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Szanowni Państwo,

Zachodnia Izba Przemysłowo-
Handlowa ma już za sobą czte-
roletni okres funkcjonowania. 

Był to czas wytężonej pracy nad stwo-
rzeniem podstaw silnego, regionalnego 
samorządu gospodarczego. Mimo wie-
lu problemów fi nansowych i organi-
zacyjnych, dość szybko udało nam się 
przezwyciężyć początkowe trudności. 
Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że warto było podjąć ten wysiłek. Jeste-
śmy obecnie największą organizacją sa-
morządu gospodarczego w wojewódz-
twie lubuskim - zrzeszamy  już ponad 
dwieście podmiotów gospodarczych, 
a nasze szeregi ciągle rosną. Wypracowaliśmy także pozycję ważnego i liczącego się 
partnera dla władz rządowych i samorządowych województwa, przez co bierzemy 
czynny udział w kształtowaniu polityki gospodarczej w regionie. To niewątpliwie 
nasz wspólny sukces!

Z dużą radością mogę zatem powiedzieć, że okres minionych czterech lat został 
dobrze wykorzystany. Dali Państwo temu wyraz podczas Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego członków ZIPH, udzielając całej Radzie i jej Prezy-
dium absolutorium. W swoim imieniu chciałbym podziękować wszystkim członkom 
władz Izby za zaangażowanie w szereg prac w zakończonej kadencji.  Jednocześ-
nie dziękuję za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście, powołując ponownie 
na stanowisko Prezesa Izby. Nowe władze serdecznie zapraszam do współpracy, 
a w szczególności chciałbym powitać w naszym gronie nowo wybranych przedsię-
biorców z południa województwa.

Przed nami okres wytężonej pracy. Życie stawia wciąż nowe wyzwania. W no-
wej kadencji chcemy przede wszystkim jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych 
członków. Pragniemy Was godnie reprezentować. Zamierzamy poszerzać gamę 
oferowanych przez nas usług dla przedsiębiorców. O wszystkich nowych przed-
sięwzięciach będziemy na bieżąco informować na łamach „Głosu Przedsiębiorcy”. 
Już teraz mogę zapewnić, iż podjęliśmy także kroki zmierzające do intensyfi kacji 
kontaktów z naszymi zagranicznymi partnerami. 

Balzac  pisał, iż „prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy”. 
Życzę nam wszystkim, aby najbliższe cztery lata były okresem prawdziwie szczęś-
liwym!

Jerzy Korolewicz
Prezes
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Gośćmi honorowymi podczas ze-
brania byli Wicewojewoda Lubu-
ski – Jan Świrepo, Marszałek Lu-

buskiego Sejmiku Gospodarczego – Karol 
Humiński, Przewodniczący Lubuskiej Or-
ganizacji Pracodawców – Ryszard Barań-
ski oraz przedstawiciele organizacji około-
biznesowych.
Walne zgromadzenie rozpoczęło się od 
wyboru przewodniczącego obrad, którym 
został wiceprezes Izby Jan Kowalewski. 
Następnie wybrano organy walnego zgro-
madzenia. Do Komisji Skrutacyjnej wybra-
ni zostali: Marek Bucholski, Anna Zyguła 
(Rzeźnictwo G. Zyguła) i Jan Zdrzałka 
(Sanitex Sp. z o.o.), a do komisji Uchwał 
i Wniosków: Grzegorz Załoga (Właściciel 
Pro Lingua), Marek Bucholski oraz Ag-
nieszka Wala (Wyższa Szkoła Biznesu).
Sprawozdanie z działalności Izby za 
2007r. przedstawił Prezes ZIPH Jerzy Ko-
rolewicz. Powiedział on m.in.: - Dziś mijają 
dokładnie 4 lata i tydzień od zarejestrowania 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 

W dniu 9 kwietnia 2008r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność I ka-
dencji Izby, wybrano nowe władze oraz nakreślono plany na przyszłość.

w Gorzowie Wlkp. Początki były trudne. Trze-
ba było na nowo zorganizować strukturę Izby 
i zachęcić przedsiębiorców do włączenia się 
w tę inicjatywę. Na początku brakowało nam 

wszystkiego, przez co Izba koncentrowała się 
w pewnym sensie sama na sobie. Okres ten uda-
ło się przezwyciężyć dość szybko. Izbie udało się 
zrealizować kilka dużych przedsięwzięć o zasię-
gu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Mijający okres najlepiej obrazuje tendencja 
wzrostu członków. Na początku było nas 52. 
Dzisiaj naszym członkiem są 203 podmioty, 
a kolejnych kilkanaście czeka już na przyjęcie. 
Siłą Izby są jej członkowie, którzy aktywnie 
uczestniczą w działaniach przez nią podejmowa-
nych. Warto także podkreślić dobrą współpracę 
z władzami rządowymi i samorządowymi.
 
Następnie odbyła się dyskusja, po której 
Walne Zgromadzenie Członków przyjęło 
uchwały oraz udzieliło absolutorium Ra-
dzie Izby kierowanej przez Prezesa Koro-
lewicza.
Kolejnym punktem obrad był wybór 
władz Izby na kolejną kadencję. Na zakoń-
czenie odbyła się prezentacja fi rmy DSA 
SA Financial Group z siedzibą w Wrocła-
wiu, która współpracuje z TU AXA Życie 
oraz  zaproszono uczestników obrad na 
poczęstunek

Jarosław Libelt.

Walne Zgromadzenie

Minęły cztery lata

Początek obrad.

Goście honorowi Walnego Zgromadzenia.
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-    Jakie argumenty skłoniły Pana do wstą-
pienia w szeregi ZIPH?
- Chciałem już od dawna należeć do organi-
zacji samorządu gospodarczego. Szukając 
dróg rozwoju dla mojej fi rmy Tenos, ponad 
rok temu przystąpiłem do działającej na 
terenie naszego województwa Zachodniej 
Izby Przemysłowo - Handlowej. Na efekty 
nie musiałem długo czekać. Zakład produ-
kuje odzież jeansową. Największą korzyścią 
dla fi rmy było pozyskanie kontrahentów 
z Lubuskiego. Wcześniej Tenos korzystał 
z pomocy fi rm z innych województw. A to 
oznaczało wyższe koszty.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że poza 
moją fi rmą, do Zachodniej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w ostatnich miesiącach 
przystąpiło jeszcze ponad 40 innych przed-
siębiorstw z południowej części wojewódz-
twa lubuskiego.  Z pewnością to efekt  
otwarcia biura ZIPH w Zielonej Górze. 
Przedsiębiorcy liczą, że dzięki temu uda im 
się lepiej i szybciej rozwijać swoje fi rmy.

- Jakie oczekiwania towarzyszą Panu 
w związku z rozpoczętą, nową kadencją 
władz Izby? Został Pan wybrany na funk-
cję wiceprezesa ZIPH... 
- Przede wszystkim będę zwracał uwagę 
na rozwój Izby w Zielonej Górze. Mam na-
dzieję,  że w najbliższym czasie przyjmie-
my kolejnych 30 członków. Już niedługo, 
bo od 10 czerwca, będziemy organizować 
kawiarenkę prawną do obsługi naszych 
przedsiębiorców. Kawiarenkę poprowadzi 
kancelaria Pana Dudkowiaka w restauracji 

m434  Państwa Teresy i Krzysztofa Roman-
kiewiczów. Zapraszam wszystkich zainte-
resowanych tym bardziej, iż coraz rzadziej 
spotkać możemy profesjonalne działanie 
doradcze o charakterze non profi t. 
W dalszej kolejności wydaje się być celo-
wym powołanie przy Izbie biura do obsłu-
gi i pomocy oraz organizacji warsztatów 
dotyczących dotacji unijnych, szczególnie 
dla małych fi rm.  Izba winna również roz-
patrzyć możliwość wydania katalogu fi rm 
zrzeszonych w Izbie. 
Być może zabrzmi to jak truizm, ale Izba 
winna zarabiać pieniądze. Jedną z bardzo 
dobrych form realizujących ten postu-
lat jest organizacja programu szkoleń dla 
przedsiębiorców i osób zainteresowanych 
w różnym zakresie. Izba powinna mieć 
w jak najszybszym czasie opracowany har-
monogram owych szkoleń.

- Proszę przedstawić fi rmę Tenos.
- Działalność rozpoczęliśmy w 1989 roku 
pod marką The Greek Company w Zie-
lonej Górze. W początkowym etapie zaj-
mowaliśmy się sprzedażą hurtową tkanin 
jeansowych i dodatków krawieckich im-
portowanych z Grecji. W miarę poszerza-
nia kontaktów i rozwoju fi rmy, w 1992 
roku kierownictwo postanowiło poszerzyć 
dotychczasową działalność. Uruchomiono 
produkcję etykiet żakietowych i dodatków 
krawieckich, a w 1994 roku produkcję tka-
nin jeansowych.
W wyniku realizacji podjętych działań fi r-
ma stała się wiarygodnym partnerem nie 

tylko dla krajowych kontrahentów, ale 
także dla wielu odbiorców poza granicami 
naszego kraju.
W połowie lat dziewięćdziesiątych, 
w związku z intensywnym rozwojem, fi r-
ma The Greek Company przekształciła się 
w konglomerat fi rm pod wspólną nazwą 
Grupo Greek Company LTD, z siedzibą 
w Warszawie oraz zakładem produkcyjnym 
w Zielonej Górze przy ulicy Objazdowej 43. 
W jej skład wchodzi fi rma Tenos sp. z o.o. 
jako fi rma handlowa i jedyny przedstawiciel 
grupy GGC LTD na polskim rynku. 
Dalszy rozwój fi rmy zaowocował rozszerze-
niem oferty o szycie odzieży jeansowej (94% 
to spodnie). Obecnie Tenos sp. z o.o. jest 
m.in. producentem odzieży jeansowej dla 
kontrahentów krajowych i zagranicznych 
oraz kreatorem brendu TENOS JEANS.
- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Jarosław Libelt

Izba winna zarabiać
Wywiad z Adamem Korotczukiem, nowym Wiceprezesem ZIPH.

Adam Korotczuk
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• Krzysztof Dołganow – Prezes Zarządu – Kostrzyńsko-Słubicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A,  Kostrzyn n.Odrą

•  Arkadiusz Duk – Dyrektor Finansowy – ICT Poland Sp. z o.o., 

Kostrzyn n.Odrą

•  Jan Kos - Prezes Elektrociepłownia Gorzów S.A

•  Anna Zyguła - Współwłaściciel Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła - 

Zbąszynek

•  Marek Chromik - UESA Poland Sp. z o.o, Lubsko

•  Mariusz Batura – Prezes Zarządu – Gotech Sp. z o.o.,

Gorzów Wlkp.

•  Bogdan Ślusarz - Lubuski Instytut Badań i Innowacji, Zielona Góra

•  Zbigniew Wielgosz – Prezes Zarządu - Gospodarczy Bank 

Spółdzielczy w Barlinku

Pozostali członkowie Rady
•  Grzegorz Załoga – Właściciel - Pro Lingua Grzegorz Załoga, 

Gorzów Wlkp.

•  Zbigniew Staszak – Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Gorzowie Wlkp

•  Zbigniew Paruszewski – GEDIA Polska Sp. z o.o,  Nowa Sól 

•  Maria Ćwiklik Konofalska – POLI ECO Tworzywa Sztuczne 

– Szprotawa

•  Dariusz Brzozowski  - Media Odra Warta Sp. z o.o, Miedzyrzecz

•  Ewa Piotrowicz – Gospodarczy Bank Spółdzielczy Santok

•  Izabella Kumor Pilarczyk – Kanclerz Łużyckiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Żarach

•  Tadeusz Sienkiewicz - Prezes AUTO – BIS Sp.z o.o, 

Gorzów Wlkp.

Władysław Komarnicki - Członek
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Interbud West Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.

Rada Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
                                 Kadencja 2008-2012

PREZYDIUM

Prezes - Jerzy Korolewicz
Prezes Zarządu Zachodnie Centrum Konsultingowe

Euro Invest  Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.

Wiceprezes - Krzysztof Kononowicz
Prezes Zarządu PPH Leks Sp. z o.o., Sulęcin 

Wiceprezes - Adam Korotczuk
Prezes TENOS sp. z o.o, Zielona Góra 

Wiceprezes - Jan Kowalewski 
Prezes Zarządu Komages Sp. z o.o.,  Janczewo

Wiceprezes - Roman Mizerny
Prezes Zarządu - Holding-Zremb Gorzów S.A.,

Gorzów Wlkp.

Sekretarz - Marian Bednarz 
Prezes Zarządu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe Beso –Meble Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.

Mirosław Laszko - Członek
Właściciel – P.P.P.H. LAMIX
Mirosław Laszko, Witnica

Krzysztof Romankiewicz - Członek
Właściciel – KASYNO m434 

 Zielona Góra
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Kamila Buryła
Z-ca Dyrektora

Tomasz Molski
Specjalista

ds. marketingu

Marzena Janowska
Specjalista ds. administracyjnych

Marcin Bodnarowski
Specjalista ds. współpracy

międzynarodowej

Gorzów Wlkp. Zielona Góra

Stanisław Owczarek
Dyrektor

Błażej Masłowski
Specjalista ds. administracyjnych

Zdzisław Czekała
Pełnomocnik Prezesa

PRACOWNICY BIUR IZBY

   Komisja Rewizyjna

1. Rafał Kiecko - Przewodniczący

 Bre Bank SA w Warszawie

 Odział w Gorzowie Wlkp.

2. Jadwiga Kwilosz - z-ca Przewodniczącego 

 Anima   Doradztwo. Pośrednictwo Handlowe. Recykling.  

3. Mariusz  Dąbrowski

 Firma Konsultingowa Mariusz Dąbrowski

4. Grzegorz Golczak 

 Rectus  Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o 

5. Irena Wolna

 Bank Gospodarstwa Krajowego

 Oddział w Zielonej Górze

   Sąd Koleżeński

1. Beata Zajączkowska - Przewodniczący

 Profi t Doradztwo Gospodarcze 

2. Marek Górecki- z-ca Przewodniczącego

 Kancelaria Prawna 

3. Zbigniew Rudowicz

 Mestil Zakład Mechaniczny  Sp. z o.o.

4. Ireneusz Madej

 Prywatne Przedsiębiorstwo

 Produkcyjno–Handlowe „PUH” 

5. Bogdan Młynarczyk

 Areco-Sweden Sp. z o.o.



8

Walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze ZIPH (fotorelacja)

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego - Karol Humiński 
w rozmowie z przedsiębiorcami.

Wicewojewoda 
Lubuski

Jan Świrepo:
- Jako że przez wiele 
lat sam byłem przed-

siębiorcą, wiem jak 
ważne są organizacje 

samorządu gospodarczego, które repre-
zentują przedsiębiorców. Gdy podczas 
spotkania integracyjnego przedsiębiorców 
w Kostrzynie n/Odrą w styczniu br. zgła-
szaliście Państwo potrzebę utworzenia 
w Gorzowie Wlkp. oddziału krajowego 
rejestru sądowego poczułem się zobowią-
zany do pomocy w tej sprawie. Rozpo-
cząłem działania w tym zakresie. Obec-
nie jestem po rozmowie z wiceministrem 
sprawiedliwości. W najbliższych dniach 
chcę zorganizować spotkanie zaintereso-
wanych, w celu opracowania szczegółów 
tego przedsięwzięcia takich jak: prelimi-
narz kosztów, warunki lokalowe czy ilość 
potrzebnych etatów. Informacje te zostaną 
w dalszej kolejności przekazane do mini-
sterstwa.  Mogę również powiedzieć, że 
mamy w tej sprawie również pełne popar-
cie posła Józefa Zycha, który oświadczył 
mi, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie 
nas osobiście wspierał podczas rozmów 
z ministerstwem sprawiedliwości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kiecko przedstawia 
sprawozdanie za rok 2007.

- Jako Lubuska Organizacja Pracodawców 
działamy od 1991r. i obserwując działania 
samorządu gospodarczego przez te wszystkie 
lata, chcę powiedzieć, że ZIPH od czasu swo-
jego powstania rozwija się niezwykle prężnie. 
Obecnie integruje całe województwo, zno-
sząc podziały pomiędzy północą i południem. 
Dziękuję również za dotychczasową współ-
pracę, która przebiega wzorowo. Gratuluję 
zarządowi wyników i wielości działań, jakie 
podejmujecie dla przedsiębiorców. 

Ryszard Barański
Przewodniczący

Lubuskiej
Organizacji

Pracodawców:
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Wicewojewoda lubuski - Jan Świrepo.

Posiadacz 48 pełnomocnictw Marian Bednarz (sekretarz Izby) głosuje nad przyjęciem jednej z uchwał.

Czlonkowie Izby analizują
materialy sprawozdawcze.

- Chciałem pogratulować Izbie bardzo do-
brych wyników i podkreślić bardzo dobrą 
współpracę z Lubuskim Sejmikiem Gospo-
darczym. Im prężniejsze będą organizacje 
tego typu, tym my, jako Lubuski Sejmik 
Gospodarczy, będziemy mieli większą siłę 
oddziaływania na władze województwa. 
Gratuluję jeszcze raz.

Karol Humiński
Marszałek 

Lubuskiego 
Sejmiku 

Gospodarczego:

Głosowanie nad przyjęciem jednej z uchwał.
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W konferencji zorganizowanej 
wspólnie przez Zachodnią 
Izbę Przemysłowo-Handlo-

wą i Frankfurcki Instytut Logistyki Eko-
logicznej udział wzięli m.in. Senator RP 
Henryk Maciej Woźniak, wicewojewoda 
lubuski Jan Świrepo, Danuta Wesołow-
ska-Wujaszek z-ca dyrektora  Departa-
mentu Infrastruktury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego, 
wiceprezydent miasta Gorzowa Wlkp. 
Urszula Stolarska, przedstawiciele władz 
i lotnisk z Brandenburgii oraz wielu pol-
skich przedsiębiorców.
Uczestnicy konferencji zgodnie potwier-
dzali zgodność co do potrzeby utworze-
nia pod Gorzowem Wielkopolskim małe-
go lotniska. Podkreślano zwłaszcza jego 
rolę w dalszym rozwoju gospodarczym 
północnej części województwa lubuskie-
go. Jak podkreślił Wicewojewoda Lubu-
ski Jan Świrepo „ważne jest, aby w miastach 
liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 

istniały lotniska. Zakłada to także strategia 
rozwoju województwa lubuskiego do 2015 
roku. Lotnisko to spełniałoby funkcje ratow-
nicze, medyczne, pożarnicze. Dodatkowo 
stwarzałoby możliwość uprawiania sportów 
lotniczych, a w przyszłości lotów prywatnych 
awionetek do Poznania i Berlina. Wicewo-
jewoda dodał również, że istnieje moż-
liwość współfi nansowania obsługi tego 
lotniska przez państwo. 
Jak podkreślił Senator RP Henryk Maciej 
Woźniak najważniejszą obecnie kwestią 
jest ustalenie podmiotu, który winien być 
wnioskodawcą wystąpienia do Agencji 
Nieruchomości Rolnych o przekazanie 
gruntu. Jego zdaniem benefi cjentem po-
winien być Związek Celowy Gmin MG-6, 
z miastem Gorzów Wielkopolski na czele. 
Związek zaś mógłby wyłonić operatora 
z kapitałem prywatnym.
Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskie-
go, Urszula Stolarska, podkreśliła, że 
miasto jest jak najbardziej zainteresowane 
utworzeniem lotniska, nie mniej jednak 
trwają obecnie rozmowy na temat formu-

W dniach 12-13 marca 2008r. w Gorzowie Wlkp. odbyła się Polsko-Niemiecka konferencja w ramach 
31. Międzynarodowych Wschodniobrandenburskich Rozmów Transportowych. Tematem dwu-
dniowych obrad były: „Perspektywy regionalnego transgranicznego ruchu lotniczego dla regionu 
Województwa Lubuskiego oraz Berlina i Brandenburgii” oraz „Rola i znaczenie małego lotniska 
w Gorzowie Wlkp. dla rozwoju gospodarczego i turystycznego obszaru przygranicznego.”

ły i bezpiecznych sposobów fi nansowania 
tego przedsięwzięcia.
Szczegółowe plany budowy lotniska przed-
stawił architekt Roman Ropela. Przyszłe 
lotnisko miałoby powstać na 190 hektarowej 
działce między Różankami i Wojcieszycami. 
Projekt przewiduje budowę utwardzonego 
pasa startowego o długości ok. 1300 metrów 
i ok. 30 metrów szerokości oraz  pas trawia-
sty, sektor sportowy i zaplecze lotniska, na 
którym miałyby się mieścić hangary, miejsca 
dla oczekujących pasażerów, parkingi, itp.
W czasie dyskusji panelowej w drugim dniu 
obrad miała miejsce wymiana doświadczeń, 
co do formuły funkcjonowania takich lotnisk 
w Niemczech. Strona niemiecka zgłosiła go-
towość do podzielenia się swoimi doświad-
czeniami w tym zakresie. Niestety ze stro-
ny polskiej zabrakło tych, którzy aktualnie 
przygotowują projekty różnych rozwiązań.
Konferencję można podsumować pozy-
tywnie, a organizatorzy do tematu lotniska 
w Gorzowie będą powracać przy okazji ko-
lejnych spotkań.

Tomasz Molski

Lotnisko dla Gorzowa
XXXI Międzynarodowe Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe

Karl-Heinz Bossan (Frankfrucki Instytut 
Logistyki Ekologicznej)

Stół prezydialny
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Szanowny Panie Ministrze,
Od 2004 r. na terenie zachodniej Polski, a głównie województwa lubuskiego, działa Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W 
chwili obecnej w swoich szeregach skupiamy ponad 200 przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest ok. 15 000  pracowników. Izba nasza prowadzi bardzo aktywną 
działalność, między innymi z partnerami na terenie Niemiec, jak z IHK we Frankfurcie/ Odrą, Cottbus i  Magdeburgu, Instytutem Logistyki Ekologicznej oraz Unią Izb Łaba / 
Odra.  W ocenie Marszałka Województwa Krzysztofa Szymańskiego „aktywność Izby w zakresie współdziałania z partnerami z Niemiec czyni z niej swoistego ambasadora 
województwa lubuskiego w Europie”.
 Od czterech lat Izba jest współorganizatorem cyklu polsko-niemieckich spotkań pn. Wschodniobrandenburskie Rozmowy Transportowe, których podstawowym 
celem jest zbliżanie dwóch sąsiadów, rozwijanie wzajemnych związków przedsiębiorców i ożywienie działalności gospodarczej m.in. poprzez rozwój szeroko rozumianej 
infrastruktury transportowej. 
 Przedsięwzięcie to jest także zgodne z duchem podpisanej w 1993r. międzyrządowej umowy o mostach granicznych i tej najnowszej podpisanej przez Pana 
Ministra w dniu 26.02.2008r. we Frankfurcie nad Odrą międzyrządowej umowy dotyczącej budowy oraz utrzymania mostów kolejowych na Odrze i Nysie Łużyckiej.
 Jednym z głównych  działań w tej dziedzinie jest założenie, przy współudziale naszej Izby, Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych   „Połączenie 
kolejowe  Berlin – Gorzów Wlkp. ( Krzyż )”. Poprzez udział w tym Ugrupowaniu, lubuscy przedsiębiorcy wspierają dążenia mające na celu otwarcie połączeń komunikacyj-
nych północnej części województwa  ze stolicą Warszawą oraz Berlinem. 
 Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych „Połączenie Kolejowe Gorzów Wlkp. – Berlin”, tworzą samorządy terytorialne gmin i powiatów wzdłuż tej 
linii uczestnicząc w Ugrupowaniu jako członkowie stowarzyszeni oraz  inne samorządy gospodarcze z Polski i Niemiec.
 W pracach Ugrupowania aktywny udział biorą przedstawiciele kilkudziesięciu podmiotów, w tym niemieckie gminy i powiat Seelow, powiat gorzowski, w tym 
miasta Kostrzyn, Witnica i Gorzów Wlkp., a także powiat strzelecko-drezdenecki wraz z gminami oraz powiat czarnkowsko-trzcianecki z  miastem Krzyż. Ugrupowanie 
skupia także przedsiębiorstwa indywidualnie i samorządy gospodarcze po obu stronach Odry, a także spółkę nowego portu lotniczego Berlin-Brandenburg International 
(BBI), wyższe uczelnie techniczne oraz banki. W pracach aktywnego poparcia udzielają  przedstawiciele Deutsche Bahn AG oraz  PKP PLK w Szczecinie, a także przedsta-
wiciele federalnego ministerstwa transportu Niemiec, rządu Brandenburgii i Senatu Berlina. Poparcia inicjatywie Ugrupowania udzielili również marszałkowie województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, widząc w realizacji jego celów realną szansę na rozwój gospodarczy i  turystyczny okolicznych terenów.
 Plonem działań Ugrupowania są opracowania sporządzone przez współpracujące placówki naukowe odnośnie zapotrzebowania pasażerów na połączenia 
bezpośrednie na tej linii, jej uwarunkowania techniczne, a także możliwości bezpośredniego doprowadzenia połączeń do nowego terminalu lotniczego BBI. Praktycznie na 
wszystkie pytania w tym zakresie odpowiedź jest pozytywna, a dojazd pociągów z kierunku wschodniego na lotnisko Schönefeld jest możliwy od zaraz.
 Zważywszy, że już obecnie na odcinku Kostrzyn – Krzyż pociągi mogą jeździć z prędkością 100 km/h, a niedługo 120 km/h, że aglomeracja gorzowska (blisko 
200 tys. mieszkańców) generuje coraz większy potok pasażerów i towarów, że następuje gwałtowny rozwój (nowe inwestycje) pasma przyśpieszonego rozwoju Gorzów - 
Kostrzyn (specjalna strefa ekonomiczna), że jest to tradycyjnie bliskie zaplecze metropolii berlińskiej, bezpośrednie połączenia kolejowe, na razie pośpieszne dalekobieżne 
(w przyszłości regionalne, lokalne), powinny być wprowadzone bez zbędnej zwłoki. Nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań technicznych, by stało się to jak najszybciej. 
W naszych opracowaniach są nawet propozycje wspólnego rozkładu jazdy pociągów na odcinku Krzyż - Gorzów - Berlin tak, by oferować pasażerom najwygodniejsze 
połączenia.
 W związku z naszą propozycją, jako stację początkową i końcową tych połączeń po stronie polskiej, proponujemy Poznań z uwagi na duże powiązania gospo-
darcze stolicy Wielkopolski z Niemcami i Berlinem, możliwość odciążenia linii kolejowej Poznań – Frankfurt n/O i danie szansy obszarom, które też leżą na tym kierunku, 
a które do tej pory nigdy nie były brane pod uwagę w kontekście takich połączeń. Jest to sprawa o tyle istotna, że potencjał ludnościowy oraz gospodarczy efektywnie 
wpływający na wykorzystanie połączenia na trasie Poznań – Szamotuły – Wronki – Krzyż - Drezdenko- Strzelce Kraj.- Gorzów Wlkp. – Witnica - Kostrzyn – Seelow – Berlin 
jest znacznie większy niż na odcinku Poznań – Nowy Tomyśl - Zbąszynek –Świebodzin – Rzepin – Frankfurt(O) – Berlin.
 Przypominamy, że w latach 90. ub. wieku, pomiędzy Gorzowem a Berlinem jeździł bezpośredni pociąg, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Dziś połą-
czenia takie są nieodzowne i konieczne ze względów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
 Analizując utrudnienia, spotęgowane dodatkowo budową nowego mostu kolejowego w Świecku, na międzynarodowej magistrali kolejowej Paryż – Berlin – War-
szawa – Moskwa członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. zwracają się z wnioskiem, aby w najbliższym rozkładzie jazdy pociągów relacji 
Polska - Niemcy uwzględnić uruchomienie połączeń pośpiesznych na linii Berlin – Kostrzyn n/O – Gorzów Wlkp. - Krzyż Wlkp.- Poznań  w ilości co najmniej 2 par pociągów 
na dobę. Konieczność skierowania na objazdy jesienią br. roku kilkudziesięciu pociągów osobowych i towarowych dziennie powinna stać się dodatkowo uzasadnieniem dla 
takiej decyzji. 
 Z uwagą i uznaniem przyjęliśmy ostatnie deklaracje obu ministrów -  polskiego i niemieckiego, że im bardziej zbliżamy się do siebie we współpracy, tym bardziej 
działamy na rzecz ludzi, którzy tej współpracy potrzebują. A takiego właśnie działania potrzebuje społeczność  północnej części województwa lubuskiego i reprezentowane 
przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową przedsiębiorstwa.
 Liczymy na bardzo poważne potraktowanie stanowiska naszej Izby.
           Z poważaniem 
           
           
           Jerzy Korolewicz 
           Prezes Izby

Stanowisko ZIPH w sprawie połaczenia 
kolejowego Berlin-Gorzów Gorzów Wielkopolski, 29 luty 2008r.

Sz.P.
Cezary Grabarczyk

Minister Infrastruktury RP Warszawa
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Kampania skierowana jest do ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, 
które są najbardziej narażone na 

utratę płynności fi nansowej z powodu nie-
solidnych kontrahentów. Jak wynika z da-
nych Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, zatory płatnicze po-
zostają jedną z największych barier rozwoju 
tego sektora. Udział w akcji jest całkowicie 
bezpłatny – zarówno w jej trakcie, jak i po 
jej zakończeniu. 

Wiosna – czas rozliczeń
Wybór drugiej połowy kwietnia jako ter-
minu „Wielkiego Wiosennego Sprzątania 
Długów” odpowiada na potrzeby przed-
siębiorców, którzy o rozmiarze strat, ja-
kie ponoszą z powodu niesolidnych kon-
trahentów, najdotkliwiej przekonują się 
właśnie wiosną. W marcu spółki prawa 
handlowego kończą pisanie bilansów za 
poprzedni rok, w których muszą wykazać 
także niezapłacone należności. Natomiast 
w kwietniu rozliczają się z fi skusem osoby 

fi zyczne prowadzące działalność gospo-
darczą i do końca tego miesiąca muszą za-
płacić podatek za ubiegły rok, także od tych 
wystawionych faktur, za które dotychczas 
nie dostały pieniędzy.

Wystarczy faktura lub rachunek
Dopisanie niesolidnego płatnika do Krajo-
wego Rejestru Długów to z jednej strony ta-
nia i skuteczna alternatywa dla postępowa-
nia sądowego oraz egzekucji komorniczej, 
zaś z drugiej – szansa na odzyskanie nawet 
tych przeterminowanych należności, któ-
rych nie można już dochodzić przed sądem 
ze względu na przedawnienie. Aby umieś-
cić dłużnika w KRD, nie jest wymagany 
wyrok sądowy – wystarczy przetermino-
wana o co najmniej 60 dni faktu-
ra lub rachunek. Wysokość długu 
(wraz z odsetkami od nietermino-
wej zapłaty) musi wynosić przynaj-
mniej 500 zł brutto, gdy dłużnikiem 
jest fi rma, oraz 200 zł brutto, jeśli 
z płatnością zalega osoba fi zyczna. 
Z badań przeprowadzonych przez 
KRD na reprezentatywnej grupie fi rm 
korzystających z rejestru wynika, że 
aż 58% niesolidnych płatników spłaca 
dług już po ostrzeżeniu o możliwości 
dopisania do KRD. 

Bezpłatnie dopisz dłużnika,
odzyskaj swoje pieniądze

Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów 2008

Od 14 do 28 kwietnia 2008 r. Krajowy Rejestr Długów już po raz czwarty organizuje kampanię 
społeczną „Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów”. Przedsiębiorcy, którzy w jej trakcie podpiszą 
umowę z KRD, będą mogli do 30 czerwca 2008 r. bezpłatnie umieścić w rejestrze dowolną liczbę 
swoich dłużników. 

Utrudnienia na DŁUGI czas
Kolejne 27% reguluje należności po znale-
zieniu się w KRD, gdy przekona się o tym, 
jak dotkliwa jest obecność w bazie dłużni-
ków. Korzystają z niej m.in. banki, fi rmy 
leasingowe i factoringowe, operatorzy te-
lekomunikacyjni, dostawcy Internetu, za-
kłady energetyczne i gazownicze, wynaj-
mujący biura i magazyny – wpis do KRD 
oznacza więc np. pozbawienie możliwości 
otrzymania kredytu, kupna telefonu, wy-
najęcia lokalu czy podpisania umowy na 
dostawę energii. Obecność w rejestrze nie-
solidnych płatników utrudnia nie tylko bie-
żącą działalność, ale i rozwój – potencjalni 
kontrahenci często nie podejmują współ-
pracy z osobami lub fi rmami wpisanymi 
do KRD albo żądają od nich wysokich zali-
czek, płatności gotówką lub innych zabez-
pieczeń. Dane dłużnika trafi ają do KRD aż 
na 10 lat, chyba że zobowiązanie zostanie 
uregulowane wcześniej.

Jak wziąć udział w Wielkim Wiosennym 
Sprzątaniu Długów?
Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do kam-
panii od 14 do 28 kwietnia 2008 r. poprzez 
infolinię (071 78 50 080) lub formularz kon-
taktowy na stronie www.krd.pl.
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Szef kobieta a szef mężczyzna
Struktura mózgu kobiety i mężczyzny róż-
ni się. Nasze mózgi nie zostały ukształto-
wane przez wynalazki, lecz przez ewolu-
cje. Kobiety i mężczyźni inaczej myślą, co 
wyraźnie widać na obrazach uzyskanych 
podczas badania rezonansem magnetycz-
nym. Większość kobiet ma taką strukturę 
mózgu, że w sferze komunikacji, a szcze-
gólnie komunikacji niewerbalnej, bije 
na głowę każdego mężczyznę na naszej 
planecie. Tomografi a rezonansu magne-
tycznego jasno pokazuje, dlaczego kobie-
ty potrafi ą dużo lepiej porozumiewać się 

i oceniać ludzi niż mężczyźni. W mózgu 
kobiet znajduje się 14-16 obszarów służą-
cych do oceny zachowania innych, męż-
czyźni zaś mają podobnych obszarów je-
dynie 4-6. To tłumaczy, dlaczego kobiety 
widząc grupę osób potrafi ą szybko i trafnie 
ocenić, w jakich stosunkach są dane osoby, 
kto się pokłócił, kto się komu podoba i tak 
dalej. Kobiecy mózg jest zorganizowany 
w sposób wielościeżkowy – przeciętna ko-
bieta potrafi  „żonglować” 2-4 nie zwianymi 
ze sobą tematami. Może oglądać telewizję, 
rozmawiając w tym czasie przez telefon, 
a oprócz tego podsłuchiwać rozmowę, któ-
ra odbywa się za nią, i pić kawę. Może poru-
szać kilka nie związanych ze sobą tematów 
w jednej rozmowie i używa pięciu różnych 
tonów głosu, aby zmienić temat lub pod-
kreślić jakąś kwestię. Niestety, większość 
mężczyzn potrafi  zidentyfi kować jedynie 
trzy z tych tonów, przez co mężczyźni czę-
sto gubią wątek, kiedy kobiety próbują się 
z nimi porozumieć.

Jak to się ma w biznesie?
Czy te różnice mają wpływ na pracę i kon-
takty biznesowe, zarządzanie fi rmą, pra-
cownikami i budowanie relacji? Jaka jest 
kobieta - szef, a jaki  jest mężczyzna – szef?
Kobiety w biznesie  wnoszą niepowta-
rzalny sposób myślenia, mają intuicję 
i świetnie wyczuwają rodzące się konfl ikty 
w zespole. Są uważne i cierpliwe, wrażliwe 
w kontaktach ze współpracownikami. Prze-
ciętne przedstawicielki płci pięknej zbierają 
więcej danych, biorą pod uwagę kontekst, 
posługują się intuicją, myślą bardziej dłu-
goterminowo – są empatyczne. Empatycz-
ne czyli starają się zrozumieć drugą oso-
bę, dostrzec w nim człowieka, wczuć się 
w jego sytuację. Dzięki temu są w stanie 
zaakceptować jego punkt widzenia i przy-

jąć motywy, jakimi się kieruje. Nawiązują 
bliski kontakt emocjonalny, ale narażone są 
na możliwość „przejścia na drugą stronę”. 
Posiadają wszelkie cechy dobrych przed-
siębiorców: są rzetelne, wytrwałe i syste-
matyczne, uparte w dążeniu do celów. Na 
co dzień są bardzo ambitne i zdecydowane. 
Jednak w sytuacjach trudnych mają mniej-
szą skłonność do podejmowania ryzyka niż 
mężczyźni. Starają się podejmować decyzje 
wyważone, odpowiedzialne, po głębokim 
przemyśleniu, zebraniu wszelkich możli-
wych informacji. Mają poczucie osobistej 
odpowiedzialności za swoje przedsięwzię-
cia, stąd wolą rozwiązania pewne i prze-
myślane, za to mniej ryzykowne. W przeci-
wieństwie do kobiet, mężczyźni są bardziej 
skoncentrowani, wnioskują linearnie, sku-
piają się na zasadach i krótszej perspekty-
wie czasowej. 
Nie wolno zapominać, że mężczyźni rozu-
mują w kategoriach pozycji, kobiety wolą 
za to płaskie struktury hierarchiczne. Ko-
biety osiągają sukces przez wspólne dąże-
nie do celów, a mężczyźni przez cel, który 
chcą osiągnąć. 
Każda z płci ma swoje ograniczenia. Ko-
biety nie potrafi ą stawić czoła agresji, w ich 
dbałości o bliskie relacje z innymi nie ma 
miejsca na sytuacje konfl iktowe i agresje. 
Kobiety będą raczej dążyć do unikania kon-
fl iktu, zaś  u mężczyzn sprzeczki, sytuacje 
konfl iktowe, nawet agresywne, oczyszcza-
ją atmosferę. Panowie często przyjmują po-
stawę eksperta, lubią być poinformowani 
i sprawować kontrolę. Częściej zdarza się 
im przerywać rozmowę i nie słuchać wypo-
wiedzi innych osób. Feedback czyli infor-
macja zwrotna w wykonaniu kobiety różni 
się zdecydowanie od mężczyzn. Jest zdecy-
dowanie bardziej łagodna, empatyczna, ale 
równie dobrze może być źle zrozumiana 
i zinterpretowana  przez słuchacza.
W biznesie dobrze jest połączyć predys-
pozycje obu płci, dobierając koedukacyjną 
kadrę. Zarówno kobieta jak i mężczyzna 
wnoszą pozytywne wartości do fi rmy. Łą-
cząc predyspozycje i umiejętności kobiet 
z predyspozycjami mężczyzn stworzymy 
doskonały zespół do zarządzania każdą fi r-
mą. Chodzi o to,  by nie gloryfi kować płci 
żeńskiej czy męskiej, ważne jest by uznać 
i zrozumieć różnice pomiędzy nimi, na-
uczyć się dobrze z nimi funkcjonować 
i wykorzystywać zalety każdego z nich 
w określonej sytuacji.

Sylwia Majewska 

Profi  Biznes Group –

 fi rma szkoleniowo- doradcza

SZEF - KOBIETA
czy MĘŻCZYZNA?
Coraz częściej słyszymy pytania dotyczące zagadnienia, kto lepiej 
radzi sobie w biznesie i pracy – kobieta czy jednak mężczyzna? 
Kto jest lepszym pracownikiem, kto jest lepszym menedżerem 
czy szefem? Kto lepiej sprawuje odpowiedzialne funkcje zawo-
dowe? Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczne. Zarówno 
kobieta jak i mężczyzna wnoszą inne wartości w życie zawodo-
we. Każda z płci ma inne cechy - zalety jak i  wady.

Sylwia Majewska 
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Biorąc kredyt warto zwrócić uwa-
gę na atrakcyjne, realne oprocen-
towanie kredytu, który oferuje 

bank. Klienci powinni, również wiedzieć 
o tym, że mogą spłacić wcześniej kredyt, 
bez dodatkowych obciążających kosztów 
i opłat manipulacyjnych. 

INFORMACJE DODATKOWE:
• Oprocentowanie kredytu już od 7,89%,
• Okres kredytowania do 5 lat,
• Szybka decyzja kredytowa,
• Minimum formalności,
• Kwota kredytu do 40.000 pln.

Bank serdecznie zaprasza do swoich pla-
cówek w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowa-
ckiego 1AB i ul. Sikorskiego 123. 

Kredyt 
wiosenny
Od 15 marca br. rozpoczęła się 
kampania reklamowa kredytu 
wiosennego. Bank proponuje 
prosty sposób na wiosenne za-
kupy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zaprasza do wzięcia udziału w 
konferencji podsumowującej pro-

ces wdrażania i realizacji Działań 2.5, 2.6 i 
3.4 w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  w 
województwie lubuskim. W trakcie konfe-
rencji zostaną m.in. zaprezentowane „best 
practises” – przykłady zrealizowanych pro-
jektów oraz zostaną omówione zasady ubie-
gania się o wsparcie fi nansowe przez mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz insty-

tucje otoczenia biznesu w ramach Lubuskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.

 Konferencja odbędzie się 29 
kwietnia 2008r. o godz. 10.00 w Hotelu 
„Mieszko” w Gorzowie Wlkp. Konferencja 
jest skierowana do Benefi cjentów Działań 
2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR oraz do wszystkich za-
interesowanych. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Bierz przykład 
z najlepszych Zgłoszenia prosimy nadsyłać 

na nr fax: 095 728 73 55 
lub na adres: 

Punkt Informacyjny Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

ul. Kazimierza Wielkiego 61, 
66-400 Gorzów Wlkp. 

(termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 28 kwietnia).

W celu uzyskania bliższych informacji 
prosimy o kontakt  telefoniczny: 

095 728 73 56

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konferencji!
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Lp.
Zakres ubezpieczenia Dodatkowe 

informacje 
Wyp ata
wiadczenia 

1 Zrycza towane koszty pogrzebu Ubezpieczonego 27.000 z
2 mier  Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego wypadku 

(obejmuje wiadczenie z tytu u zrycza towanych kosztów 
pogrzebu Ubezpieczonego) 

97.000 z

3 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l dowym, 
wodnym lub powietrznym ( obejmuje wiadczenie z tytu u
zrycza towanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz mierci 
Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego wypadku) 

114.500 z

4 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l dowym, 
wodnym lub powietrznym PRZY PRACY  (obejmuje wiadczenie
z tytu u zrycza towanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz 
mierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego Wypadku) 

114.500 z

5 mier  Ubezpieczonego w wyniku zawa u mi nia sercowego  
lub udaru mózgu ( obejmuje wiadczenie z tytu u mierci 
Ubezpieczonego)

97.000 z

6 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 97.000 z
7 Trwa y uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszcz liwego 

Wypadku za ka dy 1% trwa ego uszczerbku) 
Dodatkowo wyp acane
jest:
7.000 z  za protezy 
7.000 z  za przeszkolenie 
zawodowe

280 z  * 

8 Trwa y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa u
mi nia sercowego lub udaru mózgu ( za ka dy 1%  trwa ego
uszczerbku)

Dodatkowo wyp acane
jest:
7.000 z  za protezy 
7.000 z  za przeszkolenia 
zawodowe

280 z  * 

9 Zrycza towane koszty pogrzebu ma onka Ubezpieczonego 9.000 z
10 mier  ma onka w wyniku nast pstwa Nieszcz liwego 

Wypadku  
(obejmuje wiadczenie z tytu u zrycza towanych kosztów 
pogrzebu Ma onka Ubezpieczonego) 

18.000 z

11 mier  ma onka w nast pstwie wypadku komunikacyjnego 22.500 z
12 Zrycza towane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego 2.700 z
13 Zrycza towane koszty pogrzebu rodziców i te ciów 1.800 z
14 Jednorazowe wiadczenie dla ka dego dziecka z tytu u mierci 

Ubezpieczonego
4.000 z

15 Urodzenie dziecka 1.000 z
16 Urodzenie martwego dziecka 2.000 z
17 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 4.000 z
18 Operacje chirurgiczna Ubezpieczonego ( max.  kwota) 5.000z
19 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby do 14 

dnia pobytu w szpitalu 
50 z

20 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego po 14 dniu pobytu w szpitalu 
w wyniku choroby p atne od 3 dnia 

50 z

21 Leczenie szpitalne w wyniku Nieszcz liwego Wypadku Kom. 
przez okres pierwszych 14 dni ( za ka dy dzie )

75 z

22 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego po 14 dniu pobytu w szpitalu 
w wyniku Nieszcz liwego Wypadku Kom. 

50 z

23 Leczenie szpitalne na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 
uzdrowiskowym 

Zgodnie z OWU 25 z

24 Pobyt na OIOM przez 14 dni w wyniku wypadku 
komunikacyjnego 

75 z

                                                               RAZEM 39,00 Z

   Oferta Ubezpieczenia Benefi t
dla Członków ZIPH
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