstwo jest ciągłym inwestowaniem i myśleniem o przyszłości. Jeśli w naszym
fachu nie myśli się w kategoriach minimum
10 lat, to nie będzie się długo na rynku.
Jan Zasadziński: Firma Inwest Nieruchomości działa głównie na poprzemysłowych terenach dawnej stoczni rzecznej Odra w Szczecinie.
W pewnym momencie naszym celem stała się
tzw. zabudowa waterfrontowa, związana ze
zwróceniem Szczecina w stronę Odry. Kilka lat
temu doczekaliśmy się uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. Od
tego czasu trochę się on zestarzał, teraz pracujemy nad jego zmianą, m.in. nad podniesieniem
wysokości tzw. zabudowy na Wyspie Zielonej
i Kępie Parnickiej. Chcemy też uzgodnić wspólne
działania z władzami miasta na rzecz lepszego
skomunikowania tych terenów z lewobrzeżnym
Szczecinem. Liczę, że w ciągu dwóch – trzech lat
powstaną mostki przez Odrę. Wydaje mi się, że
kładka piesza naprzeciwko Dworca Głównego
też będzie stosunkowo łatwa do zrealizowania.
Na terenie, którym zarządzamy, można nawet
zlokalizować port rzecznych statków pasażerskich.
Znaleźliśmy dla realizacji naszych celów inwestora strategicznego w postaci firmy Budnex
październik–listopad 2016

z Gorzowa Wielkopolskiego. Jest to znaczący deweloper w Polsce, znany w naszym województwie dzięki rozbudowie byłego ośrodka wypoczynkowego Stoczni Szczecińskiej Porta Mare
w Dziwnówku. Firma ta po wejściu do Szczecina
zakupiła tereny, m.in. na Nowym Mieście, gdzie
między innymi buduje firma Siemaszko, zaś firma Alsecco zakończyła swoją inwestycję.
Przemysław Wojnarowski: Na Nowym Mieście, na terenie dawnych terenów powojskowych,
w regionie ulic Kusocińskiego, Narutowicza i alei
Piastów, jest obecnie oferowanych najwięcej
w Szczecinie, bo ponad 1300 mieszkań. Drugim
miejscem pod względem liczby są Gumieńce,
gdzie oddawany jest kompleks 870 mieszkań
przy dawnej cukrowni.
Piotr Tomaszewicz: Dziś mamy trzy grupy
klientów. Osoby, które szukają mieszkań, bo
mają nadmiar środków. Nie widzą lepszych inwestycji, więc kupują mieszkania na wynajem,
a takie najlepsze są w centrum miasta. Przykładem na to jest inwestycja firmy Siemaszko w al.
Powstańców Wielkopolskich, położonej blisko
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie
są studenci z zagranicy, którzy płacą dobrze i systematycznie. Druga grupa klientów to są osoby,
które kupują tańsze mieszkania na obrzeżach
miasta dla siebie. Jest też trzecia grupa - ludzie,
którzy kupują większe mieszkania, nieco dalej od
centrum. Cieszą się ciszą i dobrym dojazdem. Kupują te mieszkania, bo ich na to stać. Mają jednak
równocześnie mieszkania dla swojego użytku w
centrum.
Jan Zasadziński: Mówiąc o rynku nieruchomości, musimy pamiętać, że są prognozy, któ-

re zapowiadają, że liczba mieszkańców Szczecina będzie spadać.
Przemysław Wojnarowski: Długoterminowa perspektywa dla Szczecina zakłada,
że do 2050 r. ubędzie 80-100 tysięcy mieszkańców. Dziś w Szczecinie jest około 170 tys.
gospodarstw domowych i tyle samo wynosi
zasób mieszkaniowy. W 2013 r. doszło pod
tym względem do wyrównania. Tak więc
statystycznie zostały zaspokojone potrzeby
mieszkaniowe szczecińskich gospodarstw domowych.
Lesław Siemaszko: No tak, ale część ludzi
jeździ mercedesem, ale część jeszcze syrenką.
Teraz liczyć się będzie standard wykonania.
Jan Zasadziński: Najprawdopodobniej będziemy dochodzić do tego, że bogate gospodarstwa domowe będą mieć co najmniej dwa
mieszkania: jedno w śródmieściu i duże lokum
w spokojnej dzielnicy. I tu będzie wymagana
wysoka jakość wykonania.
Lesław Siemaszko: Są ludzie, którzy chcą
mieszkać w bardzo dobrych warunkach – mieć
świetną lokalizację i doskonały standard. Obserwujemy, że ludzie z kapitałem przenoszą
się do centrum, ponieważ centrum oferuje im
bardzo dużo atrakcji.
- Ale, o czym już wspominaliśmy, budują
panowie w centrum wiele mieszkań na wynajem dla studentów.
Lesław Siemaszko: W naszych budynkach
na Powstańców Wielkopolskich są całe klatki na wynajem. Mieszka w nich bardzo dużo
młodzieży. Mieszkania kupują też rodzice dla
studiujących pociech.

Jan Zasadziński: Mówiąc o rynku
nieruchomości, musimy pamiętać,
że są prognozy, które zapowiadają,
że liczba mieszkańców Szczecina
będzie spadać.
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Piotr Tomaszewicz: 20 proc.
wkładu własnego przy kredycie to
będzie katastrofa dla młodych ludzi,
którzy nie mają pieniędzy na zakup
mieszkania. Oczywiście wpłynie to
na spadek popytu na mieszkania.
Piotr Tomaszewicz: Moja najnowsza inwestycja powstaje na Powstańców Wielkopolskich,
gdzie na niedużej działce chcę wybudować
18 mieszkań i dwa apartamentowce po 100 m2
z tarasem. Dla każdego mieszkania będzie
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oczywiście miejsce w garażu. Zastanawiam się
nad tym, czy tego budynku nie przeznaczyć
w całości jako inwestycję na wynajem.
A nie obawiają się panowie decyzji o
20-proc. wkładzie własnym przy udzielaniu
kredytu hipotecznego, który będzie obowiązywał od przyszłego roku.
Piotr Tomaszewicz: 20 proc. wkładu własnego przy kredycie to będzie katastrofa dla młodych ludzi, którzy nie mają pieniędzy na zakup
mieszkania. Oczywiście wpłynie to na spadek
popytu na mieszkania. Sądzę, że długo ta zasada
się nie utrzyma.
Jan Zasadziński: W Polsce mamy problem
z tym, że nie ma jednolitych długofalowych przepisów i zasad finansowania skierowanych dla
młodych rodzin. Niestety, mamy taką tendencję,
że każdy nowy rząd ma inny punkt widzenia. Teraz pojawia się program Mieszkanie Plus. Brak
ciągłości przepisów jest naszą bolączką.
Lesław Siemaszko: Ja z kolei uważam, że system kredytowania i podnoszenia poprzeczki jest
właściwy. Tylko poprzez to można uniknąć pułapki z lat 2007 i 2008 r., kiedy dawano ludziom
kredyty praktycznie „na dowód”. Nie sprawdzano zdolności kredytowej. Mieszkanie w polityce
państwa jest największym zastawem hipotecznym na każdy kredyt czy jakiekolwiek inne zapożyczenie się i powinno stanowić nienaruszalny
kapitał. Pan Wojnarowski przytoczył taką liczbę, że wartość majątku w mieszkaniach wynosi
w Polsce 3 biliony złotych, przypomnę, że jednoroczne PKB wynosi 1 bilion złotych. Ustawienie
20-proc. poprzeczki będzie miało ograniczenie,
ale tylko w jednym sektorze – w mieszkaniach
dla młodych.

W Polsce bardzo silne jest przyzwyczajenie do
własności. Uważam, że mimo wszystko model docelowy w Polsce będzie wyglądał tak. Bogaci ludzie
będą kupować nieruchomości o wysokiej jakości
w atrakcyjnych miejscach, które w długim okresie
nie stracą na wartości.Obok zaś wzrośnie liczba budowanych mieszkań na wynajem. Zainteresowane
tym będą bogate fundusze, których zadowalać będzie stopa zwrotu 3-4 proc.
Przemysław Wojnarowski: Ma pan rację,
jakaś dziwna presja wywierana jest na młodych
ludzi, że muszą posiadać mieszkanie na własność. To stworzyło bardzo zły trend. Widzimy,
ile nieszczęść to za sobą pociąga, gdy tacy ludzie
tracą pracę. Stają się nieefektywni dla gospodarki, gdyż stają się swoistymi niewolnikami, związanymi z miejscem zamieszkania. Stworzenie
i pojawienie się funduszy długoterminowych,
a takie funkcjonują na Zachodzie, spowoduje,
że pojawią się na rynku mieszkania na wynajem
po rozsądnych cenach. Moim zdaniem, dla rynku
szczecińskiego mieszkanie 2-pokojowe na wynajem powinno kosztować nie więcej jak 800 zł
miesięcznie.
Powiem jeszcze o jednej sprawie. Szczecin
ma ponad 200 km waterfrontu, co jest porównywalne z Trójmiastem. Północ miasta ze wspaniałymi widokami czeka na zagospodarowanie.
Polityka przestrzenna miasta będzie odgrywała
bardzo ważną rolę. Podam jeden tylko przykład
z Warszewa. Miasto zrealizowało infrastrukturę
przy ulicy Duńskiej i nagle pojawili się deweloperzy. Wszyscy na tym skorzystali. Takich przykładów powinno być więcej.
Dziękujemy za rozmowę.
Fot. M. Abkowicz
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Wybieramy Perły Biznesu 2016
To będzie już trzynasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2016
i Osobowość Biznesu 2016. Organizatorem konkursu jest redakcja
„Świata Biznesu”.
Jak zgłaszamy?
Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane
wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które
pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego
w roku 2016. Regulamin konkursu preferuje
zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się
nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój
inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy.
Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub
instytucja będąca egzemplifikacją powyższych
wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane
osoby, które w 2016 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy
realizacji projektów związanych z gospodarką
i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.
swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem
lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata
Biznesu”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8,
tel: 91 44 292 75, 601 335 804, 601 705 299;
fax: 91 885 4803; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 30 grudnia 2016 roku.
Kiedy rozstrzygnięcie?
Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład
której wchodzą ekonomiści, przedstawiciele
świata nauki oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Kapitule przewodniczy w tym roku

Statuetki Pereł Biznesu
2016 czekają
na laureatów.
| fot. ARCHIWUM

prof. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds.
rozwoju i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek
i dyplomów laureatom nastąpi w pierwszej
dekadzie lutego 2017 roku. Podczas gali „Pereł
Biznesu” wręczone zostaną także wyróżnienia
dla start-upów „Inspirujący Start”, przyznawane
przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz
portal gospodarczy szczecinbiznes.pl.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu” jest
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana
przez prezes Barbarę Bartkowiak. Patronat
medialny nad konkursem objęły redakcje TVP
Szczecin, „Kuriera Szczecińskiego” oraz portalu
szczecinbiznes.pl.
Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu
2016”. Termin zgłaszania pretendentów do nagród i wyróżnień mija 30 grudnia.
red

Laureaci ubiegłorocznej
edycji Pereł Biznesu.
| fot. ARCHIWUM
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Konkurs o nagrody
Marszałka na finiszu
Podobnie jak w latach poprzednich
również w 2016 roku Urząd
Marszałkowski zorganizował
kolejne edycje konkursów
dla zachodniopomorskich
przedsiębiorców: Konkurs
Gospodarczy Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego oraz
Konkurs Animator Regionalnej
Przedsiębiorczości.
Konkurs Gospodarczy to przedsięwzięcie o charakterze
regionalnym o 24-letniej tradycji, mające na
celu wyróżnienie najlepszych firm, produktów, usług i inwestycji.
Nagrody przyznawane
są w następujących
kategoriach: Produkt
Roku, Usługa Roku
i Inwestycja Roku. Spośród laureatów poszczególnych kategorii oraz firm nominowanych do
nagrody Kapituła wybiera Firmę Roku.
Do udziału w Konkursie zgłoszone zostały
23 kandydatury, w tym w kategorii Usługa Roku
– 8, Produkt Roku – 5, Inwestycja Roku – 10.
W Konkursie Animator Regionalnej
Przedsiębiorczości wyróżniane są osoby lub
instytucje, które w sposób szczególny wykazują się aktywnością w dziedzinie rozwoju
i promocji zachodniopomorskiej przedsiębiorczości. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięć ofert.
Oferty zgłoszone do udziału w Konkursie
przeszły już przez dwa etapy eliminacji. 1 lipca
2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu. Członkowie Kapituły, po zapoznaniu się z ankietami zgłoszeniowymi, dokonali ich oceny i wybrali firmy nominowane do
II etapu postępowania konkursowego.
Członkowie Kapituły mieli trudne zadanie, gdyż musieli dokonać wyboru Laureatów
spośród wielu ciekawych produktów, usług,
a przede wszystkim inwestycji. Firmy składające oferty to podmioty działające w różnych
gałęziach gospodarki, by wymienić chociażby
rynek usług: IT, transportowych wraz z kompleksową obsługą celną, organizacja imprez
rodzinnych i firmowych, usługi SPA i wellness,
internetowa sprzedaż wysokiej jakości muzyki
dla biznesu, prowadzenie ośrodka adopcyjnego czy specjalistyczno-doradcza opieka informatyczna, a także prowadzenie kanału TV
o charakterze promocyjnym.
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W kategorii Produkt Roku konkurowały ze sobą oferty
z różnych branż,
w tym: organizacja
międzynarodowych
konferencji o charakterze gospodarczym,
hodowla
łososia
atlantyckiego wykorzystująca zasolone
wody geotermalne,
oprawy oświetleniowe TUBIO o niezwykle
nowoczesnym
designie, aluminiowej obudowie, przystosowane pod energooszczędne źródła
LED GU 10, woda
o wysokich walorach
zdatna do picia prosto z kranu zamiast wody
butelkowanej czy też PAX – XL 191 - nowy, wysokozasadowy koagulant glinowy, działający
w szerokim zakresie pH i temperatury, charakteryzujący się zmniejszoną dawką na m3 wody
w stosunku do istniejących produktów.
Najwięcej emocji wzbudził wybór Inwestycji Roku. Do tej kategorii konkursowej trafiło
najwięcej ofert: terminal logistyczny o pow.
8,5 ha, rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyklingu, sala
koncertowa w Szczecinie (była hala Opery), budowa budynku pralni mokrej z zapleczem socjalnym, administracyjnym i technicznym wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa basenów hodowlanych łososia atlantyckiego przykrytych nowoczesną halą o powierzchni 0,9 ha wraz z wodociągiem tłoczącym wodę
geotermalną, termomodernizacja ujęcia wody
z budową elektrowni fotowoltaicznej, budowa
wysoko wyspecjalizowanej, innowacyjnej instalacji do rozdrabniania, sortowania i oczyszczania drewna poużytkowego, służącego do
produkcji wysokiej jakości płyt drewnopochodnych, rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Goleniowie oraz Zakładu Drobiarskiego
w Szczecinie-Dąbiu, budowa nowoczesnego
budynku szpitalnego oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
Spośród ofert złożonych do konkursu,
członkowie Kapituły wybrali firmy nominowane do nagrody. Członkowie Kapituły odwiedzili
nominowane firmy w ich siedzibach, a następnie zaprezentowali swoje relacje na posiedzeniu gremium, które odbyło się 13 września br.
Podczas spotkania dokonano wyboru zwycięzców Konkursu Gospodarczego Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego 2016
w poszczególnych kategoriach. Marszałek
Województwa natomiast wybierze laureatów

Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016.
Uroczyste podsumowanie, podczas którego ogłoszone zostaną oficjalne wyniki i wręczone zostaną nagrody nastąpi podczas tradycyjnej gali. Odbędzie się ona w październiku
2016 roku w Szczecinie.

Nominowane firmy:
Usługa Roku

1. A.M. Audit Arkadiusz Śnieżek, Smolęcin, Kołbaskowo „Organizacja imprez
rodzinnych i firmowych, realizowanych
w oparciu o standard ISO 22000:2005”
2. Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A.,
Stargard „Regularne linie POLSKA –
NORWEGIA z kompleksową obsługą
celną w ramach serwisu drobnicowego
ENTERPRISE LOGISTICS”,
3. Audio Marketing Sp. z o.o., Koszalin
„SONIQA.pl”,
4. Hotel Medical SPA Unitral Sp. z o.o.,
sp. komandytowa, Mielno „Nocne Saunowanie w kompleksie SPA w klimacie
Morza Martwego”.

Produkt Roku

1. Imperial Sp. z o.o., Białogard
„Oprawy TUBIO”,
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecinek
„Woda szczecinecka”,
3. KEMIPOL Sp. z o.o.,
Police „PAX – XL 191”.

Inwestycja Roku

1. Jurassic Salmon Sp. z o.o., Dreżewo
„Budowa basenów hodowlanych przykrytych nowoczesną halą o powierzchni
0,9 ha”,
2. Kronospan Polska Sp. z o.o., Szczecinek.
„Instalacja recyklingowa, zakład Kronospan w Szczecinku, ul Waryńskiego 1”,
3. Drobimex Sp. z o.o., Szczecin „Zakład
Produkcyjny Goleniów – hala produkcyjna wyposażona w najnowocześniejsza
w Polsce linie plasterkowania i pakowania wędlin. Zakład Drobiarski w Szczecinie – hala wyposażona w najnowocześniejszą w Polsce linię technologiczną
schładzania kurcząt, budowa mroźni,
przebudowa części produkcyjnej oraz
magazynowej”.
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Władysław Kiraga:
- Niezwykle ważne było zaangażowanie
wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy
| fot. MICHAŁ ABKOWICZ

Nowe Warpno
na najwyższym stopniu podium
Nowe Warpno triumfuje! Burmistrz Władysław Kiraga odebrał pod koniec
września w Katowicach, w trakcie Gali Inwestorów Samorządowych,
statuetkę Kazimierza Wielkiego oraz dyplom za zajęcie I miejsca w rankingu
miesięcznika samorządu terytorialnego Wspólnota.
Nowe Warpno otrzymało tę prestiżową nagrodę
w rankingu podsumowującym
wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2013-2015
w kategorii miast małych (do
10 tysięcy mieszkańców).
Odnotujmy, że w tej samej kategorii na 4. miejscu uplasowała się Stepnica.
Gala towarzyszyła XIV Samorządowemu Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się
w dniach 22-23 września 2016 r.
w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach.
Samorządowe Forum Kapitału
i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.
Rankingi Wspólnoty opracowywane są corocznie przez zespół prof. Pawła Swianiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego, a zestawienia
wszystkich samorządów analizowane są w różnych aspektach na podstawie obiektywnych danych z GUS.
Warto też dodać, że Nowe Warpno w ciągu
ostatnich pięciu lat już po raz piąty znalazło się
na podium, w tym po raz czwarty na najwyższym
stopniu.
Przypomnijmy, że miasto i gmina Nowe Warpno w 2014 roku na Gali w Kołobrzegu podsumowującej działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
za lata 2007-2013 została uznana Liderem Skuteczności za dobrze przygotowane i zrealizowane
inwestycje.

Turystyczna perła regionu
Burmistrz Kiraga na pytanie o najważniejsze
inwestycje w mieście odpowiada tak: - Nie dzielę
spraw załatwionych na ważne lub mniej ważne.
Stworzyliśmy turystyczny produkt, a na to składa się
wiele rzeczy. Zmieniliśmy też sposób myślenia mieszkańców Nowego Warpna, którzy odpowiedzieli sobie na pytanie: jak żyć?
Dokonaliśmy rewitalizacji starego miasta, stworzyliśmy nowoczesną bazę turystyczną – tłumaczy.
- Dzięki temu powstał produkt, który sam w sobie
ma pewną wartość. Teraz zaczęliśmy od tej nowej
wartości czerpać dywidendę.
Mieszkańcy i inwestorzy są teraz zainteresowani działalnością gospodarczą na rzecz turystów: otwierają smażalnie ryb, bary czy też oferują miejsca hotelowe.
Efekty inwestowania w ostatnich latach robią
wrażenie. Miasto i gminę śmiało już można dziś
określić jako turystyczną perłę regionu. Oczy cieszy odnowiony ratusz i rynek, nowe elewacje budynków i domów, nowa przystań żeglarska, promenada, wieża widokowa, lokale gastronomiczne,
kemping i obiekty sportowe. Całość uzupełnia
nowa droga, którą dojechać można do miasta nad
zalewem ze Szczecina w przeciągu pół godziny.
W sezonie letnim organizowane są liczne imprezy.

skiego” za najlepiej zorganizowaną imprezę cykliczną w regionie w wysokości 30 tysięcy złotych).
Zapraszam przy okazji na 15. jubileuszową edycję,
która planowana jest na 19 i 20 sierpnia 2017 roku.
Władysław Kiraga nie ukrywa, że o sukcesie
inwestycyjnym zadecydował przychylny stosunek
mieszkańców Nowego Warpna, którzy zgodzili
się przecierpieć dwa lata w rozkopanym mieście.
Teraz dzięki temu miasto nie narzeka na brak turystów w sezonie letnim.
Warto dodać, że studium rozwoju Nowego
Warpna, zatwierdzone na sesji Rady Miejskiej,
poprzedzone została zebraniem 500 imiennych
ankiet od mieszkańców (miasto i gmina liczy 1600
mieszkańców) i ustaleniem na tej podstawie kierunków inwestycyjnych.
Burmistrz Kiraga podkreśla, że niezwykle
ważne było zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy, zaś szczególne
słowa uznania należą się, jego zdaniem, Jolancie
Jędrzejczak, skarbniczce Urzędu oraz Wiesławowi Jankowskiemu, specjaliście ds. inwestycji
w Urzędzie. Burmistrz Nowego Warpna ceni też
dobrą współpracę ze starostwem powiatowym,
marszałkiem zachodniopomorskim i wojewodą.
- To wszystko umożliwiło nam rozwinięcie skrzydeł – mówi burmistrz. - Jak się jedzie po drodze,
gdzie nikt nie stawia szlabanów, to się dojeżdża
szybciej. I tak było z nami.

Droga bez szlabanów
- Chcemy, by Nowe Warpno wypromować nie
tylko jako kąpielisko, ale także miejsce kultury i rozrywki – wyjaśnia Władysław Kiraga. - To u nas odbył
się koncert światowej sławy skrzypka Wadima Brodskiego, to w Nowym Warpnie wystąpiły obok naszych chóry z państw nadbałtyckich. Kontynuujemy
imprezy masowe takie jak np. Święto Leszcza (cztery
lata temu otrzymaliśmy nagrodę „Głosu Szczeciń-

Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
tel. 91 31 29 660, fax 91 31 29 713
urzad@nowewarpno.pl
www.nowewarpno.pl
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Drogowa rewolucja
Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 długość
autostrad i dróg ekspresowych na Pomorzu Zachodnim może wynieść
w 2023 roku aż 616 kilometrów. Dziesięć lat temu mieliśmy ich niespełna
50 km. Aktualnie oddział Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Szczecinie prowadzi kontrakty budowlane o wartości 3,5 mld zł.

Tadeusz Rajkiewicz dyrektor GDDKiA
Oddział w Szczecinie

Mariusz Mierzwa zastępca dyrektora GDDKiA
Oddział w Szczecinie

Droga ekspresowa S3 na całym odcinku od
Szczecina do Świnoujścia zwieńczona tunelem,
który łączy wyspy Wolin i Uznam, przejazd na
trasie Szczecin-Gdańsk wygodną „ekspresówką” S6, podobnie na trasie do Warszawy
w kierunku na Piłę (S10) i z Koszalina na południe Polski (S11), a do tego zachodnia obwodnica Szczecina – tak już za siedem lat może wyglądać sieć nowych dróg krajowych i autostrad
na Pomorzu Zachodnim. Część tego planu już
została wykonana, większa jest już w realizacji, a kolejna część czeka na wskazanie źródeł
finansowania.
- Tak dużych inwestycji drogowych nie było
jeszcze w naszym regionie - mówi Tadeusz Rajkiewicz, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.
- W 2006 r. mieliśmy 49 km dróg ekspresowych i
autostrad. Obecnie mamy ich 168 km. W 2020 r.
planujemy mieć 408 km. W 2023 r., jeżeli będzie
zapewnione finansowanie, powinniśmy mieć
niemal pełną sieć dróg ekspresowych o długości
616 km – wyjaśnia.

Kiełpino – Kołobrzeg (24,1 km), Kołobrzeg
– Ustronie Morskie (16,5 km) oraz Ustronie
Morskie – Koszalin (24,1 km). Inwestycje mają
się zakończyć w kwietniu 2019 r. i tylko odcinek Kołobrzeg-Ustronie Morskie trzy miesiące
później.
W realizacji jest także obwodnica Wałcza
(S10) oraz obwodnica Szczecinka (S11). Pierwsza inwestycja ma być oddana kierowcom
w połowie 2018 r., druga w kwietniu 2019 r.

Kolejne kilometry
nowych dróg w przetargach
Ale to nie koniec inwestycji, które mają być
zrealizowane do 2023 r. Osiem kolejnych jest
w postępowaniach przetargowych.
I tak: drugiej jezdni doczeka się obwodnica
Kobylanki (6,4 km), a węzeł Kijewo w Szczecinie (1,8 km) zostanie przebudowany.
- Roboty w tak ważnym pod względem komunikacyjnym miejscu dla całej aglomeracji szczecińskiej, jakim jest węzeł Kijewo, będą musiały
być prowadzone „pod ruchem”. Zadanie to więc,
choć nie jest duże, będzie skomplikowane pod
względem wykonania i organizacji ruchu – mówi
dyrektor Tadeusz Rajkiewicz.
Węzeł zostanie znacząco rozbudowany.
Najpóźniej będzie gotowy w kwietniu 2020 r.
- Typ węzła będzie taki sam jak obecnie, ale
będzie on dostosowany do parametrów właściwych dla autostrady, w jej ciągu powstaną
jezdnie zbiorczo-rozprowadzające – wyjaśnia
Mariusz Mierzwa, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA.
Inwestycja ułatwi życie mieszkańcom aglomeracji.
- Dziś jest problem z wjechaniem na drogę
nr 10, dla niektórych relacji nie ma w ogóle pasów
włączenia, a jeżeli są, to za krótkie. Po przebudowie węzła będą pełnowymiarowe pasy włączenia i wyłączenia oraz łagodniejsze łuki na łącznicach, wygodniej zjedziemy z autostrady – mówi
Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy oddziału GDDKiA.
Podszczecińska autostrada A6, której częścią jest węzeł Kijewo, powstała w latach 30.
XX w. Była ona fragmentem nieukończonej
w całości w autostrady Berlin – Królewiec. Ślady historii wciąż czujemy podróżując po betonowych płytach. Ale i te uciążliwości znikną.

„Ekspresówka” wzdłuż
wybrzeża za trzy lata
Szczeciński oddział GDDKiA realizuje obecnie siedem odcinków na nowo budowanej
drodze szybkiego ruchu S6. W budowie jest
obwodnica Koszalina i Sianowa. Pierwsze samochody pojadą tym 20-kilometrowym odcinkiem drogi w lipcu 2018 r. Wiosną przyszłego
roku ruszą prace budowlane na odcinkach:
Goleniów – Nowogard (19,8 km), Nowogard
– Płoty (20,3 km), Płoty – Kiełpino (14,6 km),
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- Płyty na odcinku węzłów Dąbie i Rzęśnica ostatni jest tam, gdzie droga „rozchodzi się” na
Chociwel, zostaną rozebrane. Zastąpi je nowa
nawierzchnia bitumiczna – mówi dyrektor Rajkiewicz. – Powstanie również duże przejście dla
zwierząt nad autostradą. Zakończenie tej inwestycji jest planowane za cztery lata - dodaje szef
szczecińskiego oddziału.

Z ronda Hakena prosto
na autostradę A6
W przetargach są też inwestycje, które
sprawią, że droga nad morze S3 będzie wygodniejsza i szybsza, są kolejne odcinki Miękowo-Rzęśnica (3,8 km) oraz Brzozowo-Miękowo
(22,4 km). W wyniku prac powstanie m.in.
nowy, bezkolizyjny węzeł Kliniska. Oddanie inwestycji do użytkowania ma nastąpić w 2020 r.
Jak tylko zakończy się procedura przetargowa, ruszy też budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic (6,5 km). To kolejna inwestycja,
na którą czekają mieszkańcy aglomeracji szczecińskiej. Obejmie ona budowę nowego wyjazdu ze Szczecina do autostrady A6. Będzie to
dwujezdniowa droga, której początek znajdzie
się na rondzie Hakena.

Dwa tunele
Szczeciński oddział GDDKiA jest także inwestorem na odcinku drogi S6 Koszalin-Słupsk,
który będzie liczył ponad 46 km (III kwartał
2020 r.) oraz inwestorem zastępczym na budowie tunelu w Świnoujściu, co wynika z podpisanego porozumienia.
- O tunelu w Świnoujściu rozmawiamy od
wielu lat. W latach 2005-2007 zostało podpisane porozumienie w sprawie tunelu między
ministrem infrastruktury Jerzym Polaczkiem
w tamtym okresie, ówczesnym zastępcą general-

nego dyrektora GDDKiA Jackiem Bojarowiczem,
oraz Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem
Świnoujścia – wspomina Tadeusz Rajkiewicz.
- Porozumienie to zostało odnowione 14 kwietnia 2016 r. Aneks podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz sygnatariusz pierwszego dokumentu – Jacek Bojarowicz, obecny
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych, oraz prezydent Żmurkiewicz.
Dzień później został ogłoszony przetarg na
zaprojektowanie i wybudowanie tunelu. Zainteresowanych jest kilkanaście firm z całego
świata.
Ale Pomorze Zachodnie może się doczekać
jeszcze jednego tunelu. Poprowadzi on pod
Odrą między Policami a Świętą i będzie częścią
obwodnicy zachodniej Szczecina (nie są jeszcze zagwarantowanie środki na tę inwestycję).
- We wrześniu 2015 r. stworzyliśmy w naszym
oddziale uzasadnienie włączenia zachodniego
obejścia Szczecina do programu budowy dróg
krajowych. Dokument z naszą argumentacją został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury. Na
tej podstawie zostało zmienione rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie docelowego kształtu
sieci dróg ekspresowych – mówi Tadeusz Rajkiewicz. I dodaje: - Obwodnica ta zdywersyfikuje
ruch na drogach A6. Ruch się podzieli – część
skieruje się zachodnim obejściem Szczecina,
a część starym śladem S3 i A6. Dzięki temu nie
będzie konieczności poszerzania autostrady
o kolejne pasy ruchu. Co jest zresztą praktycznie niemożliwe, na odcinku Puszczy Bukowej,
ze względów ekologicznych i ze względu na istniejącą już zabudowę .

Brakujące puzzle
W przygotowaniu są jeszcze trzy inwestycje, które są także przewidziane w rządowym

„Programie Budowy Dróg Krajowych 20142023”. Oddział GDDKiA pracuje nad dokumentacją dla budowy drogi ekspresowej S3
na odcinku Świnoujście-Troszyn (realizacja:
lata 2018-2022), drogi ekspresowej S11 od
Koszalina do Szczecinka (2019-2022) oraz
„ekspresówki” S10 na trasie Stargard – Piła
(2019-2023).
O tym, jak ważne są inwestycje drogowe,
świadczy rosnący ruch na większości zachodniopomorskich tras.
- Obserwujemy bardzo duży wzrost natężenia
ruchu na drodze ekspresowej S3, na wielu odcinkach trasy. W okresie lat 2010-2015 wzrost sięgnął nawet kilkudziesięciu procent – podkreśla
Mateusz Grzeszczuk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel.: 91 43 25 300
fax: 91 484 39 97, 484 38 73
e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl
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Fundusze unijne
na ekoinwestycje
195 milionów euro, czyli prawie
miliard złotych – taka kwota
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020
zostanie przeznaczona na inwestycje
proekologiczne. Instytucją
Pośredniczącą dla 20 działań
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Konkursy organizowane
przez Fundusz dotyczą gospodarki
niskoemisyjnej, ochrony środowiska
i adaptacji do zmian klimatu oraz
naturalnego otoczenia człowieka.
Szerokie grono beneficjentów może uzyskać dofinansowanie projektów, dotyczących
m. in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii,
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych czy edukacji ekologicznej.

Unijne środki zmieniają
Pomorze Zachodnie
Część konkursów już się zakończyła. Dobiegła końca także ocena wniosków, złożonych
przez beneficjentów i rozpoczął się etap podpisywania pierwszych umów o dofinansowanie.
W ramach działania 3.6: Wsparcie rozwoju
systemów oczyszczania ścieków – rekomendowane do dofinansowania są 3 projekty na
łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie pozwoli na budowę nowej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Mickiewicza w Dobrzanach,
w Warninie w gminie Tychowo, a także na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy.
Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
w ramach działania 3.5: Wsparcie rozwoju sieci
wodociągowych otrzyma dwóch beneficjentów. Dzięki dotacjom, stacje uzdatniania wody
rozbudują: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Szczecinek oraz Gmina Sianów.
Podpisanie umowy dofinansowania
na wóz strażacki dla OSP w Wołczkowie. | fot. K. CZARNECKI
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Pierwszą ekologiczną umowę w RPO WZ podpisał
Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie. | fot. O. Gasiul-PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku

Warto zaznaczyć, że umowa o dofinansowanie
między WFOŚiGW w Szczecinie, a PWiK Szczecinek jest pierwszą ekologiczną umową zawartą
w ramach RPO WZ 2014-2020. Inwestycja ma
szczególne znaczenie dla mieszkańców Bornego Sulinowa: rozbudowa stacji i zastosowanie
studni głębinowych zapewnią bezpieczeństwo
korzystania z wody w przyszłości.
Z unijnych środków – w ramach działania
3.4: Adaptacja do zmian klimatu Typ 1
– skorzystają: Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policja stworzy Regionalny
system prewencji na zagrożenia środowiskowe, wywołane zmianami klimatu. WOPR
natomiast wdroży w naszym województwie
System Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi. Finansowe wsparcie w ramach tego działania – Typ 2 – trafi
również do Ochotniczych Straży Pożarnych.
Za łączną kwotę ponad 3,5 mln zł jednostki
październik–listopad 2016

WFOŚiGW w Szczecinie
Instytucja Pośrednicząca dla projektów ekologicznych o wartości
195 823 916 EURO

Gospodarka niskoemisyjna
117 711 416 EURO

OSP w Wołczkowie, Dygowie, Sulimierzu,
Niedalinie i Lubieszewie kupią nowe wozy
strażackie. Umowę dofinansowania podpisała już jednostka z Wołczkowa. Trafi do
niej jeden z najnowocześniejszych pojazdów
w naszym regionie, który będzie dostosowany do pracy przy katastrofach budowlanych,
gruzowiskach i osuwiskach, wybuchach gazu,
dużych pożarach czy wypadkach drogowych.
– Życzę, aby nowy samochód był wykorzystywany jak najczęściej do ćwiczeń, a jak najrzadziej
musiał wyjeżdżać do ekstremalnych akcji ratowŚrodki z RPO WZ 2014-2020 trafią
m.in. do Straży Pożarnej. | fot. R. Kurzaj

Ochrona środowiska
i adaptacja do zmian klimatu
73 000 000 EURO

niczych – mówił podczas podpisania umowy
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie.
Środki finansowe z RPO WZ 2014-2020 pozwolą także na realizację inwestycji w ramach
działania 3.3: Poprawa stanu środowiska
miejskiego. Do dofinansowania rekomendowanych jest 9 projektów, dotyczących m.in.
budowy kanalizacji deszczowej w Barlinku,
Karlinie, Myśliborzu i Kaliszu Pomorskim.
Rekordowym zainteresowaniem cieszyło
się działanie 2.10: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Alokacja konkursu,
który pozwoli na montaż kolejnych instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii to 94 mln zł.

Naturalne otoczenie człowieka
5 112 500 EURO

Do WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęły aż 174
wnioski o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem cieszyła się fotowoltaika,
bo 90% złożonych projektów dotyczyło instalacji wykorzystującej energię słoneczną.
Do konkursów aplikowało wielu właścicieli firm. - Interesuje ich energia wytwarzana
na własne potrzeby, co z jednej strony będzie
generowało oszczędności w ramach prowadzenia
działalności gospodarczej, a z drugiej skutecznie wpływało na ochronę naszego środowiska
– zaznacza Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie.
Podpisanie umów z beneficjentami jest planowane na listopad.
Beneficjenci, zainteresowani środkami
z Unii Europejskiej na projekty proekologiczne,
szczegółowe informacje mogą uzyskać w Biurze ds. RPO WZ 2014-2020 w Szczecinie, a także
na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl
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Naukowa śmietanka
w Międzyzdrojach
Prof. Tadeusz Kaczorek, ikona
polskiej automatyki, członek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
wysoko ocenia poziom merytoryczny
i organizacyjny tegorocznej
21. konferencji naukowej MMAR
2016, która jak co roku odbyłwa
się w od 29 sierpnia do 1 września
międzyzdrojskim hotelu Amber
Baltic.

Profesor, który jest od pierwszej edycji konferencji z 1994 roku przewodniczącym międzynarodowego komitetu naukowego MMAR
(Metody i Modele w Automatyce i Robotyce)
dzieli się swoimi opiniami: - Obserwowałem, jak
rosły rozmiary konferencji, a przede wszystkim,
jak rósł jej prestiż naukowy. I jest w tym niewątpliwa zasługa prof. Romana Kaszyńskiego kierownika Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów
i Elektroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz prof. Zbigniewa
Emirsajłowa, kierownika Katedry Sterowania
i Pomiarów ZUT.

Pod patronatem IEEE,
czyli trzy w jednym

Konferencja łączy trzy obszary wiedzy: automatykę, robotykę i informatykę. I w tych obszarach nie ma w Polsce drugiej tak ważnej konferencji – dodaje prof. Tadeusz Kaczorek.
Zdaniem nestora polskiej automatyki, konferencja ta ma niebagatelne znaczenie dla
promowania dorobku polskich naukowców,
a równocześnie promocji Międzyzdrojów i polskiego Bałtyku.
Co roku na konferencję zapraszani są wybitni młodzi Polacy, którzy mają szansę zaprezentować swój dorobek na tle światowych gwiazd
robotyki i automatyki.
Warto też podkreślić, że w materiałach konferencyjnych znalazły się prace uznanych dziś
w świecie naukowców polskiego pochodzenia.
Takimi przykładami są profesorowie: Jerzy Sąsiadek i Adam Krzyżak - sławy naukowe, występujące dziś w barwach Kanady czy też prof.
Irena Lasiecka, która przebywa w USA.
W tegorocznej edycji MMAR w Międzyzdrojach zjawiło się 240 uczestników, w tym 70
osób przyjechało do Polski z całego świata. Rekordowa też okazała się liczba 280 nadesłanych
referatów, z czego 212 zostało zakwalifikowanych i zaprezentowanych na konferencji.
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Do Międzyzdrojów przyjechali prof. Tadeusz Kaczorek – ikona polskiej automatyki
(po lewej) oraz wybitny naukowiec średniego pokolenia prof. Andrzej Bartoszewicz.
| fot. ADAM ŁUKOMSKI

- Tym co przyciąga tak wielu naukowców jest
najwyższa ranga konferencji, której dorobiliśmy
się w 2001 roku, kiedy to sponsorem konferencji
zostało IEEE, światowe stowarzyszenie informatyków, automatyków i elektroników, zaś od sześciu
lat materiały z międzyzdrojskich obrad zaczęły
się ukazywać w IEEE Xplore – wyjaśnia prof. Roman Kaszyński - Jest to największa na świecie
biblioteka cyfrowa dotycząca naszych dyscyplin
i wiele pozycji z niej trafia na listę cytowań Web
of Science.
- Konferencja sprzyja nawiązaniu kontaktów
polskich naukowców z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie – potwierdza prof. Ryszard
Pałka – do niedawna prorektor ZUT ds. organizacji i rozwoju uczelni. - Owocuje to wyjazdami
i wspólnymi przedsięwzięciami naukowców. Jest
to atutem dla uczelni.

W powietrzu i kosmosie
Prof. Andrzej Bartoszewicz, dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej,
wiceprzewodniczący komitetu naukowego
konferencji, tak ocenia współczesne znaczenie
obszarów wiedzy, o których rozmawiano w
Międzyzdrojach: - Dziś automatyka i robotyka w
Polsce nie odbiega od automatyki i robotyki na
świecie. Trendy w nauce i praktyce są zbliżone.
Atrakcyjne zastosowania, takie jak sterowanie
dronami i samojezdnymi pojazdami czy też roboty

mobilne, wchodzą do powszechnego użytku. Wiele osób ma już w Polsce autonomiczne odkurzacze, które same się wyłączają i wjeżdżają do stacji
dokującej.
Wiele rzeczy z tego zakresu było prezentowanych na naszej konferencji, ale przeważały
prezentacje zastosowań przemysłowych. Trudno
bowiem dziś bez automatyki wyobrazić sobie jakikolwiek proces przemysłowy.
Prof. Bartoszewicz uważa, że nasi naukowcy, ale także studenci nie odstają dziś od swoich kolegów ze światowych uczelni. W tym roku
na odbywających się w amerykańskim Utah zawodach łazików marsjańskich, gdzie uczestniczyło czterdzieści drużyn, kilka polskich zespołów znalazło się w pierwszej dziesiątce. Jest to
symbolem tego, że mamy zdolnych młodych
ludzi, którzy potrafią skutecznie konkurować z
drużynami z całego świata.
Również ZUT nie odstaje od światowych
standardów. - Wielu absolwentów kierunku automatyka i robotyka Wydziału Elektrycznego ZUT
pracuje dziś w Instytucie Badań Kosmicznych
w Warszawie – mówi prof. Roman Kaszyński.
- Uczestniczą oni w badaniach nad sterowaniem
w kosmosie, m.in. w warunkach nieważkości.
Niedawno zaś zespół doktora Rafała Osypiuka
z naszego wydziału został włączony do dużego
projektu jednej z niemieckich firm, dotyczącego
bezpiecznego sterowania dronami.
październik–listopad 2016

ZUT: Zadbamy o prestiż uczelni
Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, o innowacyjności, otoczeniu biznesowym
uczelni i boomie na… kynologii.
Profesor Włodzimierz Kiernożycki powiedział na naszych łamach, że głównym przesłaniem, które kieruje pod adresem nowych
władz uczelni, jest działanie na rzecz budowy prestiżu uczelni. Czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem?
Jak najbardziej. Uważam, że praca nad poprawą prestiżu będzie jednym z zadań mojej
kadencji rektorskiej. Chodzi bowiem o to, by
nasza uczelnia była rozpoznawalna nie tylko
w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. A prestiż buduje się przede wszystkim
dobrą jakością kształcenia, umiędzynarodowieniem studiów i wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych. Chcemy te wskaźniki poprawić w najbliższej przyszłości.
W ogólnopolskim rankingu wyższych
uczelni, opublikowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, ZUT zajmuje
6. miejsce w kraju pod względem innowacyjności, ale w kategorii sprzedaży licencji plasuje się nisko, czyli daleko z tyłu za krakowską AGH czy też Politechniką Wrocławską.
Faktycznie. Jesteśmy wysoko oceniani pod
względem innowacyjności, a pod względem
liczby zgłoszonych patentów plasujemy się
na drugim miejscu w kraju, tuż za Politechniką Wrocławską. To świadczy o innowacyjnym
i praktycznym charakterze badań prowadzonych przez naszych naukowców. Wdrożenie
myśli naukowej do gospodarki nie jest łatwe.
Otoczenie gospodarcze u nas jest znacznie
skromniejsze niż to w Krakowie czy Wrocławiu. Niestety, przedsiębiorstwa najczęściej
sięgają po starsze i sprawdzone już opracowania technologiczne. Mamy doskonałe zespoły badawcze i jednostki, które specjalizują
się w prowadzeniu innowacyjnych badań,
przeznaczonych dla gospodarki. Wymienię
w tym miejscu Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
kierowane przez prof. Artura Bartkowiaka

al. Piastów 17
70-310 Szczecin
e-mail: zut@zut.edu.pl
tel. centrala 91 449 41 11
www.zut.edu.pl

czy też Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii kierowane przez prof. Mirosławę El Fray.
Nasze Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii zajmuje się transferem myśli technicznej do gospodarki i mam
nadzieję, że w przyszłości będzie to robiło
w znacznie szerszej skali.
Przykłady pozytywne takich działań już
są. Sami nagrodziliśmy w naszym konkursie
„Perły Biznesu” zastosowania praktyczne
opracowane przez naukowców z ZUT: prof.
Antoniego Morawskiego za wdrożenie produkcji farb fotokatalitycznych w szczecińskiej fabryce Pigment i prof. Artura Bartkowiaka wraz z firmą Apis za współudział
w rewitalizacji papierni w Skolwinie.
Tak, to są dobre tego przykłady. Mamy ich
znacznie więcej, jak chociażby współpraca naukowców z ZUT i Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w badaniach nad sztucznym sercem. Zgłaszają się kolejne podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z naszą uczelnią. To dobry znak…
Przejdźmy do dydaktyki.
Od kilku lat zauważalny jest spadek liczby
studentów. Od 2009 roku ich liczba spadła
o ok. 20 proc. Jest to związane z drastycznym
spadkiem liczby maturzystów w naszym województwie i niską zdawalnością matury. Jesteśmy pod tym względem na ostatnim miejscu
w kraju! W tym roku nie zdało 25 proc. uczniów.
W 2009 roku w Zachodniopomorskiem mieliśmy ponad 16,5 tysiąca maturzystów, a w
b. roku tylko 9,8 tys., a zdawalność matur jest
na poziome ok. 75%. Proszę więc policzyć, ilu
jest potencjalnych kandydatów. Pamiętajmy,
że nie wszyscy podejmują studia, część wyjeżdża za granicę, część wyjeżdża do innych
ośrodków.
Ale to, że maturzyści wyjeżdżają gdzie
indziej, to właśnie sprawa prestiżu uczelni.
Nie tylko prestiżu. Jesteśmy uczelnią dobrze ocenianą w aspekcie jakości kształcenia.
Nie odbiegamy od najlepszych uczelni w kraju.
Moim zdaniem sprawa jest bardziej skomplikowana. W wielu innych ośrodkach w Polsce otoczenie gospodarcze jest znacznie prężniejsze,
i to w ocenie samych studentów i absolwentów, co ma związek z łatwiejszym zatrudnieniem. A to jest bardzo ważnym aspektem wyboru uczelni. Podam przykład. Mamy Wydział
Informatyki, na którym jest więcej chętnych niż
w ub. roku. Dlatego, że w branży IT w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim nie ma problemu
ze znalezieniem pracy. Na tych kierunkach, po
których absolwentom znacznie łatwiej znaleźć
zatrudnienie – nie brakuje studentów.
Dodam, że ZUT wysoko stoi pod względem
wysokości wynagrodzeń absolwentów uczelni

technicznych. Jesteśmy na siódmym miejscu
w kraju w prestiżowym ogólnopolskim rankingu firmy Sedlak & Sedlak. Oznacza to, że nasi
absolwenci są dobrze oceniani i opłacani przez
pracodawców, nie tylko z naszego regionu.
Z racji wielu kierunków studiów na ZUT
związanych z gospodarką morską, np. oceanotechniką czy też rybactwem, liczę na częściowe
odbudowanie na Pomorzu Zachodnim tego
sektora. Ogólnie mówiąc, mocna gospodarka
w regionie to większe szanse na zatrzymanie
absolwentów szkół średnich w Szczecinie lub
Koszalinie i podejmowanie tam studiów.
Mamy pomysły obligatoryjnych spotkań
z pracodawcami, żeby młodzież poznawała
wcześniej oczekiwania pracodawców. Na wielu
kierunkach studiów to się już dzieje.
Takim przykładem są plany związane
z uruchomieniem przez Grupę Azoty Police
fabryki propylenu.
Mając to na uwadze, ZUT uruchomił w lutym studia magisterskie z inżynierii procesów
wytwarzania olefin na Wydziale Technologii
i Inżynierii Chemicznej dla 30 osób. Tego typu
przykłady będziemy powielać.
Tworzycie też nowe kierunki studiów.
W tym roku hitem stała się kynologia
– kierunek o profilu praktycznym, czyli nauka
o chowie, hodowli i użytkowaniu psów - prowadzony na Wydziale Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt. Jest to m.in. efekt współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, gdyż służby mundurowe korzystają z usług tych zwierząt i potrzebują specjalistów w tym zakresie, ale też
zainteresowania społeczeństwa.
Dziękujemy za rozmowę.
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SFP: Wspieramy zacne cele
Krzysztof Nowak, prezes zarządu
Szczecińskiego Funduszu
Pożyczkowego i Agnieszka Weychan–
Rączka, dyrektor Szczecińskiego
Funduszu Pożyczkowego o wsparciu
dla MŚP, wspólnot mieszkaniowych
i organizacji pozarządowych.
Czym zajmuje się Szczeciński Fundusz Pożyczkowy?
Krzysztof Nowak: Głównym celem Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego jest udzielanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom,
wspólnotom mieszkaniowym i organizacjom
pozarządowym poprzez udzielanie pożyczek.
Fundusz istnieje już od roku 2004. Jego właścicielem jest Miasto Szczecin. Kapitał zakładowy
Funduszu wynosi 15,75 mln zł. Fundusz jest
więc wiarygodną instytucją finansową. Łącznie
udzieliliśmy już około 400 pożyczek na łączną
kwotę ponad 58 mln zł.
SFP włączył się także w unijną Inicjatywę
JEREMIE. Pierwszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisaliśmy w październiku 2010 roku, a pierwsze pożyczki w ramach
JEREMIE trafiły do beneficjentów już w grudniu
2010 roku.
Jaką kwotą dysponuje Fundusz na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
w ramach JEREMIE?
Agnieszka Weychan-Rączka: Rozpoczęliśmy realizację piątego projektu, gdzie kwota
wsparcia dla MŚP wynosi 6 mln zł plus wkład
własny Funduszu, co pozwoli na udzielenie
pożyczek na prawie 7 mln zł. Wcześniejsze projekty opiewały łącznie wraz z naszym wkładem
własnym na kwotę ponad 40 mln zł. Złożyło
się na to 190 pożyczek. Tak więc łącznie z tym
projektem kwota pożyczek dla MŚP udzielona
w ramach Inicjatywy JEREMIE wyniesie ponad
47 mln zł
Liczę na to, że za kilka miesięcy pojawi się
możliwość ubiegania się o kolejne środki dla
MŚP. Praktyka pokazała, iż zainteresowanie
szczecińskich przedsiębiorców pożyczkami unijnymi z Inicjatywy JEREMIE jest bardzo duże.
Na jaki cel można przeznaczyć środki z Inicjatywy JEREMIE?
K.N.: Jednostkowe pożyczki muszą być
przeznaczone na finansowanie działalności
gospodarczej mikro, małego lub średniego
przedsiębiorstwa. Głównym celem pożyczek
jest finansowanie inwestycji polegających na
zakupie, budowie i modernizacji obiektów pro-

Krzysztof Nowak, prezes zarządu SFP i Agnieszka Weychan-Rączka, dyrektor SFP:
- Fundusz jest wiarygodną instytucją finansową.

dukcyjnych, usługowych i handlowych. Na to
przeznaczane jest ponad 70 proc. pożyczek. Ponadto pożyczki mogą być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych lub technologicznych,
zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu
bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
Dlaczego państwa zdaniem przedsiębiorcy chętnie korzystają z oferty SFP?
A. W-R: Banki z reguły mają wygórowane
wymagania, jeżeli chodzi o ocenę zdolności kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Trudniej jest więc uzyskać pożyczkę w banku
komercyjnym niż ze środków unijnych w naszym Funduszu. Projekt jest tak skonstruowany, aby rzeczywiście dostęp do tych środków
był łatwiejszy. Celem Inicjatywy JEREMIE jest
wsparcie jak największej liczby przedsiębiorców. Dlatego oferowane niskie oprocentowanie pożyczek, brak opłat i prowizji, elastyczność
zabezpieczeń staje się niezwykle atrakcyjne dla
przedsiębiorców.
Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE
przeznaczone są dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców posiadających swoją siedzibę
lub prowadzących swoją działalność na terenie Szczecina, gmin ościennych i powiatu stargardzkiego.
Maksymalna kwota pożyczki to 1 mln zł
z okresem spłaty do 5 lat. Można uzyskać karencję w spłacie pierwszych trzech rat kapitałowych. Oprocentowanie pożyczek opiera się na
stopie referencyjnej Komisji Europejskiej i minimalnie wynosi nawet od 2,83% w skali roku.

Są to więc wyjątkowo niskie stopy procentowe - a stałe oprocentowanie gwarantuje jej
niezmienność przez cały okres kredytowania,
nawet za pięć lat.
Poprosimy o przykłady. Kto skorzystał
z państwa usług?
A. W-R: Podam kilka przykładów naszych
beneficjentów, którzy skorzystali z naszej
oferty, a ich inwestycje były współfinansowane z pożyczki z inicjatywy JEREMIE. Należy
do nich m.in. żłobek Hipcio, gabinet fizjoterapeutyczny Koremed, lodziarnia LODY Marczak, czy też takie restauracje jak Ceglana,
Fresh Story i ONLY Kebab.
Czy Fundusz zajmuje się inną działalnością oprócz wspierania szczecińskich przedsiębiorców?
K.N.: Prowadzimy także działalność pożyczkową, skierowaną do organizacji pozarządowych i wspólnot mieszkaniowych.
Organizacje pozarządowe mogą skorzystać
z finansowania różnych projektów i tutaj maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł.
Posiadamy też ofertę pożyczkową dla
wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mogą
uzyskać finansowanie do 2 mln zł na remonty frontowych elewacji budynku, a także na
remonty elewacji tylnej, ale jedynie w przypadku jednoczesnego remontu elewacji
frontowej.
Zainteresowanie pożyczkami wspólnot
mieszkaniowych jest duże, gdyż mieszkańcy
dostrzegają potrzebę estetyzacji najbliższego
otoczenia, chcą mieszkać w przyjemnych warunkach, a my pomagamy im to zrealizować.
Dziękujemy za rozmowę.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Ks. Bogusława X 7/LU4, 70-440 Szczecin
tel./fax 91 488 13 49, kom.783995648
www.sfp.szczecin.pl
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Razem po inwestora
Powiat Uckermark wspólnie ze Szczecinem zachęcał inwestorów na
największych w Europie targach inwestycyjnych Expo Real: - Tworzymy
jeden region, który ma komplementarną ofertę. Wykorzystajmy to! - mówią
specjaliści od promocji gospodarczej z dwóch stron granicy.
regionu. Stąd m.in. mój udział w rozmowach
i dyskusjach panelowych podczas Expo Real - mówi
Aleksander Buwelski, dyrektor Wydziału
Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta
w Szczecinie.
Skuteczność targów potwierdzają coroczne badania ankietowe prowadzone wśród
osób biorących w nich udział. Bardzo mocno
na targach wyeksponowane są regiony niemieckie, ale do dobrze widocznych krajów należy też Polska. Szczecin wystawia się na Expo
Real od niemal 10 lat. Uckermark prezentował
tam swoją ofertę w 2011 i w 2012 roku, na
wspólnym stoisku landu Brandenburgia.

Unikatowa propozycja sprzedaży

Podczas targów Expo Real na wspólnym stoisku oferty dla inwestorów prezentowali Silvio Moritz, prezes zarządu
Investor Center Uckermark oraz Aleksander Buwelski wraz z pracownikami Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu
Urzędu Miasta w Szczecinie.

Duża mapa, a na niej - od lewej - powiat
Uckermark - z miastami Templin, Prenzlau, Angermünde i Schwedt, w środku Odra, a po prawej, trochę na północ, Szczecin. Każdy region ze
zdjęciami stref przemysłowych. Taki był główny element dekoracji wspólnej ekspozycji stolicy Pomorza Zachodniego i niemieckiego powiatu podczas odbywających się w Monachium
w dniach 4-6 października targów Expo Real.
Na stoisku przedstawiciele Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta w
Szczecinie informowali gości targów o walorach gospodarczych Szczecina i konkretnych
ofertach dla branży logistycznej, BPO, ICT,
biotechnologii, OZE oraz możliwości inwestowania w podstrefie SSE Europark Mielec. Na
stoisku pojawiły się też materiały gmin sąsia-

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e, 16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890, info@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de/pl/home.html

dujących ze Szczecinem. Silvio Moritz, prezes
zarządu Investor Center Uckermark - spółki,

która zajmuje się promocją gospodarczą powiatu i obsługą inwestorów, przedstawiał
walory Parku Przemysłowego w Schwedt, powierzchni multimodalnego portu rzecznego
w tym mieście, a także terenów inwestycyjnych
w Prenzlau, Templin, Pinnow i Angermünde.
Organizowane od 1998 r. targi EXPO REAL
stały się najważniejszymi targami inwestycji
i nieruchomości komercyjnych w Europie. Spośród prawie 40 tys. wystawców i zwiedzających
z ponad 70 krajów, niemal wszyscy to profesjonaliści bezpośrednio związani z rynkiem
inwestycji i nieruchomości - deweloperzy,
menedżerowie i specjaliści od lokowania firm
produkcyjnych, obiektów magazynowych
i innych projektów komercyjnych. Do tego
grona doliczyć należy przedstawicieli funduszy inwestycyjnych szukających okazji do
ulokowania pieniędzy. Akredytację na targi zgłasza co roku ok. tysiąca dziennikarzy
z całego świata.
Na podkreślenie zasługuje też bogaty program wydarzeń towarzyszących targom w
postaci ok. 80 sympozjów, seminariów, paneli
dyskusyjnych i prezentacji.
- Na tych targach nie wystarczy być i czekać na zwiedzających. Tu trzeba dać się zauważyć znaleźć okazję do prezentacji swojego

Wspólny udział w targach Expo Real dobrze
odzwierciedla podejście szefów instytucji zajmujących się promocją gospodarczą regionu
do kwestii sąsiedzkiej współpracy.
- Dzięki wspólnemu stoisku zaproponowaliśmy zwiedzającym w jednym miejscu dwie
bliskie, uzupełniające się lokalizacje biznesowe,
z których każda ma potencjał oddziaływania na
rynek innego kraju. To coś, czego nie mieli inni
i co wzbudzało zainteresowanie inwestorów
oraz firm prowadzących projekty inwestycyjne. Mówiąc językiem marketingu, była to nasza
unikatowa propozycja sprzedaży - mówi Silvio
Moritz.
Aleksander Buwelski również widzi obustronne korzyści takich przedsięwzięć: - My
mamy kontakty z Warszawą i innymi polskimi
miastami, a Uckermark - z regionami w Niemczech. Liczę na to, że poprzez takie działania
jak wspólny udział w targach, my pomożemy im
zaistnieć w świadomości polskiego, a oni nam w
świadomości niemieckiego biznesu.
- Tak naprawdę tworzymy wspólną przestrzeń gospodarczą i chcemy to pokazać na
zewnątrz. Szczecin, jako duże miasto, stanowi
centrum regionu, który obejmuje też tereny po
niemieckiej stronie granicy, w tym powiat Uckermark - mówi Silvio Moritz.
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Najpierw mieszkanie,
potem ślub
Targi Nieruchomości i Wyposażenia
Wnętrz, największe wydarzenie branży
nieruchomości w województwie
zachodniopomorskim, odbędą się 8-9
października w Szczecinie. Do końca
roku firma ExpoArena zaprosi nas
jeszcze na targi ślubne.
To już 28. edycja Targów Nieruchomości
i Wyposażenia Wnętrz. Na imprezie zaprezentują się przedstawiciele gmin, inwestorzy, deweloperzy, biura nieruchomości, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz
szeroko pojęta branża wyposażenia wnętrz.
Spotkanie wystawców i zwiedzających odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej
Azoty Arena w Szczecinie (godziny otwarcia:
10-17, wstęp i parking bezpłatny).

W tym samym miejscu, w hali na ul. Szafera
w Szczecinie, 20 listopada rozpoczną się targi z branży ślubno-weselnej Wedding Arena.
Jak podkreślają organizatorzy, ich impreza jest
przeciwieństwem ofert w Internecie, w którym
łatwo można się zgubić w gąszczu niepewnych
i nieaktualnych ofert. Na targach można osobiście
sprawdzić wszystkie oferty – zobaczyć, posłuchać,
dotknąć, powąchać, zasmakować i dokonać odpowiedniego wyboru. Wystawcy pokazują aktualne

Spotkanie wystawców i zwiedzających odbędzie się w hali
widowiskowo-sportowej Azoty Arena | fot. ALICJA KOWALSKA

trendy i mody dominujące w branży. Sercem imprezy będzie scena, na której odbędą się widowiskowe pokazy mody ślubnej, niepowtarzalne
występy gwiazd, profesjonalnych zespołów wokalnych i muzycznych oraz prezentacje możliwości mistrzów tanecznych.
mba

Centrum logistyczne Zalando w Erfurcie. Czy tak samo będzie
wyglądało wnętrze obiektu w Gardnie? | fot. ZALANDO

Olbrzymie Centrum Zalando w Gardnie
Gigantyczne centrum dystrybucyjne
- większe od tych, które ma
w Polsce Amazon, wybuduje w parku
przemysłowym w Gardnie w gminie
Gryfino niemiecki gigant e-handlu.

Wartość tej inwestycji to 150 mln euro. Partnerem w budowie obiektu o powierzchni 130 tys.
mkw. będzie firma Goodman, zaś operatorem
firma Fiege.
– Rynek e-commerce w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Oprócz strategicznej lokaliza-

ST³: Szczecin, stal
i konstrukcje

Bezpośrednim nabywcą jest spółka Europoles
Renewables GmbH z Grupy VTC, która posiada
sześć fabryk w Europie centralnej, w tym dwie
fabryki w Polsce – w Koninie i Chrzanowie, gdzie
zatrudnia ok. 600 pracowników.
Wraz z tą transakcją zmienia się nazwa fabryki
na ST³ Offshore. ST do potęgi trzeciej wzięło się
od słów Stettin, steel i structures (Szczecin, stal
i konstrukcje).
Fabryka na Ostrowie Brdowskim produkuje
fundamenty dla morskich siłowni wiatrowych
typu kratownicowego (jacket), jednopalowego
(monopile) oraz platform pośrednich i innych konstrukcji stalowych, przy użyciu najnowocześniejszych technologii używanych w produkcji seryjnej.
Holding VTC skupia spółki działające w obszarze konstrukcji stalowych, systemów zasilania i systemów transportowych i sortujących.

Niemiecki holding VTC Group kupił od
koncernu Bilfinger część firmy zajmującej się budową konstrukcji w branży
offshore. Spółka BMO zmieni nazwę
na ST³ Offshore.
Nowy właściciel przejął tym samym należące do Bilfingera udziały (ponad 60 proc., resztę
zachowuje polski Fundusz Inwestycyjny MARS)
w spółce Bilfinger Mars Offshore, do której należy szczecińska fabryka fundamentów do farm
wiatrowych na Ostrowie Brdowskim. Wartość
transakcji jest tajemnicą handlową.

22

cji, dostępnej infrastruktury, kadry potencjalnych
pracowników oraz kosztów, konkurencyjność
polskiego e-handlu była czynnikiem decydującym
o lokalizacji nowego centrum logistycznego – mówi
David Schröder, główny wiceprezes ds. operacji Zalando. – Dodatkowo, sprawna współpraca
z przedstawicielami regionu, zwłaszcza z prezesem
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego oraz zastępcą burmistrza Gryfina,
ułatwiła nam podjęcie decyzji.
Zalando ma centralę w Berlinie. Firma
sprzedaje odzież przez internet w 15 krajach,
w tym w Polsce. W lutym tego roku Zalando
uruchomiło centrum obsługi zwrotów w Goleniowie. Pracę znalazło tam 150 osób. Hala
tej firmy będzie pierwszym dużym zakładem
w otwartym w 2012 roku Parku Regionalnym
w Gardnie.
SG

Fabryka fundamentów farm wiatrowych na Ostrowie
Brdowskim | fot. M.ABKOWICZ

Jego roczny obrót kształtuje się na poziomie 600
mln euro, a zatrudnienie wynosi 3,3 tys. osób.
Właścicielami grupy są jej menedżerowie.
SG
październik–listopad 2016

Wieczorem do Warszawy
i z powrotem
Teraz Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
obsługuje codziennie trzy loty do
Warszawy. Od marca 2017 roku, za
sprawą linii lotniczych Ryanair, dojdzie
jeszcze jeden – również na lotnisko
Chopina.
Szczeciński port lotniczy rozwija się prężnie –
planuje w tym roku obsłużyć 480 tys. pasażerów,
a w przyszłym ponad 600 tys. Ruch lotniczy Ryanaira w Szczecinie ma wzrosnąć o 40%. Nowa
trasa do Warszawy i z Warszawy będzie obsługiwana codziennie w godzinach wieczornych.
Ryanair zaproponuje także loty do Dublina, Liverpoolu oraz Londynu, co da 270 tys. pasażerów
rocznie.
– Ryanair to partner pozwalający naszemu lotnisku na rozwój siatki połączeń, a mieszkańcom regionu gwarantujący dostęp do niskich cen biletów
i wysokiej jakości usług – mówi Maciej Dziadosz,
prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.
Jak z kolei podkreśla Juliusz Komorek,
członek zarządu Ryanaira ds. regulacyjnych
i prawnych, Ryanair to największa linia lotnicza
w Polsce. W liczbach wygląda to tak: 117 mln
pasażerów rocznie, 350 samolotów, 200 lotnisk

w 33 krajach i ponad 1800 tras. W przyszłym roku
w samej Polsce Ryanair będzie obecny na 13 lotniskach i obsłuży 10 mln pasażerów.
– Jeśli był spory popyt na kolej, to znaczy, że
ceny biletów lotniczych były za drogie, a to co nas
wyróżnia na rynku, to są właśnie najniższe ceny.
Nasza linia zachęca więc do podróżowania częściej.
Przewidujemy, że do 2024 roku liczba naszych pasażerów powiększy się do 180 mln rocznie – prognozuje Juliusz Komorek.
Na początek na trasie między Szczecinem
a Warszawą samoloty Ryanaira będą latać raz
dziennie.
– To się przekłada na 140 tys. miejsc rocznie.
Jednak linia aspiruje docelowo do uruchomienia
trzech lotów dziennie – zaznacza. Kolejne miasta,

Ruch lotniczy Ryanaira w Szczecinie ma wzrosnąć o 40%.
| fot. ARCHIWUM

które brane są pod uwagę, jeśli chodzi o nowe
połączenia z lotniska w Goleniowie to m.in. Kraków i Rzeszów.
Uruchamianie tras krajowych to dla linii lotniczych krok naprzód – dojrzały i przemyślany.
Po ponad 10 latach obecności w Polsce Ryanair
wchodzi na rynek krajowy, chcąc coraz bardziej
powiększać swój zasięg.
- Bycie największą linią lotniczą to nie jest idea
sama w sobie, bo trzeba pamiętać, że im większa
linia lotnicza, tym więcej może kupić samolotów,
a to z kolei napędza ten biznes – podkreśla przedstawiciel Ryanaira.
pausa

Na konie do Warnika
Znani polscy jeźdźcy i miłośnicy
koni z kraju i zagranicy wzięli udział
w otwarciu akademii jeździeckiej
Verso la Natura. To pierwszy tak
nowoczesny obiekt w okolicach
Szczecina.

Ośrodek znajduje się w Warniku w gminie
Kołbaskowo. Wokół są pola, a w oddali roztacza
się panorama Szczecina. Obiekt robi wrażenie - są
tam nowe budynki i piękne konie.
- Stworzyliśmy profesjonalną i ekskluzywną akademię, w której będziemy pomagać uczyć się jeździć
wszystkim chętnym. Stawiamy na jakość: mamy
bardzo dobrych instruktorów, świetne konie oraz
bardzo komfortowe warunki do treningu, w tym jedną z największych w regionie hal o wymiarach 62 na

22 metry - mówi Natalia Czernik, która prowadzi
Verso La Natura.
Twórczyni Akademii skupiła się na detalach:
budynek główny wykonany jest w wysokim standardzie, ściany hali zabezpieczone są bandami
z giętego drewna, a konie, gdy chcą, ze swoich
boksów mogą wychodzić na małe padoki.
1 października zespół akademii prowadzonej przez Natalię Czernik zorganizował oficjalne
otwarcie akademii, które przyciągnęło zarówno
miłośników koni, jak i mieszkańców gminy. Program wydarzenia obfitował w widowiskowe pokazy jazdy konnej, których zwieńczeniem był konkurs
skoków z udziałem m.in. Jarosława Skrzyczyńskiego i Mściwoja Kieconia, członków kadry narodowej Polski w tej dyscyplinie.
W zabawie brała tez udział publiczność.
Z myślą o niej odbył się konkurs, w którym zespoły
- najpierw jeździec na koniu, a potem kierowca osoba z publiczności, w samochodzie marki BMW,
musieli pokonać wyznaczoną trasę. Ich czasy były
sumowane i dawały wynik drużyny.
Oficjalne otwarcie było okazją do zwiedzenia
obiektu - hali jeździeckiej, „karuzeli” z lonżownią,
stajni z boksami i padokami, z myjkami, a nawet
solarium i stacjonarną bieżnią dla koni. na miejscu
swoją ofertę prezentowali producenci i dystrybutorzy ubrań dla jeźdźców i akcesoriów do jazdy
konnej.
SG
Oficjalne otwarcie obfitowało w widowiskowe
pokazy skoków. | fot. M. ABKOWICZ
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Wpuszczeni
w kanał?
Rząd Chińskiej Republiki Ludowej nie powstydziłby się ostatnich pomysłów infrastrukturalnych
planowanych przez nasz rząd. A to propozycje imponujące rozmachem i kosztorysem wg zasady „A
kto bogatemu zabroni?” Pytanie tylko, czy są nam
potrzebne? Pytanie, czy nie wpuszczą nas w kanał?
Pierwszy kanał, w jaki nas - za nasze podatników pieniądze - chcą wpuścić rządzący to przekop
Mierzei Wiślanej, który ma za 4-5 lat umożliwić
połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską i
zapewnić żeglugę statków morskich do portu w
Elblągu. Jego koszt oszacowano na 880 mln zł, ale
doświadczenie uczy, że inwestycja pochłonie daleko ponad miliard złotych. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze parę milionów rocznie na pogłębianie
toru wodnego i samych nabrzeży portowych w
Elblągu. Dzisiaj zanurzenie w tym porcie wynosi 2
metry, a więc mniej niż wymaga zacumowanie nawet pełnomorskim jachtem. O statkach morskich
nie ma więc mowy. Obietnice systematycznego
pogłębiania toru wodnego będą miały prawdopodobnie taki finał jak pogłębianie toru podejścia do
portu w Szczecinie (na zrealizowanie planu „12,5
m dla Szczecina” stale brakuje funduszy).

Ale problem głębokości toru to niejedyny argument przeciw przekopowi Mierzei Wiślanej.
Dochodzi jeszcze ekonomia! Choć rząd nie szacuje
efektywności ekonomicznej tego przedsięwzięcia
(a szkoda!), to zaryzykuję moją własną kalkulację,
sugerującą, że okres zwrotu z tej inwestycji może
wynieść nawet kilkaset lat. Nie ma więc jakichkolwiek racjonalnych przesłanek dla realizacji tego
pomysłu!
Miliard złotych – powiedzą Państwo – to niewiele w kontekście problemów naszego budżetu.
Może zatem drugi kanał, w jaki wpuścić nas chcą
rządzący zrobi większe wrażenie?
A to już dotyczy kwoty ok. 60 mld zł, za którą
Ministerstwo Gospodarki Morskiej planuje doprowadzić do rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.
W kwocie tej, ponad 10 mld zł pochłonie planowana budowa 93-kilometrowego kanału łączącego Odrę i Wisłę, przebiegającego przez Rybnicki
Okręg Węglowy. Rząd chce reanimować w Polsce
transport śródlądowy, który dzisiaj stanowi zaledwie pół procenta wszystkich przewozów towarowych w Polsce. Niestety moce Odry i Wisły są
wykorzystywane w ok. 50 proc., a infrastruktura

Niebezpieczny
Wschód
Rosja to największy pod względem powierzchni kraj świata i z racji statusu mocarstwa
atomowego ciągle ważny gracz w skali globalnej.
Jednak pozycja tego państwa – sukcesora ZSRR –
od wielu lat systematycznie spada. I nie zmienią
tego propagandowe akrobacje mówiące o Rosji
jako ostoi porządku, chrześcijaństwa i tradycyjnych wartości przeciwstawianych liberalnemu
zepsuciu, które zadomowiło się w krajach UE, USA
i wielu innych państwach. Sterowana centralnie
i prowadzona systemowo propaganda obejmuje
wszystkie sfery życia i przybiera wszelkie możliwe
formy – od bardzo profesjonalnej, aczkolwiek niezwykle tendencyjnej telewizji (np. Russia Today),
po tysiące tzw. trolli, czyli osób dobrowolnie bądź
za wynagrodzeniem piszących komentarze na
zamówienie, mające być „głosem ludu”, pojawiające się codziennie w mediach (przede wszystkim
w internecie).
Rosja – a mówiąc bardziej precyzyjnie – jej
obecne władze, których oczywistym mózgiem,
sercem i twarzą jest Władimir Putin, chce być
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nadal graczem klasy światowej i wpływać na sytuację polityczną w innych krajach. Tymczasem
ma wielkie problemy sama z sobą. W 2015 roku
w raporcie opublikowanym w The Moscow Times
odnotowano, że w ostatnich 20 latach oczekiwana długość życia w Rosji rosła kilka razy wolniej niż
na świecie.
Od czasu zaatakowania Ukrainy i zajęcia Krymu, co zwiększyło popularność Putina w społeczeństwie rosyjskim, ale spowodowało zachodnie
sankcje, kurs wymiany rubla wynoszący przed
agresją około 36 rubli za dolara podskoczył do
64 rubli, a w styczniu 2016 osiągnął nieprawdopodobny poziom 86 rubli za dolara. W 2015 roku
produkt krajowy brutto (PKB) Rosji spadł o 3,7%,
a prognoza na 2016 przewiduje spadek o 1%
(co jest założeniem raczej optymistycznym). Wysoka inflacja wynosząca w 2014 roku 7,8% w kolejnym roku podwoiła się osiągając 15,4%. Bank
Światowy wskazuje, że liczba Rosjan żyjących w
ubóstwie wzrośnie w 2016 roku w tempie najwyższym w okresie ostatnich 17 lat.

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

rzeczna domaga się modernizacji. Remontu domagają się zabytkowe już śluzy, a koryta rzek
wymagają regulacji i systematycznego odmulania. Mowa więc o zintegrowanych inwestycjach
rzecznych w gigaskali. Niestety, i tym razem brak
jakichkolwiek prób szacowania efektywności ekonomicznej planowanych przedsięwzięć.
Dość powiedzieć, że plany łączenia Wisły
z Odrą znane są już od czasów zaborów i do tej
pory nie znalazł się taki ryzykant, który by podjął
się tego wyzwania.
Tak oto megalomańskie i ryzykowne pomysły
rządu wpuszczają nas w kanał głębokiego deficytu i zadłużenia, bez żadnych szans na jego spłatę.
To kanał z ruchem jednokierunkowym, ciężko będzie z niego zawrócić. Czy możemy tego uniknąć?
No cóż, zacytuję za Nassimem Nicholasem
Talebem, amerykańskim ekonomistą i filozofem,
autorem świetnej książki pt. Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy: - W interwencjonizmie jest pewien element oszustwa (…). Znacznie
łatwiej sprzedać hasło: „Zobacz, co dla ciebie zrobiłem”, niż: „Zobacz, czego dla ciebie uniknąłem”.
Aneta Zalek

Prof. dr hab.
Dariusz Zarzecki
Kierownik Katedry
Inwestycji i Wyceny
Przedsiębiorstw
Uniwersytet Szczeciński

A to wszystko dzieje się w sytuacji korzystania
przez Rosję z ogromnych rezerw zgromadzonych
na Funduszu Rezerwowym, w czasie gdy ropa
była droga (ponad 100 dolarów za baryłkę wobec około 45 obecnie). Na początku 2014 roku
na kontach tego funduszu było 87 mld dolarów,
które wg ministra finansów Rosji wyczerpią się już
w 2017 roku. Rosja ma jeszcze Państwowy Fundusz Majątkowy, na którym wg danych z lipca br.
zgromadzono 73 mld dolarów, ale w dużej części
są to środki zaangażowane w projekty infrastrukturalne. Przy obecnych cenach ropy płynne środki
z tego funduszu również szybko się wyczerpią.
Nasuwa się więc oczywiste pytanie: co dalej
z Rosją? Warto przypomnieć, że ZSRR rozpadł się
głównie z powodu niewydolności gospodarki,
a „gwoździem do trumny” były utrzymujące się
przez dłuższy czas niskie ceny ropy. Nadzieje na
powrót wysokich cen tego surowca są złudne,
a to oznacza, że przed naszym wschodnim sąsiadem pojawią się jeszcze większe problemy i wyzwania…
Dariusz Zarzecki
październik–listopad 2016

Quo vadis, świecie?
Napisanie każdego, a tym bardziej felietonu
„powakacyjnego” jest nie lada wyzwaniem…
W ostatnich kilku miesiącach tak wiele się zdarzyło, choćby lipcowe Światowe Dni Młodzieży
i wizyta papieża Franciszka… W sierpniu i we
wrześniu też się sporo działo. Świat się chwieje, czas turbulencji, nieprawdopodobne przyśpieszenie… Liczba zdarzeń zaskakujących,
trudnych do przewidzenia jest imponująca.
Tym bardziej warto marzyć, poszukiwać oznak
i sposobów zapewnienia elementarnego ładu.
Ład/porządek (łac. - ordo) znajdował się po raz
kolejny w centrum debaty podczas tygodniowego seminarium we Vlotho z udziałem ponad
dwudziestu polskich i niemieckich ekonomistów (organizatorem po raz 25. było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, z panią prezes prof.
Elżbietą Mączyńską i prof. Piotrem Pyszem na
czele).Niemieckim myślicielom (Franz Böhm,
Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, Walther
Eucken, Alfred Müller-Armack) oraz politykom
(minister i kanclerz Ludwig Erhard z hasłem
„Dobrobyt dla wszystkich”) przyznać trzeba

prymat w wykreowaniu i popularyzacji tzw. ordoliberalizmu, jednego z najciekawszych i nadal
inspirujących nurtów myśli ekonomicznej. Liberalizm ma sporo odmian, ordoliberalizm odznacza się akcentowaniem takich kategorii, jak:
wolność, konkurencja, ład stanowiony, sprawiedliwość, równowaga…
Niektórzy ekonomiści poszukują odpowiedzi na pytanie o długookresowe perspektywy
wzrostu gospodarczego. Jedną z podstaw jest
znana od 1938 roku teoria długotrwałej, uporczywej stagnacji (secular stagnation) autorstwa
amerykańskiego ekonomisty Alvina Hansena
(1887-1975). Czy świat wróci do czasów wysokiej dynamiki wzrostu PKB, czy też „nową
normą” na długo stanie się niski wzrost? Dodać
trzeba, że na trwały, zrównoważony wzrost
i rozwój krajów, regionów, miast oddziałuje
wiele czynników - obiektywnych i subiektywnych, egzo- i endogenicznych, ekonomicznych
i pozaekonomicznych, „twardych” i „miękkich”.
Interesującą kwestią jest czy i jaki realny wpływ
na wzrost mają obecne rządy i banki centralne?

Prof. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje
się w problematyce
finansów i bankowości. Członek Komitetu
Nauk o Finansach
PAN (2007-2018)
Wielu badaczy i komentatorów nieprzypadkowo
akcentuje fundamentalną rolę reguł, zasad, zwyczajów czy też w innym ujęciu instytucji. Rangi
dobrych praw, norm społecznych określających
zachowania nie sposób przecenić. Kluczowe znaczenie ma zaufanie do instytucji, również do I, II,
III i IV władzy… Zaufanie jest w Polsce 2016 „dobrem rzadkim”, „dobrem pożądanym”… Podobnie jak poważna troska o stan i bezpieczeństwo
naszych finansów publicznych. Roli zapanowania
nad poziomem deficytu budżetowego i zadłużenia nie sposób przecenić. O pułapkach „życia na
kredyt” napisano już wszystko…
PS Wszystko można zrobić lepiej. tzw. „dobra zmiana” też mogłaby być lepsza… Better
change brzmi lepiej niż tylko good change…
Jeszcze lepiej brzmi real change… Sytuacja jest
dynamiczna. Przeszłość nie jest pewna, tym bardziej przyszłość… Przewidywać w erze niepewności, zawirowań, chaosu – oto jest wyzwanie…
8 listopada wybory prezydenta USA: Clinton czy
Trump? Quo vadis, świecie?
Stanisław Flejterski
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14 sierpnia zmarł w szpitalu w Zabrzu,
gdzie przeszedł uprzednio operację serca,
Piotr Jania, wojewoda zachodniopomorski.
Piotr Jania (64 lata) na stanowisko wojewody
zachodniopomorskiego został powołany 6
grudnia 2015. Jania przez kilka kadencji zasiadał w Radzie Miasta. Z wykształcenia był
politologiem, absolwentem Uniwersytetu
Szczecińskiego. W latach 1971-1974 pracował w Zarządzie Portu
Szczecin, później uczył
zawodu w Liceum Portowym w Szczecinie, by ponownie w 1982 r. zostać
pracownikiem Zarządu
Portu Szczecin. W 1998
r. został dyrektorem terminalu w Drobnicy Port
Szczecin. W latach 20012005 był szefem Wolnego Obszaru Celnego w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. W 2006 r. został dyrektorem
ds. eksploatacyjnych i członkiem zarządu
w Drobnicy Port Szczecin, a rok później
dyrektorem ds. marketingu i członkiem
zarządu w ZMPSiŚ.
Dodajmy, że jeden z ostatnich wywiadów prasowych, Piotr Jania udzielił redakcji „Świata Biznesu” (wydanie
8-9/2016), w którym z dużą troską i zaangażowaniem mówił o konieczności zdynamizowania rozwoju
naszego regionu.
7 września br.
Mariusz Błaszczak,
minister spraw wewnętrznych i administracji,
powołał
nowego wojewodę
zachodniopomorskiego, którym został Krzysztof Kozłowski (33 lata),
rodowity szczecinianin, dotychczasowy
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ministerstwie nadzorował
prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
Departamentu Edukacji Morskiej oraz
Departamentu Współpracy Międzynarodowej. W latach 2007-2010 odbył
aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest doktorem
nauk prawnych. Pracuje jako adiunkt
w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
na Wydziale Prawa i administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor licznych opracowań
z dziedziny prawa konstytucyjnego,
samorządowego oraz administracyjnego.
1 września rozpoczęła się nowa
kadencja rektorska w zachodniopomorskich uczelniach wyższych.
Na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego został ponownie wybrany
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
(70 lat). Włodarczyk jest historykiem,
absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Na tej samej uczelni obronił pracę doktorską, a także zamknął w 1988 roku przewód habilitacyjny.
Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 roku,
natomiast w 2001 roku stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 1996-2002 był
dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie od 2002
do 2008 roku pełnił obowiązki
dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie jest kierownikiem Zakładu
Studiów Społecznych i Gospodarczych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego US.
W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora
ds. kształcenia US.
W roku 2012 został po raz pierwszy rektorem
szczecińskiej uczelni. Za swe osiągnięcia organizacyjne dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (2014, 2015).

Jacek Wróbel (54 lata) został wybrany na stanowisko rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończył
studia na kierunku rolnictwo w Akademii Rolniczej
w Szczecinie. Jest doktorem habilitowanym w zakresie agronomii o specjalności
fizjologia roślin od 2007 roku.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego zajmuje od 2009 roku.
Jest kierownikiem Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa ZUT (od 2013 r.).
W latach 2009 – 2010, 2010 –
2012, 2012 – 2016 był prorektorem
ds. studenckich ZUT (przed połączeniem uczelni:
prorektorem ds. kształcenia Akademii Rolniczej
w Szczecinie - jedna kadencja).
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
(51 lat) został wybrany na rektora Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (kadencja
2016-2020).
Jest absolwentem Wydziału
Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
którą ukończył w 1990 roku. Od
2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w
PUM. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, pracuje ponadto
w Klinice Hematologii SPSK nr 1. Jest specjalistą
w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii
i transplantologii klinicznej. Za prace w obszarze terapii komórkowej i hematologii uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów
oraz Ministra Zdrowia. W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim PUM.

Dr hab. inż. kpt. ż.w. prof. Akademii Morskiej Wojciech Ślączka, (46
l.) został wybrany na rektora Akademii
Morskiej. Jest absolwentem Wydziału
Nawigacyjnego
AM w Szczecinie. Po
studiach został pracownikiem
swojej
macierzystej uczelni.
W kadencjach 20052008 oraz 2008-2012
był prorektorem ds.
morskich, a następnie
dyre ktorem Instytutu
Nawigacji Morskiej oraz pełnomocnikiem
rektora AM ds. morskich. Celem działalności rektora jest umocnienie pozycji uczelni
jako istotnego zaplecza naukowego oraz
eksperckiego dla badań naukowych, zagadnień gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej, rybołówstwa, off-shore,
energetyki wiatrowej, a także przekształcenie Akademii w Uniwersytet Morski.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
(63 lata) stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej sprawuje od roku 2012.
W 2016 r. wygrał wybory rektorskie po raz
drugi i będzie sprawować tę funkcję do
roku 2020.
Jest profesorem nauk technicznych.
Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską
w Koszalinie (dziś Politechnika Koszalińska). Kieruje Katedrą Energetyki na Wydziale
Mechanicznym
Politechniki Koszalińskiej.
Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania
Polskiej Akademii Nauk
w kadencji 2015-2019. W
czerwcu br. prof. Bohdal
został nowym przewodniczącym Kolegium
Rektorów Województwa Zachodniopomorskiego i będzie kierował jego pracami przez
najbliższe cztery lata. W latach 2004-2010
był członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.
Jest twórcą koszalińskiej
szkoły naukowej specjalistycznych badań przemian fazowych czynników
chłodniczych.

Marcin

Posadzy

(38 lat) został powołany
w czerwcu br. na stanowisko dyrektora oddziału
Totalizatora Sportowego
Sp. z o.o. w Szczecinie. Ukończył dwie specjalizacje: marketing usług i ekonomika transportu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualnie jest
słuchaczem studiów MBA na US.
W swojej karierze zawodowej pracował
na licznych stanowiskach kierowniczych.
W latach 2005-2007 był kierownikiem Działu
Organizacyjnego w szczecińskim Fosfanie,
następnie w latach 2007-2011 był zastępcą
dyrektora ds. sieci sprzedaży w szczecińskim
oddziale Ruchu SA, zaś w latach 2011-2016
kierował dyrekcją Zarządu Budynków i Lokali
Komunalnych w Szczecinie.
wab
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Terpiłowski
- szczecińska marka
Salony jubilerskie sygnowane tym
nazwiskiem kojarzą się z piękną
biżuterią i ekskluzywnymi zegarkami.
Prowadząca je rodzinna firma
z długimi tradycjami kupieckimi
na dobre wpisała się w najnowszą
historię gospodarczą miasta.
Nowoczesne, elegancko zaaranżowane salony Terpiłowski w centrach handlowych Turzyn,
Galaxy, Ster, Auchan i Starówka w Stargardzie
oraz salon przy Jagiellońskiej zna każdy, kto szukał kiedyś pierścionka zaręczynowego, obrączek,
wyjątkowej biżuterii ze złota lub srebra, dobrego
zegarka, prezentu z brylantami lub szlachetnymi kamieniami. Zazwyczaj takie poszukiwania
kończyły się sukcesem, bo salony Terpiłowski
cenione są za wyjątkowo szeroką ofertę i niepowtarzalne wzory.

Styl, który nie przemija
Niespotykany wybór biżuterii i zegarków jest
efektem ciężkiej pracy właścicieli firmy.
- Aby być na bieżąco z najnowszymi trendami,
odwiedzamy najważniejsze targi branży jubilerskiej
w Polsce i za granicą. Często jesteśmy we włoskiej
Vicenzie, Mediolanie, Monachium, Bazylei, Stambule, Bangkoku i Hongkongu. Szukamy tam inspiracji,
pięknych wzorów, nowych trendów, które przywozimy do Szczecina - mówi Danuta Terpiłowska.
W salonach znajdą też coś dla siebie miłośnicy znanej marki jubilerskiej Pandora, zegarków
Longines, Certina, Tissot, CK i innych cenionych
marek, materiałów piśmienniczych Mont Blanc,
Parker, Waterman.
Nowe kolekcje w salonach Terpiłowski pojawiają się cztery razy w roku. Każda pora roku to
nowe wzory.
- Na topie są kolory jesieni oraz kolorowe kamienie naturalne i syntetyczne. Mamy np. piękną
biżuterię z markazytami. W naszej branży bardzo
ważne jest, aby być na bieżąco z trendami. Jednak
nie można popaść w przesadę. Przyświeca nam
powiedzenie Coco Chanel: „moda przemija, a styl
pozostaje” - mówi Danuta Terpiłowska.
Wizyta w salonach Terpiłowski to obowiązkowy punkt każdych przygotowań do ślubu.
- Mamy największą liczbę obrączek, w najlepszych cenach, a do tego ok. 20 modeli dostępnych
jest u nas w każdym rozmiarze od ręki - podkreśla
Danuta Terpiłowska. Nic więc dziwnego, że stoisko
państwa Terpiłowskich oblegane jest podczas każdych targów ślubnych organizowanych w Szczecinie.

Bogata oferta i fachowa pomoc
Szczecińska firma jest największym lokalnym
sprzedawcą biżuterii, który z powodzeniem radzi
sobie na rynku w towarzystwie ogólnopolskich
sieci jubilerskich.

- Głównie wyróżniają nas niepowtarzalne wzory i krótkie serie biżuterii, szerokość gamy towarów, staramy się mieć coś dla każdego. Nie jesteśmy sieciówką, klienci kupując u nas mają pewność,
że dany wzór występuje maksymalnie w kilkunastu
egzemplarzach - mówi Danuta Terpiłowska.
- Dla każdego, kto chciałby mieć rzeczy absolutnie unikalne, projektujemy i zlecamy specjalistycznym firmom wykonanie wymyślonego wzoru,
mamy też swoją produkcję - dodaje Jacek Terpiłowski.
Klientów przyciąga też obsługa na najwyższym poziomie.
- Od zawsze stawiamy na to, żeby w naszych
salonach pracowali profesjonalni doradcy, którzy
udzielą wyczerpujących informacji, wskazówek
i pomogą wybrać np. idealny prezent. Szkolimy ludzi z zakresu specjalistycznej wiedzy, wysyłamy ich
na szkolenia za granicę, uczymy technik sprzedaży.
Możemy powiedzieć, że jesteśmy niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie zegarków, diamentów oraz kruszców szlachetnych - mówi Danuta
Terpiłowska.
Nasi pracownicy to nasza siła. W firmie pracują 44 osoby. Zdecydowana większość z nich - od
początku działalności kolejnych salonów - dodaje
Jacek Terpiłowski.
Za ladami z biżuterią, szczególnie w gorącym
przedświątecznym okresie, nadal spotkać można
założycieli firmy, którzy lubią kontakt z klientami.

Handel z tradycjami
Tradycje handlowe rodziny Terpiłowskich
sięgają roku 1935, kiedy to dziadek dzisiejszego
współwłaściciela firmy Jan Terpiłowski otworzył
koncesjonowane sklepy w Brześciu nad Bugiem
i Kamieniu Litewskim. Po 1989 roku Danuta
i Józef Terpiłowscy wraz z synem Jackiem, zgodnie z duchem rodzinnych tradycji, wzięli sprawy
w swoje ręce i założyli własny biznes handlowy.

Danuta i Jacek Terpiłowscy

W 1997 roku otworzyli salon przy ul. Jagiellońskiej, przekształcając lokal w pierwszy z prawdziwego zdarzenia salon jubilerski, wewnątrz
którego był mały salonik do indywidualnej
obsługi klientów. Obecnie, oprócz sześciu stacjonarnych salonów jubilerskich, pod adresem
sklep.terpilowski.com.pl działa sklep internetowy, z którego korzystają klienci z całej Polski
i z zagranicy.
Jak wygląda podział obowiązków w firmie? Józef Terpiłowski zajmuje się w firmie
finansami, Danuta Terpiłowska specjalizuje się
w srebrnej biżuterii i odpowiada za sprawy
personalne. Jacek, syn państwa Terpiłowskich,
współwłaściciel firmy, zajmuje się zaopatrzeniem firmy w złoto, brylanty i zegarki oraz
inwestycjami i wyposażeniem salonów. Terpiłowscy zgodnie podkreślają, że oprócz żyłki
handlowej cechuje ich przywiązanie do miejsca,
w którym żyją i patriotyzm gospodarczy. Sami,
gdy tylko mogą, kupują polskie wyroby. - Spójrzmy na Niemców, którzy chętnie kupują tamtejsze
produkty - od samochodów po żywność. My wybierajmy to co polskie. Wszyscy na tym skorzystamy.
Hołdowanie kupieckim wartościom i tradycjom rodzinnym oraz ciężka praca pozwoliły im
od zera stworzyć świetnie działającą firmę.
- Jesteśmy dumni, że nasza marka identyfikowana jest z prestiżem, luksusem oraz wytwornością,
a nowoczesne salony jubilerskie marki Terpiłowski
są od lat wspaniałą wizytówką Szczecina - mówią
właściciele firmy.

sklep.terpilowski.com.pl
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Teraz Opera!*
Po letniej przerwie zaczynają się
rozkręcać szczecińskie instytucje
kultury. Szczególnie ciekawie
zapowiada się repertuar Opery
na Zamku. Po hucznym powrocie
do pięknej zamkowej siedziby
i wyjątkowo udanym sezonie
jedyny teatr muzyczny na Pomorzu
Zachodnim czeka kolejny ważny rok.
Najbliższa kampania stoi bowiem
pod znakiem jubileuszu 60-lecia.

Z tej okazji teatr wraca do korzeni i jako
wisienkę na urodzinowym torcie zapowiada
pierwszy od czasów pamiętnego „Rentu” musical. Pamiętać wszak należy, że scena ta ma
korzenie stricte rozrywkowe. To dobra wiadomość dla melomanów, bo w repertuarze obok
ciekawego wyboru oper, spektakli baletowych, dziecięcych i dwóch ciekawych operetek
brakowało właśnie musicalu z prawdziwego

zdarzenia. Dyrekcja teatru zdecydowała się na
hit braci Gershwinów, który święci triumfy na
Broadway’u – „Crazy for You”. Nic dziwnego,
bo powstał w „złotych czasach musicalu”, a dobrze zarysowane postaci i pełna zwrotów akcji
historia łączy się tu z kompozycją na naprawdę
wysokim poziomie muzycznym.
Zanim jednak rozpoczną się próby do musicalu, na deskach sceny głównej zobaczymy
premierę tytułu bardzo w Szczecinie wyczekiwanego – „Carmen” George’a Bizeta. Jeden
z największych hitów w historii literatury
gatunku wyreżyseruje Ewelina Pietrowiak
– ceniona młoda reżyserka wielokrotnie nagradzana za operowe produkcje. Po szalonej
i ultrawspółczesnej „Operze kosmicznej” bardzo interesująca może być jej wizja doskonale
znanej historii Cyganki-rewolucjonistki, decydującej o sobie silnej kobiety, która chyba jak
żadna inna postać operowa wdarła się do zbiorowej świadomości Europejczyków.
Z pozostałych pozycji na najbliższe tygodnie wyróżniłbym dwa spektakle, które miały
swoje premiery w drugiej połowie ubiegłego
sezonu i choć nie zdążyły jeszcze rozgościć
się na szczecińskiej scenie, już zebrały bar-

dzo pochlebne recenzje w Europie. O operze
kameralnej „Dokręcanie śruby” recenzenci
z niemieckiego Mitteloge.de napisali, że to najlepszy spektakl, jaki widzieli w ostatnich latach,
włączając to renomowane światowe sceny.
Z kolei o balecie z narracją aktorską „Polowanie na czarownice” w choreografii Cathy Marston związaną z Royal Opera House bardzo
pochlebnie wyrażała się recenzentka „Dance
Europe”, najważniejszego branżowego pisma
Starego Kontynentu.
TO
*hasło „Teraz Opera!”
towarzyszy obchodom
60. urodzin Opery na Zamku

Pałacowa Herbatka
w Koszalinie
Herbatka Izbowa Północnej Izby
Gospodarczej w Koszalinie odbyła się
10 września w wyjątkowej scenerii
ogrodu i hotelu Bursztynowy Pałac
w Strzekęcinie. Jest to malowniczy
kompleks pochodzący z XVII
wieku, położony w centrum parku
krajobrazowego.
To wyjątkowe miejsce było niegdyś siedzibą
rycerską rodziny von Wolde. W swojej bogatej
historii pałac był między innymi siedzibą PGR,
ośrodkiem wypoczynkowym Zakładów Samochodowych w Jelczu i internatem koszalińskiego technikum budowlanego. Dziś jest jednym
z najbardziej wyjątkowych i pięknych miejsc w
północnej Polsce, profesjonalnym obiektem hotelowym, z najwyższej jakości obsługą i kuchnią.
W tym roku Bursztynowy Pałac zapisał nową
kartę w swojej historii, a była to Herbatka Izbowa Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie,
która gościła prawie 400 osób, przedsiębiorców
z Koszalina oraz zaproszonych gości. Herbatka
jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń biznesowych w regionie Pomorza Środkowego. Spotkanie jest doskonałą okazją do
integracji środowiska biznesowego, możliwości
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poznania się z potencjalnymi kontrahentami
oraz kuluarowych rozmów na tematy gospodarcze z parlamentarzystami, przedstawicielami władz Koszalina oraz władz samorządowych
województwa i poszczególnych powiatów.
W trakcie wrześniowej Herbatki wręczono
podziękowania dla partnerów i sponsorów
tego wydarzenia. Wyróżniono również panią
Halinę Kozak, prezes Kancelarii Doradztwa
Podatkowego i Audytu Debet, z okazji 25–lecia działalności. Imprezę uświetnił duet trębaczy, a zabawę do późnego wieczora zapewnił
zespół Kolesie z Koszalina.

Dopisali przedsiębiorcy, którzy przybyli gremialnie
do Strzekęcina. | fot. ZE ZBIORÓW PIG KOSZALIN

- Dopisali przedsiębiorcy, którzy przybyli gremialnie do Strzekęcina. Chcemy tę imprezę powtarzać cyklicznie – skomentowała przebieg
Herbatki Urszula Jeger, makler ubezpieczeniowy, sekretarz Rady Oddział PIG. - Dobrym
pomysłem była charytatywna zbiórka artykułów
szkolnych, które zostaną rozdane dzieciom za
pośrednictwem pięciu organizacji pozarządowych, w których na zasadzie wolontariatu pracują członkowie naszej Izby - komentuje.
AŁ
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Bal Absolwenta i fotka z drona
W dniach 18-19 listopada swój
jubileusz 70-lecia obchodzić
będzie uroczyście II Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie im.
Mieszka I. Szkoła, która popularnie
nazywana jest „Pobożniakiem”
ze względu na to, że znajduje się przy
ul. Henryka Pobożnego 2, opuściło
już 15 tysięcy absolwentów. Wśród
nich jest wielu absolwentów, którzy
znani są w świecie nauki, kultury,
biznesu czy też polityki.

Absolwentami „Pobożniaka” są znani naukowcy, tacy jak: prof. Stefan Berczyński, wieloletni
rektor Politechniki Szczecińskiej, prof. Seweryn
Wiechowski, rektor Pomorskiej Akademii Medycznej czy też prof. Tomasz Grodzki, aktualny
senator RP. II LO ukończyli ludzie ze świata kultury: Grażyna Brodzińska – śpiewaczka, malarz
Jarosław Eysymont, poeta Janusz Krzymiński,
pisarz Marcin Szczygielski, kompozytor i muzyk
Marcin Macuk.
Znani absolwenci „Pobożniaka” to prawnik
Włodzimierz Łyczywek oraz liczni przedstawiciele świata biznesu np. Jacek Ciubak, prezes
Fosfanu, bracia Zbigniew i Tomasz Nagayowie,
właściciele firmy Radex, czy też Janusz Pribulka,
prezes firmy informatycznej Sagra Technology.
Mury „Pobożniaka” opuściło wielu polityków.
Wymieńmy tylko niektórych. Należy do nich m.in.
Paweł Soloch, szef prezydenckiego BBN, Robert
Krupowicz b. wojewoda, burmistrz Goleniowa,
posłowie i senatorowie różnych ugrupowań, tacy
jak: Mirosława Masłowska, Magdalena Kochan,
Arkadiusz Marchewka.
Warto przypomnieć, że „Pobożniak” regularnie plasuje się w czołówce szkół średnich w Polsce, a od 2009 roku realizowany w nim jest program matury międzynarodowej.
W piątek 18 listopada absolwenci szkoły pojawią się już od godz. 10.00 w budynku „Poboż-

niaka”. Tam właśnie odbędzie się uroczysta gala
z okazji 70-lecia II LO, połączona m.in. ze spotkaniami z nauczycielami, zdjęciem grupowym z drona, prezentacją okolicznościowego wydawnictwa
„Niezwyczajne miejsca, niezwyczajni ludzie”oraz
Wielkim Testem Wiedzy o Szkole. Pierwszy dzień
uroczystości zakończy się Balem Absolwenta
w hotelu Radisson, gdzie dyskotekę poprowadzą
DJ–e, absolwenci „Pobożniaka”.
W drugim dniu obchodów jubileuszu, w sobotę 19 listopada o 12 odbędzie się Sportowa Sobota Absolwenta. W ramach tej swoistej spartakiady
odbędzie się m.in. bieg 70-lecia na placu biegowym obok pomnika Mickiewicza, turniej szachowy o Puchar Siedemdziesięciolecia dla absolwentów oraz turnieje tenisa stołowego, a także gra
w tradycyjne kapsle i piłkarzyki.
Komitet organizacyjny planuje, że śladem po
jubileuszu będzie nowy radiowęzeł szkolny. Dlatego też na ten cel zbierane są (i będą, podczas
obchodów) pieniądze. W cenie każdego pakietu
okolicznościowego absolwenta zawiera się także
cegiełka (20 złotych) na zakup radiowęzła.
Organizatorzy zapraszają serdecznie absolwentów na Bal Absolwenta i jubileuszowe spotkania w szkole, zaś o szczegółach dowiedzieć się
można na stronie www.jubileusz lo2.pl
WAB

W ogrodzie i w XIX-wiecznych wnętrzach
Grillowane krewetki zrobiły zawrotną
karierę na otwarciu nowej restauracji
w Szczecinie. Ale nie tylko one
przypadły do gustu pierwszym
gościom restauracji Matejki 8 By
Jacek Faltyn w Szczecinie.

Restauracja, która mieści się w zabytkowej willi na ulicy Matejki 8 w Szczecinie, oficjalnie została
otwarta wieczorem 9 września br. Goście, którzy
przybyli na uroczystość, podziwiali nie tylko wnętrza XIX-wiecznego budynku, ale także korzystali
z pięknej pogody w przyległym do willi ogrodzie
z 200-letnią zielenią. Specjały kuchni serwował
szef kuchni Jacek Faltyn. Gości witali gospodarze: małżeństwo Izabela i Jacek Reszczyńscy.
W nowej restauracji pojawili się m.in. prof. Jacek
Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wraz z małżonką
dr hab. Marleną Wróbel. Uniwersytet Szczeciński

reprezentował prof. Jacek Batóg, prodziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Korpus dyplomatyczny reprezentowali: Andrzej
Bendig-Wielowiejski, konsul honorowy Rosji
w Szczecinie, oraz Robert Kornecki, konsul
honorowy Estonii. Na spotkaniu dostrzegliśmy też bywalca salonów Michała Szelągowskiego, znanego szczecińskiego ginekologa,
a także posłów Norberta Obryckiego z PO oraz
Piotra Misiłę z Nowoczesnej. Na imprezie pojawił
się również wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz prezes ZARR Magdalena Kotnis.
Neorenesansowa willa, w której mieści się
restauracja, została zaprojektowana przez szczecińskiego architekta H. Karge dla swojej rodziny. Budowa okazałego gmachu zakończyła się
w 1882 r. Budynek w okresie niemieckim miał
kilkoro właścicieli, m.in. pannę, która później
poślubiła szczecinianina, właściciela firmy J. Gollnow und Sohn, budującej mosty. Gmach ocalał
w wojnę. W kolejnych dekadach mieściło się tu
przedszkole należące do Stoczni Szczecińskiej
i bank. Budynek przy Matejki 8 zachwyca architekturą. Znajduje się tu m.in. Sala Kominkowa,
w której urządzony został prywatny salon dla
gości. Ściany salonu zdobi boazeria fornirowana
palisandrem oraz kominek autorstwa Witolda
Reamischa z 1924 roku ze sceną ze Starego Testamentu.
masz
Otwarcie szczecińskiej Restauracji Matejki 8.
| fot. DAGNA DRĄŻKOWSKA BARWY BIELI
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Verso La Natura
- z miłości do koni

Założona przez Natalię Czernik
akademia jeździecka
w podszczecińskim Warniku
to idealne miejsce dla tych, którzy
chcą rozpocząć przygodę z końmi oraz
dla tych, którzy chcą rozwijać swoje
umiejętności pod okiem mistrzów.
Takiego obiektu na Pomorzu Zachodnim jeszcze nie było. Zaraz po wejściu na teren Akademii
uwagę przykuwa bryła wysokiej hali ze spadzistym dachem. Strop pięknego budynku wieńczą
drewniane krokwie. Pod nogami wysypana jest
mieszanka na bazie piasku kwarcowego, który,
odpowiednio przygotowany, jest doskonałą
nawierzchnią do jazdy konnej. Do ścian długiej
na 62 i szerokiej na 22 metry hali (jednej z największych w regionie) przymocowane są bandy
z giętego drewna. To dla bezpieczeństwa jeźdźców. W przylegającej do hali stajni znajduje się
25 nowoczesnych boksów niemieckiej produkcji.
Przebywające w nich konie, gdy tylko chcą, mogą
z nich wyjść na padoki. W stajni są dwa solaria
dla koni, bieżnia, trzy siodlarnie, paszarnia i myjki
z gumową posadzką.
- To wszystko oraz odpowiednia wysokość budynku stajni sprawia, że konie mają u nas komfortowe warunki - mówi Natalia Czernik, która prowadzi Verso La Natura.
Na zewnątrz znajdują się większe padoki,
lonżownik i karuzela, wewnątrz której po okrągłej ścieżce spacerują konie. Teren zewnętrzny
zdominowany jest przez dwie ujeżdżalnie - jedna jest duża, mogą się na niej odbywać pokazy, a druga mniejsza. Jeźdźców na ujeżdżalni

i w hali obserwować można z pomieszczenia
w stylu angielskiego domu na wsi z kominkiem,
kanapą i drewnianym stołem.

Marzenie o własnej stajni
Natalia Czernik zaczęła jeździć 21 lat temu
w Bartoszewie. Konie szybko stały się jej pasją,
a jeździectwo sportem uprawianym wyczynowo.
Startowała w zawodach w Polsce i za granicą.
W ubiegłym roku w Sopocie wzięła udział, jako
jedna z niespełna 20 zakwalifikowanych tam
Polaków, w konkursie najwyższej, pięciogwiazdkowej kategorii Grand Prix. Rywalizowała tam
z zawodnikami ze światowej elity. Ale uprawianie jeździectwa na tak wysokim poziomie wymaga odpowiednich warunków.
- W pobliżu Szczecina nie mogłam znaleźć
stajni, która spełniałaby w stu procentach moje
wymagania. Skończyło się na tym, że traciłam po
45 minut na dojazd do obiektu oddalonego o 50
kilometrów. Stąd pomysł, żeby stworzyć własną
stajnię, na miejscu - mówi Natalia Czernik. Jednak
utrzymanie stajni jest bardzo drogie. Stąd decyzja, że musi ona na siebie zarobić. Jak? Przyciągając miłośników koni najwyższą jakością i profesjonalną obsługą.
- Postawiliśmy na coś, czego nie ma w okolicy na ekskluzywną akademię jeździecką, w której kładziemy nacisk na jakość, a nie na ilość. Stąd dbałość
o detale w naszym obiekcie, ale też konstrukcja
naszej oferty - zajęcia dla maksymalnie czterooso-

bowych grup, akademie ze znanymi zawodnikami,
lekcje indywidualne i zajęcia dla osób przygotowujących się do zawodów - dodaje szefowa Verso
La Natura. Wszystko po to, aby klienci akademii
mogli naprawdę nauczyć się jeździć.

Weź kurs na naturę
Nazwa Verso La Natura oznacza „w stronę
natury”. Skąd się wzięła?
- Chciałabym, żeby ludzie, którzy na co dzień
pracują w zgiełku i w stresie mogli u nas odpocząć,
np. jadąc konno w teren, na łąki czy do lasu. Mamy
tu ku temu świetne warunki. Jesteśmy na prawdziwej wsi, ale Akademia znajduje się 10 minut jazdy
samochodem od Szczecina, widać od nas budynek
Pazimu. Z placu Kościuszki można bezpośrednio
dojechać do nas autobusem linii 83 - wyjaśnia właścicielka Akademii.
Na co dzień Verso La Natura odwiedzają
osoby na każdym stopniu zaawansowania - zaczynając od dzieci, które rodzice przywożą na
pierwsze zajęcia z kucykami, po grupę jeźdźców,
która startuje na zawodach. Świetne warunki
i przyjazna atmosfera przyciągają osoby, które
trzymają w Warniku własne konie. Z myślą o nich
twórczyni Akademii już planuje budowę dodatkowej stajni na dalsze 30 boksów. Sama natomiast szuka konia, na którym mogłaby startować
w zawodach najwyższej klasy. Mając konia i bazę
treningową, będzie mogła dalej rozwijać karierę
sportową.

Akademia Jeździecka Verso La Natura
Warnik 29 | tel. 570 006 789
www.akademiaverso.pl
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Matejki 8 od kuchni
Jacek Faltyn, szef kuchni
w restauracji Matejki 8 by Jacek
Faltyn, o nowym niezwykłym miejscu
na kulinarnej mapie Szczecina.

Dlaczego warto odwiedzić restaurację Matejki 8, którą sygnuje pan swoim nazwiskiem?
Prowadziłem już kuchnie w czołowych hotelach na świecie. Teraz chcę stworzyć miejsce,
w którym podczas jednej wizyty można będzie
spróbować kilku, nawet do sześciu, różnych
dań. Naszą ambicją jest stworzenie restauracji
unikatowej na skalę ogólnopolską. Oferujemy
naszym gościom kuchnię na najwyższym poziomie.
Niecodzienna jest już wasza karta dań.
Proponujemy gościom menu degustacyjne. Nasza karta będzie się zmieniać co miesiąc, a po pewnym czasie, kiedy dorobimy się
stałych klientów - co dwa tygodnie. Przyznaję,
że ceny w naszej restauracji nie są najniższe.
Ale jest to efekt tego, że produkty, których używamy, są najwyższej jakości. W kuchni mamy
bowiem m.in. świeże krewetki i homary.
Podróż kulinarną proponujemy rozpocząć
od czekadełka, przekąski, którą każdorazowo
częstujemy naszych gości. Następnie przechodzimy do menu degustacyjnego, które może
liczyć od czterech do sześciu dań.
Jaką kuchnię oferuje pan na Matejki 8?
Kuchnia w naszej restauracji jest polska
i francuska z elementami międzynarodowymi.
Wynika to z tego, że w naturalny sposób mamy
dostęp do znakomitych polskich produktów. W
naszym kraju jest jedna z najlepszych baranin na
świece. Polska jest też producentem znakomitych polędwic wołowych, które są eksportowane na zachód Europy.
Do naszej kuchni trafiają więc produkty
z Polski, a także z Francji. Niestety, w tej części Europy nie możemy liczyć przez cały rok
na świeże produkty, dlatego w okresie zimowym będziemy niektóre produkty sprowadzać
z krajów zamorskich, tak jak na przykład świeżą
fasolkę z Kongo, Kostaryki czy Chile.
Jak mają się gusta kulinarne Polaków do
tego, co pan przygotowuje dla gości restauracji?
Polacy są przyzwyczajeni do pewnych smaków i nie zawsze chcą wykraczać poza znane im
schematy. Tymczasem ambicją restauracji Matejki 8 By Jacek Faltyn jest rozwijanie gustów
naszych klientów poprzez serwowanie często
nowych dla nich połączeń smakowych.
Podstawą każdej naszej zupy są warzywa:

„Matejki 8”
ul. Jana Matejki 8, Szczecin
tel. 91 88 75 614
www.matejki8.pl

seler naciowy, marchew, cebula szarlotka, która
nie jest intensywna w smaku. Dodajemy także odrobinę czosnku i troszeczkę chilly, żeby
posmak był lekko pikantny. Ale żeby nie było
standardowo, to dla przykładu do naszej zupy
pomidorowej, która znalazła się w pierwszym
menu, dajemy świeżo wyciskany sok z pomarańczy, który delikatnie drażni podniebienie. Nasz
rosół z kaczki wygląda tradycyjnie, ale smakuje
nieco inaczej.
Jeśli chodzi o danie główne, to wystartowaliśmy z jagnięciną, którą marynujemy przez
24 godziny, by przeszła aromatem świeżych
ziół, które pochodzą z naszego ogrodu. Tak
przygotowane mięso przez 45 minut gotujemy w niskiej temperaturze 50 stopni Celsjusza. Dzięki wstępnej obróbce termicznej pory
się zamykają i mięso staje się soczyste. Na zakończenie jagnięcinę smażymy na klarownym
maśle z dodatkiem pieprzu, soli i ziół. Przygotowujemy także sos na bazie kości, który
powstaje przez 48 godzin. Jest on stopniowo
redukowany. Do sosu dodajemy wino czerwone i białe, żeby kolor nie był zbyt intensywny.
Na talerzu pojawia się też borówka amerykańska, serwowana w całości. Jej smak jest punktowy, co bardzo fajnie współgra z jagnięciną
i sosem. W naszej kuchni nie używamy glutenu
ani żadnych ulepszaczy smaku. Używamy tylko
mąki kukurydzianej, ale w bardzo niewielkich
ilościach. Nasza kuchnia jest świeża i lekka.
Wszystkie buliony są naturalne.
Zabytkową willę, w której mieści się restauracja, otacza piękny ogród. W jego części
rosną nie tylko zioła, ale także warzywa, w
tym pomidory.
W ogrodzie rośnie także dereń. Co ciekawe,
owoc ten jest dojrzały dopiero wówczas, kiedy
spadnie z krzaka. Wtedy jego kolor jest intensywnie ciemny, a owoc słodki z lekką goryczką.
Z derenia i innych owoców robimy własne przetwory, konfitury, drzemy. Będziemy je wykorzy-

stywać w naszej kuchni. W przyszłości posadzimy też kolejne warzywa i owoce.
Do naszej kuchni trafiają tradycyjne regionalne produkty z całego kraju, z Pomorza
Zachodniego pochodzi pstrąg tęczowy. Robimy z niego sałatkę z pstrąga z dodatkiem
fenkuła, czyli kopru włoskiego marynowanego w burakach. Dodajemy do niej sos sojowy
z delikatnym przełamaniem soku z pomarańczy i
limonki. Do tego przychodzą fileciki z pomarańczy, a na górę wieża z pstrąga, do której dodajemy rukolę z sosem miodowo-musztardowym.
A dla dekoracji stosujemy kiełki.
A co dostaniemy na deser?
Mamy swojego cukiernika Bartka Pawlewicza, z którym współpracuję od pięciu lat. Do
naszego pierwszego menu degustacyjnego trafił sernik z białej czekolady na kruchym spodzie
z musem malinowym delikatnie przełamany sosem z limonki.
Czy smakując danie można stwierdzić,
na przykład po jakiejś nucie smakowej,
że jest ono dziełem konkretnego kucharza?
Czy szefowie kuchni składają swój kulinarny
podpis?
Jest coś takiego, ponieważ kucharze mają
bardzo rozwinięty smak. Wypracowujemy go
przez lata. Smak naszych potraw musi być jednak do pewnego stopnia uniwersalny, żeby każdy gość restauracji znalazł w daniu smak, który
mu odpowiada, który lubi.
A jakie są najnowsze trendy w świecie kulinarnym.
Rozwija się kuchnia molekularna. Osobiście
jednak jestem zwolennikiem kuchni fusion,
w której wykorzystuje się naturalne produkty.
Na razie nie musimy sięgać po produkty chemiczne, bo na ziemi są wciąż wysokiej klasy produkty
organiczne, choć na co wiele wskazuje, za kilkadziesiąt lat nie będziemy już mieli ryb w morzach
i oceanach.
Dziękujemy za rozmowę.
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Na finał światowy w Durbanie pojadą: Bogusław Bigus, Przemysław Piński, Grzegorz Łuczak,
Wojciech Adamczyk, Adam Dziedzic i Denis Wikliński. | fot. JAROSŁAW GASZYŃSKI

Jeden turniej, dwa pola,
sześciu zwycięzców
W Binowie i w podchoszczeńskim
Modrym Lesie rozstrzygnęły się
losy tegorocznego turnieju World
Amateur Golfers Championship,
którego zwycięzcy reprezentują
Polskę na międzynarodowych
mistrzostwach amatorów.
Aby zagrać w tych zawodach należy najpierw zanotować dobry wynik w jednym
z turniejów eliminacyjnych. Ostra selekcja
i perspektywa wyjazdu na zawody w odległym
rejonie świata sprawia, że w finałach WAGC nigdy nie brakuje emocji. Nie inaczej było w tym
roku. W każdej kategorii działo się wiele, prowadzenie się zmieniało, liderzy miewali wpadki, najlepsi nie mieli łatwej drogi do sukcesu,
a sędziowie pełne ręce roboty. Najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja w najmocniejszych
(najniższych) grupach handicapowych.
W kategorii HCP 0-5 rywalizację rozstrzygnęła jedyna w sobotę dogrywka, bo Bogdan
Bigus po dobrej rundzie odrobił 2 punkty
straty do Michała Poniża, sędziowie musieli
ogłosić dogrywkę, której zasady dobrze odda-
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je znane hasło: „nagła śmierć”. Golfiści walczyli
na dołku nr 1, zwycięzca zagrał na par, pokonany miał bogey’a.
Kategoria HCP 6-10 miała tego samego lidera od czwartku do soboty, ale Przemysław
Piński ostatniego dnia musiał odeprzeć ostry
atak rywali, którzy nie przejęli się sporą stratą po dwóch rundach. Na 18. dołku lider miał
nawet małą wpadkę (6 uderzeń), nadzieja
goniących wzrosła, adrenalina oglądających
także, lecz zapas wystarczył w sam raz. Jedno
uderzenie mniej od najbliższego konkurenta
i Przemysław Piński, kiedyś jeden z najlepszych
juniorów w Polsce, poza golfem absolwent
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca akademicki w szczecińskiej uczelni
artystycznej, pojedzie jesienią na golfa do RPA.
Sponsor turnieju dał szansę wyjazdu do
RPA także tym, którzy zdobyli drugie miejsca w
sześciu kategoriach handicapowych. Konkurs
dodatkowy (chip+putt) na 18. dołku wyłonił
jeszcze jednego wygranego – Filip Płaszczykowski pojedzie do Durbanu, obok Mateusza
Ligockiego, olimpijskiego snowboardzisty,
na turniej Invitational – dla gości specjalnych.
W sumie w październiku w RPA reprezentować śmietankę polskiego golfa amatorskiego
będzie dzielna ósemka.

Z tegorocznego finału zapamiętamy jeszcze powszechnie chwalony debiut gry na
dwóch polach (w Binowie i Choszcznie), doskonałą frekwencję, silne zaangażowanie sponsorów, mnóstwo zabawy w konkursach dodatkowych i jeszcze raz – znakomitą pogodę, która
niekiedy zwalniała tempo gry, ale jednak podnosiła satysfakcję z golfa.
Teraz przed wygranymi wielki finał światowy – od 22 do 29 października w Durbanie.
Turniej The Championship dla 400 golfistów
z ponad 40 krajów rozegrany zostanie na czterech polach: Durban Country Club, Beachwood Country Club, Kloof Country Club Hillcrest
i Victoria Country Club Pietermaritzburg. Polacy nie raz odnosili sukcesy w finale WAGC,
bywali nawet mistrzami świata. Silna grupa
z rocznika 2016 ma szansę im dorównać. Pozostaje, jak mówił podczas uroczystości zakończenia imprezy dyrektor Sławomir Piński
– stworzyć drużynę i trenować.
Kto tego nie zobaczy, może podjąć kolejną
próbę: World Amateur Golfers Championship
2017 w wersji polskiej zaczyna się już w marcu
od eliminacji w hiszpańskiej Marbelli.
SG
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To był strzał w dziesiątkę!
Kolejny turniej Pekao Szczecin Open
za nami. Była to dwudziesta czwarta
edycja turnieju, czyli najstarszej i największej zawodowej imprezy tenisowej w Polsce. Odbyła się – podobnie
jak dwadzieścia trzy poprzednie
– na ziemnych kortach przy al. Wojska
Polskiego.
Turniej główny, który poprzedziły eliminacje,
tym razem został rozegrany nieco wcześniej, bo
w połowie września. Nowy termin okazał się strzałem w „dziesiątkę”.
Bo i pogoda dopisała jak nigdy przedtem. Końcówka lata była wyjątkowo przychylna. Skorzystali
na niej zarówno kibice, jak i organizatorzy szczecińskiego challengera.

Absolutny rekord
Gdyby sięgnąć pamięcią, to chyba tylko w 2000
roku aura była równie łaskawa. Jednak turniej Pekao Open rozgrywany był wówczas w czerwcu!
Ba, nawet wtedy niektóre spotkania przerywane były przez deszcz. Tym razem nic takiego nie
miało miejsca. Złota polska jesień przełożyła się na
najlepszą w historii frekwencję. Mecze z trybun
obejrzało łącznie aż 25 000 osób. To absolutny rekord, który z pewnością trudno będzie poprawić.
Nawet wieczorne spotkania eliminacyjne
gromadziły na korcie centralnym nadkomplet
publiczności. To z uwagi na boje najwyżej klasyfikowanego polskiego tenisisty w rankingu ATP
- Jerzego Janowicza.
Półfinalista Wimbledonu sprzed trzech lat
prezentuje ofensywny styl, a techniczne niedostatki nadrabia siłą i pomysłowością na korcie.
Grunt, że popularnego „Jeżyka” zawsze ogląda się z zainteresowaniem. W swojej pierwszej
próbie podołał zadaniu i ku uciesze publiczności

Dekoracja finalistów turnieju. | fot. MICHAŁ ABKOWICZ

pokonał rozstawionego z nr. 5 Gruzina Nikołaja Basilaszwilego (7:5, 7:6). W kolejnej rundzie
już się nie udało. Mimo wysokiego prowadzenia
w drugim secie przegrał próbę nerwów, ulegając
bardziej stonowanemu Włochowi Stefano Napolitano 6:3, 6:7, 4:6.

Tytuł dla Włocha
Cały turniej wygrał Alessandro Giannessi.
Trzeba przyznać jedno. W tym roku był bezkonkurencyjny. Pewnym krokiem kroczył od zwycięstwa
do zwycięstwa, nie stracił w pięciu meczach ani
jednego seta i całkowicie zasłużenie zdobył tytuł
mistrzowski. W finale spotkał się ze zwycięzcą
sprzed dwóch lat - Niemcem jamajskiego pochodzenia - Dustinem Brownem.
Czarnoskóry tenisista w pierwszym gemie zaserwował dwa asy i bez problemu wygrał do zera.
Kolejny gem to zacięta, trwająca dziesięć minut,
walka punkt w punkt, z której zwycięsko wyszedł
ostatecznie zawodnik z Italii. I to właśnie ten moment można uznać za przełomowy dla losów meczu.
Od tej pory na korcie niepodzielnie rządził już
Giannessi. Włoch odpowiadał niemal na każde zagranie Niemca, skutecznie bronił się z okolic linii
końcowej i cierpliwie czekał na błędy rywala. Tych
natomiast z każdą minutą pojawiało się coraz więcej. Włoch wygrał ostatecznie 6:2, 6:3. Mecz finałowy Pekao Szczecin Open 2016 trwał dokładnie
godzinę.
– Ostatnie tygodnie są dla mnie bardzo dobre
i czuję, że w końcu złapałem odpowiednią formę.
– cieszył się po zakończeniu spotkania triumfator.
– Czuję, że grałem bardzo dobrze i mam wrażenie, że
zasłużyłem na ten puchar, a to naprawdę cudowne
uczucie.

Turnau gwiazdą
W tle tenisowej rywalizacji na kortach trwał
festiwal muzyczny. Zaprezentowali się na nim
m.in. duet Jackpot - finalista jubileuszowej, dziesiątej edycji programu „Must Be the Music”,
szczeciński Sklep z Ptasimi Piórami, energetyczni
Chorzy oraz Lebowski, zaś na zakończenie amery-

Alessandro Giannessi był w tym roku bezkonkurencyjny.
| fot. MICHAŁ ABKOWICZ

kańskim bluesem czarował Eb Davis, prawdziwy
ambasador tego gatunku muzyki na świecie. Charyzmatyczny wykonawca koncertował już ponad
siedem tysięcy razy w sześćdziesięciu różnych
krajach. Niezwykle żywiołowy na scenie, z doskonałym kontaktem z publicznością. Poza bluesem
i soulem w swoim repertuarze ma także wiele
standardów jazzowych.
Jednak w opinii wielu gwiazdą festiwalu był
i tak Grzegorz Turnau. Związany z „Piwnicą pod
Baranami” artysta znany z takich utworów jak
„Naprawdę nie dzieje się nic”, „Cichosza”, „Bracka”, zaśpiewał je wszystkie w czwartkowy wieczór.
W tłumnie wypełnionym namiocie już na długi
czas przed koncertem nie sposób było uświadczyć
miejsca siedzącego, a co lepsze stojące też były zajęte. Co gwiazda, to gwiazda…

Konieczność!
Mimo remontu obiektu przy al. Wojska Polskiego, umiejętnie zasłonięty plac budowy nie
rzucał się rażąco w oczy. Odwiedzający bardziej
zainteresowani byli samym tenisem, rywalizacją
w turniejach towarzyszących artystów i kabareciarzy, festiwalem muzycznym, znalezieniem miejsca
na szczelnie wypełnionych trybunach niż wyszukiwaniem mankamentów. A tych znowu nie sposób
wytknąć organizatorom. Po raz kolejny dyrektor
turnieju Krzysztof Bobala i jego zespół stanęli na
wysokości zadania.
Z popularności Pekao Szczecin Open cieszyć
się musieli sponsorzy tytularni imprezy. Bank Pekao SA i Miasto Szczecin na pewno nie zmarnowali funduszy, a frekwencyjny rekord pokazał jeszcze
jedno. Budowa nowego kortu centralnego, który
pomieści jeszcze więcej osób, w przypadku takiej
imprezy jak ta wrześniowa, jest nie tyle kaprysem
fanów tenisa, co koniecznością.
Paweł STĘŻAŁA
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Brydż w hali SDS
W połowie września w Szczecinie
rozegrano najstarszy mityng
brydżowy organizowany w Polsce „Bursztynowy”. Była to 58. edycja tych
zawodów, które należą do największych
w regionie. Turniej główny wygrali
obrońcy - Artur Pomarański (Gorzów)
i Zbigniew Sawicki (Szczecin).
Ponad 200 zawodników w dwóch turniejach robi wrażenie, ale frekwencja na „Bursztynowym” bywała lepsza. Tym razem na przeszkodzie stanęła pogoda, która nie sprzyjała
brydżystom. W połowie września panowały
bowiem iście lipcowe upały…
Miejscem zmagań była - podobnie jak
w roku ubiegłym – hala Szczecińskiego Domu
Sportu. Rozegrano dwa turnieje mityngowe.
W piątkowym na punkty meczowe najlepszymi
okazali się szczecinianie – Andrzej Dębowski
i Jerzy Stańczyk, którzy praktycznie w połowie
zmagań wypracowali sobie taką przewagę, że
jeszcze w trakcie gry przyjmowali gratulacje.
Kolejne lokaty na podium zajęli inni szczecinianie – Tomasz Jakóbczak z Włodzimierzem
Reszelskim oraz Beata Szczepańska z Eligiuszem Śmieją.

W sobotnim głównym turnieju OTP na maksy wygrali wspomniani już Artur Pomarański
(Gorzów) i Zbigniew Sawicki (Szczecin), przed
reprezentantami Słupska Marią Tomczewską
i Markiem Pietrzakiem oraz Andrzejem Mazurkiem (Leszno) i Władysławem Tomasiakiem (Szczecin).
Turniej odbył się dzięki wsparciu Urzędu
Miasta, a w szczególności Miejskiego Ośrodka
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Nie zawiedli też
sponsorzy turnieju, tacy jak: firma deweloperska Siemaszko, agencja reklamowa Zapol, firma

W stawce 60 duetów w turnieju głównym triumfowali
obrońcy tytułu sprzed roku – Artur Pomarański
(po prawej) i Zbigniew Sawicki. | fot. ARCHIWUM

brokerska Sawiko czy Szczecińska Energetyka
Cieplna.
Patronat medialny nad imprezą sprawował
m.in. TVP Szczecin, Radio Szczecin, Głos Szczeciński oraz „Świat Biznesu”, zaś honorowy
– marszałek województwa zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz.
ps

Duety mikstowe na słodko
Duet z Wielkopolski Jolanta Zientara
- Rafał Junik zdobył tytuł Mistrzów
Zachodniopomorskiego Związku
Brydża Sportowego Par Mikstowych.
Zawody rozegrano w ostatnią sobotę
września, a miejscem karcianej
rywalizacji były gościnne mury
Centrum Kultury Euroregionu Stara
Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni.

W stawce piątej edycji mistrzostw stanęło
28 duetów. Zawody miały charakter otwarty,
więc choć większość stanowili szczecinianie,
nie zabrakło par z Koszalina, Kołobrzegu,
Stargardu, a nawet ościennych województw.
Tym razem prym wiedli przyjezdni. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Chodzieży, którzy tuż po półmetku wysforowali się
zdecydowanie na czoło stawki i umiejętnie
utrzymali przewagę do końca 30-rozdaniowych zmagań. Na drugim miejscu uplasowało
się utytułowane małżeństwo z Kołobrzegu

- Sabina i Aleksander Kaźmierscy, zaś na
trzecim - szczecińskie rodzeństwo Moleniów
- Wioleta i Zdzisław. Tuż za podium znaleźli
się prowadzący przez znaczną część imprezy
szczecinianie Irena Nowak - Wiktor Kujda.
Tym niestety kondycji i szczęścia starczyło
tylko do połowy dystansu. Bo w brydżu, jakkolwiek umiejętności są niezbędne, to bez
przychylności losu nie sposób zwyciężyć.
Impreza miała atrakcyjną oprawę. Wyniki
wyświetlały się na bieżąco na wielkim rzutniku, zaś nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędziowski duet Wacław Stefluk
- Lech Mokrzycki. Do dyspozycji uczestników
był serwis kawowy, a całości dopełniła elegancka i przestronna sala kinowa, w której
odbywały się zawody. Podziękowania za miłą
atmosferę turnieju należą się zarówno współgospodarzom imprezy, czyli CSL Internationale Spedition oraz pracownikom Centrum
Kultury Euregionu Stara Rzeźna, ale także
trzebieskiej fabryce słodyczy Dobosz, która
ufundowała dla każdej pary słodkie upominki.
Patronat medialny nad imprezą sprawowała
redakcja „Świata Biznesu”.
ps

W stawce piątej edycji mistrzostw stanęło 28 duetów.
| fot. M.ABKOWICZ
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Faworyt wygrywa
w Policach
Udział sześciu arcymistrzów szachowych, w tym czterech z rankingiem
powyżej 2540, to wymowna wizytówka rozgrywanego tradycyjnie w polickim
Klubie Nauczyciela już XXXI Memoriału Tadeusza Gniota (Police, 6-14 lipca
2016 r.) To godne upamiętnienie patrona - wybitnego szachisty
i pedagoga szczecińskiego i - co ważne - utrzymanie pozycji jednego
z najsilniej obsadzonych turniejów szachowych w Polsce.
Zwyciężył faworyt - 26 letni arcymistrz
z Białorusi Kirił Stupak (7-pkt z 9 partii, bez
porażki). Dwudzieste miejsce w tegorocznych
mistrzostwach Europy i zakwalifikowanie się
do Pucharu Świata najlepiej świadczy o sile gry
tego młodego szachisty. Tuż za nim znalazł się
arcymistrz Michaił Możarow (Rosja) i czołowy
szachista polski - arcymistrz Bartłomiej Heberla. Poza podium pozostał m.in. ubiegłoroczny
zwycięzca - arcymistrz Wadim Szyszkin (Ukraina) i silny arcymistrz Rene Stern (Niemcy).

Juniorzy w natarciu
W cieniu zmagań profesjonalistów o główną nagrodę (5500 zł) i puchar burmistrza
Polic Władysława Diakuna trwała rywalizacja o prestiżowe wyróżnienia związane ze
specyfiką polickich zawodów. Jednym z nich
była rywalizacja w kategorii juniorów. To właśnie gra utalentowanej młodzieży przyciągała uwagę sympatyków turnieju.
Kirił Stupak w pojedynku z arcymistrzem Michaiłem
Możarowem z Rosji. | fot. M. Szczepkowska

36

W tej grupie najlepszym okazał się 13-letni
Kaszub z Kartuz Paweł Teclaf, aktualnie wypożyczony do drużynowego mistrza Polski
juniorów - Rodła Opole. Wysokie 11. miejsce
(na 27 startujących) potwierdziło stały postęp
w grze tego zawodnika, który w r. ub. zajął
4. miejsce w rozgrywanych w RPA mistrzostwach świata juniorów do lat 12. A mogło być
jeszcze lepiej, bowiem w ostatniej partii, będąc
w dużo lepszej pozycji, uzyskał zaledwie remis.
W efekcie sportowa złość i... łzy. Warto również odnotować sukces 11-letniego Oskara
Ogłazy (też Rodło Opole), który ukończył turniej z dorobkiem 4,5 pkt (12.-17. miejsce). Dodajmy, że ten wielce obiecujący szachista jest
trenowany przez mistrza międzynarodowego
Aleksandra Hmydiuka (5.miejsce w turnieju).

Ciepło o gospodarzach
Słów parę o pozostałych wyróżnieniach.
Najlepszym nauczycielem (nagroda inicjatora
memoriału - Związku Nauczycielstwa Polskiego) okazał się pedagog z Berlina, mistrz FIDE
Martin Bruedigam, który - zajmując 8. miejsce

W turnieju zwyciężył faworyt, białoruski arcymistrz
Kirił Stupak. | fot. M. Szczepkowska

w turnieju - stał się jako jedyny zdobywcą dwóch
nagród pieniężnych. Godne udokumentowania były zmagania o nagrodę dla najlepszego
mieszkańca Polic. Najlepszy wynik osiągnął
Tomasz Tokarczyk. Rewelacyjna gra tego
zawodnika (w środku turnieju był w ścisłej
czołówce) ukoronowana wysoką 13. lokatą
była pięknym dodatkiem do innych pozasportowych tegorocznych „dokonań”: urodziła
mu się córeczka i uzyskał znaczący awans
zawodowy w Zakładach Chemicznych „Police”
SA. Nadmieniamy, że jego rywalem był kolega klubowy ze „Śmiałego” Police) - Rafał Szyszyło, który w tym roku zadebiutował w roli
dyrektora turnieju.
XXXI Turniej Szachowy im. Tadeusza
Gniota to również wysoka ocena dokonań
organizacyjnych, co podkreślił w wypowiedzi
wiceprezes Polskiego Związku Szachowego,
arcymistrz Włodzimierz Schmidt. To uznanie za wieloletnie starania Nauczycielskiego
Klubu Szachowego „Śmiały” Police, znacząco
wspieranego przez samorząd gminny oraz
wielu partnerów z Polic i Szczecina, w tym
rodzinę patrona turnieju. Z roli sponsorów
medialnych znakomicie wywiązali się: „Kurier
Szczeciński”, TV Police i... „Świat Biznesu”. Na
koniec smutna wiadomość. Niespełna miesiąc
po zakończeniu turnieju zmarł nagle jeden
z uczestników zawodów - polski szachista reprezentujący Ukrainę Włodzimierz Oleniak.
Będzie brakowało tego zacnego, skromnego
człowieka, dla którego udział w polickich zmaganiach szachowych był prawdziwym świętem polskości.
Masław
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PREZENTACJE

Od lat na najwyższym
poziomie
Znana szczecińska restauracja
Bohema świętuje 10-lecie
działalności. Jej renomę ponownie
potwierdziła obecność w Żółtym
Przewodniku Gault&Millau.
Gault&Millau to przewodnik, w którym inspektorzy - krytycy kulinarni najpierw incognito odwiedzają, a następnie opisują polecane przez siebie
restauracje. Ocena dokonywana jest na podstawie unikalnej metodologii bazującej na stuelementowym kwestionariuszu. Bohema znalazła
się wśród sześciu szczecińskich restauracji, które
trafiły do tegorocznej edycji przewodnika. Autor
jej opisu zwrócił uwagę m. in. na duży wybór past,
z których warto spróbować np. domowego ravioli
z sosem z borowików.
- Na przestrzeni 10 lat dorobiliśmy się stałych
klientów z Polski i zagranicy. Od dziesięciu lat
w karcie jest część dań, które przez cały ten czas mają
swoich wielkich miłośników. To np. polędwica wołowa pieczona w soli morskiej, śledź w curry i pasztet
z wątróbek z porto i winogronowym chutneyem
- mówi Izabela Szukiewicz, właścicielka Bohemy.
Restauracja przy al. Wojska Polskiego znana
jest znawcom ryb i owoców morza.
- Mamy co tydzień dostawę świeżych produktów,
z których nie boimy się robić autorskich dań. Przykła-

Tradycyjne wnętrza Bohemy pozwalają odpocząć od pędu codzienności.

dem jest spaghetti mare monte (czyli morze i góry),
będące połączeniem świeżych owoców morza,
w tym małż i kalmarów, z borowikami - dodaje Izabela Szukiewicz.
Nowością w Bohemie jest bogate menu degustacyjne składające się od pięciu do ośmiu pozycji.
Należy je zamówić z wyprzedzeniem i zarezerwować sobie czas na prawdziwą ucztę. Pozycji
z tego menu nie ma zazwyczaj w karcie. Nowości w restauracji to również dania bezglutenowe
i wegańskie.
Bohema od początku działalności kojarzona
jest z bogatą kartą win, w której są zarówno pozycje znane i lubiane, jak i mniej znane szczepy,
takie jak silvaner, czy grüner veltliner. Restauracja
współpracuje z producentem szampana Jacquart.
Bohema jest miejscem chętnie wybieranym

na spotkania rodzinne i biznesowe (np. na przyjęcia opłatkowe). Gości regularnie wielu przedstawicieli znanych szczecińskich firm. Nic dziwnego
- w tradycyjnych wnętrzach można odpocząć od
pędu codzienności i zanurzyć się w świat doskonałej kuchni oraz poczuć klimat epoki fin de siécle.

al. Wojska Polskiego 67, Szczecin
+48 91 433 22 30, +48 608 308 156
www.bohema.szczecin.pl
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Twarze biznesu
Danuta Terpiłowska, współwłaścicielka salonów jubilerskich Terpiłowski

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Waga
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Wydział Filologiczny

Moja ulubiona postać

Władysław Bartoszewski

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność, poczucie humoru

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

Inteligencję, asertywność
Nadwrażliwość
Bylejakości, nieuczciwości
Teatr, rower, nordic walking, działka
Grą aktorów w teatrze
O spokoju w Polsce i na świecie

fot. M. ABKOWICZ

Jacek Ciubak, Prezes Zarządu Fosfan SA

Mój znak zodiaku Baran
Moje uniwersytety Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny: uczelnia macierzysta i obrona
pracy doktorskiej, Uniwersytet Szczeciński:
studia podyplomowe i doktoranckie
Moja ulubiona postać Wybitny żeglarz Leonid Teliga
Co cenię u mężczyzny Rzetelność, odwagę
Co cenię u kobiety Ciepło i wrażliwość
Moja największa wada Nie potrafię tańczyć (i tak już zostanie)
Czego najbardziej nie lubię Braku zrozumienia dla innych
Ulubione zajęcie po pracy Podróże małe i duże

fot. M. ABKOWICZ

Czym zachwyciłem się ostatnio Marinami nad Odrą, jeziorem Dąbie,
Zalewem Szczecińskim
O czym marzę O spokoju w małej i dużej polityce
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N
Rozsmakuj się
w bogactwie
doznań kulinarnych

asza restauracja łączy w sobie to co najlepsze
czyli tradycję w nowoczesnym wydaniu. Znajdziecie u nas Państwo bogactwo smaków kuchni
polskiej i międzynarodowej. Lobby bar to idealne
miejsce na krótkie spotkanie biznesowe przy filiżance
doskonałej kawy lub wieczorny relaks po dniu pełnym wrażeń.

HOTEL DANA – BUSINESS & CONFERENCE
ul. Wyzwolenia 50, 71-500 Szczecin
contact@hoteldana.pl, www.hoteldana.pl
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