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Ramię w ramię z robotem
Co to jest Przemysł 4.0? Jak bardzo
zmieni się świat pod jego wpływem
i jaką rolę w tym procesie odegra
człowiek? Czy będziemy tylko biernymi
odbiorcami nowoczesnych technologii,
czy też może ich współtwórcami?
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Moim hobby jest radość tworzenia! Bronisław Kubel,

właściciel firmy STr Shipping and Trading o metalizacji mostów, kołnierzach
dla okrętownictwa, hotelu na Podzamczu i zmaganiach z sąsiadami.

8|

Ramię w ramię z robotem Co to jest Przemysł 4.0? Jak zmieni
się świat pod jego wpływem? W dyskusji na temat przemysłu przyszłości
uczestniczą: Jakub Borowczyk, prezes klastra IT, dyrektor zarządzający
firmy infinIT Codelab, Marcin Kaczmarek, prezes zarządu Consileon Polska,
dr inż. Marta Krawczyk, specjalista naukowo-badawczy z firmy Activ Reha
Med, Krzysztof Kiełbasa, dyrektor techniczny w firmie Adamus SA oraz prof.
Krzysztof Pietrusewicz, pełnomocnik rektora ZUT ds. Przemysłu 4.0.
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Po raz piętnasty wybieramy Perły Biznesu 2018
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Koktajl biznesowy W tym numerze skomponowaliśmy koktajl z
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Rozpoczyna się już czternasta edycja konkursu Perły Biznesu.

tematów związanych z transportem i logistyką. Na pierwszy ogień poszła
Konferencja Portów Bałtyckich (Baltic Ports Conference). Jej uczestnicy
reprezentowali 40 portów Morza Bałtyckiego i dziewięć krajów. Odnotowaliśmy
też fakt, że do floty Unity Line dołączyła nowa jednostka o nazwie Copernicus.
Statek kupiła Euroafrica Shipping Lines, a zmodernizowały go szczecińskie
stocznie. Piszemy też o „lotniczym” terminalu DHL Express, który powstaje w
Przecławiu, przy działającej tam hali DHL Parcel – innej spółki z grupy DHL.

Rozdroże czy bezdroże? Felieton Stanisława Flejterskiego.
Co decyduje o wzroście gospodarczym? Felieton Jacka Batóga.
Dziesięć lat minęło... Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Pomarańcze, morze, wakacje… w Operze na
Zamku Jacek Papis, reżyser opery Così fan tutte, która wraca na

scenę Opery na Zamku w Szczecinie 13 i 14 października 2018 roku o
tym, że opera próbuje odpowiedzieć na pytanie czym naprawdę jest
miłość i na czym tak naprawdę opiera się związek między ludźmi.
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Argentyński spokój górą Za nami 26. edycja tenisowego
Pekao Szczecin Open. Wiemy już, że największym wygranym okazał się
Argentyńczyk Guido Andreozzi, mistrz gry pojedynczej i finalista debla.
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Z Binowa do Malezji Dziewiętnasta edycja WAGC za nami!
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Prezesi górą! Marek Michałowski i Jacek Socha zwyciężyli w siódmych
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Chopin ze szczecińskim akcentem Młodzi pianiści z całego
świata rywalizowali we wrześniu w pierwszej historycznej edycji Konkursu
Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. To bezprecedensowe
wydarzenie w skali światowej miało swój szczeciński akcent – fundatorem
jednej z nagród dla laureata konkursu była firma Siemaszko.
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Pierwsza wizyta w Twoim domu

Mistrzostwach Polski Golfowo–Brydżowych, rozgrywanych pod patronatem
zarówno Polskiego Związku Golfa, jak i Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Piąty triumf szachisty z Ukrainy 23. edycja Szachowego
Memoriału im. Tadeusza Gniota w Policach, jednego z najsilniej
obsadzonego turnieju szachowego w Polsce, przeszła do historii.

Nadal radzisz sobie w wielu sprawach i jesteś samodzielny?
Szukasz jednak pomocy i wsparcia na kilka godzin w tygodniu?
Oferujemy pomoc i opiekę w Twoim domu w przystępnych cenach.
Nasz niezawodny personel opiekuńczy pochodzi z Twojej okolicy.
Oferujemy Ci profesjonalną opiekę w Twoim domu.

Chętnie spotkamy się z Państwem w domu lub szpitalu, aby osobiście przedstawić naszą ofertę pomocy i opieki.

Na okładce:
Robot przemysłowy
Fot. ©Sved Oliver - stock.adobe.com

Słodkie miksty w Starej Rzeźni Tegoroczna

Pomagamy przy organizacji sprzętów

· Łóżko ortopedyczne

· rollator

· wózek inwalidzki itd.

Pomoc przy czynnościach codziennych

· wizyty u lekarza · pomoc w obowiązkach domowych · pomoc w robieniu zakupów
· spacery i zajęcia ruchowe

Podstawowa pielęgnacja

siódma edycja Mistrzostw Zachodniopomorskiego Związku Brydża
Sportowego Par Mikstowych Open zgromadziła w ostatnią sobotę
sierpnia, w sali Iluzjon Centrum Kultury Stara Rzeźnia, 26 par.

· pomoc przy fizycznych ograniczeniach · pomoc przy pielęgnacji ciała · opieka i wsparcie w demencji · podawanie żywności · mobilizacja ·

Skorzystaj z pomocy naszego personelu w Szczecinie w pierwszym wolnym terminie

Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiedzieli:
Ewa Kruczkowska-Łysio, dyrektor regionalna ds. detalicznych ING Banku
Śląskiego w Szczecinie i Jacek Drożdżal, prezes zarządu Stowarzyszenia
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia w Szczecinie.

Skontaktuj się z nami, odpowiemy natychmiast

październik-listopad 2018

Kontakt:
0048 91 851 19 35
0048 692 461 703

Adres:
e-mail:
ul. Niedziałkowskiego 18/2
Elżbieta Dylewska
71-403 Szczecin
uslugiopieki@opiekadomowa.szczecin.pl
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Moim hobby jest
radość tworzenia!
Bronisław Kubel, właściciel firmy STr Shipping and Trading o metalizacji mostów, kołnierzach dla okrętownictwa,
hotelu na podzamczu i... „uprzejmym sąsiedzie”.

Bronisław Kubel: Wdrażamy
w naszej firmie już wiele
elementów z Przemysłu 4.0.
Budujemy nową halę, by stare
hale uwolnić i ruszyć w nich
z robotyzacją produkcji.
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Obchodził pan niedawno trzydziestolecie
firmy. Został pan obwołany ambasadorem
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT A jakie były początki pana kariery biznesowej?
Tak, jestem absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. Pracę zawodową rozpocząłem
w stoczni remontowej Gryfia. Najpierw byłem
technologiem remontu maszyn okrętowych,
a następnie – kolejno: kierownikiem biura
technologicznego, kierownikiem izby pomiarów, kierownikiem wydziału maszynowego
oraz szefem produkcji. Na tym etapie zakończyła się moja kariera w Gryfii.
Zjednoczenie Morskich Stoczni Remontowych postanowiło przenieść mnie do Świnoujścia, gdzie objąłem stanowisko dyrektora
ds. produkcji w Morskiej Stoczni Remontowej.
W Świnoujściu pracowałem pięć lat. Ze względów rodzinnych wróciłem do Szczecina i rozpocząłem pracę w państwowej firmie handlu
zagranicznego – zacząłem sprzedawać to, co
wcześniej produkowałem, czyli remonty statków.
W pewnym momencie musiałem znaleźć
sposób na dostawę części do statków z Zachodu. Import był utrudniony, bo w tym czasie brakowało w Polsce dewiz. Trzeba było
coś wymyślić, żeby je znaleźć. Pamiętajmy, że
był to okres, kiedy w naszych stoczniach remontowaliśmy bardzo dużo statków radzieckich. Skontaktowałem się więc z rosyjskimi
armatorami i pokazałem im, ile tracą pieniędzy, kiedy ich statki stoją i czekają na remont
z powodu braku części zamiennych. Zgodzili
się ze mną i zaczęli finansować dostawy części od producentów. Znalazłem dostawcę
– niemiecką firmę spod Hamburga.
I właśnie później ten nasz dostawca zdecydował się założyć firmę w Szczecinie i poprosił
mnie o pomoc. Nie było to łatwe zadanie, ale w
końcu się udało i założyliśmy firmę zagraniczną
w Szczecinie pn. STr Shipping and Trading. To
był rok 1988 r.
Czym zajmowała się firma?
Na początku zajmowaliśmy się zabezpieczeniem antykorozyjnym metodą metalizacji. Pokrywaliśmy duże konstrukcje stalowe
cynkiem lub aluminium. Wykorzystywaliśmy
w tym celu amerykańską technologię: w łuku
elektrycznym topiło się aluminium lub cynk,
który następnie za pomocą strumienia powietrza był osadzany na oczyszczonej powierzchni
stalowej. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie
to, że cena materiałów technologicznych była
za wysoka, na ówczesne realia rynkowe. Dlatego wspólnie z inżynierami zaczęliśmy myśleć,

co zrobić. Udało się nam wyprodukować tańszy materiał i dzięki temu przez lata metalizowaliśmy konstrukcje mostowe, a na naszą
pracę dawaliśmy wieloletnią gwarancję. Odnowiliśmy w ten sposób m.in. most kolejowy
na Odrze.
W 1993 r. wykupił pan inwestora niemieckiego.
Tak się złożyło, gdyż inwestor postanowił
wyjechać z Niemiec i zrezygnować z dalszej
działalności. Kupiłem więc od niego udziały
i stałem się jedynym właścicielem STr. Postanowiłem wówczas rozszerzyć zakres działalności firmy. Jako okrętowca ciągnęło mnie do
statków, dlatego zabraliśmy się za remonty
statków oraz za dostawy części do okrętownictwa.
W 1997 roku dokonaliśmy dużego wyczynu
– przebudowaliśmy prom pasażersko-samochodowy „Vana Tallinn” dla prywatnego inwestora z Estonii. W bardzo krótkim czasie, bo
w ciągu 30 dni wymieniliśmy dwa główne silniki. To był dla nas kluczowy moment.
Mając za sobą to doświadczenie, ruszyliśmy
w świat. Dzięki temu, że w czasach PRL remontowaliśmy w stoczniach statki z Azerbejdżanu
i mieliśmy kontakty z tamtejszymi armatorami, zaczęliśmy remontować statki w Baku.
Jeździły tam nasze nawet 30-osobowe grupy
specjalistów. Do dziś bez zarzutów działają
tam 100-tonowe dźwigi pływające, w których
wymieniliśmy napędy elektryczne na napędy
hydrauliczne. Równocześnie nadal prowadziliśmy zaopatrzenie statków w części dla innych
armatorów.
W 1998 r. kupiliśmy zakład, który produkował kołnierze dla Stoczni Szczecińskiej,
zagrożony upadłością. Nabyliśmy budynek
z gruntem i kontynuowaliśmy produkcję tych
kołnierzy. Zaczęliśmy też produkować różne
wyroby metalowe metodą obróbki skrawaniem dla partnera niemieckiego. Kupiliśmy
obrabiarkę CNC, czyli maszynę sterowaną numerycznie, jednak potrzebowaliśmy maszyn,
które mogły pracować na trzy zmiany. Dlatego
później kupowaliśmy tylko obrabiarki najwyższej jakości. Bardzo dużo się nauczyliśmy od
tego pierwszego zleceniodawcy i nadal z nim
współpracujemy. Rozwinęliśmy też współpracę z innymi firmami, których nazw nie mogę
wymienić, ze względu na podpisane umowy
o poufności.
W międzyczasie zbudowaliśmy siedzibę
firmy oraz hale produkcyjne i magazynowe
w Szczecinie przy ul. Pieszej. Nie działaliśmy
tak, że od razu kupiliśmy sobie nowe domy
i samochody. Woleliśmy inwestować. Przez
dwadzieścia kilka lat jeździliśmy samochodami
październik-listopad 2018

używanymi, a nowe samochody z wyższej półki
zaczęliśmy kupować dopiero od niedawna.
A jak przetrwaliście kryzys gospodarczy
w 2008 r.?
W tym okresie powiedziałem swojemu dyrektorowi od sprzedaży, że powinien ruszyć
za granicę, by szukać nowych kontrahentów.
W ten sposób zdobyliśmy nowych partnerów
i mimo kryzysu rozwijaliśmy się dalej. Rozbudowaliśmy park maszynowy. Musieliśmy też
ułożyć się z bankami, które zażądały spłaty
zobowiązań.Dziś zatrudniamy 150 osób i co
bardzo ważne – mamy w naszym zespole specjalistów wysokiej klasy .
A skąd bierzecie kadry?
Wielu naszych obecnych pracowników to
nasi byli praktykanci. We współpracy ze szkołami organizujemy od wielu lat praktyki uczniowskie. A że zależy nam także na pozyskaniu młodej kadry inżynierskiej, to organizujemy płatne
praktyki dla studentów Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.
Współpraca z uczelnią jest dla nas ważna
także w punktu widzenia tego, że wdrażamy
w naszej firmie już wiele elementów z Przemysłu 4.0. Budujemy nową halę, by stare hale
uwolnić i ruszyć w nich z robotyzacją produkcji. Zaczynamy od stworzenia takiego gniazda
eksperymentalnego. Obecnie budujemy sieć
połączeń maszyn z centrum technologicznym.
Przez odpowiednie powiązanie ludzi, maszyn
i komputerów chcemy zwiększyć produkcję.
Ale działa pan nie tylko w branży metalowej. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że wybudował pan hotel na szczecińskim podzamczu.

To są – jak to nazywam – wypadki przy pracy. Kiedy szukaliśmy miejsca na naszą własną
siedzibę dla firmy, zapisaliśmy się do spółdzielni Podzamcze, która budowała kamienice.
Wpłaciliśmy pieniądze, a oni mieli budować.
Ledwo jednak wykopali fundamenty, a okazało się, że znaleźli tam zabytkowy garnek ze
starymi pieniędzmi. Na teren inwestycji wszedł
konserwator zabytków, a prace stanęły.
W pewnym momencie dowiedziałem się, że
spółdzielnia może zbankrutować. W zamian za
1 mln zł, który zdążyliśmy im już wpłacić, przejęliśmy od Podzamcza nieruchomości na ul. Panieńskiej w Szczecinie: budynek doprowadzony
do poziomu piwnic oraz plac przy ul. Wielkiej Odrzańskiej. Na ul. Panieńskiej chcieliśmy zbudować
ośrodek szkolenia w zakresie energii odnawialnej
z pokojami hotelowymi. Wystąpiliśmy o dotację,
która wydawało się, że znajduje się na dotknięcie ręki, ale jednak jej nie dostaliśmy. Myśleliśmy
więc dalej: co z tym fantem zrobić? Stanęło na
tym, że wybudujemy mały hotel kompaktowy. I
tak się stało. W 2013 roku oddaliśmy do użytku
czterogwiazdkowy hotel Zamek Centrum.
A co się dzieje z nieruchomością między ul. Wielką Odrzańską, Małą Odrzańską
i Opłotkami z widokiem na Odrę?
To kolejna historia. Działka ta również znajduje się na szczecińskim podzamczu, dlatego
wspólnie z konserwatorem zabytków opracowaliśmy plan inwestycji. Przeprowadzone
zostały badania archeologiczne. Zabezpieczyliśmy artefakty. Pierwotnie chciałem zrobić
w tym miejscu 2-poziomowy parking podziemny, ale nie dostaliśmy na to zgody.
Nieruchomość nazwaliśmy Wielka Odrzańska Invest. Naszym zamierzeniem jest przezna-

czenie w tych budynkach przestrzeni piwnic,
parteru oraz I piętra na działalność rekreacyjną i usługową. Na pozostałych kondygnacjach
zaś znajdą się luksusowe apartamenty dla wymagających klientów. Wybudowaliśmy więc
piękne wysokie piwnice, które przykryliśmy
stropem...
...i prace budowlane stanęły.
Mieliśmy pozwolenie na budowę. Zgodę
taką otrzymaliśmy w Urzędzie Miasta Szczecina, ale sąsiad typu „uprzejmy sąsiad” doszedł
do wniosku, że nasz budynek zasłoni mu widok, chociaż wiedział, w jakim miejscu kupował
swój lokal. Na Starym Mieście ma być zabudowa na historycznych fundamentach. Zgodnie
z tym została zaplanowana nasza inwestycja.
Zamiast więc budować, dalej czekamy.
Pana firma jest firmą rodzinną.
Tak. Syn Jarosław jest obecnie prezesem
STr Shipping and Trading, a żona Irena członkiem zarządu.
A jakie jest pana hobby?
Moim hobby jest radość tworzenia. To, co
robię na co dzień, nie jest dla mnie pracą, lecz
misją. Cieszę się, kiedy widzę, że firma się rozwija, nasi pracownicy są zadowoleni z pracy
i dobrze się im wiedzie. W wolnych zaś chwilach, kiedy mamy urlop, jeździmy trochę z żoną
po świecie.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Włodzimierz i Michał Abkowiczowie

fot. M. ABKOWICZ
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Ramię w ramię z robotem
Co to jest Przemysł 4.0? Jak bardzo zmieni się świat pod jego wpływem
i jaką rolę w tym procesie odegra człowiek? Czy będziemy tylko biernymi
odbiorcami nowoczesnych technologii, czy też może ich współtwórcami?
W dyskusji na temat przemysłu przyszłości uczestniczą: Jakub Borowczyk,
prezes klastra IT, dyrektor zarządzający firmy infinIT Codelab, Marcin
Kaczmarek, prezes zarządu Consileon Polska, dr inż. Marta Krawczyk,
specjalista naukowo-badawczy z firmy Activ Reha Med, Krzysztof Kiełbasa,
dyrektor techniczny w firmie Adamus SA oraz prof. Krzysztof Pietrusewicz,
pełnomocnik rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
ds. Przemysłu 4.0. Redakcję reprezentują Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz.
Chcemy dziś porozmawiać o tym, czym tak
naprawdę jest Przemysł 4.0? Czy jest to tylko
nośne hasło marketingowe, czy jednak konkretne zjawisko – czwarta rewolucja przemysłowa?
Krzysztof Pietrusewicz: W 2015 r. Ron
Davies, w raporcie, który został opublikowany
na stronach Parlamentu Europejskiego, zdefiniował Przemysł 4.0, określając go jako cyfryzację dla produktywności, rozwoju i wzrostu.
Pierwotna koncepcja Przemysłu 4.0 zakładała,
że produkcja przemysłowa będzie realizowana
przez inteligentne cyfrowe fabryki, w których
dominować będzie automatyzacja i cyfryzacja.
W uproszczeniu: Przemysł 4.0 to 9 technologii,
w tym automatyka, robotyka i informatyka, które połączone ze sobą sprawiają, że firma może
zwiększyć efektywność, zintegrować procesy
produkcyjne i maszyny przy zastosowaniu złożonych systemów informatycznych.
Jakub Borowczyk: Warto zaznaczyć, że
samo pojęcie Industry 4.0 zostało wymyślone
przez Niemców, a dokładnie przez tamtejsze mi-

Krzysztof Pietrusewicz:
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii przygotowało ustawę,
dzięki której powstanie Fundacja
Platforma Przemysłu Przyszłości.
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nisterstwo edukacji i rozwoju. Nadrzędnym celem Industry 4.0 było zapewnienie konkurencyjności i utrzymania ich gospodarki jako wielkiego
huba produkcyjnego. W gospodarce niemieckiej
udział przemysłu w dochodzie narodowym brutto wynosi dużo, bo aż 22 proc. Jako jedyny kraj
Niemcy były w stanie w okresach ostatnich kryzysów gospodarczych utrzymać taki udział produkcji w PKB. Inne silne kraje europejskie, takie jak
Francja czy Wielka Brytania w ostatnich 15 latach
zanotowały w tym zakresie 5-proc. spadek.
Czy nie jest to europocentryczne spojrzenie. Przecież mamy gospodarkę USA i Daleki
Wschód.
Krzysztof Kiełbasa: Daleki Wschód goni już
Europę i mocno się robotyzuje. Nie wiem nawet,
czy Europa zdąży przed Azją. Czego się obawiam? Dojście do Industry 4.0 jest kosztownym
procesem z punktu widzenia przedsiębiorstw.
To, że Niemcom się udaje, wynika z tego, że już
na starcie, podczas przymiarki do tego procesu
mieli bogaty przemysł. W naszej firmie Adamus
SA produkujemy oprzyrządowanie do produkcji

Jakub Borowczyk: To już jest fakt,
który będzie postępował: ludzie
będą pracowali ramię w ramię
z robotami. Potrzebna jest więc
ewolucja kompetencji.

tabletek i do ich pakowania dla przemysłu farmaceutycznego. Wyliczyliśmy, że przy liczbie
około 70 maszyn, które mamy, proces cyfryzacji maszyn: podpięcia ich do sieci, sterowania
z daleka itd., jest zadaniem do 2030 r. Gdybyśmy
chcieli to zrobić szybciej, czyli tak jak to dyktuje
konkurencja, to powinniśmy to zrobić w 2-3 lata.
W tak krótkim czasie nie da się tego zrobić, jeżeli
nie wymyślimy programu finansowania, w który
włączy się rząd.
Krzysztof Pietrusewicz: Powiem tu o wsparciu rządowym dla Przemysłu 4.0. Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, dzięki której powstanie Fundacja
Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundacja ma
wspierać firmy w zakresie transformacji cyfrowej. Jej deklarowany w ustawie coroczny budżet
sięgnie 20 mln zł.
Jakub Borowczyk: Niemiecka gospodarka
w 2013 r. zdefiniowała Przemysł 4.0 wiedząc dokładnie, co należy zrobić, jakie nakłady ponieść
i jakie platformy finansowania stworzyć. Polska
gospodarka jest dziś dopiero na etapie definiowania celów. Niestety, u nas jest też tak często,
że nawet jeśli są środki, to nie wiemy, na co je wydać. Tymczasem nakłady inwestycyjne naszego
zachodniego sąsiada w obszarze Przemysłu 4.0
wynoszą 7 mld euro.
Krzysztof Pietrusewicz: Doprecyzuję: ok.
20 mln zł, które trafią rokrocznie do Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości, będzie przeznaczone na wsparcie eksperckie oraz pakiet
usług. Celem fundacji nie będzie inwestowanie,
ale doradzanie, pomoc firmom. Wokół Fundacji
powstanie sieć centrów kompetencji – na uczelniach, w parkach technologicznych, w klastrach
w całej Polsce. Z kolei środków na inwestycje, badania i rozwój należy szukać w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój.
Infostrateg to nowy program strategiczny
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - jego
głównym komponentem jest właśnie Przemysł
4.0. Rząd zapowiada również bardzo duże zniżki
i ulgi podatkowe dla firm inwestujących w Przemysł 4.0. Do rynku niemieckiego – niestety – jest
nam bardzo daleko.
Na świecie pojawia się coraz więcej przykładów produkcji w ramach Przemysłu 4.0.
Marcin Kaczmarek: Intensywnie rozwija
się rynek automotive. Już niedługo każdy, kto
będzie chciał kupić samochód, będzie mógł się
przymierzyć do niego w sposób cyfrowy. Miejscem, w którym będziemy wybierać wyposażenie i kolorystykę wnętrza samochodu, będzie
sklep wielkości Żabki, znajdujący się w zasięgu
ręki. To w nim przez okulary VR zajrzymy do
wnętrza naszego samochodu. Volkswagen uruchomił pierwszy tego typu sklep we wrześniu br.
w Hamburgu. Nasza firma brała udział w tym projekcie. To pokazuje, jak bardzo cyfrowa już jest ta
branża. W ten sposób łatwiej będzie dotrzeć do
klienta i personalizować samochody, czyli zamawiać samochody produkowane na miarę.
Dodam w tym miejscu, że od 2005 r. prowadzę polski oddział międzynarodowej grupy
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Consileon. W Szczecinie zajmujemy się doradztwem w zakresie IT i wytwarzaniem oprogramowania. Bardzo mocno pracujemy na rynku niemieckim, ale współpracujemy też ze start-upami
z Doliny Krzemowej.
Świat już niedługo będzie pełny urządzeń,
które same będą się ze sobą komunikować, by
nie tylko podpowiadać nam decyzje, ale także
często podejmować je za nas. Pod tym kątem
w Stanach Zjednoczonych realizowany jest projekt, którego celem jest stworzenie takich protokołów, aby maszyny były etyczne i bezpieczne.
W ten sposób mamy przyjemność pracować ze
Szczecina z ludźmi, którzy tworzą przyszłość.
Przemysł 4.0. wykorzystuje też techniki
przyrostowe. A to jest z kolei specjalność firmy, którą pani reprezentuje.
Marta Krawczyk: Reprezentuję z jednej strony świat nauki, z drugiej zaś szczecińską firmę
Activ Reha Med. Firma ta wykorzystuje techniki przyrostowe, potocznie zwane drukiem 3D,
m.in. przy wytwarzaniu prototypów urządzeń
do rehabilitacji telemedycznej. Zatrudnia szereg
specjalistów z ZUT, wśród których jest inżynier
materiałowy oraz mechanik i to właśnie do ich
zadań należał wybór najlepszych materiałów
oraz metod wytwarzania dla projektowanego
sprzętu, który pomóc ma m.in. w korygowaniu
wad postaw.
Techniki przyrostowe stosuje np. BMW,
który do budowy modelu BMW i8 Roadster
wykorzystał części „wydrukowane” z metalu
w technice SLM (selektywne stapianie wiązką
lasera), zaś w modelu Mini Yours Customized
umożliwia spersonalizowanie wybranych części z wykorzystaniem druku 3D. Audi również
wykorzystuje techniki addytywne do produkcji

części zamiennych na zamówienie. Metody te
mają też coraz powszechniejsze zastosowanie
w przemyśle obuwniczym do wyprofilowania
podeszwy buta pod konkretną stopę. W Ameryce koszykarze zresztą grają już w takich butach.
Krążymy wokół motoryzacji . Powiedzmy
więc o inicjatywie utworzenia w Szczecinie
huba automotive przy współpracy z ZUT.
Jakub Borowczyk: Jeśli jestem przy głosie,
to dodam, że w firmie infinIT Codelab zajmujemy się inżynierią oprogramowania dla różnych
branż. Wcześniej funkcjonowaliśmy w Szczecinie
pod nazwą BrightOne.
Wracając zaś do hubu motoryzacyjnego, to
powiem, że chodzi tu o działania w obszarze wytwarzania oprogramowania i sprzętu dla tego
przemysłu. Z dnia na dzień nie pojawią się samochody, które będą poruszać się bez kierowców
po naszych ulicach. Ale już teraz pojazdy przeobrażają się w swoiste komputery na kółkach
i w coraz większym stopniu wykorzystywane są
w nich elementy sztucznej inteligencji, również
istotne z punktu widzenia dyskutowanego Przemysłu 4.0. Tym właśnie zajmie się szczeciński automotive hub. Dążymy do tego, żeby zbudować
w naszym mieście solidne centrum kompetencji
dla motoryzacyjnego hubu, zrzeszające firmy
oraz jego otoczenie, czyli uczelnie i samorząd
miasta.
Marcin Kaczmarek: Pracując często dla
firm zachodnich bardzo dużo się nauczyliśmy.
Bierzemy udział w projektach, które decydują
o przewagach rynkowych naszych klientów. Teraz moglibyśmy to samo robić dla naszych firm.
Niestety brakuje im kapitału. W klastrze IT mamy
grono firm, które jest nastawione na pracę

Krzysztof Kiełbasa: Dojście do
Industry 4.0 jest kosztownym
procesem z punktu widzenia
przedsiębiorstw. To, że
Niemcom się udaje, wynika
z tego, że już na starcie, podczas
przymiarki do tego procesu
mieli bogaty przemysł.
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Marta Krawczyk: W przyszłości
prym będzie wiodła produkcja
na żądanie, będziemy zamawiać
spersonalizowane produkty,
które zostaną wytworzone
lokalnie w 24 lub 48 godzin.

z lokalnymi klientami. W ten sposób możemy
stać się nośnikiem know-how, które powstaje na
Zachodzie.
Panie Profesorze, mówił pan niedawno na
naszych łamach o tym, że mamy też na ZUT
przykłady projektów Przemysłu 4.0. W branży
opakowaniowej (CBiIMO, zespół prof. Artura Bartkowiaka) dotyczą one inteligentnych
materiałów, które diagnozują stan żywności.
Z kolei w branży maszynowej są one związane z nowymi systemami sterowania oraz ich
funkcji rodem z filmów science fiction (projekt
europejski iLoad, w którym pełnił Pan rolę kierownika Pakietu Pracy, projekt ARControl pod
kierunkiem prof. Mirosława Pajora).
Krzysztof Pietrusewicz: Projekty Firmy HIAB
(przy udziale pracowników naukowych ZUT) dotyczące żurawi przeładunkowych zostały wdrożone w fabrykach firmy w Stargardzie. Jeden
z nich projekt HiVision oparty jest na zastosowaniu gogli do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz do obsługi żurawi leśnych, inny
z kolei produkt Safety Plus z zakresu bezpieczeństwa polega na takim monitorowaniu żurawia, żeby ciężarówka nie mogła ruszyć dopóki
żuraw nie będzie złożony. Kolejny projekt ARControl to między innymi zastosowanie ramienia egzoszkieletu do manipulowania żurawiem
– prezentowaliśmy ten projekt niedawno na
Nocy Naukowców.
Jakie więc wyzwania stoją dziś przed uczelniami i przemysłem?
Krzysztof Pietrusewicz: Dziś musimy wyposażyć studentów w interdyscyplinarne umiejętności. Dziś wykształcenie mechatronika, czy też
automatyka – to za mało. Potrzebny jest inżynier
integrator, czyli ktoś łączący chociażby kilka technologii Przemysłu 4.0. Mechatronik powinien
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Marcin Kaczmarek: Myślę, że
bardzo ciekawym zawodem będzie
tłumaczenie informatyki ludziom,
którzy jej nie znają, a którzy coraz
więcej swojego życia będą musieli
realizować w sposób cyfrowy.

douczyć się informatyki, a dobry informatyk powinien sięgnąć po wiedzę z elektrycznych technologii sterowania.
Powinniśmy wchodzić w partnerstwo uczelni
i przemysłu. Dziś, z pomocą firm, chcemy uczyć
studenta szerszego myślenia. W filmie „Lego
Przygoda” mowa była o różnicy między tym, który składa klocki Lego z instrukcji a Architektem.
Architekt to wg mnie ktoś, kto ma wyobraźnię,
by z rozsypanych klocków coś zbudować – bez
instrukcji. Dziś na rynku nie potrzeba inżynierów,
którzy zrobią coś zgodnie z instrukcją. Teraz chodzi o to, żeby inżynierowie byli, jak ten Architekt,
którzy sięgną do technologii spoza swojej profesji. I to jest wyzwanie.
Jakub Borowczyk: Ważne jest spojrzenie na
aspekt wpływu Przemysłu 4.0 na zatrudnienie
i na potrzebę rozwoju kompetencji. Badania
w Europie i Stanach Zjednoczonych wskazują na to, że około 45 proc. zawodów jest pod
wpływem rozwoju Przemysłu 4.0, a 12 proc. jest
bezpośrednio zagrożonych ze względu na zastąpienie ludzi robotami. To już jest fakt, który
będzie postępował: ludzie będą pracowali ramię
w ramię z robotami. Potrzebna jest więc ewolucja kompetencji. Możemy liczyć również na
wsparcie pracowników przez zastosowanie rozwiązań technologicznych, np. okularów rozszerzonej rzeczywistości czy też urządzeń przenośnych, w które dany pracownik jest wyposażony.
Krzysztof Kiełbasa: Działając w przemyśle
obróbki precyzyjnej nie widzimy żadnych zagrożeń ze strony Przemysłu 4.0. Wręcz przeciwnie.
Dążenie do Przemysłu 4.0 spowoduje, że przestaniemy mieć kłopoty z brakiem siły roboczej.
Przemysł 4.0 podąża za tym, co się dzieje w mentalności ludzi i my się z tego cieszymy. Martwimy
się tylko tym, że możemy odpowiednio szybko

tego nie wdrożyć, gdyż do tego są potrzebni
specjaliści, którzy mają pewne doświadczenie
i zrobili już coś w świecie. Może warto pomyśleć,
by w ramach dostępnych środków uczelni starać
się pozyskiwać wykładowców, którzy już coś na
świecie zrobili i mają doświadczenie.
I na koniec zapytajmy: jak państwa zdaniem
będzie wyglądać przyszłość dzięki Przemysłowi 4.0 – korzyści i zagrożenia.
Marta Krawczyk: Techniki przyrostowe są
przyszłością i wszyscy będą z nich korzystać. Wizja
jest taka, że w domu zaprojektuję sobie np. buty,
ktoś w najbliższej okolicy je wytworzy i na drugi
dzień mi je dostarczy. Szacuje się, że jeżeli nakłady
na techniki przyrostowe będą na obecnym poziomie, to w 2060 roku zrównają się z technikami klasycznymi pod względem poziomu produkcji. Jeśli
zaś nakłady te zostaną zwiększone w ciągu 5 lat o
50 proc., nastąpi to już w roku 2040. W pierwszym
scenariuszu zakłada się, że wartość światowego
handlu spadnie o 25 proc., w drugim zaś o 20. Dziś
sytuacja wygląda tak, że produkujemy na umór,
seryjnie, zakładając, że ktoś sobie coś wybierze i
kupi. W przyszłości prym będzie wiodła produkcja
na żądanie, będziemy zamawiać spersonalizowane produkty, które zostaną wytworzone lokalnie
w 24 lub 48 godzin. Nie trzeba będzie ich ściągać z
drugiego końca świata.
Marcin Kaczmarek: W cyfrowym świecie
maszyny będą wiedziały o nas wszystko albo prawie wszystko. Jestem przekonany, że jesteśmy
ostatnim pokoleniem, które zadaje sobie pytanie, czy tego chcemy. Nasze dzieci tego pytania
już nie zadadzą, bo po prostu oddadzą swoją
prywatność za wygodę. Jak widzę rolę Pomorza Zachodniego i Szczecina w tym wszystkim?
Chciałbym, żebyśmy byli jednym z tych miejsc,
które nie jest tylko setką tysięcy biernych konsumentów. Chciałbym, żebyśmy byli miejscem,
gdzie jest dużo młodych ludzi, którzy tworzą
świat, współkreują przyszłość i świadomie nią
sterują. Myślę, że bardzo ciekawym zawodem
będzie tłumaczenie informatyki ludziom, którzy
jej nie znają, a którzy coraz więcej swojego życia
będą musieli realizować w sposób cyfrowy. Już
dziś przecież starsza pani, która chce wyprzedać
rzeczy ze swojego domu, nie może zrobić tego
praktycznie inaczej, jak przez OLX.pl
Jakub Borowczyk: Amica uruchomiła we
Wronkach magazyn, który jest w pełni zautomatyzowany. To oznacza, że do obsługi tego magazynu nie potrzebujemy już magazynierów, czyli
zawodów niewymagających wysokich kwalifikacji. Potrzebujemy za to specjalistów do obsługi
procesów zautomatyzowanego magazynu, do
zarządzania i serwisowania złożonymi robotami.
Wyobraźmy sobie teraz autonomiczne pojazdy w transporcie wielotonowym. Co wraz
z rozwojem Przemysłu 4.0 stanie się z kierowcami, którzy do tej pory setkami tysięcy tirów
poruszają się po drogach? Ich kwalifikacje będą
musiały się zmienić, bo będą musieli obsługiwać
bardziej złożone systemy, np. trzy tiry naraz.
Będziemy funkcjonować w otoczeniu robotów. Liczę na to, że roboty wyzwolą nasz potencjał, bo będziemy mogli zająć się rzeczami, które
będą wymagały naszego intelektu i twórczości,
a nie wykonywaniem powtarzalnych zadań. Tym
zajmą się przecież roboty.
Dziękujemy za rozmowę.

Po raz piętnasty wybieramy
Perły Biznesu 2018
Rozpoczyna się już piętnasta edycja konkursu Perły Biznesu. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze
2018 i Osobowość Biznesu 2018. 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 2018. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest
ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody
otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja
będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane
osoby, które w 2018 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 lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com; 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 45-5,
tel.: 601 705 299, 601 335 804; w terminie do
31 grudnia 2018 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. kpt.
ż.w. Andrzej Bąk, prorektor Akademii Morskiej
w Szczecinie ds. morskich, zaś wiceprzewodniczą-

cą kapituły została prof. Danuta Zawadzka, prorektor Politechniki Koszalińskiej ds. kształcenia.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz
z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom
nastąpi w trzeciej dekadzie lutego 2018 roku. Podczas gali „Pereł Biznesu” wręczone zostaną także
wyróżnienia dla start-upów „Inspirujący Start”,
przyznawane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz portal gospodarczy szczecinbiznes.pl.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu” jest
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana
przez prezes Barbarę Bartkowiak. Patronat
medialny nad konkursem objęły redakcje TVP 3
Szczecin oraz portalu szczecinbiznes.pl.
Zapraszamy serdecznie naszych Czytelników
do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2018”. red

Laureaci ubiegłorocznej
edycji „Pereł Biznesu”
| fot. ARCHIWUM

Kapituła tegorocznego
konkursu spotkała
się na pierwszym
inauguracyjnym
spotkaniu w Centrum
Kultury Stara Rzeźnia.
| fot. M. SZCZEPKOWSKA

fot. M. ABKOWICZ
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Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju
gospodarczego z wykorzystaniem zewnętrznych
środków finansowych.
Renata Zaremba, wiceprezes ZARR SA – Dla nas jako instytucji niezwykle
ważne jest kierowanie kompleksowego wsparcia do przedsiębiorców z woj.
zachodniopomorskiego. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
przedsiębiorców, tworzymy takie programy i produkty, by każdy znalazł coś dla siebie.
Ważni są dla nas także Ci, którzy dopiero myślą o swojej karierze zawodowej, planują
np. rozpoczęcie własnej działalności albo wprowadzają innowacyjność
w sektorze MŚP. Wiemy, że dotacje unijne będą w coraz większym stopniu ograniczane
kosztem zwrotnych instrumentów finansowych, dlatego chcemy stworzyć możliwość
rozwoju przedsiębiorców przy jak najniższych kosztach operacyjnych, np. zwiększając
ich zdolność kredytową poprzez poręczenia kredytowe.
Na dowód działań skierowanych do przedsiębiorców, pani wiceprezes podała wiele
ciekawych i rzeczowych przykładów, wśród
których jest Zachodniopomorski Fundusz
Rozwoju (ZFR). ZFR to fundusz wydzielony
w ramach ZARR do wdrażania instrumentów
finansowych, który pozwala adaptować ich
parametry do zmieniających się uwarunkowań
zewnętrznych w taki sposób, aby aktywnie
wspierać projekty inwestycyjne, zwiększające
innowacyjne rozwiązania w sektorze MŚP.
W sierpniu br., po przeprowadzonej procedurze przetargowej, ZARR wyłoniła i podpisała umowę z Agencją Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej sp. z o.o. na kwotę 5 mln zł w ramach produktu finansowego „Reporęczenie”.

Poręczenia oferowane przez ARMS stanowią
dodatkowe zabezpieczenie do kredytów bankowych lub umów leasingu, udzielonych na
warunkach rynkowych. Dodatkowo obecnie
trwają prace przygotowawcze do podpisania
kolejnych dwóch umów w ramach produktu
„Reporęczenie”. W najbliższych tygodniach
zostaną podpisane umowy z Funduszem Pomerania Sp. z o.o. na kwotę 30 mln zł i wsparcie 160 przedsiębiorców oraz z POLFUND
Fundusz Poręczeń Kredytowych SA na kwotę
15 mln zł i wsparcie 100 przedsiębiorców.
O ZFR mówi się, że jest dla regionu finansowym perpetuum mobile, ponieważ zwrócone
przez przedsiębiorców pieniądze będą służyły
kolejnym podmiotom.

Marszałek Olgierd Geblewicz i prezes Zarządu
Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Krzysztof Kielec „wyspawali”
porozumienie o rozwijaniu współpracy.
Fabryka Teleyard, Szczecin, 2016 r.

By się rozwijać,
trzeba współpracować
PKB regionu wzrastające szybciej niż średnia krajowa, najdynamiczniej spadające
bezrobocie w Polsce i absolutna krajowa czołówka pod względem aktywności
ekonomicznej mieszkańców. Wskaźniki ekonomiczne potwierdzają metamorfozę
gospodarczą Pomorza Zachodniego. Oczywiście, kluczową rolę
w tym procesie odgrywają środki unijne, ale one same nic nie znaczą bez ludzkiej
przedsiębiorczości czy pracowitości. Dzięki temu gospodarka całego kraju rośnie.
Zachodniopomorskie tempo rozwoju jest jednak wyższe od średniej.
Renata Zaremba podkreśla: – Ważne jest,
by w danej chwili umieć wykorzystać swoje możliwości, dostrzegać zmiany w otoczeniu gospodarczym i reagować na potrzeby przedsiębiorców. Zarząd naszego województwa już 10 lat
temu podjął odważną decyzję o realizacji inicjatyw JEREMIE i JESSICA. Środki te wsparły w naszym regionie już ponad 6,2 tys. przedsiębiorców,
które realizują inwestycje na 2,5 mld zł. Obecnie
środkami zwróconymi przez dotychczasowych
beneficjentów zarządza ZARR. Naszym celem
jest zbudowanie silnej jednostki finansowej w regionie. Na bieżąco monitorujemy zmieniającą się
sytuację rynkową i dzięki współpracy z lokalnymi
instytucjami finansowymi i przedsiębiorcami nasza oferta produktowa jest dopasowana do dynamicznie zmieniających się lokalnych potrzeb.

Dziś, gdy przedsiębiorcy na Pomorzu Zachodnim szukają rąk do pracy lub wolnych magazynów,
trudno uwierzyć, z jakimi problemami borykali się
jeszcze kilka lat temu. Dobrych pomysłów nigdy
nie brakowało. Jednak by móc inwestować potrzebowali pieniędzy, gotowej do wzięcia od zaraz
działki, na której mogliby postawić firmę i sprawnej administracji, która nie przeszkadza i nie mnoży popularnej papierologii.
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przekonuje: – Dobra
diagnoza i poznanie problemów wcale nie oznaczają,
że sukces jest kwestią czasu. Od samego powstania
województwo borykało się z problemami, które były
efektem zmian transformacji ustrojowej. Mieliśmy
najniższą dynamikę PKB w Polsce, byliśmy drugim
województwem z najwyższym bezrobociem. Byliśmy
regionem, z którego się wyjeżdżało w poszukiwaniu
pracy. Ale w roku 2015 staliśmy już na 3. miejscu
najszybciej rozwijających się regionów i przypomina: – Obecnie bezrobocie spada u nas najszybciej
w całej Polsce, a badania aktywności gospodarczej
wskazują, że na koniec ubiegłego roku mieszkańcy
Pomorza Zachodniego najchętniej garnęli się do pracy w całej Polsce.

Solidne fundamenty
Uzbrojenie stref ekonomicznych, w których
w ciągu kilku lat powstało kilka tysięcy miejsc pracy, uruchomienie inicjatywy Jeremie i wsparcie
atrakcyjnymi pożyczkami ponad 5,5 tys. zachodniopomorskich przedsiębiorców, szkolenia dla
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samorządów z obsługi inwestorów, to tylko niektóre z działań zainicjowanych przez samorząd
regionu. Poprzednia perspektywa była ukierunkowana na nadrobienie zapóźnień rozwojowych
i stworzenie fundamentów pod rozwój. Obecna
to już precyzyjne kierunkowanie wsparcia do
najsilniejszych branż napędzających regionalną
gospodarkę, ale i wsparcie obszarów, gdzie przedsiębiorczości brakowało. Taki cel miał autorski projekt tzw. Specjalnej Strefy Włączenia i zachęcenie,
by robić biznes nie tylko w pobliżu Szczecina czy
granicy polsko-niemieckiej. Efektem jest już ponad
20 inwestycji m.in. takich firm jak ABEK w Jankowie pod Drawskiem Pomorskim, gdzie ruszyła produkcja nawilżanych chusteczek czy BUGLO PLACE
ZABAW w Świeszynie.

Nowe instrumenty,
jeszcze większa jakość
Samorząd województwa już od dłuższego
czasu stara się zarządzać wsparciem unijnym z chirurgiczną precyzją, tak by pomoc była kierowana
jak najbliżej mieszkańców i przedsiębiorców. Jako
pierwszy region w Polsce zdecydował się na wydzielenie specjalnych środków dla obszaru metropolitalnego – Szczecina i stowarzyszonych z nim
gmin. Co ciekawe, dobre efekty interwencji skłoniły Brukselę do zalecenia takiego działania reszcie polskich regionów. Wprowadzony przez unię
mechanizm tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objął nie tylko aglomerację

szczecińską, ale i rejon Koszalina, Kołobrzegu oraz
Białogardu. Miasta i gminy znów mogły wskazać,
czego najbardziej potrzebują do rozwoju. Środki skierowano do przedsiębiorców, do wsparcia
szkolnictwa zawodowego. Zachodniopomorskie
zdecydowało się pójść jeszcze dalej i stworzyło
kolejny autorski mechanizm – Kontrakty Samorządowe. To 133,5 mln zł w specjalnej puli dla gmin
i powiatów, które potrafiły się porozumieć i podzielić zadania. Przykład możemy znaleźć chociażby w Goleniowie, który potrzebuje wykwalifikowanych pracowników i postawił na szkolnictwo
zawodowe. Jego gminy ościenne szansy na rozwój
upatrują w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, by
te przyniosły nowe miejsca pracy.
– Kontrakty Samorządowe to inwestycje dokonywane z precyzją skalpela. O tej dokładności nie mogłoby być mowy, gdyby nie szczegółowe rozpoznanie
lokalnych barier rozwojowych i porozumienie, współpraca dla dobra wspólnego. Samorządy wzmacniają
i inwestują w to, co z pewnością przyniesie efekty
– powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pomorze Zachodnie
wyznacza kurs
Spore uznanie dla tego mechanizmu wyraża
raport przygotowany pod kierownictwem prof.
Aleksandra Noworóla, który na zlecenie Ministerstwa Rozwoju analizował skuteczność i efektywność wydawania środków unijnych. Oceniono,
że zachodniopomorska metoda programowania
inwestycji „przynosi potencjalnie trwałe efekty
w sensie samoorganizacji gmin i powiatów w ramach terytoriów o wymiarze subregionalnym”.
Dokument jest rekomendacją dla przygotowywanej przez polski rząd aktualizacji Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2030. Może to tylko
oznaczać, że rząd chce powielać dobre wzorce.
Odpowiedzialny włodarz wie najlepiej, jakiej drogi
potrzebuje biznes i w jakich kierunkach zawodowych powinna być kształcona lokalna młodzież. To
trop, którym od lat podąża Pomorze Zachodnie.
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Laureaci Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta Szczecina

Szczecin promuje najlepsze firmy
Są wizytówką Szczecina, tworzą oraz oferują usługi na wysokim poziomie
– to firmy, które swoją działalność prowadzą na terenie naszego miasta i mogą
być z nim utożsamiane. Poprzez Nagrodę Gospodarczą oraz markę Zrobione
w Szczecinie władze Szczecina doceniają wkład lokalnych przedsiębiorców
w rozwój metropolii i dają sygnał, że Szczecin to miasto, w którym biznes
można prowadzić z sukcesem i być za to docenionym.

Pięciu z Nagrodą Gospodarczą
Laureatów tegorocznej edycji Nagrody
Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła
się na terenie nowej hali tenisowej przy alei
Wojska Polskiego. W ramach tegorocznej edycji wyłoniono pięciu kandydatów: Kongsberg
Maritime Poland sp. z o.o., Coloplast Business
Centre Sp. z o.o., BP Ciroko sp. z o.o., Grupa
CSV sp. z o.o., Adamus SA. Zwycięskie firmy
otrzymały grawerowaną statuetkę oraz udział
w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w przyszłym roku.
– Są firmy w naszym mieście, które działają
tu od lat. Ich historia i sukces, jaki odniosły, są
najlepszą wizytówką Szczecina. Dają przykład,
że w Szczecinie można prowadzić udany biznes
i że warunki do jego rozwoju są dobre – mówi
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Wyróżniamy najlepszych tych, którzy inspirują innych,
tworzą innowacje i budują przy tym przyjazny i
nowoczesny obraz naszego miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.
Wybór laureatów nie może dziwić – to firmy, które mają swoje siedziby i oddziały na
terenie Szczecina. Osiągają wysokie przychody, mają stałą bazę klientów i są chętnie wybierane przez nowych. Poniżej prezentujemy
sylwetki laureatów:
GRUPA CSV rozpoczęła działalność handlową w roku 1991 i od ponad 25 lat upowszechnia technologie lakiernicze na terenie całego
kraju oraz za granicą. Firma od lat zaopatruje
największe serwisy i warsztaty lakiernicze
w całej Polsce. Jej oferta w zakresie produktów jest stale poszerzana o nowe technologie
lakiernicze, np. dla rozwiązań przemysłowych
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czy z zakresu malowania drewna i MDF. Roczne obroty Grupy CSV to ponad 100 000 000 zł.
Firma zatrudnia 350 pracowników i współpracowników w całej Polsce. A z jej usług korzysta
blisko 13 000 zadowolonych klientów.
COLOPLAST BUSINESS CENTER to firma
która działa w Szczecinie od 2009 roku a jej początków można szukać w latach 50. ubiegłego
wieku. Świadczy wsparcie w zakresie finansów,
księgowości, IT, HR, zamówień, patentów,
marketingu. Główna działalność firmy opiera
się na produktach i usługach, które ułatwiają
życie osobom z osobistymi i intymnymi dolegliwościami związanymi z opieką stomijną i urologiczną oraz leczeniem ran i pielęgnacją skóry.

Zatrudnia na całym świecie 11 000 osób. Firma
rekomendowana za stabilny i systematyczny
rozwój w naszym mieście oraz za otwartość na
kontakt z nowymi firmami.
FIRMA ADAMUS SA powstała w 1981 roku,
początkowo specjalizując się w produkcji form
wtryskowych stosowanych w przetwórstwie
tworzyw sztucznych. Dwa lata później rozpoczęto projektowanie i produkcję stempli
oraz matryc do tabletkarek. Firma stopniowo
poszerzyła swoją ofertę dla przemysłu farmaceutycznego o inne części zamienne do tabletkarek i kapsułkarek oraz części formatowych
do linii blistrujących. Firma należy do największych producentów w tej branży na świecie.
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE
CIROKO SP. Z O.O. rozpoczęło działalność
w 1990 roku. Oferta obejmuje budownictwo
ogólne, komunalne, przemysłowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa

Laureaci marki Zrobione
w Szczecinie na uroczystej gali.

Laureaci marki Zrobione w Szczecinie w trakcie wręczenia certyfikatów.

„pod klucz” oraz własne inwestycje deweloperskie – nowe mieszkania, apartamenty
i lokale usługowe w Szczecinie i Świnoujściu.
Firma buduje budynki mieszkalne, biurowe
i usługowe, hale i inne obiekty przemysłowe,
m.in. dla przemysłu spożywczego, oczyszczalnie ścieków, place składowe uzbrojone w tory
kolejowe.
KONGSBERG MARITIME POLAND SP.
Z O.O. to specjalizująca się w usługach oraz
sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informacyjnych. Jeden z
oddziałów norweskiego koncernu Kongsberg
świadczy usługi na całym świecie. W Szczecinie firma projektuje zaawansowane systemy
automatyki okrętowej, jest autoryzowanym
dystrybutorem kompletnych systemów części
zamiennych oraz przetworników, a także czujników produkowanych przez Kongsberg Maritime AS. W szczecińskim biurze zespół inżynierów oprogramowania oraz Shared Services
Center świadczy szeroki zakres usług dla biur
dla Kongsberga na całym świecie.

Zrobione w Szczecinie
Jedną z inicjatyw, które wyróżniają najlepszych przedsiębiorców, jest projekt związany
z przyznawaniem marki Zrobione w Szczecinie.
Głównym założeniem programu jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych,
proinwestycyjnych i innowacyjnych realizowanych na terenie Szczecina. Marka ma charakter honorowy, a przedsiębiorca, któremu
zostanie przyznana marka może brać udział w
programach z zakresu promocji gospodarczej
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
oraz może zamieścić logotyp marki w swoich
materiałach promocyjno-informacyjnych.
październik-listopad 2018

Pierwsza edycja plebiscytu spotkała się
z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Wpłynęło 59 wniosków, z czego
wybranych zostało po 10 laureatów w kategorii przedsiębiorca i usługi.
10 wyróżnionych przedsiębiorców to:
GARO POLSKA SP. Z O.O. za WALLBOX – domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych; COPERNICUS SP. Z O.O. za wstrzykiwacze do samodzielnych iniekcji leków;
CLOCHEE SP. Z O.O. za kosmetyki naturalne
i organiczne CLOCHEE-SIMPLE ORGANIC;
MAŁGORZATA DZIEMBAJ-FOONKA za kolekcję pościeli imitujących naturę – HAYKA;
FOSFAN SA za nawozy ogrodnicze FRUCTUS;
100% SC za stoprorap – wytwórnię muzyczną – hip-hop i muzyka miejska, JULIA STANNY – KRAFTED JULIA STANNY za bajgle
Króla Jana; URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA za naturalne kosmetyki: mydła wegańskie, półkule kąpielowe,
peeling śliwkowy; SUP4NAV SP. Z O.O. za
nawigacyjny system wspomagania decyzji –
NAVDEC; PETERSEN SP. Z O.O. za grę planszową – KUPIEC SZCZECIŃSKI.
W kategorii usługi markę otrzymali: KOBIETOWO.PL SP. Z O.O. za warsztaty, szkolenia i
doradztwo dla kobiet; KONRAD PIETRACHA
BILETY FM. za pośrednictwo sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe w Szczecinie; CSL INTERNATIONALE SPEDITION
SP. Z O.O. za Kubryk Literacki – promowanie
szczecińskich marek, wydawnictw, publikacji
i pamiątek lokalnych artystów,; UNITY LINE
LIMITED SP. Z O.O. za przewozy promowe pomiędzy Polską a Szwecją, obsługę pasażerów,
spedytorów i przewoźników; MAŁGORZATA
WOLFF – HOME BY WOLFF – SZCZECIŃSKA

MANUFAKTURA za prowadzenie sklepu na
bulwarach jako miejsca skupiającego lokalnych
rzemieślników i producentów tworzących wyroby dedykowane miastu; AGRO-EKO-LAND
S.C. za zagospodarowanie terenów zielonych
i doradztwo z zakresu ochrony środowiska
oraz biologizacji obiektów rekreacyjno-sportowych; WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. za
miejskie wycieczki kajakowe – SZCZECIŃSKA
WENECJA; MEDPIPE SP. Z O.O. za projektowanie instalacji gazów medycznych dla
placówek medycznych; PIOTR KOZŁOWSKI
- KOZŁOWSKI – PROJEKT za projektowanie
stalowych obiektów przemysłowych, zrealizowanych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Pn.
i Ameryce Pd.; MIROSŁAW DUDEK – FIRMA
WIELOBRANŻOWA „AMEDA” SZCZECIŃSKA
MANUFAKTURA Z POMYSŁEM „TWÓRCZA
CYTRYNKA” za warsztaty samodzielnego wykonywania słodyczy.
Drugi nabór wniosków w konkursie zakończył się we wrześniu. Tym razem zgłoszenia
napłynęły od ponad 20 podmiotów. Wnioski
są teraz weryfikowane, a kolejnych laureatów
poznamy w październiku tego roku.
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Maciej Borowy, wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej
w Szczecinie, Danuta Misztal, specjalista ds. komunikacji
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej i Michał Lipiński,
dyrektor konkursu Teraz Polska

Niech Odra łączy, a nie dzieli
Północna Izba Gospodarcza działa na rzecz ułatwienia współpracy
zachodniopomorskiego biznesu z firmami z Niemiec.

– Zachęcam do wykorzystania Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie jako platformy
do współpracy z polskimi partnerami. Jesteśmy
otwarci na wspólne przedsięwzięcia realizowane
przy współpracy z IHK Neubrandenburg – deklarował Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby
Gospodarczej podczas Polskiego Dnia Gospodarczego zorganizowanego w Neubrandenburgu.
Celem
spotkania
zorganizowanego
18 września przez izbę przemysłowo-handlową
IHK Neubrandenburg było przybliżenie jej firmom członkowskim rynku polskiego i ułatwienie wzajemnych kontaktów gospodarczych.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci firm,
samorządów i instytucji otoczenia biznesu
Meklemburgii, Szczecina i Koszalina. Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli firm zrzeszonych
w Północnej Izbie Gospodarczej.
Spotkanie otworzyli Torsten Haasch, dyrektor generalny Izby Przemysłowo-Handlowej IHK
Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Stefan Rudolph, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy
i Zdrowia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
oraz prezes Północnej Izby Gospodarczej
w Szczecinie.
– Jako mieszkaniec regionu Dolnej Odry mam
przekonanie, że razem jesteśmy dużo silniejsi niż
osobno. Potrafię sobie wyobrazić wspólne firmy,
czy start-upy zakładane przez Kowalskiego i Müllera mieszkających po dwóch stronach granicy –
mówił Jarosław Tarczyński i zwracał uwagę na
to, że wspólne są też niektóre problemy – np.
brak rąk do pracy, który dotyczy firm w Polsce
i w Niemczech.
W części prezentacyjnej spotkania prof.
Dagmara Jajesniak-Quast, dyrektor Centrum
Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą
opowiedziała firmom zrzeszonym w IHK Neubrandenburg, jak wygląda gospodarka Polski
po 14 latach członkostwa w UE. Perspektywy
i szanse dla niemieckich firm na rynku polskim
omówił Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Warszawie. Koszalin jako lokalizację gospodarczą przedstawił Piotr Huzar, prezes Zarządu
Izby Przemysłowo-Handlowej w Koszalinie.
Doświadczeniami w Polsce podzielili się,
podczas rozmowy prowadzonej przez Tostena Haascha, szefa IHK z Neubrandenburga,
przedsiębiorcy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Norman Escherich, prezes PONTECH
Marina Systeme GmbH z Torgelow, Sebastian
Jacob, dyrektor sprzedaży GreenLife GmbH ze
Schwerina i Manfred Gießler, kierownik zakładu Fliegel Nord Textilservice GmbH & Co KG z
Grimmen.
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Teraz Polska!

Czas na promocję zachodniopomorskich
firm w prestiżowym konkursie
Polski Dzień Gospodarczy w Neubrandenburgu. Na zdjęciu: Piotr Huzar (Izba
Przemysłowo-Handlowa w Koszalinie), Jarosław Tarczyński (Północna Izba
Gospodarcza), Torsten Haasch (IHK Neubrandenburg), Stefan Rudolph (Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Zdrowia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim), Michael Kern (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie

Północna Izba Gospodarcza została partnerem ogólnopolskiego,
prestiżowego konkursu Teraz Polska. Rokrocznie nagradzane są w nim
najlepsze firmy i instytucje z całego kraju, a certyfikat jest jednym z
wyznaczników jakości, prestiżu i tego, jak powinno się dobrze prowadzić
działalność biznesową.

W dyskusji plenarnej zatytułowanej „Poszukujemy pracowników, fachowców i praktykantów!” udział wzięli Heiko Miraß, prezes zarządu
Urzędu Pracy w Greifswaldzie, Arleta Brandt
z firmy Brandt & Jarzab doradztwo personalne
z Mönkebude, Marek Kubik, prezes Agencji
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej i Zbigniew
Stankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu. Dyskusję
moderował Ralf Pfoth, dyrektor Działu Gospodarka i Polityka IHK Neubrandenburg.
Ok. 20 polskich i niemieckich firm wzięło
udział w giełdzie kooperacyjnej zorganizowanej
podczas Polskiego Dnia Gospodarczego. W wydarzeniu udział wzięli też przedstawiciele szkół
zawodowych ze Świnoujścia i Kołobrzegu.
Wrześniowe spotkanie w Neubrandenburgu to niejedyne wydarzenie dotyczące naszych
zachodnich sąsiadów. Izba została również
partnerem Dnia Polsko-Niemieckiego organizowanego przez CSL Internationale Spedition,
MN Legal i Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego. Wydarzenie odbędzie
się 2 października w CKE Stara Rzeźnia w Szczecinie. Trwają też rozmowy na temat wspólnego
wydarzenia gospodarczego organizowanego
we współpracy z partnerami z Brandenburgii.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
jest organizatorem konkursu „Teraz Polska”
już od trzydziestu lat. To jedno z najbardziej
prestiżowych wyróżnień w świecie gospodarki
i biznesu. Co roku wielka gala w Teatrze Narodowym w Warszawie gromadzi elitę świata
biznesu, która oklaskuje laureatów konkursu,
czyli firmy wyróżniające się rozwojem, innowacyjnością oraz podejściem do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Relatywnie mała liczba firm wyróżnionych
dotychczas tym tytułem pochodzi ze Szczecina
i województwa zachodniopomorskiego. Organizatorzy konkursu postanowili to zmienić,
stąd współpraca z Północną Izbą Gospodarczą.
Obecny podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Izby dyrektor konkursu Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz
Polska przyznał, że potencjał jest ogromny,
a teraz czas na pracę nad promocją i świadomością przedsiębiorców: – Laureatami konkursu mogą być małe rodzinne firmy, ale i wielkie
przedsiębiorstwa, których oferta jest dostępna
za granicą. Nie oceniamy firmy przez pryzmat jej
funkcjonowania, skupiamy się na jakości i innowacyjności produktów i usług, analizujemy opi-
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nię klientów. Podstawowym kryterium w konkursie jest ocena dokonywana przez niezależny
panel ekspertów i placówki badawcze. Ta ocena
ma wykazać jakość, kapituła konkursu w drugim
etapie wybiera maksymalnie dwudziestu pięciu
laureatów rocznie – mówi Michał Lipiński.
– Macie na swoim terenie lidera, czyli Zakłady
Chemiczne Police, które trzykrotnie otrzymywały nagrodę. Jest firma Pol-Glass i kilka wyróżnionych gmin. Na 696 laureatów, którzy przez 28
edycji otrzymali wyróżnienia, w województwie
zachodniopomorskim tych nagród było kilkanaście. Wiemy, że potencjał jest zdecydowanie
większy, otwarta pozostaje kwestia dotarcia do
firm i przekonania ich, że warto wziąć udział –
mówi Michał Lipiński.
Laureaci konkursu „Teraz Polska” to nie tylko wielkie korporacje, duże gminy i międzynarodowi giganci. Jak mówił dyrektor konkursu,
ostatnie lata udowadniają, że firmy rodzinne,
innowacyjne działalności oraz sektor MŚP mają
coraz silniejszych reprezentantów i powinni
oni zdecydowanie aktywniej uczestniczyć w
tym konkursie. Rolą Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie będzie promocja konkursu,
wspieranie w procesie rekrutacyjnym oraz za-

chęcanie zachodniopomorskiego świata biznesu do uczestnictwa w projekcie.
– Rekomendujemy firmy do tego konkursu i
będziemy pomagali w merytorycznym przygotowaniu. Jest to zbieżne ze strategią Północnej
Izby Gospodarczej i chętnie będziemy partnerem
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz
Polska. Jest to prestiż i sposób na ekspansję zachodniopomorskich firm na arenę ogólnopolską.
Być może nie wszystkie firmy w siebie wierzą, ale
jesteśmy po to, aby wskazywać dobry kierunek
– mówi Maciej Borowy, wiceprezes Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie.
W konferencji inaugurującej współpracę
między Izbą a Fundacją wzięła udział także
Danuta Misztal, specjalista ds. komunikacji
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, jednego
z laureatów konkursu z lat ubiegłych.
Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz na stronie www.terazpolska.
pl oraz dokładnie opisać produkt, usługę,
technologię produkcji, opinię od klientów
itp. Finał konkursu odbędzie się w 2019 roku,
jego laureaci odbiorą nagrody z rąk kapituły „Teraz Polska”, na której czele stoi prof.
Michał Kleiber.
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Aktywna jesień z Izbą
Kilkaset osób wzięło udział we wrześniowych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach przeznaczonych
dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej. Październik zapowiada się również aktywnie.
3 września br. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbyły się warsztaty „Wizualna Facylitacja”. Przedsiębiorcy, którzy wzięli w nich udział,
dowiedzieli się między innymi, jak w prosty
sposób tworzyć i wykorzystywać wizualne flipcharty, jak pracować z karteczkami i narzędziami
wizualnymi. Jak przekonuje prowadząca warsztaty Weronika Kędzierska, coach, facylitator
i trener, zastosowanie wizualnych elementów
w postaci modeli czy graficznych szablonów ułatwia skupienie uwagi, budowanie dużego obrazu oraz znajdowanie wniosków.
Dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm skupionych w Izbie cieszyło się również
spotkanie zatytułowane „Chiny – nieograniczone możliwości!” Spotkanie poprowadziła
Adrianna Woźniak z firmy Asia IBS zajmującej
się m.in. sourcingiem i obsługą projektów związanych z importem z Chin. Na sali pojawili się
zarówno importerzy, eksporterzy, jak i osoby,
które dopiero myślą o współpracy z azjatyckimi
partnerami. W trakcie spotkania można było poznać chińską kulturę biznesu, poznać możliwości
importu z Chin, zagrożenia i ryzyko inwestycji w
krajach azjatyckich, a także sposoby na ich minimalizację. Adrianna Woźniak zadbała o oprawę
wydarzenia częstując uczestników chińskimi ciasteczkami księżycowymi.
6 września br. w siedzibie Izby odbyły się
warsztaty pt. „Stwórz mapę strategii twojej firmy i znajdź z nami klucz do wzrastania w biznesie” współorganizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Północną Izbę
Gospodarczą. Ich uczestnicy dowiedzieli się, jak
przekształcić swoją firmę w wykonalny, opłacalny i skalowalny biznes.
W siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie
odbyło się międzynarodowe spotkanie projektu
EMMA organizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej oraz Północną Izbę Gospodarczą.

ING zachęca firmy do skorzystania z rozwiązań, dzięki którym mogą mieć więcej
klientów. Oczekiwania klientów mogą przetestować z narzędziem Testuj Pomysł,
a płatności realizować poprzez imoje.

Rozmowa z Ewą Kruczkowską-Łysio, Dyrektor Regionalną ING Banku Śląskiego
w Szczecinie.

Szkolenie na temat wizualnej facylitacji cieszyło się dużym zainteresowaniem firm zrzeszonych w Izbie.

Projekt EMMA dotyczy zwiększenia mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych
międzynarodowych usług żeglugowych. Jest
współfinansowany w ramach transnarodowego
programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego oraz symulatora nawigacji przeładunków
płynnych LNG Akademii Morskiej. Zwieńczeniem
konferencji był rejs statkiem Odra Queen wybraną trasą w celu obserwacji istniejących przeszkód w żegludze śródlądowej, tzw. wąskich gardeł występujących na rzece Odrze.
Północna Izba Gospodarcza wraz z Kancelarią Doradztwa Podatkowego zaprosiły przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie na szkolenie podatków od nieruchomości komercyjnych.

Wśród głównych atrakcji Izbowego Pożegnania Lata z Pogonią Szczecin były zajęcia dla
najmłodszych pod okiem trenerów z Akademii Pogoni Szczecin.
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ING podpowiada firmom
„jak mieć więcej klientów”

Tego, jak znaleźć równowagę pomiędzy
życiem zawodowym a życiem prywatnym, jak
przestać się stresować, jak podnieść swoją efektywność stosując tylko naturalne techniki i metody uczyli eksperci z Elita Collage Vital podczas
warsztatów zatytułowanych „Wprowadź świeżość do życia i biznesu i przywróć swoją naturalną oryginalność”.
We wrześniu nie zabrakło też okazji do integracji. Na boiskach treningowych najsłynniejszego szczecińskiego klubu piłkarskiego odbył się
festyn rodzinny pt. „Izbowe pożegnanie lata z
Pogonią Szczecin”, w którym udział wzięło ok.
300 osób.
Aktualną ofertę szkoleniową Północnej Izby
Gospodarczej skierowaną do zrzeszonych w niej
firm można śledzić na stronie Izba.info oraz na
stronie Izby na Facebooku: facebook.com/Izba.
Szczecin.

W spotkaniu „Chiny – nieograniczone możliwości!” udział wzięli członkowie Izby,
którzy już współpracują z partnerami z Azji, jak i ci, którzy dopiero planują
dalekowschodnie biznesy.
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Produkty dla firm, które promujecie
w najnowszej kampanii, nie do końca kojarzą
się z bankiem…
Tak, jednak rzeczywistość przedsiębiorcy
jest bardzo złożona i dotyczy wielu różnych
aspektów, nie tylko finansowych. W ING od lat
rozwijamy produkty i usługi dla firm, wychodząc poza standardową ofertę bankową.
Patrzymy na proces powstawania firmy całościowo od momentu rodzenia się pomysłu
poprzez codzienne potrzeby, takie jak wystawianie faktur, przelewy itd., aż po atrakcyjne
finansowanie, żeby firma mogła wyskalować
swój biznes. Szukamy rozwiązań, dzięki którym
firmy będą mogły szybciej się rozwijać. Podpowiadamy firmom, co zrobić, aby mieć więcej
klientów od samego początku. Pokazujemy
rozwiązania, dzięki którym mogą lepiej wpisać
się w ich potrzeby i dowiedzieć się, czego firmy
oczekują.
W najnowszej kampanii promujemy 3 rozwiązania, które w naszej opinii powinny zwiększyć liczbę klientów w każdej firmie. Terminal
płatniczy, żeby stworzyć możliwość klientom
płacić, jak chcą, a także Testuj Pomysł oraz imoje.
Powiedzmy coś więcej o tych rozwiązaniach. Testuj Pomysł, imoje – o co w tym
chodzi?
Testuj Pomysł to wyjątkowe narzędzie,
które daje możliwość uzyskania odpowiedzi
na pytania: czy pomysł na biznes trafi w gusta
przyszłych klientów, czy kupiliby produkt i skorzystali z usługi. Jest profesjonalnym badaniem
rynkowym na wybranej próbie respondentów,
dobranych pod względem płci, wieku, a nawet
regionu. Duże firmy mają zespoły badawcze,
małe często polegają na optymistycznej ocenie
swoich pomysłów przez znajomych i rodzinę.
Testuj pomysł zapewnia obiektywną ocenę niezaangażowanych osób. I to za 0 złotych.
imoje to z kolei pierwsze w Polsce płatności
online dla sklepów internetowych oferowane
przez bank. Dzięki projektowi imoje klienci
mogą szybko i wygodnie zrealizować płatność
za zakupy online. imoje oferuje wszystkie najpopularniejsze metody płatności: BLIK, karty
płatnicze, przelewy natychmiastowe oraz nowość na polskim rynku – opcję „kup teraz, zapłać później”, dzięki której klienci sklepu mogą
zapłacić nawet 21 dni po zakupie bez rejestracji i wypełniania dokumentów. Co ważne, sklep
internetowy otrzymuje od razu pełną kwotę

zakupu. Korzystając z opcji „zapłać później”
klienci kończą zakupy jednym kliknięciem, co
jest szczególnie wygodnym rozwiązaniem na
smartfonach.
Udostępniamy również klientom mobilny
terminal płatniczy, którym firmy mogą przyjmować płatności tam, gdzie chcą ich klienci.
Bank gwarantuje, że pieniądze z transakcji bezgotówkowej znajdą się na koncie firmy do godziny 10.00 następnego dnia, co w mniejszych
firmach ma duże znaczenie dla płynności.
A jakie inne usługi kierujecie dla firm?
Przedsiębiorczym osobom dajemy narzędzia niezbędne do prowadzenia firmy. Oferujemy nowoczesne konto ułatwiające zarządzanie finansami, a wraz z nim łatwe przelewy,
aplikację mobilną, terminale płatnicze, dostęp
do produktów kredytowych czy księgowość
online. Nasz kierunek jest taki, żeby klient w
swoim banku miał wszystko to, czego potrzebuje w prowadzeniu biznesu.
Brzmi obiecująco! Dziękuje za rozmowę
Dziękuję i zachęcam do kontaktu z ING.

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
70-200 Szczecin
infolinia 801 222 222
www.ingbank.pl
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CUD w Schwedt
pomaga przedsiębiorcom
Wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, konsultacje, doradztwo w działalności gospodarczej na terenie
Euroregionu Pomerania − to tylko część usług, jakie oferuje działające już od ponad 20 lat Centrum Usługowo-Doradcze
(CUD) Euroregionu Pomerania w Schwedt. Jego pracownicy, dr Przemysław Jackowski oraz Martin Hanf, oferują swoją
pomoc zarówno instytucjom, małym i średnim przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom oraz osobom prywatnym.

CUD w Schwedt należy do trangranicznej sieci Centrów Usługowo-Doradczych, która wspierana jest z europejskiego programu Interreg
VA. Jej biura znajdują się w polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania. Łącznie jest
to 10 lokalizacji. W Polsce w 6 miastach: Szczecinie, Koszalinie, Dębnie, Myśliborzu, Karlinie
i Świnoujściu. Po niemieckiej stronie natomiast
z przedstawicielami sieci CUD można spotkać
się w Schwedt nad Odrą, Neubrandenburgu,
Greifswaldzie i Strasbergu.
Celem działalności sieci jest wspólny, transgraniczny i pozbawiony barier rozwój w takich
dziedzinach, jak: infrastruktura, gospodarka,
kultura i sprawy społeczne. CUD promuje Euroregion Pomerania jako lokalizację biznesową
oraz zachęca do „euroregionalnego” myślenia.
– Zależy nam na tym, aby współpraca polsko-niemiecka, w szczególności na obszarze Euroregionu Pomerania, rozwijała się jak najlepiej.
Należy przełamać bariery biurokratyczne i mentalne, co niestety nie jest zawsze łatwe – wyjaśnia
dr Przemysław Jackowski.
CUD w Schwedt działa od roku 1997. Oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje oraz
wsparcie w działalności transgranicznej przez
nawiązywanie kontaktów z partnerami gospodarczymi i instytucjami na miejscu. Najczęściej
interesanci poszukują informacji dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej i branżowych uwarunkowań w kraju sąsiada. Organizowane są również wydarzenia gospodarcze
w formie spotkań przedsiębiorców, wyjazdów
studyjnych i szkoleń, mające za zadanie zapoznanie ze specyfiką gospodarczą danej lokalizacji lub branży. Ważnym tematem jest innowacyjność i wdrażanie nowych technologii. Z
pomocy mogą skorzystać również organizacje
pozarządowe szukające partnerów do działań
transgranicznych. Poza tym wiele osób pyta o
tematy związane z edukacją młodzieży, kulturą
i sprawami społecznymi. Od września 2015 r.
pracownicy CUD w Schwedt otrzymali ponad
700 zapytań ze strony przedsiębiorstw, pracowników administracji i osób prywatnych.
– Dzięki istnieniu całej sieci biur CUD jesteśmy
w stanie zaoferować szersze i bardziej skuteczne
wsparcie, a w razie potrzeby odpowiednio pokierować do wybranej lokalizacji. Pracownicy biur
władają zarówno językiem polskim, jak i niemieckim, co nie tylko podkreśla naszą transgraniczność, ale jest po prostu niezbędnym warunkiem
naszej działalności – dodaje Martin Hanf.
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CUD w Schwedt regularnie współpracuje
z niemieckimi instytucjami wspierającymi
przedsiębiorczość: Investor Center Uckermark (ICU GmbH), WITO Barnim oraz z odpowiedzialnymi za Brandenburgię Wschodnią i
mieszczącymi się we Frankfurcie nad Odrą organizacjami branżowymi: Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK) i Izbą Rzemieślniczą (HWK).
Pracownicy CUD w Schwedt aktywnie
uczestniczą w wielu wydarzeniach polsko-niemieckich: targach, spotkaniach, seminariach, forach, podróżach studyjnych. W tym
roku można ich było spotkać m.in. na targach
budowlanych Bud-Gryf&Home w Szczecinie
(16-18 marca 2018 r.), gdzie doradzali w rozmowach B2B.
– Udział w wydarzeniach to nie tylko możliwość zaprezentowania się, ale także szansa
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w tematyce
ekonomiczno-prawnej, dlatego bardzo zachęcam Państwa do udziału w nich – dodaje dr
Jackowski.
Warto wspomnieć przy tej okazji o polsko-niemieckim portalu, którego zadaniem
jest kojarzenie przedsiębiorców z Polski
i Niemiec na terenie Euroregionu Pomerania:
www.suche-biete-boerse.de. W bazie zarejestrowanych jest już ponad 650 firm.
– Platforma umożliwia umieszczanie ofert
i zapytań, stąd też jest to odpowiedni instrument pomocny przy poszukiwaniu partnera biznesowego, pozyskiwaniu wykwalifikowanych
pracowników i odpowiednich specjalistów, czy
też znalezieniu miejsca pracy bądź stażu. Rejestracja na platformie jest darmowa – zapewnia
Jackowski.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania
dotyczące działalności transgranicznej istnie-

Dr Przemysław Jackowski i Martin Hanf oferują
swoją pomoc zarówno instytucjom, małym i średnim
przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom
oraz osobom prywatnym.

je możliwość spotkania w położonym zaledwie
50 km od Szczecina Schwedt. Na konsultacje
w biurze w Schwedt można umówić się osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

CUD w Schwedt nad Odrą
Berliner Str. 52e, pok. 319
16303 Schwedt (Oder)
Tel.: +48 3332 538925
Fax: +48 3332 538929
sbc.barnim.uckermark@pomerania.net
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Patriotyzm konsumencki
to nie tylko zakupy

Terminal śródlądowy CCIC

– wielka inwestycyjna szansa
dla Pomorza Zachodniego
– Powstanie intermodalnego
terminala śródlądowego w Szczecinie
zdecydowanie otworzy nowe
możliwości i ułatwi transport towarów
w stronę Niemiec i Skandynawii. Będzie
on bazować na transporcie kolejowym.
Inwestycja jest warta ponad 80
milionów złotych i będzie to jedna
z najważniejszych inwestycji w branży
przeładunkowo-logistycznej jaka może
mieć miejsce w naszym regionie – mówi
Przemysław Hołowacz, prezes CCIC
Intermodal Depo Dunikowo.
Firma CSL Internationale Spedition planuje w
Dunikowie powołać do życia Terminal Intermodalny CCIC, który będzie wspierać logistycznie
w przeładunkach kontenerów i naczep intermodalnych magazyny znajdujące się w okolicznych
strefach ekonomicznych. Klientów na pewno nie
zabraknie, branża e-commerce bardzo się rozwija, a całe zadanie może być motorem napędowym rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Nawet 130 tysięcy TEU rocznie – taki może
być przeładunek w terminalu suchym CCIC
w Dunikowie. Inicjatywa firmy CSL Internationale Spedition i partnerów została bardzo pozytywnie przyjęta przez rynek oraz wsparta przez
władze samorządowe. Według ekspertów
z branży morskiej i logistycznej dalszy rozwój
regionu możliwy jest tylko wtedy, gdy przeładunek morski zostanie uzupełniony możliwością
transportowania kontenerów drogą kolejową.
Zadanie jest ambitne, ale inwestorzy wierzą
w sukces, bo potencjał rynkowy jest ogromny:
– Zainteresowanie magazynami wysokiego składowania w ostatnich latach wzrosło kilkakrotnie, swoje centra mają tu potentaci jak Zalando,
Amazon czy inne firmy, do których będziemy kie-
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rować swoją ofertę. Nasz region jest dobrą bazą
na składowanie towarów i przesyłanie ich dalej,
to kwestia otwarcia i bliskości do Niemiec, ale i do
Skandynawii. Upatrujemy w tym szansy dla naszej
inwestycji – mówi Przemysław Hołowacz.
Głównymi łańcuchami dostaw będą kontenery z największych europejskich portów,
stamtąd kontenery trafiać będą do Dunikowa,
a następnie mogą być składowane w magazynach
ulokowanych w strefie ekonomicznej. Towary
przeładowane w suchym terminalu w Dunikowie
trafiać mają przede wszystkim do wschodniej Europy, ale i do Skandynawii oraz do Polski.
– Będzie to jeden z najnowocześniejszych terminali w całym kraju. Myślę, że pod kątem wielkości
będzie absolutnie w czołówce. To zadanie wpisuje
się w strategię CSL. Będzie wspierać pracę agencji
celnej, spedycji, będzie wyznaczone miejsce do weryfikowania przesyłek. Chcemy połączyć terminal
z usługami magazynowania, więc ta inwestycja
na pewno pomoże w rozwoju całej firmy – dodaje
Przemysław Hołowacz.
Za inwestycją w Dunikowie przemawiają
liczby – położenie przy linii kolejowej, kilometr
dystansu do autostrady A6, zaledwie 15 kilometrów do portu w Szczecinie oraz tylko 160
kilometrów do Berlina. Analiza popytu wypadła
bardzo pozytywnie.
– Jest to pierwsza inicjatywa tego typu, która
mówi o konkretnej lokalizacji, konkretnych pieniądzach i kliencie, który będzie korzystać. Zidentyfikowano potoki ładunkowe, które mogłyby zostać
obsłużone. To jest projekt wielowymiarowy; wykonałem analizę na potrzeby Studium Wykonalności,
taka identyfikacja popytu została pozytywnie zakończona. Powiedziałbym nawet, że nie ma innego
wyjścia dla naszego regionu, ta inwestycja jest po
prostu potrzebna – mówi dr Bogusz Wiśnicki,
pracownik naukowy Akademii Morskiej w Szczecinie, konsultant projektu CCIC.
Według eksperta, pociągi kierowane powinny być do poszczególnych odbiorców. Nie ma
obecnie miejsca, które byłoby w stanie obsłużyć

dalekobieżne połączenia. CCIC przyjmował będzie ładunki jako hub, czyli miejsce, gdzie zmienią środki transportu i będą przekierowywane w
innym kierunku.
– Będzie to miejsce, które odciąży porty morskie, a ruch samochodowy zostanie zastąpiony
przez ruch kolejowy dalekobieżny. Tak powinna wyglądać przyszłość logistyki w tym miejscu – dodaje
Bogusz Wiśnicki.
Inicjatywa prezes CSL Internationale Spedition
Laury Hołowacz i partnerów spotkała się z dużym
wsparciem samorządu terytorialnego. W pozyskiwaniu inwestorów wspiera firmę CSL Urząd Marszałkowski, a także Urząd Miasta Szczecin.
– To niezwykle ważna inwestycja dla Szczecina
i całego regionu, bo mówimy przecież o jednym
z większych projektów magazynowo-logistycznych
od wielu lat. To otwiera przed nami nowe możliwości i ułatwi nam pozyskanie poważnych inwestorów, potentatów w branży – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, inwestycja będzie gotowa w III kwartale 2020 roku.

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 14 | 70-655 Szczecin
tel. +48 91 822 84 00
csl.eu
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Ostatnimi czasy pojęcie patriotyzmu konsumenckiego stało się ważnym
czynnikiem wpływającym na nasze wybory. Coraz więcej osób przekonuje się,
że nabywając dobra wytworzone w Polsce, wspiera lokalną przedsiębiorczość,
przyczyniając się do rozwoju kraju, miasta, które zamieszkują i swojego
otoczenia.
Codzienne decyzje zakupowe podejmujemy o wiele bardziej świadomie niż jeszcze 10
lat temu. O wiele częściej niż przed dziesięciu
laty wybieramy też polską jakość oraz tradycję.
Mamy świadomość, że w ten sposób wspieramy rodzimą gospodarkę, a przede wszystkim
dajemy i utrzymujemy miejsca pracy. Koncepcja patriotyzmu konsumenckiego wpisuje się
jednak w większą ideę patriotyzmu gospodarczego, który obejmuje swoim znaczeniem
więcej niż tylko wybór „naszych” produktów
i usług…
Patriotyzm gospodarczy oznacza przede
wszystkim podejmowanie dobrych dla państwa i jego obywateli decyzji zarówno na szczeblu centralnym, jak i w wymiarze lokalnym
przez samorządy, instytucje finansowe oraz
przedsiębiorstwa, których podstawowym celem jest oczywiście polepszanie naszego życia.
Banki spółdzielcze od lat spełniają tę właśnie
funkcję, wspierając małe i większe biznesy, a
także obywateli. Nic w tym dziwnego, przecież już sama nazwa wskazuje, że „bank spółdzielczy” jest spółdzielnią utworzoną przez
członków danej społeczności, ich własnością.
To oni wpłacili swe udziały finansowe, tworząc
kapitał początkowy pozwalający prowadzić
działalność bankową i wspierać inicjatywy lokalnych środowisk. Podczas gdy celem banków
komercyjnych jest maksymalizacja zysku, zyski
wypracowane przez banki spółdzielcze są jedynie środkiem do realizacji celów mocno związanych z miejscem działalności. A zatem bank
spółdzielczy to nie tylko bank z polskim kapitałem…, to również instytucja powołana do pełnienia społecznej misji, którą chce realizować.
Pod tym względem GBS Bank również jest
wzorem dla lokalnego biznesu jako sponsor
lokalnych klubów piłkarskich, miejscowych
Akademii Futbolu czy żużlowców. Dał się niejednokrotnie poznać w roli instytucji wspierającej miejscowe stowarzyszenia, organizacje, szkolnictwo i instytucje kultury oraz jako
sponsor miejskich imprez cyklicznych. Przede
wszystkim jednak GBS Bank to ważny inwe-

stor pomagający w modernizacji szpitali, gospodarstw rolnych, fabryk i wielu innych podmiotów o kluczowym znaczeniu dla lokalnych
społeczności.
Misja banku, oprócz udzielania korzystnych
pożyczek przedsiębiorcom i finansowania
miejscowych przedsięwzięć, skupia się również na organizacji i wsparciu działań o charakterze edukacyjnym. Przykładem tego rodzaju praktyk są wykłady i prelekcje dotyczące
bankowości oraz bezpieczeństwa cyfrowego
prowadzone w szkołach regionu. Dzięki nim
już uczniowie szkół podstawowych i średnich
wchodzą w świat bankowości, który w przyszłości nie będzie dla nich żadną tajemnicą.
Cieszymy się zatem z mody na patriotyzm
konsumencki i patriotyzm gospodarczy, która
przynosi zarówno Polsce, jak i poszczególnym
miastom same korzyści. Zachęcamy przy tym
do zmiany banku na ten z polskim kapitałem
i lokalnymi misjami do wykonania. Warto to
zrobić i dołączyć do grona znajomych!

GBS Bank
Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 31
tel./fax 91 48 41 720
szczecin@gbsbank.pl

GBS Bank
Oddział w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 2 f
tel./fax 91 57 82 442
stargard@gbsbank.pl

GBS Bank Centrala
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
tel. 95 746 04 00
e-mail: bank@gbsbank.pl
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Naukowy i inżynierski
konglomerat nad Bałtykiem
Tegoroczną międzynarodową
konferencję MMAR (Metody i Modele
w Automatyce i Robotyce) 2018
poprzedziło smutne wydarzenie.
W przededniu konferencji odbył się
pogrzeb prof. Romana Kaszyńskiego,
wybitnego naukowca i nauczyciela
akademickiego, jednego z twórców
i jednocześnie spiritus movens
światowego spotkania robotyków
i automatyków w Międzyzdrojach.
Prof. Zbigniew Emirsajłow, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
MMAR i równocześnie kierownik Katedry Sterowania i Pomiarów Wydziału Elektrycznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w swym wystąpieniu w pierwszym
dniu konferencji podkreślił znaczącą rolę, jaką
odegrał przedwcześnie zmarły profesor przy
organizacji ponad dwudziestu edycji konferencji.

Automatycy i robotycy
w Międzyzdrojach
Tegoroczna konferencja zorganizowana
została po raz 23. przez Wydział Elektryczny
ZUT pod auspicjami Komitetu Automatyki
i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Sponsorami MMAR tak jak i dotąd były dwie wiodące
sekcje światowego stowarzyszenia naukowo-technicznego IEEE (Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników).
– Zainteresowanie konferencją jest wciąż
duże – wyjaśnia prof. Emirsajłow. – Zgłoszono 218 referatów, z czego zakwalifikowaliśmy
do prezentacji 175. Główne referaty plenarne
nawiązywały do aktualnych zagadnień, jakimi
zajmuje się światowa nauka. Prof. Zdzisław Kowalczuk z Politechniki Gdańskiej mówił o modelowaniu pracy mózgu na potrzeby robotów, Wystąpienie prof. Stevana Dubljevica z University of
Alberta z Kanady poświęcone było sterowaniu
tzw. układami o parametrach rozłożonych, gdzie
polem zastosowań są procesy cieplne i falowe,
zaś trzeci referat, który wygłosił prof. Guido de
Croon z Delft University of Technology z Holandii
dotyczył małych robotów latających.

Delfly – holenderska
„mucha” z Delft
Z prof. de Croonem rozmawiamy w obecności mgr Diany Olejnik z katedry kierowanej
przez prof. Emirsajłowa, która wygrała międzynarodowy konkurs i robi doktorat na uczelni w
Delft z zakresu robotów inspirowanych żywymi organizmami.
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Dr hab. inż. Jerzy Pejaś (z prawej)
oraz dr inż. Mirosław Łazoryszczak:
– Problem bezrobocia po ukończeniu studiów na naszym
wydziale praktycznie nie występuje.

Guido de Croon tak wyjaśnia istotę autonomicznego lotu robota machającego skrzydłami, co stało się tematem plenarnych rozważań naukowych: – W dzieciństwie bawiliśmy
się zabawkowymi helikopterami, sterowanymi
za pomocą pilota. Teraz już nie będzie potrzebna
osoba do sterowania robotem i one będą mogły
latać bez naszej ingerencji. Inspirują nas latające stworzenia, takie jak ptaki czy też ważki.
Postawiliśmy sobie trudne zadanie odtworzenia,
możliwie jak najwierniej, lotu ważki wraz ze specyficznym trzepotaniem skrzydłami, który nie do
końca opisany jest nawet przez biologów.

Student na rynku informatyka
Dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dziekan, oraz dr inż. Mirosław Łazoryszczak,
prodziekan ds. kształcenia Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego o rynku informatyka, nowym programie
nauczania i współpracy z otoczeniem biznesowym.

Jak powiązać ciało z umysłem
Gdy zadajemy profesorowi pytanie o praktyczne zastosowanie jego prac badawczych,
odpowiada:
– Autonomiczne roboty latające to również
fajna zabawka (śmiech). Ale tak na serio, to możemy je zastosować w przypadku poszukiwań
osób zaginionych, gdzie robot latający może
robić zwiad nad danym terenem poszukiwań.
Wykorzystywane one mogą być w szklarniach do
kontrolowania, czy rośliny nie są zjadane przez
owady. Z kolei w dużych magazynach, takie latające roboty z zainstalowanymi kamerami można
wykorzystać do sprawdzania stanów magazynowych.
Latające roboty z uczelni holenderskiej są
bardzo małe i przez to bezpieczne dla otoczenia. Jeden z takich robotów nazywa się Delfly
i waży 20 gramów przy długości 28 centymetrów. W przypadku tak malej platformy autonomiczność jest trudniejsza do osiągnięcia niż
w samochodach samojezdnych. Badacze z Holandii muszą tu stosować możliwie najprostsze
metody przetwarzania informacji w zminiaturyzowanych układach elektronicznych.
Naukowcy z holenderskiego Delft badają również relacje między ciałem a umysłem.
Prof. de Croon omawia to na przykładzie muchy: – Gdy mucha rusza głową, to obraz otoczenia widziany przez muchę rusza się i trzęsie.
Mózg w takiej sytuacji musi ciężko pracować nad
rozpoznaniem przestrzeni. W przypadku latającej „muchy” Delfly tak ją skonstruowaliśmy, by
w momencie skręcania utrzymywał się stabilny
obraz.

Nad Batyk przyjeżdża
światowa czołówka
Wśród uczestników konferencji odnajdujemy prof. Stefana Domka, prorektora ZUT ds.
organizacji i rozwoju uczelni, długoletniego dyrektora Instytutu Automatyki Przemysłowej, pomysłodawcę wraz z prof. Romanem Kaszyńskim
konferencji. Tak wspomina początki MMAR: –
Rzuciliśmy się na głęboką wodę i zorganizowaliśmy
konferencję już od pierwszej edycji na wysokim,
naukowym poziomie. Wystarczyło trochę zapału,
szczęścia i sporo pracy. Aby wystartować od razu

Zainteresowanie konferencją MMAR jest wciąż duże.
Od lewej: prof. Stefan Domek, mgr Diana Olejnik,
prof. Guido de Croon i prof. Zbigniew Emirsajłow

z poziomu międzynarodowego, wykorzystaliśmy
osobiste kontakty m.in. prof. Emirsajłowa oraz
prof. Krzysztofa Kozłowskiego z Politechniki Poznańskiej. Żadna konferencja w Polsce nam nie dorównuje. Od początku na konferencje przyjeżdżali
czołowi automatycy i robotycy ze świata.
Automatyka jest nauką interdyscyplinarną
na styku elektrotechniki i mechaniki. Jest dziś
wszechobecna. Zajmuje się modelowaniem
i sterowaniem systemami, czyli zarządzaniem
z zastosowaniem różnych opisów rzeczywistości jak np. w biologii. Dziś np. terapie nowotworowe są opracowywane przez zespoły
lekarzy wraz z automatykami.
– Teoria sterowania, która opisuje zjawiska,
to jest jedna część – tłumaczy prof. Domek.
– Realizacja to jest druga część. I tu pojawia się
ścisły związek automatyki z informatyką. Teoria
opisuje a informatyka musi to wdrożyć. Do tego
dochodzi jeszcze mikromechanika i elektronika.
To jest nie tylko naukowy, ale i inżynierski konglomerat i dlatego w Międzyzdrojach pojawili się
zarówno teoretycy, jak i praktycy wdrożeniowcy,
twórcy półtechnicznych rozwiązań.
październik-listopad 2018

Czym dziś jest Wydział Informatyki?
Jerzy Pejaś: Jest nowoczesnym wydziałem,
na którym prowadzone są prace naukowe leżące
w głównym nurcie zainteresowań współczesnej
informatyki oraz kształceni są absolwenci bardzo
pożądani i oczekiwani na rynku pracy. Na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych trzech stopni
mamy ponad 1500 studentów. Na wydziale pracuje stu nauczycieli akademickich kształcących
studentów oraz prowadzących badania naukowe
m.in. w obszarze sztucznej inteligencji, widzenia
maszynowego, cyberbezpieczeństwa.
A ilu absolwentów znajduje po studiach pracę.
Mirosław Łazoryszczak: Warto raczej spytać
nie o to, ilu absolwentów znajduje pracę, lecz
o to, ilu studentów pracuje już w trakcie studiów.
W związku z dynamicznym rozwojem branży IT,
nasz kierunek studiów cieszy się dużą popularnością i problem bezrobocia po ukończeniu studiów
praktycznie nie występuje.
Czy to dobrze, że studenci podejmują pracę
w trakcie nauki?
J.P.: Kiedyś studenci podejmowali pracę na
ostatnich latach studiów, a dziś są tacy, którzy zaczynają pracę już na drugim semestrze. W efekcie
coraz więcej studentów nie tylko nie godzi studiów z pracą, ale co gorsza składa prace dyplomowe z dużym opóźnieniem i nie kończy studiów
w terminie.
Nie chcemy z tym walczyć , ale zależy nam jednak na tym, aby jak najwięcej studentów kontynuowało naukę na studiach II stopnia i studiach doktoranckich. Dziś na studia II stopnia idzie zaledwie
około 20 proc. absolwentów studiów I stopnia.
Tytuł magistra nikomu dziś nie imponuje...
M.Ł.: …zwłaszcza w branży informatycznej.
Wydział musi mieć jednak dopływ kadr. I dlatego
tak ważna jest dla nas liczba studentów na stopniu
II, gdyż chodzi nam o to, by absolwenci II stopnia
podejmowali pracę na wydziale jako asystenci oraz
kontynuowali naukę na studiach doktoranckich.

Czy wasi absolwenci często podejmują pracę
za granicą?
J.P. Nie mamy pełnej informacji na ten temat,
ale z pewnością nie jest to już tak masowe zjawisko jak jeszcze jakiś czas temu. Praca za granicą staje się mniej atrakcyjna. Zarobki informatyków na
lokalnym rynku nie są małe, a do tego absolwenci
mają spory wybór ofert pracy. Obecnie w Polsce
mamy rynek informatyka.
Dorobiliście się jako wydział solidnej marki.
Wasi absolwenci tworzą i kierują znanymi nie
tylko w regionie firmami.
J.P.: Naszymi absolwentami są np. Paweł Fornalski, właściciel firmy IAI, który dla nas i wielu
studentów jest wzorcowym przykładem świetnej
kariery informatyka oraz Jerzy Pieścikowski, właściciel firmy Gryftec. Naszych absolwentów można spotkać na odpowiedzialnych stanowiskach
m.in. w firmie giełdowej Asseco, Sagrze, Autocompie, Tieto, Mobice, home.pl, czy też GlobalLogic.
Wiele osób pracowało u nas na wydziale i przeszło do biznesu w ramach transferu do przemysłu.
Na przykład naszym pracownikiem naukowym był
Andrzej Wojdała prezes Avid Technology, firmy
zajmującej się wirtualizacją studiów telewizyjnych,
Roman Haberek znaczący współwłaściciel firmy
Autocomp Management.
Przygotowujecie dobre kadry, a co z tej
współpracy z otoczeniem biznesowym ma wydział ?
J.P.: Utrzymujemy stały kontakt z firmami IT
z rynku zachodniopomorskiego. Wiele spraw,
w tym zmiany w treściach programowych nauczania staramy się uzgadniać z firmami, a pracownicy tych firm prowadzą u nas zajęcia praktyczne.
Organizujemy profilowane studia podyplomowe
pod potrzeby firm.
M.Ł.: Uruchomiliśmy studia podyplomowe dotyczące programowania z elementami systemów
wbudowanych. Jest to konkretna odpowiedź na
potrzeby rynku, przygotowana we współpracy

z kilkoma lokalnymi firmami. Wyjaśnię tu, że systemy wbudowane, to systemy komputerowe, ściśle
powiązane z konkretnym urządzeniem, jak np.
komputer pokładowy samochodu.
Ale to niejedyne pożytki ze współpracy
z biznesem.
J.P.: Najciekawiej rozwija się nasza współpraca z firmami GlobalLogic oraz infinIT Condelab,
z którymi zawarliśmy bardziej skonkretyzowane
umowy. Pierwsza z nich stanie się sponsorem laboratorium dydaktycznego wraz z wyposażeniem
o nazwie Globallogic Automotive Lab.
Laboratorium ruszy jeszcze w tym roku kalendarzowym. Z kolei firma infinIT Condelab, we
współpracy z niemiecką grupą P3, czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych dla motoryzacji, stworzy centrum kompetencyjne Szczecin Automotive Hub. Centrum to powstanie w ramach
trójprzymierza miasto – uczelnia – firmy.
Zmodernizowaliście wasz podstawowy kierunek studiów – informatykę.
J.P.: Od tego roku akademickiego wprowadziliśmy całkiem nowy program kształcenia. Chcemy
by ten program odpowiadał oczekiwaniom rynku.
Program jest tak ustawiony, że na tym kierunku
mamy 180 godzin przedmiotu, który dotyczy praktycznych projektów inżynierskich realizowanych
przy wsparciu pracowników z firm IT.
M.Ł.: Istotną cechą nowego programu jest to,
że zmniejszyliśmy rozdrobnienie przedmiotów.
Postawiliśmy na szersze pojęciowo przedmioty
o większym wymiarze godzinowym. Liczba tych
przedmiotów się zmniejszyła i przez to program
będzie bardziej przejrzysty dla studentów.
Wprowadziliśmy trzy specjalności: inżynieria
komputerowa, inżynieria oprogramowania i inżynieria systemów informacyjnych. Specjalności
te obejmują cały obszar informatyki i pokrywają
jednocześnie potrzeby otoczenia zewnętrznego.
J.P.: Chodzi o to, by absolwenci dobrze czuli
się w branży IT. Chcemy też zmienić kształcenie
II stopnia. Mamy duże zainteresowanie ze strony branży automotive, czyli branży związanej
z programowaniem samochodów. Dlatego zamierzamy uruchomić studia II stopnia o specjalizacji
dotyczącej tego obszaru wiedzy i praktyki.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
wi.zut.edu.pl
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Kaskady
w centrum miasta
Z jedenastego piętra widok będzie zapewne niepowtarzalny, ale niżej
zapowiada się równie atrakcyjnie – kaskadowo, słonecznie, przytulnie,
z klasą. Najnowsza inwestycja firmy „Siemaszko” przy ul. Księżnej Salomei
sprawia imponujące wrażenie. To unikalna propozycja na szczecińskim rynku
mieszkaniowym. Budowa właśnie rusza.
Budynek powstaje u zbiegu ulic Gontyny,
Księżnej Salomei i Mjra Wł. Raginisa. W samym centrum miasta, wśród wysokiej zieleni,
w oddaleniu nie tylko od głównej arterii, ale
też innych budynków. Mimo imponujących
rozmiarów zabudowy, przestrzeń nie zatraci
kameralnego charakteru.
– To miejsce jest idealnie położone – uważa
Beata Nowak, dyrektor sprzedaży „Siemaszko”.
– Usytuowanie na skarpie gwarantuje przepiękne widoki z wyższych kondygnacji, a lokalizacja
w centrum miasta jest niezaprzeczalnym atutem:
łatwy dostęp do niezbędnej infrastruktury i atrakcji miejskich, świetna komunikacja i planowane
nowe miejskie inwestycje rekreacyjne w pobliżu.

W bliskim sąsiedztwie jest m.in. centrum
handlowe, hala targowa, centrum zabaw dla
dzieci, sklepy, szkoły i planowany rozległy aquapark, a także jeden z piękniejszych parków
Szczecina – park Żeromskiego. W pobliżu przystanki tramwajowe i autobusowe. Deweloper
zadbał też o wygodę zmotoryzowanych mieszkańców, projektując kilka wjazdów na osiedle,
dzięki czemu zapewniona będzie duża przepustowość i płynność ruchu.
Budynek ma interesującą formę – liczba
kondygnacji jest zróżnicowana: od 6 do 11.
Dzięki kaskadowemu układowi możliwe było
atrakcyjne zaprojektowanie tarasów – wszystkie są nasłonecznione, jasne i ciepłe.

Karol Żygadło, koordynator Akademii Lidera CSL
i Katarzyna Dujanowicz planują już drugą edycję
programu rozwojowego dla CSL Internationale Spedition

– To duży atut – podkreśla Beata Nowak.
– Mieszkania położone najwyżej są dwupoziomowe z przestronnymi tarasami i przepięknym widokiem na Odrę. Wszystkie lokale mają balkony,
a mieszkania na parterze dodatkowo naprawdę
duże ogrody. Powierzchnia mieszkań od 26 do
150 m kw. Jak zawsze zapewniamy naszym
klientom możliwość własnej aranżacji wnętrz.
Elewacja budynku będzie jasna z grafitowymi elementami. Parter wyłożony ciemnymi kaflami, w lokalach użytkowych stolarka okienna
w kolorze grafitu.
Dla wszystkich mieszkańców zapewnione
będą miejsca postojowe w dwupoziomowej
hali garażowej. Tam też zaprojektowano komórki lokatorskie. Deweloper zadba o zagospodarowanie przestrzeni w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
(tam, gdzie różnice wysokości są duże, przy
schodach zamontowane będą specjalne platformy). Zaplanowano też plac zabaw dla dzieci
i młodzieży, siłownię terenową i miejsca relaksu wśród zieleni.
Pozwolenie na budowę już jest. Prace ruszają na dniach. Inwestycja będzie realizowana
w dwóch etapach. Pierwsze lokale mają być
gotowe do użytku w 2020 r. W sumie przy ul.
Księżnej Salomei powstanie ponad 300 mieszkań.
Jest to jedna z ośmiu realizowanych obecnie przez firmę „Siemaszko” inwestycji mieszkaniowych na terenie Szczecina, wśród nich
nagrodzone prestiżowymi tytułami „Jakość
Roku” osiedla Nowe Forty, Pod Gwiazdami
i Rezydencja Pogodno. „Siemaszko” jest laureatem najwyższych branżowych wyróżnień,
m.in. „Platynowego Orła Polskiego Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom,
które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz
stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym, godła „Lider Polskiego Budownictwa” i „Firma Budowlana Roku”.
Prezes firmy Lesław Siemaszko został uhonorowany statuetką „Perły Biznesu” w kategorii
Osobowość Biznesu 2017.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A, Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Tak wprowadza się
zmiany, które robią
różnicę
Bezprecedensowy projekt szkoleniowy prowadzi CSL Internationale Spedition
we współpracy z firmą Szkolenia dla biznesu Katarzyny Dujanowicz.
Ta kompleksowa współpraca może być wzorem dla odważnych organizacji, które
chcą w długiej perspektywie zmienić sposób funkcjonowania
i wyprzedzić konkurencję o dwie długości.
CSL zatrudnia blisko 60 osób i jest regionalnym
liderem branży TSL. W skład firmy wchodzi dział
spedycji morskiej, dział spedycji lądowej, agencja
celna i od niedawna centrum kultury Stara Rzeźnia.
W kwietniu tego roku firma obchodziła 20. jubileusz istnienia. Ostatnio zarząd postanowił wejść na
wyższy poziom i zdecydowanie wyprzedzić konkurencję dzięki wdrożeniu wielu rewolucyjnych usług
i zaawansowanej informatyzacji. Tak powstał program CSL World obejmujący ponad 20 projektów.
Jak wprowadzić tak ambitny plan dotykający niemal
wszystkich sfer działalności firmy? Niezbędne okazało się trwałe zaangażowanie całego zespołu. Pomóc
w tym miała pomoc firmy Katarzyny Dujanowicz.
Tak powstał projekt Akademia Lidera CSL skierowany nie tylko do zarządu i osób na stanowiskach kierowniczych, ale do wszystkich pracowników firmy.
Projekt na dobre ruszył wiosną i trwał przez
całe lato. Zajęcia prowadzone przez Katarzynę Dujanowicz i Juliję Słaby odbywały się popołudniami,
a czasami w weekendy. Łącznie wzięło w nich udział
dwie trzecie zespołu firmy.
– W indywidualnie opracowanym planie znalazły
się zarówno warsztaty grupowe jak i sesje indywidualne dla tych, którzy ich potrzebowali – mówi Katarzyna Dujanowicz. – Podczas warsztatów dotykaliśmy
bieżących sytuacji z życia firmy i konfrontowaliśmy z
praktyką. Postawiliśmy na świadomość tego, co dany
pracownik może wnieść do firmy, jakie są jego mocne,
a jakie słabe strony.

Szkolenia dotyczyły m.in. poprawy komunikacji, współpracy w zespole, świadomości siebie i jej
wpływu na realizację celów. Bo jak realizować cele
firmy, jeśli zespół nie nauczy się dogadywać i nie
zyska świadomości, że gra do jednej bramki?
Menedżerowie uczyli się w jaki sposób zarządzać, wspierać, motywować i angażować swoich
ludzi. Trenerzy rozwijali ich umiejętności coachingowe.
Pierwszy etap Akademii Lidera CSL niedawno
się zakończył. Trwają przygotowania do drugiego. W międzyczasie kontynuowane są warsztaty
zespołowe oparte o metodologię FRIS – style myślenia i działania. Dzięki nim poszczególne oddziały w firmie mogą maksymalizować swój potencjał
i zasoby.

wej każdego pracownika. Chodzi o to, że jeśli to my
sami nie będziemy działać na rzecz pozyskiwania
nowych klientów i utrzymania obecnych oraz zwiększenie wyniku, to firma sama nie będzie miała tego
wyniku. Wszystko zależy więc od nas. A żeby mieć
odwagę do działania i inne predyspozycje do realizacji nowych zadań, przeszliśmy odpowiednie szkolenia. Oczywiście nie zmieniają nas one z dnia na
dzień, ale w przypadku niektórych osób, ich kontakt
z klientem już teraz wygląda inaczej.
Kolejnym pozytywnym aspektem Akademii
jest fakt, że zarząd i pracownicy mieli okazję lepiej
się poznać. Dzięki temu decyzje podejmowane
przez zarząd są lepiej odbierane i łatwiej wdrażane jako coś, co nie jest narzucone.
Pozytywny odbiór projektu potwierdziły anonimowe ankiety. Zostaną one wykorzystane przy
układaniu drugiego etapu Akademii Lidera CSL,
w którym pracownicy zostaną m.in. wyposażeniu
w umiejętności w zakresie asertywności, radzenia
sobie ze stresem oraz będą pracować nad inteligencją emocjonalną.

Najwyższa jakość,
korzystna refundacja
Firma Katarzyny Dujanowicz od lat prowadzi
komercyjne projekty rozwojowe na najwyższym
poziomie. Z jej usług korzystają renomowane firmy i koncerny – m.in. LM Wind Power w Goleniowie, Bridgestone Poznań, Survitec i Fiege. Dzięki
wiedzy, doświadczeniu i współpracy z najlepszymi
trenerami nowi klienci pojawiają się najczęściej
na zasadzie rekomendacji. Od niedawna projekty
podobne do Akademii Lidera można zorganizować również korzystając z refundacji, dzięki Bazie
Usług Rozwojowych.
– „Szyjemy na miarę” dla firmy proces rozwojowy, a następnie trafia on do Bazy Usług Rozwojowych PARP jako usługa zamknięta. Firmy z sektora
MŚP mają możliwość refundacji takich szkoleń na
poziomie od 50 do 80 proc. w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności. Podkreślam przy tym, że
niezależnie od tego, czy projekt odbywa się w ramach BUR czy nie, na pierwszym miejscu w każdym
przypadku stawiamy najwyższą jakość – mówi Katarzyna Dujanowicz.
Więcej o Bazie Usług Rozwojowych i udziale
w niej firmy Katarzyny Dujanowicz znaleźć można na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Widoczne efekty,
długotrwały proces
Na początku projektu część pracowników zareagowała na niego z rezerwą.
– Sam należałem do największych sceptyków.
Co ciekawe, ci którzy mieli najwięcej wątpliwości,
najbardziej się potem zaangażowali. Po zakończeniu
pierwszego etapu opinie w firmie były pozytywne
– mówi Karol Żygadło, koordynator Akademii Lidera CSL, na co dzień kierownik spedycji morskiej.
Towarzyszyły temu dostrzegalne efekty: – Np.
podniesienie świadomości działalności marketingo-

Szkolenia dla biznesu Katarzyna Dujanowicz
ul. Jagiellońska 37a/4 | 70-382 Szczecin
+48 505 097 305
dujanowicz.pl
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Dobra passa Stepnicy

Nowo wybudowane osiedle komunalne

Ulica Tadeusza Kościuszki

Stepnica jest dziś nowoczesną gminą, która dba o mieszkańców. Nie tylko
buduje dla nich nowe ulice i obiekty, ale także troszczy się o ich zdrowie,
bezpieczeństwo i rozwój osobisty. Stepnica rozwija się gospodarczo
i z roku na rok odwiedza ją coraz więcej turystów.
Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ster rządów w Stepnicy obejmował ówczesny wójt,
a obecny burmistrz Andrzej Wyganowski, gmina miała 200-proc. zadłużenie. Teraz to zupełnie
inne miejsce. Od kilku lat gmina w ogóle nie ma
zadłużenia, a problem bezrobocia został zlikwidowany dużo wcześniej, zanim zaczęło spadać
w całym regionie. Równie dobre dla gminy były
ostatnie cztery lata. Zostały one dobrze ocenione przez mieszkańców – na 45 tys. spraw urzędowych wpłynęła 1 niezasadna skarga.
Burmistrz odebrał wiele nagród ogólnopolskich, w tym tę najważniejszą dla samorządowców – nagrodę im. Grzegorza Palki. Gmina zajęła
też 6. miejsce pod względem rozwoju w rankingu 25-lecia samorządu w Polsce.

Turyści pokochali Stepnicę
Duża, czysta plaża nad Zalewem Szczecińskim, klimatyczne kosze plażowe, boiska do
siatkówki, plac zabaw dla dzieci i amfiteatr,
a wszystko to z widokiem na pływające żaglówki – tak wygląda dziś miejsce, które upodobali
sobie w Stepnicy turyści. Do ich dyspozycji jest
molo i sprzęt pływający. Na plażę miejską prowadzi ładny deptak.
– Wyremontowaliśmy ul. Kościuszki, która teraz stała się miejskim deptakiem – mówi Andrzej
Wyganowski, burmistrz miasta i gminy Stepnica. – Przy plaży wybudowaliśmy duży parking dla
gości – dodaje. Wszystkie inwestycje były realizowane przy udziale środków unijnych i krajowych.
– W kończącej się kadencji pozyskaliśmy ponad
11 mln zł, co dla gminy naszej wielkości jest dużym
osiągnięciem i dużym zastrzykiem pieniędzy – podkreśla burmistrz.
W Stepnicy z roku na rok przybywa turystów.
– Szacujemy, że w 2018 r. naszą gminę odwiedzi
70 tys. turystów – mówi Andrzej Wyganowski.
– Kiedyś rocznie przyjeżdżało do nas tylko kilka
tysięcy – mówi Beata Rogalska, skarbnik gminy.
Wielu turystów odwiedza dziś Stepnicę na
rowerach, a to dlatego, że gmina jest atrakcyjna
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przyrodniczo – 96 proc. jej powierzchni obejmują
obszary Natura 2000, a do tego przybywa ścieżek rowerowych. – Z Marszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego realizujemy projekt budowy ścieżek rowerowych. Teraz w naszej gminie
powstanie nowa trasa na wale przeciwpowodziowym z widokiem na Zalew Szczeciński – opowiada
pani skarbnik.
W gminie działa taxi wodne, którym możemy
przepłynąć np. do Trzebieży. Z łodzi możemy
podglądać i fotografować bieliki. A następnie zjeść smaczną rybkę w jednej z restauracji.
W Stepnicy rozwija się też baza noclegowa.

Mieszkaniec przede wszystkim
– Do najważniejszych osiągnięć minionej
kadencji zaliczam oddanie do użytkowania kolejnego bloku z mieszkaniami komunalnymi, wybudowanie ponad 20 kilometrów nowych dróg
i remonty istniejących – mówi burmistrz. – Do
tego, wymieniliśmy w Stepnicy oświetlenie w lampach ulicznych na LED-owe, co pozwala oszczędzać energię – dodaje.
W gminie Stepnica dba się również o bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zdrowia.
Stąd liczne programy profilaktyczne, dotyczące
m.in. chorób serca i grypy. – Mamy programy,
w których mieszkańcy gminy mogą za darmo się
przebadać, zrobić usg. tarczycy czy brzucha. Gmina wcześniej zakupiła urządzenia, a teraz finansuje
badania – mówi burmistrz.
Gmina dba o swoich najmłodszych mieszkańców. Przedszkola i szkoły są dobrze wyposażone.
Sprzęt multimedialny w klasach jest na wysokim poziomie. Na lekcjach WF-u i w czasie wolnym dzieci ćwiczą na nowoczesnych obiektach,
a nowy treningowy plac zabaw współpracuje
z aplikacjami w smartfonach.
– Po reformie oświaty mamy niestety problem
ze szkołą w Racimierzu. Jest to budynek przystosowany do potrzeb szkoły 6-klasowej. Teraz będzie
się w niej uczyć osiem roczników. Na razie Ministerstwo Edukacji odmówiło dofinansowania jej rozbu-

Przedszkole i hotel
w Goleniowskim Parku
Przemysłowym

Bosmanat na przystani żeglarskiej

dowy, więc musimy szukać środków gdzie indziej
– mówi Beata Rogalska.
W gminie realizowanych jest dużo programów społecznych, m.in.: Narodziny Rodziny,
Rozwiń Skrzydła, Rodzina bez Przemocy, Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach czy Razem do
celu. Gmina w ostatnich 4 latach rozdała mieszkańcom 107 ton żywności i 45 ton jabłek.
Pamiętamy też o seniorach. – Myślę, że naszą gminę stać, by otoczyć pomocą osoby starsze
i schorowane. Chcemy utworzyć dom dziennego
pobytu dla seniorów – mówi burmistrz Wyganowski.
Gmina Stepnica liczy dziś ok. 5 tys. mieszkańców. Coraz więcej osób buduje tutaj domy
jednorodzinne, uciekając z dużych miast. Gmina
chce w kolejnych latach kontynuować budowę mieszkań komunalnych, m.in. w programie
Mieszkanie Plus. Priorytetowym zadaniem
na najbliższe lata będzie też modernizacja
ujęć wody w Łące i Miłowie, które zaopatrują
w wodę całą gminę, jak również budowa nowych
dróg i superszybki światłowód (600 Mbit/s).

Rozwój gospodarczy
Największą firmą w Stepnicy jest fabryka mebli Ikea – zatrudnia 600 pracowników. Dobre czasy przyszły też dla portu handlowego, w którym
inwestuje spółka Wiktoria Port. W tej kadencji
w porcie handlowym został wybudowany elewator zbożowy na 17 tys. ton. Ale to nie koniec.
– Po wielu latach naszych starań udało się
i Urząd Morski w Szczecinie jeszcze w tym roku
przystąpi do pogłębienia toru podejściowego do
portu w Stepnicy do 4,5 metra – mówi burmistrz
Wyganowski. – Inwestycja ma być zakończona do
końca marca 2019 r. To znacznie poprawi możliwości przeładunkowe w naszym porcie do około
300 tys. ton ładunku rocznie i zwiększy wpływy
do budżetu – z każdej przeładowanej tony mamy
bowiem 1 zł.
Budowany będzie także falochron osłaniający port rybacki. – Budowa rozpocznie się i zakończy jeszcze w 2018 r. – wyjaśnia burmistrz. I dodaje: – Falochron umożliwi nam rozbudowę przystani
żeglarskiej w centrum Stepnicy o 100 miejsc cumowniczych. Burmistrz Wyganowski chce,
by Stepnica w niedalekiej przyszłości stała się regionalnym centrum szkolenia żeglarskiego.
październik-listopad 2018

Atrakcyjność terenów inwestycyjnych to już nie tylko dobre położenie i korzystna
cena. Aby przyciągnąć inwestorów, dziś trzeba zapewnić im wykwalifikowanych
pracowników, a tym z kolei zapewnić coś więcej niż atrakcyjną płacę.

W tym „parkowym” pejzażu w ciągu dwóch lat pojawi się
hotel pracowniczy oraz żłobek i przedszkole

GPP i budowę placówki, w której codzienną opiekę
znajdą dzieci pracowników tutejszych firm, również
najmłodsi z niepełnosprawnościami. Obiekt powinien powstać i rozpocząć działalność pod koniec
przyszłego roku.
O planach budowy hotelu pracowniczego w GPP
mówił Piotr Juszczyszyn, przedstawiciel norweskiego funduszu inwestycyjnego Core Properties AS. Ma
to być obiekt modułowy, dostosowany do potrzeb
konkretnych pracodawców i ich pracowników. Standard hotelu ma przewyższać typowe warunki zakwaterowania pracowników przyjezdnych w Goleniowie.
Władze gminy myślą też o rozwiązaniach, które na stałe zwiążą z Goleniowem część osób spoza
Goleniowa, pracujących w firmach na terenie parku
przemysłowego. Zaawansowane są prace projektowe nad nowym osiedlem mieszkaniowym na terenie Goleniowa. Nowe mieszkania mają rozwiązać,
a przynajmniej znacznie złagodzić deficyt lokali
mieszkalnych w mieście. Burmistrz Robert Krupowicz ma nadzieję, że część osób zatrudnionych w
GPP zechce zmienić miejsce zamieszkania i zapuścić
korzenie w Goleniowie, zasilając podatkami budżet
gminy, w której znaleźli dobrą pracę.

Dopełnieniem wspomnianych wyżej projektów
inwestycyjnych w GPP będzie długo zapowiadana
budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Prostej i Produkcyjnej, wraz z parkingiem centralnym
dla stu ciężarówek. To już zadanie własne Gminy
Goleniów. Dokumentacja jest gotowa, trwa poszukiwanie optymalnego finansowania zewnętrznego
inwestycji. W planach jest również budowa przystanku kolejowego „Goleniów Park” w pobliżu GPP.

Gmina Goleniów od dawna nie ma już problemu
z bezrobociem. Przeciwnie: pracodawcy mają kłopoty ze znalezieniem osób chętnych do podjęcia pracy.
Lokalne zasoby siły roboczej są już na wyczerpaniu,
trzeba przyciągać pracowników spoza gminy. Ale ci
muszą gdzieś mieszkać, muszą też zapewnić opiekę
małym dzieciom.
Istnieje duża szansa na realizację w Goleniowskim Parku Przemysłowym przedsięwzięć, które
wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób zatrudnionych
w firmach z adresem w podgoleniowskiej Łozienicy. Szczegóły planowanych projektów inwestycyjnych na spotkaniu burmistrza Roberta Krupowicza
z przedsiębiorcami przedstawili potencjalni inwestorzy: WABE e.V. (żłobek i przedszkole)i Core Properties AS (hotel pracowniczy).
Na spotkanie informacyjne, zorganizowane
19 września br. w sali konferencyjnej firmy Bestseller/Stylepit, przybyli przedstawiciele kilkunastu
„parkowych” firm – głównie menedżerowie i specjaliści ds. personalnych – zatrudniających łącznie około
3 tysięcy osób. Spotkanie otworzył burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, który nazwał inwestycje
okołoprzemysłowe realizowane obecnie (Zakład
Aktywności Zawodowej) i planowane do realizacji
w najbliższym czasie w GPP (przedszkole i hotel)
„Centrum Usług Wspólnych”.
Zakład Aktywności Zawodowej rozpocznie
działalność 1 stycznia 2019 roku. Inwestycja wartości 18 mln zł jest na ukończeniu, trwają ostatnie prace wykończeniowe i wyposażanie obiektu.
W ZAZ-ie znajdzie pracę 115 osób niepełnosprawnych, które będą świadczyły różnego rodzaju
usługi dla firm z GPP i spoza parku: pralnia, catering, wynajem sali konferencyjno-bankietowej
i ogrodu, utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni,
myjnia samochodowa, montaż, demontaż, sortowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, składanie,
poligrafia. Budowa ZAZ-u została dofinansowana w
50 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przedszkole dwujęzyczne ze żłobkiem to inicjatywa niemieckiego stowarzyszenia WABE e.V.
z siedzibą w Hamburgu, które jest organem prowadzącym żłobki i przedszkola w północnych Niemczech. Inwestor planuje zakup niewielkiej działki w

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
tel. +48 91 469 82 00, fax: +48 91 469 82 98
ugim@goleniow.pl
goleniow.pl

Burmistrz R. Krupowicz zadowolony, bo właśnie podpisał z marszałkiem O. Geblewiczem umowę
o kolejnym dofinansowaniu do budowy Zakładu Aktywności Zawodowej.
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Biznes bałtyckich
portów
Ponad 150 osób wzięło udział
w Konferencji Portów Bałtyckich
(Baltic Ports Conference), która się
odbyła 6-7 września w Szczecinie.
Uczestnicy reprezentowali 40 portów
Morza Bałtyckiego i dziewięć krajów.
Debaty prowadzone w szczecińskim
hotelu Radisson Blu dotyczyły obecnej
sytuacji w branży morskiej, możliwości
rozwoju portów, szans i wyzwań.
Konferencja, która po raz pierwszy
zawitała do Szczecina, jest corocznym
najważniejszym wydarzeniem
Organizacji Portów Bałtyckich (Baltic
Ports Organization).
Współgospodarzem spotkania był Zarząd
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który
od ponad 20 lat należy do BPO.
– Jesteśmy ważnym partnerem i nasz głos się
liczy zarówno w gospodarce morskiej ogólnoświatowej, jak i bałtyckiej – podkreślał Dariusz
Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ, który przed
dwoma laty zaprosił członków BPO do stolicy
Pomorza Zachodniego.

„Lotniczy” terminal
DHL powstaje
w Przecławiu
Przy hali firmy kurierskiej przy
al. Kasztanowej stoi szkielet nowego
budynku. Inwestycja ma zostać
ukończona na wiosnę.

Mecenas Bartłomiej Sochański odczytał
skierowany do uczestników konferencji list od
Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
– Cieszę się, że Polska jest po raz kolejny miejscem ważnych debat nadających impet rozwojowi
światowej gospodarki morskiej – napisał minister,
zaznaczając, że rząd RP postawił sobie za cel odbudowę polskiej gospodarki morskiej i wykorzystanie
potencjału transportu morskiego.
Pierwszego dnia rozmawiano m.in. o aktualnych trendach w sektorze morskim w Europie Północnej. Przedstawiciel portów brytyjskich mówił o
możliwych dla branży portowej konsekwencjach
brexitu. Andrzej Łuc, prezes Portu Morskiego Police, wspomniał o planowanych inwestycjach, w
tym o budowie terminalu propylenu.

Debaty dotyczyły sytuacji w branży morskiej, możliwości
rozwoju portów, szans i wyzwań.
| fot. Elżbieta Kubowska

Sesje dyskusyjne dotyczyły roli portów
w całej gospodarce, ich rozwoju i możliwości
finansowania.   Debaty drugiego dnia konferencji zdominował temat rosnącego w Europie
rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jego
wpływu na sektor morski (w postaci nowej infrastruktury portowej czy zmian we flocie bałtyckiej). Głos zabierali przedstawiciele biznesu
i nauki. W trakcie sesji Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych w ZMPSiŚ, omówiła strategię rozwoju zespołu portów Szczecin i Świnoujście.
ek

– Nowy obiekt, który powstaje w tym momencie w Przecławiu, to tzw. Gateway. Oznacza
to miejsce, z którego międzynarodowe przesyłki
opuszczają kraj lub do którego one trafiają. Jeśli
chodzi o przesyłki eksportowe, jadą one do centrum sortowania w Lipsku, największej tego typu
placówki w Europie, gdzie będą sortowane, a następnie drogą powietrzną trafią do swoich miejsc
doręczenia. W przypadku przesyłek importowych
będą one w Przecławiu sortowane, a następnie,
poprzez kurierów, doręczane do odbiorców.
Stamtąd też część przesyłek po przyjeździe do
Polski będzie trafiać do kolejnych punktów Service Center w innych miastach, z których wyjeżdżają kurierzy – informuje Michał Fafius, mass
market sales manager w DHL Express Poland.
Z informacji od DHL Expres wynika, że
obecnie firma współdzieli dotychczasowy
obiekt w Przecławiu z DHL Parcel – oddziałem

innej dywizji z grupy DHL, która obsługuje
krajowe oraz ekonomiczne międzynarodowe
przesyłki kurierskie.
– Nowy terminal zapewni nam zwiększenie
wydajności, a także poprawę komfortu obsługi
naszych klientów, ale także pracy pracowników DHL Express – informuje Agnieszka Błaś,
dyrektor ds. operacji i członek zarządu DHL
Express Poland.
Powierzchnia budowanej hali magazynowej wraz z modułem do załadunku samochodów kurierskich to 1570 m kw. Do tego należy
doliczyć pomieszczenia biurowe, które zajmą
342 m kw. Cały obiekt będzie wyposażony w
nowoczesne elementy infrastruktury niezbędne do zapewnienia najwyższego standardu
usług. Sprzęt IT, nowoczesne stanowiska do

Budowa terminala DHL Express
w podszczecińskim Przecławiu
| fot. SG

obsługi przesyłek, urządzenia prześwietlające
przesyłki (tak jak na lotnisku), a także nowoczesny układ sortujący, który będzie jednocześnie
dokonywał pomiarów i ważenia przesyłek oraz
dzielił je na właściwe kierunki. Na terenie biura znajdzie się również punkt obsługi klienta,
w którym będzie można nadać lub odebrać
przesyłkę międzynarodową lotniczą i drogową.
DHL Express jest częścią Grupy Deutsche
Post DHL. W 2017 r. grupa osiągnęła przychody na poziomie ponad 60 miliardów euro. DHL
zatrudnia ponad 360 000 pracowników, z czego 1500 w Polsce.
mab

„Copernicus” dołączył do floty Unity Line
Do rozkładu rejsów promów kursujących pomiędzy Polską a Szwecją
2 września wszedł „Copernicus”, pływający w barwach Unity Line (spółki
z grupy Polskiej Żeglugi Morskiej). Statek kupiła Euroafrica Shipping Lines.
Został zmodernizowany w szczecińskich stoczniach.
Jest to już ósmy statek w serwisie Unity
Line, operatora promów PŻM i Euroafriki,
a czwarty na trasie Świnoujście – Trelleborg.
Wprowadzenie nowej jednostki odpowiada na
rosnące zapotrzebowanie klientów na przewóz towarów przez Bałtyk.

„Copernicus” ma 150 m długości. Został
zbudowany w 1995 r. i jest bliźniaczą jednostką pasażersko-ładunkowego promu „Galileusz”. Euroafrica kupiła go w grudniu 2017 r.
od włoskiego armatora. Prace modernizacyjne
przeprowadzono w Morskiej Stoczni Remon-

towej „Gryfia” i na terenie Stoczni Szczecińskiej. Uczestniczyły w nich takie firmy, jak JPP,
Spawrem czy Uni-Mebel. Do najważniejszych
zadań należało dopasowanie promu do nowej
trasy. Przebudowano rampę rufową, dołożono
drugi ster strumieniowy, a także dobudowano
26 nowoczesnych kabin. „Copernicus” jest nastawiony na ruch cargo. Linię załadunkową powiększono do 1830 metrów, prom może więc
zabrać na pokład ok. 90 samochodów ciężarowych.
Jednostka oficjalnie dołączyła do floty Unity Line 25 lipca, kiedy to na jej pokładzie – przy
bulwarze Chrobrego w Szczecinie – odbyła
się uroczysta inauguracja. Wzięli w niej udział
przedstawiciele branży morskiej z regionu. Pojawił się też Maciej Styczyński, naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
który w imieniu szefa resortu Marka Gróbarczyka odczytał okolicznościowe przesłanie.
– Nasza inwestycja wpisuje się w strategiczną
współpracę z grupą PŻM – mówił podczas uroczystości Jacek Wiśniewski, dyrektor generalny Euroafrica Shipping Lines, przypominając,
że ta współpraca rozwija się od ponad 20 lat w
postaci wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest
Unity Line. Dziękował za nią Pawłowi Brzezickiemu, zarządcy komisarycznemu PŻM, oraz
całemu zespołowi UL.
ek
Prom Copernicus wszedł do rozkładu rejsów promów
kursujących pomiędzy Polską a Szwecją.
| fot. Elżbieta Kubowska
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Rozdroże
czy bezdroże?
Jak głosi „stara szkoła” – aby napisać dobry
felieton, trzeba sporo przedtem przeczytać.
Lato sprzyjało lekturom książek i innych tekstów wartych przestudiowania nie brakowało,
również z najbliższym mi ekonomii i finansom.
W wydanej w minionym roku książce „Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum”
wśród prawie czterdziestu haseł umieściłem
m.in. pojęcia: DOBRO i ZŁO… Bliskie mi jest
stale podejście Sokratesa: istnieje tylko jedno
dobro-wiedza, tylko jedno zło-ignorowanie
wiedzy…
Dobro… Ma wiele wymiarów, barw, odcieni. Podobnie jak piękno i prawda należy
do kategorii sacrum. Dobro jednostki (każdej
jednostki!), dobro instytucji, dobro partii, dobro państwa, dobro narodu… Dobra praca,
dobra architektura, dobre malarstwo, dobra
muzyka. Dobra uczelnia, dobra firma, dobry
bank, dobre finanse prywatne i publiczne,
dobra gospodarka, dobre prawo, dobre sądy,

dobra polityka... Dobra reforma, czyli taka,
gdy lekarstwo nie jest gorsze od choroby…
Wisława Szymborska w wierszu Dobro i zło pisała:... kiedy zło tryumfuje, dobro się utaja; gdy
dobro się objawia, zło czeka w ukryciu. Jedno
i drugie nie do pokonania ani nie do odsunięcia
na bezpowrotną odległość.
Zło…, czyli świat profanum. Fabryka świata
produkuje coraz więcej zła. Zło jest wszędzie,
jest wszechobecne, może nawet banalne? Zrozumieć genezę zła – to zajęcie dla filozofów,
etyków, teologów, psychologów, neurobiologów tudzież ekonomistów.
PS W dawnej i nowoczesnej historii Polski
były różne symboliczne gesty, zbiorowe (np.
obrońcy Westerplatte, powstańcy warszawscy) i indywidualne: gest Tadeusza Rejtana,
gest Władysława Kozakiewicza, gest Piotra
Szczęsnego, gest Micka Jaggera, gest Rogera
Watersa, gest Bono… i wiele, wiele innych,
może mniej znanych, ale ważnych. Trzeba mieć

Co decyduje o wzroście
gospodarczym?
Wzrost gospodarczy jest najczęstszym
przedmiotem badań ekonomicznych. Teoria
ekonomii i badania empiryczne poszukują odpowiedzi nie tylko na pytanie o to, jak kształtuje się ścieżka wzrostu gospodarczego, lecz
również o to, jakie czynniki wpływają na to
zjawisko w istotny sposób. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia konstruowanej
polityki gospodarczej państw, posiadających
z jednej strony pewien paradygmat rozwoju,
a z drugiej ograniczone środki kapitałowe oraz
możliwości wzrostu zatrudnienia.
Badania przeprowadzone dla krajów Unii
Europejskiej w latach 2000-2016 pozwalają
sformułować kilka ciekawych wniosków w tym
zakresie. Po pierwsze, co nie jest dużym zaskoczeniem, dowiadujemy się, że stare kraje
członkowskie charakteryzują się wolniejszym
wzrostem PKB w jednostkach PPP (3,1 proc.
rocznie) w porównaniu do nowych członków
UE (5,1 proc. rocznie). Jest to spowodowane
głównie zjawiskiem konwergencji dochodowej,
którego podstawowym założeniem jest szybszy
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wzrost krajów o niższym poziomie rozwoju. Do
krajów, które należały do grupy krajów charakteryzujących się w całym analizowanym okresie
najniższym wzrostem gospodarczym należały:
Dania, Grecja, Holandia, Portugalia i Włochy,
a w grupie o najwyższym wzroście występowały: Estonia, Litwa, Łotwa i Rumunia. Po drugie,
w zbiorze najważniejszych zjawisk makroekonomicznych wpływających na wzrost gospodarczy
występowały: konsumpcja, inwestycje, eksport
(3 lata po rozszerzeniu UE oraz lata 2014-2016,
charakteryzujące się spadkiem konsumpcji
krajowej) i wydajność pracy. W okresach spowolnienia gospodarczego istotnym czynnikiem
był również poziom zadłużenia publicznego.
Analizując kraje, które odnotowały najwyższe
spadki PKB w jednostkach PPP w okresach kryzysowych, czyli Estonię (13,1 proc.), Litwę (16,7
proc.) i Łotwę (17,8 proc.), stwierdzić można, że
podstawowymi przyczynami (efektami) tego
zjawiska były: wzrost zadłużenia publicznego,
spadek zatrudnienia, eksportu, konsumpcji i inwestycji oraz migracje zagraniczne.

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2018)

nadzieję, że gesty i słowa są ważne, zwłaszcza te przyzwoite. Nie zmieniają natychmiast
biegu spraw, ale w średniej i długiej perspektywie mogą mieć znaczenie. Nie tylko dla ich
autorów, nie tylko dla bohaterów. Roli tzw.
influencerów (liderów opinii) nie sposób przecenić – pisarze, dziennikarze, aktorzy, artyści,
sportowcy, uczeni…
Jesteśmy (świat, Europa, Polska) tylko na
rozdrożu czy już na bezdrożu? Mamy wybór
(!?) Przed nami 21 października i 4 listopada
2018…, a potem maj i październik 2019…
i wreszcie maj 2020. Będzie się działo… Wygrać!
Ja nie mam remedium… Jestem tylko jedną
trzydziestoośmiomilionową częścią SUWERENA. Pesymista: optymista z praktyką życiową
(Julian Tuwim)... Mimo wszystko ufam, że jesteśmy tylko (?) na zakręcie historii, na rozdrożu,
a nie na bezdrożu… I że „dla wszystkich starczy
miejsca pod wielkim dachem nieba”.
Stanisław Flejterski

Dziesięć lat minęło...
15 września br. minęła 10. rocznica upadku
Lehman Brothers. Przyjmuje się, że wtedy właśnie
rozpoczął się globalny kryzys finansowy, którego
skutki odczuwamy jeszcze dzisiaj.
W rzeczywistości symptomy nadciągającej katastrofy były widoczne już w 2007 roku.
Bezpośrednim sprawcą kryzysu był amerykański rynek kredytów hipotecznych, a źródłem problemów zbyt daleko posunięta liberalizacja regulacji finansowych i luźna polityka FED.
Doprowadziło to do oderwania sfery finansowej od sfery realnej, czyli tzw. finansjalizacji gospodarki.
Skoordynowane i bezprecedensowe w historii,
jeśli chodzi o zakres i skalę interwencji, działania ratunkowo-naprawcze prowadzone przez największe gospodarki świata doprowadziły do opanowania paniki i powrotu optymizmu, czego przejawem
były zwyżki na amerykańskich giełdach. Rozpoczęta w marcu 2009 roku i trwająca do dzisiaj hossa
jest najdłuższa w historii USA.
Czy kryzys może powrócić? Niestety, może
i prawdopodobieństwo silnego tąpnięcia jest bar-

dzo duże. Są co najmniej dwa niepokojące fakty. Po
pierwsze, mimo ogromnych kwot pompowanych
do gospodarki przez czołowe banki centralne (FED,
ECB, BoJ, BoE) w ramach tzw. „luzowania ilościowego” (były to kwoty dochodzące nawet do 180
mld USD miesięcznie), sfera realna w UE, Japonii,
a nawet w USA nie rozwija się w satysfakcjonującym tempie.
Co zaskakujące, te niewyobrażalne miliardy
dodrukowywanych pieniędzy nie wywołują inflacji,
która utrzymuje się ciągle na bardzo niskim poziomie. Ale dotyczy to tylko tradycyjnie rozumianej
inflacji mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Rośnie natomiast, i to bardzo znacząco, inflacja (czyli wycena)
odnosząca się do różnych aktywów finansowych,
w tym akcji. Ogromna część środków dostępnych
w ramach „luzowania ilościowego” zamiast wspomagać sferę realną (produkcję, handel, usługi itd.),
trafia na rynki finansowe windując ceny akcji i innych aktywów traktowanych jako źródło szybkiego, łatwego i dużego zarobku. Narasta nowa bańka
spekulacyjna, a wyraźnym dowodem jest poziom
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Lasota i Wspólnicy
sp. z o.o.
indeksu S&P500, który jest obecnie o ponad 80
proc. wyższy niż jesienią 2007.
Drugim sygnałem ostrzegawczym jest rekordowe w historii świata zadłużenie (rządowe, firm
i gospodarstw domowych). Wynosi obecnie prawie
240 bilionów USD, co stanowi 320 proc. globalnego PKB. W 2008 wskaźnik ten osiągnął 280 proc. i
skończyło się to bardzo źle. Czy świat się opamięta?
Przecież giełdy nie mogą rosnąć w nieskończoność w oderwaniu od realnej gospodarki, finansując ten wzrost dalszym drukowaniem pieniędzy. Na
krótką metę trudno o optymizm, gdyż to co robią
Donald Trump i inni czołowi przywódcy prowadzi
wprost do kryzysu. Kompletna nieprzewidywalność amerykańskiego prezydenta, napięcia w UE
związane m.in. z brexitem i kryzysem uchodźczym,
amerykańsko-chińskie spory handlowe, a także
ogarniający coraz więcej krajów populizm z mnożącymi się niemożliwymi do sfinansowania nawet na
kredyt obietnicami, tworzą prawdziwą mieszankę
wybuchową. Wystarczy iskra, aby wywołać kryzys,
jakiego jeszcze nie było. Żyjemy naprawdę w ciekawych czasach.
Dariusz Zarzecki

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia
i rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US
Patrząc na te procesy z punktu widzenia
przedsiębiorstw, możemy w okresie mniejszej aktywności gospodarczej spodziewać się:
trudniejszego dostępu do kapitału, skutkującego niższymi nakładami inwestycyjnymi, problemów związanych z redukcją zatrudnienia,
ograniczenia popytu krajowego i zagranicznego na produkowane dobra i świadczone usługi
oraz trudności z pozyskaniem pracowników
w okresie ożywienia koniunktury ze względu
na migrację młodych i jednocześnie często dobrze wykształconych osób.
Oceniając powyższe wnioski, należy mieć
też na uwadze, że wzrost gospodarczy ma
charakter wielowymiarowy, a jego kompletna analiza wymaga dodatkowo analizy takich
czynników jak kapitał społeczny będący odzwierciedleniem poziomu zaufania i współpracy w społeczeństwie czy jakość kapitału
ludzkiego stanowiąca pochodną poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.
Jacek Batóg
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Paweł Siemaszko, kierownik budowy firmy Siemaszko
wręcza nagrodę Tomaszowi Ritterowi (z prawej).

Pomarańcze, morze, wakacje…
w Operze na Zamku
Jacek Papis, reżyser opery Così fan tutte, która wraca na scenę Opery na
Zamku w Szczecinie 13 i 14 października 2018 roku o tym, że opera próbuje
odpowiedzieć na pytanie, czym naprawdę jest miłość i na czym tak naprawdę
opiera się związek między ludźmi.
Così fan tutte to teraz po prostu lekka
historia, a kiedyś, jak donoszą muzykolodzy
– była skandalem obyczajowym. Na czym
polegał ten skandal? Czasy Mozarta wbrew
pozorom nie były bardzo pruderyjne. Farsy,
komedie dell’arte lubiano, zezwalano na ich
inscenizacje. Ponadto mówi się, że to pono
sam cesarz „podrzucił” temat.
To były niebezpieczne czasy, bo trzeba pamiętać, że krótko potem wybuchła rewolucja
francuska i podważanie pewnych porządków
było niebezpieczne. A Lorenzo Da Ponte, genialny librecista, pozornie posługuje się tematami znanymi od wieków, komedią dell’arte,
przebierankami. Ale to jest tylko jedna warstwa. Według mnie Da Ponte stworzył tekst,
który powinien zostać napisany 100 lat później,
kiedy pisarze zaczęli badać prawdziwą naturę
ludzką. Bo Da Ponte wchodzi w temat tabu,
nie mówi o konwencjonalnym uczuciu, mówi,
jak to jest naprawdę, z całym ryzykiem. Cesarz
nie widział spektaklu, zachorował. My mamy
bardzo stereotypowe podejście do Mozarta
– że jego spektakle wiązały się ze skandalami.
A tak naprawdę Così fan tutte okazała się sukcesem. Oczywiście dzieliła publiczność, ale
duża jej część przyjęła tę operę entuzjastycznie,
z owacjami. Dopiero XIX wiek z jego romantyczną tradycją zaczął podważać sens tego libretta.
Próbowano je zmieniać, łagodzić. Czworokąt
miłosny, wymiana partnerów – to było nie do
przyjęcia w tych czasach. W XX wieku Così fan
tutte odkryto na nowo. Ale do tej pory zdarza
się, że wbrew temu, co napisano w libretcie, do
wymiany partnerów nie dochodzi.
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Wobec tego przybliżmy czytelnikom
– o czym to opowieść?
Dwóch młodych mężczyzn stara się podpuścić staremu wydze i zakłada się o wierność
bądź niewierność swoich ukochanych. Udają
swój wyjazd, przebierają się za orientalnych
amantów i ruszają w konkury. Właściwie są
w pułapce, bo uwodzą w taki sposób, by nie
uwieść, bo inaczej przegrają zakład. A z drugiej strony chcą przecież sprawdzić, czy narzeczone ich zdradzają. Ta „niemoralność” polega właśnie na tym, że „così fan tutte”, czyli
„wszystkie tak robią”. Można by powiedzieć,
że to antykobieca opera i niektórzy tak ją interpretują.
To jaka jest ta miłość w Pana inscenizacji?
Ta opera jest badaniem, pytaniem: czym
naprawdę jest miłość, na czym tak naprawdę
opiera się związek między ludźmi. Myślę, że
początkowo to uczucie jest tu bardzo powierzchowne, jest zauroczeniem, wyobrażeniem.
A związek dwojga ludzi opiera się na wspólnym przeżyciu różnych rzeczy, także rozczarowań. I że dopiero żyjąc wspólnie, można tę miłość ugruntować. Właśnie tę rozpiętość bada
w Così fan tutte librecista i kompozytor. To, że
to ludzie z krwi i kości wcale, ich nie osłabia,
wręcz przeciwnie, wiemy, że są tacy jak my.
A jak Pan zamyka tę operę? Dobre zakończenie nie oznacza, że związki mocno zachwiane trudną próbą będą trwałe.
Moje zakończenie jest otwarte. Ci partnerzy zakochują się „na krzyż”, nawet w libretcie
można wskazać te momenty, w których rodzi
się głębokie uczucie i w finale – ja tak to inter-

fot. Ze zbiorów „SIEMASZKO”

Chopin ze szczecińskim akcentem
pretuję – jeśli wrócą do swoich poprzednich
narzeczonych – to będzie to powierzchowne
i nigdy nie będą szczęśliwi. Jeśli nie – wszystko potoczy się inaczej. Dlatego zostawiam
zakończenie w pewnym zawieszeniu. Ale nie
wyciągajmy pesymistycznych wniosków. Nie
oczekujmy od ludzi za dużo, nie oczekujmy,
że przysięgi są na zawsze. Człowiek jest tylko
człowiekiem.
Gdzie Pan umiejscowił tę operę?
Opera jest bardzo świadomie napisana
poza czasem i poza miejscem. Tak jak w przypadku innych oper możemy dokładnie powiedzieć, kiedy się to dzieje, w jakich okolicznościach historycznych. Ale ponieważ w Così fan
tutte chodzi o naturę człowieka, to akcja może
być umiejscowiona wszędzie. Ja umieszczam
ją w gorącym kraju, na wakacjach. Budujemy
anturaż lat 50. – 60. ubiegłego wieku, by wyciągnąć pewne piękno scenerii.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Jagiełło-Kmieciak

fot. Ze zbiorów Opery na Zamku
				

październik-listopad 2018

Młodzi pianiści z całego świata rywalizowali we wrześniu w pierwszej
historycznej edycji Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych.
To bezprecedensowe wydarzenie w skali światowej miało swój szczeciński akcent
– fundatorem jednej z nagród dla Laureata konkursu była firma Siemaszko.
Zwyciężył Polak, Tomasz Ritter i to on,
oprócz nagrody głównej organizatora, odebrał
z rąk Pawła Siemaszki nagrodę w wysokości
10 000 zł ufundowaną przez szczecińską firmę.

Gala odbyła się 14 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
– To dla nas wielki zaszczyt móc brać udział
w tak wspaniałym wydarzeniu – podkreślał

Paweł Siemaszko tuż po koncercie. – Wielkie
gratulacje dla zwycięzcy oraz wszystkich finalistów, którzy grali zachwycająco.
Drugą nagrodę ex aequo otrzymali Naruhiko Kawaguchi i Aleksandra Świgut. Trzecią
nagrodę oraz nagrodę specjalną za najlepsze
wykonanie mazurków dostał Krzysztof Książek. Jury złożone ze światowej sławy specjalistów z zakresu wykonawstwa historycznego
podkreślało bardzo wysoki i wyrównany poziom artystyczny konkursu. Muzyka wykonywana na instrumentach z epoki Fryderyka
Chopina brzmiała przepięknie.
Szczecińska publiczność będzie miała
okazję posłuchać jednego z Laureatów tego
wyjątkowego konkursu na żywo podczas specjalnego koncertu już 16 października w Filharmonii Szczecińskiej. Zagra dla nas Naruhiko Kawaguchi, którego grę publiczność konkursowa
nagradzała owacjami na stojąco. Mecenasem
koncertu w Filharmonii Szczecińskiej jest firma
„Siemaszko”.
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na
Instrumentach Historycznych to wydarzenie
bezprecedensowe w skali światowej, zorganizowane z okazji stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
Tegoroczna edycja jest pierwszą, kolejne będą
organizowane co pięć lat.
a

Bogata jesień w Starej Rzeźni
Przed nami najbogatszy
w wydarzenia sezon jesienny
na Łasztowni od lat. W ciągu
najbliższych miesięcy Centrum
Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
zaprosi mieszkańców Szczecina
na wiele wydarzeń artystycznych.
Październik będzie stał pod znakiem koncertów, zaś weekend od 19 do 21 stanie się najbardziej koncertowym weekendem w mieście! W piątek zagra dla nas Hard Times, czyli muzyczne trio
gentlemanów prosto z Krakowa. Sobotni wieczór
będzie za to w całości zdominowany przez debiutantkę roku, Mery Spolsky, której kariera rozwija
się w dynamicznym tempie. Jej album „Miło było
Pana poznać” został nominowany do nagrody Fryderyka 2018 W niedzielę diametralnie zmieniamy
klimat i oddajemy się melancholijnym wspomnieniom o niekwestionowanym królu polskiej
piosenki – Czesławie Niemenie. Koncert „Farida
i Andrzej Szpak – w hołdzie Czesławowi Niemenowi” to będzie nastrojowy powrót do przeszłości.
Kolejny miesiąc rozpoczniemy z przytupem.
7 listopada na scenie Starej Rzeźni zagra jeden
z najpopularniejszych, polskich gitarzystów.
Marek Napiórkowski i jego polsko-amerykański
zespół sprawią, że zachwycimy się magicznymi,
jazzowymi dźwiękami.

Nie będzie to jedyny listopadowy koncert
w Starej Rzeźni. W tym miesiącu zagoszczą u
nas również takie zespoły, jak: Sklep z ptasimi piórami, który w tym roku obchodzi swoje
40-lecie, duet Hamon Martin prosto z Francji,
który przeniesie nas w świat muzyki bretońskiej oraz młody artysta Daniel Spaleniak
mający już na swoim koncie takie sukcesy jak
np. realizacje muzyczne dla jednego z seriali
Netflixa. Oprócz koncertów nie zabraknie również corocznej imprezy z okazji Dnia Niepodległości. Listopad w Starej Rzeźni widzowie

W październikowy sobotni wieczór wystąpi kandydatka
do Fryderyka – Mery Spolsky Grafika
| ze zbiorów CKE Stara Rzeźnia

zakończą zapewne w dobrych nastrojach, a to
za sprawą Festiwalu SZPAK, który rozpocznie
się 30 listopada.
Grudniowe wydarzenia artystyczne roku,
to cykliczna Gwiazdka nad Łasztownią organizowana we współpracy ze Stowarzyszaniem
Progressum oraz taneczne zakończenie roku
w rytmie tanga.
kw
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Protetyczna rewolucja
To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się historią zaczerpniętą z powieści science fiction, jest teraźniejszością.
Rozwój nowoczesnych technologii w medycynie to rzecz naturalna. Kolejna rewolucja dokonała się w stomatologii.
Protetyka 3D dba o nasz piękny uśmiech. Wszystko dzięki najnowszej technologii o nazwie Cerec. Technologii,
która jest absolutnym hitem na świecie.

Osobą, która wprowadziła w Szczecinie nowoczesną
technologię Cerec do gabinetu stomatologicznego, jest
dr n. med. Kacper Koryzna. Absolwent Pomorskiej Akademii
medycznej w Szczecinie i Uniwersytetu Goethego we
Frankfurcie nad Menem, jest właścicielem prestiżowego
i najwyższego tytułu w dziedzinie implantologii
stomatologicznej na świecie Master of Science in Oral
Implantology. Ma wieloletnią praktykę w dziedzinie
implantologii, regeneracji i przeszczepach kości oraz
protetyce 3D. Jego praca to pasja, którą konsekwentnie
realizuje szkoląc się za granicą i wykorzystując najbardziej
zawansowane technologie na świecie.

Nowe pełnoceramiczne korony, liców- frezarki cyfrowej. Ta w kilka minut wycina gotoki, mosty, ceramiczne plomby, szybkie wą pracę z pełnoceramicznych bloczków. Taka
i bardzo dokładne wypełnianie ubytków to dokładność, precyzja i estetyka jest niemożliwa do
wszystko dostępne jest
osiągnięcia przez człowieka.
w Koryzna Clinic mieszącej
– To, co było kiedyś do wykonania w kilka dni za pomosię na szczecińskiej starówCerec daje możliwość
ce. W Koryzna Clinic to komcą nieprzyjemnych wycisków
wykonania
puter jest głównym narzęi przymiarek, dziś jest osiąpełnoceramicznych
dziem stomatologa.
gane podczas jednej wizyty
prac protetycznych
– Żeby mieć nowe piękne
– dodaje z uśmiechem dr
zęby, nie trzeba już długo czen. med. Kacper Koryzna. Do
podczas jednej
kać i poddawać się męczącym
tego wszystkiego jest tańszy
wizyty, która trwa
wyciskom – mówi dr n. med.
od tradycyjnej metody i gwazaledwie
godzinę
rantuje długoterminowy sukKacper Koryzna. – Cerec
ces kliniczny. Podsumowując:
daje możliwość wykonania
jedna wizyta, bez wycisków,
pełnoceramicznych
prac
protetycznych podczas jednej wizyty, która bez odbudów tymczasowych, bez prac na metalu, najwyższa estetyka i długoterminowy efekt.
trwa zaledwie godzinę.
Na czym więc polega ta niezwykła technologia, dzięki której możemy cieszyć się
nowymi zębami?
Zaledwie w kilka sekund za pomocą skanera wewnątrzustnego lekarz skanuje obraz
ubytku w formacie 3D. Następnie komputer
na podstawie skanu obrazu z jamy ustnej projektuje ząb. Model składany jest pod indywidualny zgryz i warunki w jamie ustnej pacjenta.
Co ciekawe, pacjent może wziąć udział
w projektowaniu... własnego zęba.
– Kolor bloczka dobierany jest komputerowo,
Koryzna Clinic
dzięki czemu uzupełnienie protetyczne ma ten
Stomatologia i Implantologia
sam odcień co nasze pozostałe zęby. Tak stwoSienna 4/1 Szczecin
www.koryznaclinic.com
rzony wirtualny projekt zęba przesyłany jest do
Zaledwie w kilka sekund za pomocą skanera wewnątrzustnego lekarz skanuje obraz ubytku
w formacie 3D. Następnie komputer na podstawie skanu obrazu z jamy ustnej projektuje ząb. Model składany jest pod
indywidualny zgryz i warunki w jamie ustnej pacjenta.
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Argentyński
spokój górą
Za nami 26. edycja tenisowego Pekao Szczecin Open. Wiemy już,
że największym wygranym okazał się Argentyńczyk Guido Andreozzi,
mistrz gry pojedynczej i finalista debla. Ale nie tylko zmagania sportowe
stanowiły o atrakcyjności turnieju. Liczne koncerty, imprezy towarzyszące,
kawiarenki czynne do późnych godzin – to wszystko tworzy niezapomniany
klimat szczecińskiej imprezy. I tak jest od lat.

Młodzież atakuje
Obawialiśmy się nieco o skład personalny naszego challengera, ale ostatecznie zgłosili się wysoko notowani zawodnicy – przyznał Krzysztof
Bobala, dyrektor Pekao Szczecin Open.
I rzeczywiście. W turnieju z pulą nagród wysokości 150 tys. dolarów wystąpiło kilku tenisistów z pierwszej setki rankingu ATP. Jednak ani
rozstawiony z jedynką Włoch Paolo Lorenzi, ani
kilku mocnych Hiszpanów, jak chociażby Guillermo Garcia-Lopez czy Tommy Robredo, nie
zwojowało zbyt wiele odpadając w pierwszej lub
drugiej rundzie. Z dobrej strony pokazali się za to
kwalifikanci oraz młodzi – niespełna 20-letni – tenisiści z Europy, choć ostatecznie i tak pogodził
wszystkich Guido Andreozzi.

Tylko nie nad Odrą…
W finale Argentyńczyk pokonał mistrza juniorskiego Wimbledonu sprzed roku Alejandro Davidovicha Fokinę w trzech setach. Na
tle wybuchowego 19-latka wyróżniał się spoFinaliści turnieju singlowego w towarzystwie
organizatorów Pekao Szczecin Open. | fot. m. abkowicz
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kojem, koncentracją i konsekwencją w grze.
To zaprocentowało, choć szerszy repertuar zagrań i bardziej ofensywny styl rywala sprawiał,
że szczecińska publiczność sprzyjała młodszemu
Hiszpanowi.
Inna rzecz, że Davidovich Fokina przebijał się
do finału przez eliminacje, a jego mecz o tytuł był
ósmym pojedynkiem na przestrzeni dziewięciu
dni. Kumulacja zmęczenia i stresu z pewnością
nie pozostała bez wpływu na pretendenta.
No i na koniec ciekawostka. Bardzo liczna
grupa zawodników z Półwyspu Iberyjskiego od
lat chce przełamać hiszpańską klątwę. Tenisista
z tego kraju jeszcze nigdy bowiem nie wygrał
w Szczecinie, choć próbowali nawet ci o bardzo
znanych nazwiskach. To niesamowite, choćby
z uwagi na fakt, że Hiszpanie to specjaliści od gry
na kortach ziemnych. Jak się okazuje, wszędzie,
tylko nie nad Odrą...

Lokalne akcenty
Turniej Pekao Szczecin Open to jeden z najlepszych na świecie challenge’ów, ale i wydarzenie słynące z ciekawych imprez towarzyszących.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wieczorne
koncerty w ramach Tennis Music Festival. W tym

Tropical Islands:
idealne miejsce na integrację

Guido Andreozzi w finale pokonał rywala z Hiszpanii.
| fot. m. abkowicz

roku wystąpili tacy artyści, jak: lider zespołu Pod
Budą Andrzej Sikorowski, dwa niezwykłe duety muzyczne – Oho!Koko i DiValdi, amerykański projekt łączący muzykę gospel, blues, soul,
jazz Dorrey Lin Lyles & White Trash Allstars czy
wreszcie szczeciński zespół The Ears, którego
wokalistką jest aktorka Teatru Polskiego Marta
Uszko. Ten ostatni został ciepło przyjęty przez lokalną publiczność. Oprócz ostrzejszych brzmień
zaprezentował melodie bardziej nostalgiczne,
a obdarzona mocnym głosem wokalistka udanie
odnalazła się w repertuarze poetyckim, śpiewając
m. in. teksty Agnieszki Osieckiej i Juliana Tuwima.
W programie tegorocznego Pekao Szczecin
Open był również Pekao Kids Day – szczególny
dzień, podczas którego najmłodsi gracze mogli zmierzyć się z tenisistami biorącymi udział
w turnieju.
Swój turniej mieli także artyści. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Małgorzata Pieńkowska, Urszula Dudziak, Tomasz Jachimek,
Dariusz Kamys, Tomasz Stockinger, Marek Kościkiewicz, Michał Milowicz czy Piotr Gąsowski.

Patrząc w przyszłość
– Pekao Szczecin Open wpisał się już nie tylko
w historię Szczecina, ale i całego polskiego sportu – mówił Piotr Krzystek, prezydent miasta
Szczecin. – Już drugi rok z rzędu możemy korzystać
z nowoczesnej hali, co daje turniejowi wiele dodatkowych możliwości. W dalszym ciągu trwają prace
nad kolejnymi etapami modernizacji tego obiektu
i gwarantuję, że za jakiś czas będzie on jednym
z najpiękniejszych nie tylko w Polsce, ale i w całej
Europie.
Jest na to szansa. Dużo drzew, bliskość parku
Kasprowicza i centrum miasta, wielki jak na warunki polskie turniej, a jednocześnie wciąż niezagospodarowany teren po dawnym lodowisku
– potencjał obiektu tenisowego przy alei Wojska
Polskiego jest bardzo duży.
Podobnie zresztą jak naszych zawodników.
Wprawdzie z turniejem wszyscy Polacy pożegnali
się już w fazie kwalifikacji bądź w I rundzie, ale za
to w deblu cieszyliśmy się z triumfu duetu polsko-słowackiego Karol Drzewiecki – Filip Polasek. W finale pokonał on Argentyńczyków Guido
Andreozziego oraz Guillermo Durana i dzięki
wynikowi 6:3, 6:4 zapewnił sobie deblowy tytuł
szczecińskiego challenge’a.
Paweł Stężała
październik-listopad 2018

Dzięki niezwykle bogatej ofercie Tropical Islands
umożliwia organizację niezapomnianych imprez
firmowych – również dla pracowników i ich rodzin.

Jesienno-zimowy wyjazd integracyjny do Tropical Islands pod Berlinem to dobra
okazja, by podsumować stary rok i zadbać o integrację Waszego teamu.
Wspólny spacer po Lesie Tropikalnym, runda minigolfa, a może turniej siatkówki plażowej, a dla ochłody egzotyczny drink lub kąpiel
wśród fal Morza Południowego? Wybierzcie
się Państwo na wspólną wyprawę po archipelagu tropikalnych atrakcji; przekonajcie się, kto
odważy się na zjazd z najwyższej w Niemczech
zjeżdżalni wodnej, zanurzcie się w bajecznej Lagunie oraz zakosztujcie relaksu w naszym kompleksie wellness i spa. Czy wiedzą Państwo,
że do Tropical Islands należy również strefa
zewnętrzna AMAZONIA na wolnym powietrzu,
otwarta także zimą? Pływanie w podgrzewanym basenie pod rozgwieżdżonym niebem w
zimowy wieczór to niezapomniane przeżycie!
W Tropical Islands nie zabraknie również
bogatej oferty gastronomicznej. Niech zwieńczeniem wspólnego, pełnego wrażeń dnia w

tropikach będzie uroczysta kolacja dla współpracowników, którą możemy dla Państwa
zaaranżować również w formie spotkania
opłatkowego. Usiądźcie Państwo razem przy
pięknie udekorowanym stole i porozmawiajcie o mijającym roku – z dala od biurowego
stresu i na pełnym luzie. Bo pod palmami rozmowa toczy się zupełnie inaczej niż przy biurku czy w sali konferencyjnej...
Grupy, które chciałyby zostać w Tropical
Islands na noc, zapraszamy na nocleg w pokojach i namiotach zlokalizowanych bezpośrednio w hali.
Na wszelkie pytania związane z organizacją
wyjazdu integracyjnego na tropikalnej wyspie
odpowie Państwu pani Gabriela Mohri, która
sporządzi dla Państwa indywidualną ofertę –
kontakt w języku polskim.

Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick, Niemcy
tropical-islands.de
Kontakt w języku polskim:
Gabriela Mohri | Sales Manager
tel. +49 35477 604516
E-mai: gabriela.mohri@tropical-islands.de
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Na stek do NOVO Square
Steki z sezonowanej polskiej wołowiny są hitem października w restauracji
NOVO Square mieszczącej się na parterze hotelu Novotel.

W październiku na stołach NOVO Square królują steki.

Słynąca ze świetnej kuchni restauracja
przygotowała dla miłośników wołowych przysmaków antrykot dojrzewający na sucho, stek
Kansas oraz stek New York.
Mięsa podawane są w towarzystwie odpowiednich sosów i dodatków – np. konfitowanych ziemniaków, frytek z batatów lub
ziemniaków oraz z mieszankami chrupiących

sałat. Daniom ze stekowej karty towarzyszą
konkretne propozycje pasujących do nich
trunków – hiszpańskiego wina i amerykańskiego burbona.
Wołowe rarytasy królować będą w NOVO
Square w październiku. W listopadzie na stołach restauracji NOVO Square zagoszczą potrawy z dyni.

Pysznie i zdrowo
Kolacja firmowa z doskonałą kuchnią i pokazem
live cooking? W NOVO Square to coraz częściej
zamawiany pakiet.
Danie mięsne, rybne czy wegetariańskie? Ty wybierasz,
a kucharze restauracji hotelu Novotel Szczecin Centrum przygotowują danie na sali, na oczach uczestników spotkania. Przy okazji pokazu gotowania na żywo można porozmawiać o jedzeniu,
wymienić się doświaczeniami w kuchni i podpytać fachowców
o tajniki kucharskiego fachu. A wszystko to w doskonałej atmosferze i w towarzystwie świetnych smaków.
Aby przekonać się, jak wygląda live cooking w NOVO Square, warto odwiedzić restaurację w każdy wtorek o godz. 18.00.
Co będzie gotowane? Warto to każdorazowo sprawdzić na
facebook.com/NovotelSzczecinCentrum.

Live cooking w NOVO Square – tu dania powstają na oczach gości.

Miejsce na świąteczne spotkania
Restauracja Novotel Szczecin Centrum przygotuje każdą
aranżację świątecznego spotkania firmowego.

Przytulny nastrój, wyśmienita kuchnia,
doskonała obsługa... Spotkania
świąteczne w restauracji hotelu Novotel
Szczecin Centrum cieszą się powodzeniem
najbardziej wymagających klientów.

Novo Square Lounge Bar, al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin
tel.: +48 91 480 14 30
h3367-fb@accor.com
www.novotel.com/Szczecin
www.facebook.com/NovotelSzczecinCentrum
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Restauracja przy al. 3 mMaja w Szczecinie jest
w stanie przygotować aranżację dostosowaną do
potrzeb klienta, ale też zaproponować pakiety,
w których nie zabraknie klasycznego wigilijnego
menu. Spotkanie huczne czy kameralne, nowoczesne czy tradycyjne – w Novotel Szczecin Centrum
zawsze będzie ono na najwyższym poziomie. Więcej na temat spotkań świątecznych można dowiedzieć się pod nr. tel. +48 502 198 083 lub pisząc na
adres: h3367-fb@accor.com
październik-listopad 2018
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Prezesi górą!

Z Binowa do Malezji
Dziewiętnasta edycja WAGC za nami! W ostatnią sobotę sierpnia poznaliśmy
skład reprezentacji Polski na światowy finał w Malezji, który odbędzie się
w dniach od 20 do 28 października na czterech polach golfowych
w malezyjskim stanie Johor, graniczącym z Singapurem.
World Amateur Golfers Championship jest
największym i najbardziej prestiżowym cyklem
turniejów golfowych w Polsce. Zwycięzcy finałowych rozgrywek wystartują w światowym
finale, który traktowany jest jak nieoficjalne
mistrzostw świata amatorów.
Przez pierwsze dwa dni każdy z uczestników rozegrał po jednej rundzie na każdym z
pól finałowych – Binowo Park Golf Club i Modry Las Golf Resort w Choszcznie. Po dwóch
rundach nastąpił tzw. CUT i tylko połowa najlepszych graczy, w każdej z sześciu grup handicapowych, awansowała do finałowej rundy
w Binowie.
Ale największe emocje przyniosła oczywiście runda finałowa, podczas której pytanie
– kto zostanie zwycięzcą – ważyło się do końcowych uderzeń.
Zwycięzcami w poszczególnych grupach
handicapowych zostali: grupa hcp 26-36
– Jacek Lebiocki; grupa hcp 21-25 – Natalia
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Bussa; grupa hcp 16-20 – Rafał Pietraszyński;
grupa hcp 11-15 – Mikołaj Pobereszko; grupa hcp 6-10 – Tomasz Mach i grupa hcp do 5
– sFilip Płaszczykowski.
Warto nadmienić, że w reprezentacyjnej
ekipie znalazło się dwoje zawodników Binowo
Park Golf Club – Natalia Bussa ze Szczecina
i Rafal Pietraszyński z Gryfina.
Dzień wcześniej wyłoniono zwycięzcę
w kategorii celebrytów. Wygrał były hokeista
Mariusz Czerkawski, który po zaciętej dwudniowej rywalizacji pokonał b. bramkarza
Jerzego Dudka i reżysera teatralnego Piotra
Kruszczyńskiego. W tej kategorii grali m.in.
Krzysztof Materna, Piotr Gąsowski, Tomasz
Iwan, Michał Ligocki, Mateusz Ligocki, Robert Rozmus, Mikołaj Grabowski, Szymon
Ziółkowski i Klaudiusz Sevkovic.
Uczestnicy polskiego finału WAGC podkreślali wspaniałą atmosferę, jaka panowała
podczas turnieju i już teraz zapowiedzieli

Marek Michałowski i Jacek Socha zwyciężyli w siódmych Mistrzostwach
Polski Golfowo-Brydżowych, rozgrywanych pod patronatem zarówno
Polskiego Związku Golfa, jak i Polskiego Związku Brydża Sportowego.
Zawody odbyły się w sierpniu w podszczecińskim Binowo Park Golf Club.
Laureaci WAGC pojadą na finał do Malezji

Na uwagę zasługuje fakt, że obaj triumfatorzy znajdują się we władzach PZG. Marek
Michałowski jest jego prezesem, zaś Jacek
Socha – wiceprezesem. Okazało się, że triumfatorom przydały się doświadczenia strategicznego myślenia zdobyte w biznesie. O ile
ich prowadzenie po rywalizacji na polu golfowym nikogo nie dziwiło, to utrzymanie najwyższej lokaty po turnieju brydżowym – już tak.
Prezesi górą. Marek Michałowski, prezes PZG i Sławomir
Piński, dyrektor BPGC. | fot. Ze zbiorów BPGC

Do Malezji pojedzie Natalia Bussa, zawodniczka
klubu z Binowa.

udział w walce o awans do finału WAGC 2019.
A będzie to jubileuszowa 20. edycja tego cyklu turniejów.
WAB
| fot. Ze zbiorów BPGC
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Zawody w Binowie składały się z dwóch etapów. Startując parami najpierw zawodnicy rozgrywali część golfową, natomiast po południu
– karcianą. W kategorii głównej rywalizowano
na 18 dołkach w systemie texas scramble brutto
i netto, a następnie w turnieju brydżowym na
zapis maksymalny na dystansie 30 rozdań.
W konkurencji golfowej triumfowali wspomniani reprezentanci Polskiego Związku Golfowego, a drugie miejsce i trzecie miejsce
z taką samą liczbą uderzeń zajęły szczecińskie
duety Roman Kudelnicki – Jerzy Safanów oraz
Dorota Mida – Rafał Przybylski.
Zmagania przy brydżowym stoliku niewiele
zmieniły na czele stawki. Na podium klasyfikacji
łącznej wskoczyli jedynie słupszczanie Waldemar
Kożuchowski – Ireneusz Jarosz, którzy zdecydowanie wygrali turniej brydżowy, spychając w klasyfikacji końcowej duet mikstowy na czwarte miejsce.
Warto jednak dodać, że para Dorota Mida
– Rafał Przybylski zwyciężyli w łącznej klasyfikacji netto, która uwzględnia handicapy golfowe
poszczególnych zawodników.

Laureaci turnieju Golf & Brydż | fot. Ze zbiorów BPGC

Dla początkujących golfistów zorganizowana została akademia golfa, po której odbywała się rywalizacja na 9-dołkowym polu. Z kolei
dla zaawansowanych golfistów, ale słabiej radzących sobie z kartami, przewidziano udział
w akademii brydża.
Organizatorów – oprócz licznej frekwencji
(wystartowało niemal 50 zawodników) – ucieszyła także aura. Podczas zmagań na polu
świeciło słońce, a wieczorny deszcz nie utrudnił zanadto brydżowych zmagań. Te bowiem
przeprowadzono w binowskim domku klubowym.
PS
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Piąty triumf szachisty z Ukrainy
23. edycja Szachowego Memoriału im.
Tadeusza Gniota w Policach, jednego
z najsilniej obsadzonego turnieju
szachowego w Polsce przeszła do
historii. W tegorocznym turnieju
wzięło udział 35 zawodników z Czech,
Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy.
Ważne, że blisko połowa to szachiści
z tytułami międzynarodowymi, w tym
m.in. 6 arcymistrzów i 5 mistrzów
międzynarodowych. Świadczy to
o randze imprezy.
W memoriale zwyciężył arcymistrz z Ukrainy – Wadim Szyszkin (7 pkt. z 9 rozegranych partii). Szachista zza wschodniej granicy
upodobał sobie policki klimat, gdyż startuje
niemal corocznie i to z powodzeniem. Wcześniej wygrał bowiem już 4 razy (ostatnio
w 2015 r.). Tym razem na zwycięstwo ciężko
zapracował, bo jako jedyny z czołówki doznał
porażki już w drugiej rundzie i musiał cierpliwie
gonić liderów. Ale dogonił rywali, wygrywając
turniej dosłownie „o paznokieć” (decydowało
dodatkowe wartościowanie). Z tą samą liczbą
punktów ukończył zawody rosyjski arcymistrz
Igor Jagupow, który – co było sporą niespodzianką – prowadził niemal przez cały turniej.
Ciekawe, że obydwaj zawodnicy to już nie najmłodsi szachiści i do faworytów nie należeli.
Spodziewano się zwycięstwa zawodnika
o najwyższym rankingu (2522) – arcymistrza
Łukasza Cyborowskiego z Legnicy (aktualnie
reprezentuje barwy jednego z najsilniejszych
klubów polskiej ekstraklasy – „Wrzosu Między-

Tegoroczna siódma edycja Mistrzostw
Zachodniopomorskiego Związku
Brydża Sportowego Par Mikstowych
Open zgromadziła w ostatnią sobotę
sierpnia, w sali Iluzjon Centrum Kultury
Stara Rzeźnia 26 par.

W Policach po raz 23. rozegrano Szachowy Memoriał im. Tadeusza Gniota
| fot. Ze zbiorów ŚmiałY Police

borów”). Był dopiero czwarty, wyprzedzony
jeszcze przez utalentowanego 23-letniego
mistrza międzynarodowego Tomasa Klausa
(Czechy), który zajął trzecie miejsce.
Poza podium znalazł się też inny z faworytów – aktualny mistrz Ukrainy Petro Gołubko
(9. miejsce). Na więcej liczyli zapewne również
arcymistrzowie: Mirosław Grabarczyk (Hetman Płock) i Leonid Wołoszyn (Czechy).
Atakowała z powodzeniem młodzież. 5
miejsce zajął mistrz FIDE (jest to tytuł niższy
zarówno od arcymistrza i mistrza międzynarodowego) Piotr Goluch (Kopernik Wrocław),
a rewelacyjnie grający młodzi zawodnicy

Triumfator turnieju Wadim Szyszko (z prawej) w pojedynku z Łukaszem Cyborowskim
| fot. Ze zbiorów Śmiały Police
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Słodkie
miksty
w Starej
Rzeźni

Sandecji Nowy Sącz uplasowali się w pierwszej
ósemce, wyprzedzając m.in. czterech arcymistrzów.
Poza zmaganiami o najwyższe nagrody
(1. miejsce – 5 tys. zł) toczyła się też rywalizacja o prestiżowe wyróżnienia specjalne.
Najlepszym nauczycielem (startowało 7 utytułowanych szachistów) okazał się pracownik
naukowy z Odessy – mistrz międzynarodowy
– Aleksandr Kalinin. Wyprzedził tylko lepszym
wartościowaniem nauczyciela ze Szczecina
Dariusza Okonia, który na turniej przyjechał
bezpośrednio z zawodów nauczycielskich
w Bułgarii. Nagrody dla tych szachistów ufundował inicjator memoriału – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Dreszczyk emocji towarzyszył jak zawsze
zmaganiom o miano najlepszego policzanina.
Tym razem okazał się nim mistrz FIDE Robert
Kula (wysokie 11. miejsce). Warto w tym miejscu dodać, że Robert Kula jako jedyny wygrał
partię z późniejszym zwycięzcą turnieju.
Kilka słów o organizacji imprezy. W opinii uczestników wyrażonej w wypowiedzi
wielokrotnego mistrza Polski – arcymistrza
Włodzimierza Schmita – przygotowanie
i sprawny przebieg turnieju to wynik już 30-letnich starań organizatorów z Nauczycielskiego
Klubu Szachowego „Śmiały” Police.
Policcy pasjonaci znaleźli znaczne wsparcie
ze strony samorządu gminnego z przewodniczącym komitetu honorowego – burmistrzem
Polic Władysławem Diakunem. Istotny był
także wkład wielu innych partnerów z Polic
i Szczecina. Organizatorzy szczególnie cenią
sobie pomoc rodziny patrona.
Z roli sponsora medialnego znakomicie
wywiązała się TV Police. Tradycyjnie wspierały turniej redakcje „Świata Biznesu” i „Kuriera
Szczecińskiego”.
Masław
październik-listopad 2018

Są to nieoficjalne mistrzostwa Pomorza Zachodniego par mieszanych i jak co roku mają
charakter otwarty. Oznacza to, że obok renomowanych par brydżowych w turnieju uczestniczą
również zawodnicy i zawodniczki, które nie są
zrzeszone w klubach brydżowych. Turniej ma za
zadanie popularyzację brydża wśród pań, gdyż w
tej dyscyplinie kobiety stanowią wciąż mniejszość.

Warto podkreślić, że panie grające w brydża
podnoszą swoje umiejętności dzięki organizatorom zajęć brydżowych na Uniwersytecie
Szczecińskim (zasługa Prof. Jacka Batóga) oraz
na Uniwersytecie… III wieku (brawa dla instruktora Wacława Stefluka).
Po pięciogodzinnej rywalizacji, w trakcie
której rozegrano 30 rozdań (turniej polegał na
rozgrywaniu przez wszystkie pary tych samych
rozdań, co umożliwia porównanie poziomu gry)
triumfowała para zawodników beniaminka II ligi
Entuzjaści Szczecin. Puchary ufundowane przez
ZZBS i kosz ze słodyczami firmy Dobosz odebrali Katarzyna Abratkiewicz (z zawodu programistka, absolwentka ZUT) i Grzegorz Adamski
(mgr inż budownictwa, absolwent ZUT). Drugie miejsce zajęła para Anna Kołłątaj i Roman
Olszewski, zaś na trzecim miejscu uplasował

Po zaciętej rywalizacji triumfowała para: Katarzyna
Abratkiewicz i Grzegorz Adamski. Obok Mirosław
Stelmaszyk, prezes ZZBS i Włodzimierz Abkowicz
redaktor naczelny „Świata Biznesu”.
| fot. Krzysztof Lubkowski

się duet Irena Nowak i Wiktor Kujda. Warto
dodać, że obie ww. panie nie grają w brydża
profesjonalnie.
Warto przy okazji podziękować w tym
miejscu partnerom turnieju: Centrum Kultury
Euroregionu Stara Rzeźnia i restauracji Stara
Rzeźnia za znakomite przygotowanie imprezy
oraz fabryce cukierków Dobosz z Trzebieży za
ufundowanie słodkich upominków nie tylko dla
zwycięzców, ale i dla każdej pary turniejowej.
Patronat medialny nad imprezą objęła redakcja „Świata Biznesu”.
Walet Pik
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Twarze biznesu
Ewa Kruczkowska-Łysio, dyrektor regionalna ds. detalicznych ING Banku Śląskiego w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

WSK Łódź – Zarządzanie i Marketing, WSPiZ
Łódź Psychologia i Doradztwo Zawodowe,
WSHiR Poznań – Audyt i Kontrola Wewnętrzna
w Gospodarstwie i Administracji, Akademia
Trenerów Mentalnych Katowice

Moja ulubiona postać

Jacek Santorski, psycholog ,
psychoterapeuta i przedsiębiorca

Co cenię u mężczyzny

Strategiczne myślenie, determinację
w dążeniu do celu, wrażliwość, empatię

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

fot. ARCHIWUM

Baran

O czym marzę

Precyzję w działaniu, konsekwencję, kreatywność
Perfekcjonizm
Obłudy i… prasowania
Czas z rodziną, malowanie obrazów,
pisanie wierszy, medytacja, joga
Każdy dzień jest zachwycający
Nie mam marzeń, mam cele z terminem realizacji

Restauracja
na najwyższym poziomie

Jacek Drożdżal, prezes zarządu – Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster
Chemiczny Zielona Chemia w Szczecinie

Mój znak zodiaku Lew / panna – w jednych kalendarzach
jestem jeszcze panna, a w innych już lew
Moje uniwersytety Uniwersytet Szczeciński

Bogactwo smaków i wysublimowanych aromatów
Ciekawa podróż kulinarna
Kameralna atmosfera i dyskretna obsługa

Moja ulubiona postać Brat Wilhelm z Baskerville
– „Imię róży” Umberto Eco
Co cenię u mężczyzny Kreatywne działanie oraz otwartość
Co cenię u kobiety Przebojowość oraz dobry gust
Moja największa wada Branie na siebie zbyt dużo obowiązków
– napiętrzenie zadań i próba ich
odpowiedniego zagospodarowania
Czego najbardziej nie lubię Braku zaangażowania i kreatywności podczas
wykonywanych zadań przez podwykonawców

fot. ARCHIWUM

Ulubione zajęcie po pracy Montaż materiałów filmowych realizowanych
w gronie rodzinnym
Czym zachwyciłem się ostatnio Pięknymi widokami w Alpach
Szwajcarskich oraz na Florydzie
O czym marzę O podróży do Machu Picchu i do powędrowania
po Himalajach, ale też zwiedzenie całych
Stanów Zjednoczonych z ich różnorodnością.
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ul. Wyzwolenia 50, 71-500 Szczecin | + 48 91 820 77 02 | www.hoteldana.pl
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