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A w nim: VI Forum Samorządowe, Europejskie Centrum Szkolenia LNG , które
powstaje w Akademii Morskiej, jubileusz dwudziestolecia Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, szczecińska ekspansja GBS banku, promocja książki „Bankowość na Pomorzu Zachodnim 1989-2009”, XV Targi
Nieruchomości i Inwestycji oraz targi Bud-Gryf, Energia i Targi Dużych Inwestycji.

Zapowiadamy konferencje naukowe, które w maju i w czerwcu odbędą się w Szczecinie i nad morzem: „Transport Morski 2010”, „Zarządzanie finansami w jednostkach
samorządu terytorialnego” i „Potencjał turystyczny”.

Na przekór Wojciecha Olejniczaka.

s. 28
Biznes bez iluzji Anety Zelek.

s. 29
Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego.

Rozmawiamy z Tadeuszem Dudojciem, szefem rady nadzorczej firmy EuroCentrum-Tadeusz, zachodniopomorskiego dealera Volkswagena i Skody oraz
partnera serwisowego Audi.

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Mariola Suchańska,
właścicielka firmy Wir-Mar i Paweł Fornalski, prezes firmy IAI S.A.

Festiwal „Szczecin Music Fest 2010” można uznać za rozpoczęty. A wszystko to za
sprawą koncertu Nilsa Pettera Molvaera. 21 kwietnia muzyk wystąpił na scenie
Filharmonii Szczecińskiej.

Za nami kolejna edycja Weekendu Mody. W sobotni wieczór, 6 marca, łowcy
najnowszych trendów w świecie mody zasiedli wokół najdłuższego w Szczecinie
wybiegu. Świat pięknych strojów i urodziwych kobiet gościł w hali samochodów
ciężarowych kompleksu serwisowego Mercedes Mojsiuk.

Obrazy artystów z całego świata, intrygujące fotografie, stylowe meble i oryginalną biżuterię – prawdziwi miłośnicy pięknych przedmiotów znajdą z pewnością w Galerii Soraya.

4 czerwca poznamy najpiękniejszą dziewczynę Pomorza Zachodniego. Gala Miss
Ziemi Zachodniopomorskiej (eliminacje do finału Miss Polonia 2010) odbędzie
się w Międzyzdrojach.

Anglojęzyczne szkolenie dla kadry zarządzającej i specjalistów HR organizuje
szkoła języków obcych Presto.
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„Świat Biznesu” rozmawia z Witoldem Jabłońskim, wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego.

region
i gospodarka

Wypiekane w piecu codzienne pokusy i trzepoczące anielskimi skrzydłami - takie
są Perły Biznesu 2009. Już po raz szósty wręczone zostały nagrody gospodarcze i
wyróżnienia w konkursie organizowanym przez redakcję „Świata Biznesu”.

felieton

Tragedia smoleńska uzmysłowiła nam, że
potrafimy być solidarni i zjednoczeni w chwilach trudnych. W takich ekstremalnych sytuacjach potrafiliśmy się wznieść ponad podziały, wykazać się dużym zdyscyplinowaniem oraz
dobrą organizacją przedsięwzięć związanych
z oddaniem należnej czci ofiarom tragedii.
W tym miejscu powstaje jednak pytanie,
czy równie ambitnie potrafimy się zorganizować na rzecz działań modernizujących naszą gospodarkę, a więc i modernizację naszego państwa. Czy kult tragedii potrafimy przekuć
w kult czynu?
Na łamach bieżącego wydania „Świata Biznesu” piszemy o projektach modernizacyjnych, które mogą wpłynąć na kondycję Pomorza Zachodniego w dłuższej perspektywie
czasowej. W rozmowie „W dwa ognie” Jarosław
Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście mówi o projekcie pogłębienia toru wodnego „12,5 w skali Bałtyku”. Aneta Zelek
z kolei, w swoim felietonie, odnosi się do projektu
strategii „Szczecin dla Ciebie”. Oba projekty są
przedsięwzięciami wymagającymi śmiałych decyzji i konsekwentnego działania. Tylko czy nie skończy się to jedynie na słowach? Może tym razem zatriumfuje kult czynu?
Włodzimierz Abkowicz

„Świat Biznesu” rozmawia z Jarosławem Siergiejem, prezesem Zarządu Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
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Od wydawcy

„Świat Biznesu” rozmawia z Jarosławem Siergiejem, prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Fot. .Michał Abkowicz
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- Ubiegły rok nie był łaskawy dla portu.
Przeładunki w porównaniu do 2008 roku spadły o 19 proc. Czy coś zmieniło się na lepsze?
- Tak, zmieniło się i to znacznie. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z wyników pierwszego kwartału. Trzy miesiące br. pokazały, że handel światowy podnosi się z kryzysu i odczuwamy to w
naszych portach. Łączny wzrost wszystkich
przeładunków wyniósł ponad 31 proc., gdy tymczasem nasze szacunki były bardzo ostrożne i
przewidywały tylko 5 proc. To zapowiada dobry
rok dla portu.
- O ile więc lepszy będzie ten rok?
- W pierwszym kwartale 2010 r. obroty w portach przekroczyły 4,7 mln ton ładunków i były
znacznie wyższe niż w podobnym okresie roku
ubiegłego. W całym 2009 roku przeładowaliśmy
na naszych nabrzeżach 13 mln ton. W br. planujemy przeładować 15 mln ton.
- Najbliższe lata upłyną w porcie pod znakiem wielu inwestycji. Co zostanie zmodernizowane i wybudowane?
- Pierwsza grupa inwestycji jest finansowana ze środków europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W
br. rozpoczniemy modernizację układu drogowego i kolejowego w porcie. Kolejną inwestycją
jest rozbudowa Nabrzeża Zbożowego oraz budowa Nabrzeża Niemieckiego przy Elewatorze
Ewa. Ostatni projekt z tej grupy dotyczy budowy nowego stanowiska dla promów morskich
w Świnoujściu. W drugiej grupie znajduje się
jedna z najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycja
- budowa portu zewnętrznego i terminalu LNG
w Świnoujściu. W lipcu rozpoczniemy budowę
stanowiska dla statków, które będą przypływać
ze skroplonym gazem. Trzecia grupa to inwestycje na terenach dzierżawionych przez spółki
eksploatacyjne. Przygotowujemy niewykorzystane dotychczas tereny dla nowych inwestorów
zewnętrznych chcących realizować swoje zamierzenia w oparciu o transport morski. Nasz wkład
to tzw. inwestycje towarzyszące.
Do takich inwestycji należą między innymi:
rozbudowa sieci elektroenergetycznej i wodnokanalizacyjnej dla budowanego przez spółkę
Elewator Ewa nowego magazynu zbożowego.
Podobne inwestycje dotyczą infrastruktury dla
nowego terminalu zbożowego w Świnoujściu,
terminalu kontenerowego na Nabrzeżu Fińskim
w Szczecinie i terminalu do przeładunków płynnych ładunków chemicznych na Półwyspie Katowickim.

- W jakiej kwocie zamkną się tegoroczne
inwestycje?
- Szacujemy, że nakłady inwestycyjne w tym
roku wyniosą 108,9 mln zł, łącznie zaś w okresie pięciu lat zainwestujemy ponad 694 mln zł.
Pod tym względem jesteśmy jednym z największych inwestorów w regionie.
- Dla rozwoju portu bardzo ważne jest
również hasło: 12,5. Prosimy je rozszyfrować.
- 12,5 jest to głębokość techniczna toru wodnego Świnoujście-Szczecin wyrażona w metrach. Szczecin położony jest 68 kilometrów
od otwartego morza. Barierą rozwoju naszego
portu jest więc dostępność dla dużych statków.
Tor wodny, który łączy Świnoujście ze Szczecinem, został tak zbudowany, że nie mogą do
nas wpływać statki o większym zanurzeniu
niż 9,15m, gdyż aktualna głębokość techniczna toru wynosi 10,5 m. My tymczasem chcemy
przyjmować statki o zanurzeniu 11-11,5 m, a do
tego niezbędne jest pogłębienie toru do 12,5 m.
Tendencje światowe są dziś bowiem takie, że
przedsiębiorcy próbując obniżyć jednostkowe
koszty przewozu towarów, korzystają z większych statków. Warunki takie stwarzają dziś
porty niemieckie oraz porty Trójmiasta. Jeśli
zaś chcemy, by Szczecin pozostał portem konkurencyjnym, muszą do niego wpływać większe
niż do tej pory jednostki. Dotyczy to również
najbardziej rozwijającej się w ostatnich latach
grupy ładunkowej - kontenerów. Dziś linie dowozowe na Bałtyku obsługują już kontenerowce o pojemności ponad 2400 TEU i zanurzeniu
11,5 m. Tymczasem, biorąc pod uwagę głębokość toru wodnego Świnoujście-Szczecin, największe kontenerowce które można obsłużyć w
Szczecinie, mają pojemność ok. 900 TEU i zanurzenie ok. 8,7.
Temat „12,5” traktujemy z ogromną powagą.
Chcemy nim zainteresować opinię publiczną i
przekonać do naszej idei władze państwowe. Temat ten powinien znaleźć się w Założeniach Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku
2020 oraz w wieloletnim planie finansowym państwa. Koszt pogłębienia toru do głębokości 12,5
metra wyniesie ok. 1,2 miliarda złotych. I takie
środki powinny się na ten cel znaleźć.
- Zabiegał pan o to, by gazociąg Nord Stream na przecięciu toru żeglugowego do Świnoujścia został zakopany. Czy podjęte w tej
sprawie decyzje załatwiają problem?
- Jestem uspokojony, ale nie do końca. Wiele udało się zmienić. Na szlaku zachodnim rura
będzie zakopana w dno. Natomiast na szlaku
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- Mam dosyć aktywną naturę i lubię sport.
Rozwiązywanie spraw związanych z zarządzaniem portami to moja praca, boks to pasja
kontynuowana od wielu lat. Jestem związany z
klubami bokserskimi Olimp i Spartakus.
- Walczy pan z kimś z kadry menedżerskiej?
- W firmie jesteśmy jednym zgranym i świetnie funkcjonującym zespołem. Tu walki nie ma.
Na sali treningowej boks uprawiam wspólnie z
kardiochirurgami, prawnikami, pracownikami
naukowymi. Przychodzimy do klubu nie po to,
żeby okładać się po twarzach, ale żeby rozładować napięcie, zadbać o dobrą kondycję fizyczną
i nabyć umiejętności sztuki walki, których w
życiu codziennym nie wykorzystujemy. W młodości grałem w piłkę nożną, uprawiałem żeglarstwo i skoki spadochronowe. Moim najnowszym
szaleństwem jest jazda na harleyu.
- A jakie są pana uniwersytety?
- Skończyłem nawigację w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie oraz zarządzanie na
Uniwersytecie Warszawskim. Jestem więc dubeltowym magistrem. Po studiach krótko pracowałem jako oficer nawigacyjny i mieszkałem
z rodziną w wynajętym mieszkaniu. Prawdziwą
szkołę życia przeszedłem jednak pracując przez
3,5 roku na targowisku w Osinowie Dolnym.
Każdemu młodemu człowiekowi życzę takiej
trampoliny życiowej. Stanąłem wtedy finansowo na nogi. To mi umożliwiło dalsze kształcenie
się na studiach MBA i innych studiach podyplomowych. Do dziś inicjatywy, które rozpocząłem
później w Szczecinie, przynoszą mi godziwe
dochody. Jestem bezpieczny finansowo, a moja
córka Wiktoria bez problemu może realizować
swoją pasję życiową - jeździectwo. Pochwalę
się, że ma tytuł mistrzyni Polski w swojej kategorii wiekowej.
- Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali: Włodzimierz Abkowicz
i Magdalena Szczepkowska

Fot. Michał Abkowicz

północnym trasa gazociągu zostanie przesunięta 2 km na północ, gdzie głębokość Bałtyku jest
większa i wynosi minimum 17,5 m. Praktycznie będziemy więc mogli przyjmować statki o
zanurzeniu do 13,5 m. Pozostaje kwestią otwartą, statki o jakim zanurzeniu będziemy chcieli
przyjmować za lat np. 20…
- Krajobraz współczesnego portu nie może
obyć się bez statków pasażerskich.
- Zgadzam się z tym, że wycieczkowce budują prestiż portów. Na wycieczkowcach zarabia Gdynia, która przyjmuje około 100 takich
statków rocznie. Przychód netto z tego tytułu wynosi ok. 600 tys. euro. Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. także stara
się o wycieczkowce, bo chce pokazać, że port,
miasto i jego otoczenie jest atrakcyjne. Szczecin
dla touroperatorów jest również interesujący ze
względu na bliskość Berlina. Podróżni przybijając do naszego nabrzeża mogą pojechać autokarem na wycieczkę do stolicy Niemiec. W ub.r
przyjęliśmy 4 wycieczkowce. Na 2010 r. zapowiedziało się już dwanaście jednostek. W przyszłym roku liczymy na dodatkowe 18 zawinięć.
- Szkoda, że wycieczkowce nie pojawiają
się przy Wałach Chrobrego...
- To jest jeden z poważnych mankamentów.
Wały Chrobrego są najbardziej reprezentacyjnym miejscem miasta i uważam, że tam powinny być miejsca postojowe wycieczkowców. Nie
dość jednak, że głębokość przy Wałach Chrobrego jest za mała (7 m), to rozdrobniony jest
stan posiadania nabrzeży. Według mnie jedynym dysponentem nabrzeża powinno być Miasto i ono powinno decydować o jego przeznaczeniu oraz budować morski wizerunek Szczecina.
Dziś wycieczkowce muszą stawać przy Nabrzeżu Polskim, które jest nabrzeżem typowo przeładunkowym, w otoczeniu chłodni i magazynów
portowych.
- Ale boksuje się pan nie tylko z problemami wokół portu?
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Wypiekane w piecu codzienne pokusy i trzepoczące anielskimi skrzydłami - takie są Perły
Biznesu 2009. Już po raz szósty wręczone zostały
nagrody gospodarcze i wyróżnienia w konkursie
organizowanym przez redakcję „Świata Biznesu”.
W gościnnych wnętrzach hotelu „Novotel” w
Szczecinie spotkali się 4 marca top menedżerowie
zachodniopomorskich firm, naukowcy i samorządowcy.

Już po raz drugi miedziany mankiet z perłową
spinką, czyli statuetka Pereł Biznesu trafiła do rąk
Barbary Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości. Tym razem Osobowość Biznesu 2006 odebrała statuetkę w kategorii Wydarzenie
Gospodarcze 2009. Za takie kapituła konkursu, która
obradowała pod przewodnictwem prof. Stanisława
Flejterskiego, uznała projekt Sieć Aniołów Biznesu
Amber. Projekt, który od stycznia 2009 roku realizuje
PFP, poprzez kojarzenie inwestorów poszukujących
możliwości inwestycyjnych z innowacyjnymi przedsięwzięciami.
Osobowością Biznesu 2009 został wybrany Roman Kopiński, wieloletni prezes Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego Asprod z Klinisk Wielkich. Kapituła doceniła zdolności menedżerskie Kopińskiego,
jego wszechstronne zainteresowania i wielkie serce
dla kultury. Roman Kopiński w okresie 18 lat przyczynił się do rozwoju niewielkiej lokalnej piekarni
w zakład dostarczający codziennie na sklepowe półki 200 ton tradycyjnych produktów piekarniczych
w 200 asortymentach.
Tego wieczoru przyznane zostały także wyróżnienia w obu kategoriach. Ale nie brakowało też innych
atrakcji, także tych towarzyskich. Atrakcją numer jeden było pojawienie się obok prezydenta Szczecina
Piotra Krzystka dwóch jego zastępców - zdymisjonowanego tego dnia Krzysztofa Nowaka i mianowanego chwilę przed uroczystością Aleksandra Buwelskiego. O tym, że dla Buwelskiego był to dobry
dzień, nie trzeba nikogo przekonywać, ale dobry hu-

Fot. mab
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Nagrody „Świata Biznesu” rozdane
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mor nie opuszczał także Nowaka. W gronie samorządowców znaleźli się również m.in.: marszałek Władysław Husejko i wicemarszałek Witold Jabłoński,
prezydent Stargardu Sławomir Pajor.
Wśród gości gali pojawił się także Zbigniew
Rapciak, prezes zarządu Polskiego LNG SA, firmy
odpowiedzialnej za budowę gazoportu w Świnoujściu, która była równocześnie sponsorem głównym
gali Pereł Biznesu. Na uroczystość przybyli również
m.in.: Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej
Żeglugi Morskiej, Henryk Rupnik, prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu, Adam Ryniak,
dyrektor fabryki urządzeń przeładunkowych Cargotec Polska, Zbigniew Zalewski, dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS. Szczeciński korpus dyplomatyczny reprezentował Wiesław Wierzchoś, konsul
honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie. Była
śmietanka szczecińskich ekonomistów: prof. Leon
Dorozik, prof. Stanisław Flejterski, prof. Piotr Niedzielski, prof. Edward Urbańczyk oraz prof. Aneta
Zelek oraz przedstawiciele elity nauk technicznych.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie reprezentowali prof. Mirosława El Fray
i rektor prof. Włodzimierz Kiernożycki.
Anielskie klimaty przebijały się nie tylko podczas
wręczania nagród. Niebiańsko było także na podniebieniach. Kucharze hotelu „Novotel” zadbali bowiem
o to, by sprostać wymaganiom najwybredniejszych
gustów kulinarnych. Czarowali gości owocami morza, zaklinali wiosnę kolorowymi sałatkami i kusili
łakociami. Dla gości śpiewała Beata Andrzejewska,
zaś modelki u.studio prezentowały przepiękną biżuterię firmy Soraya.
(masz)
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- Dni Województwa Zachodniopomorskiego, coroczna prezentacja regionu, przekraczają w tym roku granicę.
- Naszym marzeniem było, by po udanych prezentacjach województwa w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach wyjść na szersze wody. I tak
się stanie. W tym roku Dni Województwa organizujemy w Berlinie. Odeszliśmy od koncepcji
klasycznych prezentacji powiatów, jak to miało
miejsce do tej pory. Uznaliśmy, że w Berlinie
trzeba to zrobić inaczej.
- Czyli jak?
- Głównym założeniem Dni Województwa w
Berlinie jest zachęcenie mieszkańców stolicy Niemiec do przyjazdu do sąsiedzkiego województwa
zachodniopomorskiego. Będziemy ich do tego
zachęcać poprzez prezentację oferty kulturalnej i
turystycznej, pokazując szeroki potencjał naszych
możliwości. Dni Województwa potrwają od 21 do
30 maja, a ich kulminacja przypada na czwartek
27 maja. Dni rozpoczniemy 21 maja spektaklem
plenerowym Teatru Kana pt. „Dokąd?. Partnerem
tego widowiska ze strony niemieckiej będzie znana berlińska instytucja kulturalna Zamek Bröllin.
23 maja odbędzie się połączony występ Chóru
Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Szczecińskiego w dwóch berlińskich kościołach. 25 maja w berlińskim klubie
muzycznym Aufsturz odbędzie się występ kwartetu jazzowego Sylwestra Ostrowskiego. Przy tej
okazji chcemy wypromować tworzącą się Akademię Sztuki: właśnie poprzez prezentację teatru,
muzyki poważnej i jazzu.
- A jak będzie wyglądać kulminacja Dni?
- 27 maja od g. 10 do 22 na berlińskim Dworcu Głównym Hauptbahnhof, w miejscu gdzie
przewija się tysiące ludzi z całych Niemiec, pojawi się nasze stoisko główne. Przez cały dzień
będziemy prezentować tam walory naszego
regionu. W tym samym dniu w siedzibie kraju
związkowego Brandenburgia w Berlinie, położonego w centrum miasta obok Muzeum Holocaustu, organizujemy konferencję turystyczną
połączoną z prezentacją produktów turystycznych województwa, adresowaną do biur i agencji turystycznych. Zaprezentujemy tam nasze
sztandarowe marki, jak: Szlak Żeglarski, Szlak
kajakowy Szczecin - Berlin - Bałtyk, Centrum
Słowian i Wikingów w Wolinie, nasze uzdrowiska, pola golfowe i tereny do uprawiania nordic
walking. Zwieńczeniem tego dnia będzie uroczystość główna z udziałem władz województwa zachodniopomorskiego oraz Marka Prawdy,

ambasadora RP w Niemczech, w sali Atrium
Deutsche Bank. Będzie to Zachodniopomorski
Wieczór z Chopinem. Utwory Chopina grać będzie Sławomir Wilk w towarzystwie klarnecisty
Andrzeja Wojciechowskiego. Dodam jeszcze, że
wieczorem w tym samym dniu odbędzie się prezentacja dwumiesięcznika „Pogranicza”, zaś w
młodzieżowym Klubie Polskich Nieudaczników
wystąpią zespoły muzyki alternatywnej.
- Dni Województwa potrwają do niedzieli
30 maja.
- W trakcie ostatniego majowego weekendu
odbędzie się m.in. tradycyjny turniej golfowy z
udziałem ludzi biznesu z obu stron Odry. Będą
też kontynuowane imprezy artystyczne takie,
jak m.in.: kolejny spektakl teatru Kana, wystawa „Zachodniopomorskie w fotografii” czy
też występ Żeńskiej Orkiestry Dętej Olimpia z
Łobza. Dodam jeszcze, że po to, by osiągnąć zamierzony efekt, Dni Wojewódtwa poprzedzimy
intensywną akcją promocyjną w niemieckich
mediach.
- Świat staje się globalny. W czerwcu dla
odmiany przywitacie w Szczecinie liczną delegację z chińskiej prowincji Guangdong.
- Od 10 do 12 czerwca odbędzie się w Szczecinie
I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarcze. W ten sposób chcemy rozwijać bilateralną
współpracę na poziomie samorządów lokalnych,
wyższych uczelni i przedsiębiorstw. Organizatorami Forum obok Urzędu Marszałkowskiego
jest Polsko-Chińskie Stowarzyszenie NaukowoGospodarcze Pomorze Zachodnie - Guangdong
oraz Północna Izba Gospodarcza.
- Kto weźmie udział w Forum ze strony
chińskiej?
- Chińska delegacja liczyć będzie ok. 70 osób.
Do Szczecina przyjadą reprezentanci władz
prowincji, naukowcy, biznesmeni, dziennikarze
oraz przedstawiciele izb i stowarzyszeń gospodarczych. W trakcie pobytu odbędzie się m.in.
debata gospodarcza, którą poprowadzi Robert
Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama
Smitha oraz giełda kooperacyjna z udziałem
przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego i z
prowincji Guangdong. Naukowcy z uczelni obydwu regionów spotkają się na konferencji zorganizowanej w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego.
Uczestnicy Forum wezmą też udział w odbywających się w tym czasie wydarzeniach jak Dni
Morza oraz Gala Północnej Izby Gospodarczej
w parku Różanka.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz
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Już za 4 lata w Świnoujściu działać będzie
pierwszy w Polsce, ale także pierwszy w Europie Środkowej, morski terminal gazu skroplonego (LNG). Dzięki niemu możliwy będzie odbiór
i przetworzenie LNG z każdego zakątka globu.
Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2010 roku, a zakończą do 30 czerwca 2014
roku.
Przygotowania do tej wielkiej inwestycji,
prowadzonej przez spółkę Polskie LNG, nabrały tempa. Właśnie trwa procedura wyboru
podmiotu, który zbuduje terminal. Do postępowania zgłosiło się 8 konsorcjów złożonych
z 25 firm z 9 krajów, m.in. z Korei, Francji i Kanady. Współfinansowanie przedsięwzięcia zadeklarował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Ponadto 10 czołowych banków wesprze inwestycję kwotą co najmniej 750 mln euro. Łączna kwota
zadeklarowanego finansowania to 1 miliard euro.
- Zainteresowanie największych podmiotów finansowych świadczy o randze budowanego terminalu. Jest to wyjątkowo istotna inwestycja dla regionu, a jej wpływ na europejskie bezpieczeństwo
energetyczne jest oczywisty - powiedział prezes
Polskiego LNG Zbigniew Rapciak.
Terminal LNG w Świnoujściu pozwoli na
odbiór docelowo do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Będzie on częścią inwestycji zwanej gazoportem, która otworzy możliwości importu gazu do Polski także przez
nowych operatorów oraz przeładunku gazu dla
odbiorców z basenu Morza Bałtyckiego. Dzięki

dużej liczbie potencjalnych dostawców i
elastyczności, którą daje transport morski, polski i skandynawski rynek gazu może
wzbogacić się o dostawy z całego świata. Świnoujska inwestycja stwarza także nowe szanse na rozbudowę infrastruktury energetycznej
i przemysłu na Pomorzu Zachodnim. Budowa
terminalu LNG to także kwestia wykształcenia
kompetentnej kadry. Dlatego, na mocy porozumienia podpisanego przez Polskie LNG z Akademią Morską w Szczecinie, powstanie Europejskie Centrum Szkolenia LNG, które w oparciu
o cztery najnowocześniejsze symulatory będzie
kształciło specjalistów do eksploatacji nowego
obiektu. Dzięki powstaniu Centrum będzie można
w Polsce zdobyć unikalne kwalifikacje, pożądane
przez operatorów terminali na całym świecie.
- Chcemy wykorzystać istniejącą na europejskim rynku lukę i stworzyć kuźnię profesjonalnych kadr dla dynamicznie rosnącego rynku LNG
w Unii Europejskiej - powiedział Zbigniew Rapciak.
Na świecie istnieje 67 terminali regazyfikujących zdolnych do przyjmowania gazu skroplonego. Technologia transportu LNG jest sprawdzona
od ponad 40 lat. Paliwo w tej postaci stanowi obecnie 25% światowego handlu gazem i jest chętnie
wykorzystywane zarówno przez kraje Europy,
jak i najprężniejsze gospodarki Dalekiego Wschodu, np. Japonię i Koreę Południową. Obecnie
w Europie funkcjonuje 19 terminali regazyfikacyjnych.

Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7
72-602 Świnoujście
e-mail: pr@polskielng.pl
Biuro w Szczecinie
ul. Energetyków 3/4
70-950 Szczecin
tel. 91/489 90 20
fax 91/489 90 21
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al. Piastów 17
70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
e-mail: zut@zut.edu.pl
tel. centrala 91 449 41 11
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- Niedawno kolegium elektorów wybrało
pana profesora na stanowisko rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na dwuletnią kadencję. Ma pan
za sobą już półtoraroczne doświadczenie w
kierowaniu nową uczelnią, z nominacji minister Barbary Kudryckiej. Proszę powiedzieć,
czy warto było tworzyć ZUT z połączenia
Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej?
- ZUT jest stawiany w polskim środowisku akademickim za wzór udanej integracji uczelni, która spowodowała wzrost potencjału naukowego
i stworzyła możliwości kreowania nowych kierunków studiów. Takim przykładem jest utworzenie od 1 października br. nowego kierunku studiów pod nazwą bioinformatyka, który
powstał w oparciu o Wydział Biotechnologii i
Hodowli Zwierząt dawnej AR i Wydział Informatyki dawnej PS.
W nowy rok akademicki 2010/2011 wchodzimy z siedmioma nowymi kierunkami
studiów. Wśród nich pojawi się kierunek
energetyka, który też jest przykładem synergii dwóch wydziałów. Kierunek ten pojawi
się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i
Mechatroniki, ale uzupełniony będzie o elementy wiedzy z zakresu energii odnawialnej,
co z kolei jest wianem wniesionym przez naukowców byłej Akademii Rolniczej.
Oferujemy studia na wielu atrakcyjnych kierunkach, czyli takich, po ukończeniu których,
absolwenci bez problemu znajdą pracę.
- Przypomnijmy. Dziś ZUT to 10 wydziałów...
- ...14,5 tysiąca studentów i ponad 300 samodzielnych pracowników naukowych. Liczby te
pokazują potencjał uczelni.
- Uczelnia ma bogaty wybór studiów podyplomowych, które odbywają się na wszystkich wydziałach uczelni.
- Wymienię tylko niektóre spośród nich. Na
Wydziale Budownictwa i Architektury oferujemy studia podyplomowe z zakresu architektury i projektowanie wnętrz oraz dotyczące
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
które tradycyjnie cieszą się dużym zainteresowaniem. Są też i nowe rodzaje studiów, jak np.
ocena i certyfikacja energetyczna budynków.
Na Wydziale Elektrycznym zainteresowaniem
cieszą się takie rodzaje studiów jak technologie www oraz grafika i multimedia. Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
zapraszamy na studia z zakresu architektury

krajobrazu, florystyki czy też ochrony roślin.
Nasze studia podyplomowe kierowane są do bardzo szerokiego spektrum odbiorców, nie tylko
zainteresowanych pracą w zawodzie, ale również przydatne dla rozwoju własnej osobowości
i szukaniu czegoś nowego w życiu. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, ukończenie danego kierunku studiów nie
oznacza zdobycia pracy do końca życia.
- Dla bardziej ambitnych stwarzacie szansę podwyższenia wiedzy na studiach II stopnia oraz na studiach doktoranckich.
- Coraz częściej inżynierowie podejmują
studia II stopnia na studiach niestacjonarnych. Jeśli zaś chodzi o studia doktoranckie, zainteresowanie tymi studiami zawsze
związane jest z sytuacją w gospodarce. Gdy
gospodarka słabnie i jest mniej miejsc pracy, to jest to czas na inwestowanie w wiedzę,
a więc studiowanie na studiach doktoranckich.
Zauważamy zmianę. Kiedyś doktorantami
byli przede wszystkim nasi pracownicy, dziś
często są to słuchacze, którzy po doktoratach
podejmują pracę w przemyśle.
- Ważna jest nie tylko dydaktyka i nauka,
ale także transfer wiedzy naukowej do biznesu.
- Nasze Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii ZUT zajmuje się właśnie transferem wiedzy do otoczenia gospodarczego. Do jego zadań
należy opiniowanie dotyczące innowacyjności i wszelkiego rodzaju programy
szkoleniowe, które są prowadzone w oparciu
o środki przyznane przez Unię Europejską.
Centrum ma już na swoim koncie kilka spektakularnych sukcesów. Zaliczam do nich m.in.
sprzedaż technologii, wypracowanej na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa do jednej
z największych firm biotechnologicznych w
Polsce, a także podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ZUT a firmą Sonion Polska,
która jest znanym producentem innowacyjnych urządzeń mających zastosowanie w medycynie i dziedzinach pokrewnych. RCIiTT
pomaga również lokalnym firmom w rozwijaniu swojego biznesu na świecie. Takim przykładem może być szczecińska firma Gryftec,
która dzięki wsparciu naszego Centrum została autoryzowanym dystrybutorem francuskiej
firmy Westline.
- Dziękujemy za rozmowę.
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- Uniwersytet Szczeciński towarzyszy mieszkańcom Pomorza Zachodniego od ćwierćwiecza. Proszę nam przypomnieć początki państwa
Alma Mater.
- Jesteśmy uczelnią o stosunkowo krótkiej historii, ale bogatych tradycjach. W ramach naszej
uczelni funkcjonują dwa wydziały ekonomiczne,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, które są
spadkobiercami poznańskiej Akademii Handlowej
filia w Szczecinie. Akademia Handlowa rozpoczęła kształcenie studentów zaraz po II wojnie światowej w 1945 roku. Stąd też nauki ekonomiczne na
Pomorzu Zachodnim obchodzą w tym roku swoje
65-lecie.
Uniwersytet Szczeciński powołany został na
mocy ustawy sejmowej w lipcu 1984 roku. Dwa
miesiące później zainaugurowaliśmy pierwszy
rok akademicki. Nasze korzenie w pierwszej linii
sięgają więc Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wydziału Ekonomicznego, który wówczas znajdował
się już w strukturach Politechniki Szczecińskiej
pod nazwą Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Transportu.
- W jaki sposób uczelnia uczci jubileusz swojego 25-lecia?
- W październiku ub.r. zorganizowaliśmy uroczystą 25. inaugurację roku akademickiego na
Uniwersytecie Szczecińskim. W ten sposób rozpoczęliśmy obchody jubileuszu, które trwają przez
cały rok akademicki 2009/2010. Nadaliśmy 25.
jubileuszowy tytuł doktora honoris causa. Tytuł
otrzymał ks. abp Zygmunt Kamiński. Dodam, że
pierwszym doktorem honoris causa Uniwersytetu
Szczecińskiego był ks. abp Kazimierz Majdański.
Najwięcej imprez i wydarzeń rocznicowych
organizujemy w maju. 17 maja zapraszamy na
koncert jubileuszowy „Przez muzykę do świata
wartości” z udziałem Piotra Palecznego, który odbędzie się w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul.
Wieniawskiego.
- Będą też dyskusje na temat roli uczelni w
regionie.
- Tak. Dwa dni później, 19 maja, w auli US
przy ul. Krakowskiej rozpoczniemy konferencję
„Szkoły wyższe w życiu społeczności lokalnych”.
W ramach tej konferencji planujemy okrągły stół,
przy którym będziemy mówić o roli naszej Alma
Mater w życiu Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Do dyskusji zapraszamy władze samorządowe i
przedstawicieli innych uczelni Szczecina. Będziemy rozmawiać o roli uniwersytetu, naszych osiągnięciach oraz o tym, czym nasza uczelnia miałaby
zajmować się w najbliższych latach.
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19 maja spotkamy się także z Joanną Kulmową,
wielką przyjaciółką Uniwersytetu Szczecińskiego.
W Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej US odbędzie się promocja jej nowego tomiku wierszy pt.
„Krześlaki”. Będziemy też uczestniczyć w mszy
św. z okazji jubileuszu uczelni. Następnego dnia
Joanna Kulmowa otrzyma, jako pierwsza kobieta,
tytuł doktora honoris causa US. Dzień zakończy
się na Zamku Książąt Pomorskich monodramem
Anny Januszewskiej „Anioły na mojej drodze”.
W piątek, 21 maja, zapraszamy na wykład
otwarty prof. Jana Miodka „Co w języku można
przewidzieć” w auli US. Po tym spotkaniu udamy
się na piknik do Zespołu Pałacowo-Parkowego w
Małkocinie.
- To, jaką pozycję osiągnął Uniwersytet
Szczeciński, pokazuje, jak bardzo myliły się osoby, które ponad 25 lat temu były przeciwne idei
jego powołania.
- Kształcimy kadry naukowców i specjalistów
z wielu branż. Znajdują oni zatrudnienie m.in. w
zachodniopomorskiej gospodarce. Uczestniczymy
aktywnie w życiu miasta i regionu. Zabieramy głos
w ważnych sprawach społecznych i wspomagamy
naszą wiedzą władze samorządowe. Uczelnie są
kołem zamachowym dla gospodarki, a życie studenckie wzbogaca życie kulturalne.
- Jak przedstawia się dziś potencjał Uniwersytetu Szczecińskiego?
- Kształcimy 30 tys. studentów, co stawia nas
w tym samym rzędzie, obok takich uniwersytetów
jak toruński i gdański. Zatrudniamy ponad 2 tys.
pracowników, w tym 1200 nauczycieli akademickich. Mamy ponad 400 naukowców z tytułem profesorskim lub stopniem doktora habilitowanego, z
tego ponad 200 osób stanowią profesorowie tytularni zatrudnieni u nas na pierwszym etacie. Mamy
10 wydziałów i ponad 30 kierunków kształcenia.
- Czego należy życzyć uczelni z okazji jubileuszu?
- Chcemy dokończyć realizację wieloletniego planu inwestycyjnego, dzięki któremu nasza
infrastruktura osiągnie poziom europejski. Dziś
jesteśmy w połowie drogi. Nie wszystko jednak
zależy od nas. Staramy się o środki europejskie,
ale jeśli ministerstwo nie spojrzy na nas przychylnym okiem, trudno będzie zrealizować nasz plan.
Chcemy także kreować nowe kierunki i specjalności studiów, odpowiadające zapotrzebowaniu oraz
przemianom społeczno-gospodarczym zachodzącym w świecie oraz kształcić coraz więcej studentów z zagranicy.
- Dziękujemy za rozmowę.

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
tel. 91 444-10-00
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
www.us.szc.pl
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- Panie prezesie, jakie czynniki decydują o
atrakcyjności Pomorza Zachodniego dla inwestorów zagranicznych, którzy zgłaszają się do
PAIiIZ w poszukiwaniu optymalnej lokalizacji
w Polsce?
- Województwo zachodniopomorskie doceniane jest przez inwestorów z kilku istotnych powodów. Przede wszystkim z racji bezpośredniego
dostępu do morza z dobrze przygotowanym zapleczem portowym. To duży atut dla inwestorów
planujących ekspansję na rynek skandynawski.
Co zresztą odzwierciedla się w zamkniętych
przez PAIiIZ w ubiegłym roku projektach w tym
regionie. Inwestorzy, którzy zdecydowali się ulokować tu swoje inwestycje, pochodzą głównie z
Danii, Szwecji, Belgii i Finlandii. Do zalet regionu zalicza się oczywiście bliskość rynku zachodniego, co cenią z pewnością wszyscy inwestorzy,
nie tylko zagraniczni.
Ważnym czynnikiem świadczącym o atrakcyjności regionu i dobrej współpracy z dotychczasowymi inwestorami jest fakt, że duże inwestycje
w regionie nie kończą się wraz z uruchomieniem
produkcji, lecz pociągają za sobą nowe projekty
uruchamiane przez poddostawców dotychczasowych inwestorów. Mam tu na myśli firmy Specma
Hydraulic i RewAir, które dostarczają materiały
odpowiednio firmie Cargotec i LM Glasfiber.
Specyfiką regionu są dobre warunki wietrzne
pod farmy wiatrowe. Rozwój tej branży obserwujemy na Pomorzu od kilku lat, a powstanie farm
wiatrowych pociąga za sobą kolejne inwestycje
w tym sektorze. Obecnie pojawia się coraz więcej

producentów, którzy rozważają budowę zakładów
produkcyjnych w województwie zachodniopomorskim na potrzeby obecnych już farm wiatrowych.
- Jak pan ocenia działania podjęte i zrealizowane w 2009 r. przez zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestora w obszarze promocji
oferty inwestycyjnej regionu?
- Fakty mówią same za siebie. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych
w 2009 roku udało się doprowadzić do ulokowania w województwie zachodniopomorskim czterech poważnych projektów inwestycyjnych, czyli
zyskać dla regionu 330 mln zł. Warto wymienić
tu firmę Cargotec, której inwestycja uhonorowana
została przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych tytułem Największej Inwestycji
w 2009 roku.
Dzięki współpracy z zachodniopomorskim
Centrum Obsługi Inwestora PAIiIZ posiada w bazie ponad 110 ofert terenów inwestycyjnych z tego
regionu, co daje 3. miejsce wśród wszystkich województw pod względem ilości ofert. W ubiegłym
roku oferty województwa były wykorzystywane
przy obsłudze 16 projektów prowadzonych przez
PAIiIZ, w chwili obecnej przy dwóch. COI aktywnie współpracuje z PAIiIZ przy obsłudze projektów
inwestycyjnych, możemy zawsze liczyć na szybkie i terminowe przygotowanie materiałów na potrzeby prowadzonych projektów. Wspólnie robimy

Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Marszałkowski Województa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. 91/48 446 67 105
fax 91/48 91 44 67 102
e-mail: coi@wzp.pl
www.coi.wzp.pl
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audyty działek województwa, co daje nam lepsze
rozeznanie w jego możliwościach inwestycyjnych.
Będziemy, tak jak w latach poprzednich, współpracować przy tegorocznej edycji konkursu Grunt
na Medal 2010. Nie bez znaczenia jest też fakt,
że Centrum przykłada dużą wagę do opieki poinwestycyjnej, czyli usług świadczonych na rzecz
firm, które już wcześniej zainwestowały w regionie.
Cieszy również aktywność COI w zakresie
promocji regionu na targach w kraju i za granicą, jak choćby podczas Targów Dużych Inwestycji, Baltic Business Forum czy poprzez
wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych
oraz wizyty inwestorów zagranicznych, a takich COI w zeszłym roku zorganizował sporo,
bo około 70. Warto też zwrócić uwagę na nową
wersję strony internetowej Centrum, która
często jest pierwszą formą kontaktu dla partnerów zewnętrznych, a teraz oferować będzie
również wersję niemieckojęzyczną - to ukłon
w kierunku dominującej grupy inwestorów zainteresowanych regionem.
- Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestora od roku ściśle współpracuje ze szczecińskim oddziałem Skandynawsko-Polskiej
Izby Gospodarczej w zakresie przyciągania
inwestorów skandynawskich. Czy według pana
taka współpraca może przynieść efekty?
- Polska i kraje skandynawskie to państwa jednego Regionu Morza Bałtyckiego. Pod koniec 2009
roku Unia Europejska przyjęła strategię dla tego
regionu, zgodnie z którą ma wspierać finansowo
wspólne działania tych krajów. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa w

historii, należy się spodziewać wzrostu inwestycji
regionie Morza Bałtyckiego. Z tego punktu widzenia współpraca ze Skandynawsko-Polską Izbą
Gospodarczą może okazać się bardzo pomocna.
Bilateralne izby handlowe w Polsce są jednym
z pomostów łączących nasz kraj z kluczowymi
rynkami na świecie. Dialog, szukanie i nawiązywanie kontaktów biznesowych to nieodzowny element rozwoju gospodarczego.
- Czego możemy się spodziewać w bieżącym
roku, jeśli chodzi o napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego kraju? Czy w
pańskiej opinii kryzys mamy już za sobą?
- Nie spodziewam się gwałtownego wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym roku,
ze względu na istniejące tendencje na światowych
rynkach kapitałowych. Jednak Polska zaczyna odcinać kupony od najbardziej dziś poszukiwanego
przez inwestorów produktu, czyli stabilności ekonomicznej. Od końca ubiegłego roku znacząco
wzrosło zainteresowanie naszym krajem.
Obecnie prowadzimy 122 projekty o łącznej
wartości 4,5 mld euro – to o ponad 40 projektów
więcej niż o tej samej porze rok temu. 14 projektów pochodzi z krajów skandynawskich. Wielu
z tych potencjalnych inwestorów przyznaje, że
jeszcze kilka miesięcy temu nie brali pod uwagę
naszego kraju jako miejsca swojej inwestycji. Dziś,
kiedy czas kryzysu zweryfikował potencjał i stabilność ekonomiczną gospodarek na świecie, Polska
wypiękniała. To dobrze rokuje na niezbyt pewną
w dzisiejszych czasach przyszłość.
- Dziękuję za rozmowę.
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ZCZT, jak i Instytutu Polimerów ZUT. Od złożenia
wniosku na początku lutego do przyznania grantu
minęło zaledwie półtora miesiąca.
Grant przyznany przez Hondę jest grantem
bezzwrotnym i dotyczyć będzie badań wstępnych.
Wyniki badań fazy wstępnej przedstawione zostaną firmie do marca 2011 roku. Honda oceni czy
zadeklarowane efekty prac badawczych okażą się
interesujące i podejmie decyzję, czy udzielić zgody
na finansowanie badań w ciągu kolejnych pięciu
lat. Wtedy to projekt z fazy wstępnej przerodzi się
w wieloletni projekt badawczy.
- Zobaczymy, czy tak się stanie - mówi prof.
El Fray. - W każdym razie nasza pierwsza oferta
zaowocowała tym, że dostaliśmy grant w wysokości
30 000 euro przeznaczony na badania wstępne.
Uważam, że kwota ta wystarczy na realizację założonego przez nas programu badań.

Honda liczy na nowe wynalazki

Już niebawem w Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
rozpoczną się prace badawcze w zakresie najnowocześniejszych technologii na rzecz japońskiego koncernu motoryzacyjnego Honda. Czy
oznaczać to będzie, że do szczecińskiego salonu
Hondy przy ulicy Białowieskiej trafiać będą samochody z podzespołami zawierającymi materiały z położonego w odległości kilometra Centrum Technologii ZUT?
ZCZT jako jeden z dwóch polskich ośrodków
badawczych, obok krakowskiej Akademii Górniczo–Hutniczej, uzyskało grant w konkursie zorganizowanym przez znaną firmę z Kraju Kwitnącej
Wiśni.

Centrum wygrywa konkurs

Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii
al. Piastów 19
71-310 Szczecin
e-mail: mirfray@zut.edu.pl
tel. 91 449 46 99, 48 28
fax 91 449 46 99
www.zczt.zut.edu.pl
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Honda corocznie rozpisuje konkursy na granty zalążkowe. Japoński koncern ustala bowiem
określony budżet na projekty badawcze w tzw.
fazie wstępnej. Takie postawienie sprawy ma na
celu zbadanie możliwości finansowania najbardziej innowacyjnych pomysłów z zakresu nowych
technologii, przydatnych dla rozwoju firmy. Dział
Badawczo-Rozwojowy Hondy określa priorytetowe dziedziny zainteresowań, a następnie poszukuje
ośrodków badawczych, które zajmują się technologiami w tych priorytetowych dziedzinach. Oferta
trafiła do kilkudziesięciu instytucji w Europie, w
tym do szczecińskiej uczelni.
- Dostałam zaproszenie do udziału w konkursie - opowiada prof. Mirosława El Fray, dyrektor
Centrum. - Oferta dotyczyła m.in. takich obszarów
badań, którymi zajmujemy się zarówno w ramach

- Formalizowanie umowy o grant zajęło nam
sporo czasu - tłumaczy prof. El Fray – gdyż projekt zakłada możliwość opatentowania nowych
pomysłów, a my zaproponowaliśmy, aby ZCZT,
a tym samym uczelnia miała zagwarantowane prawo do wspólności wynalazków. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż często firmy zlecające badania chcą
mieć prawa wyłączne do powstałych rozwiązań.
Projekt, który realizowany będzie w pracowniach i laboratoriach badawczych ZUT objęty jest
klauzulą o zachowaniu tajemnicy. Można jedynie
ogólnie określić, jakimi nowoczesnymi obszarami
badawczymi zainteresowany jest Dział BadawczoRozwojowy Hondy.
W ofercie skierowanej do europejskich naukowców mowa jest m.in. o technologiach
materiałów wzmocnionych nanocząstkami, o
trybologii, czyli procesach obniżania tarcia, materiałach samonaprawiających się, materiałach
z pamięcią kształtu, materiałach biomimetycznych,
czyli takich, które swoimi cechami, kształtami naśladują naturę i prowadzą m.in. do obniżenia masy
pojazdu.
Prof. El Fray nie zdradza nam tematów szczegółowych prac badawczych w ramach przyznanego grantu: - Zaproponowaliśmy Hondzie udział
w badaniach nad technologiami biomimetycznymi
i technologiami materiałów wzmocnionych nanocząstkami, czyli w takich pracach, którymi zajmujemy się już od kilku lat i gdzie mamy sukcesy
potwierdzone wynikami publikowanymi w światowych czasopismach. Teraz pora przenieść te osiągnięcia do praktyki. Rokowania na przyszłość są
dobre i mamy nadzieję, że prace na rzecz Hondy
potoczą się dalej.
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- Przed nami X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”. Proszę przypomnieć misję konferencji.
- Konferencję organizujemy od 2000 r. Celem
naszych spotkań jest skupienie środowiska ekonomistów i przedstawicieli świata biznesu. W trakcie konferencji dyskutujemy na temat czynników
kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Mówimy o misjach, celach i zadaniach firm w aktualnych warunkach krajowych i międzynarodowych.
Nasze spotkania cieszą się co roku dużym
zainteresowaniem. W każdej konferencji bierze
udział około dwustu przedstawicieli świata nauki i biznesu, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
W tym roku swój udział zgłosiło już ponad 200
osób, a jeszcze nie zamknęliśmy listy. Osoby, które są chętne, mogą się zgłaszać do połowy maja.
Przewiduję, że 17-19 czerwca do Międzyzdrojów
przyjedzie na konferencję kilkuset uczestników.
- Co będzie tematem najbliższego spotkania?
- Głównym celem konferencji będzie dyskusja na temat problemów związanych z wpływem
kryzysu światowego na kształtowanie wartości
przedsiębiorstw. Na przestrzeni ostatnich dwóch
lat obserwowaliśmy trudną sytuację na giełdzie
papierów wartościowych, gdzie ceny akcji niektórych przedsiębiorstw zmalały kilkakrotnie.
Podczas konferencji zadamy sobie pytanie, czy
kryzys gospodarczy już się skończył. Oczywiście
polska gospodarka jest dziś pod względem tempa
rozwoju wiodącą gospodarką w Europie. Przekłada się to także na wartość przedsiębiorstw. Osobiście jednak zastanawia mnie to, że filie przedsiębiorstw zagranicznych, np. Opla czy Fiata
biją rekordy pod względem wielkości produkcji,
podczas gdy ich macierzyste zakłady przeżywają
wielki kryzys. Spektrum tematów, które będziemy poruszać, będzie szerokie.
- Również sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) może być zainteresowany tematyką tegorocznego spotkania.
- Leży nam na sercu wyeksponowanie roli,
znaczenia i funkcji małych i średnich przedsiębiorstw, bo to przecież one są stymulatorem rozwoju gospodarki. Małe przedsiębiorstwa relatywnie mocniej broniły się przed kryzysem. Sądzę, że
wymiana doświadczeń z przedstawicielami tych
firm przyczyni się do jeszcze szybszego wychodzenia z recesji gospodarczej. Dlatego bardzo ser-
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decznie zapraszamy przedstawicieli sektora MSP
do udziału w spotkaniach.
- Konferencji będzie towarzyszyć wręczenie
Cezarów Biznesu 2010. Co to za nagroda?
- Statuetki Cezarów Biznesu trafią do tych
przedsiębiorstw, które na przestrzeni ostatnich
2-3 lat uzyskały największy wzrost swojej wartości i to w warunkach kryzysu. Chcemy pokazać
te przedsiębiorstwa i poprosić je o podzielenie się
swoimi doświadczeniami.
- Kto z kadry naukowej przyjedzie do Międzyzdrojów?
- Na czele kapituły Cezarów Biznesu stoi przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk prof. Bogdan Nogalski. Przyjadą wybitni polscy naukowcy, m.in.:
prof. Ryszard Borowiecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Andrzej Herman ze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - prezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i prof.
Zbigniew Dworzecki - prezes zarządu głównego
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Na konferencji pojawią się rektorzy polskich uczelni, dyrektorzy instytutów i oczywiście
- co mnie bardzo cieszy - przedstawiciele młodej
generacji menedżerskiej.
- Dodatkowym efektem konferencji są publikacje naukowe.
- Na przestrzeni 10 lat, przy udziale ponad 400
autorów, wydaliśmy 17 tomów książek, z czego
każdy liczy po 700-800 stron. W książkach zawarte są wyniki badań oparte o doświadczenia
pracowników naukowych i menedżerów z przedsiębiorstw. Korzystają z nich m.in. studenci. Po
tegorocznej konferencji wydamy kolejne trzy
tomy.
- Dziękujemy za rozmowę, życząc twórczych
obrad.

Termin zgłoszenia udziału w konferecji
– do 15 maja 2010 r.
www.zwp.konferencja.org

Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
ul. Mickiewicza 66
71-101 Szczecin
e-mail: mirfray@zut.edu.pl
tel. 91 444 18 36
fax 91 444 20 41
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Rozmawiamy z Markiem Matyjasikiem, dyrektorem Oddziału Operacyjnego Banku BGŻ w Szczecinie

BGŻ S.A. Oddział w Szczecinie
pl. Lotników 3b
70-414 Szczecin
www.bgz.pl
16

- Panie dyrektorze, co nowego słychać w
szczecińskiej sieci Banku BGŻ?
- Same dobre rzeczy. Pracowicie rozpoczęliśmy rok wcielając w życie nasze ambitne plany
rozwoju na terenie aglomeracji szczecińskiej.
Na przełomie maja i czerwca tego roku przenosimy Oddział Operacyjny w Szczecinie z ul.
Jagiellońskiej do nowoczesnej placówki przy
Placu Lotników. Chcemy tym samym zapewnić
naszym Klientom jak najwyższe standardy jakości i kultury obsługi oraz komfortowe warunki
współpracy. Lokalizacje naszych pozostałych
placówek w Szczecinie przy ul. Iwaszkiewicza
(prawobrzeże) oraz przy ul. Ku Słońcu (Gumieńce) są optymalne, dzięki czemu oddziały te na stałe wpisały się w lokalny rynek, pozyskały wielu
Klientów oraz osiągają dobre wyniki finansowe.
Placówki te przeszły gruntowne modernizacje
i spełniają najwyższe standardy. Strzałem w dziesiątkę było otwarcie w 2008 r. oddziału w Goleniowie, który został dobrze przyjęty przez lokalną społeczność i przedsiębiorców. Po tak krótkim
okresie działalności oddział osiąga bardzo dobre
wyniki finansowe i jest jednym z najlepszych oddziałów Banku BGŻ w Polsce!
- Czy w związku z sukcesem w Goleniowie
planowane są otwarcia kolejnych placówek?
- Idąc za ciosem, w czerwcu otwieramy kolejne dwa oddziały w Policach przy ul. Bankowej
oraz w Gryfinie przy ul. Chrobrego.
W obu placówkach pracować będą wykwalifikowani menedżerowie i doradcy. Placówką w
Policach będzie zarządzała dyrektor Anna Lupa,
która posiada wieloletnie doświadczenie w handlu i bankowości, zaś placówką w Gryfinie kierować będzie dyrektor Monika Maćkowiak, od 11
lat związana z bankowością. Obie panie są wysokiej klasy ekspertami i posiadają duże umiejętności sprzedażowe.
Otwarcie nowych placówek na terenie aglomeracji szczecińskiej jest elementem ekspansji
sieci Banku BGŻ w Polsce, w ramach której w
okresie ostatnich dwóch lat powstało 68 nowych
oddziałów. Nie ukrywam, że ten dynamiczny
rozwój w niedalekiej przyszłości może dotyczyć
również samego Szczecina.
- W jakim celu Bank BGŻ otwiera oddziały
w małych miejscowościach, skoro przez wielu
jest utożsamiany jako bank „ukierunkowany”
na rolników?
- I to jest właśnie błędne, stereotypowe myślenie, które funkcjonuje od lat. Chcemy je zmienić

otwierając placówki w małych miejscowościach
i dotrzeć bliżej do szerokiej rzeszy Klientów w
społecznościach lokalnych. Zamierzamy obsługiwać przede wszystkim Klientów indywidualnych
i mikroprzedsiębiorców, gdyż w tych obszarach
dostrzegamy niesamowity potencjał.
Bank BGŻ jest nowoczesnym i uniwersalnym
bankiem komercyjnym, który posiada bogatą
ofertę produktów dla wszystkich segmentów rynku. Oczywiście nie zapominamy o rolnikach i ich
specyficznych oczekiwaniach. Dla nich mamy
bogatą ofertę produktów, którą stale dostosowujemy do ich zmieniających się potrzeb.
- Jak postrzegacie siebie i swoje dokonania
na tle konkurencji?
- Chcemy stać się bankiem pierwszego wyboru.
Nasza dotychczasowa pozycja, wysoko wykwalifikowana kadra oraz atrakcyjna oferta sprawiają, że
jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. Pomoże w tym
skrócenie czasu obsługi Klientów do minimum
oraz zwiększenie czytelności naszych przepisów
dla osób, które na co dzień nie mają styczności
z bankowością.
Posiadamy innowacyjne produkty, m.in. wyjątkową na rynku Pożyczkę Hipoteczną dla firm
do kwoty 2 mln zł z okresem kredytowania do
15 lat, bez prognoz finansowych oraz linię kredytową dla rolnictwa Agro Ekspres z okresem
spłaty 5 lat na dowolny cel, bez zabezpieczeń.
Już dziś widać, na przykładzie wspomnianego
wcześniej oddziału w Goleniowie, że dobra oferta, uproszczone procedury i sprawdzone schematy
działania pozwalają na realizację planów. Jestem
głęboko przekonany, że podobna sytuacja będzie
miała miejsce w nowo otwieranych oddziałach.
- Czy w związku z otwarciem nowych oddziałów Bank BGŻ przygotował specjalną
ofertę dla Klientów?
- Oczywiście. Z okazji otwarcia oddziałów w
Gryfinie i Policach przygotowaliśmy atrakcyjne
promocje cenowe dla nowych Klientów zakładających rachunki oraz dla wszystkich, którzy
skorzystają z naszych kredytów gotówkowych i
hipotecznych. Zaprosimy Klientów do udziału w
konkursach z ciekawymi nagrodami.
A już teraz serdecznie zapraszam wszystkich
Państwa na czerwcowe otwarcie naszych nowych
oddziałów w Gryfinie i Policach oraz do nowej
siedziby Oddziału Operacyjnego BGŻ w Szczecinie.
- Dziękujemy za rozmowę.
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Rozmowa z Laurą Hołowacz, dyrektorem CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. w Szczecinie
- Na ścianach holu kierowanej przez panią firmy
kilkanaście różnych dyplomów potwierdzających
uzyskanie kolejnych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością, nagród i wyróżnień w prestiżowych rankingach i konkursach. Niedawno ekspozycja ta wzbogaciła się o dyplom potwierdzający
uzyskanie przez CSL świadectwa AEO, zaś w pani
gabinecie o dyplom imiennego wyróżnienia Laury
Hołowacz w prowadzonym przez naszą redakcję
dorocznym konkursie Perły Biznesu 2009, w kategorii Osobowość Biznesu. Same sukcesy?
- Sądzę, że możemy raczej mówić o uzasadnionych
powodach do satysfakcji. Te wszystkie dyplomy potwierdzają przecież fakt, że nasza niewielka firma spedycyjna, funkcjonująca trzynasty rok na trudnym międzynarodowym rynku spedytorskim, potrafiła sprostać
jego dużym wyzwaniom. Świadczą, że pozytywnie
przeszliśmy wielokrotny i wielostronny audyt naszej
znajomości obowiązujących reguł, naszego profesjonalizmu, a co szczególnie ważne w przypadku firmy
spedycyjnej - naszej rzetelności. Dzięki temu oraz
okoliczności, że funkcjonowaliśmy przede wszystkim
w obszarze obsługi branż mniej dotkniętych kryzysem,
ubiegły rok zamknęliśmy wynikiem nie gorszym niż
przedkryzysowy rok 2008.
- Co daje państwa firmie uzyskanie świadectwa
AEO?
- Jak można przeczytać na wspomnianym dokumencie, posiadacz tego świadectwa, wydanego przez
dyrektora Izby Celnej, jest upoważnionym przedsiębiorcą w odniesieniu do uproszczeń celnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Dla naszych klientów i
partnerów stanowi oficjalne potwierdzenie, że jesteśmy
podmiotem gospodarczym zaufanym w całej Unii Europejskiej, posiadamy przejrzyste struktury i zapewniamy bezpieczeństwo. Aby go uzyskać, musieliśmy także
przejść bardzo wnikliwy audyt potwierdzający kondycję finansową, gwarantującą naszą wypłacalność. Będąc firmą wszechstronnie sprawdzoną, możemy liczyć

na ograniczony zakres kontroli fizycznej i dokumentów
celnych, a także na odroczone płatności celne.
- To wszystko brzmi bardzo optymistycznie. Czy
można więc mówić o konkretnych korzyściach dla
CSL i jej klientów wynikających z posiadania świadectwa AEO?
- Niestety, rzeczywistość jest bardziej brutalna.
Mamy teraz prawo oferować naszym klientom m.in.
usługę polegającą na odroczeniu należności w płaceniu
podatku VAT. Tylko… aby uzyskać w Urzędzie Celnym takie uprawnienia, zgodnie z obowiązującym art..
33 a Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i
usług, klient musi wykupić kosztowne zabezpieczenie
finansowe w niezależnie działającej firmie ubezpieczeniowej lub w banku. Co więcej, jeśli już je wykupi,
będzie musiał stosować się do procedury odroczonej
płatności przy wszystkich kolejnych odprawach celnych. Wszelkie odstępstwa wymagają zgody Urzędu
Celnego. To oczywiście bardzo zniechęca do korzystania z tego uprawnienia.
- Chyba jakiś paradoks?
- Raczej kolejny przykład niespójności krajowego
prawa z prawem unijnym. U naszych sąsiadów - Niemców, nie ma wymogu dodatkowego zabezpieczenia. Po
prostu: uznany spedytor wie najlepiej, któremu klientowi może zaoferować skorzystanie, przy konkretnej
operacji, z przywileju odroczonej płatności. Nie ma
tam też obowiązku trzymania się jednej procedury odpraw celnych.
- Co zrobić, by zmienić taki stan rzeczy?
- Jako niewielka firma nie dysponujemy oczywiście
konieczną siłą przebicia. Dlatego aktywnie lobbujemy
za zmianą nieżyciowych przepisów za pośrednictwem
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, swoje uwagi i postulaty zgłaszamy także na forum Business Centre Club,
którego jesteśmy od lat członkiem.

CSL Internationale Spedition Sp z o.o.
ul. Kapitańska 2
71-602 Szczecin
tel. 91 480 61 08
fax 91 433 52 10
www.csl.eu
csl@csl.eu
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„Świat Biznesu” rozmawia z Eugeniuszem Jasiewiczem, burmistrzem Wolina
- Na przestrzeni ostatnich lat oblicze Wolina zmieniło się radykalnie. Można nawet
mówić o zbudowaniu Nowego Wolina.
- Faktycznie, oblicze północnej części miasta zmieniło się w sposób zasadniczy. W miejsce starej zabudowy zostało wzniesione nowe
handlowo-usługowe centrum z siecią sklepów,
parkingów, bankiem, ale również z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Oddaliśmy w tej
części do użytku zespół Orlików, szkolnych
boisk sportowych. W sposób wyraźny daje się
dziś odczuć satysfakcję mieszkańców Wolina,
Jestem dumny z tego, że w tak krótkim czasie
potrafiliśmy tyle zrobić.
- Czy Wolin nie traci przez to, charakteru
miasta o bogatej historycznej przeszłości?
- Absolutnie nie. Chcąc podkreślić bogatą przeszłość naszego miasta, realizujemy dla
części południowej miasta projekt rewitalizacji
Starego Miasta, polegający m.in. na odbudowie
starych przedwojennych kwartałów w sąsiedztwie Kolegiaty Wolińskiej i Dziwnej oraz za
budynkiem Urzędu Miasta. Uzyskaliśmy już
zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków
na wzniesienie ok. dwudziestu budynków z
elewacjami, nawiązującymi do dawnej architektury.
W ubiegłym roku zakończyliśmy również
I etap rewitalizacji, przebudowy i rozbudowy
XVIII-wiecznego barokowego dworku rodzinnego Von Belov w Wolinie. Mamy nadzieję,
iż z końcem tego roku zostanie zakończony II
etap jego odbudowy. Dworek przeznaczamy na
siedzibę muzeum i Centrum Współpracy Międzynarodowej, w którym będą mogli spotykać
się ludzie z całej Europy, by prezentować swoje
dokonania na niwie historycznej, kulturalnej i
politycznej. Zwiększy on z pewnością atrakcyjność naszych terenów.
Jesteśmy dumni z historii naszego miasta i
stawiamy na rozwój gminy pod względem turystycznym, w oparciu o naszą polską i wolińską
bogatą historię. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy w naszym muzeum punkt informacji
turystycznej. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli – wielbicieli historii Wolina –
wykonano i oddano do użytku nową dużą salę
ekspozycyjną w naszym muzeum z makietą
przedwojennego Wolina sprowadzoną z muzeum w Greifswaldzie.
- Szykujecie też kolejny Festiwal Słowian
i Wikingów?
- Będzie to już XVI Festiwal Słowian i Wikingów, na który wszystkich serdecznie zapra-
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szamy, a który jest naszą marką regionalną i
ma swoje tradycje. Jest to doskonała okazja
na ukazanie naszych słowiańskich korzeni,
przedstawienie naszych przodków oraz sposobu ich życia. Wolin był kiedyś osadą o znaczeniu europejskim i jednym z głównych portów
Pomorza. Odtworzenie historycznych dziejów
odbywa się w średniowiecznym, stale rozbudowywanym skansenie, w którym już tydzień
przed festiwalem rozpoczną się Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej. W bieżącym roku
Festiwalowi towarzyszyć będzie również Sympozjum Historyczne, organizowane przez Uniwersytet Szczeciński, z udziałem historyków i
archeologów z wielu państw świata.
- A co udało się panu osiągnąć przez ostanie lata w sferze społecznej?
- Jestem bardzo dumny z tego, że uaktywniliśmy nasze sołectwa, z których znaczna część
skutecznie realizuje swoje programy (m.in. remonty świetlic wiejskich) oraz zadania inwestycyjne (place zabaw, budowa nowych świetlic itp.). Powstało również aktywnie działające
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej.
Kontynuujemy i rozwijamy nasze tradycje rolnicze. We wrześniu br. zapraszamy na PolskoNiemieckie Dożynki Ottonowe Wolin 2010 z
udziałem gości z zaprzyjaźnionej z nami gminy
niemieckiej Usedom. Dodam, że dożynki organizujemy wraz z naszymi sąsiadami – gminą
Golczewo i Świerzno, z którymi współpracujemy w ramach Lokalnej Grupy Działania.
- Czy to oznacza, że nie macie żadnych
problemów?
- Gmina Wolin posiada trzydzieści sołectw,
a więc występuje u nas duże rozproszenie miejscowości. Dużym problemem jest porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a w zasadzie
konieczność budowy, dla terenów wiejskich
oraz nowych obszarów miasta, sieci wodnych
i kanalizacyjnych. Zadanie to realizowane jest
– niestety w tempie niesatysfakcjonującym nas
– przez Związek Gmin Wyspy Wolin. Podobnie jest z naszymi gminnymi drogami, których
długość wynosi ponad 75 kilometrów, a stan
ich nawierzchni jest daleki od doskonałego.
W bieżącej działalności musimy jednak kierować się racjonalnością wyborów oraz wagą
społeczną poszczególnych zagadnień. Myślę,
że to się nam udaje.
- Dziękujemy za rozmowę.

Urząd Miejski w Wolinie
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
tel. (0-91) 326-13-22, 322-08-01
fax (0-91) 326-13-33
e-mail: urzad@wolin.pl
www.wolin.pl
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„Świat Biznesu” przy tym był

Forum przekracza granice

Fot. archiwum

Podpisanie umowy o współpracy Pomorza
Zachodniego z okręgiem mińskim na Białorusi było jednym z ważniejszych wydarzeń VI
Forum Samorządowego, które w szóstej swojej
edycji nabrało wymiaru międzynarodowego
i przekształciło się w I Międzynarodowe Forum Samorządowe. Forum pod hasłem „Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju
regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie” odbyło się 8-9 kwietnia w Szczecinie.
- Będziemy zapraszać biznesmenów z Polski,
żeby do nas przyjeżdżali i inwestowali - mówił
Wiktor Szczećko, zastępca przewodniczącego
Mińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. I zapewniał, że na Białorusi czekają na przedsiębiorców dobre warunki do inwestowania.
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Na forum przyjechała prof. Danuta Hübner,
szefowa Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim A że spotkanie było adresowane głównie do samorządowców, to prof.
Hübner mówiła o ich roli we współczesnej Europie. - Paradoksalnie w dobie globalizacji władze lokalne stają się coraz bardziej znaczącymi
aktorami - stwierdziła. Podkreślała też ogromne
znaczenie innowacji w rozwoju lokalnym i przestrzegała, że najbliższe lata będą trudne. – Jest to
okres wyprowadzania gospodarki z ogromnego
zadłużenia publicznego – dodała Hübner.
Europosłanka obchodziła w Szczecinie swoje
„osiemnaste” urodziny. Z tej okazji dostała pęk
pięknych czerwonych róż od prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Urodzinową wiązankę wręczył jej również marszałek zachodniopomorski
Władysław Husejko.
W Forum Samorządowym uczestniczyli goście z czterech państw. Obok Polaków (około 200
osób) i sześcioosobowej delegacji z Białorusi,
byli także Ukraińcy (56 osób) i Niemcy (41). Dyskutowali zarówno samorządowcy, jak i naukowcy, dziennikarze i eksperci z różnych dziedzin
życia społecznego.
Wśród paneli dyskusyjnych, które były zorganizowane w ramach forum, największym dynamizmem nacechowany był panel dotyczący mediów lokalnych. Ukraińscy dziennikarze skarżyli
się, że trudno „robić” im niezależną prasę, kiedy
niemal wszystkie media znajdują się w rękach
oligarchów albo są sterowane przez lokalne władze.
Po zakończeniu forum Władysław Husejko,
marszałek zachodniopomorski podkreślał, że
otwarcie konferencji na sąsiednie kraje powiodło
się. - Celem tegorocznego spotkania było wzajemne poznanie się, a także przyjrzenie się systemom prawnym i finansowym w poszczególnych
samorządach. W ten sposób w kolejnych latach
ważne dla nas sprawy będziemy mogli sprowadzić do wspólnego mianownika - wyjaśniał Husejko. Marszałek uważa, że w kolejnych latach
forum powinno poszerzyć się o kolejne kraje
Partnerstwa Wschodniego. - Bardzo ważnie są
też dla nas kraje nadbałtyckie - dodał Husejko.
Pomysłodawcą przed laty zorganizowania
w Szczecinie Forum Samorządowego był prof.
Adam Szewczuk z Uniwersytetu Szczecińskiego, który kierował tegorocznymi obradami. Tegoroczne Forum zostało zorganizowane przy
współudziale Zygmunta Berdychowskiego,
przewodniczącego Instytutu Wschodniego, twórcy Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej.
(masz)
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Wirtualny terminal
Akademia Morska w Szczecinie i Polskie
LNG zbudują Europejskie Centrum Szkolenia
LNG. Centrum będzie się składać z unikalnego w Europie połączenia czterech symulatorów
nowej generacji. Będą to: symulator mostków
nawigacyjnych w istniejącym już Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, symulator umożliwiający pozycjonowanie statku do szkoleń szyprów
oraz załóg statków holowniczych (celem szkoleń
będzie nabycie umiejętności precyzyjnego cumowania gazowca LNG do terminala i urządzeń
rozładunkowych), symulator technologiczny
LNG przeznaczony do szkoleń pracowników obsługi lądowej terminala i symulator ładunkowy
statków.
- Dzięki połączeniu sił Akademii Morskiej w
Szczecinie i Polskiego LNG młodzież ze szkół
średnich, studenci oraz pracownicy branży gospodarki morskiej zyskają bardzo atrakcyjną
nową drogę rozwoju zawodowego. Wszyscy będą
mogli uzyskać w Polsce unikalne na światową
skalę kwalifikacje specjalistów LNG. Ich kariera będzie mogła rozwijać się nie tylko na morzu, w załogach pracujących na statkach. Wielu z
tych profesjonalnie wyszkolonych pracowników
będzie z powodzeniem znajdować zatrudnienie
w lądowej obsłudze terminala - mówi Katarzyna
Opalińska, rzecznik prasowy Akademii Morskiej
w Szczecinie.
mab

tu mógł wnioskować o tytuły profesorskie, promować doktorów habilitowanych i doktorów.
Aktualnie „ekonomia na Cukrowej”, jak często
bywa nazywany wydział, ma prawie 5 tys. studentów na pięciu kierunkach: ekonomia, logistyka,
europeistyka, zarządzania oraz finanse i rachunkowość. Od przyszłego roku akademickiego przybędzie szósty - turystyka i rekreacja.
Pracownicy naukowi wydziału specjalizują się
m.in. w dziedzinach nauki dotyczących transportu,
logistyki i turystyki.
- W planach wydziału na następne 20 lat jest
stworzenie jednostki naukowo-dydaktycznej Interlab, która będzie spinała naukę, dydaktykę i miała
kontakt z otoczeniem przedsiębiorczym w sektorze
usług - zapowiada prof. Piotr Niedzielski, dziekan wydziału. - Na 10 tys. m kw. powstanie m.in.
centrum informacji menedżerskiej oraz branżowe
laboratoria związane z usługami logistycznymi
i marketingowymi.
mab

Jubileusz dwudziestolecia świętował Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego. Gdy powstał, funkcjonował jako
Wydział Transportu i Łączności przy ul. Mickiewicza. Pod obecną nazwą, w budynku przy ulicy
Cukrowej 8, wydział działa od 11 lat.
W 1992 roku wydział otrzymał pełne prawa akademickie w dyscyplinie ekonomia. Od tego momen-

maj - czerwiec 2010

Fot. mab

Dwie dekady WZiEU
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Wielgosz. Jego zdaniem pomóc ma w tym elastyczność w podejściu do klientów, wynikająca
z mniejszego formalizmu niż w bankach komercyjnych i faktu, że zarząd banku działa niemal na
miejscu, w Barlinku, a nie w Warszawie.
Otwarcie oddziału zwieńczył przedpremierowy spektakl „Przyjazne Dusze” w Teatrze Polskim oraz pokaz zdjęć fotografika Pawła Chary.
mab

Fot. mab

Bankowe spojrzenie wstecz

Szczecińska ekspansja GBS

Fot. mab

GBS Bank otworzył po gruntownym remoncie swój oddział przy ul. Bohaterów Warszawy.
W uroczystości zorganizowanej 26 marca udział wzięli szefowie banku, kontrahenci i
klienci biznesowi. Goście z warszawskiej centrali grupy banków spółdzielczych BPS, do której
należy GBS Bank, wręczyli prezesowi Zbigniewowi Wielgoszowi obrazy prezentujące nową
placówkę oraz Zamek Królewski w Warszawie.
Modernizacja oddziału (wywodzący się z Barlinka bank ma 14 oddziałów w województwach
zachodniopomorskim i lubuskim) jest kolejnym
krokiem GBS Banku na drodze do umocnienia
pozycji w Szczecinie. W ubiegłym roku bank
otworzył bowiem nowy oddział przy ul. Partyzantów.
- Na razie nie planujemy tworzenia kolejnych
placówek. Chcemy się skupić na wypracowywaniu zysków - mówi prezes GBS Banku Zbigniew

Ostatnie 20 lat zachodniopomorskiej bankowości podsumowała w swojej książce Barbara
Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Autorka książki pt. „Bankowość na Pomorzu
Zachodnim 1989-2009” przeszła przez wszystkie
szczeble kariery w szczecińskim oddziale NBP.
Zakładała, a następnie szefowała Pomorskiemu
Bankowi Kredytowemu.
W pięciu rozdziałach książki Barbara Bartkowiak podsumowuje dzieje bankowości do 1989
roku, pisze o roli banku centralnego w kształtowaniu bankowości na Pomorzu Zachodnim, wreszcie
analizuje okres 1989-2009.
W książce poznajemy m.in. dzieje założonego
w 1989 roku Pomorskiego Banku Kredytowego
i dwóch prywatnych banków działających w naszym regionie w latach 90. - Banku Morskiego i
Banku Budownictwa.
Bogato ilustrowaną zdjęciami z archiwum autorki i jej kolegów po fachu książkę uzupełnia
aneks zawierający sylwetki ludzi tworzących zachodniopomorską bankowość oraz lista nazwisk
i banków działających w regionie.
Promocja książki odbyła się 30 marca w Szczecinie i przyciągnęła ponad 150 gości. Pojawili się na
niej aktualni i emerytowani bankowcy, w tym nestor
szczecińskiej bankowości Tadeusz Żywczak.
Książkę wydała oficyna wydawnicza Zapol.
Jest do nabycia w szczecińskich Empikach.
mab
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Moda na ekologię i szukanie oszczędności
sprawia, że coraz ciekawiej prezentują się targi
Energia - impreza towarzysząca targom budowlanym Bud-Gryf.
Wystawcy tegorocznej Energii przyjechali z
Polski, Niemiec, Danii i Szwecji. Były wśród nich
firmy stawiające elektrownie wiatrowe „pod klucz”
oraz mniejsze, przydomowe elektrownie wiatrowe i
słoneczne, pompy ciepła czy biogazownie.
- Rozpoczęliśmy sprzedaż przydomowych, amerykańskich turbin wiatrowych marki Urban Green
Energy – mówi Małgorzata Czepukojć z koszalińskiej firmy Ekowodrol. - Najmniejsza turbina o
mocy 1 kW pozwala na zaspokojenie potrzeb energetycznych trzyosobowej rodziny.
Cena takiego urządzenia to 11 tys. dolarów.
Podczas targów odbyła się międzynarodowa
giełda kooperacyjna, przygotowana we współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy
Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju
Gospodarczego - SCP, skierowana do branży budowlanej oraz sektora energii odnawialnej i konwencjonalnej. Brało w niej udział ponad 60 firm
z Polski i Europy.
- Poprzednie edycje giełdy zaowocowały m.in.
współpracą hiszpańskiej firmy budowlanej z polską
firmą pośrednictwa pracy – mówi Katarzyna Męcińska z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Gospodarczego – SCP.
mab
Odwilż w nieruchomościach

- Prezentujemy naszą najnowszą inwestycję:
osiedle domków jednorodzinnych w Morzyczynie
– mówi wiceprezes spółki Domy nad Miedwiem
Krzysztof Stępa. – Mamy do zaproponowania 76
domów w trzech standardach wykończenia. Ceny za
dom z całkowicie uzbrojoną działką i drogą dojazdową rozpoczynają się od ok. 500 tys. Do tego, w
cenie, oferujemy naszym klientom... samochód lub
motocykl.
- W ostatnich miesiącach zauważamy wzrost
zainteresowania kupnem działek i budową domów,
stąd duże powodzenie kredytów budowlanych, które mamy w naszej ofercie – ocenia Hanna Wojnarowska, doradca z banku BGŻ.
Ci, którzy nie dysponują jeszcze majątkiem na
zakup lub budowę domu, mogli podczas targów
spróbować swoich sił w planszowej grze ekonomicznej Cashflow.
Wiosenne targi zorganizowała w hali Międzynarodowych Targów Szczecińskich firma M-Expo.
PŁ

Fot. mab

Za nami XV Targi Nieruchomości i Inwestycji w Szczecinie. Wśród ponad 50 wystawców
dominowali deweloperzy.
Można było wybierać pomiędzy mieszkaniami
w centrum miasta, oferowanymi m.in. przez firmy
Calbud i Sowińskiego 72, apartamentami i domami
na obrzeżach Szczecina: w Dobrej Szczecińskiej
(Maat), na Bezrzeczu i w Policach (Best Developer) oraz domami za miastem.

Fot. mab

Energia na wagę złota
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Rozmowa z Henrykiem Gruszą, dyrektorem Centrum Bankowości Biznesowej Banku Zachodniego WBK w Szczecinie
- Czym są Centra Bankowości Biznesowej (CBB)
Banku Zachodniego WBK i w jakim celu powstały?
- Ideą działania CBB BZ WBK jest kompleksowa
współpraca z przedsiębiorcą z segmentu średniego
MŚP, obejmująca cały wachlarz produktów finansowych – zarówno kredytowych oraz depozytowych, jak
i rozliczeniowych. Jedną z najistotniejszych cech charakteryzujących Centra Bankowości Biznesowej BZ
WBK jest wysoka jakość obsługi, którą zapewnia wyspecjalizowana, profesjonalnie przygotowana kadra.
Nasi pracownicy legitymują się dużymi umiejętnościami sprzedażowymi i analitycznymi, co na polskim rynku jest rzadko spotykanym połączeniem kompetencji.
Ważną zaletą doradców jest też ich mobilność i możliwość odwiedzenia klienta również w jego firmie. Ponadto w każdym CBB dostępny jest zespół kredytowy,
dzięki czemu proces kredytowy jest znacznie szybszy.
Dodatkową zaletą jest bliskość i dostępność placówek.
- Dla jakich klientów przeznaczone są Centra
Bankowości Biznesowej BZ WBK?
- CBB BZ WBK to jednostki w pełni relacyjne,
oferujące swoje usługi klientom biznesowym, których
roczne obroty mieszczą się w przedziale 30-150 mln zł.
- Co zyskali klienci dzięki powstaniu Centrów
Bankowości Biznesowej Banku Zachodniego
WBK?
- W CBB BZ WBK nasi klienci zyskali dostęp do
pełnej oferty banku w jednym miejscu i obsługę przez
jednego, dedykowanego specjalistę. Warto podkreślić,
że wszyscy nasi doradcy wspomagani są przez doradców produktowych, dostępnych w tych samych lokalizacjach.

W przypadku wątpliwości możliwy jest natychmiastowy bezpośredni kontakt ze specjalistą zajmującym
się konkretnym produktem z dziedziny leasingu, faktoringu czy operacji skarbowych.
Szczególne znaczenie dla klienta ma przyspieszenie decyzji kredytowych. Mamy znacząco zdecentralizowane kompetencje, co pozwala na podejmowanie
decyzji na miejscu, lokalnie, a nie w centrali banku.
Podstawową zaletą jest więc jakość i szybkość podejmowanych decyzji.
Bardzo ważny jest także wzrost jakości obsługi
klienta, która jest lepiej dopasowana do jego oczekiwań. Dzięki temu klienci o dużych wymaganiach mają
zaoferowane najwyższe standardy.
- Co musi zrobić właściciel przedsiębiorstwa, aby
móc skorzystać z tych udogodnień?
- Po pierwsze powinien zgłosić się do najbliższej
placówki CBB BZ WBK. Naszą ambicją jest, aby obejmować zasięgiem jak największy obszar geograficzny,
dlatego centra zostały zlokalizowane w ośmiu miastach
na terenie całej Polski – Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Chorzowie. Biorąc jednak pod uwagę potencjał niektórych
obszarów oraz liczbę obecnych klientów zdecydowaliśmy się na powołanie jednostek wspomagających w
Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Legnicy, Świdnicy, Kaliszu i Zielonej Górze, których zadaniem jest
utrzymanie lokalnych relacji z podmiotami działającymi na tamtych rynkach.
- Dziękuję za rozmowę.
Centrum Bankowości Biznesowej Banku
Zachodniego WBK w Szczecinie

Bank Zachodni WBK S.A.
Centrum Bankowości
Biznesowej w Szczecinie
ul. Matejki 22 VI piętro
70-530 Szczecin
tel. 91 407 5485
fax 91 407 5489
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DNI FIRMOWE
Zapraszamy na plenerową imprezę dla gości oraz
pracowników Państwa firmy w wyjątkowej atmosferze
pola golfowego. Pod bacznym okiem naszego trenera,
Państwa goście zostaną wprowadzeni w świat golfa.
Po zmaganiach z golfem zapraszamy na wyśmienity
poczstunek przygotowany przez kucharzy restauracji
klubowej.

TURNIEJE KORPORACYJNE
Zapraszamy do organizowania turnieju firmowego
Oferujemy:
- turniej firmowy na 9 dołkowym polu golfowym dla
początkujących graczy w bardzo przyjaznej formule
gry
- turniej na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej dla
zaproszonych, zaawansowanych golfistów

PIERWSZY GOLFOWY KROK
za jedyne 350 zł
Proponujemy 5-tygodniowy kurs golfowy z nauką
swingu, podstawowych uderzeń golfowych oraz
poznaniem zasad i etykiety golfa.
Zajęcia w grupach 10 - 20 osobowych,
raz w tygodniu po 2 godziny.
W piątym tygodniu kurs kończy się egzaminem
na zieloną kartę - golfowe “prawo jazdy”.
Kurs będzie prowadzony w dwóch grupach:
Grupa niedzielna
od 16 maja 2010 r. - godz. 12:00-14:00
Grupa czwartkowa
od 20 maja 2010 r. - godz. 17:00-19:00
Cena promocyjna: 350,00 pln.
Podczas szkolenia zapewniamy sprzęt golfowy.

Zapewniamy profesjonalną, pełną obsługę turnieju.
Oferujemy:
18 dołkowe pole
9 dołkowe pole
putting green, driving range
budynek klubowy, a w nim:
- restauracja, bar
- sklep golfowy
- sala konferencyjna
- szatnia i sauna
- plac zabaw dla dzieci
wakacje z golfem
kursy dla początkujących
obozy golfowe
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Tam będziemy

Dwie morskie dekady

- Celem tegorocznej konferencji jest analiza i
ocena skali, efektów i skutków prywatyzacji i restrukturyzacji polskiej gospodarki morskiej w okresie transformacji gospodarki narodowej w latach
1989-2009 – wyjaśnia prof. Henryk Salmonowicz
z Akademii Morskiej w Szczecinie, koordynator
merytoryczny konferencji. - Dodatkowym tematem
będzie analiza potencjału i aktualnej konkurencyjności przedsiębiorstw polskiego transportu morskiego.
- To przedsięwzięcie już od lat jest miejscem
prezentacji aktualnych wyników prac badawczych
i merytorycznej dyskusji nad problemami polskiej
gospodarki morskiej, a szczególnie polskiej żeglugi
i portów morskich – dodaje prof. Salmonowicz.
Organizatorami konferencji są: Akademia Morska w Szczecinie, Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
PŁ
Finanse w rejsie
Dyskusje na temat finansów samorządowych,
ale także rejs statkiem po Bałtyku, wieczór wikingów i spacery międzyzdrojską plażą – to
wszystko czeka uczestników międzynarodowej
konferencji naukowej „Zarządzanie finansami
w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Naukowcy i samorządowcy spotkają się w Międzyzdrojach, w hotelu Aurora położonym przy
promenadzie. Konferencja potrwa trzy dni (14-16
czerwca). Jej organizatorem jest Oddział Wojewódzki Towarzystwa Naukowego Organizacji i
Kierownictwa w Szczecinie. - Będzie to konferencja specjalistyczna - zapowiada prof. Edward
Urbańczyk, przewodniczący Komitetu NaukowoProgramowego Konferencji. - W tym roku zajmiemy się gospodarowaniem finansami w jednostkach
samorządu terytorialnego.
Program spotkania składa się z pięciu paneli
dyskusyjnych. Wśród moderatorów znajdują się takie osoby, jak m.in.: dr Mirosław Czekaj, skarbnik
Miasta Warszawa, Stanisław Lipiński, skarbnik
Miasta Szczecin, prof. Teresa Lubińska z Uniwersytetu Szczecińskiego i Waldemar Miśko, przewodniczący Związku Miast i Gmin Województwa
Zachodniopomorskiego.
Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć
na stronie internetowej: www.tnoik.szczecin.pl.
(ms)

Fot. archiwum

20 maja w szczecińskim hotelu Radisson Blu
naukowcy zajmujący się gospodarką morską
oraz przedstawiciele branży morskiej spotkają się
na konferencji naukowej pod hasłem „Transport
Morski 2010”.
Jej uczestnicy podjęli się trudnego zadania podsumowania ostatniego dwudziestolecia polskiej
gospodarki morskiej w kontekście jej prywatyzacji,
restrukturyzacji i konkurencyjności.
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Przez trzy majowe dni w Międzyzdrojach
znawcy problematyki związanej z turystyką
będą dyskutować nad zagadnieniami związanymi z potencjałem turystycznym oraz możliwościami, sposobami i konsekwencjami jego wykorzystania.
Jak zapowiadają organizatorzy konferencji z
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w konferencji weźmie
udział kilkudziesięciu gości z całej Polski.
- Wśród uczestników znajdą się przede wszystkim przedstawiciele świata nauki z najważniejszych
ośrodków zajmujących się zagadnieniami związanymi z turystyką – wyjaśnia mgr Marta Sidorkiewicz z biura organizacyjnego konferencji. – Oprócz
nich w konferencji uczestniczyć będą również osoby
związane z branżą turystyczną i przedstawiciele lokalnych samorządów.
Uczestnicy wspólnie zastanowią się m.in. nad
tym, czym jest potencjał turystyczny, co może być
bodźcem do rozwoju turystyki w regionie, z jakich
źródeł mogą być finansowane inwestycje turystyczne, jak skutecznie kreować markę regionów turystycznych, a także, jak na rozwój turystyki wpływa
infrastruktura techniczna i społeczna regionów.
Konferencja naukowa „Potencjał turystyczny”
odbędzie się w dniach 19 – 21 maja w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.
PŁ
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Jak wykorzystać potencjał turystyczny?
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Na przekór

Teraz czas jest ciężki i wymagane jest pewne uspokojenie,
które przyjdzie z czasem.
Pogadajmy więc o naszych
sąsiadach. Sąsiadach Polski.
Wiedzą sąsiedzi na czym kto
siedzi – powiada mądrość ludowa.
Zacznijmy zatem od Skandynawów. Wrzucamy wszystkich
razem do jednego worka i traktujemy ich (w stereotypie) jako
drwali, którzy piją.
No i jesteśmy w Niemczech.
Niemcy raczej uważają się za
wyżej postawionych od nas.
Cywilizacyjnie oczywiście… i
kulturalnie. Mieli np. orkiestrę
symfoniczną w Oświęcimiu.

Z naszej strony synonimem
Niemca jest Szwab, który może
oszwabić, czyli tyle co oszukać.
Istnieje grupa Niemców, którzy
uznają się za wypędzonych,
a przecież zostali przesiedleni
przez Wielką Trójkę. Można
uznać, że wypędzoną (z rodzicami) jest żyjąca do dziś mała
Eryka, wypędzoną z polskiej
ziemi, na którą jej rodzina przyszła bez zaproszenia. A Eryka
uznaje, że jest dalej niewinna.
Teraz Czesi. Pamiętamy
Dąbrówkę. I w pamięci zbiorowej istnieją jako bracia. Bracia
Czesi (razem ze Słowakami,
których za bardzo nie rozróżniamy). Lubimy o nich mówić

Pepiczki i coś dodawać o czeskim filmie.
Węgrzy, kiedyś też i sąsiedzi
- to bratanki. Pozytywni.
No i Ukraińcy, kiedyś twardo stawaliśmy przeciw sobie
i Ukraina się trochę pogubiła.
Ukraina, nasza Siostra. Podobnie (jednak) jak Rosja – nasza większa, gniewna Siostra.
Chcemy się z nią pogodzić.
Litwini, „boćwinko wie”, jak
mówił Zagłoba, myślą że ich
chcemy połknąć, ale po co?
I tak to się układa. To Polska
– jedyny miłujący pokój kraj na
świecie.

Szczecin dla Ciebie - pod
takim ciepłym hasłem tworzona jest nowa strategia rozwoju
Szczecina. Strategia ta z pewnością będzie jeszcze wiele
razy komentowana i z pewnością zyska tyleż poparcia, iluż
przeciwników, jednak ja już
dzisiaj odważam się ją skomentować. A czynię to występując
w dualnej roli – po pierwsze
jako urodzona szczecinianka,
deklarująca swój patriotyzm
lokalny, po drugie jako specjalista z zakresu zarządzania strategicznego.
Autorzy nowej strategii dla
Szczecina, występujący – a
szkoda! – pod szyldem dużej
firmy konsultingowej WYG
International, zadbali o losy
miasta w perspektywie najbliższych 15 lat. I tak, strategia obiecuje poprawę jakości życia szczecinian, rozwój
nowoczesnej, innowacyjnej i
konkurencyjnej
gospodarki,
wzrost kapitału intelektualnego w mieście, a także poprawę
oblicza miasta jako metropolii.

Każda z tych deklaracji cieszy i napawa optymizmem.
Szczególnie ważne wydają mi
się zapisy dotyczące przyszłej
struktury naszej gospodarki.
Szczęśliwie autorzy strategii
nie upierają się przy ratowaniu tradycyjnych, ale zużytych moralnie i ekonomicznie
funkcji morskich, w zamian
proponują branże o dużym
potencjale rozwojowym, takie
jak sektor IT, BPO czy branże
high tech. Strategia nie zrywa
jednak całkowicie z tradycją
– wiele priorytetów nawiązuje
do naszych atrybutów, takich
jak położenie nadmorskie,
walory turystyczne i przyrodnicze, historia, specjalizacje
przemysłowe itp. W ślad za
nowoczesnym rozwojem gospodarczym podążać mają
zmiany w potencjale społecznym naszego miasta. Strategia
zakłada umocnienie się funkcji
akademickich miasta, większe
otwarcie na współpracę zagraniczną, podniesienie prestiżu
jako metropolii itp. W efekcie

miasto ma być atrakcyjne nie
tylko dla inwestycji przemysłowych i usługowych, ale także
ma być atrakcyjnym miejscem
życia i wypoczynku.
Tak, nowa strategia wzbudziła moje zaufanie i sympatię,
jednak płomienie entuzjazmu
mnie nie ogarnęły. Co studzi
mój entuzjazm? – no cóż, świadomość i przekonanie, że „papier wszystko zniesie”. Trzeba
pamiętać, że strategie mają
zwykle charakter deklaratywny,
wszak stanowią pewien pomysł
co do przyszłości. To czy założenia strategii staną się faktem
zależy nie od zawartości dokumentu, ale od ludzi, którzy
będą w przyszłych okresach odpowiedzialni za jej realizację.
Niemniej jednak nowa strategia
to nowe inspiracje, nowe inicjatywy, które pozwalają na „nowe
otwarcie”. No cóż, odłóżmy
stare myślenie do lamusa i
przejdźmy do nowej ery – ery
Szczecina dla Ciebie.

Wojciech Olejniczak

Biznes bez iluzji
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Rozważania na czasie

Żyję, więc marzę...
Dobre miasto… Szczecinianie
Marzę, więc żyję... - bezpieczni, zdrowi, nowocześnie
W czasach zawirowań - mimo i ustawicznie edukowani, sprawni
to, a może właśnie dlatego - warto fizycznie, bogacący się duchowo
myśleć pozytywnie, warto marzyć dzięki obcowaniu z kulturą i sztuo lepszym świecie, o lepszej Pol- ką, zadowoleni z warunków życia
sce, o lepszych Polakach, warto w swoim czystym zielonym miewracać do pojęć fundamentalnych ście, mający atrakcyjną pracę…
Dobre uczelnie, z dobrymi proi książek niezwykłych. Należał do
nich bez wątpienia swego czasu (w fesorami i dobrymi studentami…
moich czasach studenckich i tro- Dobre szkoły…
Dobre organizacje pozarządowe…
chę później…) „Traktat o dobrej
Dobre – niestronnicze – media,
robocie” autorstwa Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. W książ- dobrzy, odważni i poważni dzience tej, wydanej po raz pierwszy w nikarze…
Dobra gospodarka – innowa1955 roku, sformułowane zostały
fundamenty prakseologii, czyli na- cyjna i niewykluczająca, dobra polityka gospodarcza, przemysłowa,
uki o dobrej robocie.
Dobra robota… Dobre pań- dobra polityka fiskalna, pieniężna,
stwo, dobre społeczeństwo, dobre dobry pieniądz, dobry prezes banwybory, dobre partie, dobrzy poli- ku centralnego, dobre banki i towatycy, dobry prezydent, dobry parla- rzystwa ubezpieczeniowe, dobre
ment, dobry rząd, dobre samorzą- przedsiębiorstwa, dobrzy przedsiębiorcy, dobrzy menedżerowie...
dy regionalne i lokalne...

maj - czerwiec 2010

Dobra teoria ekonomiczna…
Niektórzy twierdzą, że ekonomia
i finanse są w kryzysie… Nie ma
współcześnie uniwersalnej teorii
ekonomicznej, a nowe myślenie
ekonomiczne musi mieć charakter
eklektyczny, a przy tym pragmatyczny. Tak twierdzą choćby ekonomiści skupieni wokół Instytutu
Nowego Myślenia Ekonomicznego, nowej inicjatywy George’a
Sorosa.
Dlaczego tylko (?) dobry, dobra,
dobre, dobrzy… Bo ideały są z definicji poza naszym zasięgiem…

PS Niezwykła druga dekada
kwietnia 2010… Czas wielkich
słów… Jesteśmy miecze, duchy walczą nami, rąk nie znamy, które dzierżą nas… Tylko tyle i aż tyle… Rzeczy
dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ
wiele rzeczy dzieje się jednocześnie…
Najważniejsza jest przyszłość…
I swoim zwyczajem twierdzę - dodawanie i mnożenie jest ważniejsze od
odejmowania i dzielenia… Matematycy uznają to za herezję? Być może…
Stanisław Flejterski
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Rozmawiamy z Tadeuszem Dudojciem, szefem rady nadzorczej firmy Euro-Centrum-Tadeusz,
zachodniopomorskiego dealera Volkswagena i Skody oraz partnera serwisowego Audi
- Jak wygląda sytuacja w branży samochodowej
w Polsce?
- Mamy za sobą dobry rok w branży motoryzacyjnej.
Jednak był on dobry dlatego, że to Angela Merkel zapłaciła nam za samochody. Chodzi mi o program rządowych dopłat do kupna nowych aut w Niemczech. Żeby
te liczby urealnić, musielibyśmy obniżyć wyniki sprzedaży w skali kraju o 50 tys. samochodów. Jeśli chodzi o
ten rok, to branżę czeka spadek sprzedaży.
- A jak radzi sobie w tej sytuacji firma Euro-Centrum-Tadeusz?
- Pod względem sprzedaży nasza firma jest w okolicach 50. pozycji w kraju z 1050 sprzedanymi samochodami na koncie i na pierwszym miejscu na Pomorzu Zachodnim. Rok 2009 zamknęliśmy obrotami na poziomie
ok. 100 mln zł.
Naszą dobrą sytuację potwierdza przyznana nam
ostatnio nagroda Geparda Biznesu. To wyróżnienie dla
najefektywniejszych firm w kraju. Wyniki spółek biorących udział w konkursie z okresu 2006-2008 analizowała m.in. wywiadownia Gospodarcza InfoCredit i maklerzy giełdowi. Pod uwagę brany był stosunek trzyletniej
średniej zysku netto do przychodów operacyjnych. Badanie wykazało, że gdybyśmy weszli na giełdę w 2006
roku, to nasze akcje byłyby teraz warte o 38 proc. więcej.
W ubiegłym roku otrzymaliśmy także nagrodę
Przejrzysta Firma przyznawaną przez wywiadownię
gospodarczą Dun and Bradstreet i magazyn Forbes. To
wyróżnienie jest wyrazem wiarygodności i uczciwości
finansowej przedsiębiorstwa.
- Czy te wyniki i nagrody oznaczają, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego, gdzie państwo działają
chętnie kupują samochody?
- Właśnie nad tym, że wszystkie te nagrody otrzymaliśmy jako przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej,
warto się zastanowić. Bo przecież Zachodniopomorskie

jest słabym rynkiem pod tym względem. Jeśli porównujemy wyniki sprzedaży z Pomorskiem, to jest jak jeden
do dwóch: u nas sprzedaje się ok. siedmiu tys. sztuk samochodów rocznie, a u nich 14 tys. Znając rynek zdaję
sobie sprawę, że nie można liczyć na ekspansję wyłącznie w oparciu o Szczecin.
Z drugiej strony mamy wyjątkowo trudne położenie
- od wschodu działa konkurencja ze strony silnego Pomorskiego, a na zachodzie - ze strony firm niemieckich.
- Niemieccy dealerzy są już pana zdaniem konkurencją dla polskich? Przecież Niemcy kupują samochody w Polsce.
- Ale już teraz niektórzy Polacy jeżdżą obsługiwać
samochody do przygranicznych niemieckich miejscowości. Jeśli euro jeszcze osłabnie, możliwe, że zaczną
kupować tam samochody. Jednak należy się cieszyć, że
granica jest otwarta, bo w przyszłości będą mogły skorzystać na tym nasze firmy.
- Jakie plany na ten rok ma firma Euro-CentrumTadeusz?
- Łącznie w Koszalinie, Słupsku i Szczecinie mamy
dziewięć salonów samochodowych i punktów serwisowych i nie zamierzamy inwestować w nowe przynajmniej do drugiej połowy roku. Na razie zamierzamy
przygotować się do kolejnej zimy.
- Podczas naszej ostatniej rozmowy zapowiadał
pan wycofanie się z zarządu spółki i objęcie funkcji
szefa rady nadzorczej.
- Tak też się stało. Prezesem spółki została moja żona
Joanna Dudojć, natomiast prokurentem - córka Anna.
Z młodszą córką Alexandrą zasiadam natomiast w radzie nadzorczej. Zatem w organach statutowych spółki
osiągnęliśmy większy odsetek pań niż zakłada to projekt
ustawy o parytetach!
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: mab

Fot. archiwum
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Motoryzacja
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Twarze biznesu

Mój znak zodiaku
Ryba, w horoskopie chińskim Tygrys (i coś w tym jest!) .
Moje uniwersytety
Studium Nauczycielskie, Uniwersytet Szczeciński.
Moja ulubiona postać
Władysław Bartoszewski – wspaniały umysł, cudowny człowiek.
Co cenię u mężczyzny
Inteligencję, poczucie humoru, tolerancję.
Co cenię u kobiety
Mądrość, świadomość własnej wartości oraz kobiecość.
Moja największa wada
Zbytnia łatwowierność.
Czego najbardziej nie lubię
Bezkompromisowości, chamstwa i braku tolerancji.
Ulubione zajęcie po pracy
Relaks przy muzyce, przebywanie z synem, spacery z psami.
Czym zachwyciłam się ostatnio
Niesamowitą zdolnością nas, Polaków, jednania się w trudnych chwilach.
O czym marzę
O niebieskich migdałach.

Mój znak zodiaku
Wodnik.
Moje uniwersytety
Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki – studia magisterskie i doktoranckie.
Moja ulubiona postać
Bill Gates i Steve Jobs.
Co cenię u mężczyzny
Odpowiedzialność i męskość.
Co cenię u kobiety
Ładny wygląd, poczucie humoru i dystans, koniecznie inteligencję.
Moja największa wada
Ambicja, której nigdy nie udaje mi się zaspokoić.
Czego najbardziej nie lubię
Niekompetencji, nie lubię traktowania życia śmiertelnie poważnie.
Ulubione zajęcie po pracy
Hokej na lodzie, a w lecie hokej na rolkach. Często też biegam po Lesie Arkońskim i
jeżdżę na rowerze.
Czym zachwyciłem się ostatnio
Wschodem słońca na polach oglądanych z okna pociągu w drodze do Warszawy.
O czym marzę
Marzę o tym, by polskie firmy informatyczne były zauważane na świecie.
wysłuchała: (PŁ)
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Edward Stachoń (52 lata) w marcu został wybrany na kolejną
kadencję prezesem zarządu Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Urodził się w Szczecinie. Jest absolwentem
Politechniki Szczecińskiej - ukończył studia na
Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów. Studia podyplomowe i doktoranckie z zarządzania przedsiębiorstwem i ekonomii ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2004 roku obronił pracę
doktorską na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania US - jest doktorem ekonomii w
specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował stanowiska
dyrektora w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Wiskord,
prezesa zarządu kolejno w ZPO Odra SA (1993-1994), Zakładach
Chemicznych Police SA (1994-1998), Waryński-Famabud Sp. z o.o.
(1998-1999), Marlex SA (1999-2004). Od 2004 roku jest prezesem zarządu SSR Gryfia SA w Szczecinie. Do swych osiągnięć zalicza m.in.
przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki Waryński-Famabud, wyprowadzenie z trudności gospodarczych Z.Ch. Police SA oraz
zawarcie największej w kraju ugody bankowej z wierzycielami oddłużającej kombinat chemiczny, w okresie, kiedy nim zarządzał.
Zbigniew Rewkowski (62 lata) od 1. stycznia br. jest prezesem
zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Szczecinie.
Absolwent szczecińskiego Technikum Mechaniczno-Energetycznego przy ul. Racibora. Ukończył matematykę na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Ze „Społem” związał
się w 1976 r. , kiedy to został zastępcą dyrektora
pionu pracowniczego i przez wszystkie lata ściśle
współpracował z dyrektorem, a następnie prezesem Bogdanem Nowaczykiem. Nim rozpoczął
pracę w „Społem”, był nauczycielem matematyki
w szkole podstawowej (od 1972 r.) i specjalistą
ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego (1974-1976).
Tadeusz Tomasik (55 lat) od października 2009 roku jest dyrektorem szczecińskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i podyplomowych studiów z zakresu bankowości w Szkole Głównej Handlowej.
Przed objęciem stanowiska w BGK, przez
17 lat pracował w Banku Handlowym/Citibanku.
Uczestniczył w tworzeniu oddziału banku w Gorzowie Wielkopolskim. Tam doszedł do stanowiska dyrektora Centrum Korporacyjnego. Zanim
rozpoczął pracę w banku, zajmował się ubezpieczeniami i pracą w administracji rządowej.
Tadeusz Tomasik pełni społeczną funkcję pełnomocnika prezydenta Gorzowa ds. finansowych. Jest prezesem zarządu fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie, która m.in. wspiera przedsiębiorczość wśród młodych.
Wioletta Szczepańska (39 lat) po kilkuletniej przerwie została
ponownie dyrektorem sprzedaży i marketingu hotelu Radisson Blu w
Szczecinie. Związana jest z siecią Radisson od 17
lat. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania
i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskała też dyplom MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie w sprzedaży
i marketingu zdobywała, pełniąc różne funkcje
w „wylęgarni talentów”, jaką przez wiele lat był
szczeciński hotel Radisson. W latach 2000-2003
pracowała na stanowisku dyrektora sprzedaży
i marketingu tego obiektu. W latach 2003-2006 była regionalnym dyrektorem sprzedaży ds. turystyki i grup biznesowych sieci Radisson w
Polsce. W 2006 r. pełniła ponadto funkcję dyrektora ds. operacyjnych
w Radisson Blu Centrum Hotel w Warszawie. Po przerwie macierzyńskiej wróciła do Szczecina, w którym się urodziła, obejmując stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu.
(mirkol)
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Szczecin Music Fest 2010

Festiwal „Szczecin Music Fest 2010” można
uznać za rozpoczęty. A wszystko to za sprawą koncertu Nilsa Pettera Molvaera. 21 kwietnia muzyk
wystąpił na scenie Filharmonii Szczecińskiej.
Nils Petter Molvaer to norweski trębacz jazzowy,
który w swojej karierze często wykraczał poza ramy
gatunku. Zdarzało mu się flirtować z hip-hopem,
techno i formami pokrewnymi. Podobnie było również w Szczecinie, Molvaer zaprezentował szeroki
wachlarz swoich inspiracji. Pierwsze, co pojawiło
się na scenie, to wizualizacja, która stopniowo się
rozwijała. Towarzyszył jej dźwięk syntezatora i tak
przez kilka chwil fraktale na ekranie przykuwały
uwagę publiczności, by w końcu na estradzie pojawili się: Nils Petter Molvaer, Eivid Aarset (gitara)
i Audun Kleive (perkusja). Panowie w ciągu kolejnej godziny zaserwowali set, który stanowił jedną
całość, nie dając szans publiczności na wyrażenie
szacunku za pomocą braw. Zaczęli od ambientowego motywu, do którego Nils dogrywał orientalnie
brzmiące partie. Następnie perkusista, który do tej
pory wybijał prosty rytm na talerzach, zaczął grać
znacznie śmielej, by stworzyć wspaniały jamajsko
brzmiący podkład.
Dodać należy, że w składzie grupy nie było basisty. Na scenie nie było również - o ile dobrze widziałem - gitary basowej. Mimo tego z nagłośnienia
wydobywały się bardzo niskie dźwięki, a to za sprawą efektów, których muzycy mieli pod dostatkiem
i nie krępowali się ich używać. Podobnie było z
trąbką, która przez większość koncertu wcale nie
brzmiała jazzowo, w tradycyjnym znaczeniu tego
słowa. Czasami imitowała wręcz harmonijkę ustną.
W kolejnej części występu panowie zastosowali także perkusję elektroniczną, której na bębnach
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Kto jeszcze zagra w Szczecinie?
W maju czeka nas kolejny koncert w ramach
„Szczecin Music Fest 2010”. 20 maja o godz. 20 w
Zamku Książąt Pomorskich zagra Mulatu Astatke,
najważniejsza postać etiopskiej sceny muzycznej.
Współpracował z samym Duke’em Ellingtonem,
jest twórcą gatunku zwanego ethio-jazz. Skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu „Broken Flowers”
w reżyserii Jima Jarmuscha.
2 czerwca (Zamek Książąt Pomorskich, godz. 20)
w Szczecinie ponownie wystąpi Mariza, największa
sława stylu fado, skarb narodowy Portugalii, gwiazda
najlepszych sal koncertowych świata. Ostatni album
Marizy nosi tytuł „Terra”. Muzyka zawarta na płycie
to mieszanka takich stylów jak flamenco, jazz i folk.
Kolejną gwiazdą „Szczecin Music Fest 2010” będzie Gotan Project, który zagra 15 czerwca o. godz.
20 w Zamku Książąt Pomorskich. Ten francuskoargentyński zespół w swojej twórczości zestawia
muzykę argentyńską z elektroniką. Zadebiutowali
w 2001 roku albumem „La Revancha del Tango”,
który przyniósł im światową sławę.
Ostatnim wykonawcą, który zagra w ramach
„Szczecin Music Fest 2010” będzie Paco de Lucia.
Uznawany jest za najsłynniejszego gitarzystę flamenco i jednego z największych gitarzystów wszech
czasów. Jego koncert odbędzie się 16 czerwca (Zamek Książąt Pomorskich, godz. 20).
Szymon Wasilewski

Fot. archiwum

Fot. M. Abkowicz
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wtórował Audun Kleive, co stworzyło niezwykle
porywające tło dla psychodelicznej gry Molvaera i
Aarseta. Po blisko godzinie publiczność mogła nagrodzić muzyków brawami. Ci oczywiście wrócili
jeszcze na bis.
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W ciągu najbliższych lat w Karlinie powstanie nowoczesne multimedialne Muzeum Historii Naturalnej.
Muzeum ma nawiązywać do wydarzeń, które rozegrały się tutaj przed trzydziestu laty, kiedy to 9 grudnia
1980 r. doszło do potężnej erupcji ropy naftowej w
Krzywopłotach koło Karlina.
Miejscowość przez kilka tygodni nie schodziła z
czołówek gazet, które szybko ogłosiły Karlino „drugim
Kuwejtem”. Niestety, złoża okazały się niewielkie, a ich
wydobycie szybko się skończyło. Pamięć o tym zdarzeniu jednak pozostała i dlatego władze Karlina zaplanowali
przedsięwzięcie, wykraczające poza tradycyjne muzeum.
Wnętrze budynku przeznaczone zostanie na ekspozycję
multimedialną poświęconą m.in. wydobyciu, przetwarzaniu i wykorzystaniu ropy naftowej oraz wydarzeniu sprzed
30 lat.
Muzeum towarzyszyć będzie ścieżka dydaktyczna pomiędzy wieżami wiertniczymi, gdzie na własne oczy będzie można zobaczyć procesy powstawania złóż ropy naftowej. Muzeum z lotu ptaka ma przypominać pentagon.
Pośrodku placu stanie pochodnia, która będzie emitować
słup ognia o wysokości 20 m.
- Wartość tej inwestycji szacuję na około 30 - 40 milionów złotych - mówi burmistrz Karlina, Waldemar Miśko.
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Wielka inwestycja w Karlinie

- Zakładam, że przynajmniej połowę tej kwoty uda
się pozyskać z dotacji. Jestem też przekonany, że budowa
Muzeum Historii Naturalnej sprawi, że będzie do nas
przyjeżdżało kilkaset tysięcy turystów rocznie.
PŁ
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Światowe życie

Fot. S. Abkowicz

Za nami kolejna edycja Weekendu Mody.
W sobotni wieczór, 6 marca, łowcy najnowszych
trendów w świecie mody zasiedli wokół najdłuższego w Szczecinie wybiegu. Świat pięknych
strojów i urodziwych kobiet gościł w hali samochodów ciężarowych kompleksu serwisowego
Mercedes Mojsiuk.
Mercedesy spod igły
Gości, którzy tłumnie przybyli na Weekend
Mody, przywitali Wojciech Miziewicz, dyrektor
agencji reklamowej u.studio i organizator imprezy,
Kazimierz Mojsiuk oraz prowadzący spotkanie
Dariusz Baranik. Szybko okazało się, że wieczór
ten będzie należał nie tylko do pięknych kobiet, ale
także do luksusowych samochodów. Miss Polski
2009, 22-letnia Anna Jamróz, w sukni szczecińskiej projektantki Sylwii Majdan, dokonała prezentacji nowego mercedesa klasy E kombi. Chwilę
później swoją premierę miał inny kusiciel dróg -
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mercedes klasy E kabriolet. Chwila napięcia, odliczanie: three, two, one i... oczom gości objawił się
niezwykły model ubrany w drapieżną czerwień lakieru. Prezentacji samochodu, jak i jego składanego
dachu dokonał pyrzyczanin Maksymilian Lewandowski, Mister Polski 2009.
Norbi wyginał modelki
„Rozkołysz się” śpiewał Norbi, kiedy po wybiegu maszerowały modelki w kreacjach Studia
Mody Mona. W rytm muzyki podrygiwały nie tylko panie, które stały na tyłach widowni, wyginały
się także modelki. Wśród popisowych numerów
Norberta Dudziuka były też „Kobiety są gorące”,
ale o tym piosenkarz tego wieczora nie musiał nikogo przekonywać.
Kiedy na wybieg w bieliźnie Samanty wyszły
modelki, rozgrzewacz pod tytułem Norbi nie był do
niczego potrzebny. Wystarczył podkład muzyczny,
a oczy panów zgodnie powędrowały... w wiadomym kierunku.
Na imprezie nie zabrakło VIP-ów. W tłumie dostrzegliśmy Aleksandra Buwelskiego, wiceprezydenta Szczecina (miasto było partnerem Weekendu
Mody). Na widowni byli m.in.: Wojciech Drożdż,
członek zarządu województwa, Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej,
Anna Lemańczyk-Białas, dyrektor Szczecińskiej
Agencji Artystycznej i mecenas Włodzimierz Łyczywek.
Chińskie inspiracje
Najważniejszym wydarzeniem wieczoru był
jednak wybór najlepszego młodego projektanta, czyli finał konkursu Gryf Fashion Show. Jury
konkursu zdecydowało, że statuetka Gryfa trafi do
Agnieszki Tokarskiej z Krakowa. Wygrała kolekcja inspirowana Dalekim Wschodem. Modelki, jak
zapewniała projektantka, prezentowały jej kolekcję
zaopatrzone w oryginalne chińskie parasolki. Czy
wygrana otworzy parasol nad projektantką w świecie mody, czas pokaże. Jedno jest pewne - laureatka
zgarnęła nie tylko statuetkę, ale także 3 tys. zł od
organizatorów, a dodatkowo 2 tys. zł od projektantki mody Izabeli Łapińskiej. Doświadczona projektantka, która zasiadała w jury konkursu, zaprosiła również Agnieszkę Tokarską do asystowania
przy jej nowej kolekcji.
Wśród 24 dziewcząt, które wystartowały w konkursie Gryf Fashion Show Models, wygrała Justyna Niegolewska ze Szczecina. Wyróżnienie zdobyła Laura Kozłowska.
Przy wyjściu z imprezy na wszystkie panie
czekała niespodzianka: róża od Maksymiliana Lewandowskiego (190 cm wzrostu). After Party było
w klubie Can Can i - jak zapewniała Elwira Żniniewicz z u.studio - minęło w sympatycznej atmosferze.
MASZA
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Obrazy artystów z całego świata, intrygujące
fotografie, stylowe meble i oryginalną biżuterię –
prawdziwi miłośnicy pięknych przedmiotów znajdą z pewnością w Galerii Soraya.
Mieszcząca się w piwnicy kamienicy przy ul. Zygmunta Starego galeria, jest stosunkowo nowym miejscem na kulturalnej mapie Szczecina. Jednak w ciągu
dwóch lat działalności odbyło się w niej już 16 wernisaży artystów z Polski, Niemiec, Wietnamu i Bułgarii.
- Prezentujemy przede wszystkim malarstwo
współczesne - mówi Andrzej Małyska, właściciel
Galerii Soraya. - Możemy również pochwalić się dość
bogatą kolekcją obrazów z własnych zbiorów. Z ciekawostek - mamy w galerii także dwie tempery na desce
autorstwa Salvadora Dali.
Ważne miejsce w Galerii Soraya zajmuje fotografia. - Naszym celem jest promowanie fotografii jako
sztuki, w pełnym tego słowa znaczeniu - tłumaczy
Andrzej Małyska. Właściciel galerii przyznaje, że
eksponaty wybiera sam, podczas licznych podróży,
najczęściej do Azji Południowo–Wschodniej. Stamtąd też pochodzi duża część zbiorów prezentowanych
w Sorayi. Oprócz malarstwa i fotografii także meble
oraz ceramika i porcelana. Kolejnym kierunkiem
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Galeria Soraya

działalności galerii jest biżuteria, w większości projektowana przez właściciela. Pokaz najnowszej kolekcji biżuterii Soraya uświetnił m.in. tegoroczną galę
„Pereł Biznesu”.
(PŁ)
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4 czerwca poznamy najpiękniejszą dziewczynę
Pomorza Zachodniego. Gala Miss Ziemi Zachodniopomorskiej (eliminacje do finału Miss Polonia 2010)
odbędzie się w Międzyzdrojach.
Od lutego do kwietnia trwały castingi, podczas których najpiękniejsze kandydatki z całego województwa
kwalifikowały się do grona finalistek. Jednak dostanie się
do finału to nie koniec starań o udział w gali. Ostateczne
kandydatki do korony Miss wyruszą w rejs promem Polonia, czeka je także sesja zdjęciowa na ekskluzywnych
łodziach motorowych oraz treningi przed wielką galą,
która odbędzie się w Międzyzdrojskim Domu Kultury.
Podczas gali finałowej w jury zasiądą przedstawiciele świata kultury, dziennikarze, władze Międzyzdrojów,
znani sportowcy, prezes Miss Polonia Elżbieta Wierzbicka oraz miss poprzednich lat.
Obecnie panującą Miss Ziemi Zachodniopomorskiej
2009 jest Żaneta Sitko, modelka z Koszalina, która
obecnie robi karierę na wybiegach w Japonii i Chinach.
Redakcja „Świata Biznesu”, patron medialny gali
Miss Ziemi Zachodniopomorskiej, również wybrała
swoją Miss 2009. Została nią studentka Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT Jola Gzik.
Organizatorami konkursu Miss Ziemi Zachodniopomorskiej są Małgorzata Rożniecka i agencja Event
Factory.
mab
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Międzyzdrojska gala
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Anglojęzyczne szkolenie dla kadry zarządzającej i specjalistów HR organizuje szkoła języków
obcych Presto.
Bezpłatne szkolenie „Rekrutacja i selekcja jako
najważniejszy aspekt Zarządzania Zasobami Ludzkimi” odbędzie się 11 maja w siedzibie szkoły przy
al. Wojska Polskiego 7a, vis-a-vis dawnego kina Kosmos.
- Organizując szkolenie, weryfikujemy potrzeby,
jakie sygnalizują firmy – mówi Aleksandra Madeja,
właścicielka szkoły języków obcych Presto. - Zapraszamy osoby, które posługują się już językiem angielskim w stopniu średnim, a pragną dobrze poznać angielską terminologię z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi.
Uczestnicy czterogodzinnego spotkania poznają
zagadnienia formalnej i nieformalnej rekrutacji, rozmów kwalifikacyjnych, testów psychometrycznych,
rekrutacji online oraz headhuntingu. Ważnym elementem szkolenia będzie praca zespołowa w formie burzy
mózgów oraz rozwiązywanie studiów przypadku.
Szkoła języków obcych Presto uczy metodą bezpośrednią języka angielskiego i niemieckiego. Wśród
jej klientów są zachodniopomorskie firmy: m.in. Oticon, Infrapark Police, PKN Orlen. Na zlecenie firmy
DGA, szkoła Presto organizowała też intensywny
kurs języka angielskiego dla byłych stoczniowców,
którzy przygotowują się do podjęcia pracy w Danii.
mab
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