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E-fektywny e-biznes Zbigniew Kempski, prezes Klastra E-biznesu
oraz dyrektor zarządzający Prime Cargo Poland, o rozkwicie nowej
branży w Zachodniopomorskiem, perspektywach i barierach jej rozwoju.
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Na przystanku między Wschodem a Zachodem Rozwój
logistyki na Pomorzu Zachodnim to temat naszej dyskusji
redakcyjnej, w której udział wzięli: dr Blanka Tundys, adiunkt
w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego, Przemysław Szczepaniak,
dyrektor ds. rozwoju Waimea Poland, oraz Jacek Wójcikowski,
dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Redakcję
reprezentowali Monika Adamowska i Włodzimierz Abkowicz.

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515, 70-311 Szczecin
tel. 601 335 804, fax 91 885 48 03
redakcja@swiatbiznesu.com
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Wybieramy Perły Biznesu 2017 Rozpoczyna się już czternasta

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Mieczysław Manik
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska
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Koktajl biznesowy Przypominamy w nim, że Szczecin kolejny raz
stał się żeglarską stolicą Europy. Największe żaglowce świata kończące
wyścig po Bałtyku zawinęły do stolicy Pomorza Zachodniego, by od
5 do 8 sierpnia wspólnie z mieszkańcami i turystami świętować wielki
finał regat The Tall Ships Races 2017. Skoro jesteśmy przy tematach
morskich, to wiele wskazuje na to, że po wielu latach starań dojdzie
do uruchomienia połączenia promowego pomiędzy Świnoujściem a
litewską Kłajpedą. Pod koniec sierpnia w Kłajpedzie toczyły się rozmowy
o uruchomieniu przewozów promami pasażersko-towarowymi na
tej linii. Sporo dzieje się też w logistyce i e-commerce w regionie.
Sprawdzamy, jak idzie budowa centrów Amazona
i Zalando w Kołbaskowie i w Gryfinie. Odwiedzamy też Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej ZUT świętujący 70. urodziny
i Klaster Zielona Chemia, który kończy lat 10. Sprawdzamy też,
jak o swój biznes walczyć będą uczestnicy konkursu Przystanek Sukces.
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edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy
w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowość
Biznesu 2017. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”.

Reformy, pseudoreformy, deformy…
Felieton Stanisława Flejterskiego.

Potencjał nie zawsze zapewnia sukces Felieton Jacka Batóga.
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Chory system ochrony zdrowia Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Pokoje po swojemu Co by było, gdyby to pracownicy i goście
hotelu aranżowali jego pokoje? Mogą się o tym przekonać wszyscy,
którzy odwiedzą Novotel Szczecin Centrum przy ul. 3 maja.

Personalia
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Szachowe święto w Policach XXXII Międzynarodowy Turniej
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Jubileusz na piątkę z plusem! Zwycięstwem Francuza Richarda
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Wydawca
ABKOWICZ PRESS
ul. Cukrowa 45-5, 71-004 Szczecin
tel. 91 885 48 04, fax 91 885 48 03

Szachowy im. Tadeusza Gniota (Police, 5-13 lipca 2017 r.)
przeszedł do historii. Przywołał po raz kolejny pamięć o wybitnym
pedagogu i szachiście szczecińskim, człowieku powszechnie
szanowanym i niezłomnym w swym posłannictwie.
Gasqueta zakończyła się jubileuszowa 25. edycja Pekao Szczecin
Open. Zawody, choć rozgrywane są od ćwierćwiecza, niezmiennie
przyciągają na trybuny tysiące miłośników tenisa. I nie tylko.

Amatorski turniej na zawodowym poziomie Finał cyklu
turniejów World Amateur Golfers Championship za nami.
Znamy golfistów, którzy reprezentować będą Polskę podczas
listopadowych, nieoficjalnych mistrzostw świata w Kuala Lumpur.

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek
Współpraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Skład kolumn
Monika Gerlicka, tel. 603 557 311
monika@vemo.pl
Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin, tel. 91 428 11 11
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo opracowania
redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
Redakcja nie odpowiada za
merytoryczną treść reklam,
ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.
PREZENTACJE

– tak oznaczamy teksty promocyjne
„Świat Biznesu” w Internecie:
www.swiatbiznesu.com

Na okładce:
Wizualizacja
apartamentowców firmy
„Siemaszko”
w Międzyzdrojach
Materiały firmy Siemaszko

Twarze biznesu Małgorzata Wojtczak, dyrektor Regionalnego
Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Szczecinie,
i Piotr Tomaszewicz, prezes firmy Tomaszewicz Development
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E-fektywny e-biznes
Zbigniew Kempski, prezes Klastra E-biznesu oraz dyrektor zarządzający Prime Cargo Poland, o rozkwicie nowej branży
w Zachodniopomorskiem, perspektywach i barierach jej rozwoju

Zbigniew Kempski: Myślę,
że rozwój technologii spowoduje,
iż koszty pracowników staną się
drugorzędne. Tak jak w krajach
bardziej rozwiniętych w magazynach będą pracownicy
z różnych krajów, a menedżerowie
będą lokalni.
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Czym jest e-biznes, który w nazwie ma kierowany przez pana klaster? Jakie firmy w regionie
go tworzą?
Członkowie klastra to firmy, które same prowadzą sprzedaż internetową lub są operatorami
logistycznymi i dystrybuują towary innych firm
sprzedających online. To może być mniejszy czy
większy sklep internetowy, ale też market places,
czyli miejsce, w którym prowadzi się sprzedaż towarów różnych marek. Np. Zalando jest market
places. Jest nim też członek naszego klastra Stylepit, bo poza tym, że sprzedaje swoje produkty, różne marki mogą sprzedawać swoje towary u nich.
Prime Cargo jest operatorem logistycznym.
Zajmuje się nie tylko branżą e-commerce, ale szeroko rozumianą logistyką. Transportujemy towary
naszych klientów z fabryk drogą morską, lotniczą
czy lądem, do takich magazynów, jakie mamy
w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Magazynujemy, a następnie dystrybuujemy do sklepów
lub odbiorców indywidualnych.
Branża lokalnie bardzo mocno się rozwija dla
klientów zagranicznych. Towar stąd jedzie do
konsumentów np. ze Skandynawii czy Niemiec.
Dostarczamy go tak szybko, jakby te produkty
znajdowały się w ich kraju.
Położenie regionu, zwłaszcza z punktu widzenia centralnej Polski, często było postrzegane jako niekorzystne.
W naszej branży ta lokalizacja jest świetna
dla odpowiednich rynków. Jesteśmy w centrum
między rynkiem zachodnioeuropejskim, wschodnioeuropejskim i skandynawskim. Dla firm, które
mają swoje rynki sprzedaży w Skandynawii, Niemczech, Francji, Belgii, Czechach, Polsce na Litwie,
Łotwie i w Finlandii, jesteśmy w środku. Wiedzą,
gdzie powinien być ich towar, by dotarł do klientów jak najszybciej.
I jak najtaniej.
Tak. Polska jest jeszcze krajem z niższymi kosztami pracy niż choćby Niemcy czy Skandynawia.
Koszty są bardzo ważne w biznesie. Ale rynek
e-commerce nakłada takie standardy szybkiej dostawy, że lokalizacja często jest ważniejsza.
Istotne jest też, że Polska stała się dużym
rynkiem zbytu. Polacy dużo kupują od sieci skandynawskich czy niemieckich. Wydajemy mniej niż
w innych krajach, gdzie taka sprzedaż wystartowała szybciej, ale rynek się rozwija.
Co, skąd i dokąd wysyłacie?
W Prime Cargo mamy dziewięciu klientów.
Dystrybuujemy m.in. karmę dla zwierząt, odzież,
zabawki. Odzież na cały świat. Niektóre artykuły
pochodzą z Polski, wiele z Chin, Indii, Turcji.
PDC Logistics jest centrum logistycznym dla
szwedzkiej firmy Pierce AB, sprzedającej części,
odzież i artykuły motocyklowe. Stylepit sprzedaje
odzież i prowadzi dystrybucję markowej odzieży.
Dla firm naszego klastra Skandynawia to
- można powiedzieć - rynek domowy. Ważne są też
Niemcy. Np. Oscar Technology elementy oświetlenia sprzedaje głównie do Niemiec.

Dlaczego dystrybutorzy wolą operatorów
niż własną logistykę?
Nasi klienci znają się na projektowaniu, kupowaniu czy sprzedaży. Logistyka wymaga ogromnego
zaangażowania. Do magazynowania potrzeba specjalnych narzędzi systemowych i transportowych,
które pomogą wysyłkę towaru prowadzić efektywnie i tanio. Te firmy wiedzą, że nie będą w tym
najlepsze. Czasem są zbyt małe, by to się opłacało.
Łącząc tych klientów, możemy negocjować lepsze
ceny np. opakowań czy przesyłek kurierskich.
Istotni są pracownicy. Nie mieliby pracy w niskich sezonach naszych klientów. Sprzedaż online
jest zwykle zawężona do jednego typu produktów
i jest sezonowa. Zabawki sprzedają się przed świętami, artykuły ogrodowe na wiosnę, suplementy
diety – w styczniu i lutym. Czwarty kwartał to dla
wszystkich w e-commerce gorący sezon.
Gdyby nasi klienci musieli sami utrzymać przez
cały rok magazyn i pracowników, mieliby wyższe
koszty. My jesteśmy w stanie zapewnić im obsługę tylko wtedy, gdy potrzebują, dostosowaną do
ilości zamówień.
Ile osób zatrudnia Prime Cargo i firmy z klastra? Korzystacie z pracowników z Ukrainy?
W Prime Cargo przez pierwsze dziewięć
miesięcy w roku zatrudniamy 100 osób, ale w
IV kwartale, zwłaszcza przed świętami, ponad
500. U innych członków klastra ta dysproporcja
jest mniejsza - może ok. 20-30 proc. Korzystamy
z agencji pracy. Oni wiedzą, jak znaleźć pracowników tymczasowych.
Większość takich pracowników to Polacy. Trzeba do nich dotrzeć do mniejszych miejscowości
i odpowiednio zmotywować.
Ile mogą zarobić?
Stawki są różne. Minimum 12,50 zł netto na
godzinę. Ale osoby z doświadczeniem, kwalifikacjami, znajomością języków, mają więcej. Zatrudnieni
na stałe są dobrze opłacani. Muszą wiedzieć, jak
rozmawiać z klientem z Niemiec, a jak ze Skandynawem. Proponujemy im też rozwój, ścieżkę kariery.
Są obawy, że branża, którą pan reprezentuje, bazuje na taniej sile roboczej i gdy w Polsce
wzrosną pensje, firmy przeniosą biznes do tańszych krajów.
Może tak być, ale w perspektywie 15-20 lat.
Jednak branża także zaczyna się rozwijać technologicznie. Pracowników, zwłaszcza przy cięższych
zajęciach, zastępują maszyny. W Prime Cargo
transport i sortowanie mamy już automatyczne.
Urządzenia usprawniają pracę. To trend światowy. Nie potrzeba tylu pracowników. Większym
problemem w regionie, ale i w Polsce, staje się
brak doświadczonej kadry menedżerskiej. Rozwój
firm tak wydrenował rynek, że jest ona praktycznie niedostępna.
Myślę, że rozwój technologii spowoduje, iż
koszty pracowników staną się drugorzędne. Tak
jak w krajach bardziej rozwiniętych - w magazynach będą pracownicy z różnych krajów, a menedżerowie będą lokalni.
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Jaki wpływ na region ma dzisiaj branża
e-biznesu?
Nowoczesne magazyny wymagają nowoczesnych technologii. Ciągle w nich coś zmieniamy,
budujemy, serwisujemy. Już widzimy, że zajmujące się tym firmy mają zajęte terminy. Trzeba na
nie czekać.
Współpracujemy z lokalnymi firmami transportowymi i kurierskimi, także niewielkimi rodzinnymi. No i płacimy podatki i widać, jak rozwija się
choćby gmina Goleniów.
Dlaczego klaster powstał akurat w Goleniowie?
Inicjatywa była oddolna. Nasz klaster nie nastawia się na skupianie wielu firm, na fundusze z
zewnątrz.
W przypadku Prime Cargo i Stylepit jeździmy
w tych samych kierunkach. Zaczęliśmy łączyć siły.
Rozmawialiśmy z kolejnymi firmami, które się tu
osiedlały. Wspólnie rozwiązujemy problemy. Taki
jest cel klastra.
Obecnie klaster skupia pięć firm, w których na
stałe poza sezonem pracuje ponad 300 osób, a w
sezonie nawet ponad 700.
Chcemy łączyć siły w dystrybucji. Także w zasobach ludzkich, by był przepływ pracowników
tymczasowych pomiędzy nami, żeby nie tracić
przeszkolonych osób. No i w zakupach, łącząc
doświadczenie o dostawcach, jesteśmy w stanie
uzyskać lepsze ceny produktów i usług.
Nie konkurujemy ze sobą. Ważne jest zaufanie.
O wielu sprawach rozmawiamy bardzo otwarcie.
Ile firm e-biznesu działa w regionie szczecińskim?
Sądzę, że około 30. specjalizujących się
w e-commerce fizycznego produktu. Ale e-com-

merce to także sprzedaż usług. Ten potencjał rośnie. Wiemy, że firmy działające na świecie i w innych regionach Polski myślą o osiedleniu się tutaj.
Potrzeba szybkiej dostawy powoduje, że okolica
Szczecina staje się bardzo atrakcyjnym miejscem.
Jak przyjęliście wejście na rynek gigantów:
Amazona, Zalando, a wkrótce Bestsellera?
Bestseller w Danii współpracował z Prime
Cargo, które tam otworzyło pierwszy terminal
e-commerce (Prime Cargo ma spółkę matkę
w Danii, choć od 2015 r. jesteśmy już częścią holdingu japońskiego). Później tak urósł, że zaczął
logistykę prowadzić inaczej. Zresztą Bestseller
jest właścicielem firmy Stylepit z naszego klastra.
I może też się do nas przyłączy.
Fiege, które prowadzi Zalando, jest w klastrze.
W różnych firmach różnie odbieramy pojawienie się gigantów. W Prime Cargo cieszymy się, bo
nie tylko my będziemy szkolili kadrę logistyczną.
Może Amazon czy Zalando wyszkolą nam pracowników...
…których najpierw wam podbiorą.
Rzeczywiście, takie są obawy innych firm, bo
już tracą pracowników. W Prime Cargo tego nie
doświadczyliśmy. Stosujemy skandynawski model pracy i pracownicy to doceniają.
Patrzę optymistycznie. Ludzie będą przechodzić z firmy do firmy. Na pewno chętniej będą się
uczyć w dużych firmach na mniejszych procesach.
Ale na świecie jest trend, że w pewnym momencie starają się osiedlić w mniejszych firmach. Tutaj
widzę dla siebie długoterminową korzyść.
Rozwój gigantów oznacza też, że poprawi się
siatka dystrybucji. Firmy kurierskie oraz naprawiające i serwisujące sprzęt bardziej się rozwiną.

Skorzystamy też, jeśli nagłośnienie branży spowoduje, że szkoły zainteresują się kształceniem
logistyków.
Co utrudnia wam działanie?
Trzeba poprawić szkolnictwo, żebyśmy mieli
wyszkolonych pracowników.
Potrzebna jest większa częstotliwość połączeń promowych do Szwecji. Już nie mówię o moście. Teraz musimy jechać przez Rostock i duńską
Zelandię.
A lokalna infrastruktura?
Pod tym względem jest słabo. Port w Szczecinie
nie daje nam takich możliwości, jakbyśmy chcieli,
a jest tam duży potencjał. Brakuje też kolejowego
terminala przeładunkowego. Świetnym rozwiązaniem byłby rozwój kolejowych transportów
z Chin.
Na pewno pomoże pogłębienie toru wodnego czy rozwój portu. Dziś towary z Chin trafiają do
nas przez Hamburg i Gdańsk. Z Hamburga mniejsze statki, feedery, transportują towar do Gdańska i Szczecina.
Jako klaster spotkaliśmy się z portem lotniczym w Goleniowie, bo chcemy szybko dostarczać
towary do Finlandii i Norwegii. Dobry byłby też
rozwój lotów pasażerskich do Skandynawii, bo firmy stamtąd mają duży udział w tutejszym rynku.
Potrzebne są takie połączenia. Wiemy, że rozwój
lotów to trudny proces, ale są zainteresowani
przewoźnicy. Tam, gdzie mieszkają, też mogłyby
powstawać nowe centra dystrybucyjne.
Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali
Monika Adamowska i Michał Abkowicz
fot. M. ABKOWICZ, M. Łagoda

7

Na przystanku między
Wschodem a Zachodem
Rozwój logistyki na Pomorzu Zachodnim to temat naszej dyskusji redakcyjnej,
w której udział wzięli: dr Blanka Tundys, adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Przemysław
Szczepaniak, dyrektor ds. rozwoju Waimea Poland, oraz Jacek Wójcikowski,
dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego. Redakcję reprezentowali Monika
Adamowska i Włodzimierz Abkowicz.
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Czym jest logistyka?
Blanka Tundys: - Od lat mówiliśmy studentom, że inwestycje w infrastrukturę logistyczną
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miast,
regionów i krajów. Teraz widać, jak ważną rolę
odgrywa logistyka w gospodarce. Bez dobrej
nowoczesnej logistyki przedsiębiorstwa nie funkcjonują.
Najważniejsze elementy działań logistycznych
to zarządzanie transportem i zarządzanie gospodarką magazynową. Centra logistyczne, centra
dystrybucyjne, centra magazynowe, transport
- tak się ogólnie rozumie logistykę. My, logistycy,
rozumiemy ją trochę szerzej: są to procesy: zarządzania, dystrybucji, zaopatrzenia. Coraz mniej mówimy o logistyce, a coraz częściej o zarządzaniu
łańcuchem dostaw. To działania skierowane na to,
by sprawniej i ekonomiczniej zarządzać przedsiębiorstwem.
Przez logistykę próbujemy zmniejszać koszty
firmy. Z drugiej strony wychodzimy poza przedsiębiorstwo, by skoordynować różne przedsiębiorstwa działające w łańcuchach dostaw.
Logistyka to też miejsca pracy. To dziedzina,
która jest podstawą rozwoju. Ma ona duży wpływ
na PKB.

Jak więc inwestycje w infrastrukturę logistyczną wpływają na rozwój regionu? Czy to
będzie coś trwałego, czy przetrwa tylko do
czasu, gdy przestaniemy dysponować tanią siłą
roboczą?
Przemysław Szczepaniak: Inwestycje infrastrukturalne, np. drogi, zostają na lata. Tzw. korytarze logistyczne to „krwiobieg” niezbędny dla
rozwoju regionu. Pytanie, jak region je wykorzysta?
Natomiast ta część, przez którą powszechnie
rozumie się logistykę, czyli magazyn, dziś może,
być zorganizowana tak, jutro - inaczej.
Pomorze Zachodnie jest w bezpośredniej bliskości Niemiec i Skandynawii. Po wejściu do Unii
Europejskiej zawsze byliśmy postrzegani jako rezerwuar tańszej siły roboczej. Może nam się to nie
podobać, ale tak jest.
Żeby to dobrze wykorzystać, musi istnieć
infrastruktura logistyczna. To drogi powstały
najpierw, później zaś magazyny. Jeśli mówimy
o transportowaniu towarów na większe odległości,
to dzisiaj nie mówimy o kilometrach, ale o czasie.
Amazon pewnie nie pojawiłby się w Kołbaskowie, nawet gdybyśmy wcześniej weszli do UE, ale
nie wybudowalibyśmy dróg. Bo gdyby policzyć

Blanka Tundys: O Szczecinie
zaczęto mówić w 2006 r. Ale niestety
przyszedł kryzys gospodarczy i na kilka
lat zostały wstrzymane planowane
inwestycje. A mamy idealne położenie,
jeśli chodzi o logistykę i dostęp do
wszystkich gałęzi transportu.

Przemysław Szczepaniak:
Przy zanikającej grupiepracowników
musi nastąpić wzrost nakładów na
robotyzację. Mówimy już dziś
o Przemyśle 4.0 i Logistyce 4.0.

czas transportu np. do Niemiec, okazałoby się,
że bez odpowiedniej drogi klient nie dostanie na
czas towaru.
To infrastruktura spowodowała, że mogły tu
powstać magazyny o powierzchni ok. 100 tys.
mkw. A to, szybko licząc, ok. 2 mln zł rocznie podatku od nieruchomości. Ale przestrzegam polityków przed liczeniem zysku poprzez podatki.
Ważniejsze są nowe miejsca pracy. Ludzie, żeby
osiągnąć jakiś poziom dobrobytu, muszą pracować, mieć możliwość pracy.
Jacek Wójcikowski: Przeprowadziłem się
do Szczecina z Kopenhagi ponad trzy lata temu.
Przeżyłem pewien dysonans. Jak na region, który posiada drogi, ma dostęp do morza i lotnisko,
nie było tu wielu dużych magazynów. Dopiero
w ostatnich latach nastąpił dynamiczny ich przyrost. Przyrost ten wiąże się z konkretnymi inwestycjami, powierzchni magazynowych BTS: Pannatoni, Amazon, Zalando. Mamy z tym zjawiskiem
do czynienia dopiero od kilku lat. Nastąpiło ono
w momencie, gdy zmienił się rynek pracy. Gdy
byli dostępni pracownicy, tych inwestycji nie było.
Teraz są, gdy rynek stał się rynkiem pracownika.
I, niestety ci inwestorzy muszą w zupełnie nowych
warunkach walczyć o pracownika. A wyniki tej
walki będą miały wpływ na kolejne inwestycje.
Celowo wspomniałem o lotnisku. Uważam, że
to nasz, jeszcze nieodkryty, skarb, którym możemy konkurować z innymi regionami. Jeśli chodzi
o przewozy lotnicze cargo, jest to olbrzymi potencjał, z którego powinniśmy skorzystać.
Blanka Tundys: Po wejściu Polski do UE nastąpił boom na powierzchnie magazynowe w Polsce.
Rozwijały się różne ośrodki: Warszawa, Wrocław.
O Szczecinie zaczęto mówić w 2006 r. Ale niestety
przyszedł kryzys gospodarczy i na kilka lat zostały
wstrzymane planowane inwestycje. A mamy idealne położenie, jeśli chodzi o logistykę i dostęp do
wszystkich gałęzi transportu.
Jacek Wójcikowski: Początki nie były łatwe.
Z tego co pamiętam, gdy prekursor na tym rynku, szef Waimei Andrzej Rosiński rozpoczynał tu
inwestycję pod nazwą North West Logistic Park,
wszyscy mówili, że to się nie uda. A jednak się
udało!
Przypomnijmy, co się wydarzyło w naszym
województwie w ostatnich latach.
Jacek Wójcikowski: Obok North West Logistic Park największymi inwestycjami w regionie są
Amazon w Kołbaskowie i Zalando w Gardnie koło
Gryfina, ale równolegle powstają inne projekty,
takie, gdzie zatrudnienie wynosi 100, 200 osób.
Zapewne pojawią się i takie, które będą konkurowały z Amazonem i Zalando, jeśli chodzi o liczbę
zatrudnionych.
Trafił się nam Amazon, czyli światowy gigant.
Ale gdy popatrzymy wstecz, walka na tutejszym
rynku rozgrywała się pomiędzy firmami niemieckimi i skandynawskimi. Np. firmy typu Prime Cargo czy Stylepit z Goleniowskiego Parku Przemysłowego tutaj się pobudowały i będą się rozwijać,
bo wciąż jesteśmy tańsi niż Dania.
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Blanka Tundys: Właśnie, nie możemy zapominać o mniejszych firmach, ulokowanych
w parkach przemysłowych w Goleniowie czy Stargardzie, które też napędzają gospodarkę i dają
miejsca pracy.
Przemysław Szczepaniak: Z punktu widzenia
regionu lepiej mieć kilkadziesiąt mniejszych podmiotów, w których łącznie pracuje 1000 osób niż
jeden wielki, bo fajnie, jak ten duży rośnie, ale przy
kryzysie uderzenie w wielką firmę jest piorunujące. Przeżyliśmy w Szczecinie upadek stoczni i na
bazie tego doświadczenia powinniśmy się uczyć.
Jacek Wójcikowski: Forpocztą tego, co się
stało, jeśli chodzi o logistykę, było przenoszenie
z Danii do Szczecina baz transportowych. Na dziesięć dużych duńskich firm transportowych przynajmniej sześć ma tutaj swoje bazy. To się działo
wcześniej i na pewno pomogło w przekonaniu
następnych inwestorów.
Zalando miało wcześniej w Goleniowie centrum zwrotów. Sprawdziło się, więc weszło „większe” Zalando. Stylepit sprawdził się i przyciągnął
kolejnego inwestora.
Jakie więc są atuty, a jakie słabe strony Pomorza Zachodniego?
Przemysław Szczepaniak: Geografia jest atutem. Jednak nie mamy dużych zasobów ludzkich.
Szczecin jest miastem 400-tysięcznym, ale znajdującym się na swoistej wyspie. Jeśli na mapie popatrzymy na inne miasta - Poznań, aglomerację śląską,
Wrocław - i wokół nich cyrklem zakreślimy koło, to
mamy w pobliżu dużo osób mieszkających wokół
miasta. A to jest istotne, bo oznacza to, że w pobliżu są potencjalni klienci, a z drugiej strony blisko są
potencjalni pracownicy zespołów logistycznych.

Mimo, że wskaźniki bezrobocia są tam niższe,
to jednak inwestorzy wciąż się tam lokują. Paradoksalnie te regiony mogą dostarczyć więcej
pracowników niż region ze strukturalnym bezrobociem.
Ale tak czy inaczej, mamy do czynienia z niekorzystnymi procesami demograficznymi, których
nie zmienimy z roku na rok i logistyka będzie musiała na to wyzwanie odpowiedzieć.
W jaki sposób?
Przemysław Szczepaniak: Przykładem może
być chociażby centrum Amazona w Kołbaskowie,
w dużej części zrobotyzowane. Przy zanikającej
grupie pracowników musi nastąpić wzrost nakładów na robotyzację. Mówimy już dziś o Przemyśle
4.0 i Logistyce 4.0.
A czy można się w takim razie spodziewać
także wzrostu nakładów na człowieka, np. podwyżek płac?
Przemysław Szczepaniak: Pensje będą musiały rosnąć i rosną. Płaca w Amazonie dzisiaj to
nie jest szczyt marzeń, ale Amazon wymiótł ludzi
z innych firm, gdzie jeszcze mniej płacono. Stworzył się pewnego rodzaju standard, którego jeszcze jakiś czas temu nie było. Stało się tak dzięki
dwóm czynnikom, które nastąpiły w jednym momencie: wejście dużego inwestora, który zatrudni
tysiąc osób oraz wzrostu płacy minimalnej.
Jacek Wójcikowski: W branży stoczniowej już
nie można tak łatwo zatrudnić spawacza. Trzeba
go komuś ukraść, podkupić. Podobne zjawisko
może nastąpić w branży logistycznej. Zaczyna
się proces nie tylko rekrutacji, ale i kształcenia,
bo ludzi trzeba przygotować do pracy w Amazonie czy Zalando. Pozostali pracodawcy będą

Jacek Wójcikowski: Forpocztą
tego, co się stało, jeśli chodzi
o logistykę, było przenoszenie
z Danii do Szczecina baz
transportowych. Na dziesięć
dużych duńskich firm
transportowych przynajmniej sześć
ma tutaj swoje bazy.
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obserwować, czy takiego pracownika nie warto
przyciągnąć do siebie.
A jak powinnismy się przygotować na wypadek, gdyby po wzroście kosztów pracy firmy
chciały przenosić się do krajów z tańszą siłą roboczą?
Przemysław Szczepaniak: Oczywiście z punktu
widzenia pojedynczego miejsca pracy każda likwidacja jest tragedią. Z punktu widzenia globalnej
ekonomii, jeśli za jakiś czas znikną najtańsze miejsca pracy, a pojawią się inne, to jest tylko pytanie,
czy będziemy w stanie na tyle unowocześnić nasze
społeczeństwo, żeby załapało się na ten odjeżdżający pociąg. Nie tylko w regionie, ale w skali Polski
trochę mi brakuje takiego pędu do nowoczesności. Produkujemy studentów, ale nie jestem do
końca przekonany, czy przygotowujemy ich we
właściwych kierunkach do nowoczesnych miejsc
pracy.
Blanka Tundys: My na uczelni staramy się uruchamiać nowoczesne specjalności.
Jacek Wójcikowski: W 2001 r. pracowałem
w Irlandii na rzecz pozyskiwania inwestycji do
naszego kraju. W Polsce wtedy było na topie, by
tu powstawały różne montownie - telewizorów,
aut itd. Pytałem kolegę z Irlandii, który u nich
zajmował się tym co ja, co robią, by przyciągnąć
taką montownię. Stwierdził, że dawno zdali sobie
sprawę, że nie są w stanie konkurować cenami w
Europie i dali sobie spokój z przyciąganiem montowni. Postawili na takie dyscypliny jak urządzenia
medyczne, usługi finansowe, IT.
My też dziś szukamy rozwiniętych inwestorów,
którzy się tutaj zakorzenią i nie będą chcieli stąd

odejść, bo tu będą mieli ludzi z zaawansowanymi
kwalifikacjami. To jest coś, co powinniśmy mieć
z tyłu głowy.
Przemysław Szczepaniak: Trzeba o tym myśleć, ale na szczęście jest jeszcze geografia i tu
mamy bonus. O ile do Irlandii ktoś się wybiera
tylko wtedy, gdy chce się udać konkretnie tam, to
Polska jest położona pomiędzy rynkami i to jest
nasze szczęście. Pomimo wzrostu poziomu życia
i skomplikowania usług ciągle będzie zapotrzebowanie na przewoźnika, na magazyn, na przystanek. Jesteśmy przystankiem między Wschodem
i Zachodem. To jest nasza szansa!
Jakie więc są perspektywy branży logistycznej?
Jacek Wójcikowski: Logistyka to część naszego życia. Ten trend będzie się umacniał. Jeśli ktoś
wchodzi na stronę internetową i klika „kupuj”, to
angażuje cały proces. Przejście klientów do internetu będzie wzmacniało logistykę.
Przemysław Szczepaniak: Jednym z elementów logistyki jest specjalizacja. Jeśli chcemy
dostarczać towar szybciej i punktualnie, musimy
mieć bardziej wyspecjalizowanych partnerów. Firmy chcą się skupić na tym, na czym znają się najlepiej, na produkcji. Nie sztuka załadować towarami
swój magazyn pod sufit i powiedzieć: ja ci mogę
dostarczyć zaraz. Liczy się też za ile? Jaki jest tego
koszt?
Powtórzmy więc: przyszłość logistyki to Przemysł 4.0., czyli robotyzacja, automatyzacja plus
informatyka...
Przemysław Szczepaniak: …to nieuniknione.
Centra nastawione tylko na siłę roboczą albo zo-

staną przeniesione gdzie indziej, jeśli łańcuch dostaw na to pozwoli, bo nie wszystko da się zrobić
z Ukrainy czy Chin, albo znikną. Oczekiwania rynku
co do ceny za usługę będą takie, że człowiek nie
będzie w stanie temu sprostać.
Przyszłość to robotyzacja. Żebyśmy ten towar
dostali bez pomyłek i szybko, nasycenie robotami
centrów logistycznych musi być duże. Logistyka
od lat porusza się po obszarze wyliczeń, jaki proces jest najbardziej efektywny. Nakłady na robotyzację są wysokie, ale robot się nie męczy. Długo
wykonuje powtarzalne operacje. Dobre zachodnie firmy idą w Przemysł 4.0 wiedząc, że jeszcze
dziś to nie jest tanie i lepsze. Ale, jeśli nie wsiądziemy do tego pociągu, zostaniemy z tyłu.
Jacek Wójcikowski: Amazon to nie jest jeden
sklep, to wielka platforma gdzie sprzedają różni
producenci. To świetnie stworzony model biznesowy, do którego wpinają się sprzedawcy. Dostają
odpowiednie oprogramowanie i upłynniają towar.
Blanka Tundys: Bezwzględnie, bez wsparcia
informatycznego, automatyzacji, robotyzacji nie
możemy mówić o dalszym rozwoju logistyki. Robotyzacja będzie podstawą w dużych centrach
logistycznych, zaś informatyka staje się kluczowa
w połączeniu klienta z firmą, a także firm współpracujących w całym łańcuchu dostaw. Bez tego
już się nie da. Nie ma znaczenia, gdzie się ta firma
znajduje, bo tak naprawdę wszystko odbywa się za
pośrednictwem oprogramowania i odpowiednich
algorytmów. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy
i dokąd wysyłamy towar.
Dziękujemy za udział w dyskusji.

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe to największa inwestycja w Stargardzie w bieżącym roku.
Jej zakres obejmuje m. in. przebudowę skrzyżowania ulic Szczecińska – Wyszyńskiego – Towarowa – Bema – 11 Listopada.

Stargard: Nowe inwestycje
wspierają rozwój gospodarczy
Centrum przesiadkowe, lepsza
infrastruktura drogowa i atrakcyjne
działki inwestycyjne dla małych
i średnich firm powstają z myślą
o przyciągnięciu do miasta kolejnych
inwestorów.

fot. M. ABKOWICZ

W Stargardzie rozpoczęły się prace przy budowie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. To największa inwestycja w Stargardzie
w bieżącym roku. Wartość inwestycji wynosi
ponad 25 milionów złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, instrumentu rozdziału środków
unijnych wydatkowanych w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę obiektu
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego,
w tym budowę dworca autobusowego z ośmioma peronami oraz zatoką postojową dla autobusów oczekujących, przebudowę ulicy Towarowej, budowę parkingów Park&Ride i Kiss&Ride
oraz budowę parkingu Bike&Ride, przebudowę
skrzyżowania ulic Szczecińska – Wyszyńskiego
– Towarowa – Bema – 11 Listopada, budowę
ścieżek rowerowych na ulicy Towarowej i na
przebudowywanym skrzyżowaniu, przebudowę
oświetlenia ulicznego.

Podstawowe cele inwestycji to:
• Integracja wszystkich środków transportu
w obszarze dworca kolejowego
• Poprawa funkcjonowania
transportu publicznego
• Poprawa dostępności do transportu
publicznego dla użytkowników
pojazdów indywidualnych
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu w
obszarze funkcjonalnym dworca
• Zapewnienie dostępności do transportu
publicznego dla osób niepełnosprawnych.
Idea budowy centrum przesiadkowego
w Stargardzie wpisuje się w podstawowe cele
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie transportu, jakimi są integracja transportu
publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe wpłynie również na rozwój gospodarczy miasta. Pozwoli na łatwiejszą komunikację z terenami obu
stargardzkich parków przemysłowych i będzie
atrakcyjnym rozwiązaniem dla pracowników
dojeżdżających do pracy w Stargardzie. Łatwiejszy dostęp do komunikacji pracowników dojeżdżających do Stargardu, i możliwość przesiadki
na autobusy linii obsługujących kierunki: PPNT
i Stargardzki Park Przemysłowy, wpłynie również
na ocenę Stargardu przez potencjalnych inwestorów.

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii

Inwestycje w Parku Przemysłowym
Nowoczesnych technologii
Jedną z najważniejszych ulic w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii jest ulica
Metalowa. Swój adres przy niej znalazł między
innymi koncern Cargotec, Klippan czy SP Group.
W chwili obecnej realizowana jest inwestycja
polegająca na przedłużeniu ulicy Metalowej, co
pozwoli na podniesienie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii i otworzy ponad 50 hektarów
terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje
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przemysłowe. Równocześnie realizowana jest
budowa systemu odprowadzania wód deszczowych. Obie inwestycje zakończą się przed końcem bieżącego roku.

Nowa oferta dla mikro, małych
i średnich firm w PPNT
17 hektarów atrakcyjnych działek pod inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców powstaje na terenie Parku Przemysłowego
Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.
Teren zlokalizowany w centralnej części
PPNT zostanie podzielony na mniejsze działki o
powierzchni od 0,5 ha do 2 ha. To najatrakcyjniejsze i najbardziej poszukiwane przez sektor
MŚP wielkości gruntów przygotowanych pod
inwestycje. Uzbrojenie terenu będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Ideą tego projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia i rozwijania działalności
MŚP na terenie PPNT w Stargardzie. W ramach
działań zaplanowano między innymi rozbudowę systemu sieci dróg wewnętrznych, budowę
sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę ścieżek
rowerowych i chodników. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych to ok. 17 ha
nieobjętych Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co daje możliwość dostosowania powierzchni i kształtu działek do zapotrzebowania potencjalnych inwestorów. Negocjacje
z potencjalnymi inwestorami- firmami chcącymi
ulokować swoje projekty na tym terenie już
trwają.

stargard.pl
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Wybieramy Perły Biznesu 2017
Rozpoczyna się już czternasta edycja konkursu Perły Biznesu. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze
2017 i Osobowość Biznesu 2017. Organizatorem konkursu jest redakcja
„Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?

Do konkursu Perły Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które
pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w
roku 2017. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest
ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody
otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja
będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Laureaci ubiegłorocznej
edycji „Pereł Biznesu”.
| fot. ARCHIWUM

Z kolei do konkursu Perły Biznesu w kategorii
Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby,
które w 2017 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji
projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza,
który znajduje się na stronie internetowej „Świata
Biznesu” www.swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje
redakcja „Świata Biznesu”, 71-004 Szczecin, ul.
Cukrowa 45-5, tel.: 601 335 804, 601 705 299; fax
91 885 48 03; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 29 grudnia 2017 r.

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której
wchodzą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i inżynierowie oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Kapitule przewodniczy prof.
Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskie-

go Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju
i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu wraz z wręczeniem laureatom statuetek i dyplomów nastąpi w pierwszej dekadzie
lutego 2018 roku. Podczas gali Pereł Biznesu
wręczone zostaną także wyróżnienia dla startupów „Inspirujący Start”, przyznawane przez
Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz portal
gospodarczy szczecinbiznes.pl.
Partnerem głównym gali Pereł Biznesu jest
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana
przez prezes Barbarę Bartkowiak.
Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów Pereł Biznesu 2017.
Termin zgłaszania pretendentów do nagród i wyróżnień mija z końcem roku.
red

Czas na GPP v. 2.0
Kiedy 15 lat temu sprzedano
pierwsze grunty w Goleniowskim
Parku Przemysłowym, nikt nie
wyobrażał sobie dnia, kiedy
na sprzedaż zostaną wystawione
ostatnie działki. Ten dzień
nadejdzie w połowie
listopada 2017.
W 2002 roku około 20 ha ziemi nabyła duńska wtedy firma LM Glassfiber. Zawirowania
rynkowe sprawiły, że Duńczycy inwestycję
odłożyli na kilka lat, a pierwszym zakładem
działającym w Goleniowskim Parku Przemysłowym został belgijski producent przędzy,
Baltic Spinning Sp. z o.o., który sprawnie się
ulokował w Goleniowie w 2003 roku. Potem
się potoczyło.
Dzisiejszy GPP to ponad 400 ha gruntów,
w zdecydowanej większości już sprzedanych
i zagospodarowanych. 50 inwestorów nie
może się mylić – mawiają w Goleniowie. Skoro
przedsiębiorcy wybierają tę lokalizację, muszą
mieć powody.
- Wiemy, że decydują czynniki obiektywne:
położenie parku przemysłowego, szlaki komunikacyjne, bliskość portów i lotniska, wygodny
dojazd do firm. Ale słyszymy, że doceniana jest
sprawność w obsłudze inwestorów i przyjazny
klimat dla przedsiębiorców zainteresowanych
działalnością w Goleniowie – mówi burmistrz
Gminy Goleniów Robert Krupowicz. – Mamy
świetną ekipę obsługującą przedsiębiorców, pomagamy w załatwianiu formalności tym, którzy
nie znają jeszcze polskich realiów. Idzie w świat
dobra opinia o nas i o naszej ofercie.
Specjalnością GPP staje się handel internetowy i centra dystrybucyjne towarów sprzedawanych tą drogą. W Goleniowie już działają
firmy Prime Cargo, Stylepit, Fiege, PDC Logistics, Oscar Technology. W przyszłym roku
ruszy gigant: budowane właśnie centrum dystrybucyjne duńskiej firmy Bestseller, jednego z ważniejszych graczy na skandynawskim
rynku odzieżowym. 10 ha pod dachem, ponad

Finał tegorocznego
konkursu „Perły Biznesu”
odbędzie się ponownie
w hotelu Novotel.
| fot. ARCHIWUM

goleniow.pl
goleniow.biz
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W przyszłym roku w Goleniowskim Parku Przemysłowym ruszy gigant:
budowane właśnie centrum dystrybucyjne duńskiej firmy Bestseller.
Inwestycja to 10 ha pod dachem i ponad półtora tysiąca miejsc pracy w bardzo dobrych warunkach.

półtora tysiąca miejsc pracy w bardzo dobrych
warunkach. Powoli branża e-commerce zaczyna w GPP dominować nad typową działalnością produkcyjną. W ubiegłym roku powstał Klaster Biznesu Pomorza Zachodniego,
zrzeszający działające w goleniowskim parku
firmy tej branży. Członkiem klastra jest też
Gmina Goleniów. Cel powstania? – współpraca
w rozwiązywaniu bieżących problemów, dzielenie się doświadczeniami, wspólne zabieganie o wykwalifikowaną kadrę, wspólne badania i rozwój.
Gmina Goleniów, która jest właścicielem
i podmiotem zarządzającym swoim parkiem
przemysłowym, dba o odpowiednie warunki
dla działających tam firm. Buduje drogi umożliwiając dojazd do wszystkich gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, dwa
lata temu wybudowała zupełnie nową drogę
dojazdową do GPP wraz z nowym mostem
na Inie. Choć grunty inwestycyjne się kończą,
na jednej z działek planowana jest budowa
kolejnego zbiornika retencyjnego, który będzie zbierać deszczówkę spływającą z dachów
i wybrukowanych placów. Warto zauważyć, że
nawet w okresie największych tegorocznych
opadów firmom w GPP woda nie zagroziła.
Ale powstają kolejne hale i kolejne place, wód
opadowych przybędzie, już teraz trzeba myśleć o przyszłym problemie.
Kiedy 15 lat temu zakładano Goleniowski Park Przemysłowy nikt nie przypuszczał,
że jednym z głównych problemów będzie
kiedyś niedobór siły roboczej. Od kilku lat w
Goleniowie praktycznie nie istnieje problem
bezrobocia, a informacje o tworzeniu nowych
miejsc pracy już nie wywołują euforii w spo-

łeczeństwie i u gminnych władz. Pracy jest
dużo, a firmy zaczynają nie tylko myśleć o dowożeniu pracowników nawet z okolic Gryfic i
Łobza, ale o budowie w Goleniowie mieszkań
dla zatrudnionych, by w ten sposób związać
ich z miejscem pracy. Pomysł bardzo podoba
się burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi:
- To na pewno będzie czynnik stabilizujący rynek
pracy i świetny argument przy rekrutacji. Jako
reprezentant Gminy Goleniów obiecuję maksymalne wsparcie dla takich inicjatyw. Skorzystają na nich wszyscy, od firm, przez pracowników
którzy dostaną mieszkania po gminę, która zyska nowych podatników. To przecież nic nowego: całe osiedle Helenów w Goleniowie to domy
zbudowane przed wojną przez właściciela fabryki mebli dla swoich pracowników.
GPP świetnie funkcjonuje, powstające
problemy są sprawnie rozwiązywane, czas pomyśleć o kolejnym etapie rozwoju. Gmina prowadzi już rozmowy w sprawie przeznaczenia
na cele inwestycyjne kilkudziesięciu hektarów
lasów przylegających do GPP. Procedura niełatwa i czasochłonna, ale niezbędna, jeśli park
przemysłowy w Goleniowie ma się rozwijać i
nadal być lokomotywą rozwoju miasta. Alternatywy nie ma: Goleniów nie ma żadnych bogactw naturalnych, nie będzie nigdy gminą turystyczną, jego jedynymi atutami są położenie
przy szlakach komunikacyjnych oraz sprawne
władze, które mają pomysły na rozwój gminy
i którym „chce się chcieć”. Dzisiejsza pozycja Goleniowa i dynamika rozwoju gminy nie
wzięły się znikąd: to efekt konsekwentnej pracy wszystkich ekip zarządzających miastem
na przestrzeni siedemdziesięciu lat polskiej
historii.
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Finansujemy kwalifikacje
i mądre inwestycje

MŚP inwestują na pograniczu
Jak krok po kroku założyć firmę w polsko-niemieckim pograniczu, z jakimi wiąże się to korzyściami
oraz na jakie zagrożenia należy zwrócić uwagę? Przedstawiciele Business Location Network
wspierającej rozwój przedsiębiorczości na styku Brandendurgii i Pomorza Zachodniego opowiedzą
o tym uczestnikom VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rozmowa z Barbarą Bartkowiak, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

W jaki sposób Polska Fundacja Przedsiębiorczości pomaga zachodniopomorskim
przedsiębiorcom?
W naszym województwie realizujemy właśnie projekt pn. Fundusz Usług Rozwojowych.
Umożliwia on korzystanie ze środków na zakup
tzw. usług rozwojowych, czyli szkoleń, studiów
podyplomowych, kursów e-learningowych, egzaminów, szkoleń o charakterze zawodowym,
doradztwa, mentoringu bądź coachingu. Projekt jest adresowany do mikro, małych oraz
średnich przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
Szkolić mogą się zarówno ich właściciele, jak
i pracownicy.
Czy skorzystać można z oferty szkoleniowej bądź edukacyjnej tylko firm, instytucji
i uczelni z Pomorza Zachodniego?
Nie. Interesujące nas szkolenie lub studia
wybieramy z Bazy Usług Rozwojowych, czyli
portalu internetowego prowadzonego przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Obejmuje ona ofertę z całej Polski. W szczególnych przypadkach możliwe jest też podnoszenie kwalifikacji za granicą.
Ile można zyskać?
Maksymalna wysokość wsparcia jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa.
W ramach jednej umowy wsparcia wynosi ono
dla mikroprzedsiębiorstwa 15 tys. zł, dla małego przedsiębiorstwa 75 tys. zł, natomiast dla
średniego przedsiębiorstwa 400 tys. zł. Należy
podkreślić, że środki otrzymane w ramach projektu stanowią dla przedsiębiorstwa pomoc de
minimis, co oznacza, że ich maksymalna kwota
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podlega ograniczeniom związanym z przyznawaniem tego rodzaju pomocy do wysokości 200
tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat.
Podstawowa stawka dofinansowania wynosi 50 proc. kosztu zakupu usługi rozwojowej.
Jednakże istnieją możliwości jej zwiększenia do
70 proc. lub nawet 80 proc. dofinansowania.
Stawka w wysokości 80 proc. jest przyznana,
gdy przedsiębiorstwo spełni jeden z warunków,
np.: prowadzi działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, gdy działa w obszarze Specjalnej
Strefy Włączenia, zlokalizowanej na terenie
województwa zachodniopomorskiego, z usług
rozwojowych korzystają pracownicy w wieku
powyżej 50. roku życia lub pracownicy o niskich
kwalifikacjach, albo jest to przedsiębiorstwo
tzw. wysokiego wzrostu.
Jak skorzystać z dofinansowania?
Aby skorzystać ze wsparcia, zapraszamy na
stronę internetową Projektu: www.fur.pfp.com.
pl, za pośrednictwem której można załatwić
większość formalności związanych z ubieganiem
się o dofinansowanie. Procedura jest bardzo
prosta. Należy rozpocząć od ustalenia, co pomoże w rozwoju firmy, czego firma faktycznie
potrzebuje. Dokumentacja aplikacyjna jest składana drogą elektroniczną. Dodatkowo, wykwalifikowani doradcy dojeżdżają do firm na terenie
całego województwa, pomagając określić cele
rozwojowe, bądź przejść formalności. Po wyborze usługi z Bazy Usług Rozwojowych w postaci
portalu internetowego prowadzonego przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zostanie podpisana umowa wsparcia. Po opłaceniu
faktury i zakończeniu udziału w usłudze Fundacja
zrefunduje nawet do 80 proc. jej wartości.
Przedsiębiorcy znają PFP z oferty pożyczek dla firm. Jak wygląda oferta Fundacji
w tym zakresie?
28 września Fundacja podpisała Umowę
Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 39 mln zł. W ramach zawartej
umowy oferowane będą pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Już w październiku przedsiębiorcy będą
mogli skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek obrotowo-inwestycyjnych o atrakcyjnym
okresie spłaty oraz karencji w spłacie kapitału.
Co istotne, oferta jest specjalnie adresowana
do firm funkcjonujących w Specjalnej Strefie
Włączenia naszego województwa, uwzględnia
firmy na wczesnym etapie rozwoju i dodatkowo
preferuje branżę turystyczną.

Przedstawiciele Business Location Network prezentują
możliwość inwestowania w regionie przygranicznym
podczas wielu targów i wydarzeń gospodarczych.

Równolegle czynimy starania, aby wkrótce
uruchomić kolejny fundusz inwestycyjny z siedzibą w Szczecinie.
Co to za przedsięwzięcie?
Będzie on zajmował się bardzo atrakcyjnym finansowaniem firm, stanowiąc po części
kontynuację naszej współpracy z inwestorami
prywatnymi w ramach Sieci Aniołów Biznesu
AMBER. Fundusz będzie współinwestował
wraz z nimi, tak aby środki trafiały do jak największej liczby firm. Chcemy przy tym, aby do
firm trafiało jak najwięcej kapitału określanego
jako „smart”, czyli takiego, któremu towarzyszy
ogromne doświadczenie biznesowe i kontakty
inwestorów.
Kiedy możemy spodziewać się pierwszej
inwestycji nowego funduszu?
Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosku w ramach konkursu BIZNEST ogłoszonego
przez Polski Fundusz Rozwoju Ventures. Rozstrzygniecie powinno nastąpić do końca bieżącego roku.
Dziękujemy za rozmowę.

Dyskusja Panelowa zatytułowana „Współpraca międzynarodowa: Z nurtem Odry do Niemiec”
odbędzie się 19 października, drugiego dnia kongresu, który odbędzie się w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach. Otworzy
ją Silvio Moritz, prezes zarządu ICU Investor Center Uckermark GmbH, który wprowadzi słuchaczy
w tematykę szans i wyzwań w zakresie rozwoju
biznesu w polsko-niemieckim regionie przygranicznym dla polskich przedsiębiorców.
O atrakcyjności niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców powie Christopher Nüßlein, prezes zarządu Investor Center Ostbrandenburg GmbH, spółki zajmującej się przyciąganiem
inwestorów do Frankfurtu nad Odrą i okolic.
Uczestnicy tej części wydarzenia dowiedzą się,
jak szukać miejsca na inwestycję, a także poznają
ofertę spółki w zakresie kompleksowego wsparcia dla MŚP.
Miłosz Trojan, prawnik prowadzący własną
kancelarię prawną w Berlinie podpowie, jak założyć za Odrą działalność gospodarczą oraz spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Organizatorzy panelu przedstawią też przykłady polskich firm, które już teraz z powodzeniem funkcjonują we wschodniej Brandenburgii.
To m.in. PCC intermodal prowadząca intermodalny terminal logistyczny we Frankfurcie nad Odrą,
a zarazem operator kolejowy obsługujący duże
zachodnioeuropejskie porty. To także firmy pro-

dukcyjne takie jak zakład należący do giełdowej
spółki Boryszew w Prenzlau i wiele firm z branży
e-commerce.
Panel zakończą rozmowy B2B.
- Chcemy pokazać uczestnikom kongresu, że jest
wiele powodów, aby zainwestować w Niemczech.
To m.in. bliskość rynku polskiego, a zarazem duża
liczba konsumentów w rejonie Brandenburgii i Berlina. Jednocześnie koszty prowadzenia firmy w Brandenburgii są niższe niż w stolicy Niemiec. Dotyczy to
np. cen wynajmu nieruchomości, co jest szczególnie
ważne na początku działalności - zapowiada Irina
Kania, menedżer projektu Business Location Network z Investor Center Ostbrandenburg GmbH.
- Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla polskiej gospodarki. Przejawia
się to również w tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa z obydwu krajów coraz częściej interesują się
tym, jak inwestować w polsko-niemieckim regionie
przygranicznym. Chcemy udzielić im konkretnych
odpowiedzi na to pytanie. Dlatego podpowiemy
m.in.: jak rozmawiać z bankami w Niemczech, jak
szukać personelu na tamtejszym rynku oraz przedstawimy różnice mentalne, które uwidaczniają się
we współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców - dodaje Anna Gazdecka, menedżer projektu
Business Location Network z ICU Investor Center
Uckermark GmbH.
VII Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw jest największym spotkaniem
firm sektora MŚP w Europie. Między 18 a 20
października w Katowicach o możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby
w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki
i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Organizatorzy, Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach, uznali, że hasło
tegorocznej edycji wydarzenia będzie brzmiało

„uwolnić biznes”. Łącznie sesje panelowe i warsztaty kongresu obejmą 10 bloków tematycznych,
w których udział weźmie kilka tysięcy osób.
Dotychczas Business Location Network koncentrował się na działaniach dotyczących Poznania i Szczecina. Skąd pomysł, aby zaprezentować
się w Katowicach?
- Zauważyliśmy, że dużo firm z Wrocławia
i Katowic też interesuje się rynkiem niemieckim.
Dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w kongresie. Małe i średnie firmy to grupa, do której chcemy
dotrzeć. One się bardziej interesują regionem przygranicznym. Duże przedsiębiorstwa interesują się
bardziej centrami biznesowymi typu Monachium,
czy Berlin - wyjaśnia Irina Kania.
- Zapraszamy do udziału w kongresie szefów
i menedżerów zachodniopomorskich firm zainteresowanych prowadzeniem biznesu po drugiej
stronie Odry. Oprócz informacji na ten temat
z pierwszej ręki będą oni mieli znakomitą okazję do
wymiany doświadczeń w tym zakresie z przedsiębiorcami z innych regionów Polski - zachęca Anna
Gazdecka.
Osoby do kontaktu w języku polskim:
Anna Gazdecka
Projektmanagerin Wirtschaftsförderung
ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Straße 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 89 71
Tel. kom. +49 151 27084386
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
Irina Kania
Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 557 2203
Tel. kom. +49 170 247 71 97
kania@icob.de
www.icob.de

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16
www.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl
październik-listopad 2017
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Interoceanmetal:
Konkretny zysk z dna oceanu
Przy badaniach podwodnych złóż rud metali na działce na Pacyfiku
Interoceanmetal będzie współpracować z Uniwersytetem Szczecińskim.
Uczelnia i międzynarodowa organizacja podpisały umowę w tej sprawie.
- Polska coraz bardziej rozszerza działania zmierzające do eksploatacji złóż z dna oceanów. Powstaje rządowy program ProGeO (wieloletni „Program
Rozpoznania Geologicznego Oceanów”). To dla
nas dobra wiadomość. Potwierdza, że to, czym się
zajmujemy od lat, jest dla naszego państwa ważne.
Mamy nadzieję, że także my wraz z naukowcami US
będziemy aktywnie uczestniczyć w tym programie –
mówi dr hab. inż. Tomasz Abramowski, dyrektor
generalny Interoceanmetalu (IOM).

Zmieni się rynek metali
Interoceanmetal to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Szczecinie. To tutaj pracują
przedstawiciele sześciu państw członkowskich: Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rosji i
Kuby. Kraje te wspólnie mają licencję na eksplorację działki na dnie Oceanu Spokojnego
w strefie Clarion-Clipperton (około tysiąca mil
morskich na zachód od wybrzeży Meksyku,
poza granicami stref ekonomicznych państw).
IOM w tym roku świętuje 30-lecie istnienia.
Przez te lata prowadzi badania, których celem
jest eksploatacja rud metali z dna oceanu.
Interoceanmetal na dnie Pacyfiku bada konkrecje polimetaliczne, czyli konglomeraty minerałów zawierające metale wykorzystywane
w przemyśle. I ma już konkretne dane na temat tych złóż.
- Jak się okazuje, zawartość metali w konkrecjach na naszej działce są na tyle wysokie,
że możemy mówić o ich ekonomiczności – mówi
Tomasz Abramowski. - Dzisiaj mamy już precyzyjne potwierdzenie naszych zasobów wykonane
zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania zasobów. Wiemy, gdzie są konkrecje,
co zawierają, ile dokładnie ich jest. Znamy genezę ich powstania. Oszacowaliśmy koszty ich wydobycia i przeróbki. I już wiemy, że to opłacalne,
że to złoża o charakterze ekonomicznym.
Dyrektor jest przekonany, że wydobycie
konkrecji do przemysłowego wykorzystania
zmieni światowy rynek metali. Będzie miało
poważny wpływ na przemysł metalurgiczny:
- Dlatego już dziś badaniami konkrecji interesują
się światowe koncerny tej branży – mówi.

Prawdziwą gwiazdą 22. konferencji
naukowej MMAR (Metody i Modele
w Automatyce i Robotyce), której
uczestnicy spotkali się od 28 do
31 sierpnia w hotelu Amber Baltic
w Międzyzdrojach, był wybitny
niemiecki naukowiec z Uniwersytetu
w Stuttgarcie prof. Frank Allgöwer,
prezydent IFAC (International
Federation of Automatic Control),
międzynarodowej organizacji
automatyków.

Przedłużona licencja
Interoceanmetal w 2016 r. przedłużył licencję badawczą – przez następne 5 lat może działać na swojej oceanicznej działce.
Dotąd podczas ekspedycji badawczych pobierał stamtąd tylko próbki konkrecji (łącznie
już kilka ton).
- Dla przykladu 700-kilogramowa próba
trafiła do badań metalurgicznych na Kubie.
W Polsce konkrecje z naszej działki badał Państwowy Instytut Geologiczny – mówi Tomasz
Abramowski. - Z eksploatacją poczekać musimy
na powstanie międzynarodowych przepisów
regulujących wydobycie. Kodeks wydobywczy
przygotowuje Międzynarodowa Organizacja
Dna Morskiego (MODM to agenda ONZ zajmująca się zasobami z dna oceanów na obszarach
poza jurysdykcją państwową. To ona przyznaje licencje na eksploracje podwodnych działek). Program ProGeO pozwoli Polsce przygotować się na
moment, gdy te przepisy będą gotowe.
Tomasz Abramowski jest w gronie ekspertów pracujących przy ProGeO.
- Polska jest coraz bardziej aktywna w dziedzinie poszukiwań geologicznych na dnie oceanów. Najnowsze plany to rozpoczęcie prac
poszukiwawczych złóż masywnych siarczków
polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego – mówi szef Interoceanmetalu. - Rada
MODM w sierpniu podczas sesji w Kingston na
Jamajce zatwierdziła zgodę na takie prace.

IOM w eksluzywnym
towarzystwie
Jak wyjaśniało w komunikacie po uzyskaniu
tej zgody Ministerstwo Środowiska: „Plan prac
poszukiwawczych masywnych siarczków polimetalicznych obejmie działania związane z rozpoznaniem ich złóż, badania środowiska morskiego w toni wodnej i na dnie oraz działania
zapobiegające ujemnym wpływom prac poszukiwawczych na środowisko naturalne oraz jego
ochronę. W obszarze ryftu śródatlantyckiego,
kontrakt na prace poszukiwawcze podpisały do
tej pory: IFRAMER (Francja) oraz Federacja Ro-

Tomasz Abramowski (z lewej) : - Wiemy,
że wydobycie i przeróbka złóż są opłacalne.

syjska. Polska jest siódmym krajem w kolejności, który uzyskuje w MODM dostęp do badań
ryftów śródoceanicznych i staje się w ten sposób członkiem ekskluzywnego grona krajów,
które po przeprowadzeniu poszukiwań geologicznych będą mogły eksploatować niezmiernie bogate zasoby rud metali w tym rejonie
świata. Do podziału zostało bardzo niewiele”.
Tymczasem Interoceanmetal jeszcze na
przełomie 2017/2018 r. planuje kolejne badania na swojej działce na Pacyfiku. Celem
będą dokładne pomiary ukształtowania dna
morskiego w rejonie tzw. bloków górniczych
pierwszej generacji, tzn. obszarów, z których
eksploatować można będzie złoża w pierwszej
kolejności.
- Wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego będziemy też prowadzić
badania z zakresu ochrony środowiska. m.in.
badania dotyczące meiofauny, czyli drobnych
organizmów zwierzęcych związanych ze środowiskiem dna akwenów – mówi Tomasz Abramowski.
Badania z zakresu ochrony środowiska Interoceanmetal prowadzi także z chińską organizacją COMRA. Chińczycy mają swoją działkę
na zachód od tej, na którą licencję ma IOM. Na
dnie oceanu sąsiadujemy jeszcze z Singapurem, Nauru i od wschodu z Niemcami.

Wspólna Organizacja Interoceanmetal
ul. Cyryla i Metodego 9
71-541 Szczecin, Poland
tel. 91 453 93 98
wwww.iom.gov.pl
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Światowe sławy
nad Bałtykiem

październik-listopad 2017

- Konferencja ta ma wysoki poziom naukowy
i jest dla mnie wielkim zaszczytem w niej uczestniczyć – stwierdza profesor ze Stuttgartu.
- A ponadto Międzyzdroje są cudownym miejscem – dodaje.
Konferencję przygotował jak co roku Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
- W tegorocznej edycji - informują profesorowie Zbigniew Emirsajłow i Roman Kaszyński, główni organizatorzy - wzięło udział ponad
dwustu automatyków i robotyków z ponad 20
krajów. Nadesłane prace osiągają coraz wyższy
poziom, gdyż co roku podnosimy uczestnikom
poprzeczkę.
Nie bez znaczenia jest fakt, że materiały
konferencji ukazują się w światowej bibliotece
cyfrowej IEEE Xplore i trafiają na listę cytowań
najbardziej prestiżowej witryny w świecie nauki Web of Science.
Patronem tegorocznego spotkania naukowców w Międzyzdrojach były dwie sekcje
światowego stowarzyszenia IEEE (Instytutu
Inżynierów Elektryków i Elektroników).
- Przez dwadzieścia kilka lat obserwujemy
taką tendencję - wyjaśniają nasi rozmówcy.
- Kiedyś przeważała czysta teoria. Teraz więcej
referatów dotyczy konkretnych aplikacji. W ostatnich latach mocno rozwinęło się zastosowanie
robotyki. Dotyczy to zarówno rozwiązań przemyslowych, jak i aplikacji, polegających na służeniu
człowiekowi za pomocą tzw. robotów socjalnych.
Opiera się to na równoczesnym stosowaniu automatyki, informatyki i sztucznej inteligencji. Liczba
referatów z tego obszaru zdecydowanie wzrosła.
Ogromne zainteresowanie wzbudził wykład plenarny prof. Franka Allgöwera pod
nazwą: Dokąd zmierza MPC (Model Predictive
Control)? MPC, czyli sterowanie predykcyjne
jest to metodologia polegająca na prognozowaniu (prediction), jak zachowa się dany układ
w przyszłości, a następnie opracowywaniu na
tej podstawie modelu sterowania. Ma ono

Konferencja MARR cieszy się wielkim prestiżem.
Od lewej: prof. prof. Zbigniew Emirsajłow, Frank Allgöwer, Józef Korbicz i Roman Kaszyński. | fot. Adam Łukomski

wiele praktycznych zastosowań, takich jak
chociażby przy zapobieganiu korków ulicznych, czy też przy ustalaniu prognoz pogody.
Powszechna robotyzacja nasuwa również pytanie o zagrożenia różnego typu np. czy roboty
przejmą władzę nad człowiekiem?
- To z pewnością jest ważne pytanie – odpowiada profesor Allgöwer. - Podchodzimy do
tego tematu bardzo poważnie i dlatego nasza
metodologia dąży do tego, by wszystko było
przewidywalne i nie pojawiło się żadne zagrożenie dla człowieka.
- Roboty mają duże możliwości i sądzę, że
w niedalekiej przyszłości ograją one na boisku nawet najlepszych piłkarzy. Ważne jest, by nie stracić nad nimi kontroli, gdyż w niedalekiej przyszłości roboty staną się częścią naszego życia.
Wiele ciepłych słów pod adresem konferencji w Międzyzdrojach wypowiedział prof.
Józef Korbicz, dyrektor Instytutu Sterowania
i Systemów Informatycznych Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu
Automatyki i Robotyki PAN, ekspert w Narodowym Centrum Nauki oraz członek centralnej
komisji ds. stopni naukowych i tytułów.
Profesor Korbicz jest równocześnie wydawcą i redaktorem naczelnym kwartalnika
naukowego „International Journal of Applied
Mathematics and Computer Sciences”, czasopisma o światowej renomie.
- Konferencja MMAR jest znana automatykom i robotykom w Europie i na całym świecie
– mówi. - Niebagatelnym celem konferencji jest

integracja środowiska automatyków w Polsce
i promowanie dobrych pomysłów.
Na pytania dotyczące konkretnych zastosowań i aktualnych trendów w automatyce
i robotyce w Polsce profesor sypie przykładami.
Jednym z kierunków rozwoju są roboty socjalne,
gdzie cenne są prace prof. Krzysztofa Kozłowskiego z Politechniki Poznańskiej i prof. Krzysztofa Tchonia z Politechniki Wrocławskiej. Mamy
coraz starsze społeczeństwo i żeby ułatwić życie
osobom w podeszłym wieku, rośnie potrzeba
stosowania robotów w opiece nad ludźmi w sile
wieku.
- Kolejnym kierunkiem rozwoju jest diagnostyka - kontynuuje profesor. - Chciałbym wspomnieć
o sukcesach ostatnich lat prof. Jana Macieja Kościelnego z Politechniki Warszawskiej, który tworzy
projekty aplikacyjne dla przemysłu chemicznego
i spożywczego w postaci układów diagnostycznych. Systemy diagnostyczne stosowane są tam
do wczesnego wykrywania uszkodzeń, czy też zachowań anomalnych, Chodzi o to, by informacje
pochodzące z tych systemów wykorzystywać do
układów sterowania, które same się rekonfigurują.
- Spotkanie naukowców w Międzyzdrojach jest
największą konferencją międzynarodową na naszej uczelni – ocenia Krzysztof Okarma, dziekan
Wydziału Elektrycznego ZUT. - Wykłady tej klasy
gwiazd nauki jak profesor Frank Allgöwer przyciągają robotyków i automatyków z kraju i z zagranicy. Konferencja MMAR cieszy się wielkim prestiżem
i wpisała się w krajobraz naukowy Europy i świata.
Jest ona prawdziwą perłą w koronie naszego wydziału.
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Uckermark i Szczecin
razem na Expo Real

E-mobilność

to przyszłość motoryzacji
Jeszcze do niedawna zakup samochodu na prąd był uważany za kaprys.
Popularność ekologicznych aut rośnie, ale by liczba ich kierowców była
jeszcze większa, musi powstać system promujący e-mobilność. Niezbędne są
też atrakcyjne warunki finansowania. Propozycje dla mieszkańców Pomorza
Zachodniego, którzy chcą przesiąść się do aut elektrycznych, ma Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ekologiczne i ciche…
Do zalet aut na prąd bez wątpienia należą
niskie koszty eksploatacji. Przejechanie 100 kilometrów w przypadku samochodów elektrycznych kosztuje 6-7 złotych. Kierowcy aut benzynowych i z silnikiem Diesla za taki sam odcinek
płacą kilka razy więcej. Do plusów pojazdów zasilanych energią elektryczną zaliczymy też możliwość odzyskania prądu w trakcie hamowania
oraz niską awaryjność takich aut.

…samochody na prąd z OZE…
Co jednak najważniejsze: auta elektryczne
nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla
i innych gazów, przez co są przyjazne środowisku. By jednak korzystanie z takich samochodów było w pełni ekologiczne – prąd do ich zasilania musi pochodzić ze źródeł odnawialnych

Dofinansowanie obejmuje zakup pojazdów elektrycznych
i stacji ładowania.

– przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych. To sposób na ograniczenie niskiej emisji
w centrach miast, a tym samym – zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy.
By na szczecińskie ulice wyjechało więcej
aut elektrycznych, niezbędne są udogodnienia
wprowadzane już stopniowo w naszym mieście – na przykład darmowy postój w Strefie
Płatnego Parkowania. Ułatwieniem byłaby także możliwość jazdy autami elektrycznymi po
buspasach. Ważne jest też zwiększenie wsparcia ze strony państwa – w postaci zwolnień z
akcyzy czy podatku przy zakupie auta. Efektem
będzie spadek cen samochodów i jednocześnie
wzrost popytu na ich zakup.

…dla zachodniopomorskich
samorządów…
Jednostki samorządu terytorialnego mogą
kupić pojazdy elektryczne z dofinansowaniem
ze środków Funduszu. Proponujemy bardzo
korzystne warunki finansowania: dotację
w wysokości 50% kosztów na zakup nie tylko
samochodów, ale także rowerów z napędem
elektrycznym. Z takiego wsparcia do tej pory
skorzystały między innymi: Miasto Szczecin,
Gmina Miasto Kołobrzeg, Komenda Wojewódzka Policji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinie oraz Uzdrowisko Świnoujście. Za-

interesowane dofinansowaniem samorządy
zapraszamy po szczegółowe informacje do biur
Funduszu w Szczecinie i Koszalinie.
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56; 58
fax 91 486 15 57
sekretariat@wfos.szczecin.pl
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
tel. 94 346 43 66
fax 94 346 13 90
biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl

…i osób fizycznych
Dofinansowanie na zakup e-pojazdów
oferujemy także osobom fizycznym z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Samochód, skuter lub rower elektryczny można sfinansować dzięki preferencyjnej pożyczce
z oprocentowaniem 2% w skali roku, do kwoty
150 tysięcy złotych, udzielanej na 7 lat. Wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych to jedna
z 7 linii pożyczkowych cieszącego się dużym zainteresowaniem programu pożyczek dla osób
fizycznych. Zachodniopomorscy beneficjenci
wnioski w ramach programu mogą składać
w Szczecinie, Koszalinie oraz Szczecinku.

Przygraniczny powiat Uckermark
i Szczecin po raz drugi na wspólnym
stoisku promowały swoje tereny
inwestycyjne podczas targów
nieruchomości komercyjnych Expo
Real w Monachium. Cel: przyciągnąć
inwestorów, prezentując im
uzupełniające się wzajemnie atuty
obydwu lokalizacji.
Organizowane między 4 a 6 października Expo
Real to jedne z największych targów nieruchomości w Europie, w których udział wzięło niemal 2000
wystawców z ponad 30 krajów oraz kilkadziesiąt
tysięcy zwiedzających. Wśród nich liczną grupę
stanowią profesjonaliści bezpośrednio związani
z rynkiem inwestycji i nieruchomości - deweloperzy,
specjaliści od lokowania firm produkcyjnych, obiektów magazynowych i innych projektów komercyjnych, a także przedstawiciele funduszy inwestycyjnych szukających okazji do ulokowania pieniędzy.
O randze wydarzenia świadczy fakt, że organizatorzy zaprosili do udziału w części konferencyjnej laureata nagrody Nobla, amerykańskiego ekonomistę,
prof. Josepha Stiglitza. Główne tematy tegorocznych targów to m.in. sytuacja, w której nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem
inwestorów (zjawisko to napędzają niskie stopy
procentowe), podczas gdy Europa i świat zmagają
się z wieloma politycznymi niewiadomymi, a także
przepływ kapitału między rejonem Azji i Pacyfiku
a Europą oraz cyfrowe innowacje.
Jak wyróżnić się w tym tłumie? Uckermark
i Szczecin postawiły na współpracę. Grafika na ich
stoisku nie pozostawia wątpliwości - to jeden region na północny wschód od Berlina, blisko Bałtyku.
Jest tu przemysł, port i nowoczesne biurowce.
Przedstawiciele Uckermark promowali na Expo
Real m.in. Park Przemysłowy w Schwedt, multimodalny port rzeczny w tym mieście oraz tereny

inwestycyjne w Prenzlau, Templin, Pinnow i Angermünde. Te ostatnie goście targów mogli odwiedzić
dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości. Tereny
inwestycyjne oraz poszczególne działki w Angermünde oglądać można z lotu ptaka i z ziemi, poznając przy okazji okoliczne firmy i infrastrukturę.
- Ta wirtualna prezentacja, którą przygotowaliśmy
wspólnie z firmą vr-easy.com pozwoliła nam uatrakcyjnić stoisko. Chcemy się wyróżnić nie tylko tym, że
pokazujemy się wspólnie ze Szczecinem, co jest jedynym takim przykładem na całym polsko-niemieckim
pograniczu - mówi Silvio Moritz, prezes zarządu
Investor Center Uckermark - spółki, która zajmuje
się promocją gospodarczą powiatu i obsługą inwestorów.
Miasto Szczecin zaprezentowało podczas Expo
Real m.in. możliwości inwestowania w Podstrefie
Szczecin SSE Euro-Park Mielec i w Parku Dąbie.
- Przedstawiliśmy również oferty inwestycyjne
nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
komercyjne, mieszkaniowe wielorodzinne, a tak-

że ofertę sprzedaży udziałów spółki miejskiej Międzynarodowe Targi Szczecińskie. Opowiedzieliśmy
o planach Szczecina na Nowe Serce Miasta w kontekście odbywającego się konkursu na opracowanie
koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza,
włączając Łasztownię - mówi Kamila Bogusławska,
dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.
Zalety i urok Szczecina promowały efektowne filmy
i prezentacje wyświetlane na ekranie.
- Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Szczecina 2025 jest wzmocnienie roli naszego miasta jako
transgranicznej metropolii. Krótko mówiąc, chodzi
o osiągnięcie efektu synergii poprzez współpracę
z sąsiadującymi regionami. Razem możemy więcej
- podkreśla Kamila Bogusławska.

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

Punkty Obsługi Programu Prosument i Osób Fizycznych
ul. Partyzantów 3/3
70-222 Szczecin
tel. 91 831 25 90-92
fax 91 831 55 22
prosument@wfos.szczecin.pl
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ul. Jana Matejki 1
75-540 Koszalin
tel. 94 375 04 94-96
fax 94 375 04 99
prosument.koszalin@wfos.szczecin.pl

plac Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel. 94 375 04 80-81
fax 94 375 04 84
prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl
październik-listopad 2017

Kamila Bogusławska,
dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin

Silvio Moritz,
prezes zarządu Investor Center Uckermark

Biuro Strategii Urząd Miasta Szczecin
plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +48 91 435 1164,
www.szczecin.eu | www.invest.szczecin.eu
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Innowacja i stały rozwój
– rekordowy rok CSL
natury porządkowej. W tej branży porządek jest
jedną z najważniejszych cech, a specjalnie przygotowany program celny bardzo nam w tym pomaga – dodaje Małgorzata Prądzyńska, agent
celny.
Jak informują specjaliści celni, jednym
z czynników sprzyjających rozwojowi agencji
jest seria certyfikatów, które udało się uzyskać.
Są one gwarancją rzetelności firmy i wysokiej
jakości usług.

Gotowi do obsługi
największych firm

Rok 2017 to bardzo dobry czas dla
firmy CSL Internationale Spedition.
Dynamika wzrostu działającej od
20 lat firmy jest na tyle duża, że rok
2017 przyniesie największą w historii
liczbę obsłużonych klientów. Jaka
jest jej recepta na sukces?
Szeroka oferta
i kompleksowa obsługa
- Przez ponad 20 lat naszej działalności udało nam się rozwinąć dział spedycji lądowej do
potężnych rozmiarów. Zaczynaliśmy od kilkuset zleceń rocznie, w ubiegłym roku mieliśmy
8,5 tys., a już w tym roku mamy ponad 7 tys. zleceń. Możemy więc śmiało powiedzieć, że rok 2017
będzie rekordowy – mówi Marta Bartoszek, kierownik Działu Spedycji Lądowej CSL Internationale Spedition. To efekt konsekwentnej polityki
firmy, która dąży do stałego rozwoju oferty.
Najważniejsze jest bowiem kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów – stąd poza bardzo
mocnym działem spedycji lądowej dynamicznie
rozwija się spedycja morska oraz agencja celna.
Nowy rok przyniesie nowe wyzwania i rozwój
dotychczasowych usług, ale za wcześnie, by
o tym mówić. Specjaliści CSL Internationale
Spedition przyznają, że branża transportowa i
logistyczna w regionie dynamicznie się rozwija,
firmie zależy na tym by docierać do jak najszerszej rzeszy klientów, stąd szeroki segment obsługiwanych branż.
- Mamy kilka branż, które dominują w asortymencie klientów; klienci aluminiowi, celulozowi,
gotowe wyroby papiernicze, klienci spożywczy,
materiału budowlane, np. importowane z Nie-
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miec, nawozy czy minerały. Współpracujemy
z wieloma globalnymi koncernami. Jako naszą
największą zaletę należy wymienić kompleksowość działania. Zaczynamy od obsługi morskiej,
odprawy celnej, a potem dostarczamy do finalnego odbiorcy - mówi Marta Bartoszek.
60 proc. transportu obsługiwanego przez
CSL to transporty wewnątrz Polski. Jeżeli
mowa jest o działalności międzynarodowej,
to opiera się ona głownie o kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Węgry, Czechy, Słowację
czy Francję.
- Dostosowujemy się do wymogów klienta.
Nie narzucamy klientowi, jak wyglądać będzie
obsługa dostaw jego towarów, on ma prawo
oczekiwać od nas konkretnego działania – dodaje kierownik Działu Spedycji Lądowej CSL
Internationale Spedition.

Przyjazna agencja celna
Nie da się jednak ukryć, że stałą innowacyjnością wykazuje się agencja celna działająca
przy CSL Internationale Spedition. Firma obsługuje klientów z całego świata, w tym jeden
z największych w Europie sklepów internetowych.
- Operujemy na liczbie ponad 10 tysięcy produktów, zgłaszamy je do Izby Celnej, odpowiadamy za odpowiednie przygotowanie dokumentacji – mówi Patrycja Tomaszek, agent celny
firmy CSL.
- Największego zaangażowania wymagają
na pewno artykuły spożywcze, bo one wymagają
dodatkowych inspekcji. Poza tym, że odprawiamy towar, należy jeszcze załatwić po drodze
szereg dokumentów i kontroli. Nasze działanie
polega na tym, by wyręczyć klienta w możliwie
dużej ilości rzeczy. Mamy wypracowanych wiele rozwiązań informatycznych, które pozwalają
nam działać sprawnie, bez żadnych komplikacji

Ewidencja magazynu i składu celnego to
kolejne zadanie realizowane przez firmę CSL
Internationale Spedition. Urząd Celny musi
mieć wiedzę na temat tego, jakie towary znajdują się w magazynach, a przyjechały z innych
krajów. Jak mówią specjaliści firmy, wszystkie
dane dotyczące towarów w magazynie muszą
się zgadzać, a ich zadaniem w tym zakresie jest
ich przechowywanie i prowadzenie prawidłowej ewidencji.
– W naszym regionie powstaje coraz więcej
magazynów pod dozorem celnym. Zagraniczni
inwestorzy wybierają zachodniopomorskie jako
dobrą przestrzeń do rozwoju. Powstają takie
firmy jak Amazon czy Zalando. Światowych potentatów nie brakuje, centrów logistycznych
jest coraz więcej, a my jako firma zajmująca się
ewidencją magazynu i składu celnego jesteśmy
gotowi do ich obsługi. Jesteśmy gotowi do działania i bardzo chętni do podejmowania nowych
wyzwań – przekonuje Małgorzata Prądzyńska.
Dobrze widzieć, jak dynamicznie rozwijają się firmy branży transportowej w regionie.
W przypadku CSL Internationale Spedition rozwój ten jest w dużej mierze efektem wykorzystania potencjału pracowników firmy. Ale nie
tylko.
– Niezwykle ważne jest indywidualne podejście do klienta, kompleksowa obsługa, stały
rozwój wiedzy i umiejętności pracowników oraz
pasja. Bez pasji nie byłoby niczego – odpowiada
prezes firmy Laura Hołowacz, która już snuje
kolejne plany i przygotowuje koncepcje dalszego rozwoju CSL Internationale Spedition.

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 14
70-655 Szczecin
tel. +48 91 822 84 00
csl.eu
październik-listopad 2017

Luksusowe apartamenty
u wrót Bałtyku – o tym się mówi!
Emocje, jakie wzbudziła zapowiedź dwóch majestatycznych wież u samych
wrót Bałtyku, nie ustają, wręcz przeciwnie inwestycja firmy „Siemaszko”
budzi coraz większe zainteresowanie. O projekcie dyskutują nie tylko
architekci, ale też artyści, przedsiębiorcy, turyści goszczący w Międzyzdrojach
i przede wszystkim klienci rezerwujący apartamenty z najpiękniejszym
na wybrzeżu widokiem na morze.
– Zainteresowanie i rozgłos, jaki stał się naszym udziałem, zanim jeszcze na dobre ruszyliśmy z budową, bardzo nas cieszy. Przedsięwzięcie jest pionierskie, więc bardzo ekscytujące.
Nie ma obaw, że inwestycja zniknie wśród innych podobnych, bo nic nie może się z nią równać w tej części wybrzeża – podkreśla Lesław
Siemaszko. – Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy tak prestiżowy projekt w Międzyzdrojach, ale
potencjał tego miejsca i oczekiwania rynku są
ogromne, jestem przekonany, że nasza inwestycja da impuls do dynamicznego rozwoju kurortu.
Skala przedsięwzięcia firmy „Siemaszko”
jest imponująca. Po raz pierwszy mamy do
czynienia z inwestycją o takim rozmachu i poziomie jakości w naszym regionie. Dwa 55-metrowej wysokości 17-kondygnacyjne luksusowe apartamentowce staną u samych wrót
Bałtyku, w najbardziej pożądanej lokalizacji

tuż przy plaży, w pobliżu hotelu Amber Baltic
i międzyzdrojskiego mola. Zaprojektowano
w nich ponad 300 apartamentów (część już zarezerwowana!) o różnej powierzchni – od kameralnych po przestronne ponadstumetrowe,
dla tych co chcą mieć z okien widok na wszystkie strony świata.
– Zadbaliśmy o to, aby każdy apartament był
ekskluzywny, aby każdy gość i mieszkaniec miał
widok na morze – mówi Lesław Siemaszko.
– To było wyzwanie, przed którym stanęli nasi
architekci. Efekt ich pracy można już podziwiać
na wizualizacji. Bryła jest nieszablonowa, zmusza do myślenia, inspiruje, rodzi wiele skojarzeń.
O takie wrażenia nam chodziło.
Apartamentowiec będzie wyposażony we
wszystko, co niezbędne do całorocznego komfortowego pobytu. Będzie strefa wellness,
SPA, kliniki urody, basen, restauracja, a także

sale konferencyjne, na parterze zaś kilka lokali
usługowych pasujących elegancją i estetyką
do koncepcji luksusowego miejsca. Wszystko
to najwyższej klasy i jakości przy wykorzystaniu
najnowocześniejszych technologii oraz rozwiązań. Prace projektowe są zaawansowane, budowa rusza w przyszłym roku. Nowa wizytówka Międzyzdrojów ma witać turystów w 2022 r.
„Siemaszko” to uznany deweloper, który
ma na swoim koncie kilkadziesiąt inwestycji (ponad 3,5 tys. mieszkań), w tym również
w segmencie ekskluzywnym. W tym roku firma
zdobyła najwyższe branżowe laury, m.in. Platynowego Orła Polskiego Budownictwa, nagrodę przyznawaną przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią
wzór dobrego zarządzania na polskim rynku
budowlanym. „Siemaszko” stosuje najnowsze
technologie oraz materiały budowlane, jego
budynki spełniają najwyższe normy, są wygodne, funkcjonalne i energooszczędne. Na koncie dewelopera jest też tytuł Lidera Polskiego
Budownictwa, prestiżowe godło Jakość Roku
oraz Diament Forbesa przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się firmom. W najbliższych latach firma planuje kolejne inwestycje
w pasie nadmorskim w segmencie ekskluzywnym dla najbardziej wymagających klientów.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Podpisywanie jednego z 73 prorozumień trójstronnych
z pośrednikami finansowymi. Na zdjęciu od lewej:
Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów
Finansowych w BGK Wojciech Marcinkiewicz,
Prezes Zarządu ZARR S.A. Robert Michalski oraz
Wiceprezes Zarządu ZARR S.A. Renata Zaremba.

Środki JESSICA i JEREMIE
zarządzane już z regionu!
Z początkiem października br. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) stała się Regionalnym Funduszem Rozwoju
– czyli podmiotem zarządzającym 430 milionami zł będącymi w obrocie
w produktach finansowych w ramach inicjatyw JESSICA i JEREMIE.
Jest to pierwszy etap długofalowego planu mającego na celu uczynienie
z ZARR S.A. instytucji finansującej politykę rozwojową Pomorza Zachodniego,
której działalność zminimalizuje efekt spodziewanego ograniczenia
dopływu środków z Unii Europejskiej po 2023 r.

ZARR S.A. przejmuje rolę, którą dotychczas
pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), stając się menadżerem zarządzającym kapitałem
zaangażowanym w instrumenty zwrotne, a pochodzącym ze środków powierzonych naszemu
województwu przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 20072013 Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARR S.A. to instytucja obecna od ponad dwóch
dekad na Pomorzu Zachodnim, której podstawowym celem statutowym jest promocja oraz
aktywizacja gospodarcza regionu. Misję tę ZARR
S.A. wypełnia obecnie dystrybuując m.in. dotacje
finansujące usługi rozwojowe w firmach (do 80 %
na szkolenia dla pracowników) oraz bony na usługi doradcze dla przedsiębiorstw.
Już w pierwszej połowie września br. dla ZARR
S.A przekazana została w zarządzanie pierwsza
część środków z puli owych 430 mln zł., zaangażowana w pożyczki JESSICA udzielane przez Bank
Ochrony Środowiska S.A. i Bank Zachodni WBK
S.A. Oba banki, dysponując środkami JESSICA
w wysokości 140 mln zł zdołały sfinansować 18
projektów rewitalizacyjnych o całkowitej wartości
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ponad 483 mln zł – a przed nami drugi obrót powracającymi środkami, który zwielokrotni ten, już
imponujący, efekt dźwigni finansowej.
Po przejęciu pieczy nad inicjatywą JESSICA
ZARR S.A. zawarł kolejnych kilkadziesiąt porozumień, na mocy których w miejsce BGK przejmie
prawa, obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania względem pośredników finansowych.
Województwo zachodniopomorskie jest
w niekwestionowanej czołówce wśród regionów wdrażających Inicjatywę JEREMIE w ubiegłej perspektywie finansowej pod względem
wielkości wsparcia przekazanego przedsiębiorcom. Łącznie udzielone wsparcie wynosi obecnie
385 proc. pierwotnej kwoty.
Świetną okazją do zapoznania się z tajnikami
instrumentów finansowych jest coroczna konferencja Zachodniopomorski Dzień Instrumentów
Inżynierii Finansowej (ZDIIF), na które serdecznie
Państwa zapraszam.
Rejestracja na tę darmowa konferencję odbywa się poprzez stronę zdiif.zarr.com.pl.
Robert Michalski
Prezes Zarządu ZARR S.A.

Wsparcie przekazane firmom
w ramach Inicjatywy JEREMIE
w wybranych województwach

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
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Długodystansowcy
w Nowym Warpnie
Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwają
skarbnik gminy Jolanta Jędrzejczak oraz inspektor
Wiesław Jankowski.

Nowe Warpno wciąż się zmienia.
Realizowane są kolejne inwestycje,
które poprawią komfort życia
w gminie. Ten malowniczy zakątek
Pomorza Zachodniego coraz chętniej
odwiedzają też turyści.
O najważniejszych wydarzeniach
z życia gminy w ostatnich miesiącach
piszemy poniżej.
Władysław Kiraga, burmistrz gminy Nowe
Warpno, planuje kolejne inwestycje, które
będą dalszym impulsem rozwojowym dla lokalnej społeczności. Jedną z nich jest budowa
oczyszczalni ścieków we wsi Brzózki.
- Nowe Warpno jest skanalizowane. Mamy
dużą oczyszczalnię ścieków. Niestety, ze względu na duże odległości i wysokie koszty budowy
przepompowni nie możemy podłączyć do niej wsi
Brzózki – wyjaśnia burmistrz Władysław Kiraga.
- Dlatego postanowiliśmy wybudować w Brzózkach nową oczyszczalnię ścieków – dodaje.
Samorząd gminy czekał z realizacją tej
inwestycji do momentu, kiedy Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie wyznaczy termin
przebudowy drogi wojewódzkiej. W trosce
o gospodarność najpierw wybudowana będzie biegnąca w ciągu drogi wojewódzkiej sieć
kanalizacyjna, a następnie ZDW będzie kładł
nową nawierzchnię.
- Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej,
którą zaplanowaliśmy wraz z oczyszczalnią
ścieków jest przewidziane w terminie do 30
listopada br. Później potrwa półroczny okres
tzw. rozruchu oczyszczalni – wyjaśnia Wiesław
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Jankowski, inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Nowe Warpno.
Nowa oczyszczalnia zagwarantuje pełną
obsługę gospodarstw domowych (w Brzózkach mieszka około 200 osób) oraz dwóch
stadnin koni, które chętnie odwiedzają wycieczki. Będzie też „zapas” dla nowych potencjalnych mieszkańców Brzózek.
Warto poinformować, że w połowie sierpnia
br. burmistrz Władysław Kiraga wręczył odznaki „Gryfa Nowowarpieńskiego” 15.08.2017 r.
Zostały one przyznane ks. Krzysztofowi Traczowi, zastępcy burmistrza Nowego Warpna
Mirosławowi Tokarskiemu, ks. Prałatowi Stanisławowi Aleksandrowi Skibińskiemu oraz
pani dyrektor Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie Alicji Szumskiej.
W wakacje (12 sierpnia) nie mogło zabraknąć w Nowym Warpnie corocznej cieszącej się
dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów imprezy plenerowej Święta
Leszcza. Piętnasta, jubileuszowa edycja imprezy połączona została z I Mityngiem Triathlonowym „Nowe Warpno 2017”.
Zawody sportowe odbyły się na dystansie
56,5 km. Zawodnicy mieli do pokonania trasę
pływacką, biegową i rowerową. Mimo padającego przelotnie deszczu dobra atmosfera

imprezy udzieliła się jej uczestnikom. Najlepszym zawodnikiem, który ukończył zawody
jako pierwszy z wynikiem 2:11:47, był Mariusz
Derleta.
Tego dnia nie zabrakło również wspaniałych atrakcji przygotowanych przez organizatora imprezy. Były zawody wędkarskie, konkurs kulinarny oraz konkurs jedzenia pierogów
na czas. Ukoronowaniem festynu była zupa
rybna, którą jak co roku przygotowywała Grażyna Kiraga, Małgorzata i Zbigniew Szymbor,
Bernadetta Szybylska, Bożena Baś, Jolanta
Gotfryd oraz Anna i Jarosław Burba ze Stowarzyszenia Pamięć i Tradycja.
O godz. 16 na scenie rozpoczęła się część
artystyczna, w której wystąpili m.in. aktorzy Teatru Polskiego ze Szczecina. Imprezę
w Nowym Warpnie prowadził nie kto inny jak
Michał Janicki, aktor tego teatru. Wieczorem
rozpoczął się koncert Agaty Sobocińskiej
z zespołem. Na scenie wystąpiła także Monika
„Mona” Wierciak, która dała świetny popis,
grając na skrzypcach elektrycznych. Zwieńczeniem imprezy był występ didżeja, który zabawiał publiczność do białego rana.
Podziękowania za współfinansowanie festynu oraz ufundowanie nagród rzeczowych należą się Starostwu Powiatowemu w Policach, Enei
Operator, Bankowi Spółdzielczemu w Gryfinie,
a także Cercie Trzebież za ufundowanie ryb. Pomoc i wsparcie przy organizacji Święta Leszcza
udzieliły także OSP Nowe Warpno, OSP Brzózki, Komenda Powiatowa Policji w Policach oraz
harcerze. Zabezpieczenie medyczne imprezy
zapewniła Medika Police.

Artyści Teatru Polskiego zadbali o dobre humory uczestników Święta Leszcza.
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GBS Bank
Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 31
tel. 91 48 41 720
szczecin@gbsbank.pl
gbsbank.pl

Bardzo bliski bank
Rozmowa z Mariuszem Pietrucinem, dyrektorem Oddziału GBS Banku w Szczecinie
W tym roku, po przeszło 20 latach pracy
w bankowości komercyjnej, objął pan stanowisko dyrektora szczecińskiego oddziału
GBS Banku. Pracuje się inaczej?
W banku spółdzielczym bardzo podoba mi
się fakt, że jesteśmy blisko centrali. Kontakt
z zarządem jest szybszy niż w bankach komercyjnych. Oznacza to, że decyzje są szybkie
i możemy bardziej elastycznie podchodzić do
potrzeb klientów.
Specyfiką banku spółdzielczego jest też
większa troska o zrównoważoną działalność
widoczna w codziennej pracy. Ważne jest
dla nas pozyskiwanie depozytów i kapitałów
udziałowych, które równoważą działalność
kredytową. Wiąże się to z wymogami kapitałowymi ze strony KNF, które w przypadku banku działającego w mniejszej skali niż najwięksi
gracze na rynku, są dość mocno odczuwalne.
A czy różnice odczuwają też klienci?
Dzięki wspomnianej bliskości i dostępności
zarządu mamy możliwość, żeby nasza oferta
była szyta na miarę i przygotowywana pod
konkretne potrzeby klientów. W jakim innym
banku można spotkać się z prezesem w Szczecinie lub odbyć spotkanie z członkami zarządu
w centrali w położonym o 100 km dalej Barlinku?
Jesteśmy bankiem polskim, a wręcz regionalnym - działamy na terenie województwa
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Wielu
naszych klientów dostrzega, że w efekcie naszej współpracy zyski pozostają na miejscu.
To oznacza, że zyskujemy wszyscy.
Cieszymy się zaufaniem klientów wynikającym z wieloletniej tradycji. W czerwcu GBS
Bank obchodził 70-lecie działalności. Jesteśmy

bezpiecznym, stabilnym bankiem objętym
gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Kto korzysta z usług oddziału GBS Banku,
którym pan kieruje?
Przekrój jest dość szeroki. Oprócz klientów indywidualnych tradycyjnie liczną grupą
naszych klientów są rolnicy. A także liczne firmy, w tym znane w regionie przedsiębiorstwa.
Terytorialnie - działamy na terenie Szczecina
i gmin ościennych, szczególnie tych położonych na północy - łącznie z obszarem nadmorskim.
Czy szczecińskie firmy odważnie podejmują obecnie decyzje inwestycyjne?
Cieszy mnie, że decyzje o inwestowaniu
nabierają normalnego tempa po pewnym spowolnieniu, które obserwowaliśmy mniej więcej dwa lata temu.
Jaką ofertą GBS Bank wyróżnia się na
rynku?
W czerwcu obchodziliśmy 70-lecie działalności. Z tej okazji wprowadziliśmy promocyjną
sześciomiesięczną lokatę dla nowych środków
oprocentowaną na preferencyjnych warunkach - 2,29 proc. w skali roku. Promocja ta trwa
do końca października 2017 r. Natomiast jeśli
ktoś szuka zysków większych niż z lokaty i jest
zainteresowany inwestowaniem w dłuższym
okresie, może stać się udziałowcem GBS Banku. Nabywając nasze udziały, zyskuje prawa do
dywidendy. Obecnie jeden udział kosztuje 300
złotych.
Mamy w ofercie szeroką gamę kredytów
- inwestycyjnych, obrotowych, w rachunku bieżącym. Współdziałamy z funduszami poręczeń
kredytowych. Współpraca z nimi otwiera wielu

klientom, którzy nie dysponują zabezpieczeniem rzeczowym, drogę do tego, żeby mogli
korzystać z naszych kredytów.
Mocno rozwijamy bankowość internetową.
Nasi klienci korzystają tu z nowego, intuicyjnego interfejsu. Jako jeden z niewielu banków
spółdzielczych możemy pochwalić się platformą walutową, dzięki której można cieszyć
się korzystnymi kursami dostosowanymi do
potrzeb i wielkości obrotów. W tym wypadku
ważne jest to, że klienci mogą śledzić zmieniające się kursy i sami decydować, w którym
momencie zawierają transakcję bez konieczności telefonicznej negocjacji kursów. Jest to
zdecydowanie wygodniejsza forma dla klienta.
Liczba naszych zadowolonych klientów stale rośnie. Aby przekonać się dlaczego - zapraszam do naszego oddziału.

Początki historii szczecińskiego GBS
Banku sięgają 1950 roku i związane
są z powstaniem Gminnej Kasy
Spółdzielczej w Dołujach. Fizycznie
otworzyła ona punkt w Szczecinie
w 1976 r., a następnie połączyła się
z Gospodarczym Bankiem
Spółdzielczym w Barlinku. Pod szyldem
GBS Banku szczeciński oddział działa
od 2008 roku. Obecnie w szczecińskim
oddziale GBS Banku przy al. Bohaterów
Warszawy 31 pracuje 8 osób.
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Oliver Kraftsik, szef Amazon Robotics w Kołbaskowie,
wcześniej pracował w centrach tej firmy we Wrocławiu
i w Poznaniu. | fot. Michał Abkowicz

Dwa miliony
na Wałach Chrobrego
Szczecin kolejny raz stał się
żeglarską stolicą Europy. Największe
żaglowce świata kończące wyścig po
Bałtyku zawinęły do stolicy Pomorza
Zachodniego, by od 5 do 8 sierpnia
wspólnie z mieszkańcami i turystami
świętować wielki finał regat The Tall
Ships Races 2017.
Impreza organizowana była przez Szczecin
już dwa razy – w latach 2007 i 2013. Wały Chrobrego stały się więc po raz trzeci miejscem żeglarskiego święta.
Gwiazdą muzyczną tegorocznego zlotu
żaglowców w Szczecinie stał się Andrea Bocelli, który wykonał swoje największe przeboje w otoczeniu powiewających żagli. Finał
regat przedłużony został o największy w Polsce Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic. 11
i 12 sierpnia niebo nad Odrą rozbłysło tysiącem kolorowych fajerwerków.
Podczas dwóch weekendów we wszystkich
wydarzeniach związanych z finałem The Tall
Ships Races wzięło udział łącznie ponad 2 miliony mieszkańców i turystów.

W trakcie regat, a szczególnie w dniu otwarcia zlotu, połączonego z koncertem Bocellego,
wiele firm wynajmowało żaglowce na spotkania firmowe dla swoich gości z całego świata.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
duże i słynne jednostki klasy A: m.in. rosyjskie
„Mir”, „Siedow” i „Kruzensztern”, czy też polski „Dar Młodzieży”. My z kolei, skorzystaliśmy
z zaproszenia Rotary Club Szczecin i znaleźliśmy
się na norweskim żaglowcu klasy A „Sorlandet”,
który zacumował naprzeciwko sceny głównej.
Stojący obok „Dar Młodzieży” wynajął Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
To na jego pokładzie w sobotę gościli m.in.

Członkowie Rotary Club Szczecin wraz ze swoimi gośćmi
oglądali otwarcie zlotu z pokładu żaglowca „Sorlandet”,
który zacumował naprzeciwko sceny głównej.
| fot. Mariusz Najmowicz

wicepremier Mateusz Morawiecki i szef Prawa
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Firmy chętnie wykorzystywały finał regat nie
tylko poprzez zamknięte spotkania, ale też kierując ofertę do wszystkich gości wydarzenia. Jeden z żaglowców na własne potrzeby wynajęła
i udostępniła zwiedzającym firma Amazon, który prowadzi rekrutację pracowników do swojego
oddziału w Kołbaskowie.
mwm

Port w Kłajpedzie. | fot. M. SZCZEPKOWSKA

Powstaje nowa droga morska
Wiele wskazuje na to, że po
wielu latach starań dojdzie do
uruchomienia połączenia promowego
pomiędzy Świnoujściem a litewską
Kłajpedą. Pod koniec sierpnia
w Kłajpedzie toczyły się rozmowy
o uruchomieniu przewozów promami
pasażersko-towarowymi na tej linii.
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Wzięli w nich udział m.in. Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów
Szczecin-Świnoujście, Piotr Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej oraz Wiesław
Wierzchoś, pełnomocnik ZMPS-Ś ds. połączenia promowego Świnoujście-Kłajpeda, konsul
honorowy Litwy w Szczecinie. Z kolei negocjatorami ze strony litewskiej byli m.in. Linas
Sabaliauskas, zastępca dyrektora generalnego koncernu Achemos Grupe, który jest właścicielem terminalu promowego w Kłajpedzie,

i Jonas Nazarovas, dyrektor zarządzający
DFDS Seaway AB Litwa – armatora promowego.
Polska strona przedstawiła mocne argumenty w postaci planów rozwojowych
w latach 2019-2022. Chodzi o kontynuację
budowy dróg międzynarodowych S3 i A1 oraz
rozbudowę terminalu promowego w Świnoujściu. Umożliwi to znaczny wzrost tranzytu
towarów na linii Północ – Południe. W związku
z tym operatorzy promowi i operatorzy terminalów promowych obu stron doszli do wniosku, że warto utworzyć nową drogę morską
łączącą obydwa kraje i poprzez to oferować
większe możliwości przewozowe dla spedytorów i przewoźników.
Kompania żeglugowa DFDS Seaways AB
poinformowała już swoich klientów o planach
uruchomienia takiej linii i zadeklarowała przewóz od 60 do 120 samochodów ciężarowych
z ładunkiem tygodniowo.
Szczegóły porozumienia pomiędzy stronami zostaną omówione podczas ponownego
spotkania w listopadzie br. Podczas spotkania
ma zapaść ostateczna decyzja o ustanowieniu
połączenia promowego pomiędzy Świnoujściem a Kłajpedą.
wab
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Amazon startuje
w Kołbaskowie
Pracowników wspomagać będzie
3 tys. robotów.
Budowa centrum trwała dziesięć miesięcy
i kosztowała ok. 400 mln zł. W efekcie powstał
obiekt o powierzchni 156 tys. mkw.
Amazon Robotics w Kołbaskowie wyposażony jest w najnowsze technologie, m.in. 3 tys.
robotów, które dowozić będą półki z towarami
do pracowników kompletujących zamówienia.

Zalando już wysyła
paczki z Gardna
Centrum logistyczne platformy modowej Zalando w Gardnie koło Gryfina już
działa. Pierwsze przesyłki do klientów
wyszły z tego magazynu w ostatnich
dniach sierpnia.
Pierwszy etap budowy magazynu (o powierzchni 130 tys. mkw.) został ukończony w
sierpniu tego roku (po roku od rozpoczęcia budowy). Partnerem Zalando i operatorem logistycznym centrum w Gardnie jest spółka Fiege.
- Początkowo centrum będzie obsługiwane
przez niewielki zespół pracowników, których celem będzie dostosowanie procesów sprzedażowych pod zamówienia klientów, a także zatrudnianie nowych pracowników – wyjaśnia Agata
Wydmańska, menedżer ds. komunikacji w regionie Europy Wschodniej firmy Fiege. - Regularna
praca rozpocznie się jesienią 2018 roku, kiedy większa część centrum logistycznego będzie oddana do
użytku, a obsługa zostanie w pełni zautomatyzowana. Latem 2019 roku planowane jest osiągniecie pełnej pojemności inwestycji.
Rekrutacja załogi trwa od czerwca. Pierwsza
grupa pracowników już od lipca przygotowywała się do startu działalności centrum. Do końca
sierpnia było już ponad 300 osób. Agata Wydmańska informowała, że Fiege „w środkowej
fazie inwestycji zatrudni około 1000 osób”.

System obejmuje np. szlaki wyznaczone kodami
kreskowymi. Roboty skanują kody i dzięki temu
przemieszczają się odpowiednią trasą – dostarczają odpowiedni towar do odpowiedniego
pracownika. Same kontrolują stan załadowania
swoich baterii. W razie potrzeby podjeżdżają do
stacji doładowujących. Kontrolują także, jakie towary schodzą częściej, a na jakie sezon już minął.
Odsuwają półki z rzadziej zamawiany towarami
w dalsze części magazynu.
- To jedno z najnowocześniejszych centrów
naszej sieci na świecie – mówi Oliver Kraftsik,
dyrektor zarządzający Amazon Robotics w Kołba-

Szefem centrum z ramienia Fiege został
Grzegorz Warzecha, a w imieniu Zalando Paweł
Laska.
Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie. Centrum logistyczne w Gardnie koło Gryfina jest
dla nas bardzo istotną inwestycją, dzięki której
będziemy mogli sprawniej realizować większą liczbę zamówień dla klientów z wszystkich
15 rynków, na których Zalando jest aktywne,
a zwłaszcza z Polski, Skandynawii oraz Niemiec
– komentuje Giuseppe Tamola, dyrektor Zalando
na Polskę, Włochy oraz Hiszpanię.

skowie, który wcześniej pracował w centrach tej
firmy we Wrocławiu i w Poznaniu. Wyjaśnia, że
każde centrum Amazon specjalizuje się w innych
towarach. W Kołbaskowie będą towary mniejsze,
np. książki, sprzęt elektroniczny, zegarki, produkty
spożywcze.
Ciężarówki dostarczać tu będą towary od
producentów z całej Europy i wywozić przesyłki
dla zamawiających z wielu krajów. Przy centrum
powstało 50 miejsc dla tirów oraz specjalne doki.
Firma już do sierpnia zatrudniła większość menedżerów. Co najmniej do listopada trwać będzie
rekrutacja pracowników tzw. poziomu podstawowego. Docelowo w Kołbaskowie pracować ma
ponad 1000 osób. Na starcie ok. 500.
Czy centrum korzystać będzie z lokalnych firm
i usług?
Marzena Więckowska, rzeczniczka Amazon
Polska mówi, że lokalni partnerzy będą zapewniać np. transport, także dowóz pracowników
(darmowy dla pracowników) czy jedzenie w zakładowej stołówce: - Dla pracowników mamy sporo
benefitów. Organizujemy także całą masę eventów.
Oferujemy specjalną ofertę kulturalną. Każdy pracownik skorzystać może również z dofinansowania
szkoleń w ramach wewnętrznego programu „Postaw na Swój Rozwój”. To wszystko zapewniać będą
lokalne firmy – mówi Marzena Więckowska.
ata

Zalando to platforma modowa (gigant e-handlu odzieżą, obuwiem, akcesoriami). W jej asortymencie są produkty znanych światowych marek,
produkty lokalnych projektantów i marki własne.
Ma trzy centra logistyczne w Niemczech i magazyn w północnych Włoszech. Na polskim rynku
jest od 2012 r. W lutym 2016 r. uruchomiła centrum obsługi zwrotów Zalando w Goleniowie.
ata

Potężne hale Zalando w Gardnie koło Gryfina
stopniowo zapełniają się pracownikami i towarami.
| fot. MATERIAŁY ZALANDO
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Święto chemików

Przystanek Sukces
pomaga uruchamiać
nowe biznesy

W połowie września swój
jubileusz 70-lecia świętowali
absolwenci i studenci Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Początki wydziału związane są ze Szkołą Inżynierską w Szczecinie. To w ramach tej
uczelni utworzony został Wydział Chemiczny,
zaś pierwszy wykład z chemii nieorganicznej
dr. Jerzego Szmida, dziekana, odbył się
6 grudnia 1947 roku w auli budynku tzw. Starej
Chemii przy ul. Pułaskiego 10. Warto dodać, że
jednym z wykładowców ówczesnego Wydziału
Chemicznego był również Eugeniusz Kwiatkowski, inżynier chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu z okresu II Rzeczpospolitej, twórca i budowniczy portu w Gdyni.
Aktualnie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej wchodzi w skład struktur ZUT
w Szczecinie, uczelni powołanej z połączenia
Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.
WTiICh jest najsilniejszym pod względem naukowym wydziałem uczelnianym na Pomorzu
Zachodnim. Mówił o tym m.in. prof. Ryszard
Kaleńczuk, aktualny dziekan wydziału w swoim wystąpieniu na Jubileuszowej Gali. Dziś

Laureatów tegorocznej edycji konkursu
„Przystanek Sukces – biznes
w Szczecinie się opłaca” poznamy już
23 października podczas Gali Finałowej.

wydział mieści się w trzech budynkach. Oprócz
budynku przy ul. Pułaskiego i obiektu Nowej
Chemii przy al. Piastów Studenci kształcą się
także w niedawno wybudowanym nowoczesnym Centrum Dydaktyczno-Badawczym
Nanotechnologii.
W trakcie dwudniowych spotkań absolwentów, studentów i sympatyków wydziału odbyła
się m.in. Bal Absolwentów oraz Jubileuszowa
Gala, w trakcie której z okolicznościowymi wykładami wystąpili profesorowie uczelni. Wiele
roczników zorganizowało własne spotkania,
które odbywały się zarówno w Szczecinie,

Jubileuszowa Gala | fot. PhotoOrecki

jak i w nadmorskich miejscowościach Pomorza
Zachodniego.
Obchodom 70-lecia towarzyszyła wystawa
poświęcona stuleciu urodzin prof. Józefa Kępińskiego, wybitnego naukowca i wieloletniego rektora Politechniki Szczecińskiej.
W Sali Obrad Rady Wydziału można było
z kolei obejrzeć wystawę fotografii podróżnej
Cecylii Markiewicz oraz wystawę malarską
obrazów Barbary Kubiak i Jolanty Wojdziak.
wab

To już ósma edycja konkursu, który Polska
Fundacja Przedsiębiorczości organizuje z Urzędem Miasta Szczecin. Przez te lata Przystanek
Sukces pomógł wykiełkować wielu nowym firmom.
Celem konkursu jest zachęcenie młodych
ludzi do pozostania w Szczecinie, wiązania kariery zawodowej z miastem oraz do zakładania
własnych firm. Rezultatem ostatnich Przystanków Sukces jest utworzenie nowych firm, takich jak innowacyjna szkoła matematyki Mat4fun Joanny Cichockiej, Gabinet Rehabilitacji
i Masażu Prestige Clinique Katarzyny Palejko
(mkclinique.pl) oraz firma cateringowa Przerwa Patryka Wachnika (przerwaszczecin.pl).
Jakie są zasady konkursu? Można w nim
wystartować w dwóch kategoriach: dla uczestników powyżej 18 lat i dla tych, którzy nie
osiągnęli tego wieku (za zgodą rodziców lub

opiekunów). Uczestnicy muszą napisać biznesplan, a przede wszystkim zaintrygować
kapitułę konkursową ciekawym, oryginalnym
pomysłem na biznes.
- Chodzi o projekty nowatorskie w Szczecinie. O pomysł na firmę, której nie ma jeszcze
w mieście, a którą tutaj można rozwinąć – mówi
Izabella Maruszczak z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Zwycięzcy otrzymują nagrody, które pomagają uruchomić i rozwinąć działalność
(np. obsługa księgowa przez określony czas,
bezpłatne lokum w Technoparku Pomerania,
uruchomienie strony internetowej, pomoc
doradców i prawników czy pożyczki na preferencyjnych warunkach). Jest także nagroda
pieniężna i nagrody rzeczowe.

Uczestnicy odwiedzają szczecińskie
firmy i instytucje związane z biznesem.
Na zdjęciu: wizyta w Technoparku Pomerania.
| fot. Materiały Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Ale nie tylko laureaci skorzystać mogą dzięki udziałowi w tym konkursie. Wszyscy uczestnicy mogą konsultować swoje pomysły z ekspertami i doradcami fundacji oraz wziąć udział
w wizytach-inspiracjach w znanych szczecińskich firmach, które odniosły już sukces, m.in.
w firmach produkcyjnych czy nowych technologii.
Sponsorem głównym konkursu jest Bank
Zachodni WBK. „Świat Biznesu” jest patronem
medialnym Przystanku Sukces.
zm

Zielona Chemia podsumowuje dekadę
Zachodniopomorski klaster chemiczny
w listopadzie świętować będzie 10-lecie
istnienia. Na przestrzeni tych 10 lat
liczba członków klastra przekroczyła
150 firm skupionych w Stowarzyszeniu.
W tym czasie organizacja zrealizowała
ponad 16 projektów, w tym
9 międzynarodowych - w ramach
inicjatywy Cornet, 7 Programu
Ramowego oraz inicjatyw COSME
i Bio-Based Industries Komisji
Europejskiej.
Klaster Zielona Chemia jako jedyny w województwie i jako jeden z 16 w Polsce otrzymał tytuł Krajowego Klastra Kluczowego (w pierwszej
edycji tego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju).
- Jesteśmy jako klaster liderem w Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pod względem liczby zrealizowanych projektów łączących
naukę i przemysł – właśnie w ramach międzynarodowej inicjatywy Cornet. Natomiast w ostatnim
Benchmarkingu Klastrów przeprowadzonym przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
nasz klaster uplasował się na jednym z czołowych
miejsc w Polsce - mówi Jacek Drożdżal, prezes
Zielonej Chemii.
Ostatnio klaster skupia się na szerszej pomocy
firmom członkowskim w ekspansji na rynki zagra-
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niczne. W tym celu zorganizował misje gospodarcze na Ukrainę, do Niemiec, Danii, Kolumbii i na
Filipiny, a także wyjazdy do Francji, Szwecji, Rosji
czy Stanów Zjednoczonych. Wzięły w nich udział
łącznie 24 firmy.
- W październiku na Italian Forum of Industrial
Biotechnology and Bioeconomy w Rzymie podczas
prezentacji klastra przedstawiliśmy m.in. możliwości
w zakresie inwestowania i działalności w obszarze
recyklingu naszego regionu. Promowaliśmy też np.
strefę ekonomiczną w Szczecinie oraz innowacyjne
firmy klastra - mówi Jacek Drożdżal.
Jesienią klaster wraz z Zachodniopomorskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach planuje jeszcze wyjazd studyjny dla rolników
i przedsiębiorców do Szwecji w celu odwiedzenia
innowacyjnych gospodarstw stosujących najnowsze technologie. To wydarzenie odbędzie się
w ramach unijnej inicjatywy EIP Agri.
O Zielonej Chemii słychać będzie też za oceanem. Po tegorocznym udziale firm w targach
Fancy Food Show w Nowym Jorku klaster planuje skorzystać z zaproszenia pani konsul Sabiny
Klimek z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, aby
zorganizować kolejną misję biznesową.
Pytany o plany Zielonej Chemii, Jacek Drożdżal odpowiada: - Szykujemy się do drugiej edycji
projektu umiędzynaradawiania krajowych klastrów
kluczowych. Chcemy złożyć kolejny wniosek i pozyskać środki na promocję naszych firm członkowskich
za granicą. Myślę, że w najbliższym okresie bardziej
otworzymy się też na współpracę z Białorusią. Na
pewno już teraz warto zapisać sobie w kalendarzu

Jacek Drożdżal, prezes Klastra Zielona Chemia, i konsul
Sabina Klimek z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
| fot. Materiały Klastra Zielona Chemia

datę 22 marca 2018 r. To wtedy organizujemy już
9. edycję naszego Forum Naukowo-Gospodarczego
Chemika Expo.
Zielona Chemia przygotowuje się również do
otwarcia dwóch oddziałów klastra w innych regionach Polski, aby móc jeszcze lepiej pozyskiwać
projekty regionalne z korzyścią dla firm członkowskich.
mab
październik-listopad 2017
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Reformy, pseudoreformy,
deformy…
Turbulencje w polityce (np. Kim Dzong Un),
turbulencje klimatyczno-pogodowe (np. Harvey, Irma, Jose, Maria…). Przed burzowym,
pełnym nawałnic (np. Rytel) i tragedii (np.
Barcelona) sierpniem, był lipiec: „sądny”, niezwykły, piękny (chociaż na ogół deszczowy)…
Na ulicach tyle Osób, którym nie było i nie jest
wszystko jedno… Ach ten niepokorny Suweren… Każdy z nas jest (tylko? aż?) jedną trzydziestoośmiomilionową częścią Suwerena…
„Siła bezsilnych”?
Wielu z nas wielokrotnie – nie tylko w lipcu,
sierpniu czy wrześniu - zastanawiało się nad
słowami: reforma, reformować, reformator…
Podejdźmy do tego na chłodno, z naukowym
dystansem, przyjmując z definicji, że reformy
były, są i będą potrzebne. Reformy mają swoją
dynamikę i strukturę, treść i formę. Związane
są z korzyściami oraz kosztami, mają swoich
beneficjentów i poszkodowanych, zwycięzców i przegranych.
Reformy czy też po prostu zmiany mogą
być dobre lub złe, mądre lub… mądre inaczej,

prewencyjne lub wymuszone, postępowe,
stabilizujące lub wsteczne, wielkie i małe,
strukturalne, głębokie lub powierzchowne,
pozorne, kosmetyczne… Mogą być wprowadzone w sposób szokowy lub ewolucyjny,
gradualistyczny. Mogą wreszcie być starannie
przemyślane, przedyskutowane, policzone,
mogą być też chaotyczne, „na pokaz”, „zmiany
same dla siebie”…
Bywają reformy udane, „reformy”, pseudoreformy, a nawet tzw. deformy… Kluczową kwestią jest zaufanie do rzeczywistych
intencji reformatorów, ich profesjonalizmu
i wyobraźni. Często zaufanie do autorów jest
mocno ograniczone, niekiedy nawet zerowe.
W czasach niepewności i podwyższonego ryzyka, w erze zawirowań, chaosu,
w świecie niebezpiecznym, kruchym, trudno przewidywalnym, wielu Polaków tęskni
za zdrowym rozsądkiem, za profesjonalizmem, za merytokracją, za kontynuacją,
za ciągłością, za dobrymi, mądrymi zmianami, za prawdziwymi reformami… Nie

Potencjał nie zawsze
zapewnia sukces
Gdy próbujemy przewidzieć wynik meczu
piłkarskiego między drużynami Francji i Luksemburga, to zakładamy, że jedyną niewiadomą jest
liczba goli strzelonych przez ten pierwszy zespół.
Jednak sport, inne zjawiska społeczne oraz gospodarcze charakteryzują się pewną nieprzewidywalnością, która powoduje, że czasami pojawia
się w takim spotkaniu remis (0:0, 3.09.2017). Jest
to pochodna stopnia koncentracji, dyspozycji
fizycznej i psychicznej w danym dniu, a czasami
szczęścia (przypadku) mierzonego liczbą „słupków” lub nieprawidłowych decyzji sędziego.
To samo zjawisko możemy też zaobserwować
w działalności gospodarczej, gdy wyniki danego
przedsiębiorstwa na tle jego konkurentów, posiadających podobny lub nawet wyższy potencjał
mierzony wartością aktywów czy liczbą zatrudnionych, są zdecydowanie korzystniejsze. Teoria ekonomii wskazuje w tym przypadku na wpływ takich
czynników jak motywacja pracowników czy jakość
zarządzania. Mają one charakter subiektywny, co
powoduje, że są trudno mierzalne. Nie jest to jednak zadanie niewykonalne.
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Metody stosowane w statystyce i ekonometrii
pozwalają wyodrębnić tę część badanego zjawiska, na przykład przychody ze sprzedaży lub wydajność pracy, która jest skutkiem działania tego
typu czynników. Najczęściej w tym celu buduje się
model pokazujący zależność efektu produkcji od
poniesionych nakładów lub posiadanych zasobów
majątkowych i ludzkich, określany mianem funkcji
produkcji. O wpływie zjawisk o charakterze subiektywnym na wzrost lub wartość firmy wnioskujemy wówczas w oparciu o różnicę między
efektywnością obserwowaną (np. rzeczywistym
przychodem ze sprzedaży) i efektywnością oczekiwaną, czyli przychodem ze sprzedaży, który powinien być przez nią osiągnięty przy posiadanym
majątku i zatrudnieniu.
Dodatnie i ujemne wartości tej różnicy, jeżeli są znacząco duże, świadczą o gospodarności
lub niegospodarności danego przedsiębiorstwa. Przy czym niegospodarność nie ma tu nic
wspólnego z naruszeniem przepisów kodeksu
karnego lub cywilnego, lecz informuje jedynie
o nieefektywnym wykorzystaniu czynników

Prof. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się
w problematyce finansów
i bankowości. Członek
Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018)

ma problemu „czy”, jest problem „jak”…
Wszystko można uczynić lepiej… Jednym
z blisko czterdziestu haseł, które umieściłem
w książce „Alfabet SF. Między sacrum i profanum” jest UMIAR.
Chodzi w gruncie rzeczy o to, aby się nie
wstydzić… „Wstydzę się, żeśmy spieprzyli ten
świat” - tak w ostatnim wywiadzie mówił niedawno zmarły Janusz Głowacki. Dołączył do
Wojciecha Młynarskiego, Jerzego Vetulaniego, Wiktora Osiatyńskiego, Jacka Polaczka,
Zbigniewa Wodeckiego, Julii Hartwig, Grzegorza Miecugowa, Marii Bartczak...
PS Pewne są tylko zmiany. Zaczyna się kolejny rok akademicki. Podczas niedawnego
krakowskiego Narodowego Kongresu Nauki
wicepremier i minister dr Jarosław Gowin
zaprezentował założenia Ustawy 2.0., czyli
nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa
wyższego. Znowu idzie nowe… Spes ultima
moritur…
Stanisław Flejterski

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia i
rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US
produkcji w porównaniu do posiadanego potencjału.
Badania przeprowadzone dla Bułgarii, Estonii,
Łotwy, Polski i Słowacji, na próbie 8,8 tys. przedsiębiorstw w latach 2007-2014, pozwalają stwierdzić, że we wszystkich krajach występowały firmy,
które były przez te osiem lat co roku gospodarne
albo przez cały badany okres charakteryzowały
się niegospodarnością. Udział takich jednoznacznie ocenianych firm nie przekraczał 1% . Znacznie
większą liczbę takich przedsiębiorstw można było
zaobserwować w poszczególnych latach, a ich
udział osiągał nawet 5%.
W latach kryzysowych widoczna była przewaga udziału firm niegospodarnych, która malała w
kolejnych latach (wyjątkiem były Polska i Słowenia, w których zawsze liczba firm gospodarnych
była wyższa). Warto też zauważyć, że wraz ze
wzrostem wielkości firmy zwiększało się prawdopodobieństwo, że wykazywać ona będzie efekt
gospodarności. Dotyczyło to również podmiotów
prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego.
Jacek Batóg
październik-listopad 2017

Chory system
ochrony zdrowia
Raport sporządzony przez OECD i Komisję Europejską wskazuje, że ochrona zdrowia
w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE
nie prezentuje się zbyt dobrze. Polska znajduje się w grupie państw z najniższymi wydatkami na służbę zdrowia oraz najniższą liczbą
lekarzy na 1000 mieszkańców. Według Komisji
Europejskiej, raport ma być drogowskazem
dla poszczególnych rządów, co należy zmienić
w polityce dotyczącej sektora służby zdrowia.
W raporcie uwzględniono sytuację we wszystkich krajach Unii, państwach kandydujących
oraz Islandii, Szwajcarii oraz Norwegii. Z raportu
wynika, że pomimo coraz dłuższego życia, Europejczycy borykają się z wieloma chorobami.
Przedwczesne zgony najczęściej powodują choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby
układu oddechowego. Do czynników zwiększających ryzyko przedwczesnego zgonu zalicza się
otyłość, palenie papierosów oraz picie alkoholu.
Udział wydatków publicznych na ochronę
zdrowia jako w procentach PKB wynosił w Polsce w 2014 roku 4,51%, podczas gdy np. w Cze-

W nocy z 25 na 26
września zmarła dyrektor, redaktor naczelna TVP3 Szczecin –
Maria Bartczak (56
lat). Maria Bartczak, była
absolwentką Akademii
Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe: z nauk politycznych
i dziennikarstwa, prawa międzynarodowego i zarządzania przedsiębiorstwem.
Z telewizją publiczną związała się w 1990
r.; pracowała m.in. w „Wiadomościach”,
a od 1999 do 2007 r. była korespondentem TVP w Berlinie. Przez następne cztery lata była rzecznikiem Ambasady RP
w Berlinie. Od 22 sierpnia 2011 roku
była dyrektorem oddziału TVP Szczecin.
Bardzo
ceniliśmy
współpracę
z Marią Bartczak przy organizacji
naszego
sztandarowego
projektu – konkursu gospodarczego Perły
Biznesu. Jak co roku powołaliśmy ją
w skład Kapituły Konkursu. Była niezwykle życzliwa i koleżeńska, tryskająca niebanalnym humorem. Poświęcała
mnóstwo osobistego czasu na swoje
obowiązki dziennikarskie i organizacyjne. Będzie jej nam bardzo brakowało.
Andrzej Łuc (lat 39), absolwent
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni

chach 6,26%, Słowenii 6,62%, Chorwacji 6,39%.
W krajach starej Unii zwykle znacznie więcej
– np. w Niemczech 8,70%, we Francji 9,02%,
w Danii 9,16%. W wymienionych krajach wydatki na mieszkańca są więc zdecydowanie
większe niż w Polsce po pierwsze ze względu
na wyższy PKB po drugie zaś z uwagi na wyższy
udział tych wydatków w PKB.
Większość problemów ochrony zdrowia
w Polsce ma swoje źródło w niewystarczającym
dofinansowaniu. Podczas gdy w Luksemburgu
roczne wydatki na ten cel wynoszą ponad 6 tys.
euro na mieszkańca, w Polsce jest to zaledwie
1259 euro. Mniej na ochronę zdrowia wydaje
się tylko w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i na Łotwie. Naiwnością byłoby oczekiwać, że dystans
pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi krajami UE zostanie zniwelowany w ciągu kilku lat.
Aby zwiększyć znacząco wydatki na mieszkańca w Polsce nieuchronne jest zwiększenie
składki zdrowotnej. Po drugie, wzorem krajów
o najwyższych wydatkach na ochronę zdrowia, konieczne jest systematyczne zwiększanie

pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego został
w sierpniu prezesem Zarządu Morskiego Portu
Police. Pod względem przeładowywanej masy
towarowej Port Police jest czwartym portem
w Polsce. Port należy do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„POLICE” SA i użytkowany
jest jako terminal przeładunkowy towarów masowych,
takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak

i kwas siarkowy.

Jerzy Dyrdał (62 lata)
został powołany, z dniem 30
czerwca br. na prezesa spółki Centrum Logistyczne Gryf
w Szczecinie (dawniej - Port
Rybacki Gryf). Wcześniej, w
kwietniu, objął też stanowisko prezesa spółki
Gryf Nieruchomości. W minionych latach był
m.in. zastępcą dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w szczecińskim Zarządzie Budynków

Prof. dr hab Dariusz
Zarzecki, kierownik
Katedry Inwestycji
i Wyceny
Przedsiębiorstw,
szef Programu MBA US,
prezes zarządu spółki
doradczej Zarzecki,
Lasota i Wspólnicy
Sp. z o.o.

dofinansowania z budżetu państwa. Tymczasem
nowy Wieloletni Plan Finansowy na lata 2017
-2020 zakłada nakłady publiczne na ochronę
zdrowia w wysokości 4,7% PKB przez najbliższe
trzy lata, rozmijając się z wcześniej przedstawionym harmonogramem dojścia do 6% PKB. Nie
ulega wątpliwości, że wydatki na zdrowie powinny rosnąć dużo szybciej, a pieniądze wpływające
do NFZ nie powinny być zagrożone przeznaczeniem na inny cel budżetowy.
Wygląda więc na to, że zapowiedzi szybkiego nadganiania dystansu w zakresie wydatków
na ochronę zdrowia mogą się ziścić jedynie
w tej części, która dotyczy wydatków prywatnych. Bardzo wielu ubezpieczonych, będąc
w potrzebie, nie korzysta z publicznej służby zdrowia, lecząc się prywatnie, co wynika
z niedostępności bądź niesatysfakcjonującej
jakości licznych usług zdrowotnych objętych
ubezpieczeniem. Ale taki system jest chory
i niesprawiedliwy, dlatego powinien ulec radykalnej naprawie.
Dariusz Zarzecki

i Lokali Komunalnych. Od ubiegłego
roku zasiada w radzie nadzorczej
spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. Niedawno został odznaczony
medalem „Pro Patria” oraz Złotym
Krzyżem Zasługi.
Mariusz Pietrucin (47 lat), od
3 kwietnia jest dyrektorem oddziału
GBS Banku w Szczecinie. Od ponad 20
lat związany z branżą bankową. Najpierw pracował w stargardzkim oddziale Banku Pekao SA, gdzie zajmował się
sprzedażą i obsługą, w tym największych
klientów depozytowo-kredytowych. Następnie został zastępcą dyrektora stargardzkiego
oddziału Banku BPH,
a potem zastępcą dyrektora 6. Oddziału
Banku BPH w Szczecinie.
W latach 2007-2017 związany był z Bankiem Zachodnim WBK. Kierował jego
1. Oddziałem w Stargardzie, a następnie
19. oddziałem w Szczecinie. W Banku
Zachodnim WBK pracował też na stanowisku starszego doradcy w centrum
bankowości MŚP w Szczecinie. Jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu
Szczecińskiego.
AKA
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Nowoczesna podświetlana wiata do prezentacji większych gabarytowo modeli

Uroczyste otwarcie salonu Van ProCenter

Van ProCenter już w Szczecinie
Nowoczesny salon, stworzony
specjalnie dla linii samochodów
dostawczych, uruchomiła
w Szczecinie firma
Mojsiuk Mercedes-Benz.
To jeden z pierwszych salonów Van ProCenter
w Polsce wybudowany całkowicie od podstaw.
Można tu kupić nowe i używane samochody dostawcze Mercedes-Benz. Na miejscu działa też
serwis.
- Mamy silną gałąź samochodów dostawczych.
Chcemy, by zainteresowani nimi klienci byli obsługiwani na najwyższym poziomie. Żeby mogli wszystko
zobaczyć, dotknąć, wypróbować pod jednym dachem, w komfortowych warunkach - mówi Bogdan
Kruk, szef salonu samochodów dostawczych.
- Mamy tutaj wszystkie modele dostawczych mercedesów.
Nowy salon przy ul. Pomorskiej 88 ma ponad
600 mkw. Klienci mogą tu skorzystać z wielu udogodnień. W specjalnej strefie rozmów siedząc
w wygodnym fotelu, mogą dowolnie konfigurować swoje auto i od razu śledzić na ekranie telewizora, jak wyglądać będzie wybrana przez nich
wersja. Samochody obejrzą także w dobrze oświeMetamorfozę przeszedł również salon samochodów
osobowych Mojsiuk Mercedes-Benz przy ul. Pomorskiej
w Szczecinie. Jego otwarcie w nowym wydaniu zbiegło
się z prezentacją najnowszej edycji klasy S.

tlonym zadaszonym cargoporcie. Mogą dowolnie
zaaranżować wybrany model - np. urządzić w nim
biuro, wybrać auto przystosowane do przewozu
ludzi lub ze specjalistyczną zabudową.
- Bardzo ważne jest dla nas, zadowolenie Klienta, aby mógł w komfortowych warunkach odebrać
nowo zakupione auto - mówi Bogdan Kruk.
Przy zakupie klienci na miejscu skorzystają
z ofert firm ubezpieczeniowych i różnych form finansowania, także Mercedes-Benz Leasing i PKO
Leasing.
Oficjalne otwarcie szczecińskiego Van ProCenter odbyło się 7 września. Było hucznie i z klasą,
a nawet z S klasą (goście mogli zobaczyć tę flagową limuzynę w najnowszej wersji), bo Grupa
Mojsiuk jednocześnie chwaliła się zakończeniem
modernizacji szczecińskiego salonu samochodów
osobowych, który powiększył się i zmienił wygląd.
Jest w nim teraz m.in. VIP room oraz rozbudowana dyskretna strefa wydań za kurtyną.
- Możemy przedstawić zarówno wspaniałą estetykę, jak i niezwykle możliwości techniczne pojazdu,
z czego słynie marka Mercedes-Benz.
Imprezę prowadził Conrado Moreno. Gwiazdą
wieczoru był zespół Enej. A wśród gości byli m.in.
Christoph Stemmer, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans, Kamil Borowy z Mercedes- Benz
Leasing, Agata Madeja z Mercedes-Benz Polska
oraz klienci Mercedes-Benz Mojsiuk.
- Zakończyliśmy w Szczecinie dwie inwestycje:
budowę Van ProCenter oraz modernizację salonu
samochodów osobowych. Zdecydowaliśmy się na
inwestycje właśnie w Szczecinie, gdyż jest to dla nas

Gwiazdą wieczoru otwarcia Van ProCenter była grupa Enej.

bardzo ważne miejsce. Od ponad 15 lat świadczymy
i rozwijamy tu usługi dla mieszkańców miasta i regionu - podkreśla Konrad Kupis.
Początki wywodzącej się z podkoszalińskich
Starych Bielic firmy Mojsiuk sięgają 1979 roku. Prezesem Spółki jest Pan Kazimierz Mojsiuk. Grupa
Mojsiuk to firma rodzinna, którą zarządzają członkowie rodziny: Irena Mojsiuk, Agnieszka Mojsiuk,
Hanna Mojsiuk, Katarzyna Mojsiuk-Hormańska
oraz Łukasz Hormański. Autoryzowaną stacją obsługi marki Mercedes-Benz firma Mojsiuk jest od
1998 roku.
Dzisiaj Grupa Mojsiuk ma w Starych Bielicach
salony sprzedaży Mercedesa, Hondy i Peugeota
oraz Centrum Blacharsko-Lakiernicze.
W Szczecinie przy ul. Pomorskiej 88 znajdą
Państwo salon i serwis Mercedes-Benz, świadczący pełną obsługę dla samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych oraz autobusów. Tutaj
również zlokalizowane jest kompleksowe Centrum Blacharsko-Lakiernicze.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych wszystkich oddziałów zlokalizowanych w Starych Bielicach koło Koszalina, w Szczecinie oraz do serwisu
samochodów ciężarowych w Gorzowie Wlkp.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pomorska 88
70-812 Szczecin
+48 91 480 87 00
mojsiuk.mercedes-benz.pl
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Hotel Dana
w sercu Szczecina
Wyjątkowe wnętrza, nietuzinkowe pokoje, a do tego znakomita kuchnia
i najwyższy poziom obsługi - to wszystko czyni Hotel Dana niezwykłym
miejscem na mapie Szczecina. Doceniają to goście i kontrahenci.
Hotel Dana otworzył swoje podwoje blisko
dwa lata temu. Inwestor, spółka JW Construction Holding SA, w poszanowaniu do przeszłości postanowił zachować historyczną nazwę
„Dana”. W ten sposób nowy hotel odziedziczył
nazwę po mieszczącej się kiedyś w jego budynku, znanej nie tylko w kraju firmie odzieżowej.
Troska o przeszłość jest widoczna także
w wystroju wnętrz.
- Hotel Dana łączy historię z nowoczesnością.
Nasza dekoratorka Aleksandra Abramczyk
wyjątkowo połączyła bryłę starego budynku
z nowymi wnętrzami. Dzięki temu nowoczesny
design łączy się z elementami art deco – mówi
Renata Długaszek, dyrektor Hotelu Dana.

- Ciekawym daniem na każdą porę roku są
również krewetki duszone w winie z chili, kolendrą i pomidorkami koktajlowymi. Jest to danie,
które wraz z fois gras (pasztet z wątróbek kaczych i gęsich – red.) na grzance otworzyło nam
drzwi do słynnego przewodnika kulinarnego
Gault & Millau 2017 – zaznacza dyrektor hotelu.
Restauracja otwarta jest codziennie od
godz. 13 do 23 (kuchnia zamykana jest pół godziny wcześniej).
Jesienią w Hotelu Dana rozpoczyna swoją działalność JW.Club. Ma to być wyjątkowe
miejsce, w którym będą promowane bardzo
szlachetne trunki (głównie wyszukane dobre
whisky, które niełatwo jest odnaleźć w innych

siedmiu pracowników, którzy choć dopiero debiutowali w triathlonie, to wydaje się, że połknęli
tego bakcyla.
W czasie turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open Hotel Dana gościł znakomitych gości ze świata sportu, m.in. tenisistę Mariusza
Fyrstenberga, który na szczecińskich kortach
zorganizował swój benefis.

Nietuzinkowy wystrój doceniają goście.
- Staramy się, żeby nasz hotel był hotelem
butikowym. Chcemy, żeby kojarzono nas z najwyższym poziomem jakości i z wyjątkowymi
wnętrzami, których nie znajdziemy w hotelach
sieciowych – podkreśla dyrektor.

hotelach. JW.Club będzie także miejscem dla
osób, które lubią palić cygara. Otwarty będzie
dla wszystkich chętnych.

światowym poziomie. W hotelu znajduje się
5 sal konferencyjnych, trzy największe mogą
tworzyć jedną salę o powierzchni 300 mkw.
Sprawdza się ona doskonale także jako sala
balowa, w której są organizowane m.in. luksusowe wesela. Do dyspozycji gości jest strefa
relaksu z saunami i salą gimnastyczną.

Stek z jelenia i cygaro w klubie
Dana słynie z dobrej kuchni.
- Nasza kuchnia to połączenie tradycyjnej
kuchni z kuchnią francuską. Dania polskie, ze
schabu czy kaczki, staramy się podawać w bardziej wysublimowany sposób. Co miesiąc też
zmieniamy wkładkę do menu głównego. W ten
sposób można odkryć ciekawe dania, które są
zgodne z aktualnym trendem i sezonowością.
Teraz weszliśmy w okres dziczyzny – mówi dyrektor R. Długaszek.
A to oznacza, że w październikowej „wkładce” znajdziemy znakomity stek... z jelenia.
W lipcu br. szefem kuchni w Hotelu Dana
został Arkadiusz Kanecki.
Hotel Dana od początku promuje polskich
dostawców. Pstrąga sprowadza z Zielenic.
A schab przygotowuje ze świnki złotnickiej.
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Piękne kobiety i znani tenisiści
Z jednej strony Hotel Dana szanuje przeszłość, z drugiej kreuje przyszłość. Hotel coraz śmielej bierze udział we współtworzeniu
wizerunku i nowej historii Szczecina. W tegorocznym kalendarzu imprez znalazło się wiele
ciekawych wydarzeń, które odbyły się właśnie
pod jego adresem. Na początku września br.
do Hotelu Dana zjechały najpiękniejsze kobiety z całego świata. Przyjechały m.in. z Iranu,
Filipin i Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział
w organizowanym po raz pierwszy konkursie
Miss Nature Intercontinental.
- Pomysłodawczynie konkursu, trzy szczecinianki, chcą promować swoje miasto. Chętnie
włączyliśmy się do projektu jako główny sponsor
– wyjaśnia dyrektor R. Długaszek. - W tym roku
gościliśmy także organizatorów szczecińskiego
triathlonu. Wystawiliśmy także do zawodów
swoją ekipę. W barwach Dany wystartowało

Pokoje i sale konferencyjne
Dana jest hotelem czterogwiazdkowym.
W obiekcie znajduje się 100 pokoi, w tym blisko 100-metrowy apartament prezydencki.
Obsługa i wyposażenie jest na najwyższym

Aleja Wyzwolenia 50
71-500 Szczecin
www.hoteldana.pl
październik-listopad 2017
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Ładoga w nowej odsłonie
Legendarny statek i kultowe miejsce
dla wielu szczecinian nie opuści
stolicy Pomorza Zachodniego.
Ładoga wciąż cumuje w mieście,
a do tego kusi dobrą kuchnią i miłą
atmosferą.
Kilkanaście lat temu u stóp Wałów Chrobrego
w Szczecinie przycumował statek wycieczkowy
Ładoga. Na jego pokładzie stworzono oryginalny
kompleks restauracyjno-hotelowy. Szczecinianie
pokochali to miejsce, a statek wtopił się w krajobraz miasta, stając się jego wizytówką. Ostatnie
lata nie były jednak dla Ładogi szczęśliwe. Ale to
już przeszłość. Dziś wiemy, że statek nie odpłynie
ze Szczecina, a jego nowym właścicielom – firmie
rodzinnej – nie brakuje pasji i zamiłowania do morskich klimatów.
- Mój mąż, Grzegorz, od wielu lat związany jest
z branżą morską. Produkuje w Szczecinie łodzie motorowe. Ja z kolei zawsze chciałam prowadzić restaurację nad wodą – mówi Bernadeta Panasiuk.
Realizacja marzeń poszła dalej. Pani Bernadeta
pomaga dziś córce Nikoli oraz zięciowi Damianowi
Lenartowi, którzy zarządzają Ładogą. Statek – restauracja w nowej odsłonie rozpoczęła działalność
w czerwcu br.

Legenda w nowym miejscu
Statek zmienił też lokalizację.
- Kiedyś Ładoga cumowała przy Wałach Chrobrego, teraz znajdujemy się przy bulwarze Gdyńskim na
Łasztowni – mówi Nikola Panasiuk-Lenart, prezes
spółki Marina Travel Ship. - Nowa lokalizacja ma
wiele plusów. Jest tu spokojnie, dzięki czemu gości
hotelowych nie budzi już o świcie tramwaj. Przed
statkiem jest też dużo miejsc parkingowych, a widoki
z pokładu są wprost przepiękne – dodaje.
I rzeczywiście, panorama lewego brzegu
Szczecina z Zamkiem Książąt Pomorskich i staStatek – restauracja w nowej odsłonie rozpoczęła
działalność w czerwcu br.

rówką wygląda imponująca. Wieczorem widoki są
wręcz magiczne.
- Pięknie podświetlony zamek i odbijająca się
w wodzie iluminacja Trasy Zamkowej tworzą niezwykły klimat – przyznaje Andrzej Wójcik, menadżer
kompleksu hotelowo-gastronomicznego m/s Ładoga. - Bulwar Gdyński stał się w ostatnim czasie swoistą
promenadą, którą chętnie odwiedzają szczecinianie.
To dobrze, że legendarny statek cumuje teraz w tym
miejscu, a jego właścicielami są ludzie z pasją – dodaje.

Sznycel na dobry początek
Pasji nie brakuje także w kuchni. W karcie dań,
która obowiązuje na całym statku, znajdziemy
m.in. sznycel wieprzowy z jajkiem podawany z
frytkami, kolorową sałatą i sosem winegret (34 zł).
Obok dań mięsnych są też ryby, sałatki i makarony.
- Zostawiliśmy w karcie również pielmienie ładogowe, które przygotowujemy według tradycyjnej
receptury (27 zł) – mówi Andrzej Wójcik. - Każdy
znajdzie u nas to, na co ma ochotę, nikt nie wyjdzie
od nas głodny. A na przystawkę proponuję śledzika
cherry.
Na deser zaś można się pokusić o lody. Jest
to deser robiony z naturalnych składników i bez
konserwantów. Co ważne, na co zwraca uwagę
Andrzej Wójcik, lody te nie uczulają.
Rozkład pomieszczeń na statku nie został
zmieniony. Na wejściu wita gości Tawerna.
- Tawerna jest doskonałym miejscem dla osób,
które chcą miło w luźnej atmosferze spędzić czas
– opowiada menadżer. - Puszczamy tu muzykę szantową.
Bardziej dystyngowany klimat panuje w restauracji. W jej sercu wisi duży kryształowy żyrandol. Restauracja jest doskonałym miejscem
do prowadzenia spokojnych rozmów. Jeśli zaś
chcemy organizować kameralną imprezę, możemy wynająć salonik z wyjściem na burtę (maksymalnie do 16 osób). Na zamknięte imprezy
nadaje się także znacznie większa sala Saimma
Messa (poniżej Tawerny). - Często organizujemy
w niej imprezy dla młodzieży, choćby „osiemnastki”
- mówi menadżer.

W Policach odbyła się jedna z największych imprez szachowych w Polsce. | fot. Ze zbiorów klubu Śmiały Police

Szachowe święto w Policach
Nikola Panasiuk-Lenart: - Nowa lokalizacja ma wiele
plusów.

Na Mostku Kapitańskim i w Hotelu
Sporo dzieje się także na Mostku Kapitańskim.
Tutaj możemy poczuć morską bryzę i zjeść pizzę
z pieca, która jest robiona na oczach gości.
W chłodniejsze dni możemy schronić się w dużym namiocie, którego boki wykonane z transparentnego materiału nie zasłonią nam widoków
na Szczecin. Mostek Kapitański będzie dostępny
także jesienią i zimą (duże nagrzewnice zapewnią
odpowiednią temperaturę).
Na Ładodze nie brakuje gości hotelowych
z Polski, Niemiec czy Danii.
- Kajuty hotelowe zostały wyremontowane, a ich
standard podniesiony. Zmieniliśmy wystrój. Wszystkie kabiny mają teraz prysznice i bardzo wygodne
łóżka – mówi menadżer.
Do wynajęcia jest 12 pokojów dwuosobowych
(160 zł za dobę) i jeden jednoosobowy (120 zł).
Podwyższony standard ma apartament, którego
dodatkowym atutem jest panoramiczny widok
z bulajów.

Wróżenie z tarota
i kolorowy sylwester
W najbliższym czasie załoga Ładogi zaprasza na
tradycyjne Andrzejki. Będą oczywiście liczne wróżby. A w karty tarota zajrzy najprawdziwsza wróżbitka. Imprezą, która zakończy pierwsze półrocze
statku Ładoga w nowej odsłonie będzie duży,
huczny i kolorowy sylwester. - Będziemy się bawić
na każdej kondygnacji statku. Impreza przewidziana
jest na około 150 osób – mówi Andrzej Wójcik.
W niedziele z kolei organizowane są wieczory
filmowe i koncerty.
- Dobrym duchem Ładogi, naszym gościem honorowym jest pani Anna Neugebauer. Wspólnie
organizujemy przeróżne koncerty, choćby muzyki
żydowskiej, oraz wieczory filmowe, gdzie puszczamy
kultowe filmy ze Szczecinem w tle, na przykład „Wielka ucieczka na Północ” - opowiada menadżer.
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XXXII Międzynarodowy Turniej
Szachowy im. Tadeusza Gniota
(Police, 5-13 lipca 2017 r.) przeszedł
do historii. Przywołał po raz kolejny
pamięć o wybitnym pedagogu
i szachiście szczecińskim, człowieku
powszechnie szanowanym
i niezłomnym w swym posłannictwie.
Tegoroczny Memoriał nie zawiódł oczekiwań
sympatyków. Silna obsada, międzynarodowy
koloryt (reprezentanci 6 państw), a przy tym
wyrównany poziom czołówki stwarzał szansę
dla zawodników nieuchodzących za faworytów.
Szansę tę wykorzystali wybornie, prowadząc odważną grę o podium i wysokie premie o łącznej
wysokości 20 tysięcy złotych.
W turnieju, po 5-letniej przerwie, triumfował
wreszcie polski szachista i to startujący dopiero
z siódmym numerem (lista startowa odzwierciedla aktualną siłę gry mierzoną rankingiem

FIDE) mistrz międzynarodowy Piotr Sabuk
(Kopernik Wrocław). Zwycięstwo w pełni zasłużone, mimo sporej dozy szczęścia („uratował”
dwa trudne remisy). Wyprzedził znanego trenera - mistrza międzynarodowego Aleksandra
Czerwońskiego (Stilon Gorzów). Przy równej
liczbie zdobytych punktów (6,5 z 9 rozegranych
partii) zadecydowała suma rezultatów uzyskanych przez przeciwników. Na podium znalazł się
jeszcze 21-letni mistrz międzynarodowy Tomas
Kraus (Czechy). Ten utalentowany szachista
zdobył 6 pkt., ale miał zdecydowanie większy
apetyt. Na przeszkodzie stanął remis (chyba
„z obowiązku”) ze swoim trenerem arcymistrzem Leonidem Wołoszynem. Zaznaczyć
trzeba, że czescy szachiści do tej pory nie gościli
w Policach.
Z dorobkiem 5,5 pkt. turniej ukończyli faworyci; 4- krotny zwycięzca polickiego memoriału arcymistrz Vadim Szyszkin (Ukraina) zajął 5. miejsce,
silny mistrz międzynarodowy Bjorn Ahlander
(Szwecja) był szósty, faworyt turnieju ( z największym rankingiem - 2510) mistrz międzynarodowy Witali Koziak (Ukraina) musiał zadowolić się

dopiero siódmą lokatą. To spore zaskoczenie,
bowiem zawodnik ten aktualnie z powodzeniem
gra w ekstraklasie francuskiej (obok Niemiec najsilniejsza liga szachowa na świecie). I jeszcze jedna niespodzianka in plus - 5,5 pkt. zdobył także
kolega klubowy zwycięzcy Piotr Goluch. Radość
tym większa, iż tym wynikiem wypełnił normę na
mistrza międzynarodowego.
Jak zawsze w Policach sporo emocji dostarczyły zmagania o nagrody specjalne. Prestiżową
nagrodę dla najlepszego mieszkańca Polic odebrał Tomasz Tokarczyk (Śmiały Police), wyprzedzając mistrza FIDE Roberta Kulę. 10. miejsce
(5 pkt.) i dodatkowo wyróżnienie dla zawodnika
o rankingu poniżej 2300 - to duża satysfakcja,
zwłaszcza że ten utalentowany szachista praktycznie poza Policami nie grywa w silnie obsadzonych turniejach.
Interesująca była również rywalizacja
o nagrodę dla najlepszych nauczycieli. W tej
kategorii triumfował stale progresujący Tygran Dzhuguryan (wysokie 12. miejsce) - na co
dzień profesor z Akademii Morskiej w Szczecinie. Okazał się lepszym m.in. od mistrza FIDE
Wima Maesa (Belgia). Obydwie nagrody ufundował inicjator Memoriału - Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dodajmy jeszcze, że zmagania
w grupie juniorów przyniosły wyróżnienie dla
14- letniego Jakoba Pajekena (Niemcy).
Odnotować ponadto należy już 10. start
w Policach legendy polskich szachów arcymistrza Włodzimierza Schmidta (19-krotny
mistrz Polski w różnych kategoriach), który
w obszernym wywiadzie w „Kurierze Szczecińskim” komplementował organizatorów imprezy,
czyli Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police, który z kolei wdzięczny jest licznym sponsorom, w tym przede wszystkim samorządowi
gminnemu i rodzinie patrona.
Wyrażamy przekonanie, że Police pozostaną szachową stolicą Pomorza Zachodniego,
o czym informować będzie za rok tradycyjnie już
„Świat Biznesu” – patron medialny imprezy.
Masław
Zwycięzca turnieju Piotr Sabuk (po prawej) w pojedynku
z najlepszym szachistą Polit Tomaszem Tokarczykiem.
| fot. Ze zbiorów klubu Śmiały Police
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W każdym z setów Richard Gasquet odrabiał straty,
doprowadzając do zwycięskich tie-breaków.
| fot. m. abKowicz

Jubileusz na piątkę
z plusem!
Zwycięstwem Francuza Richarda Gasqueta zakończyła się jubileuszowa
25. edycja Pekao Szczecin Open. Zawody, choć rozgrywane są od ćwierćwiecza,
niezmiennie przyciągają na trybuny tysiące miłośników tenisa. I nie tylko.
Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po
pierwsze, jest to najpoważniejszy turniej tenisistów w Polsce (zaliczany do cyklu ATP Challenger
Series „Top Level Event”, z pulą nagród 127 tys.
euro). Po drugie, ludzie lubią oglądać ten sport.
Nawet ci, którzy w życiu nie trzymali rakiety w
ręku, potrafią ekscytować się rywalizacją na równi
z pasjonatami. Ponoć jest elegancki. Po trzecie,
bo dopisała pogoda (a przynajmniej w ostatnich
dniach trwania imprezy). Po czwarte, z powodu
licznych atrakcji pozasportowych - z turniejami
znanych artystów, licznymi konkursami, wieczornymi kawiarenkami i świetnymi koncertami włącznie. No i wreszcie po piąte, bo całość to organizacyjny majstersztyk!

Nagrodzony turniej
Pekao Szczecin Open otrzymał nagrodę dla
najlepszego turnieju w cyklu – ATP Challenger
Award 2016. Nagrodę przyznaje się na podstawie
ocen zamieszczonych w szczegółowym raporcie przygotowywanym przez Supervisora ATP,
a także internetowego głosowania tenisistów.
Zdarzyło się to po raz drugi w historii tej imprezy,
a poprzednio miało miejsce w 2002 roku.
- Z dumą odebraliśmy nagrodę w lipcu w
Brunszwiku. Zostaliśmy wyróżnieni spośród 166
imprez podobnej rangi – informował dyrektor
Pekao Szczecin Open, Krzysztof Bobala. - Całość to bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne
i logistyczne, ale też kosztowne. Budżet naszego
turnieju wynosi około miliona euro, co sprawia, że
należymy do największych cyklicznie odbywających się sportowych imprez w kraju. Swoją wysoką
pozycję zawdzięczamy przede wszystkim sponsorom tytularnym – Bankowi Pekao SA i Miastu

Szczecin, którzy są z nami od wielu lat, stanowiąc
o sile imprezy.
Stąd m.in. udział znanych nazwisk, które są
magnesem dla publiczności. Przez szczecińskie
korty zdążyli się w minionych latach przewinąć
tacy tenisiści, jak: Szwajcar Stan Wawrinka, Rosjanin Nikołaj Dawidienko, Chilijczyk Nicolas
Massu, Francuz Florent Serra, Argentyńczyk
Juan Ignacio Chela oraz Hiszpanie Juan Carlos
Ferrero, David Ferrer, Sergi Bruguera, Alex
Corretja. W tym roku gwiazdą był rozstawiony z
jedynką Francuz Richard Gasquet. I nie zawiódł
oczekiwań kibiców.

Poziom godny finału
Decydujący mecz oglądał nadkomplet widzów
na trybunach kortu centralnego im. Bohdana
Tomaszewskiego. Spotkali się w nim dwaj najwyżej rozstawieni – wspomniany Gasquet oraz

Niemiec Florian Mayer. Obaj rozegrali świetny
pojedynek. Było w nim wiele dramaturgii oraz
tenisowego kunsztu. W każdym z setów, mimo
przełamań Mayera, Francuz odrabiał straty, doprowadzając do tie-breaków. W obu zwyciężył,
wygrywając tym samym całe zawody.
– Przeciwko Florianowi zawsze grało mi się ciężko i nie inaczej było także tym razem. Bardzo ważnym momentem spotkania było przełamanie przy
stanie 4:5 w pierwszym secie. Dodało mi to pewności siebie – zaznaczył na pomeczowej konferencji
Gasquet.
Rywalizację deblistów wygrali również najwyżej rozstawieni w drabince Holender Wesley Koolhoff i Nowozelandczyk Artem Sitak. Jak widać,
tegoroczny turniej należał do faworytów…

Benefis i koncerty
Finał gry podwójnej poprzedził benefis poświęcony kończącemu karierę sportową Mariuszowi Fyrstenbergowi. Tenisista z Warszawy
przez wiele lat tworzył czołowy duet świata ze
szczecinianinem Marcinem Matkowskim. Było
trochę wspomnień, łez wzruszenia, ale i dowcipów. Na trybunach, oprócz fanów tenisa, zasiadła
najbliższa rodzina i przyjaciele. Pojawili się też oficjele - prezydent Piotr Krzystek, znany tenisista
Wojciech Fibak czy uczestnicy turnieju artystów.
- Nie wyobrażam sobie innego miejsca na oficjalne zakończenie kariery niż Szczecin. To tu rozpoczęła
się na dobrą sprawę kariera moja i Marcina Matkowskiego. Dostaliśmy szansę od organizatorów w 2001
roku, gdy przyznali nam „dziką kartę”, no i wykorzystaliśmy ją na maksa. Potem jeszcze udało się nam
wygrać ten challenger w 2003 i 2005 roku. To są
niesamowite wspomnienia, do których z chęcią wracam – powiedział Mariusz Fyrstenberg, finalista
wielkoszlemowego US Open.
Wieczorami, tuż po zakończeniu gier, korty nadal tętniły życiem. Efektowne koncerty dali w tym
roku: Hania Rani i Dobrawa Czocher, prezentując
m.in. utwory z repertuaru Republiki w nowych
aranżacjach, duet BAiKA, rockowe brzmienia zapewnił publiczności Rezerwat oraz subtelna Anna
Szarmach. Całość festiwali zamknęli Niki Buzz and
Lamar Chase Project.
Paweł Stężała

Po rozdaniu pucharów. Od lewej: Paweł Gąsiorowski,
dyrektor zarządzający banku Pekao SA, Florian Mayer,
Richard Gasquet i prezydent Piotr Krzystek.
| fot. m. abKowicz
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Zwycięzcy finału World Amateur Golfers Championship reprezentować będą Polskę podczas nieoficjalnych mistrzostw świata w Kuala Lumpur. | fot. Jarosław Gaszyński

Amatorski turniej
na zawodowym poziomie
Finał cyklu turniejów World
Amateur Golfers Championship
za nami. Znamy golfistów, którzy
reprezentować będą Polskę podczas
listopadowych, nieoficjalnych
mistrzostw świata w Kuala Lumpur.
Dwustu trzydziestu dwóch golfistów, dwa
świetnie przygotowane pola, trzy dni zaciętej
rywalizacji. Pod koniec lata na polach golfowych
Binowo Park i Modry Las rozegrany został największy amatorski turniej golfowy w kraju.
Turniejową atmosferę dało się poczuć już
podczas rund treningowych. Stosunkowo wysokie wyniki (nieliczne poniżej Par Netto) mówiły
wprost: wszystkim towarzyszy lekka presja. Powód? Nagrody, prestiż, ranga turnieju. Zwycięzcy
każdej kategorii walczyli m.in. o wyjazd na ogólnoświatowy finał w stolicy Malezji.
Po pierwszym dniu tabela wyników prezentowała raczej rundy powyżej PAR, choć zdarzały się
wyjątki - wśród nich – m.in. runda w wykonaniu
Marcina Dudzińskiego (grupa hcp 6 -10), który
na Modrym Lesie zagrał 68 uderzeń netto, robiąc
przy tym 7 birdie. Taki sam wynik tego dnia uzyskali Ireneusz Kwiatkowski (grupa hcp 21-25)
i Danuta Freiher (grupa hcp 26-36).
Tego samego dnia, trochę na rozluźnienie
po trudnych pierwszych rundach, fantastycznej
golfowej zabawy dostarczył rozgrywany w Binowie Festiwal Konkursów Sponsorskich. Najlepsze putty gwarantowały nagrody rzeczowe

(m.in. premierową wersję puttera marki Odyssey), a około 30-metrowym chipem do dołka Robert Piesik zapewnił sobie wyjazd na Malediwy.
Drugi dzień World Amateur Golfers Championship pokazał, że rywalizują tu najlepsi amatorzy w kraju. Na tablicach pojawiły się minusy,
a uczestnicy zaczęli zdawać sobie sprawę, że
o podium mogą decydować pojedyncze putty.
Świetnie zagrali m.in. reprezentanci Binowo
Park (Jacek Sykulski 67 netto, Włodzimierz
Bryła i Szymon Olszewski po 66 netto), choć
dobra druga runda nie wystarczyła, by stanąć na
podium.
W piątkowy wieczór, już tradycyjnie, na polu
w Binowie odbył się bankiet i Wieczór Sponsorski wraz z ceremonią wręczenia nagród w kategorii Celebrities. Bankiet poprzedził rozegrany
na 18. dołku konkurs Komu Group Nearest
to the Pin przeznaczony dla zwycięzców poszczególnych grup handicapowych klasyfikacji
WAGC Grand Prix, czyli tych, które zgromadziły
najwięcej punktów rankingowych w całym cyklu turniejów eliminacyjnych. Approach ze 100
metrów najlepiej wykonał Marek Więcek i w
jego ręce powędrowała nagroda w postaci wyjazdu na pierwszy, marcowy, turniej eliminacyjny World Amateur Golfers Championship 2018
w Hiszpanii. W kategorii Celebrities zwyciężył
Mariusz Czerkawski, który skutecznie odrobił
stratę trzech uderzeń z pierwszego dnia i jednym
uderzeniem pokonał Klaudiusza Sevkovica. Na
ostatnim miejscu podium stanął Jerzy Dudek.
Ostatni dzień turnieju zweryfikował „cut”,
dopuszczając do ścisłego finału 50 proc. grają-

cych. Najlepszy wynik tego dnia (69 brutto) Rafała Majchrzaka po pierwsze stał się nowym rekordem życiowym, po drugie – zapewnił golfiście
bilet na światowy finał WAGC w Malezji. Zacięta
rywalizacja trwała w grupie hcp 0 – 5, w której do
samego końca o zwycięstwo walczyli Michał Poniż i Filip Płaszczykowski. Ostatecznie jednym
uderzeniem wygrał Filip. W pozostałych grupach awans do reprezentacji Polski wywalczyli:
Wojciech Adamczyk (11-15), Michał Muchajer
(16-20), Przemysław Kretowicz (21-25)
i Agnieszka Sabaj (26-36).
SG

Na polach Binowo Park i Modry Las jak co roku
rywalizowali znane postacie ze świata sportu i ekranu.
Na zdjęciu: Mariusz Czerkawski (zwycięzca w kategorii
Celebrities), Klaudiusz Sevkovic i Jerzy Dudek.
| fot. Jarosław Gaszyński
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Twarze biznesu
Małgorzata Wojtczak, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Waga
Uniwersytet Szczeciński, finanse i bankowość

Moja ulubiona postać

Jan Paweł II

Co cenię u mężczyzny

Optymizm, odpowiedzialność

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

fot. ARCHIWUM

O czym marzę

Dobrą organizację czasu, życzliwość
Wymagam od innych tak samo dużo, jak i od siebie
Kłamstwa, nieterminowości,
braku szacunku do drugiej osoby
Nordic walking, rower, praca w moim ogrodzie
Pięknymi zdjęciami Wałów Chrobrego
zrobionymi podczas Zlotu Żaglowców, którego
partnerem – po raz kolejny – był PKO Bank Polski
O dalekich podróżach

Piotr Tomaszewicz, prezes firmy Tomaszewicz Development
Mój znak zodiaku Baran
Moje uniwersytety Politechnika Szczecińska Wydział
Budownictwa i Architektury
Moja ulubiona postać Moje dzieci: Katarzyna i Łukasz
Co cenię u mężczyzny Odwagę i rzetelność
Co cenię u kobiety Wrażliwość i urok osobisty
Moja największa wada Zbytni pośpiech
Czego najbardziej nie lubię Kłamstwa
Ulubione zajęcie po pracy Tenis, a zimą narty
Czym zachwyciłem się ostatnio Kanionem Antylopy w Arizonie
O czym marzę Nie zdradzam swoich marzeń :)
fot. ARCHIWUM
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